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sample horoscope
ज
िलंग

तपशील
‐

पु (ष
10 ऑग
शिनवार

ज कालीन पंचां गािद
चै/ािद िविध

ज

िदन

‐

ज

वार

‐

ज

वे ळ

‐

इ#काळ

‐

ज

‐

17:42:23 वाजता
29:12:20 घटी
Hyderabad

दे श

‐

India

अ-ां श

‐

17उ22'00

रे खां श

‐

78पू 28'00

वे ळ-े /

‐

‐05:30:00 तास

वे ळ संशोधन

‐

00:00:00 तास

जी.एम.टी. वे ळ

‐

12:12:23 वाजता

$थािनक वे ळ सं5ार

‐

‐00:16:08 वाजता

$थानीय वे ळ

‐

17:26:15 वाजता

सां पाितक काळ

‐

14:41:00 तास

सनसाइन (सायन रिव)

‐

िसंह

ल9 रास

‐

मकर 07:24:40

$थळ

2019

िवGम संवत्

‐

2076

मास

‐

Vावण

िवGम संवत्

‐

2075

मास

‐

Vावण

शक संवत्

‐

1941

रिव अयन/गोल

‐

दि-णायण@उ[र

ऋतु

‐

वषाH

प-

‐

शु

Yोितिषय वार

‐

शिनवार

सूय\दयी ितिथ

‐

शु_ दशमी

ितिथ समा]^काळ

‐

10:08:43 तास

ज कालीन ितिथ

‐
‐

10:18:10 घटी
शु
एकादशी

सूय\दयी न-/

‐

Yे`ा

न-/ समा]^काळ

‐

23:05:32 तास

ज कालीन न-/

‐
‐

42:40:12 घटी
े ा

सूय\दयी योग

‐

ऐJ

योग समा]^काळ

‐

10:43:44 तास

‐
‐

11:45:43 घटी
वै धृित

सूय\दयी करण

‐

गर

करण समा]^काळ

‐

10:08:43 तास

‐
‐

10:18:10 घटी
विणज

सूय\दय

वे ळ
अं श
सूयाH b
वे ळ
अं श
आगामी सूय\दय

‐
‐
‐
‐
‐

06:01:27 वाजता
ककH 23:00:08
18:41:30 वाजता
ककH 23:30:34
रिववार 06:01:41 वाजता

आR

चJाचा न-/ cवे श

‐

9 ऑग

मृग

चJाचा न-/ िनकास

‐

10 ऑग

अं S

भयात

‐

49:20:27 घटी

जल

भभोग

‐

पाAरवाAरक िववरण
आजोबां चे नाव

‐

विडलां चे नाव

‐

आईचे नाव

‐

जाित

‐

गो/

‐

काितH कािद िविध

ज कालीन योग

अवकहडा चG

ज कालीन करण

1 वगH

‐

OाPण

2 वI

‐

कीट

3 न-/ चरण

‐

4 योिन

‐

े ा‐4
मृग

5 चJ रास Kामी

‐

मंगळ

6 गण

‐

7 चJ रास

‐

रा-स
वृ ि क

8 नाड़ी

‐

वगH

‐

यु Mजा

‐

हं सक (तN)

‐

नामा-र

‐

यू

ज कालीन दशा

‐

रास पाया

‐

सु वण

दशा भोeकाल

‐

62:48:19 घटी
बु ध.गु (.शुG
बु ध 3व.7मा.12िद.

न-/ पाया

‐

ता

अयनां श

‐

‐24:07:36 लहरी
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sample horoscope

ॐ
ज&कालीन पं चां गािद तपशील

वे द हा सवH fं थां मधील आR fं थ आहे . जगातील सवH शाgां hा उiि[चा आधार वे दच आहे . वे द शjाची उiि[ िवद् धातु पासून झाली
आहे , Yाचा अथH आहे mान. Yोितष शाgाnारे आoाhा mानाबरोबर परमाoाचे mानही सहज cा^ करता ये ईल. pणू नच Yोितषाला
'वे दां चे च-ु ' असे pणतात. ि/काल mानी मिहषqनी हजारो वषाr पूवs आपtा तपोबळ आिण योगबळाnारे fहां चे गु ण, धमH, रं ग, (प, Kभाव
इSािदं चा चराचर जगतावर होणाMया शुभ‐अशुभ पAरणामां चे वणH न Yोितष फिलत शाgां मधे िवbारपू वHक केले आहे . cSेक v]wचे
ज $थान, िदन, आिण वे ळेनुसार Sा -णी Opां डामधे fह‐रािश‐न-/ां ची जी ]$थती होती, Sास 'ज ‐कुंडली' pटले जाते . ज ाhा
वे ळेस पू वH ि-ितजामधे जी रािश असते , ितला 'ल9' pणतात. Yा राशीमधे चंx असतो ितला 'ज रास' आिण Yा न-/ामधे ज होतो,
Sाला 'ज ‐न-/' pणतात. आपtा ज ाhा समयी पं चां गाhा िविभy अं गां चा तपशील खाली िदलेला आहे .

ल9
चJ रािश
चJ रािश Kामी
ज कालीन न-/
न-/ चरण
नामा-र
रािश पाया
न-/ पाया
वणH
वI
नाड़ी
योिन
गण

अवकहडा च/

ज&कालीन पं चां गािद

िवGम संवत्
मास
ज कालीन ितिथ
ज कालीन योग
ज कालीन करण
आधु िनक ज वार
Yोितिषय ज वार

:
:
:
:
:
:
:

2076
Vावण
शु_ एकादशी
वै धृित
विणाज
शिनवार
शिनवार
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

मकर
वृ िzक
मं गळ
Yे `ा
4
यू
सु वणH
ता{
OाPण
कीट
आR
मृ ग
रा-स

घात मास
घात ितथी
घात वार
घात न-/
घात योग
घात करण
घात cहर
घात चJ

घात च/
:
:
:
:
:
:
:
:

आि|न
1/6/11
शुGवार
रे वती
vितपात
गर
1
वृ षभ
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ॐ
मह2ाची मािहती
आपले मू ळ वा6 आहे
मी vवहार पाळतो.

सवात मोठा गुण आहे
गंभीरता

सवात मोठा अवगुण आहे
अनुिचत मयाH देपयrत िजmासा.

मह2ाकां 9ा आहे
सावHजिनक cित`ा तस}च स[ा cा]^.

शु भ िदन
शुGवार तस}च शिनवार.

शु भ रं ग
खाकी, वां गी, काळा, गडद िहरवा, गडद भू रा रं ग शुभ आहे .

शु भ अं क
6, 9, 8 सवाH त शुभ आहे त

शु भ र<
नीलम तस}च हीरा.

शु भ उपर<
जमुिनया

अशु भ मास तारखा
cितवषH मे मिहना, cितमास 1, 5, 15, 25 तारखा आिण शुGवारचा िदन वाईट असेल.

अशु भ ितिथ
cितपदा, ष`ी, तसेच एकादशी ितिथ जातकासाठी अशुभ असते.

शु भ रािश
मेष, ककH, िसंह, धनु आिण मीन रािशवाली माणसे मै/ी कर•ासाठी चां गी असतात. िमथुन रािशवाले श/ुN करणारे असतात.

शु भ िदन
गु(वार

अ@रA समय.
यवनाचायाH hा मतानुसार Yे` मास, शु_प-, दशमी ितिथ, बुधवार हbन-/ तसेच अ€Hराि/ जातकासाठी अAर#कारक असतात.
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ज

ॐ
10 ऑग

कुंडली

2019 शिनवार 17:42:23 वाजता

के 23:16
श(व) 20:56
11

9

12

8

ल 07:24

चं 27:10
गु(व) 20:22

10
1

7
4

बु 04:28
शु 22:26
र 23:28

2
3

6
5

रा 23:16

मं 00:58

चंD कंु डली

नवमां श कंु डली

श(व) के
ल 10

9

मं रा

11
12

7

गु(व) चं
8
2

2

6

व/अ

1

3

रास
मकर

ल9

अं श

1

3
4

र

4

बु शु

गित

07:24:40

न9G

पद

11

चं ल

मं

5

रा
Eह

र

12
6

10

शु
गु(व)

9
8

5

7

बु

श(व) के

रा.

न.

उप

उप उप

शुभ.

Hा.

Hा.

Hा.

Hा.

शुभ

षड् बळ

उ[राषाढ़ा

4

श

र

के

रा

आƒे षा

3

चं

बु

मं

रा

सम

1.33

रिव

ककH

23:28:08

00:57:32

चंx

वृ िzक 27:10:00

12:39:16

Yे`ा

4

मं

बु

गु

शु

नीच

1.09

िसंह

00:58:35

00:38:05

मघा

1

र

के

शु

शु

अितिम/

1.47

ककH

04:28:39

00:59:44

पु „

1

चं

श

श

र

अित श/ू

0.96

मंगळ

(अ)

बु ध
गु (

(व)

वृ िzक 20:22:48

‐00:00:12

Yे`ा

2

मं

बु

शु

रा

अितिम/

0.92

शुG

(अ)
(व)

ककH

22:26:05

01:14:06

आƒे षा

2

चं

बु

चं

रा

अित श/ू

1.43

धनु

20:56:18

‐00:03:21

पू वाH षाढ़ा

3

गु

शु

गु

के

िम/

1.22

शिन
रा•

िमथु न 23:16:11

00:01:38

पु नवH सु

1

बु

गु

श

मं

मूलि/क.

केतु

धनु

00:01:38

पू वाH षाढ़ा

3

गु

शु

श

चं

मूलि/क.

23:16:11
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रास, नवमां श व भाव कुंडली

ॐ
चJ कुंडली

नवमां श

श(व) के
ल 10

9

मं रा

11
12

7

गु (व) चं
8
2

6

2

र

1

मं

5

1

3

3
4

र

4

बु शु

रा

शु
11
10

चं ल
12
6

गु (व)

9
8

5

7

बु

श(व) के

भाव (Vीपित)

श(व) के
12

11

1
2

9

ल
10
4

7

बु शु
3

चं
8
गु (व)

र

5

रा

6

मं
भाव …# (Vीपित िविध)

भाव

भाव LारM

भाव मN

भाव अO

पिहला भाव

धनु

24:16:15

मकर

07:24:40

मकर

24:16:15

दु सरा भाव

मकर

24:16:15

कुंभ

11:07:49

कुंभ

27:59:24

ितसरा भाव

कुंभ

27:59:24

मीन

14:50:59

मेष

01:42:34

चौथा भाव

मेष

01:42:34

मेष

18:34:09

वृ षभ

01:42:34

पाचवा भाव

वृ षभ

01:42:34

वृ षभ

14:50:59

वृ षभ

27:59:24

सहावा भाव

वृ षभ

27:59:24

िमथु न

11:07:49

िमथु न

24:16:15

सातवा भाव

िमथु न

24:16:15

ककH

07:24:40

ककH

24:16:15

आठवा भाव

ककH

24:16:15

िसंह

11:07:49

िसंह

27:59:24

नववा भाव

िसंह

27:59:24

क ा

14:50:59

तु ळ

01:42:34

दहावा भाव

तु ळ

01:42:34

तु ळ

18:34:09

वृ िzक 01:42:34

अकरावा भाव

वृ िzक 01:42:34

वृ िzक

14:50:59

वृ िzक 27:59:24

बारा†ा भाव

वृ िzक 27:59:24

धनु

11:07:49

धनु

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

ॐ

कुंडली
श(व) के
12

11

9

ल
10

1

4

र

3

होरा (धन/स‰ि[)
मं गु(व) शु र चं

चं
गु(व)

5

6

7

5

रा

बु श(व) ल के

6

3

रा

7

बु शु

2

8

वगH कुंडtां ‐ 1

8

4
10

2

1

9

11

12

मं

xे ‡ाण (भाऊ/बिहण)

चतुथाr श (भाe)

रा
शु
र

12

11

9

ल
10

1

4

चं

3

5

गु(व) 2

6

श(व) मं के

4

मं ल
8

5
11

2

बु

10

3

र
शु

2

गु(व)

5

6

के

12

र

1

1 श(व)

4

11

चं ल
12
6

10

शु
गु(व)

9
8

5

7

बु

श(व) के

nादशां श (आई/विडल)

9

7

ल
11

12

7

मं चं

3

शु र
10

4

बु

3

के

दशां श (कमHफल)
रा

10

मं रा

6

9

1

8

नवमां श (बायको)

गु(व)

चं रा

9

ल शु

श(व)

स^ां श (अपS)

7

11

र

7

गु(व) बु

2

रा 12

8

8
2

5

र
6

2

रा ल

1

शु

मं

3
4

1

3

चं बु

श(व)

के

गु(व) 4

11

5

12
6

के चं

10

9

7

8

श(व) मं बु
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ॐ

षोडशां श (वाहन)
मं

चं
श(व) 8

िवं शां श (उपासना)

बु गु(व)

5

6

वगH कुंडtां ‐ 2

3

ल
4

7

10

1

9

श(व)

2

11

के रा
12

शु

मं

9

के रा

रा

10

1

5
11

बु
चं शु

2

10

12

गु(व)
श(व) ल

8

1

9
3

के
7

शु
12

चं

8

3

स^िवं शां श (बलाबल)

र
11

4

ल

गु(व)

चतुिवr शां श (िवRा)
के

6

7

र

र

बु

12

मं

6

2

11

5

4

मं

बु

2

9

चं ल
1

10
4

7

गु(व)

3

8

र श(व)

5

6

शु

रा

ि/ंशां श (अAर#)

चं

8

खवे दां श (शुभ ‐ अशुभफळ)

7

9

गु(व) शु
र

10

5

ल
6
12

3

11

4

6

रा

चं

श(व) के
2

1

5

बु

के
रा

8

ल श(व)
7

4
10

2

मं
र

1

गु(व)

9

3

11

12

बु
शु

मं

अ-वे दां श (सवH -े/)

षŠ‹ां श (सवH -े/)
गु(व)

2

1

3

श(व) 4

5

11

लर
12
6

मं

9

रा

10

शु

चं श(व)
र

2

1

3
8

बु के रा

4

11

शु बु

चं

7

गु(व) ल

5

12
6

मं

10

9

7

8

के
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षोडशवगH सारणी

ॐ
षोडशवगH सारणी

षोडशवगात रािशंमNे Eह

ज
होरा
xे ‡ाण
चतुथाr श
स^ां श
नवमां श
दशां श
nादशां श
षोडशां श
िवंशां श
चतुिवrशां श
स^िवंशां श
ि/ंशां श
खवेदां श
अ-वेदां श
षŠ‹ां श

लP

रिव

चंD

मंगळ

बुध

गुQ

शु/

शिन

राR

केतु

मकर
ककH
मकर
मकर
िसंह
मीन
वृिzक
मीन
ककH
िसंह
धनु
मकर
क ा
ककH
मीन
मीन

ककH
िसंह
मीन
मेष
िमथुन
कुंभ
तुळ
मेष
मेष
ककH
मकर
तुळ
मकर
वृषभ
मीन
वृषभ

वृिzक
िसंह
ककH
िसंह
वृिzक
मीन
मेष
क ा
तुळ
िमथुन
मेष
मकर
वृिzक
तुळ
धनु
वृषभ

िसंह
िसंह
िसंह
िसंह
िसंह
मेष
िसंह
िसंह
िसंह
धनु
िसंह
मेष
मेष
वृषभ
क ा
क ा

ककH
ककH
ककH
ककH
कुंभ
िसंह
मेष
िसंह
िमथुन
िमथुन
तुळ
वृषभ
वृषभ
मीन
तुळ
मीन

वृिzक
िसंह
ककH
वृषभ
क ा
मकर
मकर
ककH
िमथुन
मकर
वृिzक
ककH
मकर
मकर
कुंभ
मीन

ककH
िसंह
मीन
मकर
िमथुन
मकर
तुळ
मीन
मीन
िमथुन
धनु
क ा
मकर
मीन
मकर
मीन

धनु
ककH
िसंह
िमथुन
मेष
तुळ
िमथुन
िसंह
वृिzक
क ा
धनु
तुळ
िमथुन
ककH
ककH
वृषभ

िमथुन
ककH
कुंभ
मीन
वृिzक
मेष
मकर
मीन
धनु
वृिzक
कुंभ
िमथुन
िमथुन
वृिzक
तुळ
मेष

धनु
ककH
िसंह
क ा
वृषभ
तुळ
ककH
क ा
धनु
वृिzक
कुंभ
धनु
िमथुन
वृिzक
तुळ
तुळ

षोडशवगात शुभाशुभ

ज
होरा
xे ‡ाण
चतुथाr श
स^ां श
नवमां श
दशां श
nादशां श
षोडशां श
िवंशां श
चतुिवrशां श
स^िवंशां श
ि/शां श
खवेदां श
अ-वेदां श
षŠ‹ां श

रिव

चंD

मंगळ

बुध

गुQ

शु/

शिन

राR

केतु

सम
मूलि/क.
सम
उŒ
श/ू
अित श/ू
नीच
उŒ
उŒ
अितिम/
सम
नीच
अित श/ू
सम
अितिम/
सम

नीच
सम
Kरािश
सम
नीच
िम/
श/ू
अितिम/
श/ू
सम
श/ू
िम/
नीच
श/ू
िम/
उŒ

अितिम/
सम
सम
सम
अितिम/
मूलि/क.
अितिम/
सम
सम
अितिम/
सम
Kरािश
मूलि/क.
िम/
सम
अित श/ू

अित श/ू
सम
अित श/ू
सम
िम/
सम
श/ू
सम
Kरािश
Kरािश
अितिम/
सम
सम
नीच
अितिम/
नीच

अितिम/
सम
उŒ
अित श/ू
अित श/ू
नीच
नीच
उŒ
अित श/ू
नीच
अितिम/
उŒ
नीच
नीच
श/ू
Kरािश

अित श/ू
अित श/ू
उŒ
सम
सम
अितिम/
मूलि/क.
उŒ
उŒ
सम
िम/
क ा
सम
उŒ
सम
उŒ

िम/
सम
अित श/ू
अितिम/
नीच
उŒ
अितिम/
अित श/ू
सम
अितिम/
िम/
उŒ
अितिम/
सम
अित श/ू
अितिम/

मूलि/क.
सम
Kरािश
सम
नीच
सम
सम
सम
सम
नीच
Kरािश
मूलि/क.
अितिम/
नीच
सम
सम

मूलि/क.
सम
सम
सम
नीच
सम
सम
सम
मूलि/क.
उŒ
सम
मूलि/क.
सम
उŒ
सम
सम

रिव

चंD

मंगळ

बुध

गुQ

शु/

शिन

राR

केतु

10
12
9
9

13
13
11
11

19
18
16
17

7
7
9
9

14
13
14
14

7
7
8
8

10
9
9
10

11
11
11
11

10
10
10
11

िवं शोपक बळ

षड् वगH
स^वगH
दशवगH
षोडशवगH
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fह मै /ी

ॐ
नैसिगHक मै/ी चG
रिव

चंD

मंगळ

बुध

गुQ

शु/

शिन

राR

केतु

िम/ा

चंx
मंगळ
गु(

रिव
बुध

रिव
चंx
गु(
केतु

रिव
शुG

रिव
चंx
मंगळ

बुध
शिन
रा•
केतु

बुध
शुG
रा•

गु(
शुG
शिन

मंगळ
शुG

श/ू

शुG
शिन
रा•
केतु

रा•
केतु

बुध
रा•

चंx

बुध
शुG

रिव
चंx

रिव
चंx
मंगळ
केतु

रिव
चंx
मंगळ
केतु

रिव
चंx
शिन
केतु

सम

बुध

मंगळ
गु(
शुG
शिन

शुG
शिन

मंगळ
गु(
शिन
रा•

शिन
रा•
केतु

मंगळ
गु(

गु(

बुध

गु(
बुध

ता•ािलक मै/ी चG
रिव

चंD

मंगळ

बुध

गुQ

शु/

शिन

राR

केतु

िम/

मंगळ रा•

मंगळ शिन
केतु

रिव चंx
बुध गुŽ
शुG रा•

मंगळ रा•

मंगळ शिन
केतु

मंगळ रा•

चंx गुŽ

रिव मंगळ
बुध शुG

चंx गुŽ

श/ू

चंx बुध
गुŽ शुG
शिन केतु

रिव बुध
गुŽ शुG
रा•

शिन केतु

रिव चंx
गुŽ शुG
शिन केतु

रिव चंx
बुध शुG
रा•

रिव चंx
बुध गुŽ
शिन केतु

रिव मंगळ
बुध शुG
रा• केतु

चंx गुŽ
शिन केतु

रिव मंगळ
बुध शुG
शिन रा•

गुQ

शु/

शिन

राR

केतु

मंगळ

रा•

पंचधा मै/ी चG
रिव
अितिम/

चंD

मंगळ

िम/

मंगळ

बुध

रिव चंx
गुŽ

शुG

मंगळ शिन

शुG

मंगळ रा•

शिन केतु

मंगळ

गुŽ

बुध

गुŽ

चंx बुध
शुG रा•

रिव मंगळ
गुŽ शिन

चंx मंगळ
शुG

सम

चंx गुŽ
रा•

रिव बुध
केतु

बुध रा•
केतु

रिव शुG

रिव चंx

बुध शिन
केतु

श/ू

बुध

गुŽ शुG

शिन

गुŽ शिन
केतु

रा•

गुŽ

अितश/ू

शुG शिन
केतु

रा•

चंx

बुध शुG

रिव चंx
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fहबळ आिण भावबळ

ॐ
षड् बळ
रिव

चंD

मं गळ

बु ध

गुQ

शु/

शिन

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. काल बळ

147.42

127.47

92.51

135.11

135.74

185.28

209.32

4. चे#ा बळ

50.23

41.23

3.13

49.50

48.42

1.30

49.68

5. नैसिगH क बळ

60.00

51.42

17.16

25.74

34.26

42.84

8.58

6. •क् बळ

53.94

‐16.02

46.43

49.08

‐24.38

54.97

‐35.41

518.73
8.65

393.77
6.56

441.86
7.36

403.77
6.73

360.12
6.00

473.38
7.89

365.47
6.09

ूनतम अिनवायH

390

360

300

420

390

330

300

अिनवायH चा अं श

1.33

1.09

1.47

0.96

0.92

1.43

1.22

3

5

1

6

7

2

4

34.82
25.18

24.64
35.36

2.06
57.94

42.99
17.01

31.65
28.35

11.41
48.59

44.69
15.31

1. $थान बळ
2. िद•ळ

एकूण षड् बळ
षड् बळ (Žपात)

तु लना‘क ]$थित
इ# फळ
क# फळ

भावबळ
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

म
7

कु
7

मी
7

मे
7

वृ
7

िम
7

ककर्
7

िसं
7

कं
7

तु
7

वृ िz
7

ध
7

भावािधपित बळ
भाव िद•ळ
भाव •ि#
fह
िदन‐रा/ी

365
30
‐51
0
0

365
50
‐28
0
15

360
50
8
0
0

441
0
18
0
0

473
10
32
0
0

403
10
56
0
15

393
60
50
0
0

518
40
38
‐60
15

403
20
‐21
0
15

473
30
‐56
0
15

441
20
‐40
60
15

360
50
‐12
‐60
0

एकूण भावबळ

344

402

419

460

516

486

504

552

417

462

496

338

भावम’ रास
भावम’ अं श

िवं शोपक बळ
रिव

चंD

मं गळ

बु ध

गुQ

शु/

शिन

राR

केतु

सहावां वगH

10

13

19

7

14

7

10

11

10

सातवावगH

12

13

18

7

13

7

9

11

10

दहावावगH

9

11

16

9

14

8

9

11

10

सोळावावगH

9

11

17

9

14

8

10

11

11

षड् वगाH त िड…ोि़जटर
र

चं

मं

बु

गु

शु

श

रा

के

श(2)
चं (1)
मं (1)
गु (1)
र(1)

मं (2)
चं (1)
र(1)
बु (1)
गु (1)

र(4)
मं (2)

चं (3)
र(2)
शु (1)

चं (2)
श(2)
मं (1)
र(1)

गु (2)
श(2)
र(1)
चं (1)

र(2)
चं (1)
बु (1)
गु (1)
शु (1)

बु (2)
चं (1)
मं (1)
गु (1)
श(1)

बु (2)
चं (1)
र(1)
गु (1)
शु (1)

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.
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fह अव$था

ॐ
fहां ची अव$थाएं

Eह

रिव

चंD

मंगळ

बुध

गुQ

शु/

शिन

राR

केतु

जाEदाT
अवUथा

बालाT
अवUथा

लVWताT
अवUथा

दीXाT
अवUथा

शयनाT
अवUथा

(3 चा समूह)

(5 चा समूह)

(6 चा समूह)

(9 चा समूह)

(12 चा समूह)

Kपन

कुमार

मुिदत

दीन

नृSिल”ा

(म’मफळ)

(आधाफळ)

(सम-े /)

(िवnान)

सुषु]^

बाल

खल

नृSिल”ा

(शू फळ)

(चतुथाr शफळ)

(पापरािश)

(गान िनपु ण)

Kपन

बाल

मुिदत

cकाशन

(म’मफळ)

(चतुथाr शफळ)

(अिधिम/)

(राY ते स•ान)

सुषु]^

मृत

खल

उपवेश

(शू फळ)

(शू फळ)

(पापरािश)

(गुण समूह पू णH)

Kपन

कुमार

मुिदत

cकाशन

(म’मफळ)

(आधाफळ)

(अिधिम/)

(आन– अनेक सुख)

सुषु]^

कुमार

खल

cकाशन

(शू फळ)

(आधाफळ)

(पापरािश)

(काvिवRा लीलाशील)

Kपन

वृळ

शा—

आगमन

(म’मफळ)

(अSलपफळ)

(िम/)

(मूखH िनरािVत)

जागृत

वृळ

K$थ

आगमन

(पू णHफळ)

(अSलपफळ)

(K-े /)

(Gोधी कामी कंजूस)

जागृत

वृळ

K$थ

नृSिल”ा

(पू णHफळ)

(अSलपफळ)

(K-े /)

(दु राधषH अनथHकारी)

मुिदत

-ु िधत मुिदत

मुिदत

-ु िधत मुिदत

मुिदत

गिवHत

गिवHत -ु िधत

टीप ‐ जाfदाR व बालाR अव$थेत को`कात fहाhां फळां ची मा/ा आिण शयनाR अव$थेत fहाhां अव$थ}च}
फळ िदलेले आहे ।

नीचभंग योग
चYाचे नीचभंग योग ‐‐

‐ शुG जोिक उŒ रािशचा Kामी आहे , तो केJम’} आहे ।
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सु दशH न चG

ॐ
सुदशHन चG
बा™ वृ त ‐ रिव कुंडली
म’ वृ त ‐ चं x कुंडली
अंतगH त वृ त ‐ ज

शु

र
5

श(व)

के

ल

बु

4

मं

6

कुंडली

रा

गु(व)

चं

3

8

9

ल
10

11

7

के
9

श(व)
चं

10
12

ॐ

7

2
गु(व)

6

8 गु(व)

1

11

7

2

6

12
3
रा
1

चं

बु

शु
2

श(व)

5

4

9

र

शु

बु

मं

1

र
4

8

मं

5

12

3
रा
11

के

10
ल

सुदशHन चGाhा बा™ वृ [ात रिव कुंडली, म’ वृ [ात चंx कुंडली,
आिण अं तगH त वृ [ात ज

कुंडली अनुGमे असतात. याआधारे

ितšी कुंडtां hा िविभy भावां त ]$थत fहां चे एकि/तपणे िवƒे षण करणे श› होते .
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जे िमनी पœित

ॐ
जेिमनी पZित
चर कारक

नवमां श

आ‘

अमाS

•ातृ

मातृ

िपतृ

mाित

gी

चंx

रिव

शुG

शिन

गु Ž

बु ध

मंगळ

27:10

23:28

22:26

20:56

20:22

04:28

00:58

ज

कुंडली

10 ऑग

2019 17:42:23 वाजता

मं रा

12

3

9

1

4

5

2

1

रा
बु शु
र

4

5

11

3

12
6

9

2

1

श(व) के

7

8

श(व) के

4प

11

9प 2

गु(व)

मं

4

10
4

3प

3

12
6

6प

गु (व) चं
10

शु

श(व)

गु(व)

के

8

7

बु

श(व) के

जे िमनी •ि#ं
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9

8

ल

9

5

िnKभाव श‐रा‐के
चर व ]$थर रािश$थ fहां मधील •Š‹ा र‐चं, र‐गु , बु ‐चं, बु ‐गु ,
शु‐चं, शु‐गु

6 5प

5

उपपद ल9 कुंडली

र
11

8 1प

2प 12प

7

8प

3

चं

9

10प ल9

6

चं ल

8

बु

Kां श (कारकां श नवां शात)

10 ल

गु (व)

9

7

1

मं रा

शु

पद कुंडली

मं
कुंडलीत)

6

10

5

गु(व)
7प 12

रा
कारकां श (ज

8

7

र

3

चं

12

11प

बु शु

2

4

11

चं ल

Hyderabad, Andhra Pradesh, India

ल
10

1

2

श(व) के
11

र

6

10

7
1

5 मं

र

4

बु शु

11
12

2

3 रा

िवशे ष गणनां
जेिमनी होरा ल9
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5. पाचवा

वृ षभ

15:29:03

रोिहणी

2

शु

चं

गु

रा

6. सहावा

िमथु न

10:37:39

आxाH

2

बु

रा

श

श

7. सातवा

ककH

07:30:27

पु „

2

चं

श

के

शु

8. आठवा

िसंह

12:33:37

मघा

4

र

के

बु

रा

9. नौवा

क ा

17:38:24

हb

3

बु

चं

श

गु

10. दहावा

तु ळ

18:39:56

Kाित

4

शु

रा

चं

श

11. अकरावा

वृ िzक

15:29:03

अनुराधा

4

मं

श

गु

बु

12. बारावा

धनु

10:37:39

मूळ

4

गु

के

श

चं
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sample horoscope

कृŸमू ि[H पœित

ॐ
कृŸमूि[H पœित
भावां चे कारक fह

भाव

भाव ]$थत fहां चे

भाव ]$थत fह

न-/ात fह

बु
बु
रा

2. दु सरा
3. ितसरा
4. चौथा
5. पाचवा
7. सातवा
8. आठवा

र,चं,गु,शु
श,के

बु,रा
र,मं,शु

9. नौवा
10. दहावा
11. अकरावा
12. बारावा

भाव क… Kामी

न-/ात fह

1. पिहला

6. सहावा

भाव क… Kामीचे

रा
बु,मं

चं,गु
श,के

श
श
गु
मं
शु
बु
चं
र
बु
शु
मं
गु

श,के
र,चं,गु,शु
र,चं,गु,शु
श,के
रा

fहां nारे अिभसूिचत भाव
fह

fहां शी अिभcाय भाव
जाb बळी

बळी

सामा

दु बHळ

कारक

कारक

कारक

कारक

6
6

रिव
चंx
मंगळ

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

6
6
6

बु ध
गु (
शुG
शिन
रा•
केतु

8
7
4
1
3
5
1
3
5

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

Kामी fह
वारे श

‐

शिन

फॉरhूना

‐

वृ षभ 11:12:20

ल9े श

‐

शिन

भोe दशा

‐

बु ध 3व..5म..25िद.

ल9 न-/ Kामी

‐

रिव

के.पी. आयनां श

‐

ल9 न-/ उपKामी

‐

केतु

‐24:01:48

चJ रािश Kामी

‐

मंगळ

चJ न-/ Kामी

‐

बु ध

चJ न-/ उपKामी

‐

गु (
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sample horoscope

िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा ‐ 1

ॐ
िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा
बुध महादशा ‐ 10‐08‐2019 ते 22‐03‐2023
वय ‐ 0व 0म ते

बुध‐बुध
cSंतर

3व 7म

बुध‐केतु
cार¢

शेवट

cSंतर

बुध‐शु /
cार¢

शेवट

cSंतर

cार¢

शेवट

बुध

‐

केतु

‐

शुG

‐

केतु

‐

शुG

‐

रिव

‐

शुG

‐

रिव

‐

चंx

‐

रिव

‐

चंx

‐

मंगळ

‐

चंx

‐

मंगळ

‐

रा•

‐

मंगळ

‐

रा•

‐

गु(

‐

रा•

‐

गु(

‐

शिन

‐

गु(

‐

शिन

‐

बुध

‐

शिन

‐

बुध

‐

केतु

‐

बुध‐रिव
cSंतर

बुध‐चंD
cार¢

शेवट

cSंतर

बुध‐मं गळ
cार¢

शेवट

cSंतर

cार¢

शेवट

रिव

‐

चंx

‐

मंगळ

‐

चंx

‐

मंगळ

‐

रा•

‐

मंगळ

‐

रा•

‐

गु(

‐

रा•

‐

गु(

‐

शिन

‐

गु(

‐

शिन

‐

बुध

‐

शिन

‐

बुध

‐

केतु

‐

बुध

‐

केतु

‐

शुG

‐

केतु

‐

शुG

‐

रिव

‐

शुG

‐

रिव

‐

चंx

‐

बुध‐राR
cSंतर

बुध‐गुQ
cार¢

शेवट

cSंतर

बुध‐शिन
cार¢

शेवट

0व11म

cSंतर

cार¢

शेवट

रा•

‐

गु(

‐

शिन

12‐07‐2020 ‐ 14‐12‐2020

गु(

‐

शिन

‐

बुध

14‐12‐2020 ‐ 02‐05‐2021

शिन

‐

बुध

‐

केतु

02‐05‐2021 ‐ 29‐06‐2021

बुध

‐

केतु

‐

शुG

29‐06‐2021 ‐ 10‐12‐2021

केतु

‐

शुG

10‐08‐2019 ‐ 03‐10‐2019

रिव

10‐12‐2021 ‐ 28‐01‐2022

शुG

‐

रिव

03‐10‐2019 ‐ 13‐11‐2019

चंx

28‐01‐2022 ‐ 20‐04‐2022

रिव

‐

चंx

13‐11‐2019 ‐ 21‐01‐2020

मंगळ

20‐04‐2022 ‐ 16‐06‐2022

चंx

‐

मंगळ

21‐01‐2020 ‐ 09‐03‐2020

रा•

16‐06‐2022 ‐ 11‐11‐2022

मंगळ

‐

रा•

09‐03‐2020 ‐ 12‐07‐2020

गु(

11‐11‐2022 ‐ 22‐03‐2023
वय दशा cार¢ काळाची िदलेली आहे
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sample horoscope

िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशां ‐ 2

ॐ
िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा
केतु महादशा ‐ 22‐03‐2023 ते 21‐03‐2030
वय ‐ 3व 7म ते

केतु ‐केतु

3व7म

cSंतर

cार¢

केतु

4व0म

cSंतर

cार¢

22‐03‐2023 ‐ 30‐03‐2023

शुG

शुG

30‐03‐2023 ‐ 24‐04‐2023

रिव

5व2म
cार¢

18‐08‐2023 ‐ 28‐10‐2023

रिव

17‐10‐2024 ‐ 23‐10‐2024

रिव

28‐10‐2023 ‐ 18‐11‐2023

चंx

23‐10‐2024 ‐ 03‐11‐2024

24‐04‐2023 ‐ 02‐05‐2023

चंx

18‐11‐2023 ‐ 24‐12‐2023

मंगळ

03‐11‐2024 ‐ 10‐11‐2024

चंx

02‐05‐2023 ‐ 14‐05‐2023

मंगळ

24‐12‐2023 ‐ 17‐01‐2024

रा•

10‐11‐2024 ‐ 30‐11‐2024

मंगळ

14‐05‐2023 ‐ 23‐05‐2023

रा•

17‐01‐2024 ‐ 21‐03‐2024

गु(

30‐11‐2024 ‐ 17‐12‐2024

रा•

23‐05‐2023 ‐ 14‐06‐2023

गु(

21‐03‐2024 ‐ 17‐05‐2024

शिन

17‐12‐2024 ‐ 06‐01‐2025

गु(

14‐06‐2023 ‐ 04‐07‐2023

शिन

17‐05‐2024 ‐ 24‐07‐2024

बुध

06‐01‐2025 ‐ 24‐01‐2025

शिन

04‐07‐2023 ‐ 28‐07‐2023

बुध

24‐07‐2024 ‐ 22‐09‐2024

केतु

24‐01‐2025 ‐ 31‐01‐2025

बुध

28‐07‐2023 ‐ 18‐08‐2023

केतु

22‐09‐2024 ‐ 17‐10‐2024

शुG

31‐01‐2025 ‐ 22‐02‐2025

5व6म

cSंतर

cार¢

चंx

6व1म

cSंतर

cार¢

22‐02‐2025 ‐ 11‐03‐2025

मंगळ

मंगळ

11‐03‐2025 ‐ 24‐03‐2025

रा•

6व6म
cार¢

23‐09‐2025 ‐ 01‐10‐2025

रा•

19‐02‐2026 ‐ 17‐04‐2026

रा•

01‐10‐2025 ‐ 24‐10‐2025

गु(

17‐04‐2026 ‐ 08‐06‐2026

24‐03‐2025 ‐ 25‐04‐2025

गु(

24‐10‐2025 ‐ 13‐11‐2025

शिन

08‐06‐2026 ‐ 07‐08‐2026

गु(

25‐04‐2025 ‐ 23‐05‐2025

शिन

13‐11‐2025 ‐ 06‐12‐2025

बुध

07‐08‐2026 ‐ 01‐10‐2026

शिन

23‐05‐2025 ‐ 26‐06‐2025

बुध

06‐12‐2025 ‐ 27‐12‐2025

केतु

01‐10‐2026 ‐ 23‐10‐2026

बुध

26‐06‐2025 ‐ 26‐07‐2025

केतु

27‐12‐2025 ‐ 05‐01‐2026

शुG

23‐10‐2026 ‐ 26‐12‐2026

केतु

26‐07‐2025 ‐ 08‐08‐2025

शुG

05‐01‐2026 ‐ 30‐01‐2026

रिव

26‐12‐2026 ‐ 14‐01‐2027

शुG

08‐08‐2025 ‐ 12‐09‐2025

रिव

30‐01‐2026 ‐ 06‐02‐2026

चंx

14‐01‐2027 ‐ 15‐02‐2027

रिव

12‐09‐2025 ‐ 23‐09‐2025

चंx

06‐02‐2026 ‐ 19‐02‐2026

मंगळ

15‐02‐2027 ‐ 09‐03‐2027

7व6म

cSंतर

cार¢

गु(

शेवट

केतु ‐शिन

शेवट

केतु ‐राR

शेवट

cSंतर

केतु ‐गुQ

शेवट

केतु ‐मं गळ

शेवट

केतु ‐रिव
cSंतर

केतु ‐चंD

शेवट

केतु ‐शु /

10व 7म

8व6म

cSंतर

cार¢

09‐03‐2027 ‐ 24‐04‐2027

शिन

शिन

24‐04‐2027 ‐ 17‐06‐2027

बुध

शेवट

केतु ‐बुध

शेवट

9व7म

cSंतर

cार¢

शेवट

13‐02‐2028 ‐ 17‐04‐2028

बुध

24‐03‐2029 ‐ 14‐05‐2029

बुध

17‐04‐2028 ‐ 14‐06‐2028

केतु

14‐05‐2029 ‐ 05‐06‐2029

17‐06‐2027 ‐ 04‐08‐2027

केतु

14‐06‐2028 ‐ 07‐07‐2028

शुG

05‐06‐2029 ‐ 04‐08‐2029

केतु

04‐08‐2027 ‐ 24‐08‐2027

शुG

07‐07‐2028 ‐ 13‐09‐2028

रिव

04‐08‐2029 ‐ 22‐08‐2029

शुG

24‐08‐2027 ‐ 20‐10‐2027

रिव

13‐09‐2028 ‐ 03‐10‐2028

चंx

22‐08‐2029 ‐ 21‐09‐2029

रिव

20‐10‐2027 ‐ 06‐11‐2027

चंx

03‐10‐2028 ‐ 06‐11‐2028

मंगळ

21‐09‐2029 ‐ 12‐10‐2029

चंx

06‐11‐2027 ‐ 04‐12‐2027

मंगळ

06‐11‐2028 ‐ 29‐11‐2028

रा•

12‐10‐2029 ‐ 06‐12‐2029

मंगळ

04‐12‐2027 ‐ 24‐12‐2027

रा•

29‐11‐2028 ‐ 29‐01‐2029

गु(

06‐12‐2029 ‐ 23‐01‐2030

रा•

24‐12‐2027 ‐ 13‐02‐2028

गु(

29‐01‐2029 ‐ 24‐03‐2029

शिन

23‐01‐2030 ‐ 21‐03‐2030
वय दशा cार¢ काळाची िदलेली आहे
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sample horoscope

िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा ‐ 3

ॐ
िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशां
शु / महादशा ‐ 21‐03‐2030 ते 21‐03‐2050
वय ‐ 10व 7म ते

शु /‐शु /

10व7म

cSंतर

cार¢

शुG

13व11म

शु /‐चंD

शेवट

cSंतर

cार¢

14व11म

cSंतर

cार¢

21‐03‐2030 ‐ 10‐10‐2030

रिव

21‐07‐2033 ‐ 08‐08‐2033

चंx

21‐07‐2034 ‐ 10‐09‐2034

रिव

10‐10‐2030 ‐ 10‐12‐2030

चंx

08‐08‐2033 ‐ 07‐09‐2033

मंगळ

10‐09‐2034 ‐ 15‐10‐2034

चंx

10‐12‐2030 ‐ 22‐03‐2031

मंगळ

07‐09‐2033 ‐ 29‐09‐2033

रा•

15‐10‐2034 ‐ 15‐01‐2035

मंगळ

22‐03‐2031 ‐ 01‐06‐2031

रा•

29‐09‐2033 ‐ 23‐11‐2033

गु(

15‐01‐2035 ‐ 06‐04‐2035

रा•

01‐06‐2031 ‐ 30‐11‐2031

गु(

23‐11‐2033 ‐ 10‐01‐2034

शिन

06‐04‐2035 ‐ 11‐07‐2035

गु(

30‐11‐2031 ‐ 11‐05‐2032

शिन

10‐01‐2034 ‐ 09‐03‐2034

बुध

11‐07‐2035 ‐ 05‐10‐2035

शिन

11‐05‐2032 ‐ 19‐11‐2032

बुध

09‐03‐2034 ‐ 30‐04‐2034

केतु

05‐10‐2035 ‐ 10‐11‐2035

बुध

19‐11‐2032 ‐ 11‐05‐2033

केतु

30‐04‐2034 ‐ 21‐05‐2034

शुG

10‐11‐2035 ‐ 19‐02‐2036

केतु

11‐05‐2033 ‐ 21‐07‐2033

शुG

21‐05‐2034 ‐ 21‐07‐2034

रिव

19‐02‐2036 ‐ 21‐03‐2036

शु /‐मं गळ

शेवट

शु /‐रिव

30व 7म

16व7म

cSंतर

cार¢

मंगळ

17व9म

cSंतर

cार¢

21‐03‐2036 ‐ 15‐04‐2036

रा•

रा•

15‐04‐2036 ‐ 18‐06‐2036

गु(

20व9म
cार¢

21‐05‐2037 ‐ 01‐11‐2037

गु(

21‐05‐2040 ‐ 27‐09‐2040

गु(

01‐11‐2037 ‐ 27‐03‐2038

शिन

27‐09‐2040 ‐ 01‐03‐2041

18‐06‐2036 ‐ 13‐08‐2036

शिन

27‐03‐2038 ‐ 17‐09‐2038

बुध

01‐03‐2041 ‐ 17‐07‐2041

शिन

13‐08‐2036 ‐ 20‐10‐2036

बुध

17‐09‐2038 ‐ 19‐02‐2039

केतु

17‐07‐2041 ‐ 11‐09‐2041

बुध

20‐10‐2036 ‐ 19‐12‐2036

केतु

19‐02‐2039 ‐ 24‐04‐2039

शुG

11‐09‐2041 ‐ 21‐02‐2042

केतु

19‐12‐2036 ‐ 13‐01‐2037

शुG

24‐04‐2039 ‐ 24‐10‐2039

रिव

21‐02‐2042 ‐ 11‐04‐2042

शुG

13‐01‐2037 ‐ 25‐03‐2037

रिव

24‐10‐2039 ‐ 17‐12‐2039

चंx

11‐04‐2042 ‐ 01‐07‐2042

रिव

25‐03‐2037 ‐ 15‐04‐2037

चंx

17‐12‐2039 ‐ 18‐03‐2040

मंगळ

01‐07‐2042 ‐ 26‐08‐2042

चंx

15‐04‐2037 ‐ 21‐05‐2037

मंगळ

18‐03‐2040 ‐ 21‐05‐2040

रा•

26‐08‐2042 ‐ 20‐01‐2043

23व5म

cSंतर

cार¢

शिन

शेवट

शु /‐बुध

शेवट

शु /‐गुQ
cSंतर

शु /‐शिन

शेवट

शु /‐राR

शेवट

26व7म

cSंतर

cार¢

20‐01‐2043 ‐ 22‐07‐2043

बुध

बुध

22‐07‐2043 ‐ 02‐01‐2044

केतु

शेवट

शु /‐केतु

शेवट

29व5म

cSंतर

cार¢

शेवट

21‐03‐2046 ‐ 15‐08‐2046

केतु

19‐01‐2049 ‐ 13‐02‐2049

केतु

15‐08‐2046 ‐ 14‐10‐2046

शुG

13‐02‐2049 ‐ 25‐04‐2049

02‐01‐2044 ‐ 09‐03‐2044

शुG

14‐10‐2046 ‐ 05‐04‐2047

रिव

25‐04‐2049 ‐ 16‐05‐2049

शुG

09‐03‐2044 ‐ 18‐09‐2044

रिव

05‐04‐2047 ‐ 26‐05‐2047

चंx

16‐05‐2049 ‐ 21‐06‐2049

रिव

18‐09‐2044 ‐ 15‐11‐2044

चंx

26‐05‐2047 ‐ 21‐08‐2047

मंगळ

21‐06‐2049 ‐ 16‐07‐2049

चंx

15‐11‐2044 ‐ 19‐02‐2045

मंगळ

21‐08‐2047 ‐ 20‐10‐2047

रा•

16‐07‐2049 ‐ 18‐09‐2049

मंगळ

19‐02‐2045 ‐ 27‐04‐2045

रा•

20‐10‐2047 ‐ 23‐03‐2048

गु(

18‐09‐2049 ‐ 13‐11‐2049

रा•

27‐04‐2045 ‐ 18‐10‐2045

गु(

23‐03‐2048 ‐ 08‐08‐2048

शिन

13‐11‐2049 ‐ 20‐01‐2050

गु(

18‐10‐2045 ‐ 21‐03‐2046

शिन

08‐08‐2048 ‐ 19‐01‐2049

बुध

20‐01‐2050 ‐ 21‐03‐2050
वय दशा cार¢ काळाची िदलेली आहे
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sample horoscope

िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा ‐ 4

ॐ
िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशां
रिव

महादशा ‐ 21‐03‐2050 ते 21‐03‐2056
वय ‐ 30व 7म ते

रिव‐रिव

30व7म

cSंतर

cार¢

रिव

30व10म

रिव‐मं गळ

शेवट

cSंतर

cार¢

31व4म

cSंतर

cार¢

21‐03‐2050 ‐ 27‐03‐2050

चंx

09‐07‐2050 ‐ 24‐07‐2050

मंगळ

07‐01‐2051 ‐ 15‐01‐2051

चंx

27‐03‐2050 ‐ 05‐04‐2050

मंगळ

24‐07‐2050 ‐ 04‐08‐2050

रा•

15‐01‐2051 ‐ 03‐02‐2051

मंगळ

05‐04‐2050 ‐ 11‐04‐2050

रा•

04‐08‐2050 ‐ 31‐08‐2050

गु(

03‐02‐2051 ‐ 20‐02‐2051

रा•

11‐04‐2050 ‐ 28‐04‐2050

गु(

31‐08‐2050 ‐ 24‐09‐2050

शिन

20‐02‐2051 ‐ 12‐03‐2051

गु(

28‐04‐2050 ‐ 12‐05‐2050

शिन

24‐09‐2050 ‐ 23‐10‐2050

बुध

12‐03‐2051 ‐ 30‐03‐2051

शिन

12‐05‐2050 ‐ 30‐05‐2050

बुध

23‐10‐2050 ‐ 18‐11‐2050

केतु

30‐03‐2051 ‐ 07‐04‐2051

बुध

30‐05‐2050 ‐ 14‐06‐2050

केतु

18‐11‐2050 ‐ 29‐11‐2050

शुG

07‐04‐2051 ‐ 28‐04‐2051

केतु

14‐06‐2050 ‐ 20‐06‐2050

शुG

29‐11‐2050 ‐ 29‐12‐2050

रिव

28‐04‐2051 ‐ 05‐05‐2051

शुG

20‐06‐2050 ‐ 09‐07‐2050

रिव

29‐12‐2050 ‐ 07‐01‐2051

चंx

05‐05‐2051 ‐ 15‐05‐2051

रिव‐राR

शेवट

रिव‐चंD

36व 7म

31व9म

cSंतर

cार¢

रा•

32व7म

cSंतर

cार¢

15‐05‐2051 ‐ 03‐07‐2051

गु(

गु(

03‐07‐2051 ‐ 16‐08‐2051

शिन

33व5म
cार¢

08‐04‐2052 ‐ 17‐05‐2052

शिन

25‐01‐2053 ‐ 21‐03‐2053

शिन

17‐05‐2052 ‐ 02‐07‐2052

बुध

21‐03‐2053 ‐ 09‐05‐2053

16‐08‐2051 ‐ 07‐10‐2051

बुध

02‐07‐2052 ‐ 13‐08‐2052

केतु

09‐05‐2053 ‐ 29‐05‐2053

बुध

07‐10‐2051 ‐ 23‐11‐2051

केतु

13‐08‐2052 ‐ 30‐08‐2052

शुG

29‐05‐2053 ‐ 26‐07‐2053

केतु

23‐11‐2051 ‐ 12‐12‐2051

शुG

30‐08‐2052 ‐ 17‐10‐2052

रिव

26‐07‐2053 ‐ 13‐08‐2053

शुG

12‐12‐2051 ‐ 05‐02‐2052

रिव

17‐10‐2052 ‐ 01‐11‐2052

चंx

13‐08‐2053 ‐ 11‐09‐2053

रिव

05‐02‐2052 ‐ 21‐02‐2052

चंx

01‐11‐2052 ‐ 25‐11‐2052

मंगळ

11‐09‐2053 ‐ 01‐10‐2053

चंx

21‐02‐2052 ‐ 20‐03‐2052

मंगळ

25‐11‐2052 ‐ 12‐12‐2052

रा•

01‐10‐2053 ‐ 22‐11‐2053

मंगळ

20‐03‐2052 ‐ 08‐04‐2052

रा•

12‐12‐2052 ‐ 25‐01‐2053

गु(

22‐11‐2053 ‐ 07‐01‐2054

34व4म

cSंतर

cार¢

बुध

शेवट

रिव‐केतु

शेवट

रिव‐शिन
cSंतर

रिव‐बुध

शेवट

रिव‐गुQ

शेवट

35व3म

cSंतर

cार¢

07‐01‐2054 ‐ 20‐02‐2054

केतु

केतु

20‐02‐2054 ‐ 10‐03‐2054

शुG

शेवट

रिव‐शु /

शेवट

35व7म

cSंतर

cार¢

शेवट

14‐11‐2054 ‐ 21‐11‐2054

शुG

21‐03‐2055 ‐ 21‐05‐2055

शुG

21‐11‐2054 ‐ 12‐12‐2054

रिव

21‐05‐2055 ‐ 08‐06‐2055

10‐03‐2054 ‐ 01‐05‐2054

रिव

12‐12‐2054 ‐ 19‐12‐2054

चंx

08‐06‐2055 ‐ 09‐07‐2055

रिव

01‐05‐2054 ‐ 16‐05‐2054

चंx

19‐12‐2054 ‐ 29‐12‐2054

मंगळ

09‐07‐2055 ‐ 30‐07‐2055

चंx

16‐05‐2054 ‐ 11‐06‐2054

मंगळ

29‐12‐2054 ‐ 06‐01‐2055

रा•

30‐07‐2055 ‐ 23‐09‐2055

मंगळ

11‐06‐2054 ‐ 29‐06‐2054

रा•

06‐01‐2055 ‐ 25‐01‐2055

गु(

23‐09‐2055 ‐ 11‐11‐2055

रा•

29‐06‐2054 ‐ 15‐08‐2054

गु(

25‐01‐2055 ‐ 11‐02‐2055

शिन

11‐11‐2055 ‐ 08‐01‐2056

गु(

15‐08‐2054 ‐ 25‐09‐2054

शिन

11‐02‐2055 ‐ 03‐03‐2055

बुध

08‐01‐2056 ‐ 28‐02‐2056

शिन

25‐09‐2054 ‐ 14‐11‐2054

बुध

03‐03‐2055 ‐ 21‐03‐2055

केतु

28‐02‐2056 ‐ 21‐03‐2056
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sample horoscope

िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशां ‐ 5

ॐ
िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशां
चंD महादशा ‐ 21‐03‐2056 ते 21‐03‐2066
वय ‐ 36व 7म ते

चंD‐चंD

36व7म

cSंतर

cार¢

चंx

37व5म

cSंतर

cार¢

21‐03‐2056 ‐ 15‐04‐2056

मंगळ

मंगळ

15‐04‐2056 ‐ 03‐05‐2056

रा•

38व0म
cार¢

19‐01‐2057 ‐ 31‐01‐2057

रा•

20‐08‐2057 ‐ 10‐11‐2057

रा•

31‐01‐2057 ‐ 04‐03‐2057

गु(

10‐11‐2057 ‐ 22‐01‐2058

03‐05‐2056 ‐ 17‐06‐2056

गु(

04‐03‐2057 ‐ 02‐04‐2057

शिन

22‐01‐2058 ‐ 19‐04‐2058

गु(

17‐06‐2056 ‐ 28‐07‐2056

शिन

02‐04‐2057 ‐ 06‐05‐2057

बुध

19‐04‐2058 ‐ 06‐07‐2058

शिन

28‐07‐2056 ‐ 14‐09‐2056

बुध

06‐05‐2057 ‐ 05‐06‐2057

केतु

06‐07‐2058 ‐ 07‐08‐2058

बुध

14‐09‐2056 ‐ 27‐10‐2056

केतु

05‐06‐2057 ‐ 17‐06‐2057

शुG

07‐08‐2058 ‐ 06‐11‐2058

केतु

27‐10‐2056 ‐ 14‐11‐2056

शुG

17‐06‐2057 ‐ 23‐07‐2057

रिव

06‐11‐2058 ‐ 03‐12‐2058

शुG

14‐11‐2056 ‐ 04‐01‐2057

रिव

23‐07‐2057 ‐ 02‐08‐2057

चंx

03‐12‐2058 ‐ 18‐01‐2059

रिव

04‐01‐2057 ‐ 19‐01‐2057

चंx

02‐08‐2057 ‐ 20‐08‐2057

मंगळ

18‐01‐2059 ‐ 19‐02‐2059

39व6म

cSंतर

cार¢

गु(

40व10म

चंD‐बुध

शेवट

cSंतर

cार¢

शेवट

42व5म

cSंतर

cार¢

19‐02‐2059 ‐ 25‐04‐2059

शिन

20‐06‐2060 ‐ 19‐09‐2060

बुध

19‐01‐2062 ‐ 02‐04‐2062

शिन

25‐04‐2059 ‐ 11‐07‐2059

बुध

19‐09‐2060 ‐ 10‐12‐2060

केतु

02‐04‐2062 ‐ 03‐05‐2062

बुध

11‐07‐2059 ‐ 18‐09‐2059

केतु

10‐12‐2060 ‐ 13‐01‐2061

शुG

03‐05‐2062 ‐ 28‐07‐2062

केतु

18‐09‐2059 ‐ 16‐10‐2059

शुG

13‐01‐2061 ‐ 19‐04‐2061

रिव

28‐07‐2062 ‐ 23‐08‐2062

शुG

16‐10‐2059 ‐ 05‐01‐2060

रिव

19‐04‐2061 ‐ 18‐05‐2061

चंx

23‐08‐2062 ‐ 05‐10‐2062

रिव

05‐01‐2060 ‐ 30‐01‐2060

चंx

18‐05‐2061 ‐ 06‐07‐2061

मंगळ

05‐10‐2062 ‐ 04‐11‐2062

चंx

30‐01‐2060 ‐ 10‐03‐2060

मंगळ

06‐07‐2061 ‐ 08‐08‐2061

रा•

04‐11‐2062 ‐ 21‐01‐2063

मंगळ

10‐03‐2060 ‐ 08‐04‐2060

रा•

08‐08‐2061 ‐ 03‐11‐2061

गु(

21‐01‐2063 ‐ 31‐03‐2063

रा•

08‐04‐2060 ‐ 20‐06‐2060

गु(

03‐11‐2061 ‐ 19‐01‐2062

शिन

31‐03‐2063 ‐ 21‐06‐2063

चंD‐केतु

शेवट

चंD‐शिन

शेवट

चंD‐राR
cSंतर

चंD‐गुQ

शेवट

चंD‐मं गळ

46व 7म

43व10म

चंD‐शु /

शेवट

cSंतर

cार¢

cSंतर

cार¢

केतु

21‐06‐2063 ‐ 03‐07‐2063

शुG

शुG

03‐07‐2063 ‐ 08‐08‐2063

रिव

44व5म
शेवट

चंD‐रिव

शेवट

46व1म

cSंतर

cार¢

शेवट

20‐01‐2064 ‐ 30‐04‐2064

रिव

19‐09‐2065 ‐ 29‐09‐2065

रिव

30‐04‐2064 ‐ 31‐05‐2064

चंx

29‐09‐2065 ‐ 14‐10‐2065

08‐08‐2063 ‐ 18‐08‐2063

चंx

31‐05‐2064 ‐ 20‐07‐2064

मंगळ

14‐10‐2065 ‐ 24‐10‐2065

चंx

18‐08‐2063 ‐ 05‐09‐2063

मंगळ

20‐07‐2064 ‐ 25‐08‐2064

रा•

24‐10‐2065 ‐ 21‐11‐2065

मंगळ

05‐09‐2063 ‐ 17‐09‐2063

रा•

25‐08‐2064 ‐ 24‐11‐2064

गु(

21‐11‐2065 ‐ 15‐12‐2065

रा•

17‐09‐2063 ‐ 19‐10‐2063

गु(

24‐11‐2064 ‐ 13‐02‐2065

शिन

15‐12‐2065 ‐ 13‐01‐2066

गु(

19‐10‐2063 ‐ 17‐11‐2063

शिन

13‐02‐2065 ‐ 21‐05‐2065

बुध

13‐01‐2066 ‐ 08‐02‐2066

शिन

17‐11‐2063 ‐ 20‐12‐2063

बुध

21‐05‐2065 ‐ 15‐08‐2065

केतु

08‐02‐2066 ‐ 19‐02‐2066

बुध

20‐12‐2063 ‐ 20‐01‐2064

केतु

15‐08‐2065 ‐ 19‐09‐2065

शुG

19‐02‐2066 ‐ 21‐03‐2066
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sample horoscope

िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा ‐ 6

ॐ
िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा
मं गळ महादशा ‐ 21‐03‐2066 ते 21‐03‐2073
वय ‐ 46व 7म ते

मं गळ‐मं गळ

46व7म

cSंतर

cार¢

मंगळ

47व0म

cSंतर

cार¢

21‐03‐2066 ‐ 30‐03‐2066

रा•

रा•

30‐03‐2066 ‐ 21‐04‐2066

गु(

48व0म
cार¢

17‐08‐2066 ‐ 14‐10‐2066

गु(

05‐09‐2067 ‐ 20‐10‐2067

गु(

14‐10‐2066 ‐ 04‐12‐2066

शिन

20‐10‐2067 ‐ 13‐12‐2067

21‐04‐2066 ‐ 11‐05‐2066

शिन

04‐12‐2066 ‐ 03‐02‐2067

बुध

13‐12‐2067 ‐ 30‐01‐2068

शिन

11‐05‐2066 ‐ 04‐06‐2066

बुध

03‐02‐2067 ‐ 29‐03‐2067

केतु

30‐01‐2068 ‐ 19‐02‐2068

बुध

04‐06‐2066 ‐ 25‐06‐2066

केतु

29‐03‐2067 ‐ 20‐04‐2067

शुG

19‐02‐2068 ‐ 16‐04‐2068

केतु

25‐06‐2066 ‐ 03‐07‐2066

शुG

20‐04‐2067 ‐ 23‐06‐2067

रिव

16‐04‐2068 ‐ 03‐05‐2068

शुG

03‐07‐2066 ‐ 28‐07‐2066

रिव

23‐06‐2067 ‐ 12‐07‐2067

चंx

03‐05‐2068 ‐ 01‐06‐2068

रिव

28‐07‐2066 ‐ 05‐08‐2066

चंx

12‐07‐2067 ‐ 13‐08‐2067

मंगळ

01‐06‐2068 ‐ 20‐06‐2068

चंx

05‐08‐2066 ‐ 17‐08‐2066

मंगळ

13‐08‐2067 ‐ 05‐09‐2067

रा•

20‐06‐2068 ‐ 11‐08‐2068

49व0म

cSंतर

cार¢

शिन

50व1म

cSंतर

cार¢

11‐08‐2068 ‐ 14‐10‐2068

बुध

बुध

14‐10‐2068 ‐ 10‐12‐2068

केतु

51व1म
cार¢

19‐09‐2069 ‐ 10‐11‐2069

केतु

17‐09‐2070 ‐ 25‐09‐2070

केतु

10‐11‐2069 ‐ 01‐12‐2069

शुG

25‐09‐2070 ‐ 20‐10‐2070

10‐12‐2068 ‐ 03‐01‐2069

शुG

01‐12‐2069 ‐ 30‐01‐2070

रिव

20‐10‐2070 ‐ 28‐10‐2070

शुG

03‐01‐2069 ‐ 11‐03‐2069

रिव

30‐01‐2070 ‐ 17‐02‐2070

चंx

28‐10‐2070 ‐ 09‐11‐2070

रिव

11‐03‐2069 ‐ 31‐03‐2069

चंx

17‐02‐2070 ‐ 19‐03‐2070

मंगळ

09‐11‐2070 ‐ 18‐11‐2070

चंx

31‐03‐2069 ‐ 04‐05‐2069

मंगळ

19‐03‐2070 ‐ 10‐04‐2070

रा•

18‐11‐2070 ‐ 10‐12‐2070

मंगळ

04‐05‐2069 ‐ 28‐05‐2069

रा•

10‐04‐2070 ‐ 03‐06‐2070

गु(

10‐12‐2070 ‐ 30‐12‐2070

रा•

28‐05‐2069 ‐ 27‐07‐2069

गु(

03‐06‐2070 ‐ 21‐07‐2070

शिन

30‐12‐2070 ‐ 23‐01‐2071

गु(

27‐07‐2069 ‐ 19‐09‐2069

शिन

21‐07‐2070 ‐ 17‐09‐2070

बुध

23‐01‐2071 ‐ 13‐02‐2071

51व6म

cSंतर

cार¢

शुG

शेवट

मं गळ‐रिव

शेवट

मं गळ‐केतु

शेवट

cSंतर

मं गळ‐शु /

शेवट

मं गळ‐बुध

शेवट

मं गळ‐गुQ
cSंतर

मं गळ‐शिन

शेवट

मं गळ‐राR

53व 7म

52व8म

cSंतर

cार¢

13‐02‐2071 ‐ 25‐04‐2071

रिव

रिव

25‐04‐2071 ‐ 16‐05‐2071

चंx

शेवट

मं गळ‐चंD

शेवट

53व0म

cSंतर

cार¢

शेवट

14‐04‐2072 ‐ 20‐04‐2072

चंx

20‐08‐2072 ‐ 06‐09‐2072

चंx

20‐04‐2072 ‐ 01‐05‐2072

मंगळ

06‐09‐2072 ‐ 19‐09‐2072

16‐05‐2071 ‐ 21‐06‐2071

मंगळ

01‐05‐2072 ‐ 08‐05‐2072

रा•

19‐09‐2072 ‐ 21‐10‐2072

मंगळ

21‐06‐2071 ‐ 15‐07‐2071

रा•

08‐05‐2072 ‐ 28‐05‐2072

गु(

21‐10‐2072 ‐ 18‐11‐2072

रा•

15‐07‐2071 ‐ 17‐09‐2071

गु(

28‐05‐2072 ‐ 14‐06‐2072

शिन

18‐11‐2072 ‐ 22‐12‐2072

गु(

17‐09‐2071 ‐ 13‐11‐2071

शिन

14‐06‐2072 ‐ 04‐07‐2072

बुध

22‐12‐2072 ‐ 21‐01‐2073

शिन

13‐11‐2071 ‐ 20‐01‐2072

बुध

04‐07‐2072 ‐ 22‐07‐2072

केतु

21‐01‐2073 ‐ 03‐02‐2073

बुध

20‐01‐2072 ‐ 20‐03‐2072

केतु

22‐07‐2072 ‐ 29‐07‐2072

शुG

03‐02‐2073 ‐ 10‐03‐2073

केतु

20‐03‐2072 ‐ 14‐04‐2072

शुG

29‐07‐2072 ‐ 20‐08‐2072

रिव

10‐03‐2073 ‐ 21‐03‐2073
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sample horoscope

िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा ‐ 7

ॐ
िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा
राR महादशा ‐ 21‐03‐2073 ते 21‐03‐2091
वय ‐ 53व 7म ते

राR‐राR

53व7म

cSंतर

cार¢

रा•

56व3म

cSंतर

cार¢

21‐03‐2073 ‐ 16‐08‐2073

गु(

गु(

16‐08‐2073 ‐ 25‐12‐2073

शिन

58व8म
cार¢

02‐12‐2075 ‐ 28‐03‐2076

शिन

26‐04‐2078 ‐ 08‐10‐2078

शिन

28‐03‐2076 ‐ 14‐08‐2076

बुध

08‐10‐2078 ‐ 05‐03‐2079

25‐12‐2073 ‐ 30‐05‐2074

बुध

14‐08‐2076 ‐ 16‐12‐2076

केतु

05‐03‐2079 ‐ 04‐05‐2079

बुध

30‐05‐2074 ‐ 17‐10‐2074

केतु

16‐12‐2076 ‐ 05‐02‐2077

शुG

04‐05‐2079 ‐ 25‐10‐2079

केतु

17‐10‐2074 ‐ 14‐12‐2074

शुG

05‐02‐2077 ‐ 01‐07‐2077

रिव

25‐10‐2079 ‐ 16‐12‐2079

शुG

14‐12‐2074 ‐ 27‐05‐2075

रिव

01‐07‐2077 ‐ 14‐08‐2077

चंx

16‐12‐2079 ‐ 12‐03‐2080

रिव

27‐05‐2075 ‐ 15‐07‐2075

चंx

14‐08‐2077 ‐ 26‐10‐2077

मंगळ

12‐03‐2080 ‐ 11‐05‐2080

चंx

15‐07‐2075 ‐ 05‐10‐2075

मंगळ

26‐10‐2077 ‐ 16‐12‐2077

रा•

11‐05‐2080 ‐ 15‐10‐2080

मंगळ

05‐10‐2075 ‐ 02‐12‐2075

रा•

16‐12‐2077 ‐ 26‐04‐2078

गु(

15‐10‐2080 ‐ 02‐03‐2081

61व6म

cSंतर

cार¢

बुध

64व1म

cSंतर

cार¢

02‐03‐2081 ‐ 12‐07‐2081

केतु

केतु

12‐07‐2081 ‐ 05‐09‐2081

शुG

65व1म
cार¢

20‐09‐2083 ‐ 12‐10‐2083

शुG

07‐10‐2084 ‐ 08‐04‐2085

शुG

12‐10‐2083 ‐ 15‐12‐2083

रिव

08‐04‐2085 ‐ 02‐06‐2085

05‐09‐2081 ‐ 07‐02‐2082

रिव

15‐12‐2083 ‐ 03‐01‐2084

चंx

02‐06‐2085 ‐ 01‐09‐2085

रिव

07‐02‐2082 ‐ 25‐03‐2082

चंx

03‐01‐2084 ‐ 04‐02‐2084

मंगळ

01‐09‐2085 ‐ 04‐11‐2085

चंx

25‐03‐2082 ‐ 11‐06‐2082

मंगळ

04‐02‐2084 ‐ 27‐02‐2084

रा•

04‐11‐2085 ‐ 17‐04‐2086

मंगळ

11‐06‐2082 ‐ 04‐08‐2082

रा•

27‐02‐2084 ‐ 24‐04‐2084

गु(

17‐04‐2086 ‐ 10‐09‐2086

रा•

04‐08‐2082 ‐ 22‐12‐2082

गु(

24‐04‐2084 ‐ 14‐06‐2084

शिन

10‐09‐2086 ‐ 03‐03‐2087

गु(

22‐12‐2082 ‐ 25‐04‐2083

शिन

14‐06‐2084 ‐ 14‐08‐2084

बुध

03‐03‐2087 ‐ 05‐08‐2087

शिन

25‐04‐2083 ‐ 20‐09‐2083

बुध

14‐08‐2084 ‐ 07‐10‐2084

केतु

05‐08‐2087 ‐ 08‐10‐2087

68व1म

cSंतर

cार¢

रिव

शेवट

राR‐चंD

शेवट

राR‐शु /

शेवट

cSंतर

राR‐रिव

शेवट

राR‐केतु

शेवट

राR‐शिन
cSंतर

राR‐बुध

शेवट

राR‐गुQ

71व 7म

69व0म

cSंतर

cार¢

08‐10‐2087 ‐ 24‐10‐2087

चंx

चंx

24‐10‐2087 ‐ 21‐11‐2087

मंगळ

शेवट

राR‐मं गळ

शेवट

70व6म

cSंतर

cार¢

शेवट

01‐09‐2088 ‐ 16‐10‐2088

मंगळ

03‐03‐2090 ‐ 25‐03‐2090

मंगळ

16‐10‐2088 ‐ 17‐11‐2088

रा•

25‐03‐2090 ‐ 21‐05‐2090

21‐11‐2087 ‐ 10‐12‐2087

रा•

17‐11‐2088 ‐ 08‐02‐2089

गु(

21‐05‐2090 ‐ 12‐07‐2090

रा•

10‐12‐2087 ‐ 28‐01‐2088

गु(

08‐02‐2089 ‐ 22‐04‐2089

शिन

12‐07‐2090 ‐ 10‐09‐2090

गु(

28‐01‐2088 ‐ 12‐03‐2088

शिन

22‐04‐2089 ‐ 17‐07‐2089

बुध

10‐09‐2090 ‐ 04‐11‐2090

शिन

12‐03‐2088 ‐ 03‐05‐2088

बुध

17‐07‐2089 ‐ 03‐10‐2089

केतु

04‐11‐2090 ‐ 26‐11‐2090

बुध

03‐05‐2088 ‐ 19‐06‐2088

केतु

03‐10‐2089 ‐ 04‐11‐2089

शुG

26‐11‐2090 ‐ 29‐01‐2091

केतु

19‐06‐2088 ‐ 08‐07‐2088

शुG

04‐11‐2089 ‐ 03‐02‐2090

उ[र

29‐01‐2091 ‐ 17‐02‐2091

शुG

08‐07‐2088 ‐ 01‐09‐2088

रिव

03‐02‐2090 ‐ 03‐03‐2090

चंx

17‐02‐2091 ‐ 21‐03‐2091
वय दशा cार¢ काळाची िदलेली आहे
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िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा ‐ 8

ॐ
िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा
गुQ महादशा ‐ 21‐03‐2091 ते 22‐03‐2107
वय ‐ 71व 7म ते

गुQ‐गुQ

71व7म

cSंतर

cार¢

गु(

73व8म

cSंतर

cार¢

21‐03‐2091 ‐ 03‐07‐2091

शिन

शिन

03‐07‐2091 ‐ 03‐11‐2091

बुध

76व3म
cार¢

08‐05‐2093 ‐ 02‐10‐2093

बुध

20‐11‐2095 ‐ 16‐03‐2096

बुध

02‐10‐2093 ‐ 10‐02‐2094

केतु

16‐03‐2096 ‐ 03‐05‐2096

03‐11‐2091 ‐ 22‐02‐2092

केतु

10‐02‐2094 ‐ 05‐04‐2094

शुG

03‐05‐2096 ‐ 18‐09‐2096

केतु

22‐02‐2092 ‐ 07‐04‐2092

शुG

05‐04‐2094 ‐ 06‐09‐2094

रिव

18‐09‐2096 ‐ 29‐10‐2096

शुG

07‐04‐2092 ‐ 15‐08‐2092

रिव

06‐09‐2094 ‐ 22‐10‐2094

चंx

29‐10‐2096 ‐ 06‐01‐2097

रिव

15‐08‐2092 ‐ 23‐09‐2092

चंx

22‐10‐2094 ‐ 07‐01‐2095

मंगळ

06‐01‐2097 ‐ 24‐02‐2097

चंx

23‐09‐2092 ‐ 27‐11‐2092

मंगळ

07‐01‐2095 ‐ 02‐03‐2095

रा•

24‐02‐2097 ‐ 28‐06‐2097

मंगळ

27‐11‐2092 ‐ 11‐01‐2093

रा•

02‐03‐2095 ‐ 19‐07‐2095

गु(

28‐06‐2097 ‐ 16‐10‐2097

रा•

11‐01‐2093 ‐ 08‐05‐2093

गु(

19‐07‐2095 ‐ 20‐11‐2095

शिन

16‐10‐2097 ‐ 24‐02‐2098

78व6म

cSंतर

cार¢

केतु

79व5म

cSंतर

cार¢

24‐02‐2098 ‐ 16‐03‐2098

शुG

शुG

16‐03‐2098 ‐ 12‐05‐2098

रिव

82व1म
cार¢

31‐01‐2099 ‐ 13‐07‐2099

रिव

02‐10‐2101 ‐ 17‐10‐2101

रिव

13‐07‐2099 ‐ 30‐08‐2099

चंx

17‐10‐2101 ‐ 10‐11‐2101

12‐05‐2098 ‐ 29‐05‐2098

चंx

30‐08‐2099 ‐ 20‐11‐2099

मंगळ

10‐11‐2101 ‐ 27‐11‐2101

चंx

29‐05‐2098 ‐ 27‐06‐2098

मंगळ

20‐11‐2099 ‐ 15‐01‐2100

रा•

27‐11‐2101 ‐ 10‐01‐2102

मंगळ

27‐06‐2098 ‐ 16‐07‐2098

रा•

15‐01‐2100 ‐ 10‐06‐2100

गु(

10‐01‐2102 ‐ 18‐02‐2102

रा•

16‐07‐2098 ‐ 06‐09‐2098

गु(

10‐06‐2100 ‐ 18‐10‐2100

शिन

18‐02‐2102 ‐ 05‐04‐2102

गु(

06‐09‐2098 ‐ 21‐10‐2098

शिन

18‐10‐2100 ‐ 22‐03‐2101

बुध

05‐04‐2102 ‐ 17‐05‐2102

शिन

21‐10‐2098 ‐ 14‐12‐2098

बुध

22‐03‐2101 ‐ 06‐08‐2101

केतु

17‐05‐2102 ‐ 03‐06‐2102

बुध

14‐12‐2098 ‐ 31‐01‐2099

केतु

06‐08‐2101 ‐ 02‐10‐2101

शुG

03‐06‐2102 ‐ 21‐07‐2102

82व11म

गुQ‐मं गळ

शेवट

cSंतर

cार¢

cSंतर

cार¢

चंx

21‐07‐2102 ‐ 31‐08‐2102

मंगळ

मंगळ

31‐08‐2102 ‐ 28‐09‐2102

रा•

शेवट

गुQ‐रिव

शेवट

cSंतर

गुQ‐चंD

शेवट

गुQ‐शु /

शेवट

गुQ‐बुध
cSंतर

गुQ‐केतु

शेवट

गुQ‐शिन

87व 7म

84व3म
शेवट

गुQ‐राR

शेवट

85व2म

cSंतर

cार¢

शेवट

20‐11‐2103 ‐ 10‐12‐2103

रा•

26‐10‐2104 ‐ 07‐03‐2105

रा•

10‐12‐2103 ‐ 31‐01‐2104

गु(

07‐03‐2105 ‐ 02‐07‐2105

28‐09‐2102 ‐ 11‐12‐2102

गु(

31‐01‐2104 ‐ 16‐03‐2104

शिन

02‐07‐2105 ‐ 18‐11‐2105

गु(

11‐12‐2102 ‐ 13‐02‐2103

शिन

16‐03‐2104 ‐ 09‐05‐2104

बुध

18‐11‐2105 ‐ 22‐03‐2106

शिन

13‐02‐2103 ‐ 02‐05‐2103

बुध

09‐05‐2104 ‐ 26‐06‐2104

केतु

22‐03‐2106 ‐ 12‐05‐2106

बुध

02‐05‐2103 ‐ 10‐07‐2103

केतु

26‐06‐2104 ‐ 16‐07‐2104

शुG

12‐05‐2106 ‐ 05‐10‐2106

केतु

10‐07‐2103 ‐ 07‐08‐2103

शुG

16‐07‐2104 ‐ 11‐09‐2104

रिव

05‐10‐2106 ‐ 18‐11‐2106

शुG

07‐08‐2103 ‐ 27‐10‐2103

रिव

11‐09‐2104 ‐ 28‐09‐2104

चंx

18‐11‐2106 ‐ 30‐01‐2107

रिव

27‐10‐2103 ‐ 20‐11‐2103

चंx

28‐09‐2104 ‐ 26‐10‐2104

मंगळ

30‐01‐2107 ‐ 22‐03‐2107
वय दशा cार¢ काळाची िदलेली आहे
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िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा ‐ 9

ॐ
िवं शो[री अ—र आिण cSंतर दशा
शिन

महादशा ‐ 22‐03‐2107 ते 22‐03‐2126
वय ‐ 87व 7म ते

शिन‐शिन

87व7म

cSंतर

cार¢

शिन

90व7म

cSंतर

cार¢

22‐03‐2107 ‐ 12‐09‐2107

बुध

बुध

12‐09‐2107 ‐ 15‐02‐2108

केतु

93व3म
cार¢

25‐03‐2110 ‐ 11‐08‐2110

केतु

02‐12‐2112 ‐ 25‐12‐2112

केतु

11‐08‐2110 ‐ 07‐10‐2110

शुG

25‐12‐2112 ‐ 03‐03‐2113

15‐02‐2108 ‐ 19‐04‐2108

शुG

07‐10‐2110 ‐ 20‐03‐2111

रिव

03‐03‐2113 ‐ 23‐03‐2113

शुG

19‐04‐2108 ‐ 19‐10‐2108

रिव

20‐03‐2111 ‐ 08‐05‐2111

चंx

23‐03‐2113 ‐ 26‐04‐2113

रिव

19‐10‐2108 ‐ 13‐12‐2108

चंx

08‐05‐2111 ‐ 29‐07‐2111

मंगळ

26‐04‐2113 ‐ 20‐05‐2113

चंx

13‐12‐2108 ‐ 14‐03‐2109

मंगळ

29‐07‐2111 ‐ 25‐09‐2111

रा•

20‐05‐2113 ‐ 19‐07‐2113

मंगळ

14‐03‐2109 ‐ 17‐05‐2109

रा•

25‐09‐2111 ‐ 19‐02‐2112

गु(

19‐07‐2113 ‐ 11‐09‐2113

रा•

17‐05‐2109 ‐ 29‐10‐2109

गु(

19‐02‐2112 ‐ 29‐06‐2112

शिन

11‐09‐2113 ‐ 14‐11‐2113

गु(

29‐10‐2109 ‐ 25‐03‐2110

शिन

29‐06‐2112 ‐ 02‐12‐2112

बुध

14‐11‐2113 ‐ 11‐01‐2114

94व5म

cSंतर

cार¢

शुG

97व7म

cSंतर

cार¢

11‐01‐2114 ‐ 22‐07‐2114

रिव

रिव

22‐07‐2114 ‐ 18‐09‐2114

चंx

98व6म
cार¢

12‐03‐2117 ‐ 30‐03‐2117

चंx

22‐02‐2118 ‐ 11‐04‐2118

चंx

30‐03‐2117 ‐ 28‐04‐2117

मंगळ

11‐04‐2118 ‐ 15‐05‐2118

18‐09‐2114 ‐ 24‐12‐2114

मंगळ

28‐04‐2117 ‐ 18‐05‐2117

रा•

15‐05‐2118 ‐ 10‐08‐2118

मंगळ

24‐12‐2114 ‐ 01‐03‐2115

रा•

18‐05‐2117 ‐ 09‐07‐2117

गु(

10‐08‐2118 ‐ 26‐10‐2118

रा•

01‐03‐2115 ‐ 22‐08‐2115

गु(

09‐07‐2117 ‐ 24‐08‐2117

शिन

26‐10‐2118 ‐ 26‐01‐2119

गु(

22‐08‐2115 ‐ 23‐01‐2116

शिन

24‐08‐2117 ‐ 18‐10‐2117

बुध

26‐01‐2119 ‐ 17‐04‐2119

शिन

23‐01‐2116 ‐ 24‐07‐2116

बुध

18‐10‐2117 ‐ 06‐12‐2117

केतु

17‐04‐2119 ‐ 21‐05‐2119

बुध

24‐07‐2116 ‐ 04‐01‐2117

केतु

06‐12‐2117 ‐ 26‐12‐2117

शुG

21‐05‐2119 ‐ 26‐08‐2119

केतु

04‐01‐2117 ‐ 12‐03‐2117

शुG

26‐12‐2117 ‐ 22‐02‐2118

रिव

26‐08‐2119 ‐ 24‐09‐2119

100व1म

शिन‐राR

शेवट

cSंतर

cार¢

शेवट

शिन‐चंD

शेवट

cSंतर

शिन‐मं गळ

शेवट

शिन‐रिव

शेवट

शिन‐केतु
cSंतर

शिन‐शु /

शेवट

शिन‐बुध

106व 7म

101व2म

शिन‐गुQ

शेवट

cSंतर

cार¢

शेवट

104व0म

cSंतर

cार¢

शेवट

मंगळ

24‐09‐2119 ‐ 17‐10‐2119

रा•

01‐11‐2120 ‐ 06‐04‐2121

गु(

08‐09‐2123 ‐ 10‐01‐2124

रा•

17‐10‐2119 ‐ 17‐12‐2119

गु(

06‐04‐2121 ‐ 23‐08‐2121

शिन

10‐01‐2124 ‐ 04‐06‐2124

गु(

17‐12‐2119 ‐ 09‐02‐2120

शिन

23‐08‐2121 ‐ 04‐02‐2122

बुध

04‐06‐2124 ‐ 13‐10‐2124

शिन

09‐02‐2120 ‐ 13‐04‐2120

बुध

04‐02‐2122 ‐ 02‐07‐2122

केतु

13‐10‐2124 ‐ 06‐12‐2124

बुध

13‐04‐2120 ‐ 09‐06‐2120

केतु

02‐07‐2122 ‐ 31‐08‐2122

शुG

06‐12‐2124 ‐ 09‐05‐2125

केतु

09‐06‐2120 ‐ 03‐07‐2120

शुG

31‐08‐2122 ‐ 21‐02‐2123

रिव

09‐05‐2125 ‐ 25‐06‐2125

शुG

03‐07‐2120 ‐ 08‐09‐2120

रिव

21‐02‐2123 ‐ 14‐04‐2123

चंx

25‐06‐2125 ‐ 10‐09‐2125

रिव

08‐09‐2120 ‐ 29‐09‐2120

चंx

14‐04‐2123 ‐ 10‐07‐2123

मंगळ

10‐09‐2125 ‐ 03‐11‐2125

चंx

29‐09‐2120 ‐ 01‐11‐2120

मंगळ

10‐07‐2123 ‐ 08‐09‐2123

रा•

03‐11‐2125 ‐ 22‐03‐2126
वय दशा cार¢ काळाची िदलेली आहे
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साढ़े सातीचा िवचार

ॐ
शिन\ा साढ़े सातीचा िवचार

Yोितष तN cकाशhा अनुषंगे ‐
^ादशे ज&गे राशौ ि^तीये च शनै र:।
साधािन सX वषािण तथा दु :खै युतो भवे त्।।
ज

रािश (चJ रािश) पासून गोचर म’े जे£ां शिन बाराvा, पिहtा आिण दु सMया $थानात •मण करतो,

ते £ां साढे ‐सात वषाH hा वे ळेला शिनची साढे साती pणतात।
आपली ज

रािश वृ िzक आहे , Sां मुळे शिन जे£ां तु ळ, वृ िzक व धनु रािशत •मण करे ल ते £ां शिनची

साढे साती pटली जाईल।
एक साढे साती तीन ढै यां ने िमळू न बनते । कारण शिन एका रािशत सुमारे अडीच वषाH पयH — चालतो।
cाय: जीवनात तीन वे ळेला साढे साती ये ते।
खाली िदलेtा सारणी मधे cSेक साढे सातीhा cार¢ आिण समा]^चा वे ळ दशHिवलेला आहे ।
साढ़े साती च/

शिनचा

LारM ितिथ

समाVX ितिथ

गोचर

अं तराल

अAकवग

वषH‐मिहना‐िदन

शिन

सवH

पिहली च/ाची साढ़े साती
पिहला ढ़ै या (ज

दु सरा ढ़ै या (ज

ितसरा ढ़ै या (ज

रािशते बारा†ा)

रािश वर)

रािशते दु सरा)

तुळ

..

तुळ (व)

..

वृिzक

..

वृिzक (व)

..

धनु

..

धनु (व)

24‐01‐2020

0.5.14

5

28

1

28

3

24

5

28

1

28

3

24

5

28

1

28

3

24

दु सरी च/ाची साढ़े साती
पिहला ढ़ै या (ज

दु सरा ढ़ै या (ज

ितसरा ढ़ै या (ज

रािशते बारा†ा)

रािश वर)

रािशते दु सरा)

तुळ

27‐01‐2041

06‐02‐2041

0.0.9

तुळ (व)

26‐09‐2041

11‐12‐2043

2.2.15

वृिzक

11‐12‐2043

23‐06‐2044

0.6.12

वृिzक (व)

30‐08‐2044

07‐12‐2046

2.3.7

धनु

07‐12‐2046

06‐03‐2049

2.2.29

धनु (व)

09‐07‐2049

04‐12‐2049

0.4.25

तुळ

04‐11‐2070

05‐02‐2073

2.3.1

तुळ (व)

31‐03‐2073

23‐10‐2073

0.6.22

वृिzक

05‐02‐2073

31‐03‐2073

0.1.26

वृिzक (व)

23‐10‐2073

16‐01‐2076

2.2.23

धनु

16‐01‐2076

10‐07‐2076

0.5.24

धनु (व)

11‐10‐2076

14‐01‐2079

2.3.3

ितसरी च/ाची साढ़े साती
पिहला ढ़ै या (ज

दु सरा ढ़ै या (ज

ितसरा ढ़ै या (ज

रािशते बारा†ा)

रािश वर)

रािशते दु सरा)
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ॐ

साढ़े साती फळ

साढ़े साती फळ
cाचीन काळापासून सवH साधारण िह¥दू माणसां मधे ही धारणा cचिलत आहे िक शिनची साढे साती ब•धा मानिसक, शारीAरक आिण आिथH क
•#ा दु खदायी आिण क#cद असते । शिनची साढे साती ऐकtावरच लोकं िच]—त आिण भयfb होवू न जातात। साढे सातीत अस—ोष, िनराशा,
आळस, मानिसक ताण, िववाद, रोग‐Aरपु ‐ऋणचे क#, चोरं आिण अि9 पासून हािन तसेच घरात मो¦ा माणसां ची मृSु सारखे अशुभ cसंग
घडतात। शाg शिनhा साढे साती चे फळ या cकारे सागतात ‐
कbाणं खलु यcित रिवसु तो राशौ चतुथA मd eािध बfु िवरोधदे शगमनं
ेशंच िचOािधकम् ।।
राशौ ^ादशशीषज&gदये पादौ ि^तीये शिननाना ेशकरोऽिप दु जनभयं पुGान् पशून् पीडनम् ।।
हािन:iा&रणं िवदे शगमनं सौjं च साधारणम् रामा@रNिवनाशनं Lकुkते तुयाAमे वाथवा।।
अथाH त चJ रािश पासून चौ§ा अगर आठvा $थानात शिन आtाने रोग, भावां शी भां डण परदे श cवास, क#, िच—ा हे फळ िमळतात। चJ रािश
पासून बाराvा, पिहtा अगर दु सMया $थानातtा गोचरचा शिन आtास (साढे साती मधे ) डोकं, ¨दय, पायात पीडा होते , दु #ां शी घाबरायला होत,
मुलां ना आिण पशुंना क# होते ।
असे अनुभवले गे ले आहे िक स‰ू णH साढे सात वषH पीडादायक नसतात। जे£ां िक साढे सातीhा वे ळी काही लोकां ना अSिधक शुभ फळ जसे ल9,
अपS होणे , नोकरी‐vवसाय मधे उ•षH, िनवडणु कीत िवजय, परदे श या/ा, इSािद पण िमळतात।
पिहbा च/ा\ा साढे साती चे फळ
( पासून ए पयrत)

शिनhा साढे साती चा पिहला चG अS— cबळ असतो। या अविधत आपtाला शारीAरक क#, अवरोध आिण अनेक cकार चे नुकसान होवू
शकते । आई‐विडलां ना पण शिन पीिडत करतो।
दु सmया च/ा\ा साढे साती चे फळ

(27‐01‐2041 पासून ए06‐03‐2049 पयrत)

दु सMया आवृ ि[ मधे शिनचा अपे -ाकृत म’म cभाव असतो। या अविध मधे आपtा Kत:चा मेहनत आिण संघषाH मुळे उ•षH होईल। मानिसक
अशा]— मा/ रा© शकते , पण भौितक उ•षH नªी होईल। आई‐विडल अगर इतर मो¦ा मंडळी ंचा िवयोग सहन करावा लागे ग।
ितसmया च/ा\ा साढे साती चे फळ

(04‐11‐2070 पासून ए10‐07‐2076 पयrत) ितसMया आवृ ि[त शिन अनेक कठोर फळ दे तो। या अविधत मारकचा cभाव जाb असtा कारणाने

आपtाला शारीAरक क# होवू शकते । या आGमणाशी भाeशाली लोकच सुरि-त राहतात।
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शिनची साढ़े साती आिण ढ़ै याचे उपाय

शिनची साढ़े साती आिण ढ़ै याचे उपाय
शिनची साढ़े साती अगर ढ़ै याचे अशुभ cभावां ना कमी कर•ासाठी खालील तोडगे करावे ‐

1.

मn
(क) महामृं Sुंजय मं /ाचे सवा लाख जप (रोज 10 माळा, 125 िदन) करावे ‐
ॐ Gयoकम् यजामहे सुगVfं पुिAवZनं उवाkकिमव बfना&ृpोमु9ीय मामृतात्।
(ख) शिन चे खालील नमू द केलेtा मं /ाचे 21 िदवसात 23 हजार जप करावे ‐
ॐ शqोदे वीरिभAय आपो भवOु पीतये । शंयोरिभrवOु न:। ॐ शं शनै राय नम:।
(ग) पौरािणक शिन मं / ‐
ॐ नीलांजनसमाभासं रिवपुGं यमाEजम्। छायामातtसMूतं तं नमािम शनै रम्।।

2.

uोG ‐ शिन hा खालील bो/ाचा 11 वेळेला पाठ करावा अगर दशरथ कृत शिन bो/ाचा पाठ करावा।
कोणUथ: िपंगलो बvु: कृwो रौDोऽOको यम:। सौ@र: शनै रो मx: िपyलादे न सं uुत:।।
तािन शिन‐नामािन जपेदz{सिqधौ। शनै रकृता पीडा न कदािचद् भिव|ित।।
साढ़े साती पीडानाशक bो/ ‐ िप«लाद उवाच ‐
नमuे कोणसं Uथय िपं}लाय नमोuुते। नमuे बvु‐पाय कृwाय च नमोuु ते।।
नमuे रौD् रदे हाय नमuे चाOकाय च। नमuे यमसं ~ाय नमuे सौरये िवभो।।
नमuे यमदसं ~ाय शनै zर नमोuुते। Lसादं कुk दे वेश दीनi Lणतi च।।

3.

र< / धातु
शिनवारhा िदवशी का¬ा घो-ाhा नाळे ची िक£ा नावे hा खालील भागात असलेtा ]ख¬ाची अं गठी बनवू न
मधtा बोटात धारण करावी।
आपtा कुंडली म’े शिनल9े श आहे ।
किमतकमी 4 र[ीचा नीलम र® पं चधातु मधे अं गठी बनवू न मधtा बोटात धारण केtाने लाभ होईल।

4. उपास

शिनवार चा उपास ठे वावा। उपासाhा िदवशी शिन दे वाची पू जा (कवच, bो/, मं/, जप) करावे । शिनवार ¯तकहाणी चे वाचन पण लाभcद
असते । उपासात िदवसा दू ध, ल°ी आिण फळां चे रस fहण करावे , सं’ाकाळी माŽित िक£ा भै रव दे वाचे दशHन करावे । का¬ा उडदाची
]खचडी (काळं मीठ िमळवू शकता) िक£ा उडदाचा डाळीचा गोड िशरा fहण करावा।

5. औषिध

cित शिनवार सुरमा, काले ितल, सौंफ, नागरमोथा और लोध िमले •ए जल से ²ान कर} ।

6. दान

शिनhा cसyते साठी उडद, ते ल, इJनील (नीलम), ितळ, कुिळथ, pै स, लोखं ड, दि-णा आिण Iाम वg दान करावे ।

7. इतर तोडगे

(क) शिनवारी सं’ाकाळी िपं पळाhा झाडाhा चारी बाजुला 7 वे ळेला दोरा बां धावा, या वे ळी शिनhा कोणSा मं/ाचा जप करत रहावे ।
Sां न—र िपपळा खाली सरसोhा ते लाhा िदवा लावावा, आिण mात‐अmात अपराधां साठी -मा मागावी। (ख) शिनवारी आपtा हाताhा
नापानुसार 19 हात काळा दोMयाची माळा बनवू न घालावी। (ग) तोटका ‐ शिनवारhा िदवसी उडद, ितळ, ते ळ, आिण गु ळ िमळवू न लाडू
बनवावा आिण िजथे हल नसेल चाललेला, ितथे गाडून Rावे । (घ) शिनhा शां ितसाठी िवं चूची जड शिनवारी काळया दोMया मधे लपे टून धारण
करावी।
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साढ़े साती चा पिहbा, दु सmया आिण ितसmया ढ़ै या चे फळ

सवH साधारणपणे हे पािहले गे ले आहे िक साढे सातीhा तीन ढै यां पैकी एक शुभ, एक म’म आिण एक अशुभ फळदायी असते । याचा िनणH य
शिनhा अ#क वगH तथा सवाH #क वगH मधे िमळालेtा शुभ रे ष}चा सं³ेhा आधारावर केला जातो। जर शिन अ#क वगाH त चार रे षा आिण सवाH #क
वगH मधे 28 रे षा आहे , तर शिन िमिVत फळदायी असतो। या पे -ा कमी असेल तर अशुभ आिण जाb असेल तर शुभ फळ cा^ होते । जर ज
कुंडलीत शिन बळवान (उŒ, K-े /ीय इSािद) अगर योगकारक असेल िक£ा चJरािश चा Kामी असेल तर जातकासाठी शिनचा दु ´भाव
इतं रापे -ा फार कमी आसतो।
साढ़े साती चा पिहbा ढ़ै या चे फळ
पिहले चG पासून पयrत आिण पासून पयrत
दु सरे चG 27‐01‐2041 पासून 06‐02‐2041 पयrत आिण 26‐09‐2041 पासून 11‐12‐2043 पयrत
ितसरे चG 04‐11‐2070 पासून05‐02‐2073 पयrत आिण 31‐03‐2073 पासून 23‐10‐2073 पयrत

या अविधत शिन चJ रािश पासून बारा†ा •मण करतो आिण दु सMया, सहाvा, नौ†या, भावां वर पू णH •ि# असते । पिहtा ढै या मधे शिनचे
िनवास डो›ावर असते । मानिसक‐शारीAरक सुखात कमी ये ते। डोळयां ची vािध, चµा इSािद चा cयोग श› आहे । अचानक आिथH क तोटा
होतो। अवां िछत इतर vय, अपvय होतो। जातक आिथH क (पाने vिथत असतो। आवकhा अपे -ा खचH जासत होतो। कुटु ·ाशी िवयोग पण
होवू शकते । पAरवारात अशा]— राहते । विडलां ना क# होतो। विडलां पासून ताण होतो। भाe पतनचे भय राहते । कामात अडचणी आिण उशीर
होतो। cय®ां ना यश िमळत नाही। लोकां पासून सहकायH िमळत नाही। राजकीय लोकां पासून पीडा श› आहे । आ’ा]‘केत Žिच जागृ त होते ।
अपघातां चे भय राहते । vथH •मण होते । लां बचा cवास करावा लागतो, Yां ने क# होतात। हा शिन पं चम ते अ#म असतो, अत: अपSसाठी पण
हा वे ळ क#दायक असतो।
साढ़े साती\ा दु सmया ढ़ै या चे फळ
पिहले चG पासून पयrत आिण पासून पयrत
दु सरे चG 11‐12‐2043 पासून 23‐06‐2044 पयrत आिण 30‐08‐2044 पासून 07‐12‐2046 पयrत
ितसरे चG 05‐02‐2073 पासून 31‐03‐2073 पयrत आिण 23‐10‐2073 पासून 16‐01‐2076 पयrत

या अविधत शिन चJ रािश वर •मण करतो आिण ितसMया, सातvा, दहाvा भावां वर पू णH •ि# असते । शिन या ढै या मधे उदर भागात असतो।
ते £ा शरीराhा स‰ू णH म’ भागात रोग vािध हो•ाची शwया असते । शारीAरक ते ज cभािवत असते । बु ]œ कायH करत नाही, चूक िनणH य
होतात। भावां शी तथा आिण vवसायात vापाराशी िववाद होतो। बायकोला शारीAरक क# अगर बायकोशी भां डण होते । आिथH क िच—ा सतत
राहतात। मानिसक bरावर cबल उnे लन राहते । िवना कारणाचे भय vिथत करते । कोणते िह कायH मनाcमाणे होत नाही, अधH वट कायH दु खी
करतात, vवधान cबल राहतात। पाAरवाAरक आिण vवसाियक जीवन अb‐vb राहते । एखाRा पAरजनास मारक क# होते । लां ब जागां ची
या/ा, श/ुं पासून क#, आ‘ीय जनां पासून वे गळे होणे vािध, स‰ि[ -ित आिण सामािजक पतन, िम/ां चा अभाव तसेच कामात अडचणी या
चरणाचे फळ आहे ।
साढ़े साती\ा ितसmया ढ़ै या चे फळ
पिहले चG पासून पयrत आिण पासून 24‐01‐2020 पयrत
दु सरे चG 07‐12‐2046 पासनू 06‐03‐2049 पयrत आिण 09‐07‐2049 पासून 04‐12‐2049 पयrत
ितसरे चG 16‐01‐2076 पासून 10‐07‐2076 पयrत आिण 11‐10‐2076 पासून 14‐01‐2079 पयrत

या अविधत शिन चJ रािश पासून दु सरे •मण करतो आिण चौ§ा, आठvा, अकराvा भावां वर पू णH •ि# असते । उतरणाMया साढे साती मधे
शिन पायां वर असतो, Sामुळे या अविधत पायां मधे क# राहतो। शारीAरक •ि#ने िनबH ळता ये ते। दै िहक (पाने जडN जाणवते , शरीरात आळस
राहतो। आन– बािधत राहतो। िवना कारण चे िववाद उ¸वतात। आ‘ीय मंडळी ंशी िवना कारण संघषH होतो Sां ग¢ीर vािध िक£ा कुणाला
मरण तु t क# होतो। सुखां चा नाश होतो, पदािधकार वर संकट ये ते। खचH जाb होतो। पै सा ये तो, पण Sां च गित ने खचH पण होतो। िन¹
वगाH तtा लोकां पासून क# िमळते । अ#म वर •ि# असtाने वय cभािवत होते । चतु थH वर •ि# असtाने गृ ह सुख, मातृ सुख, वाहन सुख इSािद
आिण भौितक सुख‐सुिवध} मधे अडचणी ये तात।
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ढ़ै या आिण कंटक शिनचा फळ

लघु कbाणी ढ़ै या आिण कंटक शिनचा फळ

शिन\ा चौƒा Uथाना\ा ढ़ै या (कंटक शिन) चे फळ

पिहले चG 29‐04‐2022 पासून 12‐07‐2022 पयrत आिण 17‐01‐2023 पासून 29‐03‐2025 पयrत
दु सरे चG 24‐02‐2052 पासून 14‐05‐2054 पयrत आिण 01‐09‐2054 पासून 05‐02‐2055 पयrत
ितसरे चG 11‐04‐2081 पासून 03‐08‐2081 पयrत आिण 06‐01‐2082 पासून 19‐03‐2084 पयrतझ

चJ रािश पासून शिन चतु थH $थानात •मण करतो ते £ा सहाvा, दहाvा आिण चJ ल9 वर पू णH •ि# असते । $थान पAरवतH न िक£ा $थाना—रण
होते । आवासीय सुखां ची -ित होते । ¨दय संबंधी क# अगर अिनयिमत रwचाप ची श›ता असते । पAरजनां शी िवयोग होतो। पाAरवाAरक सुखात
कमी ये ते। cजा आिण राY दोघां तफº िवरोध असतो। शिन ची पू णH •ि# सहाvा भावा वर राहते । Sा मुळे श/ू आिण रोगां पासून क# होतो। शिन
ची पू णH •ि# दहाvा वर राहते । Sा मुळे कायH -े/ात अडचणी ये तात। शिन ची दहावी •ि# चJ ल9ा वर राहते । Sा मुळे मनात भीती असते ।
शिन\ा सातeा Uथानाची ढ़ै या (कंटक शिन) चे फळ

पिहले चG 08‐08‐2029 पासून 05‐10‐2029 पयrत आिण 17‐04‐2030 पासून 17‐04‐2030 पयrत
दु सरे चG 27‐05‐2059 पासून 10‐07‐2061 पयrत आिण 13‐02‐2062 पासून 06‐03‐2062 पयrत
ितसरे चG 18‐07‐2088 पासून 31‐10‐2088 पयrत आिण 05‐04‐2089 पासून 18‐09‐2090 पयrत

ज रािश पासून शिन सातvा $थानात •मण करतो, त} £ा नवvा, चJ ल9 आिण चौ§ा वर पू णH •ि# असते । बायकोला शारीAरक क# राहते
अगर बायको िक£ा vापारात असलेtा भागीदाराशी ग¢ीर मतभे द होतात। जातकला मू/‐जनन त» स·¼ी रोगां चे क# राहते । मानिसक
िच—ा वाढतात। नवvा वर •ि# असtामुळे भाe मधे गितरोध ये तो, विडलां क# होतो, मान‐स•ान कमी हो•ाची श›ता असते आिण
कायH -े/ात उथळ‐पु थळ होत असते । चौ§ा वर •ि# असtाने आई चे Kा½ cभािवत होते । वाहना बाबत क# होतात। घर सोडावं लागत, दीघH
cवास करावा लागतो, या/ा होतात आिण या/ेत क# पण होतो।
शिन\ा आठeा Uथाना\ा ढ़ै या चे फळ

पिहले चG 30‐05‐2032 पासून 12‐07‐2034 पयrत आिण पासून पयrत
दु सरे चG 10‐07‐2061 पासून 13‐02‐2062 पयrत आिण 06‐03‐2062 पासून 24‐08‐2063 पयrत
ितसरे चG 18‐09‐2090 पासून 25‐10‐2090 पयrत आिण 20‐05‐2091 पासून 02‐07‐2093 पयrत

ज रािश पासून शिन आठvा $थानात •मण करतो ते £ा दहाvा, दु सMया आिण पां चvा भावां वर पू णH •ि# असते । वय बळ cभावित होते ।
दीघHकालीन आजार िक£ा अपघाताची श›ता असते । अपमािनत हो•ाचे भय असते । राजकीय लोकां पासून पीडा हो•ाचे भय असते ।
कायH -े/ात पAरवतH न चा योग बनतो। कायH vापारात आघात लागतो। धन स‰ि[ ची हािन होते । अपSला /ास होतो िक£ा अपS िवयोगची
श›ता असते ।
शिन\ा दहाeा Uथानाची ढै या (कंटक शिन) चे फळ

पिहले चG 27‐08‐2036 पासून 22‐10‐2038 पयrत आिण 05‐04‐2039 पासून 12‐07‐2039 पयrत
दु सरे चG 12‐10‐2065 पासून 03‐02‐2066 पयrत आिण 03‐07‐2066 पासून 30‐08‐2068 पयrत
ितसरे चG 18‐08‐2095 पासून 11‐10‐2097 पयrत आिण 02‐05‐2098 पासून 19‐06‐2098 पयrत

शिन रािश पासून दहां वे •मण करतो ते £ा बाराvा, चौ§ा आिण सातvा भावां ना आपtा पू णH •ि# ने cभािवत करतो। कायH -े/ात अडचणी
ये तात। आजीिवका -े /ात उ¾ान पतन िक£ा vितGम होते । कोणSा अIा कायH (vापार) मधे cवृ ि[ असावी Yात असफळता राहील िक£ा
असा दु # कमH बनेल Yा कारणे अcित`ा होइल, स•ान भं ग होइल। अनावIक आिथH क खचाH चे cसंग ये तात। बायकोशी मतभे द िक£ा अलगाव
ची श›ता आहे । घर स‰ि[ बाबत िच—ा उiy होते ।
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ढ़ै या आिण कंटक शिन

ॐ
शिन ची लघु कbाणी ढ़ै या आिण कंटक शिन

ज

रािश (चJ रािश) पासून चौ§ा आिण आठvा $थानाम’े शिनचे •मण लघु कtाणी ढै या pटले जाते ‐

आपली ज

कbाणी ं Lददाित वै रिवसु तो राशे तुथाAमे ।
रािशवृ िzक आहे , जे£ा शिन चौ§ा अथाH त् कुंभ रािश म’े आिण आठvा अथाH त् िमथु न रािशम’े

•मण करे ल ते £ा शिन ची लघु कtाणी ढै या pटले जाईल।
चJ ल9ापासून गोचर म’े शिन चौ§ा, सातvा, दहाvा $थानाम’े असtास तो कंटक शिन pटला
जाईल। आपली ज

रािशवृ िzक आहे जे£ा शिन कुंभ, वृ षभ आिण िसंह म’े •मण करे ल तो कंटक शिन pटला

जाईल आपtा जीवनात लघु कtाणी ढै या आिण कंटक शिन कधी‐कधी चालेल, याची मािहती खालील
सारणीतू न िमळे ल ‐
शिन चा
गोचर

LारM ितिथ

शेवटची ितिथ

अं तराल

अAकवग

वषH‐मिहना‐िदन

शिन

कुंभ

29‐04‐2022

12‐07‐2022

0.2.13

कुंभ (व)

17‐01‐2023

29‐03‐2025

2.2.12

वृ षभ

08‐08‐2029

05‐10‐2029

0.1.27

वृ षभ (व)

17‐04‐2030

30‐05‐2032

2.1.13

िमथु न

30‐05‐2032

12‐07‐2034

2.1.12

सवH

ढ़ै ये ची पिहली आवृ ि†
चौ§ा $थानात कंटक शिन आिण
लघु कtाणी ढै या
सातvा $थानात कंटक शिन

आठvा $थानात लघु कtाणी ढै या

िमथु न (व)
दहाvा $थानात कंटक शिन

3

25

5

35

4

30

1

24

3

25

5

35

4

30

1

24

3

25

5

35

4

30

1

24

..

िसंह

27‐08‐2036

22‐10‐2038

2.1.25

िसंह (व)

05‐04‐2039

12‐07‐2039

0.3.7

कुंभ

24‐02‐2052

14‐05‐2054

2.2.20

कुंभ (व)

01‐09‐2054

05‐02‐2055

0.5.4

वृ षभ

27‐05‐2059

10‐07‐2061

2.1.13

वृ षभ (व)

13‐02‐2062

06‐03‐2062

0.0.23

िमथु न

10‐07‐2061

13‐02‐2062

0.7.3

िमथु न (व)

06‐03‐2062

24‐08‐2063

1.5.18

िसंह

12‐10‐2065

03‐02‐2066

0.3.21

िसंह (व)

03‐07‐2066

30‐08‐2068

2.1.27

कुंभ

11‐04‐2081

03‐08‐2081

0.3.22

कुंभ (व)

06‐01‐2082

19‐03‐2084

2.2.13

वृ षभ

18‐07‐2088

31‐10‐2088

0.3.13

वृ षभ (व)

05‐04‐2089

18‐09‐2090

1.5.13

िमथु न

18‐09‐2090

25‐10‐2090

0.1.7

िमथु न (व)

20‐05‐2091

02‐07‐2093

2.1.12

िसंह

18‐08‐2095

11‐10‐2097

2.1.23

िसंह (व)

02‐05‐2098

19‐06‐2098

0.1.17

ढ़ै ये ची दु सरी आवृ ि†
चौ§ा $थानात कंटक शिन आिण
लघु कtाणी ढै या
सातvा $थानात कंटक शिन

आठvा $थानात लघु कtाणी ढै या

दहाvा $थानात कंटक शिन
ढ़ै ये ची ितसरी आवृ ि†
चौ§ा $थानात कंटक शिन आिण
लघु कtाणी ढै या
सातvा $थानात कंटक शिन

आठvा $थानात लघु कtाणी ढै या

दहाvा $थानात कंटक शिन
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ॐ
र< स‡ा

र® धारण केtाने जीवनाचा िविभy -े /ात सं भािवत पAरवतH न करता ये तात। ही एक cाचीन िवRा आहे । मिण माला नावां hा
f¿ाम’े र®ां बाबत pटलेल आहे ‐
मािण6ं तरणे: सुजाpममलं मु ˆाफळं शीतगोमाहे यi च िवDुमो िनगिदत: सौ‰i गाkŠतं ।
दे वे i च पु‹रागमसुराचा‐यसय वŒं शनेन•लं िनŽलम•यो गिदते गोमे दवैदू•के ।।
''fहां hा िवŽœ असtास Sाना शा— कर•ासाठी र® घातले जातात।सूयाH hा िवŽœ असtास िनद\ष मािणक, चJाhा िवŽœ
असtास उ[म मोती, मंगळासाठी मूंगा, बु धासाठी पyा, बृ ह…ितसाठी पु खराज, शुGासाठी हीरा, शिनला शा— कर•ासाठी नीलम,
रा•साठी गोमेद आिण केतु hा िवŽœ असtास लसुिनया धारण करायला पािहजे।'' मिण माला भाग 2, 79

ध•ं य‘iमायु|ं ’ीमद् eसनसूदनं । हषणं का‰मोजiं र<ाभरणधारणं ।।
Eह“िAहरं पुिAकरं दु :खLणाशनं । पापदौभा”शमनं र<ाभरणधारणं ।।

''र® जिडत आभू षण धारण केtाने स•ान, यश, दीघाH यु, धन, सुख आिण धनम’े वृ ]œ होते आिण सवH cकारhा इÀां ची पू ितH होते ।
असे केtाने fहां hा िवŽœ cभाव कमी होतो, शरीर पु ` होते आिण दु :ख, पाप आिण दु भाH eाचा नाश होतो।'' मिण माला, भाग 2, 121
122

जीवन र<
ल9े शचे र® धारण करणे नेहमीच शु भफळ दे णारे असते । याhा मु ळे Kा½, cाणश]w, कायाH त िस]œ आिण कुशळता
िमळते । याhा मु ळे जीवनाhा इतर -े /ात पण सहाÁ िमळते । आपला ल9े श शिन आहे ते £ा शिनचे र® धारण करणे
आपtासाठी शु भकारी होईल। शिनसाठी र® आहे ‐ नीलम, नीला …ाइनल, राजव[H मिण, नीलमिण, िबÂौर।

''नीलम कडु आिण उŸ असतो आिण याhा मु ळे कफ, िप[ आिण वायु ितघां चा नाश होतो आिण धारण केtावर शिनhा
दोषाचे िनवारण होते ।'' ‐ मिण माला, भाग 2, 68
''जो मनु„ KÀ नीलम धारण करतो, नारायण Sाhाशी cसy असतात, Sाhा आयु „ात, पAरवार cित`ा, यश आिण
ऐ|यH मधे वृ ]œ होते ।'' ‐ मिण माला, भाग 1, 419
''Yा माणसाजवळ दोषािहत, KÀ नीलम असतो Sाला यश, आयु „ आिण Kा½ची cा]^ होते ।'' ‐ मिण माला, भाग 2, 418
''नीलमिण राजाची िवशे ष कृपा िमळवू न दे ते, िवरो’ां hा Gोधाला शा— करते , जादू हो•ा पासू न मु w करिवते आिण धारण
कर•ाMयाला कारागारातू न मु ]w करिवते ।'' ‐ सं त जे रोम
''राजव[H मिण कोमळ, ि²ž, थंड आिण िप[चा नाश करणारी असते आिण धारण केtावर सौभाeाची वृ ]œ करणारी असते ।''
‐ मिण माला, भाग 2, 69
धारण कर•ाची िविध ‐ शिनसाठी र®ाला सो ाम’े जिडत करायला पािहजे पण याला लोखं डा म’े पण जडता ये ते। र®
जिडत अंगठीला म’मात शिनवारhा िदवशी सू य\दयाhा दोन तास 40 िमिनटं पू वs धारण करावे ।
शिनhा र®ाला शु œ आिण cबळ कर•ां चा मं / ‐ ॐ शं शनै zराय नम:।

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

onlinejyotish.com • 35

sample horoscope

ॐ
पु• र<

पं चमे शचा र® पु • cदान करतो आिण हा सृ जना‘क श]w आिण अपSासाठी पण शु भकारी आहे । आपला पं चमे श शु G
आहे , ते £ा शु Gचे र® आपtासाठी शु भकारी होईल। शु Gसाठी र® आहे ‐ हीरा, सफेद ि़जरकॉन, सफेद टोपाज, Äिटक।
''हीरा सवH सहा रसां चे िमVण आहे , सवH cकारhा रोगां चे नाश करतो आिण अजीणH चे नाश करतो, सवH cकारचे सु ख दे तो,
शरीराला •ढता दे तो आिण रासायिनक कायाr मधे फारच उपयोगी आहे ।'' ‐ मिण माला, भाग 2, 67
''जो मनु„ आपtाजवळ एक धारदार, KÀ आिण िनद\ष हीरा सं भाळू न ठे वतो, तो आयु „भर स‰y, पु /वान, भाeवान,
धनधा , गौ आिण पशुं चा मालक राहील।'' ‐ मिण माला, भाग 1, 102
''जो मनु„ भीÅर® 1/4 Äिटक 1/2 सो ाम’े जडून गळा िक£ा हातात घालेल, Sाला नेहमीच सफळता िमळते ।'' ‐ मिण
माला, भाग 1, 447
धारण कर•ाची िविध ‐ शु Gाhा र®ाला ेिटनम, सफेद सोन िक£ा चां दी म’े जिडत करायला पािहजे । र® जिडत
अंगठीला म’मा िक£ा किन`ा मधे शु Gवारhा िदवशी सू य\दयाhा वे ळी धारण करावे ।
शु Gाhा र®ाला शु œ आिण cबळ कर•ां चा मं / ‐ ॐ शुं शुGाय नम:।
भा” र<
नवमे शचा र® भाe cदान करतो। आपला नवमे श बु ध आहे , ते £ा बु धाचा र® आपtासाठी शु भकारी होईल। बु धासाठी र®
आहे ‐ पyा, पे Aरडाट, जे ड।
''पyा शीतल, िवषचा नाश करणारा, गोड, अितसार, अजीणH आिण िप[ाचा नाश करणारा, शू ल आिण गु Æ रोगां चा नाश करणारा
आिण धारण केtा वर भू त‐िपशाचhा भया पासू न मु ]w दे णारा आहे ।'' ‐ मिण माला, भाग 2, 70
''अIा सवH गु णां नी स‰y पyा मनु„ां चा सवH पापां चा नाश करतो।'' ‐ मिण माला, भाग 1, 375
''पं िडतां hा cमाणे , पyा धनधा वाढिवणारा, यु œात िवजय िमळिवणारा, िवषाw रोगां चा उपचार करणारा आिण अथवH वेद
म’े उÂे ]खत कमाr ना कर•ात सफळता िमळिवणारा असतो।'' ‐ मिण माला, भाग 1, 376
धारण कर•ाची िविध ‐ बु धाhा र®ाला सो ा म’े जिडत करायला पािहजे । र® जिडत अंगठीला किन`ा म’े बु धवारी
सू य\दयाhा दोन तासानंतर धारण करावे ।
बु धाhा र®ाला शु œ आिण cबळ कर•ां चा मं / ‐ ॐ बुं बुधाय नम:।
साधारण िनद– श

साधारणपणे नेहमीच उŒ कोिटचे र® धारण करायला पािहजे । उप र® आिण कमी श]wचे र® महाग असू न सु œा चां गले फळ
दे तात पण फळदायक हो•ासाठी Sां hा मोठा आकार असणे अिनवायH आहे । र®ाला cभावकारी कर•ासाठी, धारण
कर•ाhा पू वs Sाला िनरसं दू ध आिण शु œ पा•ा ने धु वायला पािहजे । Sानंतर याला हातात घे वून ’ान के]Jत कŽन िदलेtा
मं /ाचा 108 वे ळेला जप करावा।पु Žषां नी र® उजvा हातावरआिण बायकां नी डाvा हातावर धारण करायला पिहजे । र®ाला
अंगठीमधे िक£ा बाजू मधे घालायला पािहजे । यां ना ग¬ा मधे पण घालता ये ते। पण यामु ळे िनरं तर शरीराशी स‰कH नाही राहत।
र®ाचा शरीराशी स‰कH अS— अिनवायH आहे
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Yोितष शाgाhा mानामु ळे होणारा सगळयात मोठा फायदा हा होतो की Sाला मागील ज ीhा शु भा‐शु भ कमाr चे mान, वतH मान
ज ामधे शु भकमH कर•ाची आवIकता, मानवाhा ज ाचा उÇे श, ई|रीय आिण माननीय श]wमधे अंतर, (फरक) कमH आिण
भोगाची मयाH दा, cारÈ आिण cय®ाची सीमा तसे च दोšीमधील पर…र स·¼, अनुकूल आिण cितकूल समयाचं mान आिण
सं कटसमयी मनामधे धै यH ठे वू न Sाhावर िवजय िमळव•ाची शwी cा^ होते . या शwीमु ळे मनामधे सं तोष, सं तोषामु ळे िच—ेचा नाश,
िच—ेचा नाश झाtामु ळे धमाH ची cा]^, धमाH मुळे धै यH आिण शwीची cा]^ आिण शwीमु ळे ई|रावर Gमश: भ]w व िव|ास cा^
होऊन सां साAरक आप[ींचा सहषH Kीकार कर•ाची -मता cा^ होते .

Lकृित तसd च Hभाव
1 ‐ जातक जाb महNाकां -ी असे ल. आपले ’ेय cा^ कर•ासाठी आपtा जवळhा लोकां चा वापर करायला मागे पुढे पहाणार
नाही. ही वृ [ी जातकाला Kाथs बनवते .
2 ‐ जातक जाb अिभलाषा बाळगणारा असे ल. आिण आपtा गटामधे cमु ख $थान िमळव•ाचा cय® करील. Sाची ³ाती
सगळीकडे पसरे ल तसे च सगळे Sाhा कामाची cशं सा करतील, यासाठी सतत cय® करे ल.
3 ‐ जातक से वा करणारा असे ल, Sामु ळे समाजात Sाची bु ती होईल परं तु जाb बडबड करणारा असtाने Sाची अपकीितH होईल.
Sाचा आपtा जीभे वर अिजबात ताबा नसे ल ‐ न िवचार करता, दर वे ळी बोलेल.
4 ‐ जातक जाb िदखावा करणारा असे ल. नाटकीपणाची झलक असे ल आिण गो#ीवर लालसाही असे ल.
5 ‐ जातकाला Sाची Kत:ची cित`ा, सामािजक दजाH आिण पदाचे महN जाb असे ल.
6 ‐ जातक Kभावाने उRोगी, धै यHवान, पAरVमी तसे च cय®शील असे ल. आपtा पAरVमानेच उyती क(न घे ईल. कोणSाही
कामासाठी खू प पAरVम क(न ते पू णH करणे ही Sाची िवशे षता असे ल.
7 ‐ जातक cSेक काम अितशय सुं दर cकारे पू णH करे ल. cSेक गो#ीवर िवचार करत असtामु ळे कोणतीही जोखीम उठव•ासाठी
लगे च तयार होणार नाही.
8 ‐ जातकाला इितहास, पू रातन काळ, तस} च cाचीन वbूं मधे जाb रस असे ल.
9 ‐ जातकाhा v]wमNामधे िवरोधाभासही बघायला िमळे ल ‐ कधी तो कÉर आ$थावादी असे ल, तर कधी एकदम अना$थावादी. कधी
परं परावादी असे ल तर कधी बु œीपू जक pणजे फw तकाH वर आधाAरत गो#ीच मानेल.
10 ‐ जातक पAर]$थतीनु(प आपtामधे बदल कर•ाचा cय® कर•ात, आिण तशा cकारे आपtाला बदल•ात कायH -म असे ल.
11 ‐ जातक आपtा भावना आपtामधे लपवू न ठे वे ल, आपtा कोठtाही योजनेचा िकंवा मनातील भावनां चा दु सMयाना थां गप[ा
लागू दे णार नाही. अचानक िनणH य घे ऊन सगळयां ना आzयH चिकत करे ल.
12 ‐ जातकाचे cमु ख गु ण असतील ‐ आ‘िशbा, कमी खचH करणे , जवाबदारीची जाणीव, पAरपÊता, काम कर•ातील गोडी, आिण
साधे पणा.
13 ‐ जातकाचे cमु ख दोष असतील ‐ भावनाहीनता, Kाथsपणा, िनराशावादीपणा, अधीरता, आळस, जाb बोल•ाची सवय. ते समजू न
घे ऊन दू र कर•ाचा cय® केला पािहजे .
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जातकाचे डोळे मोठे , व-$थळ िवशाल, मां -ा गोल, सावळा वणH , हात िकंवा पायावर माशाचे िचš, वË िकंवा प-ाhा आकाराची
रे षा (काहींhा मते हात िकंवा पायावर कमळाचे िचš), भरभर चालणारा, हनुवटी व नखां मधे आजार असे ल. जातक कुटील Kभावाचा,
वाद‐िववादात पु ढेल रहा•ाची वृ [ी, ]$थर िवचार, माता‐िपता, गु (जनां hा पू णH सु खाला पारखी, राजकुलां मधे पू Y, गु ^ पाप कमH
कर•ात म9 परं तु cS-ात शु भ आचरण करणारा, nे ष भावना असे ला, िम/x् रोही, कधी कधी धू तHतेचे वागणे , कौटुं िबक कायाH मधे िवशे ष
रस नाही. सं तोषी नसतो, औपचाAरकते ला जाb महN दे णारा, चलाख Kभाव, दु सMयां कडून cशं सा ऐक•ाची आवड, लोभी, कसे तरी
क(न पै सा िमळवायची वृ [ी, सं गती ज दोषां मुळे fासे ला, श/ुंपासू न /ास, राजकुलात मोठी पदवी cा^, राजामु ळे धन न# होईल,
भावापासू न सु ख िमळणार नाही, लहानपणापासू नच cवास करे ल, क# क(न धनवान होईल, Kावं लबी, क#मय गृ ह$थ जीवन, अनेक
किठण cसं ग, सं कटां नी भरे लेल जीवन, नवीन अनुभव cा^ कर•ाची लालसा, गं भीर तसे च किठण कायाr मधे रस, अ’ा]‘क िजmासा
परं तु कामवासना अिधक असtामु ळे धािमH क उyतीबÇल शं का, आ‘िनfहाने रहÌिवmानात सफलता िमळे ल. gी आmाकाAरणी असे ल
परं तु इतर ]gयां चे सु ख, परgीकडे जाणारा असे ल.
लहानपणी आजारी, रw, िप[ िकंवा अ9ीचा /ास, उदास मन िकंवा िचते त रहायचा Kभाव.

आधुिनक मताने फळ
जातकाचा चे हरा चौकोनी, मोठे कपाळ, काळे डोळे , सतकH, िनभH य, काळजाचा ठाव घे णारी नजर, नाक‐मोठे , सं तुिलत व आकषHक,
शारीAरक v]wमN भv आिण cभावकारक असे ल. जातक कमH ठ आिण cय®शील असे ल, एकदा जो सं कÍ करायचा मनात ठरवे ल,
तो पू णH केtािशवाय Sाला चै न पडणार नाही. cभावी कÍनाशwी, ती¯ बु ]œम[ा, असे ला, cmाशwी असे ला आिण भावनाcधान
असे ल. आ‘िव|ास, आवे शाने काम करायची वृ [ी, साहस, सं कÍ, Kतं /ता, उ[ेजीत होणे , (बाबदारपणा असे जातकात गु ण
असतील. जातक दोन टोके गाठणारा असे ल ‐ तो उ•ृ# योगी होईल तसे च Sाबरोबरच ते वढाच भोगी असे ल. cे म कले तर वे -ासारखे
आिण घृ णा केली तर तीही वे -ासारखी करे ल. जातक सफल टीकाकार असे ल आिण दु सMयां चे दोष काढ•ात िनपु ण असे ल परं तु Kत:
वर केली टीका Sाला सहन होणार नाही. जातक …#वwा, िकSेक cसं गी कडू बोलणारा, vं गा‘क टीका करणारा, बदtाची ती¯
भावना असणारा असे ल. बाहे (न बघता खू प उदार, नीितवान वाटे ल परं तु Sाhामधे अत:करणात एक शं केखोर, इषाH करणार मन
असे ल. दु हेरी जीवन जग•ाची वृ [ी असे ल. एक दु िनये ला दाखवायला, दु सरी Kत:साठी/Kत:ला महN िमळावे pणू न जाग(क, आपे ल
महN दाÎवायला आपtा कायाH स मोठे क(न वाढवू न सां ग•ात पटाईत असे . जातकाला रहÌ, अmात, मृ Sु, बायशwी असे िवषय
आवडतीळ. रहÌा‘क िवषय ‐ उदा. Yोितष, मं /‐तं /, योग, समु x शाg, रसायन शाg, दशH न शाg आिण मनोिवmानात रस असे ल.
जातकामधे सा]Nक cे माची cबळ इÀा असे ल तस} च Yाhावर cे म करे ल, Sाhाशी पू णHपणे बां धेलेला रािहल आिण अतू ट िन`ा आिण
िव|ासाचे पालन करे ल. cे मासाठी कोणSाही गो#ीचा Sाग करायला तयार होईल.

शारी@रक ल9णं
1 ‐ चौकोनी चे हरा असू न उं ची आिण (
ं दी यामधे एकसारखाच वाटे ल
2 ‐ शरीराhा खालचा भाग दु बळा आिण िनबH ल असे ल.
3 ‐ डोळे आिण भु वयां चे केस मोठे , दाट तसे च कपाळ भv असे ल.
4 ‐ डो›ाचा आकार मोठा असे ल. डो›ावर दाट केस आिण खू प cमाणात असतील. एवढे च न£े तर शरीरावर आवIकते पे -ा जाb
केस असतील.
5 ‐ जातक एकेरी शरीराचा pणजे बारीक असे ल आिण वयानुसार तÏेतीत सु धारणा होईल.
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आVय ‐ रÐुयोग
ल9 चर रािशम’े आिण पु ‡ळशे fह चर रािश म’े असtामुळे रÐु योग बनत असतो (बृ हiाराशर होराशाgम्
36/7‐19)
फळ : रÐु योगात उiy झाtामुळे महNाकां -ी आिण नावाhा cिसœी आिण यशासाठी जागोजागी िफरणारा, या/ा
िcय, लवकर िनणH य घे•ात कुशल आिण अिधक fहणशील, बौिधक (पाने गितशील आिण िवचाराने पAरपÊ असतो.
कधी कधी सतत अSिधक पAरवतH नशील Kभाव, अिनणH य, अ]$थर मन, अिव|सनीय आिण को•ा एका कामात संिल^
राह•ात असमथH तेची संभावना असते . आपtाला सतत संघषH कर•ाची आवIकता पडू शकते आिण साधारण पणे
$थायी संपि[ बनिव•ात अडथळे ये ऊ शकतात.

सुनफा (शिन) योग
चJापासून दु सMया घरात शिन असtामुळे सुनफा शिन योग बनतो (सारावली 13/14)
फळ : सुनफा योग जनक शिन असtामुळे v]w चतु र बु œीचा, धै यHवान, कामां त म9 आिण आदरणीय व धनवान
असतो.

सम योग
सूयाH पासून पणकर $थानां त अथाH त (2,5,8 आिण 11) म’े चJ आtास सम योग बनत असतो (फलदीिपका 6/14, 18)
फळ : सम योगात ज
फळ cा^ होते .

झाtामुळे mान, िवRा, बु œी, िनपु णता, उदारता, Kारी, यश, धनसंपत आिण सुख योगाचे म’म

वे िश योग (अशुभ)
सूयाH पासून दु सMया $थानां त चJािशवाय कोणी अशुभ fह असtावर अशुभ वे िश योग बनत असतो (फलदीिपका 6/10)
फळ : अशुभ वे िश योगां त ज झाtामुळे दु सMयां ची िनंदानालbी करणारा, का]—िविहन, हल›ा लोकां ची संगती
करणारा, अ ायां त (िच असणारा आR अशुभ फळां चा जातक संभवतो.

बालाAर# योग
चJ ल9$थानात, शिन बाराvा भावात, रिव नवvा भावात, मंगळ आठvा भावात व गु ( कमजोर (बलहीन) झाला असेल
तर हा योग बनत असतो. (बृ हÐातक होराशाgम्)
फळ : नवजात बालकां वर मृSुची छाया पसरलेली असते (हे पण ल-ां त Ñावयाला पािहजे िक अAर# भं ग योग ™ा योगाला
संपवत असतो.

कुलपां सल योग
शुभ fह केवळ धनुhा नवमां शात बसलेले अस•ामुळ} हा योग बनत असतो.
फळ : कुलपां सल योगां त ज घेतtामुळे जातकाला आपtा मातृ भूिमपासून दू रhा िठकाणी िनवास (परदे शात)
पAरवारजनािशवाय अनेक दोषां नी यु w आिण गरीबीत जीवन घालव•ाची संभावना असते .

राज संबंध योग
एकादशेशाची •#ी अकराvा भावावर आिण दहाvा भावावर पापfहाची •#ीही नसेल आिण पापfहपण नसतीत तर
राजसंबंध योग बनत असतो. (बृ हत पाराशर होराशाg 42/2)
फळ : या योगां त ज

झाtामुळे राजाhा सभे म’े cमुख $थान िमळते . आधु िनक संदभाH नुसार सरकारी उŒ पद cा^
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a

रिव

a

रिव सXम भावामधे
शु भ फळ जातक फार उं च नसतो िकंवा फार बटु का नसतो. पोट आिण शरीर एकसमान असते . याचे रं ग(प आिण
डोळे काळे असतात. याचे केस िपवळे असतात. िवनोदी आिण चे #ेखोर Kभावाचा असतो. gीमु ख असणे हे
स^मभाव$थ सू याH चे शु भफळ आहे . रिव पती‐प®ीमधील सौÒता, सामं जÌ कायम ठे वतो. स^म रिव cभावात आलेhा
जातकाची gी सुं दर, cभावी, vवहार आ]Ó वागणु कीत चां गली, सं कट‐समयी पितला साथ दे णारी, पा••ां चा
आदरस•ार करणारी, दयाळू , नोकरां कदू न चां गले काम काढून घे णारी असते . प®ी धन‐िcया असते . आिण
पै शा‐आड›ावर आपले KN ठे वणारी असते . जातकासाठी gी च सवH K असते आिण तो आपले अ]bN घालवू न
बसतो आिण आपtा gी मधे तो िविलन करतो. जातकास gीचा भोग‐अपभोग िमळतो.
रिव ककH, वृ िzक िकंवा मीन मधे असtाने जातक डॉÔर िकंवा िवmान िवषयक पदवी िमळवतो. कालvाचा
अिधकारी असतो.
अशु भ फळ शरीराने बघ•ासारखा नसतो. अितशय रागीट आिण दु जHन असतो. अ]$थर Kभावाचा असतो. मनात सतत
लोकां चा मÕर असtामु ळे सु खाने झोपही ये त नाही. सातvा $थानी रिव असtाने जातक gी तसे च राजकुलातtा
v]wमु ळे /ासलेला असतो. जातकाचे आवडते लोक दु # असतात. जातकाला पु /सु ख थोडे च िमळते . जातक शारीAरक
आिण मािनकस vाधीमु ळे /b रािहल. गु ^रोगां मुळे /b रािहल ‐ यास उपदे श, cमे ह इSािद रोग असतील. जातक
सु खी नसे ल. स^भावात रिव असtाने जातक लÖीपासू न वं िचत रािहल pणजे च िनधH न असे ल. 26 vा वषs परदे शगमन
करे ल. vापारात नुकसान होईल. पै सा िमळवायचा cय® केtास थोडे सेही धन िमळणार नाही. पायी चालावे लागे ल कारण
यां ना वाहनाचे सु ख िमळणार नाही. स^मभावात रिव दां पS सु खाला बाधक असते . पती‐प®ीमधे तणाव रािहल.
]gयां मधे वे मन$थ रािहल. ]gयां चा ितर5ार आिण अनादर िमळे ल. Kािभमानी, कठोर Kभावाची, आ‘रत‐cचं ड
आिण आपलेच बोलणे योe आहे असे मानणारा असतो. जातक gी‐सु खहीन असतो. स^मभावाचा रिव असtाने
जातकाचा िववाह उशीरा होतो. जातक gीला िवरोध करतो. pणजे च पती‐प®ीमधे सलो³ाचे सं बंध नसतात. हा दोन
]gयां चा पित असतो. pणजे च cथम प®ीhा मृ Sुनंतर दु सरी घरात आणली जातक िकंथ cथम प®ी जीिवत असताना
दू सtा gीचा cवे श होतो. आपtा gीबरोबर भां डण असtाने इतर ]gयां वर अनुरw होतो.
रिव श/ुfह िकंवा नीचरािशगतfहाने •# असे ल, तर ही जातकास अनेक ]gया असतात.
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चं D एकादश भावामधे
शु भ फळ एकादश चं xमामधे िदवसा ज झाtास जातक धनी, यशKी, लोकरं जक, सावH जिनक कायाH मधे कुशल
असे ल, एकाद$थ चं xाने सं तान (पु /) ‐ भाऊ िकंवा बिहण यां पैकी कोणीतरी एक /ासदायक, दु राचारी िकंवा िन(पयोगी
असे ल. िकंवा कुठtा तरी vं गामु ळे Sाला सं पूणH जीवन घरातच घालवावे लागते . एकादश चं x असे ल तर अपSे,
बिहण‐भाऊ जाb होत नाहीतय जाbीत जाb एकूण सं ³ा चार‐पां च पयr तच असे ल. अकराvा भावात चं x असे ल तर
तो दीघाH यु„ाचे Rोतक असतो. जातक सुं दर, चां गtा मागाH वर चालणारा. लÐाशील, cतापी आिण भाeवान असतो. जातक
बोलायला िनभH य तसे च चतु र असतो. सदै व cसy िदसतो. मनKी, बु ]œवान, •षार, मधु र बोलणारा आिण िनद\श काम
करणारा असतो. जातक चं चल बु ]œचा कÍनाशील असतो. उदार ¨दयाचा, (पवान, गु णवान, मं /m, दानी असतो. जातक
ब•Vूत असतो pणजे Vवण कŽन Sाला अनेक शाgां चे mान होते . अनेक िवRां चे याला mान असते . दु सMयां वर उपकार
करणारा असतो. अनेक लोकां चा पालनकताH असतो. जातक राजाचा धना’- (खिजनदार िकंवा ट× े जरी ऑिफसर) असतो.
‐ राYकायH द- असतो. राजाकडनू cभु N cा^ होईल. राYnारे स ािनत हो•ाचा योग ये ईल. राजदरबाराकडून cित`ा
अिधकार आिन ब•मू t वgाचा लाभ होईल. जातकाhा घरात cमु िदता लÖी तसे च उ[म gी िनवास करते . अनेक
cकारचे भोग भोगायला िमळतात. जातकाची cित`ा (कीितH ) दू रवर पसरणारी, ]$थत असते . जातक सगळीकडे लोकिcय
cिसœ होतो. यशKी आिण कीितH वान असतो. Vे` अशा आ^जनां कडून Sाला आदर, मान‐स•ान cापत होतो. जातक
शु भकमH करतो आिण लोकां hा िहतासाठी कायH करतो. Yामु ळे लोक Sाचे कौतु क करतात. जातकाला सवH cकारचा लाभ
होत रहातो. धनवान असतो. जातकाला नाना cकारhा पदाथrhा vापारामु ळे लाभ होतो.जातकाकडे धन असते . धनाढय
आिण धिनक असतो. अनेक cकारhा धनाची cा^ी होते आिण धनाने उपलÈ होणाMया सु खां चा भोग cा^ करतो.
थोड›ात सं तु# रहाणारा असतो. चां दी वगै रे मौtवान धातू िमळतात. लाभभावामधे चं xमा असtाने पृ Øीhा आन
गाडtा गे लेtा, लपलेtावbुं पासू न लाभ होतो. भू िमhा आत गु ^ असलेले Žपये ‐ िहरे , मोती, जड जवाहर cा^ होऊ
शकतात. जातकाला उ[म िम/ असतात. जातकाकडे उ[म वाहने, घोडा‐गाडी, मोटर वगै रे असते . pणजे वाहनसु ख
िमळते . उ[म उ[म भोगां चा भोwा असतो. नोकराचे सु खही cा^ होते . अकराvा $थानातील चं xमा जातकाhा जाb
क ा आपSां चा सू चक आहे . पु / अपS असतात. पyासाvा वषs पु /‐cा^ी होते ‐Yामु ळे िपतरां hा कजाH तून मु ]w
िमळते . अनेक पु / अस•ाचे सौभाe िमळते . mान cा^ीसाठी तीन cमु ख साधने असतात ‐ Vवण, मनन आिण
िनिद’ासन. शाgां चे mान होऊ शकते . pणू न Vवण साधनाला cाथिमकता आिण cामु ³ िदले गे ले आहे शे ती‐वाडीचा
Kामी असतो. सं सार‐सु ख चां गले िमळते . सावH जिनक सं $थां मधे हा नेता असतो.
gी रािशत चं x असtाने जातक सावH जिनक कायH करतो आिण आपला vवसायही चालू ठे वतो.
अशु भ फळ जातकाचे केलेले काम िबघडते . pणजे केलेले पAरVम आिण उRोग वाया जातात. क ा अपS होतात.
चं xमा gीरािशत असtाने अशु भ फळ िमळतात.
एकादशभाव]$थत चं xमा हीनबली असtाने नीच रािशमधे , पापfहाhारािशत तसे च श/ुfहाhा रािशमधे जातक
सु खाला वं िचत रहातो. रोगी, मू खH आिण अmानी असतो.
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मं गल अAम भावामधे
शु भ फळ जातकाचे कपडे साधे असतात. र®पारखी, धनवान लोकात cमु ख असतो. सोने, चां दी वगै रे धन cा^ होते
आिण भोगां चा उपभोग घे णारा असतो. जातक चां गलापरी-क असतो. अ#म भावात मं गळाचे ऑिफसर खू प लाच खातात
परं तु पकडले जात नाहीत.
अ#मभावातला Kामी बलवान असtास पू णH आयु „ िमळते .
अशु भफळ आठvा $थानाचा मं गळ v]w शु भ फळ िमळवू न दे त नाही. जातकाचे कायH अपू णH रहाते . कामात
अडथळे ये तात. अनेक cयास कŽनही इÀा पू णH होत नाही. कायाH स अनुकुल vवसाय कŽनही सफलता िमळत नाही.
नेहमी सं कटे ये तात. आठvा $थानी मं गळ असtास जातक मू खH, चहाडखोर, कठोर बोलणारा, शg चोरणारा, अ9ीला
घाबरणारा तसे च गु ण नसणारा असतो. जातक नेहमी उिचत नसलेले बोलणारा, बु œी नसणारा असतो. जातक िनदH य, वाईट
िवचारां चा आिण खू प िनंदनीय असतो. लोक Sाची िनंदा करतात. जातक दु राचारी तसे च शोकसं त^ असतो. Sाचे डोळे
चां गले नसतात, कुŽप असतो. वाईट कामे कर•ाची वृ [ी असते . सÐनां ची नींदा करतो. vसनी व दाŽडया असतो.
Sाचे शरीर दु बHळ असते . आठvा भावात मं गळ असtामु ळे अनेक cकारचे रोग याला असतात. Sां hावर उपाय
कŽनही काही फायदा होत नाही आिण हे रोग सं कटकारक असतात. आठvा $थानी मं गळ असणारा जातक खू प भोजन
करणारा असतो. 30 वषाH पयr त खू प जाb खायची सवय रहाते Sामु ळे आयु „ात अजीणH रोगामु ळे मलेAरया, अधाr गवायू ,
Ùडcे शर अिनयिमत रहाणे इSािद रोग होतात. जातकाला गु ™ रोग होतात. मु /कृशछाने जाb /ास होतो. ओठां चे
आजार असtामु ळे शरीर अशw असते . रwाचे रोग जसे सं fहणी वगै रे होतात. नीच मं गळ असtास रwिपत रोग
होतो. डोळयाचे आजार, ने/रोग, वातशू ल, वगै रे रोग होतात. पापfहाhा रािशस िकंवा पापfह यु w िकंवा दु # मं गळ
असtास वात-य इSािद आजार होतात. जातकाला कु` रोग होतो. शgां hा आघाताने, cहाराने अवयवाना /ास होतो.
धनिचं ता असते , pणजे आिथHक •#या /ास होतो. िनधH नता असते , िचं ितत रहातो. अ#म भावातील मं गळाhा cभावाने
cित`ापू वHक स•ािनत करत रािहले तरीही िम/ सु œा श/ुसारखे वागतात. आपलेच लोक श/ुसमान असतात. जातकाचे
भाऊ ही वै Mयासारखे च वागतात. भावं डां चे सु ख िमळत नाही. gीसु ख िमळत नाही. gीमु ळे दु :खी होतो िववाहामु ळे लाभ
होत नाही. प®ीला /ास होतो. पु / काळजीयु w असतो. िपSावर सं कट ये ते. आयु „ कमी होते . म’म आयु असते .
मृ Sुभावातला मं गळ मृ Sुका एक असतो. जातकाचा मृ Sु कु`रोग, शg, शरीराचा अवयन कुजका, सडtामु ळे िकंवा
जळू न होतो. अधोगित होते . बदु कीhा दाŽमु ळे मृ Sु ये तो अ#मभावात मं गळ असtाने शु भारथानी असणारे बृ ह…ित शु क
इSािद शु भfहही शु भफळ दे त नाहीत. कारण मं Ûह Kत:च दु # फळ दे णारा असtामु ळे शु भफळाhा cा^ीमधे cितबं ध
करता शgाhा cहाराने जखमी होतो, तलवारीhा cहाराने मृ Sु ये तो.
पु Žषरािशत मं गळ असtास अपS (मु ले) कमी असतात.
अि9रािशमधे असtास आगीत जळू न मृ Sु ये तो.
सापामु ळे मृ Sु ये ईल.
वै Rनाथ सोडून इतर सवH fं थकारां नी अ#म भावातला मं गळ पु Žषरािशत अस•ाला अशु भ फळ मानले आहे .
जर ल9 मे ष, िसं ह िकंवा धनु रािशचे असे ल आिण, अ#मे चा मं गळ असे ल, तर जातक राजीनीितm असतो.
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बु ध सXम भावामधे
शु भ फळ सातvा भावात बु ध असtाने जातक सुं दर, कुलीन, िश#, उदार, धािमH क, धमH m, दीघाH यु असतो. जातक
बु ]œवान, सुं दर वे ष असणारा, सवH मिहमा cा^ करणारा असतो. बु ध स^मात असtाने जातक (पवान, िवnान, सु शील,
कामशाg जाणणारा आिण नारीमा असतो. जातक गोड बोलणारा आिण सु शील असतो. िशÍ कलेत चतु र आिण
िवनोदी असतो. िवnान, लेखक, सं पादक असतो. vवसायात कुशल असतो. खरे दी‐िवGीhा vवहारात लाभ होतो.
स^मभावगत बु धाhा cभावात झालेला जातक उŒ कुलोiy प®ीचा पित असतो. जातकाची प®ी िच[कषHक, अSंत
सुं दर, मृ गा-ी असते , परं तु ितचा उपभोग घे •ासाठी जातकाhा शरीरात आवIक बळ आिण वीयH नसते . प®ी Vीमं त
असते . pणजे च Vीमं त कुळामधे िववाह होतो आिण •ं डा िमळतो. जातकाhा प®ीhा िपSाची अनेक अपSे असतात.
स^मात बु ध असtाने gी िवदु षी, सुं दर, सामा घरा•ातील, थोडी भां डखोर आिण धनवान असते . स^म बु ध असे ल,
तर gीसु ख िमळते . जातक gीला अनुकुल असे ल तसे वागतो. स^म बु ध असे ल, तर माते चे सु ख िमळते . जातक सु खी,
Vीमं त असतो. cवासात लाभ होतो.
सातvा $थानात बु ध बलवान असtाने िकंवा शु भfहाची •#ी असtाने सुं दर, (पवान, कलाकुशल, बु œीमान, पु /
cसवणारी gी cा^ होते .
बु ध gीरािशत असtास प®ीचा चे हरा गोल, केस कुरळे आिण रे शमासारखे मऊ, मु लायम, मृ दु परं तु Kर उग
असतो.
ककH, वृ िzक िकंवा मीनेत बु ध असtाने कंपाऊंडर, सरकारी कायाH लयतील _ाकH इSािद vवसाय असतात.
अशु भ फळ बु ध अbगत असे ल, तर शरीरात काहीतरी वै गु• रहाते . अÍवीयH असतो. जातकाची •#ी चं चल असते .
लढाईत आिण वाद‐िववादात पराजय होतो. जातक भागीदारीवर िव|ास ठे वत नाही. लेखनामु ळे काही वे ळा मोठी सं कटे
ये तात. जातक भ-ण कर•ास अयोe असे लेल पदाथHही खातो. जातकाhा िववाहाhा वे ळी भां डणे होतात. जातक
वै Iागमन करतो.
स^मे श िनबH ल िकंवा पापfहयु w असे लक िकंवा पापfहाhा रािशत मं गळ असtास gीचा मृ Sु होतो. जर
gीhा कुंडलीत असा योग असे ल, तर पितचा मृ Sु होतो. gीला कोड असते व िदसायला कु(प असते .
अशु भ फळ gीरािशं मधे बु ध असtाने जाbअसते .
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बृ ह[ित एकादश भावामधे
शु भ फळ बृ ह…ित अकराvा भावात असtाने जातक सुं दर, िनरोगी, K$थ दे ह असणारा, दीघाH युषी असतो. जातक
cामािणक, खरे बोलणारा, कुशाf बु ]œचा, िवचारवं त असतो. आनंदी, उदार, परोपकारी आिण सÐन Kभावाचा असतो.
सÐनां hा सहवासात रहातो. ''लाभ$थाने fहा: सवº ब•लाभcदा:'' यानुसार सवH fं थकारां नी ही शु भफळ सां िगतली आहे त.
जातकाला राYाकडून स ान आिण लाभ िमळ•ाचे िवल-ण योग cा^ होतात. Vीमं त आिण खनदानी लोकां शी मै /ी
होते . चां गले िम/ असणारा असतो. िम/ां hा मदतीने आशा अपे -ा व महNाकां - पु Mया होतात. Sां चा सÂा योe आिण
फायRाचा ठरतो. आपtा कायाH मुळे समाजात चां गले नाव होते आिण Vे`N िमळते . अकाराvा $थानातील बृ ह…ितने
पु ‡ळ पै सा‐अडका, धनcा^ी होते . धनधा पAरपू णH असतो, भाeवान असतो. जातका चे धनcा]^चे मागH अपAरिमत व
असं ³ असतात. उ[म र®, िविवध वg असणारा, आिण vापारात लाभ िमळणारा असतो. सोने‐चां दी वगै रे उ[म आिण
अमू t वbु cा^ होतात. जातक हती, घोडे इSािद धनसं प[ी असणारा असतो. पृ Øीवर जातकासाठी कोठलीच गो`
अश› नसते . राजा, यm, ह[ी, जिमन आिण mानाhा िक्रये ने लाभ होतो. 32 वे वषH खू प फायRाचे असते . अनेक
cकाराने cित`ा िमळते . जातकाकडे खू प वाहने असतात, उ[म वाहने िमळतात. जातकाला नोकरां चे सु ख िमळते . खू प
नोकर‐चाकर असतात. अनेक ]gयां चा उपभोग जातक घे तो आिण याला पाच पु / होतात. सं तित सु ख चां गले िमळते .
पु /ाhा ज ानंतर भाeोदय सु Ž होतो. जातक आपtा विडलां चे ओझे हलके करणारा pणजे च आपtा िपSास सहाÁ
करणारा असतो. पराGमी असतो, लंढाईत श/ुगण लवकरच हार मानुन पळू न जातात. मं /m िकंवा दु सMयां चे शाg
जाणणारा असतो. धनवान लोक तसे च िवnान OाPण याची bु ित करतात. राजपू Y, राजाची कृपा असणारा असतो.
आपtा कुलाची वाढ करणारा असतो. सं तित‐सं पि[ िकंवा िवRा, या ितनपै की एकाचा उ[म लाभ, होणे हे अकराvा
गु Žचे फळ आहे . सां ग•ाचे ताiयH हे च की जर सं पि[ खू प असे ल, तर दोšी pणजे िवRा व सं तित कमी असे ल. पू वHजां ची
सं पि[ िमळणार नाही िकंवा आपtाच हाताने न# होईल िकंवा दु सरे लोक बळकावतील.
शु भफळां चा अनुभव ककH, क ा, व मीन सोडून इतर रािशत ये तो.
गु Ž ]$थर रािशत असtाने गिवH ` व अिभमानी असतो.
चं xाची यु ित झाtासे अनामत ठे व असलेली सं पि[ िमळते .
अशु भफल कtाण वमाH आिण गगH यां नी काही अशु भ फळ सां िगतली आहे त. ''िश-ण नसणे ,'' 'कमी अपSे असणे ' ही
ती अशु भ फळ आहे त. जातकाचे धन दु सMयासाठी असते . जातकाhा Kत:hा उपभोगारासाठी नसते pणजे च जातक
कंजू ष असतो. pणू न दान‐भोग इSािदत आपtा पै शाचा उपयोग Kत: करत नाही आिण जातकाhा पै शाचा आनंद
दु सरे लोकच घे तात. अÍसं तित असणारा pणे च पु / खू प नसतात. िश-ण खू प नसते pणजे च खू प िवnान नसतो.
अकरावा गु Ž असtाने पु / खू प दु राचारी असतात. आई‐विडलाशी भां डतात, मारपीठ करायलाही मागे ‐पु ढे बघत नाहीत.
िनŽपयोगी असतात. आपले पोट ही भŽ शकत नाहीत.
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शु / सXम भावामधे
शु भ फळ सातvा जागे वर बसलेला शु G v]w ला िमिVत फळ दे ते. कोणताही एक f¿कारं नी शु भफळ सां िगतले
आहे आिण कोणSाही एक अशु भ फळ सां िगतला आहे . सातvा भाव म’े असtानी उदार, लोकिcय, िच]—त,
साधु cेमी, चं चल, िवलासी, गानिcय व भाeवान असतो. जातक ची बु ]œ उदार, शरीर उÜल, कुळ उyत व cतापी राजा
सारख असते . जातक घोडा cय® करणारा िकंवा आराम तलन असते . अतीव सुं दर होतो. सुं दर K(प होते . कौन असा
आहे जो याचा सुं दरŽपावर मोिहत नाही होणार. िकंवा जातक पु ‡ळ आकषHण असते िकंवा जातक इतका vवहार चतु र
असतो िक याचा चातु „ां नी सं गळे मोिहत होते . एक Vे` कलाकार असतो आिण जातकhा कलाच सगळे रिसक Vे` लोक
मोिहत होतात. जातक कोणाशी (भाडण) नाही करत आिण cसy मनानी सु खी राहतो. जातक अनेक कलानी चतु र,
कामGीडा म’े चतु र, जलGीडा म’े चतु र, जलGीडा करणारा असतो. गायन, नाटक आिण लोकां चा मनोरं जनाचा
साधनाशी सबं ध राहतो. गानिवRा म’े िनपु ण असते . v]wच ल9 कमी वयात सुं दर आिण सद् ु गण स‰yा यु वतीशी होते .
ल9ानंतर भाeोदय होते , िवपु ल धन लाभ होतो. स^म जागे वर ]$थत शु Gचा कारणानी जातक सुं दर चतु र प®ीच सु ख
cा^ करतो. ]gचा सु खाची कमी नसते , gीशी पू वHसुख िमळवतो. सुं दर gीचा उपभोग चा सु ख जाbीत‐जाb िमळते .
gीचा समू हात राहणारा. जातक ची प®ी कुलीन िकंवा Vे` कुळ म’े उiy होते . जातक ची प®ी चा गभH म’े र®वत्
शु œ सŒAर/ िकंवा भाeवान मु ल (पु /) पे दा होतो. सं तान सु ख सं पुणH मा/ेत cा^ होते . मु लां वर िवशे ष cे म असते .
vापारीशी धनलाभ होते . हे वै भवपू णH, भाeवान, धनवान असते . सु खस‰y व पु ‡ळ भाeशाली असतो. वाहनानी यु w,
सवH कामानी िनपु ण असतो. gी चे सबं धानी पु ‡ळ उyित िमळते . शु G ची साझेदारी म’े व कचदार वा मामtा म’े यश
िमळते . सावH जिनक K(पचा vवहारात चां गली यश cा^ होते . जातकची gी, मु ल साझादारी शी अनुकूल vवहार
िमळाtानी सु खी जीवन vतीत होते . परदे शात राहण, परदे शात राहणारा असतो. राजकुळात स•ान िमळवतो.
स^म भाव म’े शु G बळवान असtानी जातक एक पे Ý-ा अिधक gीचा पित असतो.
gीचा स^मभाव म’े बळवान शु G असtाने जाितका भाeवती िकंवा धनवती असते .
शु G शु भरािश म’े, शु भ fहचा सोनत िकंवा शु भfहाचा दु ि#त असtास जातक ची प®ी तŽण असते आिण पु ‡ळ
आकषHक सुं दर, गोरी व cफु]Âतं कमळा जशे डोळे असते .
अशु भ फळ ज काळात शु G स^मभाव म’े असtानी जातक पु ŽषाथHहीन होते आिण नेहमी शं कायु w राहतो.
शु G कल/भावा म’े असtानी जातक अS— कामु क असतो. िवलािसताशी cे म करन, vिभचार करन जातक चा
Kभाव असतो. आपtा िववािहत gी शी वै मनÌ ठे वते परकी, परनारी म’े आसw होतो. कुचAर/ जघन‐चपला,
कुलटाgाचा cे मी असतो. कोणSा एक अिभने/ी व वे Iाशी cे म करनारा असतो. gीचा िवषयात पु ‡ळ िचं ता असते
शु G दू िषत असtानी ल9 उशीरा होऊन gीसु ख चां गल नाही िमळत. साझीदारी व िम/ाशी हािन होते . जातकची कमर
म’े वातज कारणानी पीडां होत असते . याचा शरीरात काही vं ग होतो. जातक ला शोकम9 हो•ाचा वे ळ नेहमी ये ते.
धन असtानी िचं ता राहते . जातक ला मु ल नाही होतात.
शु G पापfहा सोबत, श/ुfहाचा रािशत व नीचरािश म’े असtानी पिहली प®ीची मृ Sु होते आिण दु सर ल9 होते .
शु Gाचा सोबत पु ‡ळ पापfह असे ल तट ल9 होते .
ककH, वृ िzक व मीन म’े शु G असtास gीच शरीर रोड पातळ. कद ऊँच, चे हरा लां ब, चमकणारी डोळे , ल·े
आिण चमकनारे केश, Nचा, कोमल आिण मनोहर असते . प®ी Kाथs, कलहिcय, कुटु ·ा म’े िमळू न न राहणारी िकंवा
खचH करणरी असते . आपtा हातात स[ ठे वायची चे #ा नेहमी राहते .
शु G gीरािशचा असtाने gीचे गु ण पू णHपणे िवकिसत होते .
अिववािहत राहण, प®ीशी दू र राहन, दोन ल9 करन, स^म शु Gचा अशु भफळ आहे . या cकारे फळाचा अनुभव,
वृ षभ, ककH, वृ िzक, मकर िकंवा मीन रािश म’े िवशे षता असतात, पु Žषरािश म’े, िमथुन आिण धनु म’े हे च फळ
अनुभूत होते .
gारािशचा शु G असtाने नौकरी Vेय5र होते . gीरािशत धं धा आिण नौकरी दोšी राहते . साझेदारी आवडत
नाही.
gीरािश म’े शु G असtाने वृ ि[ याचा cितकूल असते . gीला तु À िकंवा कामवासनापू ितH च साधन मानtा जाते .
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शिन ^ादश भावात
शु भ फळ बारvा $थानात शिन असtाने जातकाची cवृ ि[ एकां तिcय, स ाÌा सारखी असते । दयाळु असतो।
िभ-ागृ ह, कारागृ ह, दान सं $था इSािदं पासु न स·¼ राहतो। जातक गु ^ रीSा धन सं चय करतो। गु ^ नोकरी, हलकी
काम इSािदपासू न लाभ असतो। श/ुहंता आिण कुबे र cकाणे यm करणारा असतो। शिन vयभावात असtाने जातक
जनसमू हाचा नेता असतो।
vय $थानाचा शिन मे ष, िमथुन, ककH, िसं ह, वृ िzक, धनु आिण मीन मधे असtाने वकील, वै Aर र, राजनीितm
इSािद िवnान असतो।
vय $थानाचा शिन मे ष, िमथुन, ककH, िसं ह, वृ िzक, धनु आिण मीन मधे असtाने शु भ फळ दे तो।
शिन ल9े श होवू न vय$थानात असtाने जातक श/ुंचा नाश करतो आिण यm nारे सं पि[मान् असतो।
शिन ल9े श होवू न vय$थानात असtाने जातक परदे श जावू न cसy राहतो।
अशु भ फळ कातर, िनलHÐ आिण शु भ कायाH त कठोर बु ]œ असतो। मू खH, िनधH न आिण वं चक (ठग) असतो। जातक
पापी, हीनां ग, आिण भोगां मधे लालसा ठे वतो। जातकाची Žिच Gूर कामात असते । कोणSा अवयवात vं गयु w िक£ां
कोणSा अंगाhा तु ट•ाने सदै व दु :खी राहतो। बाराvा $थानात बसलेला शिन मनु„ाला स–े हशील आिण दु #
Kभावाचा बनिवतो। जातक मां स‐मिदरे चे से वन करणारा, ßे Àां सोबत सं गित करणारा, पापकमाH त आसw, पितत
असतो। तो कृतà, vसनी, कटु भाषी, अिव|ासी, आिण आळशी असतो। शिन nादश असtाने जातक vाकुळ राहतो।
बाराvा भावात शिन असtाने जातक ने/रोग, िक£ां म– •ि# अगर लहान डोळे असणारा असतो। बाराvा भावात
असलातर अपáार, उ ाद चा आजारी, रwिवकारी असतो। जातक पसtां मधे vथा असणारा असतो। जां घेत ¯ण
असतो। िवनाकारण खचH , vथH vय करणारा, खचाH पासू न दु :]खत असतो। शिन nादश भावात असtाने जातक वाईट
कायाH त धन खचH करतो। आपtा बां धवां शी वै र करणारा असतो। जातकhा Kजनां चा नाश असतो। गु ^ श/ुंhामु ळे
cगितत पु šा‐पु šा अडचणी ये तात। कोणSा पशु hामु ळे अपघात असतो। आपtा हातां नी आपले नुकसान कŽन घे तो।
अmातवास, कारावास, िवषcयोग, खो‹ा आरोपां मुळे कैद इSािदपासू न क# होतात। शिनपासू न साधारणत: उदास,
आिण शोकपू णH cवृ ि[ असते । जातक लोकां पासू न अपमािनत होतो। श/ू nारे परािज होतो। शिनhा nादश$थ असtाने
जातक दयाहीन, धनहीन, KकमH हीन, सु खहीन आिण अंगहीन असतो।
शिन पापfहपासू न पीि़डत आिण रािशपासू न बळहीन असtाने हे अशु भफळ ती¯ असतात।
पापfहा सोबत असtाने मृ Sनंतर नकHगामी असतो।
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राR ष भावामधे
शु भ फळ सहाvा भाव म’े रा• अAर#िनवारक होते . सवH अAर# दू र करतो. सहाvा जागे वर रा• असtाने जातक cबळ
पराGमी, श]w स‰y होते . जातक उदार¨दय, धै यHवान, ]$थरिचत, गितमान व बु ]œमान असते . साहसी कायH करवतो व
मोठे ‐मोठे काम करणारा असतो. शरीर नीरोग, िनरोगी महान् बळशाली आिण दीघाH यु होते . जातक श/ुनाशक, श/ुह—ा,
श/ुला जीतणारा असतो. श/ुनी क# नाही होत. राजा जसा मा आिण िव³ात होते . राजाची कृपा होते . िवधमs nारा
लाभ, धन िमळते , रा• सहाvा भाव म’े असला तर मनु„ ßे À राजाशी धनलाभ होते . पु ‡ळ अमीर असते . जातक
वाहन, भू षण, जाb धन व भाeवान असते . रा•hा सोबत शु भfह असtाने धनच सु ख िमळते . जातक पु ‡ळ सु खी
आिण कुलीन असते . जातकची प®ी चां गली असते .
रा• आिण शिन व केतु बळवान असtाने घरात pे स पु ‡ळ असते .
अशु भ फळ जातक उfकुळात उiy होते (जातक बळहीन, बु ]œहीन, मातृ िपतृ nेषी असतो. जातक vिभचारी असते ..
जातक दु # v]w से ाबत मै /ी करतो. जातकचा सं बध ßे À शी pणजे िवदे शी लोकां शी असते . जातक श/ूशी पीि़डत
राहतो. जातकची कमर म’े पीड़ा होते . किटदे शात रोग होते . सहा•ा म’े रा• असtाने पोटात ¯ण होते . सहा•ाभावात
रा• असtाने जातकला दाँ त व होंठाचे रोग होते . जातकला से ना व जहाजाची नौकरीत खरता असते . रा• नौकरी साठी
चां गळ नसते . cगित किठनाई नी होने. पै ¥शन घे तtाने सु ख होते . जातक नीचां चे vवसाय करतो. जातक िनधH न आिण चोर
असतो. बालपण चां गल नाही vतीत होत. नजर लागू न जाते ‐िपशाचबाधा होते . नखिवष पसरते म]b‡ चे रोग इतरानी
क# होते . कुढे ‐कुढे िमरगी‐कोढ इतर उपxव पण होतात. ष` भावचा रा•नी जातकची मृ Sु, लाकुड व दगळाhा
आघातानी, चौपाए पशु nारा, झाडावर पडtाने, व पी•ात डु बtाने होते . रा• सहाâvा असtाने मामा िन:सं तान होते व
फw मु ली होतात. मामाhा वं शाचा v]w िवदे शात मरतो. मावशीची सं तानशी मृ Sु होते . ती िवदे शात जाते , िवधवा होते .
काका मामा इतरां शी काही सु ख िमळत नाही. वडील व मामाच िचत]$थर नाही राहत जातकhा पशु ला /ास होते . या
भावचा रा•शी जातक परgीगामी असतो.
रा• Gूरfह नी पीि़डत असtाने जातक गु दरोगी असतो.
पु Žषरािश का ष` म} रा• होने से खे लों म} चोट} लगती हã ‐पोलो आR म} अपघात से क# होता है ।
सहा•ा भाव म’े रा• पु Žषरािश म’े असtाने वर िदलेले अशु भफळ अनुभूत होईल.
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केतु ^ादश भावामधे
शु भ फळ बारहvा भाव म’े केतु उ[रोâä उyित दे तो. ढोळे सुं दर असते , िश-ण चां गल होते . राजाhा सारख
सु ख‐ऐ|यH दे तो. किव‐शाgm आिण राजा जसा सं पy असतो. श/ुला परािजत करतो, श/ुचा नाश करणारा असतो.
वाद‐िववाद म’े नेहमी िवजय िमळवते . धन स•ायाH त खचH होते ‐ जातकच धन चां गtा कामाH त खचH होते . मनु„ राजा
सारख ऐ|यH स‰y होवू न राजा सारखा खचH करतो.
उं च व Kगृ ह म’े िकंवा गु Žhा सोबत असtाने िवशे ष योe साधु आिण िजते ]Jय वृ ि[चा असतो.
अशु भ फळ ज ल9ानी nादशभाव म’े केतु खोटाडा आिण धोखे बाज बनवतो. जातक चं चळ बु ]œ, धू तH, ठग,
अिव|ासी व जनताला भू त‐cे ताची मािहती nारा ठगणारा असतो. जातक गु ^ पाप करणारा, अधमH , उåया मागाH नी
चालणारा, झग-ात िभâäा, शु भ कामानी रिहत असतो. जातकhा मनात अशां ित राहते . जातक खचsला, िनधH न, दीन
आिण कंजू स असतो. जातक जु ा सं पितला न# करणारा असतो. जातक वाईट कामात खचH करतो.डोळयाचे रोगानी
पीि़डत असतो. नािभhा जवळ, नािभhा खालhा जागे वर, व]bत रोगानी पीि़डत राहतो. गु दा म’े गु हाभाग म’े रोग
होते . पायात रोगां नी पीड़ा होते . जातकला पापाशी सु ख नाही िमळत. nादश$थ केतु cभावयु w जातक पु ‡ळ cवास
करतो.
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भावे श फळ

लPे श‐^ारा भाव मNे
लोमे श सं िहताhा मते ‐

लPेश eयगे चाAे िश—िवTािवशारद: ।
द्ू यती चौरो महा/ोधी परभायाितभोगकृत।।
मानसागरीhा मते ‐
^ादशगे मू ितपतौ कटु कव˜मपरोऽशुभो नीच:।
मानो सहगोGीिभिवदे श गो द†भू ˆनर:।।
गगH जातकhा मते ‐
^ादशगे लPपतौ पटु वाग वाचं करोित कणिहतम् ।
सहगोGकैरिमिलतं िवदे शगं िव†भोˆारम।
ल9े श nादश जागे वर असtाने जातक िशÍ िवधानी िनुणH, जु आ खे ळणारा, चोर, पु ‡ळ Gोधी, परgी म’े
आसw होतो. जातक वाईट काम करणारा, अशु भ, नीच, अिभमानी, सं बंधी सोबत िवदे शात जाणारा व द[क मु लाhा
(पात उपभोग करणारा असतो. तो बोल•ात चतु र, ऐक•ात (सु नने म} ) िहतकारी गो#ी बोलणारा, सं बंिधशी न
िमळणारा, िवदे शात जाणारा व धनाचा उपभोग करणारा असतो. Sाचे सगळे vवहार गु तलेले असते , धन हातात नाही
राहत कजH चु कवण मु ]æल होते , पु ‡ळ cकारचे सं कट ये ते. वाईट मागH नी जाणारा असतो.
अनुभव : ल9े श शिन असtाने शु भ फळ अनुभवात ये ते.

धनेश ‐ ^ादश जागे वर.
लोमे श सं िहताhा मते ‐

धनेशे eयगे मानी साहसी धनविजत:।
िव/मी नृपमे खवासी े पुGसु खं न िह ।।
यवन जातकhा मते ‐
िवदे शगो दु Aमना eयाि’तो Deािधप: पापरतो जडाŠा।
कापािलको ™ेcजनािभसˆ: कू्ररोितचौरो बलवान् नर: iात् ।।
मानसागरीhा मते ‐
Dिवणपतौ eयलीने पुkष: कृपणो धनविजत: /ूरे ।
सौ‰े लाभालाभjातो नरो भवेWात:।◌ं
धनेश nादशभाव म’े असtाने मनु„ अिभमानी, साहसी, पराGमी, राजनीित म’े चतु र परं तु िनधH न होतो व याला
Yे ` पु /ाच सु ख नाही िमळत. िवदे शात जाणारा, दु #, मू खH कपािलक (जो दे वी‐दे वताला नखिळ दे णारा), ßे À लोकां शी
मे लजोल ठे वणारा, िनदH य, चोर बळवान होतो.
अनुभव : धनेश शिन असtाने जातक कंजू स व िनधH न होतो, हा वाईट काम करणारा, पाखं डी, िवदे शात धन कमावणारा
असतो.
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तृतीये श ‐ एकादश जागे वर
लोमे श सं िहताhा मते ‐

तृ तीयेशे तनौ लाभे Hभु जािजतिवतवान्।
सु खो कृशो महा/ोधी साहसी जनसे वक:।।
यवन जातकhा मते ‐
सहजपे शुभलाभपरा/मी भवगते सु तबfु िभरV›त:।
नृपितनािभमतो िवजयी नरो बRलभोगयुतो िनपुण: सदा।।
गगH सं िहताhा मते ‐
लाभUथ: सहजे श: सु बाfवं राजिLयं नर कुkते ।
पुkषबfु षु पू ं से वा िभधाियनं भोगिनरतं च।।
तृ तीये श लाभ जागे वर असtाने जातक आपtा मे हनतीनी धनवान होतो. सु खी, पातळ, पु ‡ळ Gोधी, साहसी
लोकां ची से वा करणारा असतो. चां गले लाभ िमळवणारा, पराGमी पु / व बं धु सिहत राजा nारा स•ािनत, िवजयी व पु ‡ळ
भोगानी यु w होतो. बं धु चां गले असते , Sां नी स•ान िमळते , हा राजाला िcय, लोकां शी से वा करवणारा व उपभोगानीयु w
असतो. vापारात पु ‡ळ धन कमवतो. Vीमीन असतो िम/ां च सु ख िमळवतो. धनवान व पराGमी असतो.

चतुथ–श‐ अAम जागे वर
लोमे श सं िहताhा मते ‐

सु खेशे eयरœUथे सु खहीनो भवेqर:।
्
िपतृ सौjं भवेद— दीघायुजायते धुरवम्
।।
यवन जातकhा मते ‐
मृ ितगते सkजोoु पतौ नर: सु खयुत: िपतृ मातृ सुखा—क:।
भवित वाहननाशकर: शुभे खलखगेितसमागमनाशक:।।
चतु थºश अ#म म’े असtाने जातकला सु ख नाही िमळत, वडीलां च सु ख कमी िमळते , हा दीघाH यु होतो. आई‐वडीलां च
सु ख कमी िमळते , वाहनाच सु ख न# होते , रोगी असतो, चतु थºश पापfह असलातर gी व िम/ां शी िवयोग होतो. Gूर, रोगी,
दAरx, दु राचारी, आ‘घात करणार असतो. जमीनीत गाडलेल धन िमळू शकते , आिथHक ]$थती चां गली राहते , आई व
सं बधीच सु ख कमी िमळते , cकृती चां गली नसते .
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पं चमे श ‐ सXम जागे वर
फलदीिपकाhा मत ‐

दारे शे सु तगे LणAविनतोऽपुGोथवाधीzरी द्ू यने वा ।
िनधनेzरोिप कुkते प<ीिवनाशं •ुवम् ।।
लोमे श सं िहताhा मत ‐
सु तेशे कामगे मानी सवधमसमV›त:।
तुं गयिAतनु:Hामी भVˆयुˆ ते जसा।।
यवन जातकhा मते ‐
मदनगuनयUथलनायक: सु भगपुGवती दियता भवेत्।
HजनभVˆरता िLयवािदनी सु जनशीलवती तनुमNमा।।
पं चमे श स^म म’े असtाने प®ीची मु Sु होवू शकते जातक अिभमानी, सवH धमाH चा स•ान दे णारा, ऊचं , अिधकारी
भw व ते जKी असते . जातकची प®ी सदाचारी व मधु र बोलणारी व पु / सुं दर व दे व‐गु Ž‐भw असते . जातकची प®ी
सुं दर, पु /यु w, आपtा सबं धी वर ²े ह ठे वणारा, गोड बोलणारा, सदाचारी व म’म कद असते . भाeा वर िव|ास
ठे वणारा व चां गtा पु /ानी यु w असतो. प®ी बु ]œमान िमळते , mानचचाH करत राहतो, पु /सु ख िमळते , vापार व वकालत
म’े बु ]œ चां गली राहते . पराGमी व धनवान होतो.
अनु भव : पंचमे श शुG असtाने वर विणH त शुभ फळ अनु भव होते.

ष ेश ‐ सXम जागे वर
लोमे श सं िहताhा मते ‐

ष ेशे सXमd लाभे लPे वा पशुमान् भवेत्।
धनवान् गुžान् मानी साहसी पुGविजत:।।
यवन जातकhा मते ‐
अ@रपतौ मदने खलसं युते Lवरकामभरा विनतायुतम् ।
बRलवादकरो िवषसे वक: शुभखगे बRलाभसु ताV›त:।।
गगH जातकhा मते ‐
अिहतपतौ सXमगे कू्ररे भाया िवरोिधनी चtा।
तापकरी 2थ सा‰े वŸा वा गभपतनपरा।।
ष`े श स^म म’े असtाने जातक धनवान, गु णवान, अिभमानी, साहसी, पशु पाळणारा, परं तु पु /हीन असतो. ष`े श
पापfह यु w असलातर प®ी पु ‡ळ कामु क असतो. जातक पु ‡ळ वाद करणारा व िवष खाऊ शकतो. शु भfह
असलातर पु ‡ळ लाभ व पु /ानी यु w असतो.
ष`े श ष`े श पापfह (रिव, मं गल व शिन) असलातर प®ी िवरोध करणारी Gूर, /ास दे णारी असते.
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सXमे श ‐ लाभ Uथानात
लोमे श सं िहते नुसार ‐

द्ू यनेशे सहजे लाभे मृ तपुGोिप जायते ।
कदािचत् जीवित क•ा प ात् पुGोिपत जीवित।।
यवन जातकानुसार ‐
भवगते तु कलGपतौ सदा Hदियता िLयकृ
तथ सती।
अनुचरी Hधवi सु शीिलनी वसु मती कलना िपतृ सं¡ा।।
गगH जातकानुसार ‐
लाभUथे जायेशे भˆा QपाV›ता सु शीला च।
दियता प@रणीता iाद् िम् रयते सा च Lसवसमये।।
स^मे श लाभ $थानात असtामु ळे जातकाचे पु / ज tाबरोबर लगे च मरतात. एखाद वे ळेस क ा िजवं त रहाते ,
नंतर पु /ही िजवं त रहातात. प®ी पतीवर cे म करणारी, पतीचे सां गणे ऐकणारी, सदाचारी, Vीमं त असते . ितला विडलां बÇल
सं शय असतो. प®ी सुं दर, सु शील, िcय, cे म करणारी असते . परं तु cसु तीhा वे ळेस ितचा मृ Sु हो•ाची श›ता आहे .
अपSाला /ास होतो. पै सा, पु / तसे च िम/ां चे सु ख चां गले िमळते .
अनुभव : स^मे श चं x असtामु ळे वर िदलेले शु भ फळ अनुभवास ये ते.

अAमे श ‐ सातeा Uथानात
लोमे श सं िहते नुसार ‐

अAमे शे तनौ कामे भाया^यं समािदशेत्।
िवwु Dोहरतो िनpं ¢णरोग: Lजायते ।।
यवन जातकानुसार ‐
मदनगेऽAमपेऽिप च गु£kक् कृपणदु AकुशीलजनिLय:।
खलखगैबRपापिवरोधकृत् Lमदया ि9ितजे न च शा‰ित।।
गगH जातक व मानसागरीनुसार ‐
मृ pुपतौ सXमगे दु A कुलrीिLयो गुदeािध:।
/ूरे भाया ^े षी कलGदोषात् मृ ित लभते ।।
अ#मे श स^मात असtाने जातकाचे दोन िववाह होतात. हा ई|र‐िवरोधी तसे च ¯ण रोगाने पछाडलेला असतो.
जातकाला गु ^रोग होतात. हा कंजू ष, दु #, दु राचारी लोकां चा िcय असतो. अ#मे श पापfह (रिव, मं गळ तसे च शिन) असे ल
तर खू प पाप व िवरोध होतो. मन gीमु ळे शां त होते . दु # कुळाhा gीची कामना करतो. गु xोग (मु ळvाध िकंवा गळू )
होतात. तो प®ीचा nे ष करतो तसे च gीhा दोषामु ळे (गु ^ रोग वगै र}नी) Sाचा मृ Sु होतो. जातक आपला पै सा
िवषयवासना पू णH कर•ात, तसे च गु ^ कामां मधे खचH करतो.
अनुभव : अ#मे श रिव असtामु ळे वर सां िगतलेले अशु भ फळ अनुभवास ये ते.
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नवमे श ‐ सातeा Uथानात
लोमे श सं िहते नसु ार ‐

भा”ेशे सXमे लPे गुणवान् पशुमान् भवेत्।
कदािचqभवेत् िसVZयत् काय कतु िमV¤¥त।।
यवन जातकानुसार ‐
नवमपे मदगे विनतासु खं वचनकृत् चतु रा धनसं युता।
भवित रागवित िकल सु xरी सु कृतकमरता बRशीलवान्।।
गगH जातक व मानसागरीनुसार ‐
यवनजातक जै सा वणन है ।
नवमे श स^मात असtाने जातक गु णी असतो, पशु पालन करतो. कधी‐कधी तो जे काम कर•ाची इÀा करतो, ते
िसœ होत नाही. सदाचारी असतो, gीसु ख िमळते . प®ी आmा मानणारी, चतु र, धमH संपy, cे म करणारी, सुं दर, पु • कायH
कर•ात रस घे णारी असते . जातक दू रवरची या/ा करे ल. gी भाeवान असे ल. िववाहानंतर भाeोदव होईल.

दशमे श‐सXम Uथानात
लोमे श सं िहते नसु ार ‐

धने मदे च सहजे कम– शो यिद सVUथत:।
मनHी गुणवान् कामी सpधमसमV›त:।।
यवन जातकानुसार ‐
सु तवती बRQपसमV›ता रमणमात@र भVˆसमV›ता।
भवित तi जनi िनरOर िLयतमाoरपे दियतागते ।।
गगH जातक व मानसागरीनुसार ‐
यवनजातक जै सा वणन है ।
दशमे श स^मात असtाने जातक अिभमानी, गु णी, कामु क, सSवान आिण घािमH क असतो. जातकाची प®ी पु /वती,
खू प सुं दर, सासू वर भwी करणारी असे ल. vवसायािनिम[ िवदे शी या/ा होईल. दू र दू रhा दे शां बरोबर vापार करे ल.
कोटाH चे काम व भागीदारीचे vवहार करे ल तसे च KÀं दी रािहल.
अनुभव : दशमे श शु G असtाने वरील शु भ फळ अनुभवास ये ते.
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लाभे श ‐ आठeा Uथानात
लोमे श सं िहते नुसार ‐

लाभे शे सXमे रœे भाया तi HQपवान्।
्
उदरो घनवान् कामी भू सुरो भवित धुरवम्
।।
यवन जातकानुसार ‐
बRलरोगयुत तथा शुभ: खचर एविमदं ददते फलम् ।
भवपतौ मृ ितगे @रपुवृxतो िवपुलवैरकर सदा नर:।।
गगH जातक व मानसागरीनुसार ‐
रोगी होना इतना ही फल बताया है ।
लाभे श अ#मात असtाने जातकाची प®ीसुं दर असते . जातक उदार, Vीमं त, कामु क तसे च पृ Øीवर दे वते cमाणे
असतो.शु भfह असtास अनेक रोग होतात. तसे च श/ुंशी खू प वै र असते . गु ^ धन, अनौरस जहागीर Vम न करता
िमळते . पै सा िमळतो.
अनुभव : लाभे श मं गळ असtाने वAरल फळ जाb अनुभवास ये ते.

eये श ‐ लाभ Uथानात
लोमे श सं िहते नुसार ‐

eयेशे दशमे लाभे पुGसौjं भवेqिहं ।
मिणमािण6मु ˆािभधनं िकंचित् समालभे त।।
यवन जातकानुसार ‐
धनयुतो बRजीिवतयुक् पुमान् न च खल: Lमद उदारघी:।
भवगे सित सpवाक् सकलकायकर: िLयवाग् भवेत्।।
गगH जातक व मानसागरीनुसार ‐
यवनजातक जै सा वणन है , िसफ अपने Uथान मd
’े व LिसZ होना इतना फल अिधक बताया है ।
vये श लाभात असtाने, जातकाला पु / सु ख िमळत नाही. हीरे , जड‐जवाहर, मोती इSािद Žपामधे काही तरी पै सा
िमळतो. जातक Vीमं त, दीघाH युषी, सदाचारी, आनंदी मनाचा, उदार बु œी असणारा, खरे बोलणारा, सवH काम करणारा, गोड
बोलणारा असतो. जातक आपtा $थानामधे Vे` व cिसœ असतो. जातकाला मोठे लाभ होत नाहीत. िम/ां hामु ळे सं कटे
ये तात.
अनुभव : vये श गु Ž असtाने वAरल शु भ फळ अनुभवास ये ते.
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जीवन फलादे श

तु pी एकि/त उजाH असणारे vwी आहात. धु तHतेमुळे तु मचा श]wचा नास होतो. तु मhा vवसायाhा कामात
अितउÕाहामु ळे तु pी तु मhा कुटुं बाला वे ळ दे ऊ शकत नाही. तु pाला vवसायात रहÌमय Aरतीने धन cा^ी होते . तसे च
आzयH पूवHक तु मचे cिश-ण होत. रहÌपू णH कोडी सोडव•ात तु pी तरबे ज आहात. तु pी अित सं वेदनाशील आहात
आिण Yा समÌा काही लोकच सोडवू शकतात अशा समÌा तु pी सहजते ने सोडवता. तु मhा cितभे िवषयी बोलायचे
झाtास तु pी न{ परं तु …#वादी होता कुठtाही पAर]$थतीवर िनयं /ण िमळवणे तु मhासाठी सामा गो# आहे . तु pी
तीçण बु œीचे v]w आहात.
तु मचे चAर/ चां गले आहे तसे च Kभावाने तु pी आवडणारे आहात. तु pी तु मचे अनुकरण करणाMयां ना मोहक (पाने
आकिषHत करता. तु मचा कल सं बंध बनिव•ासाठी नेहमी असतो. तु मचा Kभाव िनिz— आहे . तु pी अजय, आनंदी
v]w आहात. तु pी सामािजक cाणी आहात. तु pी आमोद cमोद आवणारे v]w आहात. तु मची वृ [ी िवनोदी आहे .
तु pी हािजर जवाबी आहात. ये णाMया पAर]$थतीचे आकलन तु pी सकारा‘क Aरतीने करता. तु pी मनिमळावू आहात.
िम/वत आचरण तु मhा जीवनाचा महNपू णH िह°ा आहे .
तु pी लोकां ना सहाÁ करणारे आहात. तु pी जाbीत जाb लोकां ना Sां hा फायRासाठी आपtा सं $था बरोबर
जोडायचा cय® करता. कुठtातरी अवगु णामु ळे तु मची दयाळु वृ [ी कमी होते . तु pी cे मळ v]w आहात.
तु pी तु मhा कामासाठी िज•ेदार असता. तु pी जे £ा आवडीचे काम करता ते £ा तु pी पªा •ढ सं कÍ करता. जे £ा
तु मhा समोर कठीण पAर]$थित ये ते ते £ा तु pी सं घषHिcय व अनुशासन िcय होता. तु pी पAरVमी आिण कमH ठ आहात.
तु pी शां त v]w आहात. तु मचा Kभाव शां ितिcय आहे . तु pी गं भीर v]w आहात.
तु मhा म’े नैितकता आहे . तु मhा म’े mानाची आवड आहे . तसे च कधी ही पू णH िनणH य तु मhा िकंवा दु सMया कुणाhा
प-ा म’े न झाtास तु pी िवचलीत होता. तु pी िसœां ताला घ(न असता. तु pी समजु तदार आहात तसे च सु धारक
आहात. तु pी समाजात फार मोठा बदल घडवू न आणु शकता. तु pी तु मhा आं तAरक िव|ासाhा आधारावर काम
करता. Sामु ळे तु pाला फायदा होतो. तसे च तु pा कधी ही आपला िव|ासामु ळे, िभतीमु ळे डगमगू न जात नाही. तु pी cSेक
गो`ीhा खोलात जाऊन Sा कारणां ची मािहती क(न घे ता. तु pी आ‘िव|ासानी भरलेले, ती¯ बु œीने काम करणारे
बु œीजीवी तसे च अवडं बर रिहत आहात. तु pी बु ]œमान आहात. कधी कधी तु pी ष-ं /, बु ]œमानी, तसे च चातु याH ने अिधक
cगती क( शकाल.
तु pी साहसी, आGमक तसे च भयावह काम करणारे आहात. तु pी आ‘िव|ास असणारे आहात. तु pी आवे गशील,
सं वेदनाशील, भावु क तािकHक, श]wशाली तसे च िववे कपू णH vwी आहात. तु pी िनzयी आहात. तु pी खु प cभावशाली
आहात. िकतीही अडचणी आtातरी तु pी अशावे ळी िनडरते ची काम क( शकता. तु pी आपला अनुfह cा^
कर•ासाठी श]w आिण साहसानी cय® करत राहता. तु pी शू र आहात. जीवनात तु मचे उÇे श खु पच यथाथH असतात.
कामाम’े चोख तसे च योe ओळख•ाची जाण असलेtा तु मhात KाथाH ची लालसा आहे . तु pी KN cा^ीसाठी तु pी
उ[ेिजत असता.
तु pी अहं कारी होता. कधी कधी तु pी घमं डी िकंवा तु मची िवन{ता कमी होते आिण दु सMयां ना खु श कर•ाची तु pाला
पवाH नसते . तु pी तु मhा VेाSां च िवशे ष ल- ठे वता. तु pी िवपरीत पAर]$थतीत सु œा कामाची िज•ेदारी घे ऊन दु सMयां ना
मागH दशH न करता. तु pी Kè बघणारे आहात. तु pी कुठे ही जाता ितथे सं पyते साठी सं धी शोधता.
वादा िनभावण, अनुशासन आिण ]$थरता ™ां ची तु मhात कमतरता असे ल. अvव$थां ना बाजु ला ठे वु न तु pी सामा
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जीवन जगता. तु pाला िनजH न आिण एका— असणारे $थान आवडते .
तु pी Kत:hा िहतासाठी जागृ क आहात. तु मhात इÀां चे अपार भां डार आहे , Yाला cा^ करणे थोडे से अवघड आहे . एकदा लé
ठरtावर तु pी पू णH cय®ाने Sाला पू णH कर•ात गं ततात.
तु मhात आ‘िनयं /णाची -मता असते परं तु तु pी Sाचा वापर कमी करता. तु pी सौमय आिण हळू वार बोलणारे आहात आिण रा/ीत
अिधक िGयाशील असतात. जे £ा तु pा गु ^ (पाने कायH करता ते £ा तु pी Yादा cभावी cदशH न करतात. तु pी cSेकाhा बाबतीत
काही मिलन िकंवा िनलHÐतापू णH रहÌ ल-ात ठे वतात. तु pी आ‘के]Jत असतात.
तु मhात धै याH ची कमी असते . तु pाला राग ये त असतो. कायH पूणH कर•ात तु pी आGामक असू शकता. तु pी ब•धा ही ईÀा करता िक
माझयाकडे पण ते सवH असावे जे दु सMयाकडे आहे जे £ा असे होते ते £ा तु मचे िवचार सकारा‘क नसतात. तु pी -मा करता पण Sाला
िवसरत नाही. तु pी एक आGामक v]w आहात.
उघ-ा (पाने कायH कर•ात तु pाला सं कोच वाटू शकता. जे £ा तु pाला तसे कर•ासाठी िववश केले जाते ते £ा तु pी Kताला
असु रि-त आिण तनावपू णH पAर]$थतीत समजतात. तु pी एक लÐाशील v]w असू शकता.
खू प जाb जबाबदाMयानी तु pी क#ी होता. तु मची श]w -ीण आहे . कधी कधी cे रणे ची गरज आहे . यु œ सु ( हो•ाची वाट पाहणाMया
अिनयं /ीत तोफेcमाणे आहां त.
तु मचे अिववे की असणे िकंवा अथHहीन सं बंध, vवहार आिण लोकिनंदा ™ामु ळे तु pास फायदा होणार नाही. तु pास बा™ cदशH नासाठी
मागH दशH न करणाMया उŒतमक श]wबरोबरच रचना‘क सहयोगाची गरज आहे .
तु pी मु ळां त cसy आहां त. तु pी आयु „ाhा पू वाH धाH त cसyत हावूं शकणार नाही परं तू नंतर cसy आिण cबल £ाल.

कदािचत तु मचे केस भु Mया रं गाचे आहे त. असं असूं शकते क तु मचे केस सोनेरी असतील. तु मची Nचा लालसर असूं शकते . तु मचे
मु खमं डल पीतवणs आहे . तु मचे मु खमं डल सां वळे आहे . तु मचे ने/ आकषHक आहे त. तु मhा चे हMयावर कां ही िचš िकंवा डाग असतील.
तु मhा पोMया पू णHपण} िवकिसत आहे त.
तु मच (प मोहब आहे .
तु p अिधक vवहारकुशल कुटुं बां तून आलेले िदसता.
तु pी वाêटू होवूं शकता. तु pी मृ दू भाषी आहात. तु pी कटु सS बोलणारे आहात व वbु िकंवा v]wचे गु ण‐दोश सां ग•ात िनपु ण
आहात.
तु pी पू णHपणे तकH सं गत आहात तथा दू सMयाशी तकH मां डताना िवजयी होता. तु pी सवाH त गहन िवचारां चे cसारण करता पं रतु तु pाला
Vोता िमळत नाही.
तु pी लोकां ना कसे जगावे या िवषयावर ही भाषण दे ऊ शकता.
आपण चू क ठ( या भीितने तु pी Kत:ला अिभvw क( शकत नाही.
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तु मhा बोल•ाची पœती शु ‡ आहे . Kत:hा िजभे वर िनयं /ण न ठे वता काहीही बोलत सु टता.
Kत:ला अिभvw कर•ा वे ळी सS बोला.

तु मचे डोके सं चालक असtाने तु मचे सरकारी कायाr बÇल नकारा‘क मत असते .
तु मचे डोके (मे ¥दू) श]wशाली आहे . तु मचे बु ]œ cखर पर—ु समÌा fb आहे . तु pी भौितक िवचारां चे आहात. तु मची बु ]œ ती¯,
ओजपू णH व अद् ु भत आहे . तु मचे मन व िचत लé cा^ कर•ाचे िनधाH रण करते . तु pी हातात घे तलेले कायH पू णHNाला नेता.
तु pी कÍनाशील आहात. तु pाला हे मािहत आहे िक जोडलेली नाती Yाb िटकणार नाहींत तरी तु pी ते करता.
तु मhा कÍना सं कीणH आहे त.
कध कधी तु pी अित घाडसी व उÕाही होता. तु मची आ‘ा पिव/ आहे . तु pी रहÌाचे अनावरण कर•ात व शोध लाव•ात आनंद
अनुभवता. अती सं वेदनशीलते मु ळे तु pी अपू णHतेhा भावनेने fसत असता. तु pी fह व तारे यां चे मानसमजातापण इतर लोक तु pाला
समजू शकत नाही.
कां ही सं पकH तु pाला असमं जस ]$थती उiy करतील. कधी कधी तु मचे अंतमH न तु pाला पराजय झाtाची भावना आणे ल Yामु ळे
तु मचा आ‘िव|ास cभािवत होईल.
तु pी अित सं वेदनशील आहात, Sामु ळे अनेकदा सं कटां ना तोंड Rावे लागते . कधी कधी तु pी तु मची आशाही धाळवता पण Sाचवे ळी
तु pाला कां ही तरी तु मhा जीवना कडून cा^ होते . तु pी भावना‘क उजाH वान आहात व क#ां चा िवचार ही बMयापã की आहे . कधी कधी
तु pी Kत:ला गदी म’े सापडलेले पाहता.
तु pी अवनितhा भोवMयात सापडूनकता. भावनां hा बरोबर खे ळणे तु pाला िव€ं स कारीकायाH त नेईल.
तु pी चतु र परं तु असािह]Sक आहात. तु मhात मानवी गु णां ची कमी आहे .
तु मhात तु मhा तीçण बु ]œ व जाग(कता यामु ळे जीवनाला समज•ाची श]w आहे .
तु मची सखोल िववे क बु ]œ आहे . तु pाला चू क व बरोबरचे चां गले mान आहे . तु मचे तNmान Yोितषा सारखे आहे जे जीवनातील सग¬ा
-े /ात लागू होते .

िश-णात तु pी उतम cगित केली आहे . िश-ण असो अथवा आणखी इतरकां ही िशक•ा सारखे असो तु pाला Sात आनंदच वाटते .
िश-ण व cिश-ण व केलेला खचH चां गले फळ दे ईल.
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तु pी तु मhासाठी आवIक िवषयां hा शोधात अनेक घëे खचH क( शकता.
तु मhा िश-णात अनेक िवìे आहे त पर—ु तरीही तु मची (ची कमी होत नाही.
तु pाला िशकायला आवडते पण औपचाAरक िवRालयीन िश-णां त कां ही अडचणी ये तील.
तु pाला कायRाचे चां गले mान आहे . तु pी गु ^, लपलेले mान cा^ क( इ]Àता.
तु pाला िशक•ात आनंद िमळतो. तु pी समÌे चे उतर cा^ कर•ासाठी सवH cयास कराल.

तु pी NAरत व Äूतs ने कायH करता. तु pी तु मhा महNकां -ेत आपले ’ेय ओळख•ात कुशल आहात.
तु pी सÂा चां गला दे ता. तु pी लोकां शी vवहार कर•ां त कुशल आहे त. तु मhा आवडी अलग असू नही सगळयां शी सहज सं बंध
$थापू शकता. तु मhात नायक बन•ाचे गु ण Kाभािवक आहे त. तु pी आवIकते नुसार v]wगत समजदारीhा आचरणाने लोकां ना
आपtासाठी मानवू शकता. तु pी तु मhा कायH क( शक•ाhा योeते ला जाणता.
तु pी कुशल सं गठनकताH व cशासक आहात. तु मhात सं धी ला ओळí•ाची व िवकासाची व वाढव•ाची चां गली -मता आहे . तु मhात
चां गले सामािजक गु ण आहे त.
गिणतीय योeता तु pाला िवmान व तं /mानात सहाÁ क( शकते . तु मhात कोणSाही वbु चे कारण जाण•ाची सखोल -मता आहे .
तु pी कîïुटर म’े िश-ण तथा जिटल तं /ाम’े िवशे षता cा^ कराल. तु pी िवÄोटके रसायने व िविच/ cकारhा हSारा म’े दआहात.
तु मhात तु मhा नðाला बनवणे वाढवणे दोšीची योeता आहे . तु pी उपचार कर•ां त Vे` आहात. उपचार करणे ही तु मची जीिवका
असो वा नसो पण तु pी Kत:ला व दु सMयाला उपचार कर•ाची योeता बाळगता. तु pी कोणSाही v]whा अचे तन मनाला वाचू
शकता.
तु pी नाSाम’े सं तुलन ठे ऊ शकत नाही. सौधां ना सफळ करणारे सं पकH न साधू शकtाने तु pी असफळ आहात. तु pी कूटनीित
म’े द- नाही आहात. तु pी कतH vापासू न पळता िकंवा Sां चा िनवाH ह अनमनेपणाने करता. तु pाला आिथHक vव$था कर•ात किठनाई
जाणवते . आपtा भौितक आवIकतां hा साठी आपले धन व बरोबर िदशा ठे वणे तु pाला आ£ाना‘क आहे . तु pी एक कुशल
िशÍकार आहात पर—ु तु मचे ल- भं ग होते .
तु मhात cितभा, शwी व -मतां चा भरपू रसाठा आहे . तु मhात कला‘क योeता आहे .
तु मhात किठणता व जिटलताhा म’े पण आपला मागH शोध•ाची उ•ृ# मानिसकता आहे .
तु pी कÍनाशील, कला‘क, सृ जना‘क, आहत. तु मची ñाणश]w चां गली आहे .
तु pी मजबू त आहात.
तु pी से िलंग सारखी जळGीडा पसं त करता.
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तु pी दु सMयां hा cित सकारा‘क व K$थ उÇे श ठे वता. तु मचे िवचार vावहाAरक आहे त. तु pी Kत:ला समाजाचा भाग मानून कायH
करता.
तु pी तु मhा चां गtा आचरणासाठी ओळखले जाता. तु मhा इÀा व आकां -ा ते £ाच पू णH होतील जे £ा तु pी दु सMयाhा इÀा
आकं-ा पू णH कराल. तु pी दु सMयाhा भtासाठी पू णHत: समिपH त आहात. तु pी समाजाला cभािवत करणाMया कायाH त सदै व मन लावू न
काम करता. तु pी कतH vपू णH कर•ासाठी पू णHपण} समिपH त आहात.
तु pी एक तीçण Vोता आहात.
तु pी घमं डी आिण बे ईमान होऊ शकता तु pी तु मhा ]$थितवर •ढते ने कायम होवू न जाता आिण दु सMयां hा cित कमीच सं वेदना
ठे वता. तु pी कमनिशबी लोकां hा मदतीhा नावावर कंजू सी दाखवता. तु pी Kाथs असू न लहानसहान चु कीhा उÇे श cा]^ करीता
Kत:hा cभाव वाप( शकता.
तु मhात िचडिचडे पणा आिण रागाची भावना इतकी ती¯ आहे िक तु मhातील cे म िदसत नाही आिण तु pी तु मhा िजवलग िम/ाशी
श/ुता क(न बसता. तु pाला दु सMयाhा दु भाH eापासु न लाभ होऊ शकतो. तु मhा कायाr ची ईमानदारी कधी कधी còगत होऊ शकते .
तु pी आपtा साधनां ना शे वट पयr त ायोिचत ठरिव•ात िव|ास ठे वता आिण आपtा लé cा]^साठी ईमानदार से वक आिण
अनुयायां चे बिलदान पण क( शकता. तु pी तु मhा चु काhा v£ारामु ळे अपमानीत कलंकीत होऊ शकता.

तु pाला िवnान पिव/ लोकाhा सहवासाचा आनंद होता.
तु pाला सग¬ा cकारचे mान, िवशे षत: cाचीन आ’ा]‘क व ऐितहासीक व बु œी सं बंधीmान आवडते . तु pाला बौœीक सं वाद
आवडतो.
तु pाला पु bक िमिडया लेखन व cकाशनात (ची आहे . तु pाला cाचीन सóते चा शोध कर•ाची आवड आहे . तु pाला समु xाजवळ
राहणे आवडते . तु pाला मासोळी व मासे मारी आवडते . तु pाला कायRाम’े (ची आहे कारण ते औपचारीक (पाने लोकां hा
vवहाराला िनयं ि/त करतात. तु pी दवाखाना, जे ल, आवासगृ ह, आVम अmात $थळ व दू रवरhा दे शा cती आकिषHत होऊ शकता. तु pी
िभy सं 5ृती व िवदे शी परं परा या म’े (िच ठे वता. तु मची आवड गु ^ रहÌमयी कलां म’े असू शकते . तु pी नेहमी अनुभव व
फायRाचे नवे मागH शोधन करता.
तु pी साहसीक व खे ळाम’े मन लावू न कायH करता. तु pाला समाजात खू प समोर ये णे आवडत नाही व गु ^पणे कायH करणे आवडते .
तु pाला एकां तात आनंद िमळतो व आ’ा]‘क िवकासाcती लालसा असू शकते . तु pाला दशH नावर चचाH कर•ाचे सोडून एकां त
आवडतो.
तु मhासाठी कुठtाही cकारची cतीयोग भावना असु िवधाजनक असते . तु pाला जनसं पकाH साठी जाb cय® करणे आवडत नाही.
काही उपGम सफल न झाtाने तु pी तु मhा vवसाया पासू न असं तु# रा© शकता. तु pी पा•ापासू न दू र राह•ाचा cय® करता.
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तु pी रोगां पासू न िनवारण कराल. तु pी Kत:कडे जाb ल- दे त नाही Sामु ळे थकवा लवकर जाणवतो.
तु मचे काम धोकादायक cवृ [ीचे असू न तु मhा Kा½ासाठी अपायकारक आहे . तु मhा िनxे म’े अडथळा ये ऊ शकतो. तु मच Kा½
खराब होऊ शकते व हे भावना‘क समÌामु ळे होऊ शकते . तु pाला (धीर िकंवा cजनन अंगा सं बंधी समÌा होऊ शकते . तु pी
गु दाnारातील रोगाने पीिडत होऊ शकता. पाळीव cा•ावर राहणारे परजीवी तु मhासाठी समÌाजनक होऊ शकतात. तु pाला
दातासं बंधीत समÌाना सामना करावा लागे ल. तु मचे दात िपवळे व डागदार होऊ शकतात. तु मचा रं ग िबघड•ाची सं भावना आहे .
तु मhा जननां ग, मु /मागH िकंवा िकडनी म’े काही कमजोरी िकंवा समÌा िवकिसत होऊं शकते . तु मhासाठी थंडगार पा•ाचे थंब
उजाH दायक आहे त.
तु pाला सामा त: वया सं बंिधत cò (िचकर वाटतील.
तु pी वाहन चालिवतां ना खबरदारी ठे वा. तु pी मRपान क(न वाहन चालवू नये . तु pाला नशा क(न वाहन चालवू नये .

तु मची आई रागीट, उŸ, शू र व अSािधक cे माची इÀु क असणारी gी आहे . ती एक चतु र Kत:ôvा मू tावर क}õिxत व िGयािशल
नेता आहे . साहस, महNाकां -ा व िवपरीत िवचार तु मhा आईचे ओळख िचš आहे . ती चतु र, कधी कधी आवे गी, गरम डोके व सतत
समोर जाणारी gी आहे ितचे cबं ध डोकयाची उŠन असू न सं सुचना पासू न cारं िभक cbाव cारं भ होतात ती आ‘र-ण क( शकते
तकाH वर ितचा cबल अिधकार आहे परं तु ितचे कायH व पAरयोजना आzयH जनक (पात बािधत होऊ शकतात की थोडी अंधिव|ासी होऊ
शकते िकंवा अmाताhा गहन शोधात cे Aरत होऊ शकते . ितला चां गले तां ि/की डोके आहे मशीनां ची आं तAरक कायH cणाली जाऊन
लोकां ना नवीनतम पœतीने सहाÁ करणयाठी vवहाAरक िनवारण cदान करते . तु मhा माते hा मु खातू न झालेले िववे कपू णH आदे श उ[म
कायH वाही वर जोर दे तात, ती cाकृितक िश-क व मं /ी आहे जे आराम तलब सु खवादींhा िवरोधाला समा^ क( शकतो जे £ा cवचन
आवडत नाही परं तु ती आपtा क]Íत डो›ाhा िनधाH रणात इतकी िनिzत असते की िवप-ा nारे शां त राहते व cSेक vwीhा
उyितसाठी आपtा गु णां चा उपयोग करते धािमH क व पAरवाराला बधता ितचा •ि#कोण अ’ा]‘कता व सरसते ने पAरपू णH आहे ती
दाशH िनक व KÀ िवचाराची मिहला आहे व Kत:hा उŒतर cधानाचाय\ व आदरिणय िश-कां hा cितिनधीôvा (पात स ान करते
ितhासाठी िश-ा खू पच लाभदायक असते . कारण ितची बु ]œ अधीपासू न ती¯ आहे व पृ `भु मी म’े उपदे शाची तहान सु œा असते .
तु मची आई चपळ व कोमल आहे . तु मhा आईचे जीवन ओिडसी सार³ा नvा नvा साहिसक कायाH hा शोधात राहते . नvा
अनुभवाची िनरं तर शोध व नvा योeतां hा िवकासात लागू न राहते .
तु मची आई सÂा दे •ासाठी उÕु क राहते .
तु मची आई सS िमळव•ा कAरतां आवे शी तातं डी बाळग•ाने अSंत सरळ जवाबाला पकडते आिण cSेकाला Sाhाशी जोड•ाचा
cय® करते . तु मhा आईचा अकाल िनघन होऊ शकतो के£ां ती बीमारी वा मानिसक असं तुलन भोगू शकते . तु pी आपtा आई कAरता
समिपH त आहात. तु मचा आिण तु मhा आईचे कटु सं बंध आहे . तु मचा आपtा आईशी लवकरच अलगाव होऊ शकतो.
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तु मचे वडील मानतात िक काही पण सु धरवल जाऊ शकत आिण गणना आिण नाप‐जोख क(न कोणSाही कामा ला समझल जाऊ
शकत. ते सं ³ा आिण शjां नी खे ळण जाणातात. ते दू सMया¥ला फायदा िदलवतात जे णे क(न Sा¥ला Kत:ला लाभ होतो. तु मचे वडील
कोणSा ही िवषय, गो# या cकरण ला Sाhा आदशH ]$थित पयr त घे ऊन जा•ात स-म आहे त. तु मचे वडील आपtा तािकHक बु ]œनी
कोणSा ही िवरोधा ला नाही सा करतात. ते दू सMयाला इतके cभािवत करतात िक ते पण ते च करायला लागतात ते तु मचे वडील अपे -ा
करत होते . यRिप तु मचे वडील Kावल·ी आिण K म’े ]$थत राहणारे आहे त पण ते एकाच वे ळी दोहरी भू िमका िनभवू शकतात.
तु मचे वडील िनमH ळ आिण लोकां ना बरोबर घे ऊन चाल•ाची cवृ ि[ चे आहे . तु मhा वडीलां ला िविभy कला‘क K(पां ची, कॉमे डी
सं गीत आिण गीत गायनाची ओळख आहे . तु मhा वडीला¥ला गिणत पसं त आहे आिण ते सां ]³की मधे िव|ास ठे वतात.
तु मचे वडील Kाभािवक (पा ने एक चां गले गणक आिण िवƒेषक होऊ शकतात.
तु मचे िपता बरे च वbूं चे िवbृ त िववरण दे तात Sामु ळे Sां hा VोSां त अ(िच िनमाH ण होते . हे Sां hा ल-ात ये त नाही. तु मचे िपता
भावनां नी बु ]œसं गत vा³ा cbु त करतात. तु मचे िपता मनातtा मनात सं घिटत हो•ाhा अनेक अव$थामधू न जात आहे त Yा कधी
कधी Sां hा समायोजनात समÌा उiy करतात.

तु मचे काम िकंवा आणखी एखादा cभाव तु pाला तु मhा िपतया पासू न दू र ठे वे ल. कधी कधी अिनयं ]»त ]$थितमु ळे तु pाला तु मhा
िपSाची सहाÁ िमळत नाही.
असे सं भवते िक तु pी लहानपणी आजारी असाल. तु मचे बालपण सु खी होते व तु मचे तु मhा माता‐िपSाशी चां गले सामं जÌ असे ल.
तु मhा ज ा नंतर लगे च तु मhा पAरवारhा भाeात एक दम फार बदल झाला असे ल.
जे तु मhा कौशtाची bु ित करतात ते तु pाला मानले›ा मु लासारखे मानतात. कधी तरी तु मची व तु मhा माता िपSाची ]$थित
nं दा‘क होऊ शकते . तु pाला तु मची पै तृक सं पि[ आपtा इÀे ने सोडणे /ासाचे होईल.
तु मचे भाऊ बहीणीं तु मचे मागH दशH क व उŒ mानाचे gोत असू शकतात.
तु मची आई व छोटे भाऊ बहीण तु pाला असाधारण समजतात ते आपtा सां 5ृितक mानाला वाढवू इ]Àतात. तु pी तु मचे भाऊ िम/ां
बरोबर भां डणात अडकू शकतात. तु pी तु मhा पAरवारात सं बंधाम’े कटु तेचा अनुभव करता कदािचत तु मचे बहीण भाऊ तु मhा
िवरोधात असतील. तु मचे कोणी भाऊ बहीण जे तु मhावर अवल·ू न असतील ते तु मचे धन खचH करतील.
मो¦ा भावा/बिहणी बरोबर तु मचे सं बंध फार जाb मधु र नसतील. मो¦ा भावा/बिहणीशी तु मचा िवयोग होऊ शकतो. तु मhा मो¦ा
भावाला वृ œाव$था मधे /ास होऊ शकतो.
तु pी आपtा लहान भावाhा अगदी जवळचे होऊ शकता. तु मचे लहान भाऊ बिहण तु मhा शी लां ब असू शकतात.
तु मhा आई चा कोणी नाते वाईक िवदे शा मधे रा• शकतो. तु मhा आजोबा (नाना) चा पAरवार तु मhा वर लé दे ईल.

तु मचा अSिधक गोड Kभाव आहे त. तु मhा भावना फार बळकट आहे आिण Sा cमाणे काम कर•ा कAरता cवृ [ होता. तु pी
मिहलां ला पसं त करता आिण भावना‘क सं बंधा मधे मानिसक स—ुि# शोध•ा चा cय® करता. तु pी सं बंधा म’े थोडे चालाक राहाता.
तु pी cे म मधे आपली Kतं /ता चे इÀु क आहात. तु pाला मिहलां च सािन’ आवडते आिण Sाöा तु मचा जीवना मधे महNपू णH cभाव
आहे . तु मhा कोणाशी ही सं बंध बनून जातो कारण तु pी Sाhाशी गो#ी कर•ाचे इÀु क असता आिण Gमश: तु pी Sाhा सं गत
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जाb वे ळ घालवायला लागता. तु pाला ही जाणीव आहे िक cे मा मधे खु शी कशी िमळवली जाते . तु pी जीवना मधे नाते सं बंधावर फार
जोर दे ता Sा कारणाने तु pी अSिधक भावु क होऊन जाता.
तु pी दु सMया लोकां hा भावनेcती अSािधक सं वेदनशील आहात. तु pी भावनां नी पAरवतsत होता व तु मhा मजबु त आवडी िनवडी
आहे त. तु मचे वाईट सोबती तु मhा साठी अडचणी िनमाH ण करणारे असु शकतात. तु pी तु मhा नाSात बे जबाबदार होऊ शकता व
Sाला दीघH काळापयr त िनभवु शकत नाही. तु pाला िवपरीत िलंगाcती vवहार ठे व•ाची कुशलता नसtाने /ास व शwी सं घषH झेलावे
लागु शकतात. तु मचे cे म सं बंध आिण िववाह होऊ शकतात. तु मhासाठी नाते बनिवणे सोपे आहे परं तु िनभावणे कठीण होऊ शकते .
तु pी बMयाच vwीकडे आकिषHत होऊ अयोe सं बंध बनवु शकता. तु pी कामु क आहात. तु मची कामवासना cबळ आहे . तु pी तु मhा
से ÷ उजº ला काही रचना‘क कायाH कडे वळवू न फायRात राहाल. तु pी जर से ÷hा बाबतीत खु प िवचार करता पण यात पु णH सं तु#ी
िमळत नाही.
तु pी नाते आिण वै वािहक जीवनात एक दु सMया साठी समपH ण भावाला च स ानाचा िवषय मानता.
तु pाला सु खी वै वािहक जीवन िटकवू न ठे व•ात काही अडचण होऊ शकते . तु मचे वै वािहक सं बंधावगळे अनैितक सं बंध होऊ
शकतात. तु मhा वै वािहक नाSात काही नुकसान होऊ शकतो. तु pी चां गtा वै वािहक सं बंधावर जाb ल- दे ता पण तु मची हीच
ती¯ता तु मhा दीघH वै वािहक आनंदाला किम क( शकते . तु मचा जोडीदार तु मhाशी िततका cे म करणारा नसे ल िजतके तु pी इÀीता.
जर तु pी ल9 केलंतर तु मचा अहम आिण गवH तु pाला आपtा जोडीदाराhा अSािधक जवड जा•ापासू न थां बवू शकतो. तु मचे आिण
तु मhा जोडीदाराhा म’े अSािधक गै रसमज होऊ शकतात. तु pी तु मhा सहकमsचे आलोचक असू शकता आिण Sां hा सोबत
आपtा vवहारात सनकी असू शकता आिण अचे तन (पाने Sाचे तु मhापासू न दु र जा•ाचे कारणीभु त ठ( शकता. तु मची आिण
Sाची कामनां कधी कधी वे गवे गळी असते . तु मचा जोडीदार तु मhा आई आिण विडलां शी मधु र सं बंध ठे वतो.
तु मhासाठी ल9 आिण नाती अSािधक महNपू णH आहे आिण आपtा नाSां ना तु pी चां गले बनिव•ात पू णH योगदान दे ता. तु pाला
तु मचा जोडीदार आिण भागीदाराशी सफळता िमळे ल.
तु मचे कायH तु pाला तु मhा जोडीदारापासू न दु र ठे ऊ शकते . तु pी तु मhा सहकमsला अSािधक वे ळ व उजाH िदtामु ळे आपtा
कामापासू न िवमु ख होऊ शकता. तु मचा जोडीदार तु मhा लé cा]^hा कायH योजना पासू न लां ब गे tाचे अनुभवू शकतो. तु मचा
जोडीदार तु मhा कामाची जिटलता समज•ात असमथH आहे आिण यामु ळे तु मhा मधील दु रावा वाटु शकते .
तु मचा जोडीदार मोहक, आकषHक व महNपु णH vwी आहे . तु मचा जोडीदार िदस•ात सुं दर व यु वा असे ल. तु pी अशा सहचायाH ना
आपtाकडे आकषsत करता जे मधु र व cसyिच[ Kभावाचे आहे त. तु मhा प®ीचे आं तरीक िवचार व सं वेग …# (पाने Sां hा
चे हMयाhा कायाH त cितिबं बीत होते . तु मचा जोडीदार कोमल vवहार करणारा आहे . तु मची प®ी एक चां गली आदराित§ करणारे आहे व
ितhा घराचे दरवाजे ितhा िम/िम/ीणी साठी सदै व उघडे आहे . तु मचा जोडीदार जे काही करतो ते मो¦ा •ढते ने करतो. जे £ा तु मhा
प®ीला cे म िमळते ते £ा ईमानदारीने ती Sाला cित उ[र दे तात. जे £ा तु मhा प®ीला ²े ह िमळणे बं द होते ते £ा ती अशी cितिGया
दे ते की जसे ितhाकडु न जीवनशwी ओढु न घे तtा गे ली आहे . तु pी व तु मhा जोडीदार म’े कला‘क योeता आहे . तु मचे प®ीला
वृ था िचं ता, िदवाKè व गहन िचं तनात बु डुन जाणे आवडते . आपली प®ी सु œा पAरवाAरक cे मासाठी अिधक उÕु क राहते , Yावे ळेस ती
िनवासा पासु न दु र असते काही cमाणाम’े उदास िदसते .
जोडीदार भाeवान, िवnान व वै वािहक जीवन सु खमय राहणार. ते ™ा cकारhाकायाH चे अनुसरण करणारे /करणारी राहणार तया
vवसायाला काबू करणे किठण राहणार.
आपण िववाहासाठी उÕु क असtास आपणाला ²े ही व आ’ा]‘क जोडीदार िमळणार. तो िकंवा ित सद् ु गण गAरमा यु w वाकपटु ची
मु ितH राहणार. प®ी भावु क Kभावाची राहणार, अvवहाAरक िनणH य घे णार. तो िकंवा ती अिमलनसार अिधकािधक राहणार. प®ी म’े
सु œा ितर5ृते ची भावना राहणार नाही. प®ी सु œा दु सMयां hा भावनेची कx करणार नाही. Sाचे cमाणे प®ी सु œा चJमा सारखीच
राहणार के£ा कÍनाशील व के£ा cगितशील राहणार. प®ी सु œा मु ³ धारा पासु न वे गळी जाऊन एका— म’े राहणे िcय वाटणार.
तु मचा जोडीदार भां डण आिण सं मÌां चे कारण बनू शकतो. तु मhा बायकोhा भावना आिण िवचारां ची सीमा नेहमी बदलणारी आहे .
Yा मु ळे जीवनाhा cित Sां चे िवचार नेहमी बदलत राहतात. तु मhा बायकोhा जीवनात एक िनिzत लय, बदलावाची एक सां खल
बनिवते . तु मhा जीवनात दु भाH e असू शकते जे तु मhा जोडीदार िकंवा सं तितला cभािवत क( शकते . तु मhा बायकोhा Kाभािवक
िवकासा म’े जे £ा अवरोध व अडचन ये ते तर ती िवकट अडचणीं म’े फसते . तु मचे घरे लू जीवन उपxवी असू शकते Yात तु मhा

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

onlinejyotish.com • 63

sample horoscope

ॐ

जीवन साथीला िवशे ष क# होईल. तु मhा जीवनसाथीhा वयाचा िनणH य खास क(न तु मhा बननेtा ज कुøलीhा अóासाने
केला जाऊ शकतो. तु मची बायको fहण करणारी आहे आिण सरळ पणे cभािवत होऊन जाते . तु मची बायको Kत: ]खy असताना सु œा
आपtा वातावरण आिण पAर]$थतीशी मो¦ा cमाणात cभािवत होते . तु मhा जीवनसाथीचा तु मhा पAरवाराशी दू रचा सं बंध असू
शकतो.
तु मhा जोडीदार म’े शाAररीक अ-मता असू शकतात िकंवा तु मhा जवळ कां ही असे शारीAरक आिण भावना‘क कारण असू
शकतात जे सं भोग साठी तु मhात अिनÀा उiy करतात. तु मचा जोडीदार गभH धारण कर•ाhा -मता ला घे ऊन िचं ितत होऊ
शकतो. तु मhा जोडीदार ला बाळं तपणात /ास होऊ शकतात. तु मhा जीवनसाथीची पAरपÊ आिण सां साAरक vवहारा म’े कुशल
vwी असtाची सं भावना आहे जो तु मhा vवसायां त मदतगार आिण Sासाठी मदतगार आहे . तु मचा जोडीदार आपtा -े /ात खू प
स ाननीय आिण सफळ होईल.

तु pी अIा लोकां hा cित आकिषHत होता जे सदाचारी आिण िवnान आहे त आिण आपtा mानाला तु मhा बरोबर िन:सं कोच होऊन
वाटतात. तु pी तु मhा िम/ां वर खचH करण} पसं त करता परं तु कधी कधी Sां hा समÌा तु मhा करीता /ासदायक होऊ शकतात.
तु मची (ची पAर‡ृत होणारी आिण िकमतींना महN दे •ा मु ळे तु pी समृ œ आिण सुं दर vwीhा cित आकिषHत होता. तु pी
लोकां hा मनाला िवVाम दे ता. आिण तु मची दीघH कालीन िम/ता आहे .
तु मचे साधारणत: बरे चशे श/ु व cितयोगी व तु मचे िम/ अिव|सनीय असतील. तु pी Yा v]wं ना आपला समथHक मानला होता, होऊ
शकते की ते समथHकां hा वे शा म’े cितnं दी िसœ होऊ शकतात. तु मचे शwीशाली श/ु आहे त व तु मचा पाला दगाबाज, ठग व चोर
यां hा बरोबर पडू शकतो. तु pी तु मhा श/ुला हरवू शकता कधी कधी एका महान जीत बरोबर. तु मचे श/ु िवरोधी व cितnं दी तु मhावर
दबाव टाकतील. जे तु मhा जीवनाला क#दायक करतील पण तु pी सं षषH व cय®ां नी Sां hा वर िवजय cा^ कराल. तु मhा शं /ुना
आिथHक नुकसानाचा सामना करावा लागतो. जे £ा की, तु pी आिथHक •#या सफळ असता. तु मचे श/ु व cितnं दी जवळ जवळ नेहमीच
/ास दे तात.
श]wशाली पदां वर ]$थत लोक िकंवा जे cिसœ आहे ते तु pाला आपला सं भािवत cितnं दी मानू शकतात. ◌ा› आहे िक, दु सरे लोंक
तु मhा vवहाराची िनंदा करे .
श› आहे की, तु pी िन¹ िGया कलापा वर याल Yामु ळे तु pाला कलंक व अपमानच िमळणार .
तु pी cिस]œ िमळवाल व धनाढ' तु pी लोकां hा •#ीत नां व िमळिवता. भलई एक Vेाता pणू नच असे ल. तु pी सं गठनhा cित
सकारा‘क योगदान दे ता.
सं बंध तु मhा जीवनाचा महNपू णH भाग आहे . तु मचे बरे च सं बंध आनंदी आहे त. तस बिधतलतर साथींचे चयन कर•ात बे परवा होऊ
शकता.. लोक तु मhा वाटे त न ये हे चां गले आहे . तु मhा म’े थोडे खोटे आिण वाढवू न गो#ी करणे , लोकां hा cित चतु र ते ने vवहार
कर•ाची cवृ ि[ असू शकते . तु pाला सहजते ने चू क समझू शकतात Yामु ळे तु pाला काही अडचण होऊ शकते . लोकां पासू न दू र
राह•ाची आिण एकाकी (पात काम कर•ाची एक गं भीर अवचे तन आवIकता आहे . तु मhा जीवनात नेहमी िववे की व सहायक लोक
असतील जे तु मhा ल- cा^ी म’े मदतगार होतील. तु pी सं बंधां hा cकृितला समझता तु pी cSेक vwीhा vwीNाची Kभावाची
िवशे षता आिण वागणु कीचे $थान आिण महN, याला सहजते ने बघू शकता आिण तु pी Sा दोšी लोकां hा बरोबर असtाचे पAरणाम
Kाभािवक (पान} समझू शकता.
तु pी आपtा मातृ भूमी पे -ा जाb परदे शात ओळखळे जाता. तु pी परे दशां त भाe बनवाल. तु pी परदे शीयां ना िव|ासात घे ऊन
Sाhा कडून पै सा व सं प[ी िमळवाल.
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काम सं पवू न आपले लé cा]^ कर•ा पे -ा तु pी आपtा महNाकां -ा बदलता आिण आपली उजाH या बदलावा म’े लावता.
तु pी vवसायी समाजाला सं रचना व मागH शHन दे ता. तु pी एक Kाभािवक दु िनया दारीhा मु ळे मो¦ा cकार चे काम क( शकता.
तु pी vापार व कायRाhा बाबतीत चां गली समझ ठे वता. तु pी हळू व धै यHशील आहां . तु मची vवसायात उyित मं द चालीने होईल.
तु pी एका रा-सा सारखे आपtा लé वर वार करता. तु pी तु मhा कामात गवाH चा अनुभव करता pणू न कुठtाही लापरवाही कडे
ल- Rा. तु pी दाशH िनक व िवचारक होऊ शकता. तु pी एक चां गले शोधकताH व मनोवै mािनक आहां . तु pी अIा कामात िकंवा नोकरीत
असाल Yामु ळे तु pी जाb लोकां hा •#ीत ये णार नाही.
तु pी vापाराhा कामान} दू र$थ $थाना म’े िल^ असाल व दू र दू र पयr त ओळखले जाल.
तु मचा vवसाय खू प मोठा पण कमी फायदा दे णारा असे ल. तु pी आ‘सात करणारे आहां vापाAरक बं धुशी यशKी vवहार करता.
तु मhात vापार व vवसायात पारं गतता आहे . तु pी तु मhा vापाAरक कामां म’े Vे` असाल. तु pी सवH Vे` vापारी आहां . तु pी
तु मhा cितयोगीयां वर गहन cभाव ठे वता.
साझेदारी सवH -े /ात तु मhा साठी महNपू णH आहे . तु pी भागीदारी िकंवा Kतं / (पाने काम कराल.
तु pी तु मचे साहे ब Kत: आहे . तु pी आवIकते मु ळे Kरोजगारावर के]Jत रहाल.
तु pी Kvवसायी होणे पसं त करता परं तु Kरोजगार इतका सोपा नाही. तु मhा धं Rाचा एक भाग मालकाची नोकरी करणे आहे .
तु pी सहयोगीयां बरोबर चां गले आहात. तु मhा कामगारां ना लागोपाठ Yाb क(न आिथHक /ास ये तील.
तु pी काम पसं त होऊ शकता. तु pी आपtा ये णाMया अडचणी िनवार•ा साठी •ढ िनzयी आहा. कुठले िच/ बघू न Sाhा िवbारात
जाb काम करणे तु मhा साठी अित साधारण गो# हो. जर तु pी एक अ’यन करणारे िकंवा शोधकताH आहा तर तु pी वbुं चा िवbार व
अSािधक सािह]Sक cbु ित साठी िवचारात म9 होता िकंवा दलदल म’े फसता. तु pी जे काम कराल ते कुठtा सं $थेला अfीम व
अपू वH करणारे असे ल. तु pी दु सMया बÇल गहरी भावना ठे वता pणू न Vे` सलाहकार व मनोवै mािनक होऊ शकता.
तु pी cिस]œ िमळवाल. तु pी एक नेता आहां आिण जे काही करता Sा साठी जागृ क आहा. तु pी जीवनात महान उपल]È
िमळिव•ासाठी cितबœ आहा आिण आपtा सहभागी कडून आदर स ान व सामामिजक cित`ा िमळिवणारे आहा. तु pी तु मhा
कामात खू प यशKी £ाल. तु pी जीवनात बMयाच वे ळा यशाचा आनंद Ñाल आिण Sा बरोबर cिस]œ िमळवू शकता. तु मचे cय®
यशKी होतात आिण तु मचे मौके यशात पAरवतsत होऊन जातात.
पAरणाम आिण उपल]È उिचत वे ळेवर ये तात. आपणाला अिधक कामाचे बोझे राहणार. अ—Hरा#×ीय vवसाया पासू न पयाH ^ लाभाची
cा]^ होणार नाही व Sाम’े अनेक अडचणी सु œा राहणार. महNपू णH कामासाठी आपणाला िवदे श या/ा करावी लागणार. आपण
साहसी v]w आहात, महNपू णH कायाH साठी आपणाला िवदे श या/ा करावी लागणार.
उŒािधकारी पासू न आपले स·¼ मधु र राहणार नाही. आपण कानून चे उÂं घन सु œा करणार.
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लोभी cवृ ि[ मु ळे आपण अtं त सावधानी पू वHक धन खचH करणार िकंवा काटकसरी ठे वू न नंतर कायH करणार. आपtा िवbृ त
स‰काH मुळे आपणाला अिधक आय व पू णH सफलता cा^ होणार. िवरासत पासू न िकंवा पै तृक धनाची cा]^ होणार. अनअपे ि-त
úोतां पासू न आपणाला धनाची cा]^ होणार Sाच cमाणे आपणाला भू िम, भवन वाहनािद भौितक सु ख सु œा cा^ होणार.
आपtा आय चे अनेकानेक úोत राहणार. आपtा सरळ Kभावा कारणाने आपण लाभा]ûत व समृ œशाली सु œा राहणार. नकद
िकंवा अ—: cवाहाम’े सामा त: एकाच cकारची अड़चण राहणार नाही Sारा म’े अनेक अडचणी राहणार. एका जागी रा•न नंतर
कायH करणे फार किठन कायH राहणार. िव[ीय सं साधनां hा cा]^ म’े कािह अडचणी अवI राहणार. अिधक धना पासू न व अनुिचत
अवसरां पासू न आपणाला नुकसान होणार.
आिथHक cगितसाठी केलेले आपले cयास सफल राहणार. आपण Kत:ला व दु सयाH ना करा पासू न मु w करणार व ऋण पासू न मु w
हो•ाचे सु œा cय® करत राहणार. आपण Sा वbुं ना सरळते ने cा^ करणार Yा पासू न आपणाला सु िवधा राहणार. आपण
मनोिचिकÕक, भिव„वwा, शोधकताH , पAर-ण कताH बनून नंतर धनोपाजH न करत राहणार. िवदे श vापार vवसायापासू न आपणाला
अिधक cमाणाम’े आय cा^ होणार. आय सृ जन समÌापू णH आहे पर—ु िवदे शी स‰काH hा मा’माने आ’ा]‘क गितिविध म’े
आपण धनोपाजH न क( शकणार.
ऋणाhा परतफेडासाठी िकंवाा Sाhा चु कायाH साठी आपणाला कठोर कायH करावे लागणार. Yा कामाची आपण लाभासाठी शु (वात
केली असे ल ते कायH आपtा साठी हािनकारक सु œा रा• शकणार.
अचल स‰ि[hा मामtा म’े आपण अिधक भाeशाली राहणार. स‰ि[ िकंवा भू िम Gय कर•ाhा cय®ाम’े कािह cमाणाम’े
आपणाला अडचणी रा•न जाणार. भू िम भवन वाहनािद पासू न होणायाH अड़चणीhा िव(œ बीमा आवIक राहणार.
छु टपु ट गितिविध म’े व Sाच cकारे अ गितिविध म’े आपले धन खचH होणार. आपtा िनकृ# कोिटhा िनणH यामु ळे िकंवा कािह
पAर]$थित मु ळे वाईट कायाH म’े आपले धन अिधक खचH होणार व Sामु ळे बचत होणार नाही. ™ा cकारची स¢ावना आहे िक आपण
सं साधनां hा सं चयाhा $थानावर Sाचे िव-े पण करणार. यदा‐कदा अcSाि-त खचH सु œा आपणाला करावे लागणार. vय पू ितH साठी
आपण उपयोगी रणिनित िवकिसत करणार. सरळते ने बचत कर•ाम’े आपण सफल राहणार. धनाhा vय स·¼ी $थायी vव$था
होऊन जाणार. आपण मानवते hा उÇे Iासाठीच् vय करणार. भौितक •ि#कोणाने आपले धन िनधH न व अकुशल राहणायाH v]wवर
खचH होणार ™ा cकारे आपtा धनाचा व श]wचा अपvय होणार. कानून hा उÂं घनाचे सु œा भय अवI राहणार. अकारण धन हािन
व चोरी चे भय राहणार. आपtा िम/ां ना उधार रªम दे ऊ नय} . आपण कािह vयशील cवृ ि[चे v]w आहात. आपण आय‐vय चे
सं तुलन ठे वु शकणार नाही िकंवा आपले Sावर िनयं /ण राहणार नाही पAरणामत: आपण ऋण fb राहणार. आपण कािह गु ^ पणे धन
vय करणार.

mानाhा cा]^ साठी आपण अSंत उÕु क राहणार. वाटtास आपण cाचीन रहÌां पासू न सु œा िश-ा fहण करणार आपणाला अनेक
रहÌां चे mान cा^ होणार. सां साAरक वbु पे -ा आपली अिधक (िच अपे -ाकृत आ’ा]‘क mानाhा cा]^ साठी cय®शील राहणार.
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सां साAरक पदाथाH म’े आपले मु ळीच आकषHण राहणार नाही. आपtा महNाकां -ेhा पू ितH नंतर सु œा जी कािह उपलÈी आपणाला
cा^ होणार Sाम’े आपले कोणते च आकषHण राहणार नाही. आपण जर आ’ा]‘क cिश-ु असtास ™ाचे आपण उ[म cदशH न
करणार Sाच cमाणे आपण जर सां साAरक असtास ™ाम’े आपली मु खHता राहणार व गहनते चे कािह अभाव रा•न जाणार. साधु
बन•ासाठी आपtा म’े स‰ू णH गु ण िवRमान आहे त व Sासाठी आपली cबळ इÀाश]w सु œा आहे .
धमाH म’े रा•न नंतर आपण िवजय cा^ करणार

आपtा िवदे शाम’े राह•ाची पू णH स¢ावना आहे .
आपण िवदे श या/ेसाठी अित उÕािहत राहणार. या/ेhा वे ळेस आपणाला आपtा $थानावर राहणे अिधक आवडणार. आ’ा]‘क
धािमH क mानासाठीच् आपण िवbृ त या/ा करणार. आपली या/ा अनावIक व िनरथHक राहणार.
जीवनाम’े ™ा cकारचे -ण सु œा ये णार, जे £ां आपले लé पAरवितH त होणार अथवा Sा म’े कािह उशीर लागणार. जीवनाम’े ™ा
cकारची अडचणी ये णार Yामु ळे आपण उब( शकणार नाही, िकंवा आपण Sा अडचणीचे िनवारण क( शकणार नाही. आपण
जीवनाम’े कािह वbु गु ^ ठे वणार व कािह cमााणाम’े आपण अनैितक कायH सु œा करत राहणार ™ा cकारे आपtा जीवनाम’े
पछतावा राहणार. जीवन आपण दोहरी cणाली nारा जगणार. आपली महNाकां -ा पू णH होणार नाही व आपण िनराश राहणार, अवसरां ची
cा]^ होणार नाही. आपले जीवन सं घषHमय राहणार. Yा िज•ेदारी चे आपण क}£ां च पालन केले नाही ती िज•ेदारी आपtावर अचानक
ये णार. कोणाचा अपमान, पAरवार म’े मृ Sु, आिथHक हािन चु नाव cित…धाH िकंवा Sाम’े आपले हारणे , बीमारी, पे शे म’े अवरोध
इSािद इSािद मु ळे आपली योजना बािधत होणार िकंवा कािह अडचणी उiy होणार.
आपली cSेक इÀा पू णH होणार व दु सयाr साठी सु œा आपण भाeशाली राहणार.
आपले अनेक कायH Kत: साठी हािनकारक सु œा राहणार.
िनवे श hा मामtा म’े आपण अSंत भाeशाली आहात. आपणाला आपtा रोगी िकंवा fाहक, मु व]ªल सार³ा दु भाeपू णH
घटनेचा सामना करावा लागणार.
आ-े प, कटा-, व गपशप इSािद पासू न दू र राहावे .
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दशा फळ

बुध महादशा: 21 माचH 2006 पासून 22 माचH 2023 पयrत
बु ध महादशे चे फळ
Hाभािवक फळ
सामा (पाने बु ध महादशे त खालील cमाणे फळे होतात ‐
‐ बु धाhा महादशे त थोरां मो¦ा nारे , अनेक उRमाnारे , तसे च धनवान व Vीमं त िम/ व कुटु ·ाnारे धनाची cा]^
होईल.
‐ िवRेचा उ•षH, सं भाषण कौशt, सं गीत cे म व िशÍ कलेत cािव• cा^ होईल.
‐ vवसायात उyित, कृिष कमाH त िह अिभ(िच असे ल.
‐ आचायH िवnान व गु (जनां hा cित cे म वाढे ल.
‐ यmािद धािमH क कृSाम’े भाग घे •ाची सं िध िमळे ल.
‐ निवन वgाभू षणे cा^ होतील व घर िनमाH ण करावयाची आवड िनमाH ण होईल.
‐ सु वणाH िदhा खरे दी िवGीने धन cा]^ होवूं शकते .
‐ म’$थ व दू ताचे काम करावया चे सौभाe िमळे ल.
‐ हाÌिवनोद, Gीडा व सु ख समाधानात जीवन िनवाH ह होईल.
‐ जनते त महN व कीितH ची वृ ]œ होईल.
‐ प®ी, सं तित वगै रेचे सु ख cा^ होईल.
‐ वातरोगाचे भय राहील.
‐ बु धाhा महादशे त श/ु व राजाचे भय राहील.
‐ कुळहीन लोकां hा से वेnारे भोजन cा]^ आिण प®ी पु /ािदं ना /ास सं भवते .
‐ िवRा’यनात आवड राहणार नाही.
‐ बु धाhा महादशे त िवपि[ व दु :ख आिण शु भकमाH चा नाश होईल.
‐ उÕवा वगै रेम’े िवàे , Kजनां चा िवरोध व उRोगात कमी cा]^ होवूं शकते .
‐ बु धाhा महादशे त अS— सु ख, कीितH , सं तितचे सु ख व राYाची cा]^ सं भवते .
‐ बु धाhा महादशे त पापकमाH ची वृ ]œ, धन, पृ Øी, कृिष, गाई व सं तित सु खाची हािन सं भवते .
‐ बु धाhा महादशे त नानाcकारची, मानिसक दु :खे , आपtा कुटु ]·य मøळीशी व राजाशी वै मनÌ, लोकिन–ा व
ने/ रोग होवूं शकतो.
‐ बु धाhा महादशे त कीितH , िवRेची cा]^ व Sामु ळे राजदरबारात स ान, यश व पराGमाची वृ ]œ होईल.
‐ राजां चा ²े ह, धन धा , प®ी व पु /ािदचे सु ख, यmािद शु भकमाH चे यश, उ[म भोजन व वg भू षणािदं ची cा]^ होते .
‐ बु धाhा महादशे त िवRा, प®ी, सं तित व उ[म वgािद चे सु ख cा^ होईल.
‐ गृ हसु ख, xv, लाभ, vवसायात यशाची वृ ]œ होईल.
‐ राजाशी मै /ी व स ानाची cा]^ होईल.
‐ िnतीय नां वा (उपनाम) (पदवी) ची cा]^ होईल.
‐ बु धाhा महादशे त अनेक vवसायात तiरता, काv व कलाnारे धनलाभाचे योग ये तील.
‐ निवन लोकां शी मै /ी सं बंध व जु ा िम/ां चा िवरोध सं भवतो.
‐ परदे श‐िनवास, अÍ सु ख, दु :ख व िच—ा आिण सु खाचा अभाव सं भवतो.

बुध‐गु( : 6 एिcल 2018 पासून 12 जुलै 2020 पयrत
बु धा\ा महादशे त गु Q\ा अOदशे चे फळ
बु धाhा महादशे त गु (hा अ—दH शेत ‐
‐ उ[म कायाH बÇल अनुराग, आ’ा‘mानाची वृ ]œ होईल.
‐ पद cती`े चा लाभ, राजाकडून स ान व िवनय पािवüािद सद् ु गणां ची वृ ]œ होईल.
‐ धन व सं तितची वृ ]œ, प®ी पु / यां चे सु ख cा^ होईल.

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

onlinejyotish.com • 68

sample horoscope

ॐ

‐ गु (जन व ब¼ुजनां ना /ास व मातािपSातफº _े श होतील.
‐ बु धाhा महादशे त गु (hा अ—दH शेत शरीर सौ³, धनcा]^, राजाचा अनुfह, िववाह उÕव आR शु भकायH , िनS िम`ाy भोजन,
गाई वगै रे पशु लाभ, पु राणािदVवण, दे व व गु ( यां ची भ]w, दान धमH व सु खcा]^, यmकमाH त cवृ ि[ व िशवपू जन इSािद शु भफळे cा^
होतील.
‐ अ—दH शेत राजाशी कलह, चोराकडून शाAररीक /ास, िपतृ मातृ -य, मानहािन, राजदø, धननाश, िवष,
सपH Üरामु ळे /ास, कृिष, गायी व भू िमचा िवनाश होवूं शकेल.
‐ ब¼ु, पु /ामु ळे ¨दयात उÕाह, धनcद कtाण, पशु वृ]œ, यशोलाभ, अyदान वगै रे शु भ फळे होतील.

बुध‐गु(‐शुG : 18 मे 2019 पासून 3 ऑÔोबर 2019 पयrत
गु Q\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शु G cS—रात अनेक िवRां ची व कमाH ची cा]^, सु वणH , वg, आभू षण यां ची cा]^ व कtाण cयु w सं तोष
सं भवतो.

बुध‐गु(‐रिव : 3 ऑÔोबर 2019 पासून 13 नो£} बर 2019 पयrत
गु Q\ा अOदशे त रिव\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात राजा, िम/, िपता, माता यां चा ²े हलाभ आिण सवH / आदर cा^ होईल.

बुध‐गु(‐चंx : 13 नो£} बर 2019 पासून 21 जानेवारी 2020 पयrत
गु Q\ा अOदशे त चYा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत चJाhा cS—रात सवH च _े शां चा िवनाश, मोती व घोडा यां ची cा]^ आिण सवH कायH िस]œ होईल.

बुध‐गु(‐मंगळ : 21 जानेवारी 2020 पासून 9 माचH 2020 पयrत
गु Q\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत मं गळ cS—रात शgभय, गु दा पीडा, अि9मा¥R, अजीणH रोग आिण श/ुकृत पीडा होवूं शकते .

बुध‐गु(‐रा• : 9 माचH 2020 पासून 12 जुलै 2020 पयrत
गु Q\ा अOदशे त राR\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रा• cS—रात चाøाळां चा िवरोध Sां hा nारे , क#, vािध व श/ुंचे भय सं भवते .

बुध‐शिन : 12 जुलै 2020 पासून 22 माचH 2023 पयrत
बु धा\ा महादशे त शिन\ा अOदशे चे फळ

‐ बु धाhा महादशे त शिनhा अ—दH शेत पराGमाची वृ ]œ, कलाकौशtाने लाभ होईल.
‐ िम/ cे म, धन, दया, धमH , व स•माH ची वृ ]œ होईल.
‐ gी लोलुपता, गु ^ पाप कमाH कडे cवृ ि[ आिण आळसाची वृ ]œ सं भवते .
‐ सामा लोकां कडून सु खाची cा]^ व कृिषचे नुकसान आिण वात vािधचा /ास होवूं शकतो.
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‐ अपमृ Sु सं भवतो.
‐ दोष पAरहाराथH मृ Sुंजय जप, काvारं गाची गाय, pै स यां चे दान करावे जे णे क(न आयु शरोeाची वृ ]œ होईल.

बुध‐शिन‐शिन : 12 जुलै 2020 पासून 14 िडस}बर 2020 पयrत
शिन\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक वे दना, भाøण तं ‹ाचे भय, अनेक cकारची दु :खे सं भवतात.

बुध‐शिन‐बुध : 14 िडस}बर 2020 पासून 2 मे 2021 पयrत
शिन\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, भाøणाचे भय, अy, पान यां चा िवनाश, धन-य, श/ुभय सं भवते .

बुध‐शिन‐केतु : 2 मे 2021 पासून 29 जून 2021 पयrत
शिन\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत केतु cS—रात श/ुकडून कैदे चे ब¼न, वै व•Hता (ßानता), बु धािध›, मानिसक िच—ा, भय व /ास होवूं
शकतो.

बुध‐शिन‐शुG : 29 जून 2021 पासून 10 िडस}बर 2021 पयrत
शिन\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शु G cS—रात िवचाAरत वbु (मनोरथ) िस]œ, Kजनां चे कtाण व cय®ात यश सं भवते .

बुध‐शिन‐रिव : 10 िडस}बर 2021 पासून 28 जानेवारी 2022 पयrत
शिन\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रिव cS—रात राजसते ज व अिधकार, आपtा घरी भाøण, Üर, vािधज

पीडा सं भवते .

बुध‐शिन‐चंx : 28 जानेवारी 2022 पासून 20 एिcल 2022 पयrत
शिन\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत चJ cS—रात बु ]œ िवकास, महान कायाr चा cार¢ ते जोमा , अिधक खचH , अनेक ]gयां शी सं बंध सं भवतो.

बुध‐शिन‐मंगळ : 20 एिcल 2022 पासून 16 जून 2022 पयrत
शिन\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात ते जाचा अभाव, पु /ाला आधार, अि9 व श/ुचे भय, वात व िप[ ज
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बुध‐शिन‐रा• : 16 जून 2022 पासून 11 नो£} बर 2022 पयrत

शिन\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रा• cS—रात धन-य, वgहािन, भू िमनाश, भय, िवदे श या/ा व मृ Sुभय सं भवतो.

बुध‐शिन‐गु( : 11 नो£} बर 2022 पासून 22 माचH 2023 पयrत
शिन\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत गु ( cS—रात प®ी कडून झालेtा गृ हिछxा पासू न सवाr चे र-ण कर•ात असमथHता, भाøण तं टा व
मानिसक उnे ग सं भवतो.

केतु महादशा: 22 माचH 2023 पासून 21 माचH 2030 पयrत
केतु महादशे चे फळ
Hाभािवक फळ
सामा (पाने बु ध महादशे त खालील cमाणे फळे होतात ‐
‐ केतु hा महादशे त सु खाची अSंत कमतरता राहील.
‐ शारीAरक क#ां ची वृ ]œ व रोगfbता सं भवते .
‐ किल‐जिनत पापकमाH त अिभ(िच, िववे कहीनता व मनात स—ाप राहील.
‐ राजाकडून /ास, चोर, िवष, जल, अि9, शg व िम/ा कडनू भय असूं शकते .
‐ प®ी व पु /ाhा सु खाची हािन व दु :खमय जीवन जगावे लागे ल.
‐ िवRा व धनाजH नात आपि[, वाहनाव(न पड•ाचा अपधात, परदे शी िनवास, कृिषचा िवनाश सं भवतो.
िविश फळ
केतु fह, ज

कुøलीत िविभy अव$थां नुसार आपtा महादशे hा फळां म’े खालील cमाणे पAरवतH न करतो‐

‐ केतु hा महादशे त सु ख व भरपू र धनाची cा]^ होईल.
‐ केतु hा महादशे त दु # लोकां मुळे _े श व आपtा पु वs केलेtा कमाH मुळे धनाचा नाश होईल.
‐ केतु hा महादशे त राजकोप, पदhु ित, cवास, परदे शी िनवास सं भवतो.
‐ शारीAरक /ास, ने/ रोग, लोकिन–ा, अपमान वगै रेचे भय राहील.
‐ केतु hा महादशे त िववाद, भय, मbक व ने/ पीडा असूं शकते .

केतु‐केतु : 22 माचH 2023 पासून 18 ऑग

2023 पयrत

केतु\ा महादशेत केतु\ा अOदशे चे फळ
केतु hा महादशे त केतु hा अ—दH शेत ‐
‐ िनबुH ]œ व अिववे क आिण लोकिन–ा सं भवते .
‐ दु # ]gयां शी कलह, प®ी व पु /ावर अAर# िकंवा मृ Sुचे भय होवूं शकते .
‐ धन व सु खाचा िवनाश आिण अि9 व श/ु कडून /ास होवूं शकतो.
‐ अKा½, महानक#, आपtा बं धुचा िवयोग सं भवतो.
‐ दोष पAरहाराथH दु गाH देवी जप व मृ Sुजंय जप करावा.
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केतु‐केतु‐केतु : 22 माचH 2023 पासून 30 माचH 2023 पयrत

केतु\ा अOदशे त केुत\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत केतु cS—रात एकाएकी िवपि[, दे शा—र गमन व xvनाश सं भवतो.

केतु‐केतु‐शुG : 30 माचH 2023 पासून 24 एिcल 2023 पयrत
केतु\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शु G cS—रात ß} À श/ुचे भय, िकंवा Sां hामु ळे धनहािन, ने/ रोग, डोकेदु खी व पशुं ची हािन सं भवते .

केतु‐केतु‐रिव : 24 एिcल 2023 पासून 2 मे 2023 पयrत
केतु\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रिव cS—रात िम/मøळीशी िवरोध अपमृ Sु, पराजय, बु ]œ•ं श व िववाद होवूं शकतो.

केतु‐केतु‐चंx : 2 मे 2023 पासून 14 मे 2023 पयrत
केतु\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत चJ cS—रात अy नाश, यश:-य, शारीAरक /ास, बु ]œ•म व आम वाताची वृ ]œ सं भवते .

केतु‐केतु‐मंगळ : 14 मे 2023 पासून 23 मे 2023 पयrत
केतु\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत भौम cS—रात शgाघाताने, पड•ामु ळे व आगीमु ळे /ास, नीच श/ुचे भय व श/ु कडून /ास सं भवतो.

केतु‐केतु‐रा• : 23 मे 2023 पासून 14 जून 2023 पयrत
केतु\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रा• cS—ारात ]gयां चे भय, श/ुंचा cादु भाH व व -ु x लोकां कडून िह भीित असूं शकते .

केतु‐केतु‐गु( : 14 जून 2023 पासून 4 जुलै 2023 पयrत
केतु\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत गु ( cS—रात धन-य, महोiात, वg व िम/ यां चा िवनाश व सवH / _े श सं भवतो.

केतु‐केतु‐शिन : 4 जुलै 2023 पासून 28 जुलै 2023 पयrत
केतु\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक पीडा, िम/ां चा वध व अS— अÍ लाभ सं भवतो.
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केतु‐केतु‐बुध : 28 जुलै 2023 पासून 18 ऑग

2023 पयrत

केतु\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, महान उnे ग, िवRेची हािन, महाभय व सतत कायH िस]œ म’े िवकलN सं भव आहे .

केतु‐शुG : 18 ऑग

2023 पासून 17 ऑÔोबर 2024 पयrत

केतु\ा महादशेत शु /ा\ा अOदशे चे फळ
केतु hा महादशे त शु Gाhा अ—दH शेत ‐
‐ धनाचा सामा लाभ होईल.
‐ प®ी व सं तित ला रोग िकंवा Sां चेशी कलह, प®ी सु खाची, हािन तसे च प®ीचा िवयोग सं भवतो.
‐ िम/ व Kजनां शी हािन व Sां hाशी मतभे द, नोकरीत मू ळhा पदाव(न अवनितचे भय राहील.
‐ उŸ िवकार, ताप व अितसार इSािद /ास सं भवतो.
‐ शु Gाhा अ—दH शेत राजाची cसyता, सौभाeोदय, राजा कडून वg cा]^चा मान िमळे ल.
‐ त•ाल लÖी cा]^, न# राY व न# धनाची पु न:cा]^, उ[म वाहन सु ख, समु x²ान, दे वदशH न, राजाhा कृपे ने fाम, भू िम वगै र}चा
लाभ होईल.

केतु‐शुG‐शुG : 18 ऑग

2023 पासून 28 ऑÔोबर 2023 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शु G cS—रात पां ढरा घोडा, पां ढरे वg मोती, सु वणH , मािणक इSािदं चे सौ³ आिण सुं दर gीची cा]^ होवूं
शकते .

केतु‐शुG‐रिव : 28 ऑÔोबर 2023 पासून 18 नो£} बर 2023 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रिवcS—रात वातÜर, िशरोवे दना, राजा व श/ु कडून _े श आिण थोडा फायदा पण होईल.

केतु‐शुG‐चंx : 18 नो£} बर 2023 पासून 24 िडस}बर 2023 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत चJ cS—रात क े ची उiि[, राजा कडून लाभ, वg व आभू षणां ची cा]^ व राYािधकार सं भवतो.

केतु‐शुG‐मंगळ : 24 िडस}बर 2023 पासून 17 जानेवारी 2024 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात रw िप[ा सं बंधी रोग, भाøण तं टा, मारहािण व महा_े श होतील.
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केतु‐शुG‐रा• : 17 जानेवारी 2024 पासून 21 माचH 2024 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण, अचानक भीितचे वातावरण, राजा व श/ु कडून /ास सं भवतो.

केतु‐शुG‐गु( : 21 माचH 2024 पासून 17 मे 2024 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात cचु र xvcा]^, राY, वg, मोती, भू षण} , ह[ी, आिण उŒ $थान यां ची cा]^ होते .

केतु‐शुG‐शिन : 17 मे 2024 पासून 24 जुलै 2024 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शिन cS—रात गाढव, उं ट, बकरा यां ची cा]^ लोखं ड, उडद, ितळ यां ची cा]^, आिण शरीराला थोडा /ास पण
होतो.

केतु‐शुG‐बुध : 24 जुलै 2024 पासून 22 सý}बर 2024 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात धन व mानाची, cा]^, राजा कडे अिधकार cा]^ व िन-े पाने सु œा धन लाभ सं भवतो.

केतु‐शुG‐केतु : 22 सý}बर 2024 पासून 17 ऑÔोबर 2024 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत केतु cS—रात भयं कर आपि[, अपमृ Sु, दे शदे शा—र •मण आिण अधे म’े एखादे वे ळी थोडा फार फायदा
पण होवूं शकतो.

केतु‐रिव : 17 ऑÔोबर 2024 पासून 22 फेOुवारी 2025 पयrत
केतु\ा महादशेत रिव\ा अOदशे चे फळ
केतु hा महादशे त रिवhा अ—दH शेत} ‐
‐ राजकोपामु ळे /ास, अथाH त सरकारी अिधकाMयाचे श/ुN सं भवते .
‐ कायH vवसायात िवìे अcसyता व cवास करावा लागे ल.
‐ िपता िकंवा िपतृ तुt v]wवर अAर# ये णे, Kजनां शी िवरोध होणे व अचानक किठण cसं ग ये ऊं शकतात.
‐ शारीAरक /ास, ताप व कफ जिनत रोगां चे आGमण सं भवते .
‐ रिवhा अ—दH शेत धन धा ािदचा लाभ, राजाhा कृपे ने ऐ|यH , अनेक शु भकायº व सु खद अभीþिस]œ होईल.
‐ अ—दH शाकाळात अy िवì, मनात भीित, धन धा व पशुं चा नाश, अ—दH शेhा आर¢ व म’ काळात महा_े श व अ—काळात
सु ख cा^ होईल. अपमृ Sु सं भवतो.
‐ शां ित िcSथH सु वणH आिण गाईचे दान केले पािहजे .
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केतु‐रिव‐रिव : 17 ऑÔोबर 2024 पासून 23 ऑÔोबर 2024 पयrत

रिव\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ उnे ग, धन-य, प®ी ला /ास, िशरोवे दना, OाPणाशी िववाद वगै रे अशु भ फळे सं भवतात.

केतु‐रिव‐चंx : 23 ऑÔोबर 2024 पासून 3 नो£} बर 2024 पयrत
रिव\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिव अ—दH शेत चJाhा cS—र दशे त मानिसक उnे ग, भाøण, धनाचे नुकसान, मनोvथा, मिण‐मु wािद र®ां चा िवनाश वगै रे
सं भवतो.

केतु‐रिव‐मंगळ : 3 नो£} बर 2024 पासून 10 नो£} बर 2024 पयrत
रिव\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत भौम‐cS—रात (मं गळाhा cS—र दशे त), राजा व श/ुचे भय, तु (
ं गवास, महासं कट, श/ु व अि9 पासू न सं कट
वगै रे सं भवतात.

केतु‐रिव‐रा• : 10 नो£} बर 2024 पासून 30 नो£} बर 2024 पयrत
रिव\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत रा•‐cS—रात ƒेÅ cयु w रोग, श/ुभय, धन-य, महाभय, राजाmाभं ग व मानिसक /ास सं भवतो.

केतु‐रिव‐गु( : 30 नो£} बर 2024 पासून 17 िडस}बर 2024 पयrत
रिव\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत गु (‐cS—रात श/ुचा नाश, यु œात िवजय, अिभवृ ]œ, वg, सु वणH व भू षण cा]^ आिण रथ वगै रे वाहनां hा
cा]^ चा योग ये ईल.

केतु‐रिव‐शिन : 17 िडस}बर 2024 पासून 6 जानेवारी 2025 पयrत
रिव\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात धन-य, पशुं ना /ास, मानिसक उnे ग, महारोग आिण सवH च -े /ां त अशु भ फळ} सं भवतात.

केतु‐रिव‐बुध : 6 जानेवारी 2025 पासून 24 जानेवारी 2025 पयrत
रिव\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात िवRाcा]^, ब¼ुबा¼वां शी भे ट, भोजनलाभ, धनाची आवक, धमH लाभ व राजस ान cा^
होईल.

केतु‐रिव‐केतु : 24 जानेवारी 2025 पासून 31 जानेवारी 2025 पयrत
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रिव\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात cाणभय, महा-ित, राजभय, कलह व श/ु बरोबर महािववाद सं भवतो.

केतु‐रिव‐शुG : 31 जानेवारी 2025 पासून 22 फेOुवारी 2025 पयrत
रिव\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात म’म(पाची वे ळ, थोडा फायदा व अÍ सु ख स‰ि[ cा^ होईल.

केतु‐चंx : 22 फेOुवारी 2025 पासून 23 सý}बर 2025 पयrत
केतु\ा महादशेत चYा\ा अOदशे चे फळ
केतु hा महादशे त चJाhा अ—दH शेत‐
‐ खू प cय® केtावरिह अÍ लाभ होईल.
‐ सु खदु :खाची cा]^, xvाची लाभ‐हािन वगै रे शु भ व अशु भ दोšी cकारची फळे असतील.
‐ प®ी व सं तित आिण नोकर चाकरात आळसाची अिधकता, पु /ावर अAर# व मनाला सं ताप होऊ शकतो.
‐ चJाhा अ—दH शेत राजाचे cे म, महोÕाह, कtाण, महासु ख व राजाhा कृपे ने घर, भू िम ची cा]^, वg व भू षणां ची cा]^,
दे वालय, तलाव, पु •कायH , धमH इSािद कडे cवृ ित, प®ी व पु / सु ख cा^ होईल. चJ पू णH असtास ही फळे िवशे ष (पाने अिधक cा^
होतील.
‐ अ—दH शाकाळात आ‘क#, मानिसक स—ाप, कायाH त िवìे , महाभय, मातािपSाचा िवयोग, शरीरात जडN, मानिसक /ास
vवसायात अपयश व गाय, pै स वगै रे पशुं चा िवनाश सं भवतो.

केतु‐चंx‐चंx : 22 फेOुवारी 2025 पासून 11 माचH 2025 पयrत
चYा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत चJ‐cS—रात भू िम, सु भोजन व धनाची cा]^, राजस ानाचे महासु ख व इतरिह अनेक महालाभ, प®ीसु ख
cा^ होईल.

केतु‐चंx‐मंगळ : 11 माचH 2025 पासून 24 माचH 2025 पयrत
चYा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJा—दH शेत कुज cS—रात (मं गळाhा cS—रात) बु ]œवृ ]œ, महास ान, बं धुचे सु ख, धनाची आवक, व श/ुभय cा^ होईल.

केतु‐चंx‐रा• : 24 माचH 2025 पासून 25 एिcल 2025 पयrत
चYा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त कtाण व धनस‰ि[, राYाकडून धनcा]^, जर रा• अशु भ fहां hा यु ितत वा दु #ीत
असे ल तर अपमृ Sु सं भवतो.

केतु‐चंx‐गु( : 25 एिcल 2025 पासून 23 मे 2025 पयrत
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चYा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त वg लाभ, ते जोवृ ]œ, सद् ु ग( कडून OPmान, राYाची व भू षणां ची cा]^ होईल.

केतु‐चंx‐शिन : 23 मे 2025 पासून 26 जून 2025 पयrत
चYा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात दु िदH नात वात‐िप[ा मु ळे िवशे ष /ास, धनधा

व यशाची हािन सं भवते .

केतु‐चंx‐बुध : 26 जून 2025 पासून 26 जुलै 2025 पयrत
चYा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात पु /cा]^, अ|लाभ, िवRा cा]^, महा उyित, शु भ वg व अyाची cा]^ होईल.

केतु‐चंx‐केतु : 26 जुलै 2025 पासून 8 ऑग

2025 पयrत

चYा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात OाPणाशी सं घषH, अपमृ Sु, सु खनाश व सवH च -े /ात /ास व क# सं भवतात.

केतु‐चंx‐शुG : 8 ऑग

2025 पासून 12 सý}बर 2025 पयrत

चYा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात धनाची आवक, महासु ख, क ोiि[, सु भोजन, सवाr शी cे म इSािद शु भ फळे असतील.

केतु‐चंx‐रिव : 12 सý}बर 2025 पासून 23 सý}बर 2025 पयrत
चYा\ा अOदशे त रिव‐LpOराचे दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत रिवhा cS—रात अyलाभ, वg cा]^ श/ु-य, सु ख cा]^ आिण सवH / िवजय cा^ होईल.

केतु‐मंगळ : 23 सý}बर 2025 पासून 19 फेOुवारी 2026 पयrत
केतु\ा महादशेत मं गळा\ा अOदशे चे फळ
केतु hा महादशे त मं गळाhा अ—दH शेत ‐
‐ साहसी कायाH त अपयश व शे जMयां शी कलह सं भवतो.
‐ कायH vवसायात हािन व दु # जणां hा सं गतीने /ास होवूं शकतो.
‐ पु /, प®ी, लहान भाऊ व आपtा कुळाhा लोकां म’े nे ष भावनेची उiि[ होवूं शकते .
‐ रोग, उŸ िवकार यां ची शारीAरक पीडा सं भवते
‐ राजामु ळे /ास आिण ब¼ुचा िवनाश होवूं शकतो.
‐ अ—दH शाकाळात राज cसाद, यशोलाभ, पु / व िम/ सु ख cा^ होईल.
‐ मरणा—क पीडा, िवदे शां त आपि[, cमे ह व मू /कृÀरोग, चोर व राजा तफº /ास, vथायु w कलह आिण कां ही अंशी सु खवृ ]œ
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सु œा होईल.

केतु‐मंगळ‐मंगळ : 23 सý}बर 2025 पासून 1 ऑÔोबर 2025 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात श/ुभय, भयं कर िवरोध, रw gाव व मृ Sु भय सं भवतो.

केतु‐मंगळ‐रा• : 1 ऑÔोबर 2025 पासून 24 ऑÔोबर 2025 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रा•‐ cS—रात कैदे चे ब¼न, राजा आिण धनाचा िवनाश, कदाy भोजन, भाøणतं टा व श/ुभय सं भवतात.

केतु‐मंगळ‐गु( : 24 ऑÔोबर 2025 पासून 13 नो£} बर 2025 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐
‐ बु ]œचा Mहास, दु :ख, मानिसक तणाव सं भवतो.

केतु‐मंगळ‐शिन : 13 नो£} बर 2025 पासून 6 िडस}बर 2025 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शिन ‐ cS—रात मालकां चा नाश, /ास, धन-य, महाभय, अK$थता, भां डणतं टा व क# होणे सं भवते .

केतु‐मंगळ‐बुध : 6 िडस}बर 2025 पासून 27 िडस}बर 2025 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत बु ध‐ cS—रात सवH था बु ]œनाश, धनहािन, शरीराला ताप, िम/ व अyाचा िवनाश सं भवतो.

केतु‐मंगळ‐केतु : 27 िडस}बर 2025 पासून 5 जानेवारी 2026 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत केतु hा‐ cS—रात आळस, डोकेदु खी, पापज

रोग, अपमृ Sुभय, राजभय, व शgघात सं भवतो.

केतु‐मंगळ‐शुG : 5 जानेवारी 2026 पासून 30 जानेवारी 2026 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शु G‐ cS—रात चाøाळाचे सं कट, /ास, राजा व शgाचे भय, अितसार रोग व वमन सं भवते .

केतु‐मंगळ‐रिव : 30 जानेवारी 2026 पासून 6 फेOुवारी 2026 पयrत
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मं गळा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रिव‐ cS—रात भू िमलाभ, धन, सं पि[ची आवक, मनसं तोष, िम/ सहवास, आिण सवH -े /ां त आन–ी आन–
असे ल.

केतु‐मंगळ‐चंx : 6 फेOुवारी 2026 पासून 19 फेOुवारी 2026 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत चJ‐ cS—रात दि-ण िदशे त फायदा होईल व पां ढरे शु • वgां लंकाराची cा]^ आिण सवH कायाH त िस]œ
सं भवते .

केतु‐रा• : 19 फेOुवारी 2026 पासून 9 माचH 2027 पयrत
केतु\ा महादशेत राR\ा अOदशे चे फळ
केतु hा महादशे त रा•hा अ—दH शेत ‐
‐ शारीAरक रोग व दु घHटना इSािदं ची सं भावना राहील.
‐ मानिसक /ास व अितशय कमी सु ख राहील.
‐ राजा व चोर यां चे भय, दु # जणां शी श/ुN आिण समb कायाH त अडथळे ये वूं शकतात.

केतु‐रा•‐रा• : 19 फेOुवारी 2026 पासून 17 एिcल 2026 पयrत
राR\ा अOदशेत राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रा• cS—रात आला तर तु (
ं गवासाचे ब¼न, रोगाचे भय, ब•िवध cहार व िम/भय होवूं शकते .

केतु‐रा•‐गु( : 17 एिcल 2026 पासून 8 जून 2026 पयrत
राR\ा अOदशेत गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत गु ( cS—रात सवH / आदर, ह[ी, घोडा (वाहन) आिण धनाची cा]^ होईल.

केतु‐रा•‐शिन : 8 जून 2026 पासून 7 ऑग

2026 पयrत

राR\ा अOदशेत शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शिन‐cS—रात भयं कर ब¼न, सु खाचे -य, महाभय व दररोज वातपीडा होवूं शकते .

केतु‐रा•‐बुध : 7 ऑग

2026 पासून 1 ऑÔोबर 2026 पयrत

राR\ा अOदशेत बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात सवH / अनेक cकारचे लाभ, प®ी nारे िवशे ष (पाने फायदा आिण परदे शगमनाने कायH िस]œ
सं भवते .
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केतु‐रा•‐केतु : 1 ऑÔोबर 2026 पासून 23 ऑÔोबर 2026 पयrत

राR\ा अOदशेत केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात बु ]œनाश, भय, अनेक cकारचे अडथळे , धन-य व सवH / कलह आिण उnे ग सं भवतो.

केतु‐रा•‐शुG : 23 ऑÔोबर 2026 पासून 26 िडस}बर 2026 पयrत
राR\ा अOदशेत शु/ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शु Gा‐cS—रात योिगनींचे भय, अ|-य, कदाy भोजन, प®ी िवनाश, वं शात शोक सं भवतो.

केतु‐रा•‐रिव : 26 िडस}बर 2026 पासून 14 जानेवारी 2027 पयrत
राR\ा अOदशेत रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात Üर रोग, महाभय, पु / पौ/ वगै र}ना _े श, अपमृ Sु सं भवतो आिण िन‡ाळजीपणा सं भवतो.

केतु‐रा•‐चंx : 14 जानेवारी 2027 पासून 15 फेOुवारी 2027 पयrत
राR\ा अOदशेत चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत चJcS—रात उnे ग, कलह िच—ा, मानहािन, महाभय, िपShा शरीराला /ास सं भवतो.

केतु‐रा•‐मंगळ : 15 फेOुवारी 2027 पासून 9 माचH 2027 पयrत
राR\ा अOदशेत मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात भग–र रोगाचा /ास, रw िप[ज रोगां चा /ास, धन-य, महान मानिसक उnे ग सं भवतो.

केतु‐गु( : 9 माचH 2027 पासून 13 फेOुवारी 2028 पयrत
केतु\ा महादशेत गु Q\ा अOदशे चे फळ
केतु hा महादशे त गु (hा अ—दH शेत ‐
‐ ई|र व गु (जनात भ]w cे म राहील.
‐ राजाचा अनुfह, राजमा लोकां शी सं पकH आिण आिथHक ]$थित उ[म राहील.
‐ दयाळु पणा, परोपकार व शा— वृ ि[ मु ळे सु ख समाधान राहील.
‐ Kा½ उ[म, यश व पु / सु ख आिण भू िमलाभ हाईल.

केतु‐गु(‐गु( : 9 माचH 2027 पासून 24 एिcल 2027 पयrत
गु Q\ा अOदशे त गु Q\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत गु (‐cS—रात सु वणH लाभ, धा वृ ]œ, कtाण व शु भफळ} यां चा उदय होईल.
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केतु‐गु(‐शिन : 24 एिcल 2027 पासून 17 जून 2027 पयrत

गु Q\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शिन cS—रात गाय, भू िम व सु वणाH ची cा]^, सवH / सु ख साधन सामfी, अy, पान इSादींचा सं fह सं भवतो.

केतु‐गु(‐बुध : 17 जून 2027 पासून 4 ऑग

2027 पयrत

गु Q\ा अOदशे त बु धा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत बु ध cS—रात िवRा, वg, mान व मोनी यां ची cा]^, िम/ां hा आगमना चे ²े ह सं भव आहे .

केतु‐गु(‐केतु : 4 ऑग

2027 पासून 24 ऑग

2027 पयrत

गु Q\ा अOदशे त केतु\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत केतु cS—रात जलभय, चोरी, ब¼न, झगडा भाøण, अपमृ Sुभय सं भवतो.

केतु‐गु(‐शुG : 24 ऑग

2027 पासून 20 ऑÔोबर 2027 पयrत

गु Q\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शु G cS—रात अनेक िवRां ची व कमाH ची cा]^, सु वणH , वg, आभू षण यां ची cा]^ व कtाण cयु w सं तोष
सं भवतो.

केतु‐गु(‐रिव : 20 ऑÔोबर 2027 पासून 6 नो£} बर 2027 पयrत
गु Q\ा अOदशे त रिव\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात राजा, िम/, िपता, माता यां चा ²े हलाभ आिण सवH / आदर cा^ होईल.

केतु‐गु(‐चंx : 6 नो£} बर 2027 पासून 4 िडस}बर 2027 पयrत
गु Q\ा अOदशे त चYा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत चJाhा cS—रात सवH च _े शां चा िवनाश, मोती व घोडा यां ची cा]^ आिण सवH कायH िस]œ होईल.

केतु‐गु(‐मंगळ : 4 िडस}बर 2027 पासून 24 िडस}बर 2027 पयrत
गु Q\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत मं गळ cS—रात शgभय, गु दा पीडा, अि9मा¥R, अजीणH रोग आिण श/ुकृत पीडा होवूं शकते .

केतु‐गु(‐रा• : 24 िडस}बर 2027 पासून 13 फेOुवारी 2028 पयrत
गु Q\ा अOदशे त राR\ा LpOरदशे चे फळ ‐
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‐ गु (hा अ—दH शेत रा• cS—रात चाøाळां चा िवरोध Sां hा nारे , क#, vािध व श/ुंचे भय सं भवते .

केतु‐शिन : 13 फेOुवारी 2028 पासून 24 माचH 2029 पयrत
केतु\ा महादशेत शिन\ा अOदशे चे फळ
केतु hा महादशे त शिनhा अ—दH शेत ‐
‐ आचार िवचार हीनता व मानिसक vfता राहील.
‐ मनात सं ताप व भय, बं धुजणां शी िवतं डवाद, Kदे शा (ज $थान) चा Sाग सं भवतो.
‐ धनहािन, xvिच—ा व नोकरीतू न बडतफs होवूं शकते .
‐ केतु hा महादशे त शिनhा अ—दH शेत /ास, ब¼ु बा¼वां ना /ास, मानिसक सं ताप, पशु हािन, राजकायाH मु ळे धन -य, महाभय,
$थान•ं श, cवास, मागाH त चोराचे भय, आळस, मनोबलाचे नुकसान सं भवते .
‐ अप मृ Sुभय असे ल.
‐ दोष पAरहाराथH ितळाचा होम, काळीगाय व pै स यां चे दान करावे जे णे क(न आयु रारोeाची वृ ]œ होईल.

केतु‐शिन‐शिन : 13 फेOुवारी 2028 पासून 17 एिcल 2028 पयrत
शिन\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक वे दना, भाøण तं ‹ाचे भय, अनेक cकारची दु :खे सं भवतात.

केतु‐शिन‐बुध : 17 एिcल 2028 पासून 14 जून 2028 पयrत
शिन\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, भाøणाचे भय, अy, पान यां चा िवनाश, धन-य, श/ुभय सं भवते .

केतु‐शिन‐केतु : 14 जून 2028 पासून 7 जुलै 2028 पयrत
शिन\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत केतु cS—रात श/ुकडून कैदे चे ब¼न, वै व•Hता (ßानता), बु धािध›, मानिसक िच—ा, भय व /ास होवूं
शकतो.

केतु‐शिन‐शुG : 7 जुलै 2028 पासून 13 सý}बर 2028 पयrत
शिन\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शु G cS—रात िवचाAरत वbु (मनोरथ) िस]œ, Kजनां चे कtाण व cय®ात यश सं भवते .

केतु‐शिन‐रिव : 13 सý}बर 2028 पासून 3 ऑÔोबर 2028 पयrत
शिन\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रिव cS—रात राजसते ज व अिधकार, आपtा घरी भाøण, Üर, vािधज
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केतु‐शिन‐चंx : 3 ऑÔोबर 2028 पासून 6 नो£} बर 2028 पयrत

शिन\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत चJ cS—रात बु ]œ िवकास, महान कायाr चा cार¢ ते जोमा , अिधक खचH , अनेक ]gयां शी सं बंध सं भवतो.

केतु‐शिन‐मंगळ : 6 नो£} बर 2028 पासून 29 नो£} बर 2028 पयrत
शिन\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात ते जाचा अभाव, पु /ाला आधार, अि9 व श/ुचे भय, वात व िप[ ज

/ास सं भवतो.

केतु‐शिन‐रा• : 29 नो£} बर 2028 पासून 29 जानेवारी 2029 पयrत
शिन\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रा• cS—रात धन-य, वgहािन, भू िमनाश, भय, िवदे श या/ा व मृ Sुभय सं भवतो.

केतु‐शिन‐गु( : 29 जानेवारी 2029 पासून 24 माचH 2029 पयrत
शिन\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत गु ( cS—रात प®ी कडून झालेtा गृ हिछxा पासू न सवाr चे र-ण कर•ात असमथHता, भाøण तं टा व
मानिसक उnे ग सं भवतो.

केतु‐बुध : 24 माचH 2029 पासून 21 माचH 2030 पयrत
केतु\ा महादशेत बु धा\ा अOदशे चे फळ
केतु hा महादशे त बु धाhा अ—दH शेत} ‐
‐ िववे काचा उदय व िवRेचे सु ख cा^ होईल.
‐ नोकरी vवसायात साधारण फायदा व आिथHक ]$थितत सु धारणा होईल.
‐ बं धु, िम/ वगै रेhा भे टी गां ठी होतील व सहकायH cा^ होईल.
‐ दशे hा अ—काळात कायाH त िवìे , अपvय आिण मानिसक /ास सं भवतो.
‐ राYलाभ, महासु ख, स•था Vवण, दानधमH , सु खcद धमH िस]œ, भू िम व पु / cा]^, सÕं ग, धनाचे आगमन, िवनासायास धमH cा]^,
िववाह व घरी इतरिह शु भ कायº व वg, आभू षणां ची cा]^ होईल.
‐ अ—दH शाकाळात भाeवृ ]œ, िवnानां hा सभे त वाताH लाप आिण पदवी िकंवा भू षणाचा लाभ होईल.
‐ आपtा अ—दH शेhा आर¢ात महाक# प®ी पु /ाला /ास, व राजभय सं भवतो. दशे hा म’काळात शु भcद तीथHया/ा घडे ल.

केतु‐बुध‐बुध : 24 माचH 2029 पासून 14 मे 2029 पयrत
बु धा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œ, िवRा, धन, वg यां ची cा]^, महासु ख, सु वणाH िद र®लाभ सं भवतो.
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केतु‐बुध‐केतु : 14 मे 2029 पासून 5 जून 2029 पयrत

बु धा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत केतु cS—रात कु]Õत अy (कदाyा) चे भोजन, उदररोग, डोळयां चा कामला रोग आिण रw िप[जरोगां चा
सं भव आहे .

केतु‐बुध‐शुG : 5 जून 2029 पासून 4 ऑग

2029 पयrत

बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शु Gाhा cS—रात उ[र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार cा]^ सं भवते .

केतु‐बुध‐रिव : 4 ऑग

2029 पासून 22 ऑग

2029 पयrत

बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरात उ†र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार LाVX
सं भवते.बु धा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ‐
‐ बु धाhा अ—दH शेत रिव cS—रात ते जाची कमी, रोग व शारीAरक /ास िच[ात अK$थता सं भवते .

केतु‐बुध‐चंx : 22 ऑग

2029 पासून 21 सý}बर 2029 पयrत

बु धा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत चJ cS—रात प®ी सु ख, धन व स‰ि[ची cा]^, क ोiि[, महाधनलाभ, सवH cकारचे सौ³ cा^ होईल.

केतु‐बुध‐मंगळ : 21 सý}बर 2029 पासून 12 ऑÔोबर 2029 पयrत
बु धा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रदशे त धमH , बु œी व धनाची cा]^, चोर, अि9 यां चे पासू न /ास, रw वg cा]^, व शgाचा
आघात सं भवतो.

केतु‐बुध‐रा• : 12 ऑÔोबर 2029 पासून 6 िडस}बर 2029 पयrत
बु धा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण वादिववाद अचानक भीितचे वातावरण, राजा व शgा nारे उiy भय
सं भवते .

केतु‐बुध‐गु( : 6 िडस}बर 2029 पासून 23 जानेवारी 2030 पयrत
बु धा\ा अOदशे त गुQ\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात राY िकंवा राYािधकाराची cा]^, राजाकडून स ान, सद् ु ब]œ व िवRेची वृ ]œ सं भवते .
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केतु‐बुध‐शिन : 23 जानेवारी 2030 पासून 21 माचH 2030 पयrत

बु धा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शिनhा cS—रात शरीAरक आघाता मु ळे वात िप[ जिनत पीडा व अनेक cकारे धनाचा नाश होवूं शकतो.

शुG महादशा: 21 माचH 2030 पासून 21 माचH 2050 पयrत
शु / महादशे चे फळ
Hाभािवक फळ
सामा (पाने शु G महादशे त खालील cमाणे फळे होतात ‐
‐ शु Gाhा महादशे त र®, आभू षणे , वgािद चे सु ख cा^ होईल.
‐ प®ी, सं तित, धन, समृ ]œ व राज दरबारात स ानाची cा]^ होईल.
‐ िवRालाभ, सं गीत व नृSािद कलेhा (िचची वृ ]œ होईल.
‐ शु भ Kभाव व दान धमH कर•ाची cवृ ित राहील.
‐ खरे दी‐िवGीhा कायाH त िनपु णN, कायH vवसायात लाभ व निवन कायाH र¢ाचा योग ये ईल.
‐ शु Gाhा दशे त वाहन, पु /‐पौ/ व पू वHजा nारे उपािजH त धन वगै रे चे सु ख िमळे ल.
‐ िनबH ल शु Gाhा महादशे त घरात भाøण, वात‐कफ cकोप‐जिनत रोगां मुळे अशwपणा, िच[ात सं ताप व नीच जाितhा लोकां शी
मै /ी व कधी कधी िवरोध होईल.
िविश फळ
शु Gाhा उŒ, नीच आR $थानी ]$थत असtाकारणाने, नवमां शािद hा भे दाभे दा मु ळे व अ ा
अस•ामु ळे िभy अव$थां hा अनुसार फळां म’े खालील cमाणे पAरवतH न होतात ‐

fहां hा यु ितत िकंवा •#ीत

‐ शु Gाhा महादशे त प®ी, सं तितला /ास, धनाची हािन व राजाचे भय असूं शकते .
‐ पापकमाH त आवड व Sातच सु खाची अनुभूित होईल.
‐ शु Gाhा महादशे त घरी अशा]—, मानिसक िच—ा, शारीAरक /ास सं भवतो.
‐ सं तित, प®ी व धन इSािदं चे नुकसान व ीहा, fहणी वे ने/ रोगािद चा /ास होवूं शकतो.
‐ शु G की महादशा म} आचार‐िवचार‐हीन, KधमH िवŽœ कायH करने की cवृ ि[ रहे गी।
‐ कलह, ब¼ुजणां चा िवरोध, $थानhु ित अथवा पद पAरवतH न व कृिष भू िम चा /ास सं भवतो.
‐ प®ी व सं तित वगै रेमु ळे दु :ख होवूं शकते .
‐ शु Gाhा महादशे त अनेक cकारचे सं कट व रोगां मुळे होणया उnे गाने सं त^ रहाल.
‐ जु ा पु रा•ा व भ9 ]$थिततtा घराम’े िनवास प®ी व भाऊब–ां ना अAर# सं भवते .
‐ शु Gाhा महादशे त मनु„ां वर अिधकार व राजा कडून मानस ान cा^ होईल.
‐ धन व वgां ची cा]^ आिण प®ी, पु / व िम/ यां चे सु ख िमळे ल.
‐ शु Gाhा महादशे त िवहीर तलाव, बगीचा वगै रेhा िनमाH ण कायाH त cवृ ित राहील.
‐ ई|र पू जना म’े आवड व भरपू र सु ख cा^ होईल.
‐ शु Gाhा महादशे त उ[म cकारची वgे , सु गंधी xv} , नवर® व दागदािगने यां ची cा]^ होईल.
‐ Vीमं त लोकां शी मै /ी व अनेक cकारची सु खे cा^ होतील.
‐ शारीAरक सु ख, भोग िवलास, यश cती`ा व वाहनां चे सु ख cा^ होईल.
‐ जातक परोपकारी, Vीमं त, कृिषने लाभा]ûत व पालखी वाहनाचा मानकर असे ल.
‐ शु Gाhा महादशे त प®ीला रोगा पासू न /ास, प®ीशी िववाद व प®ीसु खाचे नुकसान सं भवते .
‐ उRोग vवसायात अिनिzतपणा, सां साAरक सं कटे व दु :खदायी cसं ग असूं शकतात.
‐ cमे ह व गु Æ वगै रे शारीAरक रोगां ची पीडा असूं शकते .
‐ cवास अथवा परदे श गमन व धन, सं तित व ब¼ुजणां चे नुकसान होवू शकते .
‐ शु G की महादशा म} नवीन उRोगों का cारं भ, उRम nारा धन लाभ होगा।
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‐ अपने कायH म} अनुभव, द-ता एवं कुशलता cा^ होगी।
‐ ]gयों से िवशे ष cे म, अपनी gी के िलये उÕु क तथा आभू षण लाभ होगा।
‐ Kावल·न तथा दू सरों के cित कृतmता रहे गी।

शुG‐शुG : 21 माचH 2030 पासून 21 जुलै 2033 पयrत
शु /ा\ा महादशे त शु /ा\ा अOदशे चे फळ
शु Gाhा महादशे त शु Gाhा अ—दH शेत ‐
‐ कायH vवसायात यश आिण लाभाची cा]^ होईल.
‐ कला कौशt व सं गीत या म’े आवड, ]gयां शी मै /ी व gीसु ख यां ची cा^ होईल.
‐ xvाची cा]^, सां साAरक सु खाची उपल]È व यशोवृ ]œ होईल.
‐ cबल योग असे ल. OाPणां कडून xv cा]^, गाय, pै स वगै रे चा लाभ, पु /ोÕव व घरी कtाण आदर
स ान व राजस ान, राYलाभ व महासु ख cा^ होईल.
‐ अ—दH शाकाळात निवन गृ ह िनिमH ित, िनSिम`ाy भोजन, प®ी व पु /ाला ऐ|यH लाभ, िम/मøली सहभोजन, अyदान, दान धमH व
राजाhा कृपे ने वाहन, वgाभू षणां ची cा]^, vवसायात अिध नफा, पशु लाभ, पिzम िदशे चा cवा होईल.
‐ अ—दH शेत राYलाभ, महोÕाह, सु खदराज cे म, घरी कtाणाची अिभवृ ]œ आिण प®ी पु /ािदं ची वृ ]œ होईल.
‐ चोर व ¯ण वगै रेचे भय, राजnारात लोकां चा nे ष, आपtा आवडSा लोकां चा िवनाश, प®ी‐पु /ािदं ना /ास व जनपीडन सं भवते .

शुG‐शुG‐शुG : 21 माचH 2030 पासून 10 ऑÔोबर 2030 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शु G cS—रात पां ढरा घोडा, पां ढरे वg मोती, सु वणH , मािणक इSािदं चे सौ³ आिण सुं दर gीची cा]^ होवूं
शकते .

शुG‐शुG‐रिव : 10 ऑÔोबर 2030 पासून 10 िडस}बर 2030 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रिवcS—रात वातÜर, िशरोवे दना, राजा व श/ु कडून _े श आिण थोडा फायदा पण होईल.

शुG‐शुG‐चंx : 10 िडस}बर 2030 पासून 22 माचH 2031 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत चJ cS—रात क े ची उiि[, राजा कडून लाभ, वg व आभू षणां ची cा]^ व राYािधकार सं भवतो.

शुG‐शुG‐मंगळ : 22 माचH 2031 पासून 1 जून 2031 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात रw िप[ा सं बंधी रोग, भाøण तं टा, मारहािण व महा_े श होतील.

शुG‐शुG‐रा• : 1 जून 2031 पासून 30 नो£} बर 2031 पयrत
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शु /ा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण, अचानक भीितचे वातावरण, राजा व श/ु कडून /ास सं भवतो.

शुG‐शुG‐गु( : 30 नो£} बर 2031 पासून 11 मे 2032 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात cचु र xvcा]^, राY, वg, मोती, भू षण} , ह[ी, आिण उŒ $थान यां ची cा]^ होते .

शुG‐शुG‐शिन : 11 मे 2032 पासून 19 नो£} बर 2032 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शिन cS—रात गाढव, उं ट, बकरा यां ची cा]^ लोखं ड, उडद, ितळ यां ची cा]^, आिण शरीराला थोडा /ास पण
होतो.

शुG‐शुG‐बुध : 19 नो£} बर 2032 पासून 11 मे 2033 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात धन व mानाची, cा]^, राजा कडे अिधकार cा]^ व िन-े पाने सु œा धन लाभ सं भवतो.

शुG‐शुG‐केतु : 11 मे 2033 पासून 21 जुलै 2033 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत केतु cS—रात भयं कर आपि[, अपमृ Sु, दे शदे शा—र •मण आिण अधे म’े एखादे वे ळी थोडा फार फायदा
पण होवूं शकतो.

शुG‐रिव : 21 जुलै 2033 पासून 21 जुलै 2034 पयrत
शु /ा\ा महादशे त रिव\ा अOदशे चे फळ
शु Gाhा महादशे त रिवhा अ—दH शेत ‐
‐ राजाचे भय, राजकीय कायाH त अडथळे सं भवतात.
‐ शारीAरक क#, मbक, ने/, छाती व पोटाचे रोग होवूं शकतात.
‐ ब¼ुजनां शी कलह, धन व कृिष व पशु वगै रेचे नुकसान श/ुंची वृ ]œ व xाAरxय सं भवते .
‐ िन:सं तान gी कडून िकंवा कपटी मनु„ा कडून /ास व कैदे hा ब¼नाचे भय राहील.
‐ शु Gाhा महादशे त रिवhा अ—दH शेत सं ताप, राजा व जां वई यां hाशी िवरोध सं भवतो.
‐ अ—दH शेत xvलाभ, राY, gी, धन, स‰ि[चे सु ख, आपtो इ# cभू चे महासु ख, ई#िम/ाhा भे टीगां ठी, माता िपSां ना सु ख cा]^,
•ातृ सुख, सु यश, सु खसौभाeोदय लाभे ल.
‐ अ—दH शेत शरीराला, ताप, मानिसक /ास, Kजनां शी _े श, िनS िम`ाy भोजन, िपSाला /ास, बं धुचे नुकसान, राजदरबारात
िवरोध, ¯ण व सपH बाधा, घरी अनेक रोगां चे भय, घर आिण शे तीचा िवनाश सं भवतो.

शुG‐रिव‐रिव : 21 जुलै 2033 पासून 8 ऑग
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रिव\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ उnे ग, धन-य, प®ी ला /ास, िशरोवे दना, OाPणाशी िववाद वगै रे अशु भ फळे सं भवतात.

शुG‐रिव‐चंx : 8 ऑग

2033 पासून 7 सý}बर 2033 पयrत

रिव\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिव अ—दH शेत चJाhा cS—र दशे त मानिसक उnे ग, भाøण, धनाचे नुकसान, मनोvथा, मिण‐मु wािद र®ां चा िवनाश वगै रे
सं भवतो.

शुG‐रिव‐मंगळ : 7 सý}बर 2033 पासून 29 सý}बर 2033 पयrत
रिव\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत भौम‐cS—रात (मं गळाhा cS—र दशे त), राजा व श/ुचे भय, तु (
ं गवास, महासं कट, श/ु व अि9 पासू न सं कट
वगै रे सं भवतात.

शुG‐रिव‐रा• : 29 सý}बर 2033 पासून 23 नो£} बर 2033 पयrत
रिव\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत रा•‐cS—रात ƒेÅ cयु w रोग, श/ुभय, धन-य, महाभय, राजाmाभं ग व मानिसक /ास सं भवतो.

शुG‐रिव‐गु( : 23 नो£} बर 2033 पासून 10 जानेवारी 2034 पयrत
रिव\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत गु (‐cS—रात श/ुचा नाश, यु œात िवजय, अिभवृ ]œ, वg, सु वणH व भू षण cा]^ आिण रथ वगै रे वाहनां hा
cा]^ चा योग ये ईल.

शुG‐रिव‐शिन : 10 जानेवारी 2034 पासून 9 माचH 2034 पयrत
रिव\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात धन-य, पशुं ना /ास, मानिसक उnे ग, महारोग आिण सवH च -े /ां त अशु भ फळ} सं भवतात.

शुG‐रिव‐बुध : 9 माचH 2034 पासून 30 एिcल 2034 पयrत
रिव\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात िवRाcा]^, ब¼ुबा¼वां शी भे ट, भोजनलाभ, धनाची आवक, धमH लाभ व राजस ान cा^
होईल.

शुG‐रिव‐केतु : 30 एिcल 2034 पासून 21 मे 2034 पयrत
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रिव\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात cाणभय, महा-ित, राजभय, कलह व श/ु बरोबर महािववाद सं भवतो.

शुG‐रिव‐शुG : 21 मे 2034 पासून 21 जुलै 2034 पयrत
रिव\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात म’म(पाची वे ळ, थोडा फायदा व अÍ सु ख स‰ि[ cा^ होईल.

शुG‐चंx : 21 जुलै 2034 पासून 21 माचH 2036 पयrत
शु /ा\ा महादशे त चYा\ा अOदशे चे फळ
शु Gाhा महादशे त चJाhा अ—दH शेत ‐
‐ Kा½ाचे नुकसान, मbक व नखां ना /ास, िप[ cकोप, सं fहणी, गु Æ व gीcसं ग वगै रे रोगां चे आGमण होवूं शकते .
‐ िववादां त िवजय, vवसायात यथे# फायदा, gीप-ा कडून धनलाभ होईल.
‐ दे वदे वतां hा पू जे सं बंधी आ$था, अि9हो/ािद उ[म कायH हातू न घडे ल.
‐ श/ूंचा /ास, अÍ सु ख व वाघ वगै रे Kापदां चे भय असूं शकेल.
‐ वाहन सु ख, घरात शु भ लाभ, राजाhा कृपे ने गजा— ऐ|याH ची cा]^, महानRां चे (गं गा व इतर) ²ान, दे व OाPणां ची पू जा, गाणे
बजावणे यां hा कायH Gमामु ळे िवnâजनां ची सं गित, गाय, pै स वगै रे पशुं ची वृ ]œ, vापारात अिधक लाभ, भोजन वgाचे सौ³, व
ब¼ुबा¼वा सह भोजन ही सवH फळे cा^ होतील.
‐ धन नाश, /ास, महाभय, शारीAरक _े श, मनbाप, राजदरबारात िवरोध, िवदे श cवास, तीथHया/ा, प®ी पु /ािदकां ना /ास, ब¼ुचा
िवयोग सं भवतो.
‐ अ—दH शेत राजाhा कृपे ने दे श िकंवा fामाचे KािमN, धै यH, यश, सु ख, वाहन, वgाभू षण, िवहीर, बगीचे तलाव वगै र}चे िनमाH णकायH ,
धनसं fह वगै रे आिण दशार¢ात शरीर सु ख व दशा—ाम’े महा_े श असे ल.

शुG‐चंx‐चंx : 21 जुलै 2034 पासून 10 सý}बर 2034 पयrत
चYा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत चJ‐cS—रात भू िम, सु भोजन व धनाची cा]^, राजस ानाचे महासु ख व इतरिह अनेक महालाभ, प®ीसु ख
cा^ होईल.

शुG‐चंx‐मंगळ : 10 सý}बर 2034 पासून 15 ऑÔोबर 2034 पयrत
चYा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJा—दH शेत कुज cS—रात (मं गळाhा cS—रात) बु ]œवृ ]œ, महास ान, बं धुचे सु ख, धनाची आवक, व श/ुभय cा^ होईल.

शुG‐चंx‐रा• : 15 ऑÔोबर 2034 पासून 15 जानेवारी 2035 पयrत
चYा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त कtाण व धनस‰ि[, राYाकडून धनcा]^, जर रा• अशु भ fहां hा यु ितत वा दु #ीत
असे ल तर अपमृ Sु सं भवतो.
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शुG‐चंx‐गु( : 15 जानेवारी 2035 पासून 6 एिcल 2035 पयrत

चYा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त वg लाभ, ते जोवृ ]œ, सद् ु ग( कडून OPmान, राYाची व भू षणां ची cा]^ होईल.

शुG‐चंx‐शिन : 6 एिcल 2035 पासून 11 जुलै 2035 पयrत
चYा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात दु िदH नात वात‐िप[ा मु ळे िवशे ष /ास, धनधा

व यशाची हािन सं भवते .

शुG‐चंx‐बुध : 11 जुलै 2035 पासून 5 ऑÔोबर 2035 पयrत
चYा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात पु /cा]^, अ|लाभ, िवRा cा]^, महा उyित, शु भ वg व अyाची cा]^ होईल.

शुG‐चंx‐केतु : 5 ऑÔोबर 2035 पासून 10 नो£} बर 2035 पयrत
चYा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात OाPणाशी सं घषH, अपमृ Sु, सु खनाश व सवH च -े /ात /ास व क# सं भवतात.

शुG‐चंx‐शुG : 10 नो£} बर 2035 पासून 19 फेOुवारी 2036 पयrत
चYा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात धनाची आवक, महासु ख, क ोiि[, सु भोजन, सवाr शी cे म इSािद शु भ फळे असतील.

शुG‐चंx‐रिव : 19 फेOुवारी 2036 पासून 21 माचH 2036 पयrत
चYा\ा अOदशे त रिव‐LpOराचे दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत रिवhा cS—रात अyलाभ, वg cा]^ श/ु-य, सु ख cा]^ आिण सवH / िवजय cा^ होईल.

शुG‐मंगळ : 21 माचH 2036 पासून 21 मे 2037 पयrत
शु /ा\ा महादशे त मं गळा\ा अOदशे चे फळ
शु Gाhा महादशे त मं गळाhा अ—दH शेत ‐
‐ उÕाह वृ ]œ, साहसी कायाH त आवड राहील.
‐ भू िम cा]^, धनाचे आगमन व मनोरथ िस]œ होईल.
‐ प®ीला अAर# सं भवते .
‐ रwिवकाराने शरीराला /ास, िप[रोग व ¯ण वगै रेमु ळे अK$थता असूं शकते .
‐ शु Gाhा महादशे त मं गळाhा अ—दH शेत राजयोग cयु w िविश# स‰ि[, वाहन, भू षण, भू िमलाभ आिण सु खcद अभी# िस]œ
होईल.
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‐ अ—दH शाकाळात मातािपता यां ना भय उiy करणारे शीतÜर वगै रे रोगां चा /ास व अ Üरािधक रोग, $थान•ं श मन:_े श,
बं धुचे नुकसान, राजाचा िवरोध, राजदरबारात अिधकाMयां चा nे ष, धनधा ाची -ित, vापारात नुकसान आिण शे तजमीन इSािदं ची हािन
होईल.
‐ शाAरAरक बाधा होईल. दोष पAरहाराथH शां ितपाठ करावा.

शुG‐मंगळ‐मंगळ : 21 माचH 2036 पासून 15 एिcल 2036 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात श/ुभय, भयं कर िवरोध, रw gाव व मृ Sु भय सं भवतो.

शुG‐मंगळ‐रा• : 15 एिcल 2036 पासून 18 जून 2036 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रा•‐ cS—रात कैदे चे ब¼न, राजा आिण धनाचा िवनाश, कदाy भोजन, भाøणतं टा व श/ुभय सं भवतात.

शुG‐मंगळ‐गु( : 18 जून 2036 पासून 13 ऑग

2036 पयrत

मंगळा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐
‐ बु ]œचा Mहास, दु :ख, मानिसक तणाव सं भवतो.

शुG‐मंगळ‐शिन : 13 ऑग

2036 पासून 20 ऑÔोबर 2036 पयrत

मंगळा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शिन ‐ cS—रात मालकां चा नाश, /ास, धन-य, महाभय, अK$थता, भां डणतं टा व क# होणे सं भवते .

शुG‐मंगळ‐बुध : 20 ऑÔोबर 2036 पासून 19 िडस}बर 2036 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत बु ध‐ cS—रात सवH था बु ]œनाश, धनहािन, शरीराला ताप, िम/ व अyाचा िवनाश सं भवतो.

शुG‐मंगळ‐केतु : 19 िडस}बर 2036 पासून 13 जानेवारी 2037 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत केतु hा‐ cS—रात आळस, डोकेदु खी, पापज

रोग, अपमृ Sुभय, राजभय, व शgघात सं भवतो.

शुG‐मंगळ‐शुG : 13 जानेवारी 2037 पासून 25 माचH 2037 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शु G‐ cS—रात चाøाळाचे सं कट, /ास, राजा व शgाचे भय, अितसार रोग व वमन सं भवते .
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शुG‐मंगळ‐रिव : 25 माचH 2037 पासून 15 एिcल 2037 पयrत

मंगळा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रिव‐ cS—रात भू िमलाभ, धन, सं पि[ची आवक, मनसं तोष, िम/ सहवास, आिण सवH -े /ां त आन–ी आन–
असे ल.

शुG‐मंगळ‐चंx : 15 एिcल 2037 पासून 21 मे 2037 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत चJ‐ cS—रात दि-ण िदशे त फायदा होईल व पां ढरे शु • वgां लंकाराची cा]^ आिण सवH कायाH त िस]œ
सं भवते .

शुG‐रा• : 21 मे 2037 पासून 21 मे 2040 पयrत
शु /ा\ा महादशे त राR\ा अOदशे चे फळ
शु Gाhा महादशे त रा•hा अ—दH शेत ‐
‐ आक]áक भय, धनहािन व अपमान सं भवतो.
‐ ब¼ुजनां शी nे ष, िम/ मøळीकडून नुकसान, चाøाळ माणसाकडून दु :खाची सं भावना राहील.
‐ अि9चे भय व मू / जनन त»ासं बंधी रोग सं भवतात.
‐ एकRा अशा का¬ा पदाथाH ची cा]^ होईल Yामु ळे लाभदायक पAर]$थित िनमाH ण होईल.
‐ परमसु ख, धन धा लाभ, इ# ब¼ुबा¼वासह भोजन, cवासात कायH िस]œ, पशु व शे तजमीनीच लाभ होईल.
‐ अ—दH शाकाळ शु भcद असे ल. श/ुनाश, महोÕाह, राजाची cसyता वगै रे शु भ फळ} दशार¢ाhा पिहtा पां च मिह ात cा^
होतील. अंतदH शhा अ— काळात अजीणH रोग व Üरcकोप सं भवतो.
‐ कायाH त िवàे cवासात मनोvथा पर—ु राजासारखे सौभाeपू णH सु ख cा^ होईल. नैऋS कोणात cवास व राजदशH न, cवासात
कायH िस]œ, Kदे श परावतH न, OाPणां ना उपकार व तीथHया/ा घडे ल.
‐ मातािपSाला अशु भ फळ व सवH / जनnे ष सं भवतो.
‐ शAररात आळस सं भवतो.
‐ दोष पAरहाराथH मृ Sुंजय जप करणे कtाणकारी होईल.

शुG‐रा•‐रा• : 21 मे 2037 पासून 1 नो£} बर 2037 पयrत
राR\ा अOदशेत राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रा• cS—रात आला तर तु (
ं गवासाचे ब¼न, रोगाचे भय, ब•िवध cहार व िम/भय होवूं शकते .

शुG‐रा•‐गु( : 1 नो£} बर 2037 पासून 27 माचH 2038 पयrत
राR\ा अOदशेत गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत गु ( cS—रात सवH / आदर, ह[ी, घोडा (वाहन) आिण धनाची cा]^ होईल.

शुG‐रा•‐शिन : 27 माचH 2038 पासून 17 सý}बर 2038 पयrत
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राR\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शिन‐cS—रात भयं कर ब¼न, सु खाचे -य, महाभय व दररोज वातपीडा होवूं शकते .

शुG‐रा•‐बुध : 17 सý}बर 2038 पासून 19 फेOुवारी 2039 पयrत
राR\ा अOदशेत बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात सवH / अनेक cकारचे लाभ, प®ी nारे िवशे ष (पाने फायदा आिण परदे शगमनाने कायH िस]œ
सं भवते .

शुG‐रा•‐केतु : 19 फेOुवारी 2039 पासून 24 एिcल 2039 पयrत
राR\ा अOदशेत केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात बु ]œनाश, भय, अनेक cकारचे अडथळे , धन-य व सवH / कलह आिण उnे ग सं भवतो.

शुG‐रा•‐शुG : 24 एिcल 2039 पासून 24 ऑÔोबर 2039 पयrत
राR\ा अOदशेत शु/ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शु Gा‐cS—रात योिगनींचे भय, अ|-य, कदाy भोजन, प®ी िवनाश, वं शात शोक सं भवतो.

शुG‐रा•‐रिव : 24 ऑÔोबर 2039 पासून 17 िडस}बर 2039 पयrत
राR\ा अOदशेत रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात Üर रोग, महाभय, पु / पौ/ वगै र}ना _े श, अपमृ Sु सं भवतो आिण िन‡ाळजीपणा सं भवतो.

शुG‐रा•‐चंx : 17 िडस}बर 2039 पासून 18 माचH 2040 पयrत
राR\ा अOदशेत चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत चJcS—रात उnे ग, कलह िच—ा, मानहािन, महाभय, िपShा शरीराला /ास सं भवतो.

शुG‐रा•‐मंगळ : 18 माचH 2040 पासून 21 मे 2040 पयrत
राR\ा अOदशेत मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात भग–र रोगाचा /ास, रw िप[ज रोगां चा /ास, धन-य, महान मानिसक उnे ग सं भवतो.

शुG‐गु( : 21 मे 2040 पासून 20 जानेवारी 2043 पयrत
शु /ा\ा महादशे त गु Q\ा अOदशे चे फळ
शु Gाhा महादशे त गु (hा अ—दH शेत ‐
‐ अनेक कायाH ची िस]œ व अिधकार cा]^ होईल.
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‐ िवRालाभ, यm वगै रे शु भ कायाH त आस]w व यश, कीितH वृ ]œगं त होईल.
‐ धनधा , वgाभू षण यां ची cा]^, अचल सं पि[ चा लाभ सं भवतो.
‐ प®ी व स—ितचे सु ख िमळे ल पण प®ी व स—ित यां ना क# cद /ास सं भवतो.
‐ न# झालेtा राYाकडून धन cा]^, अभी# धन, वg व अ स‰ि[ची cा]^, िम/ व राजा कडून स ान, धन धा ाचे आगमन,
राजाकडून िमळणाMया स ानात सु यश पालखी, घोडा वगै रे वाहनाचे सु ख, िवnान cभु चे शु भागमन, शाgपाठाचे Vम, पु /ोÕव cयु w
सं तोष, इ# ब¼ुhा भे टी गां ठी, माता, िपता, पु / व भाऊ यां चे सु ख cा^ होतील.
‐ राजा, चोर वगै रे कडून /ास, शाAररीक /ास, Kत:ला रोग, भावां चे क#, कलहामु ळे मनोvथा, $थान•ं श, cवास व अनेक cकारे
रोगां चा /ास होवूं शकतो.
‐ दे ह बाधा सं भवते .
‐ दोष पAरहाराथH मृ Sुंजय म»ाचा जप करावा.

शुG‐गु(‐गु( : 21 मे 2040 पासून 27 सý}बर 2040 पयrत
गु Q\ा अOदशे त गु Q\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत गु (‐cS—रात सु वणH लाभ, धा वृ ]œ, कtाण व शु भफळ} यां चा उदय होईल.

शुG‐गु(‐शिन : 27 सý}बर 2040 पासून 1 माचH 2041 पयrत
गु Q\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शिन cS—रात गाय, भू िम व सु वणाH ची cा]^, सवH / सु ख साधन सामfी, अy, पान इSादींचा सं fह सं भवतो.

शुG‐गु(‐बुध : 1 माचH 2041 पासून 17 जुलै 2041 पयrत
गु Q\ा अOदशे त बु धा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत बु ध cS—रात िवRा, वg, mान व मोनी यां ची cा]^, िम/ां hा आगमना चे ²े ह सं भव आहे .

शुG‐गु(‐केतु : 17 जुलै 2041 पासून 11 सý}बर 2041 पयrत
गु Q\ा अOदशे त केतु\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत केतु cS—रात जलभय, चोरी, ब¼न, झगडा भाøण, अपमृ Sुभय सं भवतो.

शुG‐गु(‐शुG : 11 सý}बर 2041 पासून 21 फेOुवारी 2042 पयrत
गु Q\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शु G cS—रात अनेक िवRां ची व कमाH ची cा]^, सु वणH , वg, आभू षण यां ची cा]^ व कtाण cयु w सं तोष
सं भवतो.

शुG‐गु(‐रिव : 21 फेOुवारी 2042 पासून 11 एिcल 2042 पयrत
गु Q\ा अOदशे त रिव\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात राजा, िम/, िपता, माता यां चा ²े हलाभ आिण सवH / आदर cा^ होईल.
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शुG‐गु(‐चंx : 11 एिcल 2042 पासून 1 जुलै 2042 पयrत
गु Q\ा अOदशे त चYा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत चJाhा cS—रात सवH च _े शां चा िवनाश, मोती व घोडा यां ची cा]^ आिण सवH कायH िस]œ होईल.

शुG‐गु(‐मंगळ : 1 जुलै 2042 पासून 26 ऑग

2042 पयrत

गु Q\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत मं गळ cS—रात शgभय, गु दा पीडा, अि9मा¥R, अजीणH रोग आिण श/ुकृत पीडा होवूं शकते .

शुG‐गु(‐रा• : 26 ऑग

2042 पासून 20 जानेवारी 2043 पयrत

गु Q\ा अOदशे त राR\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रा• cS—रात चाøाळां चा िवरोध Sां hा nारे , क#, vािध व श/ुंचे भय सं भवते .

शुG‐शिन : 20 जानेवारी 2043 पासून 21 माचH 2046 पयrत
शु /ा\ा महादशे त शिन\ा अOदशे चे फळ
शु Gाhा महादशे त शिनhा अ—दH शेत‐
‐ fाम िकंवा नगराचे अिधपS, उŒ पद cा]^चा योग ये ईल.
‐ धन, भू िम,व घर यां ची cा]^ होईल. िम/ाnारे उyित होईल.
‐ अनैितक कायाH त cवृ ि[, अिधक वयाhा gीशी cे म, आळस, अिधक वायफळ खचH सं भवतो.
‐ श/ूंचा नाश, सं तितला शाAररीक क# होवूं शकतात.
‐ पु ‡ळ सु ख, इ# िम/ व ब¼ुबा¼वां चे िमलन, राजभवनात स ान, शु भcद क ाज , पु •तीथH फळ cा]^, दान धमाH nारे
पु •लाभ, आपtा मालकाकडे पदोyित िमळे ल.
‐ अ—दH शेचा काळ _े श कारक राहील.
‐ दे हात आळस, आमदानीपे -ा खचH जाb होणे , अ—दH शेhा आरं भी शरीर पीडा, मातािपSाला सु œा दे ह क#, प®ी पु /ाला सु œा
रोगां चा /ास, •मण, vावसाियक फायRाचा अभाव, गाय, pै स वगै रे पशुं चा िवनाश सं भवतो.
‐ जातकाला दे ह बाधा होईल.
‐ दोष पAरहाराथH ितळाचा होम हवन केला पािहजे .

शुG‐शिन‐शिन : 20 जानेवारी 2043 पासून 22 जुलै 2043 पयrत
शिन\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक वे दना, भाøण तं ‹ाचे भय, अनेक cकारची दु :खे सं भवतात.

शुG‐शिन‐बुध : 22 जुलै 2043 पासून 2 जानेवारी 2044 पयrत
शिन\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐
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‐ शिनhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, भाøणाचे भय, अy, पान यां चा िवनाश, धन-य, श/ुभय सं भवते .

शुG‐शिन‐केतु : 2 जानेवारी 2044 पासून 9 माचH 2044 पयrत
शिन\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत केतु cS—रात श/ुकडून कैदे चे ब¼न, वै व•Hता (ßानता), बु धािध›, मानिसक िच—ा, भय व /ास होवूं
शकतो.

शुG‐शिन‐शुG : 9 माचH 2044 पासून 18 सý}बर 2044 पयrत
शिन\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शु G cS—रात िवचाAरत वbु (मनोरथ) िस]œ, Kजनां चे कtाण व cय®ात यश सं भवते .

शुG‐शिन‐रिव : 18 सý}बर 2044 पासून 15 नो£} बर 2044 पयrत
शिन\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रिव cS—रात राजसते ज व अिधकार, आपtा घरी भाøण, Üर, vािधज

पीडा सं भवते .

शुG‐शिन‐चंx : 15 नो£} बर 2044 पासून 19 फेOुवारी 2045 पयrत
शिन\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत चJ cS—रात बु ]œ िवकास, महान कायाr चा cार¢ ते जोमा , अिधक खचH , अनेक ]gयां शी सं बंध सं भवतो.

शुG‐शिन‐मंगळ : 19 फेOुवारी 2045 पासून 27 एिcल 2045 पयrत
शिन\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात ते जाचा अभाव, पु /ाला आधार, अि9 व श/ुचे भय, वात व िप[ ज

/ास सं भवतो.

शुG‐शिन‐रा• : 27 एिcल 2045 पासून 18 ऑÔोबर 2045 पयrत
शिन\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रा• cS—रात धन-य, वgहािन, भू िमनाश, भय, िवदे श या/ा व मृ Sुभय सं भवतो.

शुG‐शिन‐गु( : 18 ऑÔोबर 2045 पासून 21 माचH 2046 पयrत
शिन\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत गु ( cS—रात प®ी कडून झालेtा गृ हिछxा पासू न सवाr चे र-ण कर•ात असमथHता, भाøण तं टा व
मानिसक उnे ग सं भवतो.
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शुG‐बुध : 21 माचH 2046 पासून 19 जानेवारी 2049 पयrत

शु /ा\ा महादशे त बु धा\ा अOदशे चे फळ
शु Gाhा महादशे त बु धाhा अ—दH शेत ‐
‐ राजाशी मै /ी, राजाकडून स ानाची cा]^ होईल.
‐ वृ -, फळ} व चतु द cा•ां hा vवसायात xv लाभ सं भवतो.
‐ किठण पAरVम कर•ाकडे cवृ ि[ व पराGमाची वृ ]œ होईल.
‐ प®ी सु ख, सं तित व िम/ां चे सु ख, ऐ|यH व समृ ]œ cा^ होईल.
‐ शरीर िनरोगी व बु ]œ ]$थर राहील.
‐ शु Gाhा महादशे त बु धाhा अ—दH शेत शु भcद राजcसाद, सौभाeोदय, पु /लाभ िकंवा पु / सु ख, स ागाH ने धन cा]^, पु राण
धम\पदे शाचे Vवण, Vृंगार रस शौिकनां ची सं गित, इ# बं धुजणां नी पAरपू णH घरात राजाचा समागम, आपtा मालका कडून महासु ख आिण
िनS िम`ाy भोजन इSािद शु भ फळे cापत होतील.
‐ अ—दH शा काळात पशुं चा नाश, परगृ हिनवास, मानिसक अK$थता, vवसायात सवH / -ित, अ—दH शा आर¢ काळात शु भ फळे ,
म’काळात म’म फळे व अ—काळात _े श, शीतÜर सं भवतो.

शुG‐बुध‐बुध : 21 माचH 2046 पासून 15 ऑग

2046 पयrत

बु धा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œ, िवRा, धन, वg यां ची cा]^, महासु ख, सु वणाH िद र®लाभ सं भवतो.

शुG‐बुध‐केतु : 15 ऑग

2046 पासून 14 ऑÔोबर 2046 पयrत

बु धा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत केतु cS—रात कु]Õत अy (कदाyा) चे भोजन, उदररोग, डोळयां चा कामला रोग आिण रw िप[जरोगां चा
सं भव आहे .

शुG‐बुध‐शुG : 14 ऑÔोबर 2046 पासून 5 एिcल 2047 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शु Gाhा cS—रात उ[र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार cा]^ सं भवते .

शुG‐बुध‐रिव : 5 एिcल 2047 पासून 26 मे 2047 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरात उ†र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार LाVX
सं भवते.बु धा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ‐
‐ बु धाhा अ—दH शेत रिव cS—रात ते जाची कमी, रोग व शारीAरक /ास िच[ात अK$थता सं भवते .

शुG‐बुध‐चंx : 26 मे 2047 पासून 21 ऑग

2047 पयrत

बु धा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत चJ cS—रात प®ी सु ख, धन व स‰ि[ची cा]^, क ोiि[, महाधनलाभ, सवH cकारचे सौ³ cा^ होईल.
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शुG‐बुध‐मंगळ : 21 ऑग

2047 पासून 20 ऑÔोबर 2047 पयrत

बु धा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रदशे त धमH , बु œी व धनाची cा]^, चोर, अि9 यां चे पासू न /ास, रw वg cा]^, व शgाचा
आघात सं भवतो.

शुG‐बुध‐रा• : 20 ऑÔोबर 2047 पासून 23 माचH 2048 पयrत
बु धा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण वादिववाद अचानक भीितचे वातावरण, राजा व शgा nारे उiy भय
सं भवते .

शुG‐बुध‐गु( : 23 माचH 2048 पासून 8 ऑग

2048 पयrत

बु धा\ा अOदशे त गुQ\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात राY िकंवा राYािधकाराची cा]^, राजाकडून स ान, सद् ु ब]œ व िवRेची वृ ]œ सं भवते .

शुG‐बुध‐शिन : 8 ऑग

2048 पासून 19 जानेवारी 2049 पयrत

बु धा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शिनhा cS—रात शरीAरक आघाता मु ळे वात िप[ जिनत पीडा व अनेक cकारे धनाचा नाश होवूं शकतो.

शुG‐केतु : 19 जानेवारी 2049 पासून 21 माचH 2050 पयrत
शु /ा\ा महादशे त केतु\ा अOदशे चे फळ
शु Gाhा महादशे त केतु hा अ—दH शेत‐
‐ राजकीय कायाH त अपयश, धनहािन सं भवते .
‐ िच[ात चं चलता, मनात अशां ित व शाAरAरक /ास होवूं शकतात.
‐ ब¼ु बा¼वां शी कलह अथवा भावावर अAर# ये णे सं भवते .
‐ श/ुकडून /ास व सं पि[ची कमतरता होईल.
‐ आर¢ काळात िम`ाy भोजन, vापारात cचु र लाभ, गाई, pशी वगै रे पशूं ची वृ ]œ, धन‐धा समृ ]œ यु œ सं fामां त िवजय cा^
होईल. अ—दH शेhा अ— काळात िह सु ख cा^ होईल. म’काळात म’म cकारची फळे पर—ु मधे मधे महान क# होतील पण न—र
आरोe cा]^ होईल.
‐ अ—दH शाकाळात चोर, सपH , ¯ण यां चा /ास, बु ]œ -य, महाभय, िशरोवे दना, मानिसक सं ताप, अकारण कलह cमे ह आिदक रोग,
अनेक cकारे xvनाश, प®ी पु /ां चा िवरोध, cवास व कायाH ची -ित होईल.
‐ शाAररीक बाधा सं भवते .
‐ दोष पAरहाराथH मृ Sुंजय मं /ाचा जप व छागदान (बकरी चे िपÂू ) दान करावे .

शुG‐केतु‐केतु : 19 जानेवारी 2049 पासून 13 फेOुवारी 2049 पयrत
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केतु\ा अOदशे त केुत\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत केतु cS—रात एकाएकी िवपि[, दे शा—र गमन व xvनाश सं भवतो.

शुG‐केतु‐शुG : 13 फेOुवारी 2049 पासून 25 एिcल 2049 पयrत
केतु\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शु G cS—रात ß} À श/ुचे भय, िकंवा Sां hामु ळे धनहािन, ने/ रोग, डोकेदु खी व पशुं ची हािन सं भवते .

शुG‐केतु‐रिव : 25 एिcल 2049 पासून 16 मे 2049 पयrत
केतु\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रिव cS—रात िम/मøळीशी िवरोध अपमृ Sु, पराजय, बु ]œ•ं श व िववाद होवूं शकतो.

शुG‐केतु‐चंx : 16 मे 2049 पासून 21 जून 2049 पयrत
केतु\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत चJ cS—रात अy नाश, यश:-य, शारीAरक /ास, बु ]œ•म व आम वाताची वृ ]œ सं भवते .

शुG‐केतु‐मंगळ : 21 जून 2049 पासून 16 जुलै 2049 पयrत
केतु\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत भौम cS—रात शgाघाताने, पड•ामु ळे व आगीमु ळे /ास, नीच श/ुचे भय व श/ु कडून /ास सं भवतो.

शुG‐केतु‐रा• : 16 जुलै 2049 पासून 18 सý}बर 2049 पयrत
केतु\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रा• cS—ारात ]gयां चे भय, श/ुंचा cादु भाH व व -ु x लोकां कडून िह भीित असूं शकते .

शुG‐केतु‐गु( : 18 सý}बर 2049 पासून 13 नो£} बर 2049 पयrत
केतु\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत गु ( cS—रात धन-य, महोiात, वg व िम/ यां चा िवनाश व सवH / _े श सं भवतो.

शुG‐केतु‐शिन : 13 नो£} बर 2049 पासून 20 जानेवारी 2050 पयrत
केतु\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक पीडा, िम/ां चा वध व अS— अÍ लाभ सं भवतो.
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शुG‐केतु‐बुध : 20 जानेवारी 2050 पासून 21 माचH 2050 पयrत
केतु\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, महान उnे ग, िवRेची हािन, महाभय व सतत कायH िस]œ म’े िवकलN सं भव आहे .

रिव महादशा: 21 माचH 2050 पासून 21 माचH 2056 पयrत
रिव\ा महादशे चे फळ
Hाभािवक फळ
सामा (पाने रिवhा महादशे त खालील cमाणे फळं असतात ‐
‐ रिवhा महादशे त पृ Øी, राजnार, OाPण, अि9, शg, व औषाधां मुळे धनाची cा]^ सं भवते .
‐ आपली आवड य», मं / व आ’ा‘ात वाढे ल.
‐ राजकीय लोकां शी मै /ी होईल व सरकारी कमH चाराMयां hा अनुfहाने सवH कायº होतील.
‐ रिवhा महादशे त िच—ायु w जीवन राहील.
‐ भाऊ ब–ां शी वै र, प®ी, पु / व िपता यां चा िवयोग सं भवतो.
‐ राजा (राजकीय अिधकारी), चोर, अि9 व श/ु यां hा पासू न भय सं भवते .
‐ दां त, ने/ व पोट यां चे दु खण} होऊं शकेल.
‐ गोधन व नोकर यां hात कमतरता ये ईल.
‐ कधी कधी cवास व परदे शी िनवास करावा लागे ल.
िविश फळ
रिवhा उŒ िकंवा नीच $थानी ]$थत असtाकारणाने नवमां शािदhा भे दाभे दामु ळे व अ
अव$थेनुसार फळां म’े खालील cमाणे बदल घडतात‐

fहां hा यु ितत िकंवा •#ीत असtाने

‐ कु]Õत अyाचे भोजन व चां गले भोजन न िमळtाने शरीर दु बHल होवूं शकते .
‐ जीणH वbुं ची cा]^ िनकृ# cकारचे जीवन व अिन# िGयां मुळे दु :ख सं भवते .
‐ जमीनीमु ळे धनोपाजH न, वg आR चा लाभ होईल.
‐ िम/ां बरोबर आन–, Kजनां चे cे म आिण िववाहोÕव होईल. .
‐ िवRा cयु w ³ाित, प®ी‐पु / सु ख, gी वगाH कडून सु ख व आन– cा^ होईल.
‐ माता‐िपता यां ना आन– होईल.
‐ राज दरबारात मान स ान cा^ होईल.
‐ प®ीला /ास, रोग अथवा मृ Sु होवूं शकतो.
‐ गृ ह$थ सु खात vSय ये ईल.
‐ दू ध, तू प इSािद लिलत भोजन पदाथाr चा अभाव असे ल.
‐ भोजनां त अनेक असु िवधा राहतील.
‐ उŒािधकार cा]^ ची इÀा उiy होईल.
‐ Gोधाचे आिध› राहील, वातज रोगां चा /ास सं भवतो.
‐ राजकीय लोकां शी मै /ी व Sां चा अनुfह cा^ होईल.
‐ माता िपता व ब¼ुवगाH चा िवयोग सं भवतो.
‐ समाजात ³ाित व कीितH ची वृ ]œ होईल.
‐ प®ीची अिधनता व प®ी कडून पराजय सं भवतो.
‐ िम/ां ना पीडा व िम/ां कडून /ास होवूं शकतो.
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रिव‐रिव : 21 माचH 2050 पासून 9 जुलै 2050 पयrत

रिव\ा महादशे त रिव\ा अं तदशे चे फळ.
रिव hा महादशे त रिवhा अंतदH शेत.
‐ राजकुळाकडून फायदा, राजस ान (pणजे राजकीय लोकां कडून आदर) िमळे ल.
‐ अिधकारात वृ ]œ व उŒ पद cा^ होईल.
‐ यु œाnारे धन cा]^ होवूं शकते .
‐ मनात अशा]— आिण परदे श •मण, अर•ािद म’े भटकणे सं भवते .
‐ रिवhा आपtा Kत:hा दशे त व अ—दH शेत धनधा इSािदं चा लाभ होईल.

रिव‐रिव‐रिव : 21 माचH 2050 पासून 27 माचH 2050 पयrत
रिव\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ उnे ग, धन-य, प®ी ला /ास, िशरोवे दना, OाPणाशी िववाद वगै रे अशु भ फळे सं भवतात.

रिव‐रिव‐चंx : 27 माचH 2050 पासून 5 एिcल 2050 पयrत
रिव\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिव अ—दH शेत चJाhा cS—र दशे त मानिसक उnे ग, भाøण, धनाचे नुकसान, मनोvथा, मिण‐मु wािद र®ां चा िवनाश वगै रे
सं भवतो.

रिव‐रिव‐मंगळ : 5 एिcल 2050 पासून 11 एिcल 2050 पयrत
रिव\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत भौम‐cS—रात (मं गळाhा cS—र दशे त), राजा व श/ुचे भय, तु (
ं गवास, महासं कट, श/ु व अि9 पासू न सं कट
वगै रे सं भवतात.

रिव‐रिव‐रा• : 11 एिcल 2050 पासून 28 एिcल 2050 पयrत
रिव\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत रा•‐cS—रात ƒेÅ cयु w रोग, श/ुभय, धन-य, महाभय, राजाmाभं ग व मानिसक /ास सं भवतो.

रिव‐रिव‐गु( : 28 एिcल 2050 पासून 12 मे 2050 पयrत
रिव\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत गु (‐cS—रात श/ुचा नाश, यु œात िवजय, अिभवृ ]œ, वg, सु वणH व भू षण cा]^ आिण रथ वगै रे वाहनां hा
cा]^ चा योग ये ईल.

रिव‐रिव‐शिन : 12 मे 2050 पासून 30 मे 2050 पयrत
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रिव\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात धन-य, पशुं ना /ास, मानिसक उnे ग, महारोग आिण सवH च -े /ां त अशु भ फळ} सं भवतात.

रिव‐रिव‐बुध : 30 मे 2050 पासून 14 जून 2050 पयrत
रिव\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात िवRाcा]^, ब¼ुबा¼वां शी भे ट, भोजनलाभ, धनाची आवक, धमH लाभ व राजस ान cा^
होईल.

रिव‐रिव‐केतु : 14 जून 2050 पासून 20 जून 2050 पयrत
रिव\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात cाणभय, महा-ित, राजभय, कलह व श/ु बरोबर महािववाद सं भवतो.

रिव‐रिव‐शुG : 20 जून 2050 पासून 9 जुलै 2050 पयrत
रिव\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात म’म(पाची वे ळ, थोडा फायदा व अÍ सु ख स‰ि[ cा^ होईल.

रिव‐चंx : 9 जुलै 2050 पासून 7 जानेवारी 2051 पयrत
रिव\ा महादशे त चYा\ा अं तदशे चे फळ
रिवhा महादशे त चJाhा अंतदH शेत ‐
‐ अिधकार, मान cती`ा आिण सु ख यां ची वृ ]œ होईल.
‐ vवसायात लाभ, धिनक लोकां कडून लाभ आिण सां साAरक सु खाची cा]^ होईल.
‐ कुटु ]·यां कडून व िम/ां कडून धन cा]^ होईल. दागदािगने वg इSािद cा^ होतील.
‐ िवरोधकां चा नाश व श/ूंवर िवजय िमळे ल.

रिव‐चंx‐चंx : 9 जुलै 2050 पासून 24 जुलै 2050 पयrत
चYा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत चJ‐cS—रात भू िम, सु भोजन व धनाची cा]^, राजस ानाचे महासु ख व इतरिह अनेक महालाभ, प®ीसु ख
cा^ होईल.

रिव‐चंx‐मंगळ : 24 जुलै 2050 पासून 4 ऑग

2050 पयrत

चYा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJा—दH शेत कुज cS—रात (मं गळाhा cS—रात) बु ]œवृ ]œ, महास ान, बं धुचे सु ख, धनाची आवक, व श/ुभय cा^ होईल.
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रिव‐चंx‐रा• : 4 ऑग

2050 पासून 31 ऑग

2050 पयrत

चYा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त कtाण व धनस‰ि[, राYाकडून धनcा]^, जर रा• अशु भ fहां hा यु ितत वा दु #ीत
असे ल तर अपमृ Sु सं भवतो.

रिव‐चंx‐गु( : 31 ऑग

2050 पासून 24 सý}बर 2050 पयrत

चYा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त वg लाभ, ते जोवृ ]œ, सद् ु ग( कडून OPmान, राYाची व भू षणां ची cा]^ होईल.

रिव‐चंx‐शिन : 24 सý}बर 2050 पासून 23 ऑÔोबर 2050 पयrत
चYा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात दु िदH नात वात‐िप[ा मु ळे िवशे ष /ास, धनधा

व यशाची हािन सं भवते .

रिव‐चंx‐बुध : 23 ऑÔोबर 2050 पासून 18 नो£} बर 2050 पयrत
चYा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात पु /cा]^, अ|लाभ, िवRा cा]^, महा उyित, शु भ वg व अyाची cा]^ होईल.

रिव‐चंx‐केतु : 18 नो£} बर 2050 पासून 29 नो£} बर 2050 पयrत
चYा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात OाPणाशी सं घषH, अपमृ Sु, सु खनाश व सवH च -े /ात /ास व क# सं भवतात.

रिव‐चंx‐शुG : 29 नो£} बर 2050 पासून 29 िडस}बर 2050 पयrत
चYा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात धनाची आवक, महासु ख, क ोiि[, सु भोजन, सवाr शी cे म इSािद शु भ फळे असतील.

रिव‐चंx‐रिव : 29 िडस}बर 2050 पासून 7 जानेवारी 2051 पयrत
चYा\ा अOदशे त रिव‐LpOराचे दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत रिवhा cS—रात अyलाभ, वg cा]^ श/ु-य, सु ख cा]^ आिण सवH / िवजय cा^ होईल.

रिव‐मंगळ : 7 जानेवारी 2051 पासून 15 मे 2051 पयrत
रिव\ा महादशे त मंगळा\ा अं तदशे चे फळ
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रिवhा महादशे त मं गळाhा अंतदH शेम’े ‐
‐ राYाकडून लाभ व स ान, cती`ा यां ची वृ ]œ होईल.
‐ सोने, र® व वgे यां चा लाभ व वै भवाची वृ ]œ होईल.
‐ घरी मं गल कायº आिण भावां चे सु ख cा^ होईल.
‐ िप[ जिनत रोग वगै रे मु ळे /ास आिण आपtा कुलाhा लोकां चा िवरोध होवूं शकतो.

रिव‐मंगळ‐मंगळ : 7 जानेवारी 2051 पासून 15 जानेवारी 2051 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात श/ुभय, भयं कर िवरोध, रw gाव व मृ Sु भय सं भवतो.

रिव‐मंगळ‐रा• : 15 जानेवारी 2051 पासून 3 फेOुवारी 2051 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रा•‐ cS—रात कैदे चे ब¼न, राजा आिण धनाचा िवनाश, कदाy भोजन, भाøणतं टा व श/ुभय सं भवतात.

रिव‐मंगळ‐गु( : 3 फेOुवारी 2051 पासून 20 फेOुवारी 2051 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐
‐ बु ]œचा Mहास, दु :ख, मानिसक तणाव सं भवतो.

रिव‐मंगळ‐शिन : 20 फेOुवारी 2051 पासून 12 माचH 2051 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शिन ‐ cS—रात मालकां चा नाश, /ास, धन-य, महाभय, अK$थता, भां डणतं टा व क# होणे सं भवते .

रिव‐मंगळ‐बुध : 12 माचH 2051 पासून 30 माचH 2051 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत बु ध‐ cS—रात सवH था बु ]œनाश, धनहािन, शरीराला ताप, िम/ व अyाचा िवनाश सं भवतो.

रिव‐मंगळ‐केतु : 30 माचH 2051 पासून 7 एिcल 2051 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत केतु hा‐ cS—रात आळस, डोकेदु खी, पापज

रोग, अपमृ Sुभय, राजभय, व शgघात सं भवतो.

रिव‐मंगळ‐शुG : 7 एिcल 2051 पासून 28 एिcल 2051 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शु G‐ cS—रात चाøाळाचे सं कट, /ास, राजा व शgाचे भय, अितसार रोग व वमन सं भवते .
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रिव‐मंगळ‐रिव : 28 एिcल 2051 पासून 5 मे 2051 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रिव‐ cS—रात भू िमलाभ, धन, सं पि[ची आवक, मनसं तोष, िम/ सहवास, आिण सवH -े /ां त आन–ी आन–
असे ल.

रिव‐मंगळ‐चंx : 5 मे 2051 पासून 15 मे 2051 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत चJ‐ cS—रात दि-ण िदशे त फायदा होईल व पां ढरे शु • वgां लंकाराची cा]^ आिण सवH कायाH त िस]œ
सं भवते .

रिव‐रा• : 15 मे 2051 पासून 8 एिcल 2052 पयrत
रिव\ा महादशे त राR\ा अं तदशे चे फळ
रिवhा महादशे त रा•hा अंतदH शे म’े ‐
‐ कायH vवसायात िच—ा व शारीAरक /ास होईल.
‐ कुटु · आिण श/ु कडून /ास, पदhु ित व मनाला दु :ख होवूं शकते .
‐ cितकूल कायH , जनहािन, धनहािन व िवषयाचे भय सं भवते .
‐ राYाकडून (सरकार कडून) स ान, भाeवृ ]œ, यशोलाभ, प®ी‐पु /ाला सु ख आिण घरी पु /ोÕव जिनत कtाण होईल.
‐ ब¼न, $थान•ं श, कारागृ हवास, चोर, सपH , ¯णाचे भय, प®ी व पु /ां ना /ास, पशु , घर आिण
जमीनीचे नुकसान, तसे च, गु Æ, -यरोग व अितसार यां चािह cकोप होईल.

रिव‐रा•‐रा• : 15 मे 2051 पासून 3 जुलै 2051 पयrत
राR\ा अOदशेत राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रा• cS—रात आला तर तु (
ं गवासाचे ब¼न, रोगाचे भय, ब•िवध cहार व िम/भय होवूं शकते .

रिव‐रा•‐गु( : 3 जुलै 2051 पासून 16 ऑग

2051 पयrत

राR\ा अOदशेत गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत गु ( cS—रात सवH / आदर, ह[ी, घोडा (वाहन) आिण धनाची cा]^ होईल.

रिव‐रा•‐शिन : 16 ऑग

2051 पासून 7 ऑÔोबर 2051 पयrत

राR\ा अOदशेत शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शिन‐cS—रात भयं कर ब¼न, सु खाचे -य, महाभय व दररोज वातपीडा होवूं शकते .
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रिव‐रा•‐बुध : 7 ऑÔोबर 2051 पासून 23 नो£} बर 2051 पयrत

राR\ा अOदशेत बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात सवH / अनेक cकारचे लाभ, प®ी nारे िवशे ष (पाने फायदा आिण परदे शगमनाने कायH िस]œ
सं भवते .

रिव‐रा•‐केतु : 23 नो£} बर 2051 पासून 12 िडस}बर 2051 पयrत
राR\ा अOदशेत केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात बु ]œनाश, भय, अनेक cकारचे अडथळे , धन-य व सवH / कलह आिण उnे ग सं भवतो.

रिव‐रा•‐शुG : 12 िडस}बर 2051 पासून 5 फेOुवारी 2052 पयrत
राR\ा अOदशेत शु/ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शु Gा‐cS—रात योिगनींचे भय, अ|-य, कदाy भोजन, प®ी िवनाश, वं शात शोक सं भवतो.

रिव‐रा•‐रिव : 5 फेOुवारी 2052 पासून 21 फेOुवारी 2052 पयrत
राR\ा अOदशेत रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात Üर रोग, महाभय, पु / पौ/ वगै र}ना _े श, अपमृ Sु सं भवतो आिण िन‡ाळजीपणा सं भवतो.

रिव‐रा•‐चंx : 21 फेOुवारी 2052 पासून 20 माचH 2052 पयrत
राR\ा अOदशेत चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत चJcS—रात उnे ग, कलह िच—ा, मानहािन, महाभय, िपShा शरीराला /ास सं भवतो.

रिव‐रा•‐मंगळ : 20 माचH 2052 पासून 8 एिcल 2052 पयrत
राR\ा अOदशेत मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात भग–र रोगाचा /ास, रw िप[ज रोगां चा /ास, धन-य, महान मानिसक उnे ग सं भवतो.

रिव‐गु( : 8 एिcल 2052 पासून 25 जानेवारी 2053 पयrत
रिव\ा महादशे त गु Q\ा अं तदशे चे फळ
रिवhा महादशे त गु (hा अंतदH शे म’े‐
‐ राजकीय -े /ात स ान व पद लाभ होईल.
‐ िवRेhा -े /ात यश, सÐनां शी मै /ी व mान वृ ]œ होईल.
‐ स•माH त (िच, दे व व OPण यां hात भ]w आिण तीथH या/ा घडे ल.
‐ धन धा सं चयाची इÀा, उ[म वg, सोने व दािगने वगै रे cा^ होतील.
‐ पु / लाभ, पु /ाnारे धनाची cा]^ आिण श/ुचा -य होईल.
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 106

sample horoscope

ॐ

‐ भाeवृ ]œ, दान धमH िGये त आस]w, दे वाराधना, गु (भ]w, मानिसक तु ि# आिण पु •कायाH ची सं िस]œ होईल.

रिव‐गु(‐गु( : 8 एिcल 2052 पासून 17 मे 2052 पयrत
गु Q\ा अOदशे त गु Q\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत गु (‐cS—रात सु वणH लाभ, धा वृ ]œ, कtाण व शु भफळ} यां चा उदय होईल.

रिव‐गु(‐शिन : 17 मे 2052 पासून 2 जुलै 2052 पयrत
गु Q\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शिन cS—रात गाय, भू िम व सु वणाH ची cा]^, सवH / सु ख साधन सामfी, अy, पान इSादींचा सं fह सं भवतो.

रिव‐गु(‐बुध : 2 जुलै 2052 पासून 13 ऑग

2052 पयrत

गु Q\ा अOदशे त बु धा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत बु ध cS—रात िवRा, वg, mान व मोनी यां ची cा]^, िम/ां hा आगमना चे ²े ह सं भव आहे .

रिव‐गु(‐केतु : 13 ऑग

2052 पासून 30 ऑग

2052 पयrत

गु Q\ा अOदशे त केतु\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत केतु cS—रात जलभय, चोरी, ब¼न, झगडा भाøण, अपमृ Sुभय सं भवतो.

रिव‐गु(‐शुG : 30 ऑग

2052 पासून 17 ऑÔोबर 2052 पयrत

गु Q\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शु G cS—रात अनेक िवRां ची व कमाH ची cा]^, सु वणH , वg, आभू षण यां ची cा]^ व कtाण cयु w सं तोष
सं भवतो.

रिव‐गु(‐रिव : 17 ऑÔोबर 2052 पासून 1 नो£} बर 2052 पयrत
गु Q\ा अOदशे त रिव\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात राजा, िम/, िपता, माता यां चा ²े हलाभ आिण सवH / आदर cा^ होईल.

रिव‐गु(‐चंx : 1 नो£} बर 2052 पासून 25 नो£} बर 2052 पयrत
गु Q\ा अOदशे त चYा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत चJाhा cS—रात सवH च _े शां चा िवनाश, मोती व घोडा यां ची cा]^ आिण सवH कायH िस]œ होईल.

रिव‐गु(‐मंगळ : 25 नो£} बर 2052 पासून 12 िडस}बर 2052 पयrत
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गु Q\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत मं गळ cS—रात शgभय, गु दा पीडा, अि9मा¥R, अजीणH रोग आिण श/ुकृत पीडा होवूं शकते .

रिव‐गु(‐रा• : 12 िडस}बर 2052 पासून 25 जानेवारी 2053 पयrत
गु Q\ा अOदशे त राR\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रा• cS—रात चाøाळां चा िवरोध Sां hा nारे , क#, vािध व श/ुंचे भय सं भवते .

रिव‐शिन : 25 जानेवारी 2053 पासून 7 जानेवारी 2054 पयrत
शािन Lीpथ Hणदान, इA मn जप, किपला गायी ंचे दान केले पािहजे .रिव\ा महादशे त शिन\ा अं तदशेचे फळ
रिवhा महादशे त शिनhा अंतदH शे म’े‐
‐ बु ]œची vfता, िवRेत अपयश कायाH त िवàे ये तील.
‐ लोकां शी वै र, िम/ां शी िवरोध, प®ी व पु /ाला /ास सं भवतो.
‐ राजाचे व चोराचे भय, आळसाची वृ ]œ होईल.
‐ कमी दजाH ची नोकरी (रोजगार) आिण चमH रोगाचा /ास होईल.
‐ घरात, कtाण, सं पि[, राजस ान, अनेकिवध वgे व धनाचे शु भागमन होईल.
‐ वात, शू ळ, महाvािध (कु#रोग), Üराितसार, आR रोगां चा /ास, ब¼न, कायH हािन, धन नाश व महाभय, एकाएकी कलह आिण
जावयां शी िवरोध होईल.
‐ या अ—दH शेत अपमृ Sुचेिह भय राहील.
‐ शा]— िcSथH काळी गाय, pै स, छाग यां चे दान आिण मृ Sुंजय मं /ाचा जप केला पािहजे . (छाग ‐ बकरीचे िपÂु )

रिव‐शिन‐शिन : 25 जानेवारी 2053 पासून 21 माचH 2053 पयrत
शिन\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक वे दना, भाøण तं ‹ाचे भय, अनेक cकारची दु :खे सं भवतात.

रिव‐शिन‐बुध : 21 माचH 2053 पासून 9 मे 2053 पयrत
शिन\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, भाøणाचे भय, अy, पान यां चा िवनाश, धन-य, श/ुभय सं भवते .

रिव‐शिन‐केतु : 9 मे 2053 पासून 29 मे 2053 पयrत
शिन\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत केतु cS—रात श/ुकडून कैदे चे ब¼न, वै व•Hता (ßानता), बु धािध›, मानिसक िच—ा, भय व /ास होवूं
शकतो.

रिव‐शिन‐शुG : 29 मे 2053 पासून 26 जुलै 2053 पयrत
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शिन\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शु G cS—रात िवचाAरत वbु (मनोरथ) िस]œ, Kजनां चे कtाण व cय®ात यश सं भवते .

रिव‐शिन‐रिव : 26 जुलै 2053 पासून 13 ऑग

2053 पयrत

शिन\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रिव cS—रात राजसते ज व अिधकार, आपtा घरी भाøण, Üर, vािधज

रिव‐शिन‐चंx : 13 ऑग

पीडा सं भवते .

2053 पासून 11 सý}बर 2053 पयrत

शिन\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत चJ cS—रात बु ]œ िवकास, महान कायाr चा cार¢ ते जोमा , अिधक खचH , अनेक ]gयां शी सं बंध सं भवतो.

रिव‐शिन‐मंगळ : 11 सý}बर 2053 पासून 1 ऑÔोबर 2053 पयrत
शिन\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात ते जाचा अभाव, पु /ाला आधार, अि9 व श/ुचे भय, वात व िप[ ज

/ास सं भवतो.

रिव‐शिन‐रा• : 1 ऑÔोबर 2053 पासून 22 नो£} बर 2053 पयrत
शिन\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रा• cS—रात धन-य, वgहािन, भू िमनाश, भय, िवदे श या/ा व मृ Sुभय सं भवतो.

रिव‐शिन‐गु( : 22 नो£} बर 2053 पासून 7 जानेवारी 2054 पयrत
शिन\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत गु ( cS—रात प®ी कडून झालेtा गृ हिछxा पासू न सवाr चे र-ण कर•ात असमथHता, भाøण तं टा व
मानिसक उnे ग सं भवतो.

रिव‐बुध : 7 जानेवारी 2054 पासून 14 नो£} बर 2054 पयrत
रिव\ा महादशे त बु धा\ा अं तदशे चे फळ
रिवhा महादशे त बु धाhा अंतदH शे म’े ‐
‐ जातकाhा मनात अशा]— व िन(Õाह राहील.
‐ ब¼ुवगाH कडून /ास व अिधक धन खचH होईल.
‐ अÍ मा/ेत सु ख व अ लोकां ची अनुकूलता cा^ होईल.
‐ रw cकोपाने ख(ज, खाज व एखादे वेळी कु` रोगाचा िह /ास होवूं शकतो.
‐ रिव महादशे त बु धाhा अ—दH शेम’े राY लाभ, महान उÕाह, प®ी पु /ािद सौ³ व राजाhा कृपे ने वाहन‐वg व दािग ां ची
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cा]^, पु •तीथHफळां ची cा]^, पशुं नी पAरपू णH घर इSािद सवH स ळे होतील.
‐ लाभ वृ ]œ, नवvा, पां चvा िकंवा दहाvा भावात ]$थत असtाने समादर, स•ायH , धमH वृ]œ आिण गु (‐दे व‐िnजाचH ना,
धन धा ािद वृ ]œ, िववाह व पु / ज होईल.

रिव‐बुध‐बुध : 7 जानेवारी 2054 पासून 20 फेOुवारी 2054 पयrत
बु धा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œ, िवRा, धन, वg यां ची cा]^, महासु ख, सु वणाH िद र®लाभ सं भवतो.

रिव‐बुध‐केतु : 20 फेOुवारी 2054 पासून 10 माचH 2054 पयrत
बु धा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत केतु cS—रात कु]Õत अy (कदाyा) चे भोजन, उदररोग, डोळयां चा कामला रोग आिण रw िप[जरोगां चा
सं भव आहे .

रिव‐बुध‐शुG : 10 माचH 2054 पासून 1 मे 2054 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शु Gाhा cS—रात उ[र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार cा]^ सं भवते .

रिव‐बुध‐रिव : 1 मे 2054 पासून 16 मे 2054 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरात उ†र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार LाVX
सं भवते.बु धा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ‐
‐ बु धाhा अ—दH शेत रिव cS—रात ते जाची कमी, रोग व शारीAरक /ास िच[ात अK$थता सं भवते .

रिव‐बुध‐चंx : 16 मे 2054 पासून 11 जून 2054 पयrत
बु धा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत चJ cS—रात प®ी सु ख, धन व स‰ि[ची cा]^, क ोiि[, महाधनलाभ, सवH cकारचे सौ³ cा^ होईल.

रिव‐बुध‐मंगळ : 11 जून 2054 पासून 29 जून 2054 पयrत
बु धा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रदशे त धमH , बु œी व धनाची cा]^, चोर, अि9 यां चे पासू न /ास, रw वg cा]^, व शgाचा
आघात सं भवतो.

रिव‐बुध‐रा• : 29 जून 2054 पासून 15 ऑग
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बु धा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण वादिववाद अचानक भीितचे वातावरण, राजा व शgा nारे उiy भय
सं भवते .

रिव‐बुध‐गु( : 15 ऑग

2054 पासून 25 सý}बर 2054 पयrत

बु धा\ा अOदशे त गुQ\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात राY िकंवा राYािधकाराची cा]^, राजाकडून स ान, सद् ु ब]œ व िवRेची वृ ]œ सं भवते .

रिव‐बुध‐शिन : 25 सý}बर 2054 पासून 14 नो£} बर 2054 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शिनhा cS—रात शरीAरक आघाता मु ळे वात िप[ जिनत पीडा व अनेक cकारे धनाचा नाश होवूं शकतो.

रिव‐केतु : 14 नो£} बर 2054 पासून 21 माचH 2055 पयrत
रिव\ा महादशे त केतु\ा अं तदशे चे फळ
रिवhा महादशे त केतु hा अंतदH शे म’} ‐
‐ राजकीय व vावसाियक -े /ात अडचणी, अडथळे असतील.
‐ मनात िच—ा, शाAररीक /ास व ने/ रोगाचा /ास सं भवतो.
‐ कुटु ·ाशी िववाद, श/ुचे भय, धनाची हािन पदhु ित सं भवते .
‐ दे हपीडा, मनोvथा, धनvय, राजकोप आिण Kजनां चा उपxव सं भवतो.
‐ अ—दH शेhा आरं भात सौ³, म’काळात _े श आिण अ— काळात मृ Sुसमाचार ये णे सं भवते .
‐ या काळात अपमृ Sुभय सं भवते .
‐ शां ित िcSथH दु गाH मं/‐जप व कtाणकारी छाग दान केले पिहजे (छाग ‐ बकरीचे िपÂु )

रिव‐केतु‐केतु : 14 नो£} बर 2054 पासून 21 नो£} बर 2054 पयrत
केतु\ा अOदशे त केुत\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत केतु cS—रात एकाएकी िवपि[, दे शा—र गमन व xvनाश सं भवतो.

रिव‐केतु‐शुG : 21 नो£} बर 2054 पासून 12 िडस}बर 2054 पयrत
केतु\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शु G cS—रात ß} À श/ुचे भय, िकंवा Sां hामु ळे धनहािन, ने/ रोग, डोकेदु खी व पशुं ची हािन सं भवते .

रिव‐केतु‐रिव : 12 िडस}बर 2054 पासून 19 िडस}बर 2054 पयrत
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केतु\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रिव cS—रात िम/मøळीशी िवरोध अपमृ Sु, पराजय, बु ]œ•ं श व िववाद होवूं शकतो.

रिव‐केतु‐चंx : 19 िडस}बर 2054 पासून 29 िडस}बर 2054 पयrत
केतु\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत चJ cS—रात अy नाश, यश:-य, शारीAरक /ास, बु ]œ•म व आम वाताची वृ ]œ सं भवते .

रिव‐केतु‐मंगळ : 29 िडस}बर 2054 पासून 6 जानेवारी 2055 पयrत
केतु\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत भौम cS—रात शgाघाताने, पड•ामु ळे व आगीमु ळे /ास, नीच श/ुचे भय व श/ु कडून /ास सं भवतो.

रिव‐केतु‐रा• : 6 जानेवारी 2055 पासून 25 जानेवारी 2055 पयrत
केतु\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रा• cS—ारात ]gयां चे भय, श/ुंचा cादु भाH व व -ु x लोकां कडून िह भीित असूं शकते .

रिव‐केतु‐गु( : 25 जानेवारी 2055 पासून 11 फेOुवारी 2055 पयrत
केतु\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत गु ( cS—रात धन-य, महोiात, वg व िम/ यां चा िवनाश व सवH / _े श सं भवतो.

रिव‐केतु‐शिन : 11 फेOुवारी 2055 पासून 3 माचH 2055 पयrत
केतु\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक पीडा, िम/ां चा वध व अS— अÍ लाभ सं भवतो.

रिव‐केतु‐बुध : 3 माचH 2055 पासून 21 माचH 2055 पयrत
केतु\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, महान उnे ग, िवRेची हािन, महाभय व सतत कायH िस]œ म’े िवकलN सं भव आहे .

रिव‐शुG : 21 माचH 2055 पासून 21 माचH 2056 पयrत
रिव\ा महादशे त शु /\ा अं तदशे चे फळ
रिवhा महादशे त शु Gाhा अंतदH शे म’े ‐
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‐ सां साAरक सु खाची cितकूलता राहील.
‐ समु xापासू न उiy होणाMया वbूं ची cा]^ सं भवते .
‐ ]gयां hा सं गती चालाभ, cवास, िन ल वाताH लाप, घरात कलह आिण िवलािसते वर धन खचH होईल.
‐ ताप, डोकेदु खी, कानात दु खणे , शू ल रोगाने शारीAरक /ास सं भवतो.
‐ अभी# gी व भोeवbु चा लाभ, fामा—र •मण, OाPण व राजा यां चे दशH न, राYभाल, महान
उÕाह, छ/, चां मर इSािद राजिचšां ची cा]^ घरी कtाण समृ ]œ, िनS िम`ाy भोजन, र®‐वg
इSािदचा लाभ, पशुं चा लाभ, धन धा अिभवृ ]œ उÕाह, यशोवृ ]œ होईल.

रिव‐शुG‐शुG : 21 माचH 2055 पासून 21 मे 2055 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शु G cS—रात पां ढरा घोडा, पां ढरे वg मोती, सु वणH , मािणक इSािदं चे सौ³ आिण सुं दर gीची cा]^ होवूं
शकते .

रिव‐शुG‐रिव : 21 मे 2055 पासून 8 जून 2055 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रिवcS—रात वातÜर, िशरोवे दना, राजा व श/ु कडून _े श आिण थोडा फायदा पण होईल.

रिव‐शुG‐चंx : 8 जून 2055 पासून 9 जुलै 2055 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत चJ cS—रात क े ची उiि[, राजा कडून लाभ, वg व आभू षणां ची cा]^ व राYािधकार सं भवतो.

रिव‐शुG‐मंगळ : 9 जुलै 2055 पासून 30 जुलै 2055 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात रw िप[ा सं बंधी रोग, भाøण तं टा, मारहािण व महा_े श होतील.

रिव‐शुG‐रा• : 30 जुलै 2055 पासून 23 सý}बर 2055 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण, अचानक भीितचे वातावरण, राजा व श/ु कडून /ास सं भवतो.

रिव‐शुG‐गु( : 23 सý}बर 2055 पासून 11 नो£} बर 2055 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात cचु र xvcा]^, राY, वg, मोती, भू षण} , ह[ी, आिण उŒ $थान यां ची cा]^ होते .
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रिव‐शुG‐शिन : 11 नो£} बर 2055 पासून 8 जानेवारी 2056 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शिन cS—रात गाढव, उं ट, बकरा यां ची cा]^ लोखं ड, उडद, ितळ यां ची cा]^, आिण शरीराला थोडा /ास पण
होतो.

रिव‐शुG‐बुध : 8 जानेवारी 2056 पासून 28 फेOुवारी 2056 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात धन व mानाची, cा]^, राजा कडे अिधकार cा]^ व िन-े पाने सु œा धन लाभ सं भवतो.

रिव‐शुG‐केतु : 28 फेOुवारी 2056 पासून 21 माचH 2056 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत केतु cS—रात भयं कर आपि[, अपमृ Sु, दे शदे शा—र •मण आिण अधे म’े एखादे वे ळी थोडा फार फायदा
पण होवूं शकतो.

चंx महादशा: 21 माचH 2056 पासून 21 माचH 2066 पयrत
चYा\ा महादशे चे फळ
Hाभािवक फळ
सवH सामा (पाने चJाhा महादशे त खालील cमाणे फळे असतात ‐
‐ मं /, वे द यां hात आवड, दे वदे वता व गु (जन यां hात Vœा वाढे ल.
‐ राजाhा cसyते ने व कृपे ने उŒ पदcा]^ व इतर फायदे होतील.
‐ यु वती ]gया, धन, जमीन, पु , गं ध व दाग दािगने वगै रे सु खकारक पदाथाr ची cा]^ होईल.
‐ अनेक cकारhा कला कौशtात यश िमळे ल.
‐ समाजात यश, कीितH वाढे ल.
‐ िवन{ता, परोपकाAरता इSािद सद् ु गणां ची वृ ]œ होईल.
‐ िच[ चं चल राहील. य/‐त/ •मण कर•ाची इÀा उiy होईल.
‐ क ा सं तित चा ज सं भवतो.
‐ पा•ा सं बंधी कायाH त, शे ती, बागबगीचा यां hा vवसायात फायदा होईल.
‐ चJ िनबH ल असtाने कफ, वात यां hा वृ ]œने शारीAरक पीडा होईल.
‐ शरीरात आळस वाढे ल, िनदे् रमु ळे vाकुळता, डोकेदु खी व मानिसक अK$थते मु ळे /ास होईल.
‐ xv हािन व सÐनां शी िवरोध होवूं शकतो.
‐ Kजनां शी कलह व वाद िववाद सं भवतो.
‐ उ[म कायाH त िच[ रमत नाही.
िविश फळ
चJाhा उŒ, नीच $थानी ]$थत असtाने नवमां शािद भे दाभे दा मु ळे व अ
खालील cमाणे फळां म’े पAरवतH न होतात ‐
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‐ चJाhा महादशे त जातकाला िवपि[ व आक]áक घटनेमुळे जं गलात िनवास करावा लागे ल.
‐ तु (
ं गवासात कैदे चे दु :ख सं भवते .
‐ राजा, अि9, चोर यां चे भय, भोजनात स–े ह व प®ी पु /ां ना _े श होतात.
‐ चJाhा महादशे त शु भ कायाH चे सौभाe, गाय, पृ Øी, सोने व दाग दािगने वगै र}ची cा]^ व तीथH $थानात ²ानाचे सौभाe व पर‐gी
गमनाचा cसं गिह ये वूं शकतो.
‐ चJाhा महादशे त कायाH त अपयश, नावडते (कु]Õत) भोजन िमळे ल.
‐ Gोधाचे आिध› राहील.
‐ माता व मातृ प-ाhा एखाRा नातलगाचा मृ Sू होईल.
‐ चJाhा महादशे त िवRेची उyित, कीितH लाभ, सु ख व िवजय cा]^, अथHलाभ, नोकर चाकर व स—ित ची वृ ]œ होईल.
‐ चJाhा महादशे त धन, आभू षणे व अनेक cकार चे लाभ cा^ होतील.
‐ इÀा, आकां -ाची पू ितH व मनोरथ पू णH होतील.
‐ प®ी सु ख, सं तित ज व भू िम, वाहन आिदचे सु ख सु œा cा^ होईल.
‐ उ[म भोजन व वgािदं ची cा]^ होईल.
‐ चJाhा महादशे त उRोगात अपयश व राजकीय (सरकारी) सं कट व अडथळे सं भवतात.
‐ शरीरात आजार, vािधं ची वृ ]œ होवू शकते .
‐ अÍ cती`ा व मानहािनचे भय राहील.
‐ अिधक मानिसक काळजी, Kजनां शी वै र व Kजनां चा िवयोग होवूं शकतो.
‐ साधारण धन लाभ होईल. जातक रोग जजH र होतो.

चंx‐चंx : 21 माचH 2056 पासून 19 जानेवारी 2057 पयrत
चYा\ा महादशे त चYा\ा अं तदशे चे फळ.
चJाhा महादशे त चJाhा अंतदH शेत ‐
‐ शरीर िनरोगी आिण िवRा व सं गीता िवषयी आवड राहील.
‐ उ[म वgाभू षण वगै रे ची cा]^, सÐन मनु„ां ची सं गत होईल.
‐ राजाhा cधनमं /ी पदाचा लाभ सं भवतो.
‐ आ‘प-ाला लाभ, सहकुटु · तीथHया/ा घडे ल.
‐ भू िम, गाई (दू ध, तू प) व घोडे (वाहन सु ख), धनवृ ]œ, उ[म कीितH cा^ होईल.
‐ एखादे वे ळी रोगाचे भय असूं शकते .
‐ आपली दशा व आपलीच अ—दH शा या काळात ह[ी, घोडे , वgािदं ची cा]^, पु •cद gो/ां चा पाठ, राY लाभ, सु खदयशोवृ ]œ
इSािद शु भ फळे होतील.
‐ आपtाच दशे त व आपtाच अ—दH शेत धननाश, $थान•ं श, दे हात आळस, मनोvथा आिण राYाhा मं üाचा िवरोध, मातृ क#,
मनbाप, तु (
ं गवास, ब¼ुंचा नाश सं भवतो.
‐ जड शरीर, दे हपीडा आिण अपमृ Sुचे सं भवते .
‐ शा]— करीता शु • गाय, pै स यां चे दान करावे .

चंx‐चंx‐चंx : 21 माचH 2056 पासून 15 एिcल 2056 पयrत
चYा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत चJ‐cS—रात भू िम, सु भोजन व धनाची cा]^, राजस ानाचे महासु ख व इतरिह अनेक महालाभ, प®ीसु ख
cा^ होईल.

चंx‐चंx‐मंगळ : 15 एिcल 2056 पासून 3 मे 2056 पयrत
चYा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐
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‐ चJा—दH शेत कुज cS—रात (मं गळाhा cS—रात) बु ]œवृ ]œ, महास ान, बं धुचे सु ख, धनाची आवक, व श/ुभय cा^ होईल.

चंx‐चंx‐रा• : 3 मे 2056 पासून 17 जून 2056 पयrत
चYा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त कtाण व धनस‰ि[, राYाकडून धनcा]^, जर रा• अशु भ fहां hा यु ितत वा दु #ीत
असे ल तर अपमृ Sु सं भवतो.

चंx‐चंx‐गु( : 17 जून 2056 पासून 28 जुलै 2056 पयrत
चYा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त वg लाभ, ते जोवृ ]œ, सद् ु ग( कडून OPmान, राYाची व भू षणां ची cा]^ होईल.

चंx‐चंx‐शिन : 28 जुलै 2056 पासून 14 सý}बर 2056 पयrत
चYा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात दु िदH नात वात‐िप[ा मु ळे िवशे ष /ास, धनधा

व यशाची हािन सं भवते .

चंx‐चंx‐बुध : 14 सý}बर 2056 पासून 27 ऑÔोबर 2056 पयrत
चYा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात पु /cा]^, अ|लाभ, िवRा cा]^, महा उyित, शु भ वg व अyाची cा]^ होईल.

चंx‐चंx‐केतु : 27 ऑÔोबर 2056 पासून 14 नो£} बर 2056 पयrत
चYा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात OाPणाशी सं घषH, अपमृ Sु, सु खनाश व सवH च -े /ात /ास व क# सं भवतात.

चंx‐चंx‐शुG : 14 नो£} बर 2056 पासून 4 जानेवारी 2057 पयrत
चYा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात धनाची आवक, महासु ख, क ोiि[, सु भोजन, सवाr शी cे म इSािद शु भ फळे असतील.

चंx‐चंx‐रिव : 4 जानेवारी 2057 पासून 19 जानेवारी 2057 पयrत
चYा\ा अOदशे त रिव‐LpOराचे दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत रिवhा cS—रात अyलाभ, वg cा]^ श/ु-य, सु ख cा]^ आिण सवH / िवजय cा^ होईल.

चंx‐मंगळ : 19 जानेवारी 2057 पासून 20 ऑग
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चYा\ा महादशे त मं गळा\ा अं तदशे चे फळ.
चJाhा महादशे त मं गळाhा अंतदH शेत ‐
‐ सं िचत धनाची हािन, $थान Sाग करावा लागे ल.
‐ भाऊ व िम/ यां hा कडून /ास व आई बाबां चा /ास सं भवतो.
‐ अनेक रोगां ची उiि[, मं दाि9, रw व िप[ cकोप आिण अि9भय होवूं शकते .
‐ उÕाह वाढे ल व भू िमसु ख cा^ होईल.

चंx‐मंगळ‐मंगळ : 19 जानेवारी 2057 पासून 31 जानेवारी 2057 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात श/ुभय, भयं कर िवरोध, रw gाव व मृ Sु भय सं भवतो.

चंx‐मंगळ‐रा• : 31 जानेवारी 2057 पासून 4 माचH 2057 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रा•‐ cS—रात कैदे चे ब¼न, राजा आिण धनाचा िवनाश, कदाy भोजन, भाøणतं टा व श/ुभय सं भवतात.

चंx‐मंगळ‐गु( : 4 माचH 2057 पासून 2 एिcल 2057 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐
‐ बु ]œचा Mहास, दु :ख, मानिसक तणाव सं भवतो.

चंx‐मंगळ‐शिन : 2 एिcल 2057 पासून 6 मे 2057 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शिन ‐ cS—रात मालकां चा नाश, /ास, धन-य, महाभय, अK$थता, भां डणतं टा व क# होणे सं भवते .

चंx‐मंगळ‐बुध : 6 मे 2057 पासून 5 जून 2057 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत बु ध‐ cS—रात सवH था बु ]œनाश, धनहािन, शरीराला ताप, िम/ व अyाचा िवनाश सं भवतो.

चंx‐मंगळ‐केतु : 5 जून 2057 पासून 17 जून 2057 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत केतु hा‐ cS—रात आळस, डोकेदु खी, पापज

रोग, अपमृ Sुभय, राजभय, व शgघात सं भवतो.

चंx‐मंगळ‐शुG : 17 जून 2057 पासून 23 जुलै 2057 पयrत
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मं गळा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शु G‐ cS—रात चाøाळाचे सं कट, /ास, राजा व शgाचे भय, अितसार रोग व वमन सं भवते .

चंx‐मंगळ‐रिव : 23 जुलै 2057 पासून 2 ऑग

2057 पयrत

मंगळा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रिव‐ cS—रात भू िमलाभ, धन, सं पि[ची आवक, मनसं तोष, िम/ सहवास, आिण सवH -े /ां त आन–ी आन–
असे ल.

चंx‐मंगळ‐चंx : 2 ऑग

2057 पासून 20 ऑग

2057 पयrत

मंगळा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत चJ‐ cS—रात दि-ण िदशे त फायदा होईल व पां ढरे शु • वgां लंकाराची cा]^ आिण सवH कायाH त िस]œ
सं भवते .

चंx‐रा• : 20 ऑग

2057 पासून 19 फेOुवारी 2059 पयrत

चYा\ा महादशे त राR\ा अं तदशे चे फळ.
चJाhा महादशे त ‐
‐ रा©hा अ—दH शेम’े मानिसक /ास, रोग व श/ुचा /ास, उÕाहहीनता राहील.
‐ ब¼ुवगाH चा नाश, vवसायात हािन, धनाचा अपvय आिण मानहािन पण सं भवते .
‐ सु ख cा]^त अडचणी, भोजन िवकारामु ळे तापाचे आGमण होवूं शकते .

चंx‐रा•‐रा• : 20 ऑग

2057 पासून 10 नो£} बर 2057 पयrत

राR\ा अOदशेत राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रा• cS—रात आला तर तु (
ं गवासाचे ब¼न, रोगाचे भय, ब•िवध cहार व िम/भय होवूं शकते .

चंx‐रा•‐गु( : 10 नो£} बर 2057 पासून 22 जानेवारी 2058 पयrत
राR\ा अOदशेत गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत गु ( cS—रात सवH / आदर, ह[ी, घोडा (वाहन) आिण धनाची cा]^ होईल.

चंx‐रा•‐शिन : 22 जानेवारी 2058 पासून 19 एिcल 2058 पयrत
राR\ा अOदशेत शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शिन‐cS—रात भयं कर ब¼न, सु खाचे -य, महाभय व दररोज वातपीडा होवूं शकते .

चंx‐रा•‐बुध : 19 एिcल 2058 पासून 6 जुलै 2058 पयrत
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राR\ा अOदशेत बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात सवH / अनेक cकारचे लाभ, प®ी nारे िवशे ष (पाने फायदा आिण परदे शगमनाने कायH िस]œ
सं भवते .

चंx‐रा•‐केतु : 6 जुलै 2058 पासून 7 ऑग

2058 पयrत

राR\ा अOदशेत केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात बु ]œनाश, भय, अनेक cकारचे अडथळे , धन-य व सवH / कलह आिण उnे ग सं भवतो.

चंx‐रा•‐शुG : 7 ऑग

2058 पासून 6 नो£} बर 2058 पयrत

राR\ा अOदशेत शु/ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शु Gा‐cS—रात योिगनींचे भय, अ|-य, कदाy भोजन, प®ी िवनाश, वं शात शोक सं भवतो.

चंx‐रा•‐रिव : 6 नो£} बर 2058 पासून 3 िडस}बर 2058 पयrत
राR\ा अOदशेत रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात Üर रोग, महाभय, पु / पौ/ वगै र}ना _े श, अपमृ Sु सं भवतो आिण िन‡ाळजीपणा सं भवतो.

चंx‐रा•‐चंx : 3 िडस}बर 2058 पासून 18 जानेवारी 2059 पयrत
राR\ा अOदशेत चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत चJcS—रात उnे ग, कलह िच—ा, मानहािन, महाभय, िपShा शरीराला /ास सं भवतो.

चंx‐रा•‐मंगळ : 18 जानेवारी 2059 पासून 19 फेOुवारी 2059 पयrत
राR\ा अOदशेत मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात भग–र रोगाचा /ास, रw िप[ज रोगां चा /ास, धन-य, महान मानिसक उnे ग सं भवतो.

चंx‐गु( : 19 फेOुवारी 2059 पासून 20 जून 2060 पयrत
चYा\ा महादशे त गु Q\ा अOदशे चे फळ
चJाhा महादशे त ‐
‐ गु (hा अ—दH शेत धमH वृ]œ, धन धा ाचे लाभ होईल.
‐ ह[ी व अ|ािद वाहनां ची cा]^, दागदागीने, वg यां चे सु ख, भोग व आन– यां ची वृ ]œ होईल.
‐ राजा कडून स•ार, cय®ां नी यश व पु /ोÕवाचे सु ख सं भवते .
‐ िवRाcा]^मु ळे यश लाभ, मनोरथ पू णH होतील, आिण शारीAरक सु ख cा^ होईल.
‐ चJाhा दशे त गु (hा अ—दH शेत राY लाभ, महोÕव, वgालंकार cा]^ व राजाची cसyकृपा, धनcा]^, इ# दे वाhा cसादाने
गभाH धान, शु भकाH य, घरी लÖीचा िवलास, राजाVयाने, भू िम, ह[ी, घोडा आR सह धन cा]^ आिण राजकृपे ने सु खकारक अभी#
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कायH िस]œ होईल.
‐ आपtा अ—दH शा काळात भोजन, वg, पशु आR चे लाभ, •ातृ सुख, स‰ि[, धै यH, पराGम, यm‐¯त, िववाहािद शु भकायH , राजVी व
अनेक cकारची सं पि[ यां ची cा]^ होईल.

चंx‐गु(‐गु( : 19 फेOुवारी 2059 पासून 25 एिcल 2059 पयrत
गु Q\ा अOदशे त गु Q\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत गु (‐cS—रात सु वणH लाभ, धा वृ ]œ, कtाण व शु भफळ} यां चा उदय होईल.

चंx‐गु(‐शिन : 25 एिcल 2059 पासून 11 जुलै 2059 पयrत
गु Q\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शिन cS—रात गाय, भू िम व सु वणाH ची cा]^, सवH / सु ख साधन सामfी, अy, पान इSादींचा सं fह सं भवतो.

चंx‐गु(‐बुध : 11 जुलै 2059 पासून 18 सý}बर 2059 पयrत
गु Q\ा अOदशे त बु धा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत बु ध cS—रात िवRा, वg, mान व मोनी यां ची cा]^, िम/ां hा आगमना चे ²े ह सं भव आहे .

चंx‐गु(‐केतु : 18 सý}बर 2059 पासून 16 ऑÔोबर 2059 पयrत
गु Q\ा अOदशे त केतु\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत केतु cS—रात जलभय, चोरी, ब¼न, झगडा भाøण, अपमृ Sुभय सं भवतो.

चंx‐गु(‐शुG : 16 ऑÔोबर 2059 पासून 5 जानेवारी 2060 पयrत
गु Q\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शु G cS—रात अनेक िवRां ची व कमाH ची cा]^, सु वणH , वg, आभू षण यां ची cा]^ व कtाण cयु w सं तोष
सं भवतो.

चंx‐गु(‐रिव : 5 जानेवारी 2060 पासून 30 जानेवारी 2060 पयrत
गु Q\ा अOदशे त रिव\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात राजा, िम/, िपता, माता यां चा ²े हलाभ आिण सवH / आदर cा^ होईल.

चंx‐गु(‐चंx : 30 जानेवारी 2060 पासून 10 माचH 2060 पयrत
गु Q\ा अOदशे त चYा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत चJाhा cS—रात सवH च _े शां चा िवनाश, मोती व घोडा यां ची cा]^ आिण सवH कायH िस]œ होईल.

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

onlinejyotish.com • 120

sample horoscope

ॐ
चंx‐गु(‐मंगळ : 10 माचH 2060 पासून 8 एिcल 2060 पयrत

गु Q\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत मं गळ cS—रात शgभय, गु दा पीडा, अि9मा¥R, अजीणH रोग आिण श/ुकृत पीडा होवूं शकते .

चंx‐गु(‐रा• : 8 एिcल 2060 पासून 20 जून 2060 पयrत
गु Q\ा अOदशे त राR\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रा• cS—रात चाøाळां चा िवरोध Sां hा nारे , क#, vािध व श/ुंचे भय सं भवते .

चंx‐शिन : 20 जून 2060 पासून 19 जानेवारी 2062 पयrत
चYा\ा महादशे त शिन\ा अOदशे चे फळ
चJाhा महादशे त शिनhा अ—दH शेत‐
‐ आईला होणाMया /ासामु ळे मन दु :खी राहणे सं भवते .
‐ कायाH त िवलंब, नुकसान व भय, शोक सं शयामु ळे दु :ख होणे सं भवते .
‐ अनेक cकारhा vसनाकडे cवृ ि[ राहील, वात िवकाराचा /ास होवूं शकतो.
‐ अि9 व चोरां पासू न भय, कठोर सं भाषण, िवरोधकां शी िववाद, आिण अपमान होणे सं भवते .
‐ अनेक cकारhा रोगां चा /ास प®ी, सं तित व भाऊ यां ना व Sां hामु ळे Kत:ला /ास भोगावा लागे ल.

चंx‐शिन‐शिन : 20 जून 2060 पासून 19 सý}बर 2060 पयrत
शिन\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक वे दना, भाøण तं ‹ाचे भय, अनेक cकारची दु :खे सं भवतात.

चंx‐शिन‐बुध : 19 सý}बर 2060 पासून 10 िडस}बर 2060 पयrत
शिन\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, भाøणाचे भय, अy, पान यां चा िवनाश, धन-य, श/ुभय सं भवते .

चंx‐शिन‐केतु : 10 िडस}बर 2060 पासून 13 जानेवारी 2061 पयrत
शिन\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत केतु cS—रात श/ुकडून कैदे चे ब¼न, वै व•Hता (ßानता), बु धािध›, मानिसक िच—ा, भय व /ास होवूं
शकतो.

चंx‐शिन‐शुG : 13 जानेवारी 2061 पासून 19 एिcल 2061 पयrत
शिन\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐
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‐ शिनhा अ—दH शेत शु G cS—रात िवचाAरत वbु (मनोरथ) िस]œ, Kजनां चे कtाण व cय®ात यश सं भवते .

चंx‐शिन‐रिव : 19 एिcल 2061 पासून 18 मे 2061 पयrत
शिन\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रिव cS—रात राजसते ज व अिधकार, आपtा घरी भाøण, Üर, vािधज

पीडा सं भवते .

चंx‐शिन‐चंx : 18 मे 2061 पासून 6 जुलै 2061 पयrत
शिन\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत चJ cS—रात बु ]œ िवकास, महान कायाr चा cार¢ ते जोमा , अिधक खचH , अनेक ]gयां शी सं बंध सं भवतो.

चंx‐शिन‐मंगळ : 6 जुलै 2061 पासून 8 ऑग

2061 पयrत

शिन\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात ते जाचा अभाव, पु /ाला आधार, अि9 व श/ुचे भय, वात व िप[ ज

चंx‐शिन‐रा• : 8 ऑग

/ास सं भवतो.

2061 पासून 3 नो£} बर 2061 पयrत

शिन\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रा• cS—रात धन-य, वgहािन, भू िमनाश, भय, िवदे श या/ा व मृ Sुभय सं भवतो.

चंx‐शिन‐गु( : 3 नो£} बर 2061 पासून 19 जानेवारी 2062 पयrत
शिन\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत गु ( cS—रात प®ी कडून झालेtा गृ हिछxा पासू न सवाr चे र-ण कर•ात असमथHता, भाøण तं टा व
मानिसक उnे ग सं भवतो.

चंx‐बुध : 19 जानेवारी 2062 पासून 21 जून 2063 पयrत
चYा\ा महादशे त बु धा\ा अOदशे चे फळ
चJाhा महादशे त बु धाhा अ—दH शेम’े‐
‐ िवRा, बु ]œची cा]^, िवnानां चा समागम व नोकरीत अिधकार cा]^ िकंवा vवसायात उyित होईल.
‐ मातृ प-ा कडून धनcा]^, गाई, घोडे , ह[ी इSािद वाहन आिण भू िम cा]^ व स‰ू णH ऐ|याH ची वृ ]œ होईल.
‐ उदारते मु ळे ³ाित अथवा उपािध cा^ होवूं शकते .
‐ चJदशे त बु धाची अ—दH शा असली तर िववाह, यm, दानधमH आR शु भकायH व राजाला cसy करणारीे िवnानां ची सं गत, मोती, मिण,
cवाळ आR र® व वाहन, वg, भू षण यां ची cा]^, शां ित cे म, सु ख आिण सोमपानाचे सु ख cा^ होईल.

चंx‐बुध‐बुध : 19 जानेवारी 2062 पासून 2 एिcल 2062 पयrत
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बु धा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œ, िवRा, धन, वg यां ची cा]^, महासु ख, सु वणाH िद र®लाभ सं भवतो.

चंx‐बुध‐केतु : 2 एिcल 2062 पासून 3 मे 2062 पयrत
बु धा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत केतु cS—रात कु]Õत अy (कदाyा) चे भोजन, उदररोग, डोळयां चा कामला रोग आिण रw िप[जरोगां चा
सं भव आहे .

चंx‐बुध‐शुG : 3 मे 2062 पासून 28 जुलै 2062 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शु Gाhा cS—रात उ[र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार cा]^ सं भवते .

चंx‐बुध‐रिव : 28 जुलै 2062 पासून 23 ऑग

2062 पयrत

बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरात उ†र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार LाVX
सं भवते.बु धा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ‐
‐ बु धाhा अ—दH शेत रिव cS—रात ते जाची कमी, रोग व शारीAरक /ास िच[ात अK$थता सं भवते .

चंx‐बुध‐चंx : 23 ऑग

2062 पासून 5 ऑÔोबर 2062 पयrत

बु धा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत चJ cS—रात प®ी सु ख, धन व स‰ि[ची cा]^, क ोiि[, महाधनलाभ, सवH cकारचे सौ³ cा^ होईल.

चंx‐बुध‐मंगळ : 5 ऑÔोबर 2062 पासून 4 नो£} बर 2062 पयrत
बु धा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रदशे त धमH , बु œी व धनाची cा]^, चोर, अि9 यां चे पासू न /ास, रw वg cा]^, व शgाचा
आघात सं भवतो.

चंx‐बुध‐रा• : 4 नो£} बर 2062 पासून 21 जानेवारी 2063 पयrत
बु धा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण वादिववाद अचानक भीितचे वातावरण, राजा व शgा nारे उiy भय
सं भवते .

चंx‐बुध‐गु( : 21 जानेवारी 2063 पासून 31 माचH 2063 पयrत
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बु धा\ा अOदशे त गुQ\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात राY िकंवा राYािधकाराची cा]^, राजाकडून स ान, सद् ु ब]œ व िवRेची वृ ]œ सं भवते .

चंx‐बुध‐शिन : 31 माचH 2063 पासून 21 जून 2063 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शिनhा cS—रात शरीAरक आघाता मु ळे वात िप[ जिनत पीडा व अनेक cकारे धनाचा नाश होवूं शकतो.

चंx‐केतु : 21 जून 2063 पासून 20 जानेवारी 2064 पयrत
चYा\ा महादशे त केतु\ा अOदशे चे फळ
चJाhा महादशे त केतु hा अ—दH शेत ‐
‐ धन, जन, हािन सं भवते .
‐ प®ीला रोग, कुटु ·ाचा िवनाश व पोटाhा रोगाचा /ास होवूं शकतो.
‐ मनात उnे ग, चं चलता आिण अचानक सं कटे ये ऊं शकतात.

चंx‐केतु‐केतु : 21 जून 2063 पासून 3 जुलै 2063 पयrत
केतु\ा अOदशे त केुत\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत केतु cS—रात एकाएकी िवपि[, दे शा—र गमन व xvनाश सं भवतो.

चंx‐केतु‐शुG : 3 जुलै 2063 पासून 8 ऑग

2063 पयrत

केतु\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शु G cS—रात ß} À श/ुचे भय, िकंवा Sां hामु ळे धनहािन, ने/ रोग, डोकेदु खी व पशुं ची हािन सं भवते .

चंx‐केतु‐रिव : 8 ऑग

2063 पासून 18 ऑग

2063 पयrत

केतु\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रिव cS—रात िम/मøळीशी िवरोध अपमृ Sु, पराजय, बु ]œ•ं श व िववाद होवूं शकतो.

चंx‐केतु‐चंx : 18 ऑग

2063 पासून 5 सý}बर 2063 पयrत

केतु\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत चJ cS—रात अy नाश, यश:-य, शारीAरक /ास, बु ]œ•म व आम वाताची वृ ]œ सं भवते .

चंx‐केतु‐मंगळ : 5 सý}बर 2063 पासून 17 सý}बर 2063 पयrत
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केतु\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत भौम cS—रात शgाघाताने, पड•ामु ळे व आगीमु ळे /ास, नीच श/ुचे भय व श/ु कडून /ास सं भवतो.

चंx‐केतु‐रा• : 17 सý}बर 2063 पासून 19 ऑÔोबर 2063 पयrत
केतु\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रा• cS—ारात ]gयां चे भय, श/ुंचा cादु भाH व व -ु x लोकां कडून िह भीित असूं शकते .

चंx‐केतु‐गु( : 19 ऑÔोबर 2063 पासून 17 नो£} बर 2063 पयrत
केतु\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत गु ( cS—रात धन-य, महोiात, वg व िम/ यां चा िवनाश व सवH / _े श सं भवतो.

चंx‐केतु‐शिन : 17 नो£} बर 2063 पासून 20 िडस}बर 2063 पयrत
केतु\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक पीडा, िम/ां चा वध व अS— अÍ लाभ सं भवतो.

चंx‐केतु‐बुध : 20 िडस}बर 2063 पासून 20 जानेवारी 2064 पयrत
केतु\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, महान उnे ग, िवRेची हािन, महाभय व सतत कायH िस]œ म’े िवकलN सं भव आहे .

चंx‐शुG : 20 जानेवारी 2064 पासून 19 सý}बर 2065 पयrत
चYा\ा महादशे त शु /ा\ा अOदशे चे फळ
चJाhा महादशे त शु Gाhा अ—दH शेत‐
‐ धन धा ाची cा]^ आिण प®ी nारे धन cा]^ होवूं शकते .
‐ Vे` प®ी सु ख, ]gयां सह हाÌ िवलास आिण भौितक सु खां ची वृ ]œ होईल.
‐ vवसायात अनुकूलता, पा•ा सं बंधी वbु व वg आभू षणाचे सु ख cा^ होईल.
‐ माते hा रोगाचा /ास (pणजे Yा रोगाने आई पीिडत आहे तोच रोग आईnारे जातकाला होणे सं भवते .
‐ चJ दशे म’े शु Gाhा अ—दH शेत राY लाभ, महाराज कृपे ने वाहन, वgालंकार यां ची cा]^, पशु लाभ,प®ी व पु /ाची अिभवृ ]œ,
नूतन भवन िनमाH ण, िनS िम`ाy भोजन, सुं गिधत पु ां ची माळ, रÒ gी, आरोe आिण अनेक cकारची स‰दा cा^ होईल. शु G
दशानाथ चJाhा यु ितत असtाने दे हसु ख, महÕौ³, सु ख स‰ि[, घर, शे त, जमीन इSािदं ची वृ ]œ होईल.

चंx‐शुG‐शुG : 20 जानेवारी 2064 पासून 30 एिcल 2064 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐
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‐ शु Gाhा अ—दH शेत शु G cS—रात पां ढरा घोडा, पां ढरे वg मोती, सु वणH , मािणक इSािदं चे सौ³ आिण सुं दर gीची cा]^ होवूं
शकते .

चंx‐शुG‐रिव : 30 एिcल 2064 पासून 31 मे 2064 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रिवcS—रात वातÜर, िशरोवे दना, राजा व श/ु कडून _े श आिण थोडा फायदा पण होईल.

चंx‐शुG‐चंx : 31 मे 2064 पासून 20 जुलै 2064 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत चJ cS—रात क े ची उiि[, राजा कडून लाभ, वg व आभू षणां ची cा]^ व राYािधकार सं भवतो.

चंx‐शुG‐मंगळ : 20 जुलै 2064 पासून 25 ऑग

2064 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात रw िप[ा सं बंधी रोग, भाøण तं टा, मारहािण व महा_े श होतील.

चंx‐शुG‐रा• : 25 ऑग

2064 पासून 24 नो£} बर 2064 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण, अचानक भीितचे वातावरण, राजा व श/ु कडून /ास सं भवतो.

चंx‐शुG‐गु( : 24 नो£} बर 2064 पासून 13 फेOुवारी 2065 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात cचु र xvcा]^, राY, वg, मोती, भू षण} , ह[ी, आिण उŒ $थान यां ची cा]^ होते .

चंx‐शुG‐शिन : 13 फेOुवारी 2065 पासून 21 मे 2065 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शिन cS—रात गाढव, उं ट, बकरा यां ची cा]^ लोखं ड, उडद, ितळ यां ची cा]^, आिण शरीराला थोडा /ास पण
होतो.

चंx‐शुG‐बुध : 21 मे 2065 पासून 15 ऑग

2065 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात धन व mानाची, cा]^, राजा कडे अिधकार cा]^ व िन-े पाने सु œा धन लाभ सं भवतो.
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चंx‐शुG‐केतु : 15 ऑग

2065 पासून 19 सý}बर 2065 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत केतु cS—रात भयं कर आपि[, अपमृ Sु, दे शदे शा—र •मण आिण अधे म’े एखादे वे ळी थोडा फार फायदा
पण होवूं शकतो.

चंx‐रिव : 19 सý}बर 2065 पासून 21 माचH 2066 पयrत
चYा\ा महादशे त रिव\ा अOदशे चे फळ
चJhा महादशे त रिवhा अ—दH शेत ‐
‐ राजाकडून गौरव व धनाची cा]^, राY तु t अिधकार cा]^, होऊं शकते .
‐ कायH ‐vवसायात धनcा]^ व स[ा आिण पराGम वृ ]œ होईल.
‐ श/ूंची -ित, िववादात यश, उ] त व रोगां पासू न सु टका cा^ होईल.
‐ चJाhा दशे त रिवhा अ—दH शेत न# झालेले राY पु न: cा^ होईल व धनcा]^ होईल, घरात कtाणcद िम/ व राजाhा कृपे ने
गां वे, भू िम आिदं ची cा]^, पु /cा]^ व घरी लÖीचािवलास ही शु भ फळे असतील. अ—दH शेhा अ— काळात शरीरात आळस आिण Üर
पीडा सं भवते .

चंx‐रिव‐रिव : 19 सý}बर 2065 पासून 29 सý}बर 2065 पयrत
रिव\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ उnे ग, धन-य, प®ी ला /ास, िशरोवे दना, OाPणाशी िववाद वगै रे अशु भ फळे सं भवतात.

चंx‐रिव‐चंx : 29 सý}बर 2065 पासून 14 ऑÔोबर 2065 पयrत
रिव\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिव अ—दH शेत चJाhा cS—र दशे त मानिसक उnे ग, भाøण, धनाचे नुकसान, मनोvथा, मिण‐मु wािद र®ां चा िवनाश वगै रे
सं भवतो.

चंx‐रिव‐मंगळ : 14 ऑÔोबर 2065 पासून 24 ऑÔोबर 2065 पयrत
रिव\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत भौम‐cS—रात (मं गळाhा cS—र दशे त), राजा व श/ुचे भय, तु (
ं गवास, महासं कट, श/ु व अि9 पासू न सं कट
वगै रे सं भवतात.

चंx‐रिव‐रा• : 24 ऑÔोबर 2065 पासून 21 नो£} बर 2065 पयrत
रिव\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत रा•‐cS—रात ƒेÅ cयु w रोग, श/ुभय, धन-य, महाभय, राजाmाभं ग व मानिसक /ास सं भवतो.
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चंx‐रिव‐गु( : 21 नो£} बर 2065 पासून 15 िडस}बर 2065 पयrत
रिव\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत गु (‐cS—रात श/ुचा नाश, यु œात िवजय, अिभवृ ]œ, वg, सु वणH व भू षण cा]^ आिण रथ वगै रे वाहनां hा
cा]^ चा योग ये ईल.

चंx‐रिव‐शिन : 15 िडस}बर 2065 पासून 13 जानेवारी 2066 पयrत
रिव\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात धन-य, पशुं ना /ास, मानिसक उnे ग, महारोग आिण सवH च -े /ां त अशु भ फळ} सं भवतात.

चंx‐रिव‐बुध : 13 जानेवारी 2066 पासून 8 फेOुवारी 2066 पयrत
रिव\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात िवRाcा]^, ब¼ुबा¼वां शी भे ट, भोजनलाभ, धनाची आवक, धमH लाभ व राजस ान cा^
होईल.

चंx‐रिव‐केतु : 8 फेOुवारी 2066 पासून 19 फेOुवारी 2066 पयrत
रिव\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात cाणभय, महा-ित, राजभय, कलह व श/ु बरोबर महािववाद सं भवतो.

चंx‐रिव‐शुG : 19 फेOुवारी 2066 पासून 21 माचH 2066 पयrत
रिव\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात म’म(पाची वे ळ, थोडा फायदा व अÍ सु ख स‰ि[ cा^ होईल.

मंगळ महादशा: 21 माचH 2066 पासून 21 माचH 2073 पयrत
मंगळा\ा महादशे चे फळ
Hाभािवक फळ
सामा

(पाने मं गळाhा महादशे त खालील cमाणे फळे होतात ‐

‐ मं गळाhा महादशे त भू िमची cा]^, धनाची आवक, व मन:शा]— िमळे ल.
‐ राYा कडून (सराकार कडून), शgाने, समकालीन राजां hा आपसातील लढाई मु ळे, औषिधमु ळे, चातु याH मु ळे अनेकानेक Gूर
िGयां मुळे, चतु ाद cा•ां hा वृ ]œ मु ळे व अनेक उRमामु ळे धनाची cा]^ होईल.
‐ मं गळाhा महादशे त राजाचे भय, घरात कलह, प®ी पु / व नाते वाईकां शी वै र व या कारणाने वाईट भोजन cा^ हो•ाचे दु भाH e
असूं शकते .
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‐ चोर, अि9, ब¼न व ¯ण रोगािदं चा /ास होवूं शकतो.
‐ िप[ जिनत रw cकोप व तापाचा /ास होईल व बे शु]œ ये वूं शकते (मू ÀाH ).
िवशे ष‐फल
मं गळाhा उŒ नीच $थानात ]$थत असtाने, नवमां शािदhा भे दाभे दामु ळे व अ ा
अव$थेनुसार फळां म’े खालील cमाणे पAरवतH न होतात ‐

fहां hा यु ितत िकंवा •#ीत असtाने cा^

‐ मं गळाhा महादशे त राज दरबारा कडून व दे श दे शा—री ऐ|यH लाभ, भू िम, xv इSािद cा^ होतील.
‐ उ[म वg व भोजन इSािदं ची cा]^ होईल.
‐ यm, योग आR िGया व िववाहािद उÕव सं भवतात.
‐ मं गळाhा महादशे त शु भ फळे cा^ होतील.
‐ यm समारं भ, िववाहोÕव आR शु भ कायº होतील.
‐ परोपकारी वृ ित राहील.
‐ मं गळाhा महादशे त अS— दु :ख व क# होवूं शकतात.
‐ राजकीय कोपामु ळे ज भू िमचा Sाग क(न दू र $थानी जावे लागtाने प®ी, पु / व िम/ां चा िवयोग सहन करावा लागे ल, Sामु ळे
दु :ख होवूं शकते .
‐ मं गळाhा महादशे त दु :ख व महाभय असे ल.
‐ जातक नोकरीतू न बडतफH केtा जावूं शकतो.
‐ दू रचा cवास करणे भाग पडे ल.
‐ अyाची वासना राहणार नाही.
‐ िवÄोटक रोगा (सं Gमक रोग, चे चक) चे भय राहील.
‐ धन नाश, अपमान, मृ Sुतुt वे दना, ऑपरे शन, िकंवा अपघात होवूं शकतो.
‐ रw दोष, Üर, मbक शू ळ वगै रे रोग होवू शकतात.
‐ मं गळाhा महादशे त ब•जनां चे नायकN pणजे च लोकां वर अिधपS cा^ होईल.
‐ •ढ िनzय, साहस व सSाचा आfह cबल राहील.
‐ राज दरबारात स ानाची cा]^ व भाeोyित होईल.
‐ प®ी‐पु /ाचा िवयोग आिण शg व अि9चा /ास होवूं शकतो.

मंगळ‐मंगळ : 21 माचH 2066 पासून 17 ऑग

2066 पयrत

मंगळा\ा महादशे त मं गळा\ा अOदशे चे फळ
मं गळाhा महादशे त मं गळाhा अ—दH शेतम’े ‐
‐ भाऊ ब–ाशी मतभे द, भावां ना /ास होईल.
‐ श/ुंशी िववाद आिण श/ु नाश, साहस व पराGम वृ ]œ होईल.
‐ राजाचे भय, कायाH त अडथळे सं भवतात.
‐ शारीAरक उŸता वाढे ल, रw, िप[ व उŸताजिनत रोग व ¯णािदमु ळे /ास व वे दना होवूं शकतात.
‐ घर, शे त जमीन, आिदं ची वृ ]œ गाय, pै स इSािद पशुं चे सु ख आिण महाराजां hा कृपे ने अभी# िस]œ होईल.
‐ आपtा महादशे hा आपtाच अ—दH शेत मं गळ असtाने मू / कृÀ आR रोग, अिधकािधक _े श, ¯णभय, चोर, सपH , राजाचे भय
व Sां hापासू न /ास, धन, धा व पशु यां चा िवनाश होईल.

मंगळ‐मंगळ‐मंगळ : 21 माचH 2066 पासून 30 माचH 2066 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात श/ुभय, भयं कर िवरोध, रw gाव व मृ Sु भय सं भवतो.
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मंगळ‐मंगळ‐रा• : 30 माचH 2066 पासून 21 एिcल 2066 पयrत

मंगळा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रा•‐ cS—रात कैदे चे ब¼न, राजा आिण धनाचा िवनाश, कदाy भोजन, भाøणतं टा व श/ुभय सं भवतात.

मंगळ‐मंगळ‐गु( : 21 एिcल 2066 पासून 11 मे 2066 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐
‐ बु ]œचा Mहास, दु :ख, मानिसक तणाव सं भवतो.

मंगळ‐मंगळ‐शिन : 11 मे 2066 पासून 4 जून 2066 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शिन ‐ cS—रात मालकां चा नाश, /ास, धन-य, महाभय, अK$थता, भां डणतं टा व क# होणे सं भवते .

मंगळ‐मंगळ‐बुध : 4 जून 2066 पासून 25 जून 2066 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत बु ध‐ cS—रात सवH था बु ]œनाश, धनहािन, शरीराला ताप, िम/ व अyाचा िवनाश सं भवतो.

मंगळ‐मंगळ‐केतु : 25 जून 2066 पासून 3 जुलै 2066 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत केतु hा‐ cS—रात आळस, डोकेदु खी, पापज

रोग, अपमृ Sुभय, राजभय, व शgघात सं भवतो.

मंगळ‐मंगळ‐शुG : 3 जुलै 2066 पासून 28 जुलै 2066 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शु G‐ cS—रात चाøाळाचे सं कट, /ास, राजा व शgाचे भय, अितसार रोग व वमन सं भवते .

मंगळ‐मंगळ‐रिव : 28 जुलै 2066 पासून 5 ऑग

2066 पयrत

मंगळा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रिव‐ cS—रात भू िमलाभ, धन, सं पि[ची आवक, मनसं तोष, िम/ सहवास, आिण सवH -े /ां त आन–ी आन–
असे ल.

मंगळ‐मंगळ‐चंx : 5 ऑग

2066 पासून 17 ऑग

2066 पयrत

मंगळा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत चJ‐ cS—रात दि-ण िदशे त फायदा होईल व पां ढरे शु • वgां लंकाराची cा]^ आिण सवH कायाH त िस]œ

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

onlinejyotish.com • 130

sample horoscope

ॐ

सं भवते .

मंगळ‐रा• : 17 ऑग

2066 पासून 5 सý}बर 2067 पयrत

मंगळा\ा महादशे त राR\ा अOदशे चे फळ
मं गळाhा महादशे त रा•hा अ—दH शेत ‐
‐ राजा, चोर, अि9, शg व श/ु यां चे भय सं भवते .
‐ धन धा ाचा िवनाश, गु (जन व बं धुची हािन, अनेक cकारhा िवपि[ ये वूं शकतील.
‐ शाAररीक पीडा, आिण दु # कमाH ची िस]œ होवूं शकते .

मंगळ‐रा•‐रा• : 17 ऑग

2066 पासून 14 ऑÔोबर 2066 पयrत

राR\ा अOदशेत राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रा• cS—रात आला तर तु (
ं गवासाचे ब¼न, रोगाचे भय, ब•िवध cहार व िम/भय होवूं शकते .

मंगळ‐रा•‐गु( : 14 ऑÔोबर 2066 पासून 4 िडस}बर 2066 पयrत
राR\ा अOदशेत गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत गु ( cS—रात सवH / आदर, ह[ी, घोडा (वाहन) आिण धनाची cा]^ होईल.

मंगळ‐रा•‐शिन : 4 िडस}बर 2066 पासून 3 फेOुवारी 2067 पयrत
राR\ा अOदशेत शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शिन‐cS—रात भयं कर ब¼न, सु खाचे -य, महाभय व दररोज वातपीडा होवूं शकते .

मंगळ‐रा•‐बुध : 3 फेOुवारी 2067 पासून 29 माचH 2067 पयrत
राR\ा अOदशेत बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात सवH / अनेक cकारचे लाभ, प®ी nारे िवशे ष (पाने फायदा आिण परदे शगमनाने कायH िस]œ
सं भवते .

मंगळ‐रा•‐केतु : 29 माचH 2067 पासून 20 एिcल 2067 पयrत
राR\ा अOदशेत केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात बु ]œनाश, भय, अनेक cकारचे अडथळे , धन-य व सवH / कलह आिण उnे ग सं भवतो.

मंगळ‐रा•‐शुG : 20 एिcल 2067 पासून 23 जून 2067 पयrत
राR\ा अOदशेत शु/ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐
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‐ रा•hा अ—दH शेत शु Gा‐cS—रात योिगनींचे भय, अ|-य, कदाy भोजन, प®ी िवनाश, वं शात शोक सं भवतो.

मंगळ‐रा•‐रिव : 23 जून 2067 पासून 12 जुलै 2067 पयrत
राR\ा अOदशेत रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात Üर रोग, महाभय, पु / पौ/ वगै र}ना _े श, अपमृ Sु सं भवतो आिण िन‡ाळजीपणा सं भवतो.

मंगळ‐रा•‐चंx : 12 जुलै 2067 पासून 13 ऑग

2067 पयrत

राR\ा अOदशेत चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत चJcS—रात उnे ग, कलह िच—ा, मानहािन, महाभय, िपShा शरीराला /ास सं भवतो.

मंगळ‐रा•‐मंगळ : 13 ऑग

2067 पासून 5 सý}बर 2067 पयrत

राR\ा अOदशेत मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात भग–र रोगाचा /ास, रw िप[ज रोगां चा /ास, धन-य, महान मानिसक उnे ग सं भवतो.

मंगळ‐गु( : 5 सý}बर 2067 पासून 11 ऑग

2068 पयrत

मंगळा\ा महादशे त गु Q\ा अOदशे चे फळ
मं गळाhा महादशे त गु (hा अ—दH शेत ‐
‐ राजा व OाPणां कडून धन व भू िम cा^ होईल.
‐ उ[म आरोe, ते जाची वृ ]œ, श]w व पराGमाची वृ ]œ होईल.
‐ स•मH कर•ात पू णH उÕाह, दे वाcित Vœाभ]w आिण तीथH$थानात आवड िनमाH ण होईल.
‐ पु /, िम/ व वाहनां चे सु ख व िवजय cा]^ होईल. जनते कडून आदर स•ार होईल.
‐ यकृत व ƒेÅा जिनक रोगाचे भय असूं शकते .
‐ मं गळाhा दशे त गु (hा अ—दH शेत शु •यश, राज स ान, धनधा वृ ]œ, घरी कtाण, स‰ि[ व प®ी‐पु /ाची cा]^ होईल.

मंगळ‐गु(‐गु( : 5 सý}बर 2067 पासून 20 ऑÔोबर 2067 पयrत
गु Q\ा अOदशे त गु Q\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत गु (‐cS—रात सु वणH लाभ, धा वृ ]œ, कtाण व शु भफळ} यां चा उदय होईल.

मंगळ‐गु(‐शिन : 20 ऑÔोबर 2067 पासून 13 िडस}बर 2067 पयrत
गु Q\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शिन cS—रात गाय, भू िम व सु वणाH ची cा]^, सवH / सु ख साधन सामfी, अy, पान इSादींचा सं fह सं भवतो.

मंगळ‐गु(‐बुध : 13 िडस}बर 2067 पासून 30 जानेवारी 2068 पयrत
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गु Q\ा अOदशे त बु धा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत बु ध cS—रात िवRा, वg, mान व मोनी यां ची cा]^, िम/ां hा आगमना चे ²े ह सं भव आहे .

मंगळ‐गु(‐केतु : 30 जानेवारी 2068 पासून 19 फेOुवारी 2068 पयrत
गु Q\ा अOदशे त केतु\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत केतु cS—रात जलभय, चोरी, ब¼न, झगडा भाøण, अपमृ Sुभय सं भवतो.

मंगळ‐गु(‐शुG : 19 फेOुवारी 2068 पासून 16 एिcल 2068 पयrत
गु Q\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शु G cS—रात अनेक िवRां ची व कमाH ची cा]^, सु वणH , वg, आभू षण यां ची cा]^ व कtाण cयु w सं तोष
सं भवतो.

मंगळ‐गु(‐रिव : 16 एिcल 2068 पासून 3 मे 2068 पयrत
गु Q\ा अOदशे त रिव\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात राजा, िम/, िपता, माता यां चा ²े हलाभ आिण सवH / आदर cा^ होईल.

मंगळ‐गु(‐चंx : 3 मे 2068 पासून 1 जून 2068 पयrत
गु Q\ा अOदशे त चYा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत चJाhा cS—रात सवH च _े शां चा िवनाश, मोती व घोडा यां ची cा]^ आिण सवH कायH िस]œ होईल.

मंगळ‐गु(‐मंगळ : 1 जून 2068 पासून 20 जून 2068 पयrत
गु Q\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत मं गळ cS—रात शgभय, गु दा पीडा, अि9मा¥R, अजीणH रोग आिण श/ुकृत पीडा होवूं शकते .

मंगळ‐गु(‐रा• : 20 जून 2068 पासून 11 ऑग

2068 पयrत

गु Q\ा अOदशे त राR\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रा• cS—रात चाøाळां चा िवरोध Sां hा nारे , क#, vािध व श/ुंचे भय सं भवते .

मंगळ‐शिन : 11 ऑग

2068 पासून 19 सý}बर 2069 पयrत

मंगळा\ा महादशे त शिन\ा अOदशे चे फळ
मं गळाhा महादशे त शिनhा अ—दH शेम’े ‐
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‐ प®ी‐पु / व Kजनां ना /ास व मरणां तक शAररपीडा होवूं शकते .
‐ धना िवषयी अडचणी, vवसायात हािन, नोकरीत पदावनित व बदली मु ळे /ास होवूं शकतो.
‐ श/ुभय, चोर भय व राजाचे भय, धनाची हानी, घर सं सारासं बंधात सं कटे ये वूं शकतात.
‐ रोगाची पीडा व िच—ा व परत आपtा पु वshा पदावर बदली करीता cवास करणे सं भवते .
‐ Kत:hा अ—दH शेत ß} Àवगsय राजाचे भय, धनधा ाचा िवनाश, लोखं डी बे डी व सां खळीचे ब¼न, रोग व दशे hा अ]—म काळात
शे त जमीनीचा िवनाश सं भवतो.
‐ महाभय, या/ा cवासात धनाचा खचH , राजnे ष, मनोvथा, चोरी, आग व राजाकडून /ास, सहोदर ब¼ुंचा िवनाश, ब¼ु बा¼वां शी
िवnे श, जीवहािन, अकáात मृ Sुभय, प®ी‐पु /ां ना /ास, तु (
ं गवासाचे भय, राजाकडून महाभय cा^ होणे सं भवते .
‐ आपtा अ—दH शेत िवदे श या/ा, िविवध दु यHश, पापकमाH बÇल cे म, िनS जीवां ची िहं सा, शे तजमीन िबGी
$थान•ं श, मनोvथा, यु œात पराजय, मू / कृÀरोगाचे महाभय cा^ होवूं शकते . (मू /कृÀ‐सक# मू / cवृ ि[).

मंगळ‐शिन‐शिन : 11 ऑग

2068 पासून 14 ऑÔोबर 2068 पयrत

शिन\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक वे दना, भाøण तं ‹ाचे भय, अनेक cकारची दु :खे सं भवतात.

मंगळ‐शिन‐बुध : 14 ऑÔोबर 2068 पासून 10 िडस}बर 2068 पयrत
शिन\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, भाøणाचे भय, अy, पान यां चा िवनाश, धन-य, श/ुभय सं भवते .

मंगळ‐शिन‐केतु : 10 िडस}बर 2068 पासून 3 जानेवारी 2069 पयrत
शिन\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत केतु cS—रात श/ुकडून कैदे चे ब¼न, वै व•Hता (ßानता), बु धािध›, मानिसक िच—ा, भय व /ास होवूं
शकतो.

मंगळ‐शिन‐शुG : 3 जानेवारी 2069 पासून 11 माचH 2069 पयrत
शिन\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शु G cS—रात िवचाAरत वbु (मनोरथ) िस]œ, Kजनां चे कtाण व cय®ात यश सं भवते .

मंगळ‐शिन‐रिव : 11 माचH 2069 पासून 31 माचH 2069 पयrत
शिन\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रिव cS—रात राजसते ज व अिधकार, आपtा घरी भाøण, Üर, vािधज

पीडा सं भवते .

मंगळ‐शिन‐चंx : 31 माचH 2069 पासून 4 मे 2069 पयrत
शिन\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत चJ cS—रात बु ]œ िवकास, महान कायाr चा cार¢ ते जोमा , अिधक खचH , अनेक ]gयां शी सं बंध सं भवतो.
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मंगळ‐शिन‐मंगळ : 4 मे 2069 पासून 28 मे 2069 पयrत
शिन\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात ते जाचा अभाव, पु /ाला आधार, अि9 व श/ुचे भय, वात व िप[ ज

/ास सं भवतो.

मंगळ‐शिन‐रा• : 28 मे 2069 पासून 27 जुलै 2069 पयrत
शिन\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रा• cS—रात धन-य, वgहािन, भू िमनाश, भय, िवदे श या/ा व मृ Sुभय सं भवतो.

मंगळ‐शिन‐गु( : 27 जुलै 2069 पासून 19 सý}बर 2069 पयrत
शिन\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत गु ( cS—रात प®ी कडून झालेtा गृ हिछxा पासू न सवाr चे र-ण कर•ात असमथHता, भाøण तं टा व
मानिसक उnे ग सं भवतो.

मंगळ‐बुध : 19 सý}बर 2069 पासून 17 सý}बर 2070 पयrत
मंगळा\ा महादशे त बु धा\ा अOदशे चे फळ
मं गळाhा महादशे त बु धाhा अ—दH शे म’े ‐
‐ vवसायात व वै Iां कडून धनाची cा]^ होईल.
‐ घर, गाई व अyाची वृ ]œ आिण एखाRा उÕवाचे िह सु ख cा^ होईल.
‐ श/ुभय, चोर भय व राजाकडून भय, मनाला _े श, प®ी पु / व िम/ आिदं चा िवयोग सं भवतो.
‐ Kजनाकडून अपमान आिण कुणी दु # मनु„ा कडून मानिसक /ास सं भवतो.
‐ सÕं गित, अजपाजप व तदथHदान, धािमH क बु ]œ, सु यश, नीितमागाH नुसरण, िनS िम`ाy भोजन, वाहन वg, पशु वगै रे आिण
राजािधकाराचे सु ख, कृिष कायाH त यश, ह[ी, वg, दािगने इSािदं ची cा]^ होईल.
‐ बु धाhा अ—दH शेत मानहािन, Gूर बु ]œ व Gूर वचन, चोर, अि9 व राजा कडून /ास, मागाH त चोर डाकूंचे भय, अकáात कलह
सं भवतो.

मंगळ‐बुध‐बुध : 19 सý}बर 2069 पासून 10 नो£} बर 2069 पयrत
बु धा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œ, िवRा, धन, वg यां ची cा]^, महासु ख, सु वणाH िद र®लाभ सं भवतो.

मंगळ‐बुध‐केतु : 10 नो£} बर 2069 पासून 1 िडस}बर 2069 पयrत
बु धा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत केतु cS—रात कु]Õत अy (कदाyा) चे भोजन, उदररोग, डोळयां चा कामला रोग आिण रw िप[जरोगां चा
सं भव आहे .
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मंगळ‐बुध‐शुG : 1 िडस}बर 2069 पासून 30 जानेवारी 2070 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शु Gाhा cS—रात उ[र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार cा]^ सं भवते .

मंगळ‐बुध‐रिव : 30 जानेवारी 2070 पासून 17 फेOुवारी 2070 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरात उ†र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार LाVX
सं भवते.बु धा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ‐
‐ बु धाhा अ—दH शेत रिव cS—रात ते जाची कमी, रोग व शारीAरक /ास िच[ात अK$थता सं भवते .

मंगळ‐बुध‐चंx : 17 फेOुवारी 2070 पासून 19 माचH 2070 पयrत
बु धा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत चJ cS—रात प®ी सु ख, धन व स‰ि[ची cा]^, क ोiि[, महाधनलाभ, सवH cकारचे सौ³ cा^ होईल.

मंगळ‐बुध‐मंगळ : 19 माचH 2070 पासून 10 एिcल 2070 पयrत
बु धा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रदशे त धमH , बु œी व धनाची cा]^, चोर, अि9 यां चे पासू न /ास, रw वg cा]^, व शgाचा
आघात सं भवतो.

मंगळ‐बुध‐रा• : 10 एिcल 2070 पासून 3 जून 2070 पयrत
बु धा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण वादिववाद अचानक भीितचे वातावरण, राजा व शgा nारे उiy भय
सं भवते .

मंगळ‐बुध‐गु( : 3 जून 2070 पासून 21 जुलै 2070 पयrत
बु धा\ा अOदशे त गुQ\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात राY िकंवा राYािधकाराची cा]^, राजाकडून स ान, सद् ु ब]œ व िवRेची वृ ]œ सं भवते .

मंगळ‐बुध‐शिन : 21 जुलै 2070 पासून 17 सý}बर 2070 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शिनhा cS—रात शरीAरक आघाता मु ळे वात िप[ जिनत पीडा व अनेक cकारे धनाचा नाश होवूं शकतो.

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

onlinejyotish.com • 136

sample horoscope

ॐ

मंगळ‐केतु : 17 सý}बर 2070 पासून 13 फेOुवारी 2071 पयrत
मंगळा\ा महादशे त केतु\ा अOदशे चे फळ
मं गळाhा महादशे त केतु hा अ—दH शेत ‐
‐ vवसायाची िवपAरत ]$थित व धनहािन सं भवते .
‐ ब¼ुबा¼वां चा /ास, दु #जनां शी वै र, प®ी पु /ाला /ास होवूं शकतो.
‐ पोटाhा रोगामु ळे सं ताप आिण शg व आगी पासू न अकáात /ास होवूं शकतो.

मंगळ‐केतु‐केतु : 17 सý}बर 2070 पासून 25 सý}बर 2070 पयrत
केतु\ा अOदशे त केुत\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत केतु cS—रात एकाएकी िवपि[, दे शा—र गमन व xvनाश सं भवतो.

मंगळ‐केतु‐शुG : 25 सý}बर 2070 पासून 20 ऑÔोबर 2070 पयrत
केतु\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शु G cS—रात ß} À श/ुचे भय, िकंवा Sां hामु ळे धनहािन, ने/ रोग, डोकेदु खी व पशुं ची हािन सं भवते .

मंगळ‐केतु‐रिव : 20 ऑÔोबर 2070 पासून 28 ऑÔोबर 2070 पयrत
केतु\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रिव cS—रात िम/मøळीशी िवरोध अपमृ Sु, पराजय, बु ]œ•ं श व िववाद होवूं शकतो.

मंगळ‐केतु‐चंx : 28 ऑÔोबर 2070 पासून 9 नो£} बर 2070 पयrत
केतु\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत चJ cS—रात अy नाश, यश:-य, शारीAरक /ास, बु ]œ•म व आम वाताची वृ ]œ सं भवते .

मंगळ‐केतु‐मंगळ : 9 नो£} बर 2070 पासून 18 नो£} बर 2070 पयrत
केतु\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत भौम cS—रात शgाघाताने, पड•ामु ळे व आगीमु ळे /ास, नीच श/ुचे भय व श/ु कडून /ास सं भवतो.

मंगळ‐केतु‐रा• : 18 नो£} बर 2070 पासून 10 िडस}बर 2070 पयrत
केतु\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रा• cS—ारात ]gयां चे भय, श/ुंचा cादु भाH व व -ु x लोकां कडून िह भीित असूं शकते .
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मंगळ‐केतु‐गु( : 10 िडस}बर 2070 पासून 30 िडस}बर 2070 पयrत
केतु\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत गु ( cS—रात धन-य, महोiात, वg व िम/ यां चा िवनाश व सवH / _े श सं भवतो.

मंगळ‐केतु‐शिन : 30 िडस}बर 2070 पासून 23 जानेवारी 2071 पयrत
केतु\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक पीडा, िम/ां चा वध व अS— अÍ लाभ सं भवतो.

मंगळ‐केतु‐बुध : 23 जानेवारी 2071 पासून 13 फेOुवारी 2071 पयrत
केतु\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, महान उnे ग, िवRेची हािन, महाभय व सतत कायH िस]œ म’े िवकलN सं भव आहे .

मंगळ‐शुG : 13 फेOुवारी 2071 पासून 14 एिcल 2072 पयrत
मंगळा\ा महादशे त शु /ा\ा अOदशे चे फळ
मं गळाhा महादशे त शु Gाhा अ—दH शेचे फळ} ‐
‐ अनेक cकारचे vवसाय कर•ाकडे कल राहील.
‐ ब¼ुवगाH कडून धनाची cा]^ व सु ख लाभ होईल.
‐ प®ीला दाग दािगने, वgाचे सु ख व वाहन सु ख cा^ होईल.
‐ स‰ि[चा अिधक खचH व cवासामु ळे मन चं चल होवूं शकते .
‐ राY लाभ, महासौ³, ह[ी घोडा, वg, भू षण यां ची cचु र मा/ा राहील.
‐ अ—दH शा काळात दु :खािध›, दे हपीडा, धन-य, राजा आिण चोराचे भय, गृ हकलह, प®ी‐पु /ां ना /ास व गाई व इतर पशुं चा -य
सं भवतो.

मंगळ‐शुG‐शुG : 13 फेOुवारी 2071 पासून 25 एिcल 2071 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शु G cS—रात पां ढरा घोडा, पां ढरे वg मोती, सु वणH , मािणक इSािदं चे सौ³ आिण सुं दर gीची cा]^ होवूं
शकते .

मंगळ‐शुG‐रिव : 25 एिcल 2071 पासून 16 मे 2071 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रिवcS—रात वातÜर, िशरोवे दना, राजा व श/ु कडून _े श आिण थोडा फायदा पण होईल.
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मंगळ‐शुG‐चंx : 16 मे 2071 पासून 21 जून 2071 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत चJ cS—रात क े ची उiि[, राजा कडून लाभ, वg व आभू षणां ची cा]^ व राYािधकार सं भवतो.

मंगळ‐शुG‐मंगळ : 21 जून 2071 पासून 15 जुलै 2071 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात रw िप[ा सं बंधी रोग, भाøण तं टा, मारहािण व महा_े श होतील.

मंगळ‐शुG‐रा• : 15 जुलै 2071 पासून 17 सý}बर 2071 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण, अचानक भीितचे वातावरण, राजा व श/ु कडून /ास सं भवतो.

मंगळ‐शुG‐गु( : 17 सý}बर 2071 पासून 13 नो£} बर 2071 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात cचु र xvcा]^, राY, वg, मोती, भू षण} , ह[ी, आिण उŒ $थान यां ची cा]^ होते .

मंगळ‐शुG‐शिन : 13 नो£} बर 2071 पासून 20 जानेवारी 2072 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शिन cS—रात गाढव, उं ट, बकरा यां ची cा]^ लोखं ड, उडद, ितळ यां ची cा]^, आिण शरीराला थोडा /ास पण
होतो.

मंगळ‐शुG‐बुध : 20 जानेवारी 2072 पासून 20 माचH 2072 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात धन व mानाची, cा]^, राजा कडे अिधकार cा]^ व िन-े पाने सु œा धन लाभ सं भवतो.

मंगळ‐शुG‐केतु : 20 माचH 2072 पासून 14 एिcल 2072 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत केतु cS—रात भयं कर आपि[, अपमृ Sु, दे शदे शा—र •मण आिण अधे म’े एखादे वे ळी थोडा फार फायदा
पण होवूं शकतो.
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मंगळ‐रिव : 14 एिcल 2072 पासून 20 ऑग

2072 पयrत

मंगळा\ा महादशे त रिव\ा अOदशे चे फळ
मं गळाhा महादशे त रिवhा अ—दH शेत ‐
‐ राजाhा nारी स ान व िवजय cा^ होईल.
‐ वादिववादात यश व पराGम व cभु स[ा वृ ]œं गत होईल.
‐ वन पवH तािद म’े •मणाची इÀा होईल, धन cा]^ होईल.
‐ िपSाला /ास, िपतृ कुलाhा लोकां शी वै रभाव आिण Kजनां कडून दु :ख होवूं शकते .
‐ वाहन, सु यश व पु / cा]^ होईल. धनधा वृ ]œ, घरात कtाण आिण स‰ि[, आरोe, धै यH, राजस ान, महासु ख, vवसायां त
अिधक यश, िवदे शात राजदशH न cा^ होईल.
‐ अ—दH शा काळात शाAररीक पीडा, मनbाप, कायH हािन, महाभय, िशरोरोग, Üर व अितसार सं भवतो.

मंगळ‐रिव‐रिव : 14 एिcल 2072 पासून 20 एिcल 2072 पयrत
रिव\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ उnे ग, धन-य, प®ी ला /ास, िशरोवे दना, OाPणाशी िववाद वगै रे अशु भ फळे सं भवतात.

मंगळ‐रिव‐चंx : 20 एिcल 2072 पासून 1 मे 2072 पयrत
रिव\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिव अ—दH शेत चJाhा cS—र दशे त मानिसक उnे ग, भाøण, धनाचे नुकसान, मनोvथा, मिण‐मु wािद र®ां चा िवनाश वगै रे
सं भवतो.

मंगळ‐रिव‐मंगळ : 1 मे 2072 पासून 8 मे 2072 पयrत
रिव\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत भौम‐cS—रात (मं गळाhा cS—र दशे त), राजा व श/ुचे भय, तु (
ं गवास, महासं कट, श/ु व अि9 पासू न सं कट
वगै रे सं भवतात.

मंगळ‐रिव‐रा• : 8 मे 2072 पासून 28 मे 2072 पयrत
रिव\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत रा•‐cS—रात ƒेÅ cयु w रोग, श/ुभय, धन-य, महाभय, राजाmाभं ग व मानिसक /ास सं भवतो.

मंगळ‐रिव‐गु( : 28 मे 2072 पासून 14 जून 2072 पयrत
रिव\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत गु (‐cS—रात श/ुचा नाश, यु œात िवजय, अिभवृ ]œ, वg, सु वणH व भू षण cा]^ आिण रथ वगै रे वाहनां hा
cा]^ चा योग ये ईल.
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मंगळ‐रिव‐शिन : 14 जून 2072 पासून 4 जुलै 2072 पयrत

रिव\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात धन-य, पशुं ना /ास, मानिसक उnे ग, महारोग आिण सवH च -े /ां त अशु भ फळ} सं भवतात.

मंगळ‐रिव‐बुध : 4 जुलै 2072 पासून 22 जुलै 2072 पयrत
रिव\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात िवRाcा]^, ब¼ुबा¼वां शी भे ट, भोजनलाभ, धनाची आवक, धमH लाभ व राजस ान cा^
होईल.

मंगळ‐रिव‐केतु : 22 जुलै 2072 पासून 29 जुलै 2072 पयrत
रिव\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात cाणभय, महा-ित, राजभय, कलह व श/ु बरोबर महािववाद सं भवतो.

मंगळ‐रिव‐शुG : 29 जुलै 2072 पासून 20 ऑग

2072 पयrत

रिव\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात म’म(पाची वे ळ, थोडा फायदा व अÍ सु ख स‰ि[ cा^ होईल.

मंगळ‐चंx : 20 ऑग

2072 पासून 21 माचH 2073 पयrत

मंगळा\ा महादशे त चYा\ा अOदशे चे फळ
मं गळाhा महादशे त चJाhा अ—दH शेत ‐
‐ उŒ पदाची cा]^, राजnारात मानस ान cा^ होईल.
‐ आभू षणे , धन व र®ािदं ची cा]^ होईल.
‐ िम/ां चा समागम, िम/ां चे सहकायH व िवषयािद सु खां ची cा]^ होईल.
‐ िनS उÕवाबÇल cे म आिण मनोरथ िस]œ होईल.
‐ शAररात आळस आिण ƒेÅा pणजे कफ रोग होवूं शकतात.
‐ आपtा अ—दH शेत मरण, प®ी‐पु /ां ना _े श, भू िमनाश, पशु व धा नाश, चोरीचे कृS िकंवा यु œां चे भय सं भवते .

मंगळ‐चंx‐चंx : 20 ऑग

2072 पासून 6 सý}बर 2072 पयrत

चYा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत चJ‐cS—रात भू िम, सु भोजन व धनाची cा]^, राजस ानाचे महासु ख व इतरिह अनेक महालाभ, प®ीसु ख
cा^ होईल.
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मंगळ‐चंx‐मंगळ : 6 सý}बर 2072 पासून 19 सý}बर 2072 पयrत

चYा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJा—दH शेत कुज cS—रात (मं गळाhा cS—रात) बु ]œवृ ]œ, महास ान, बं धुचे सु ख, धनाची आवक, व श/ुभय cा^ होईल.

मंगळ‐चंx‐रा• : 19 सý}बर 2072 पासून 21 ऑÔोबर 2072 पयrत
चYा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त कtाण व धनस‰ि[, राYाकडून धनcा]^, जर रा• अशु भ fहां hा यु ितत वा दु #ीत
असे ल तर अपमृ Sु सं भवतो.

मंगळ‐चंx‐गु( : 21 ऑÔोबर 2072 पासून 18 नो£} बर 2072 पयrत
चYा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त वg लाभ, ते जोवृ ]œ, सद् ु ग( कडून OPmान, राYाची व भू षणां ची cा]^ होईल.

मंगळ‐चंx‐शिन : 18 नो£} बर 2072 पासून 22 िडस}बर 2072 पयrत
चYा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात दु िदH नात वात‐िप[ा मु ळे िवशे ष /ास, धनधा

व यशाची हािन सं भवते .

मंगळ‐चंx‐बुध : 22 िडस}बर 2072 पासून 21 जानेवारी 2073 पयrत
चYा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात पु /cा]^, अ|लाभ, िवRा cा]^, महा उyित, शु भ वg व अyाची cा]^ होईल.

मंगळ‐चंx‐केतु : 21 जानेवारी 2073 पासून 3 फेOुवारी 2073 पयrत
चYा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात OाPणाशी सं घषH, अपमृ Sु, सु खनाश व सवH च -े /ात /ास व क# सं भवतात.

मंगळ‐चंx‐शुG : 3 फेOुवारी 2073 पासून 10 माचH 2073 पयrत
चYा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात धनाची आवक, महासु ख, क ोiि[, सु भोजन, सवाr शी cे म इSािद शु भ फळे असतील.

मंगळ‐चंx‐रिव : 10 माचH 2073 पासून 21 माचH 2073 पयrत
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चYा\ा अOदशेत रिव‐LpOराचे दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत रिवhा cS—रात अyलाभ, वg cा]^ श/ु-य, सु ख cा]^ आिण सवH / िवजय cा^ होईल.

रा• महादशा: 21 माचH 2073 पासून 21 माचH 2091 पयrत
राR\ा महादशे चे फळ
Hाभािवक फळ
सामा (पाने रा•hा महादशे त खालील cमाणे फळे होतात ‐
‐ साधारणपणे मित•म, शारीAरक /ास व अनेक cकारची दु :खे असूं शकतात.
‐ राजा, चोर, िवष व शg यां चे भय सं भवते .
‐ सु ख, स‰ि[ व सां साAरक ]$थित िच—ाजनक राहील.
‐ सं तितला /ास, प®ी पु /ािदं चा िवयोग, िcयजणां hा िवयोगाचे दु :ख होवूं शकते .
‐ खालhा दजाH hा लोकां कडून अपमान व अपयशा चे भय राहील.
‐ हातू न एखादे असे दु ‡मH होवूं शकते िक Yामु ळे बदनामी होईल.
‐ आपले $थान पAरवतH न (घर व नोकरीत बदल) सं भवते . परदे शी िनवास करणे सं भवते .
‐ रोगां चा /ास व भाøणतं टा असtा कामात अिभ(िच राहील.
‐ शरीर अशw, cमे ह, -य, कास‐|ास व मू /$थली जिनत रोगाचे भय राहील.
‐ कुळातील आ^जणां चा नाश, राजभय, चोराकडून फसवणू कीचे भय राहील.
‐ राजाचे भय व उRोगात उपxव pणजे नोकरी तू न बडतफs िकंवा vवसाय धं दा ब– होईल.
‐ धमH कमाH चे नुकसान व रोग, चोर व अि9 चे भय सं भवते .
‐ रा•hा महादशे त अशwपणा, कुळबा¼वां ना _े श, राजा, श/ु व ठकवणाMया चोरां चे भय, खोकला, -यरोग व मू / कृÀ रोग
होवूं शकतो.
‐ रा•hा महादशे त अनेक cकार hा रोगां (cमे ह, गु Æ, ीहा, -य, िप[ cकोप, चमH रोग आR) चा /ास सं भवतो.
‐ राजा, चोर व अि9चे भय, िम/ां चा िवनाश आिण मृ Sुभय सु œा सं भवते .
‐ राज दरबारात Vे` यश, उ[म आिथHक ]$थित व नोकर चाकराचे सु ख आिण श/ु न# होतील.
‐ रा•hा महादशे त आर¢ काळात /ास, म’ काळात सु ख cा^ होईल.
‐ म’ दशा काळात उRोगात यश व भरपू र लाभ आिण धनधा ाची वृ ]œ होईल.
‐ राYािधकार, मानcती`े त वृ ]œ, िम/ व सं तित चे सु ख cा^ हाईल.

रा•‐रा• : 21 माचH 2073 पासून 2 िडस}बर 2075 पयrत
राR\ा महादशे त राR\ा अOदशे चे फळ
रा•hा महादशे त रा•hा अ—दH शेत ‐
‐ मित•म व मानिसक तणाव वाढे ल.
‐ कुटु ·ां तील मøळी वडील, भाऊ यां ना अिन# व प®ीला रोग आिण कलह सं भवतो.
‐ धनाची -ित, दु :ख, रोग, िवष व िवषारी cा•ां चे भय व दु # लोकां चा /ास होतो.
‐ दू रचा cवास िकंवा ज भू िमपासू न दू र भाeोदय सं भवतो.

रा•‐रा•‐रा• : 21 माचH 2073 पासून 16 ऑग

2073 पयrत

राR\ा अOदशेत राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रा• cS—रात आला तर तु (
ं गवासाचे ब¼न, रोगाचे भय, ब•िवध cहार व िम/भय होवूं शकते .
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रा•‐रा•‐गु( : 16 ऑग

2073 पासून 25 िडस}बर 2073 पयrत

राR\ा अOदशेत गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत गु ( cS—रात सवH / आदर, ह[ी, घोडा (वाहन) आिण धनाची cा]^ होईल.

रा•‐रा•‐शिन : 25 िडस}बर 2073 पासून 30 मे 2074 पयrत
राR\ा अOदशेत शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शिन‐cS—रात भयं कर ब¼न, सु खाचे -य, महाभय व दररोज वातपीडा होवूं शकते .

रा•‐रा•‐बुध : 30 मे 2074 पासून 17 ऑÔोबर 2074 पयrत
राR\ा अOदशेत बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात सवH / अनेक cकारचे लाभ, प®ी nारे िवशे ष (पाने फायदा आिण परदे शगमनाने कायH िस]œ
सं भवते .

रा•‐रा•‐केतु : 17 ऑÔोबर 2074 पासून 14 िडस}बर 2074 पयrत
राR\ा अOदशेत केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात बु ]œनाश, भय, अनेक cकारचे अडथळे , धन-य व सवH / कलह आिण उnे ग सं भवतो.

रा•‐रा•‐शुG : 14 िडस}बर 2074 पासून 27 मे 2075 पयrत
राR\ा अOदशेत शु/ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शु Gा‐cS—रात योिगनींचे भय, अ|-य, कदाy भोजन, प®ी िवनाश, वं शात शोक सं भवतो.

रा•‐रा•‐रिव : 27 मे 2075 पासून 15 जुलै 2075 पयrत
राR\ा अOदशेत रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात Üर रोग, महाभय, पु / पौ/ वगै र}ना _े श, अपमृ Sु सं भवतो आिण िन‡ाळजीपणा सं भवतो.

रा•‐रा•‐चंx : 15 जुलै 2075 पासून 5 ऑÔोबर 2075 पयrत
राR\ा अOदशेत चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत चJcS—रात उnे ग, कलह िच—ा, मानहािन, महाभय, िपShा शरीराला /ास सं भवतो.

रा•‐रा•‐मंगळ : 5 ऑÔोबर 2075 पासून 2 िडस}बर 2075 पयrत
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राR\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात भग–र रोगाचा /ास, रw िप[ज रोगां चा /ास, धन-य, महान मानिसक उnे ग सं भवतो.

रा•‐गु( : 2 िडस}बर 2075 पासून 26 एिcल 2078 पयrत
राR\ा महादशे त गु Q\ा अOदशे चे फळ
रा•hा महादशे त गु (hा अ—दH शेत ‐
‐ ई|र आराधनेत आवड व उ[म शाgा बÇल cीित राहील.
‐ तीथHया/ा, साधु संताचे दशH न, पु • कायH व धमाH चरणाची cवृ ित राहील.
‐ िवRेचे यश, अिधकारी वगाH शी मै /ी, सं तितचे सुख आिण यथे# धनाची cा]^ होईल.
‐ रोग आिण श/ुंचा नाश, आरोecा]^ व उÕाह वृ ]œ होईल.
‐ अपमृ Sुभय सं भवतो.
‐ शां ित िcSथH सु वणH cतीमे चे दान व िशवपू जन केले पािहजे .

रा•‐गु(‐गु( : 2 िडस}बर 2075 पासून 28 माचH 2076 पयrत
गु Q\ा अOदशे त गु Q\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत गु (‐cS—रात सु वणH लाभ, धा वृ ]œ, कtाण व शु भफळ} यां चा उदय होईल.

रा•‐गु(‐शिन : 28 माचH 2076 पासून 14 ऑग

2076 पयrत

गु Q\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शिन cS—रात गाय, भू िम व सु वणाH ची cा]^, सवH / सु ख साधन सामfी, अy, पान इSादींचा सं fह सं भवतो.

रा•‐गु(‐बुध : 14 ऑग

2076 पासून 16 िडस}बर 2076 पयrत

गु Q\ा अOदशे त बु धा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत बु ध cS—रात िवRा, वg, mान व मोनी यां ची cा]^, िम/ां hा आगमना चे ²े ह सं भव आहे .

रा•‐गु(‐केतु : 16 िडस}बर 2076 पासून 5 फेOुवारी 2077 पयrत
गु Q\ा अOदशे त केतु\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत केतु cS—रात जलभय, चोरी, ब¼न, झगडा भाøण, अपमृ Sुभय सं भवतो.

रा•‐गु(‐शुG : 5 फेOुवारी 2077 पासून 1 जुलै 2077 पयrत
गु Q\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शु G cS—रात अनेक िवRां ची व कमाH ची cा]^, सु वणH , वg, आभू षण यां ची cा]^ व कtाण cयु w सं तोष
सं भवतो.
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रा•‐गु(‐रिव : 1 जुलै 2077 पासून 14 ऑग

2077 पयrत

गु Q\ा अOदशे त रिव\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात राजा, िम/, िपता, माता यां चा ²े हलाभ आिण सवH / आदर cा^ होईल.

रा•‐गु(‐चंx : 14 ऑग

2077 पासून 26 ऑÔोबर 2077 पयrत

गु Q\ा अOदशे त चYा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत चJाhा cS—रात सवH च _े शां चा िवनाश, मोती व घोडा यां ची cा]^ आिण सवH कायH िस]œ होईल.

रा•‐गु(‐मंगळ : 26 ऑÔोबर 2077 पासून 16 िडस}बर 2077 पयrत
गु Q\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत मं गळ cS—रात शgभय, गु दा पीडा, अि9मा¥R, अजीणH रोग आिण श/ुकृत पीडा होवूं शकते .

रा•‐गु(‐रा• : 16 िडस}बर 2077 पासून 26 एिcल 2078 पयrत
गु Q\ा अOदशे त राR\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रा• cS—रात चाøाळां चा िवरोध Sां hा nारे , क#, vािध व श/ुंचे भय सं भवते .

रा•‐शिन : 26 एिcल 2078 पासून 2 माचH 2081 पयrत
राR\ा महादशे त शिन\ा अOदशे चे फळ
रा•hा महादशे त शिनhा अ—दH शेत ‐
‐ अिववे कपू णH कायाH मुळे नुकसान, राजcकोप व नोकरीतू न बरखाb होणे सं भवते .
‐ Kजनां शी कलह, ब¼ु व िम/ाला दु :ख, दू र दे शी जाऊन िनवास करावा लागे ल.
‐ शरीराhा एखाRा अंगाला जखम होणे , वात िप[ व रwिप[ जिनत रोगां चा /ास होवूं शकतो.
‐ अ—दH शाकाळात नीच लोक, श/ुवगH व राजाचे भय, प®ीपु / यां ना /ास, आपtा ब¼ुबा¼वां ना सं ताप, जां वई लोकां चा िवरोध,
vवहारात कलह व आक]áक पणे राजाकडून भू षण (पदवी) cा^ होईल.
‐ शिनची अ—दH शा आtावर ¨दयरोग, मानहािन, िवfह, श/ुपीडा, परदे श cवास, गु Æरोग, कदाyाचे भोजन व Kजनां कडून
दु :खाची भीित राहील.

रा•‐शिन‐शिन : 26 एिcल 2078 पासून 8 ऑÔोबर 2078 पयrत
शिन\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक वे दना, भाøण तं ‹ाचे भय, अनेक cकारची दु :खे सं भवतात.

रा•‐शिन‐बुध : 8 ऑÔोबर 2078 पासून 5 माचH 2079 पयrत
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शिन\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, भाøणाचे भय, अy, पान यां चा िवनाश, धन-य, श/ुभय सं भवते .

रा•‐शिन‐केतु : 5 माचH 2079 पासून 4 मे 2079 पयrत
शिन\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत केतु cS—रात श/ुकडून कैदे चे ब¼न, वै व•Hता (ßानता), बु धािध›, मानिसक िच—ा, भय व /ास होवूं
शकतो.

रा•‐शिन‐शुG : 4 मे 2079 पासून 25 ऑÔोबर 2079 पयrत
शिन\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शु G cS—रात िवचाAरत वbु (मनोरथ) िस]œ, Kजनां चे कtाण व cय®ात यश सं भवते .

रा•‐शिन‐रिव : 25 ऑÔोबर 2079 पासून 16 िडस}बर 2079 पयrत
शिन\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रिव cS—रात राजसते ज व अिधकार, आपtा घरी भाøण, Üर, vािधज

पीडा सं भवते .

रा•‐शिन‐चंx : 16 िडस}बर 2079 पासून 12 माचH 2080 पयrत
शिन\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत चJ cS—रात बु ]œ िवकास, महान कायाr चा cार¢ ते जोमा , अिधक खचH , अनेक ]gयां शी सं बंध सं भवतो.

रा•‐शिन‐मंगळ : 12 माचH 2080 पासून 11 मे 2080 पयrत
शिन\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात ते जाचा अभाव, पु /ाला आधार, अि9 व श/ुचे भय, वात व िप[ ज

/ास सं भवतो.

रा•‐शिन‐रा• : 11 मे 2080 पासून 15 ऑÔोबर 2080 पयrत
शिन\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रा• cS—रात धन-य, वgहािन, भू िमनाश, भय, िवदे श या/ा व मृ Sुभय सं भवतो.

रा•‐शिन‐गु( : 15 ऑÔोबर 2080 पासून 2 माचH 2081 पयrत
शिन\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत गु ( cS—रात प®ी कडून झालेtा गृ हिछxा पासू न सवाr चे र-ण कर•ात असमथHता, भाøण तं टा व
मानिसक उnे ग सं भवतो.
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रा•‐बुध : 2 माचH 2081 पासून 20 सý}बर 2083 पयrत
राR\ा महादशे त बु धा\ा अOदशे चे फळ
रा•hा महादशे त बु धाhा अ—दH शेत ‐
‐ आरोe, बु िn व िववे क यां ची वृ ]œ होईल.
‐ भाऊ व िम/ां hा ²े हां त वृ ]œ, िम/ाचे सहाÁ cा^ होईल.
‐ सां साAरक सु खात वृ ]œ, धनाचे आगमन व कायH vवसायात उyित होईल.
‐ रा•hा दशे त बु धाhा अ—दH शेत राजयोग घरात कtाण वृ ]œ, vापारात धनcा]^, उ[म िवRा व उ[म वाहन, िववाहोÕव कायH ,
पशु लाभ, बु धाhा मिह ां त पू णH सु ख, बु धवारी राजदशH न, सु गंिधत पु शÁा, प®ी सौ³, महारात कृपे क(न धन cा]^ व महानयश
cा^ होईल.

रा•‐बुध‐बुध : 2 माचH 2081 पासून 12 जुलै 2081 पयrत
बु धा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œ, िवRा, धन, वg यां ची cा]^, महासु ख, सु वणाH िद र®लाभ सं भवतो.

रा•‐बुध‐केतु : 12 जुलै 2081 पासून 5 सý}बर 2081 पयrत
बु धा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत केतु cS—रात कु]Õत अy (कदाyा) चे भोजन, उदररोग, डोळयां चा कामला रोग आिण रw िप[जरोगां चा
सं भव आहे .

रा•‐बुध‐शुG : 5 सý}बर 2081 पासून 7 फेOुवारी 2082 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शु Gाhा cS—रात उ[र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार cा]^ सं भवते .

रा•‐बुध‐रिव : 7 फेOुवारी 2082 पासून 25 माचH 2082 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरात उ†र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार LाVX
सं भवते.बु धा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ‐
‐ बु धाhा अ—दH शेत रिव cS—रात ते जाची कमी, रोग व शारीAरक /ास िच[ात अK$थता सं भवते .

रा•‐बुध‐चंx : 25 माचH 2082 पासून 11 जून 2082 पयrत
बु धा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत चJ cS—रात प®ी सु ख, धन व स‰ि[ची cा]^, क ोiि[, महाधनलाभ, सवH cकारचे सौ³ cा^ होईल.
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रा•‐बुध‐मंगळ : 11 जून 2082 पासून 4 ऑग

2082 पयrत

बु धा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रदशे त धमH , बु œी व धनाची cा]^, चोर, अि9 यां चे पासू न /ास, रw वg cा]^, व शgाचा
आघात सं भवतो.

रा•‐बुध‐रा• : 4 ऑग

2082 पासून 22 िडस}बर 2082 पयrत

बु धा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण वादिववाद अचानक भीितचे वातावरण, राजा व शgा nारे उiy भय
सं भवते .

रा•‐बुध‐गु( : 22 िडस}बर 2082 पासून 25 एिcल 2083 पयrत
बु धा\ा अOदशे त गुQ\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात राY िकंवा राYािधकाराची cा]^, राजाकडून स ान, सद् ु ब]œ व िवRेची वृ ]œ सं भवते .

रा•‐बुध‐शिन : 25 एिcल 2083 पासून 20 सý}बर 2083 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शिनhा cS—रात शरीAरक आघाता मु ळे वात िप[ जिनत पीडा व अनेक cकारे धनाचा नाश होवूं शकतो.

रा•‐केतु : 20 सý}बर 2083 पासून 7 ऑÔोबर 2084 पयrत
राR\ा महादशे त केतु\ा अOदशे चे फळ
रा•hा महादशे त केतु hा अ—दH शेत ‐
‐ राज कोप, धन हािन, व मानहािन सं भवते .
‐ प®ी व सं तित ला साधारण /ास, पशुं चा मृ Sु, नाना cकारचे उपxव व आGमण होवूं शकते .
‐ चोर, अि9, शg व िवषाचे भय आिण Üर व रोगां चा /ास, ¯णाचे दु :ख व कलह होवूं शकतो.
‐ •मं ित, राजाचे भय, वातÜरािद रोग, पशुं चा नाश सं भवतो.
‐ अभी# िस]œ व िनzयपू वHक फायदा होईल.
‐ रा• दशे त केतु hा अ—दH शेत रोगािध›, चोर, सपH , ¯ण यां ची पीडा, माते चा िवयोग, भावाचा nे ष व मानिसक /ास सं भवतो.
‐ शारीAरक /ास सं भवतो
‐ शां ित िcSथH छागदान (बकरीचे पाडस) दान करावे .

रा•‐केतु‐केतु : 20 सý}बर 2083 पासून 12 ऑÔोबर 2083 पयrत
केतु\ा अOदशे त केुत\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत केतु cS—रात एकाएकी िवपि[, दे शा—र गमन व xvनाश सं भवतो.
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रा•‐केतु‐शुG : 12 ऑÔोबर 2083 पासून 15 िडस}बर 2083 पयrत

केतु\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शु G cS—रात ß} À श/ुचे भय, िकंवा Sां hामु ळे धनहािन, ने/ रोग, डोकेदु खी व पशुं ची हािन सं भवते .

रा•‐केतु‐रिव : 15 िडस}बर 2083 पासून 3 जानेवारी 2084 पयrत
केतु\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रिव cS—रात िम/मøळीशी िवरोध अपमृ Sु, पराजय, बु ]œ•ं श व िववाद होवूं शकतो.

रा•‐केतु‐चंx : 3 जानेवारी 2084 पासून 4 फेOुवारी 2084 पयrत
केतु\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत चJ cS—रात अy नाश, यश:-य, शारीAरक /ास, बु ]œ•म व आम वाताची वृ ]œ सं भवते .

रा•‐केतु‐मंगळ : 4 फेOुवारी 2084 पासून 27 फेOुवारी 2084 पयrत
केतु\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत भौम cS—रात शgाघाताने, पड•ामु ळे व आगीमु ळे /ास, नीच श/ुचे भय व श/ु कडून /ास सं भवतो.

रा•‐केतु‐रा• : 27 फेOुवारी 2084 पासून 24 एिcल 2084 पयrत
केतु\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रा• cS—ारात ]gयां चे भय, श/ुंचा cादु भाH व व -ु x लोकां कडून िह भीित असूं शकते .

रा•‐केतु‐गु( : 24 एिcल 2084 पासून 14 जून 2084 पयrत
केतु\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत गु ( cS—रात धन-य, महोiात, वg व िम/ यां चा िवनाश व सवH / _े श सं भवतो.

रा•‐केतु‐शिन : 14 जून 2084 पासून 14 ऑग

2084 पयrत

केतु\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक पीडा, िम/ां चा वध व अS— अÍ लाभ सं भवतो.

रा•‐केतु‐बुध : 14 ऑग

2084 पासून 7 ऑÔोबर 2084 पयrत
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केतु\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, महान उnे ग, िवRेची हािन, महाभय व सतत कायH िस]œ म’े िवकलN सं भव आहे .

रा•‐शुG : 7 ऑÔोबर 2084 पासून 8 ऑÔोबर 2087 पयrत
राR\ा महादशे त शु /ा\ा अOदशे चे फळ
रा•hा महादशे त शु Gाhा अ—दH शेत ‐
‐ कायH vवसायात अS— क# केtावरिह फार थोडा धन लाभ होईल.
‐ प®ी सु खाची cा]^ व प®ी nारे धनलाभ होईल.
‐ िम/ां मुळे स—ाप व कुटु ·ाशी िवरोधाचे भय राहील.
‐ परदे श गमन व परदे शी अनेक cकारे फायदा सं भवतो.
‐ मू / िवकृित व जनन तं /ाचे रोग होवूं शकतात.
‐ रा•hा दशे त शु Gाhा अ—दH शेत OाPणा तफº धनcा]^, पशु लाभ, पु /ोÕव, घरी सवH / कtाण, लोकां कडून आदर, राजस ान,
राYलाभ व महासु ख होईल.

रा•‐शुG‐शुG : 7 ऑÔोबर 2084 पासून 8 एिcल 2085 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शु G cS—रात पां ढरा घोडा, पां ढरे वg मोती, सु वणH , मािणक इSािदं चे सौ³ आिण सुं दर gीची cा]^ होवूं
शकते .

रा•‐शुG‐रिव : 8 एिcल 2085 पासून 2 जून 2085 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रिवcS—रात वातÜर, िशरोवे दना, राजा व श/ु कडून _े श आिण थोडा फायदा पण होईल.

रा•‐शुG‐चंx : 2 जून 2085 पासून 1 सý}बर 2085 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत चJ cS—रात क े ची उiि[, राजा कडून लाभ, वg व आभू षणां ची cा]^ व राYािधकार सं भवतो.

रा•‐शुG‐मंगळ : 1 सý}बर 2085 पासून 4 नो£} बर 2085 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात रw िप[ा सं बंधी रोग, भाøण तं टा, मारहािण व महा_े श होतील.

रा•‐शुG‐रा• : 4 नो£} बर 2085 पासून 17 एिcल 2086 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐
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‐ शु Gाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण, अचानक भीितचे वातावरण, राजा व श/ु कडून /ास सं भवतो.

रा•‐शुG‐गु( : 17 एिcल 2086 पासून 10 सý}बर 2086 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात cचु र xvcा]^, राY, वg, मोती, भू षण} , ह[ी, आिण उŒ $थान यां ची cा]^ होते .

रा•‐शुG‐शिन : 10 सý}बर 2086 पासून 3 माचH 2087 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शिन cS—रात गाढव, उं ट, बकरा यां ची cा]^ लोखं ड, उडद, ितळ यां ची cा]^, आिण शरीराला थोडा /ास पण
होतो.

रा•‐शुG‐बुध : 3 माचH 2087 पासून 5 ऑग

2087 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात धन व mानाची, cा]^, राजा कडे अिधकार cा]^ व िन-े पाने सु œा धन लाभ सं भवतो.

रा•‐शुG‐केतु : 5 ऑग

2087 पासून 8 ऑÔोबर 2087 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत केतु cS—रात भयं कर आपि[, अपमृ Sु, दे शदे शा—र •मण आिण अधे म’े एखादे वे ळी थोडा फार फायदा
पण होवूं शकतो.

रा•‐रिव : 8 ऑÔोबर 2087 पासून 1 सý}बर 2088 पयrत
राR\ा महादशे त रिव\ा अOदशे चे फळ
रा•hा महादशे त रिवhा अ—दH शेत ‐
‐ अनेक cकारhा उप xवां चे शमन होईल.
‐ धनधा ाची वृ ]œ व दान धमाH िद कमाH त आवड वाढे ल.
‐ श/ुकडून /ास, राजा, िवष, अि9 व शgाची भीित सं भवते .
‐ ने/रोग, ¨दयरोग व …शH सं सगH ज रोगां नी पीिडत हो•ाची आशं का राहील.
‐ रा•hा दशे त रिवhा अ—दH शेत शु भcद राजcीित, धनधा समृ ]œ, सौ³cद मानस ान, लहानमो¦ा fामाचे अिधपS व
KÍलाभ cा^ होईल.

रा•‐रिव‐रिव : 8 ऑÔोबर 2087 पासून 24 ऑÔोबर 2087 पयrत
रिव\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ उnे ग, धन-य, प®ी ला /ास, िशरोवे दना, OाPणाशी िववाद वगै रे अशु भ फळे सं भवतात.
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रा•‐रिव‐चंx : 24 ऑÔोबर 2087 पासून 21 नो£} बर 2087 पयrत
रिव\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिव अ—दH शेत चJाhा cS—र दशे त मानिसक उnे ग, भाøण, धनाचे नुकसान, मनोvथा, मिण‐मु wािद र®ां चा िवनाश वगै रे
सं भवतो.

रा•‐रिव‐मंगळ : 21 नो£} बर 2087 पासून 10 िडस}बर 2087 पयrत
रिव\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत भौम‐cS—रात (मं गळाhा cS—र दशे त), राजा व श/ुचे भय, तु (
ं गवास, महासं कट, श/ु व अि9 पासू न सं कट
वगै रे सं भवतात.

रा•‐रिव‐रा• : 10 िडस}बर 2087 पासून 28 जानेवारी 2088 पयrत
रिव\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत रा•‐cS—रात ƒेÅ cयु w रोग, श/ुभय, धन-य, महाभय, राजाmाभं ग व मानिसक /ास सं भवतो.

रा•‐रिव‐गु( : 28 जानेवारी 2088 पासून 12 माचH 2088 पयrत
रिव\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत गु (‐cS—रात श/ुचा नाश, यु œात िवजय, अिभवृ ]œ, वg, सु वणH व भू षण cा]^ आिण रथ वगै रे वाहनां hा
cा]^ चा योग ये ईल.

रा•‐रिव‐शिन : 12 माचH 2088 पासून 3 मे 2088 पयrत
रिव\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात धन-य, पशुं ना /ास, मानिसक उnे ग, महारोग आिण सवH च -े /ां त अशु भ फळ} सं भवतात.

रा•‐रिव‐बुध : 3 मे 2088 पासून 19 जून 2088 पयrत
रिव\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात िवRाcा]^, ब¼ुबा¼वां शी भे ट, भोजनलाभ, धनाची आवक, धमH लाभ व राजस ान cा^
होईल.

रा•‐रिव‐केतु : 19 जून 2088 पासून 8 जुलै 2088 पयrत
रिव\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐
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‐ रिवhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात cाणभय, महा-ित, राजभय, कलह व श/ु बरोबर महािववाद सं भवतो.

रा•‐रिव‐शुG : 8 जुलै 2088 पासून 1 सý}बर 2088 पयrत
रिव\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात म’म(पाची वे ळ, थोडा फायदा व अÍ सु ख स‰ि[ cा^ होईल.

रा•‐चंx : 1 सý}बर 2088 पासून 3 माचH 2090 पयrत
राR\ा महादशे त चYा\ा अOदशे चे फळ
रा•hा महादशे त चJाhा अ—दH शेत ‐
‐ िच—ाजनक पAर]$थित उiy होतील.
‐ Kजनां शी कलह, िम/ िवरोध व श/ुhा सं ³ेत वाढ होईल.
‐ किठण पAरVम केtावरच धनाची आवक होईल व अy cा^ होईल.
‐ कुलवधू चा नाश, कलहामू ळे दु :ख व पा•ापासू न भीित असूं शकते .
‐ चJाhा अ—दH शेत Kत:ला राYcा]^ आिण राजा कडून मानस ान, धनcा]^, आरोe भू षण} (पदवी) िम/ व प®ी‐पु /ां चे सौ³,
अ|, वाहनाचा लाभ, घर व शे त जमीनीचा िवbार, पू णH चJ असे ल तर पू व\w शु भफळे पू णH (पात cा^ होतील. तसे च जसजसा चJ
-ीण होईल Sा cमाणात शु भफलां चा cभाव कमी कमी होत जाईल.
‐ अपमृ Sु होवूं शकतो.
‐ दीघाH यु„ व आरोe cा]^ करीता |ेतगाय व pशीचे दान Vेय5र आहे .

रा•‐चंx‐चंx : 1 सý}बर 2088 पासून 16 ऑÔोबर 2088 पयrत
चYा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत चJ‐cS—रात भू िम, सु भोजन व धनाची cा]^, राजस ानाचे महासु ख व इतरिह अनेक महालाभ, प®ीसु ख
cा^ होईल.

रा•‐चंx‐मंगळ : 16 ऑÔोबर 2088 पासून 17 नो£} बर 2088 पयrत
चYा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJा—दH शेत कुज cS—रात (मं गळाhा cS—रात) बु ]œवृ ]œ, महास ान, बं धुचे सु ख, धनाची आवक, व श/ुभय cा^ होईल.

रा•‐चंx‐रा• : 17 नो£} बर 2088 पासून 8 फेOुवारी 2089 पयrत
चYा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त कtाण व धनस‰ि[, राYाकडून धनcा]^, जर रा• अशु भ fहां hा यु ितत वा दु #ीत
असे ल तर अपमृ Sु सं भवतो.

रा•‐चंx‐गु( : 8 फेOुवारी 2089 पासून 22 एिcल 2089 पयrत
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चYा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त वg लाभ, ते जोवृ ]œ, सद् ु ग( कडून OPmान, राYाची व भू षणां ची cा]^ होईल.

रा•‐चंx‐शिन : 22 एिcल 2089 पासून 17 जुलै 2089 पयrत
चYा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात दु िदH नात वात‐िप[ा मु ळे िवशे ष /ास, धनधा

व यशाची हािन सं भवते .

रा•‐चंx‐बुध : 17 जुलै 2089 पासून 3 ऑÔोबर 2089 पयrत
चYा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात पु /cा]^, अ|लाभ, िवRा cा]^, महा उyित, शु भ वg व अyाची cा]^ होईल.

रा•‐चंx‐केतु : 3 ऑÔोबर 2089 पासून 4 नो£} बर 2089 पयrत
चYा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात OाPणाशी सं घषH, अपमृ Sु, सु खनाश व सवH च -े /ात /ास व क# सं भवतात.

रा•‐चंx‐शुG : 4 नो£} बर 2089 पासून 3 फेOुवारी 2090 पयrत
चYा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात धनाची आवक, महासु ख, क ोiि[, सु भोजन, सवाr शी cे म इSािद शु भ फळे असतील.

रा•‐चंx‐रिव : 3 फेOुवारी 2090 पासून 3 माचH 2090 पयrत
चYा\ा अOदशे त रिव‐LpOराचे दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत रिवhा cS—रात अyलाभ, वg cा]^ श/ु-य, सु ख cा]^ आिण सवH / िवजय cा^ होईल.

रा•‐मंगळ : 3 माचH 2090 पासून 21 माचH 2091 पयrत
राR\ा महादशे त मं गळा\ा अOदशे चे फळ
रा•hा महादशे त मं गळाhा अ—दH शेत ‐
‐ अनेक cकारhा उपxवां चे आGमण होवूं शकते .
‐ शारीAरक /ास, िन(Õाह व áरण श]wचा Mहास सं भवतो.
‐ राजा, चोर, अि9 व शg यां चे भय व नोकरीतू न बडतफH हो•ाची श›ता आहे .
‐ लोकापवाद, दे शा—रवास, प®ी व सं तितना अAर# सं भवते .
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रा•‐मंगळ‐मंगळ : 3 माचH 2090 पासून 25 माचH 2090 पयrत

मंगळा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात श/ुभय, भयं कर िवरोध, रw gाव व मृ Sु भय सं भवतो.

रा•‐मंगळ‐रा• : 25 माचH 2090 पासून 21 मे 2090 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रा•‐ cS—रात कैदे चे ब¼न, राजा आिण धनाचा िवनाश, कदाy भोजन, भाøणतं टा व श/ुभय सं भवतात.

रा•‐मंगळ‐गु( : 21 मे 2090 पासून 12 जुलै 2090 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐
‐ बु ]œचा Mहास, दु :ख, मानिसक तणाव सं भवतो.

रा•‐मंगळ‐शिन : 12 जुलै 2090 पासून 10 सý}बर 2090 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शिन ‐ cS—रात मालकां चा नाश, /ास, धन-य, महाभय, अK$थता, भां डणतं टा व क# होणे सं भवते .

रा•‐मंगळ‐बुध : 10 सý}बर 2090 पासून 4 नो£} बर 2090 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत बु ध‐ cS—रात सवH था बु ]œनाश, धनहािन, शरीराला ताप, िम/ व अyाचा िवनाश सं भवतो.

रा•‐मंगळ‐केतु : 4 नो£} बर 2090 पासून 26 नो£} बर 2090 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत केतु hा‐ cS—रात आळस, डोकेदु खी, पापज

रोग, अपमृ Sुभय, राजभय, व शgघात सं भवतो.

रा•‐मंगळ‐शुG : 26 नो£} बर 2090 पासून 29 जानेवारी 2091 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शु G‐ cS—रात चाøाळाचे सं कट, /ास, राजा व शgाचे भय, अितसार रोग व वमन सं भवते .

रा•‐मंगळ‐रिव : 29 जानेवारी 2091 पासून 17 फेOुवारी 2091 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रिव‐ cS—रात भू िमलाभ, धन, सं पि[ची आवक, मनसं तोष, िम/ सहवास, आिण सवH -े /ां त आन–ी आन–
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असे ल.

रा•‐मंगळ‐चंx : 17 फेOुवारी 2091 पासून 21 माचH 2091 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत चJ‐ cS—रात दि-ण िदशे त फायदा होईल व पां ढरे शु • वgां लंकाराची cा]^ आिण सवH कायाH त िस]œ
सं भवते .

गु( महादशा: 21 माचH 2091 पासून 22 माचH 2107 पयrत
गु Q\ा महादशे चे फळ
Hाभािवक फळ
सामा (पाने गु (hा महादशे त खालील cमाणे फळे असतात ‐
‐ गु (hा महादशे त राजाकडून मनोवां िछत फळ cा]^ होईल.
‐ दे वाचH ना, धमH युw व वे दपु राण शाg आिदं चे अ’यन व यmािद धािमH क कृSाम’े आवड राहील.
‐ साधु ‐सÐनां ची (उ[म मनु„ां ची) सं गित, गु (जनां ची भ]w व स•मº कर•ाकडे cवृ ि[ राहील.
‐ कुळाhा लोकां चा स ान व cभु N व अिधकाराची वृ ]œ होईल.
‐ भू त भिव„ िवचारात cािव• व सद् ु ब]œ cा]^ हाईल.
‐ भू िम, वg यां ची cा]^ व वाहनाचे सु ख cा^ होईल.
‐ धनाची पू णH cा]^ होईल.
‐ गु (hा महादशे त उŒ पदािधकार, राजाकडून स ान cा^ होईल.
‐ दू र दू रhा $थानाव(न अनेक cकारhा वbूं ची cा]^ होईल.
‐ गु (hा महादशे त राजा बरोबर सवारी म’े िहं ड•ा िफर•ाचे सौभाe cा^ होईल.
‐ दानधमH व राजाhा स ानाने धन cा]^ व यmािद उ[म कायाH मुळे िवशे ष लाभ cा^ होईल.
‐ गु (hा महादशे त आन–, िक]öतमा/ धै यH, वे ळोवे ळी यश, थो-ा ब•त धनाची cा]^ होईल.
‐ चोराकडून नुकसान होवूं शकते .
‐ गु (hा महादशे त राजाचे भय, नोकरीतू न कमी होणे , ब¼ुचा िवरोध होवूं शकतो.
‐ चोर, अि9 आिण कुळाhा आ‘ लोकां चे भय आिण ीहा व चमH रोग सं भवतात.
‐ गु (hा महादशे त वादिववादात यश व राजाचा ²े ह िमळे ल.
‐ धन, प®ी, पु / यां चे सु ख, उ[म वg यां ची cा]^ होईल.
‐ गु (ची महादशा अित शु भ असे ल. वाहनाची cा]^, ब¼ु बा¼वां चा आदर cा^ होईल.
‐ यm िGया व िववाहोÕव यां चे सु ख cा^ होईल.
‐ गु (hा महादशे त धन िकंवा राYाची cा]^ होईल.
‐ अिधकार स‰y व Vीमं त लोकां शी मै /ी सं पािदत होईल.
‐ नोकरी व वाहन सु ख िमळे ल.
‐ ब¼ुवगाH कडून, सं तित प-ा कडून व प®ी कडून सु ख cा^ होईल.
‐ पु / ज ाचा योग ये ईल.
‐ गु (hा महादशे त आरोe लाभ व बु ]œ साम§H , cmा, उÕाह व िवनयाची वृ ]œ होईल.
‐ िवRा बु ]œhा कायाH nारे यश िमळे ल.
‐ अचल स‰ि[, भवन, भू िम वगै रेची cा]^ होईल.
‐ धन लाभ, कजH मु ]w चा योग ये ईल.
‐ पु /ोÕवाचे सु ख िमळे ल.
‐ पर—ु िच[ अvव]$थत व िनयमिवहीन व िवचिलत राहील.
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गु(‐गु( : 21 माचH 2091 पासून 8 मे 2093 पयrत

गु Q\ा महादशे त गु Q\ा अOदशे चे फळ
गु (hा महादशे त गु (hा अ—दH शेत ‐
‐ उÕाह व शारीAरक का]— ची वृ ]œ होईल.
‐ िवRा व िवmानाची cा]^, िवRेnारे यश उŒ पदाचा लाभ होईल.
‐ राजाचा अनुfह, ऐ|यH , स ान, सद् ु गणां चा उदय आिण भाeवृ ]œ यां चा लाभ होईल.
‐ सवH कायाH त यश, सं तित सु ख आिण अनेक cकारे धन लाभ होईल.
‐ अ—दH शाकाळात नीच लोकां ची सं गित, महादु :ख, जावई लोकां शी भाøण, अिववे कपू णH कलह, आपtा मालकाचा अपमृ Sु, पु /
पि® यां चा िवयोग व धनधा -य सं भवतो.

गु(‐गु(‐गु( : 21 माचH 2091 पासून 3 जुलै 2091 पयrत
गु Q\ा अOदशे त गु Q\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत गु (‐cS—रात सु वणH लाभ, धा वृ ]œ, कtाण व शु भफळ} यां चा उदय होईल.

गु(‐गु(‐शिन : 3 जुलै 2091 पासून 3 नो£} बर 2091 पयrत
गु Q\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शिन cS—रात गाय, भू िम व सु वणाH ची cा]^, सवH / सु ख साधन सामfी, अy, पान इSादींचा सं fह सं भवतो.

गु(‐गु(‐बुध : 3 नो£} बर 2091 पासून 22 फेOुवारी 2092 पयrत
गु Q\ा अOदशे त बु धा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत बु ध cS—रात िवRा, वg, mान व मोनी यां ची cा]^, िम/ां hा आगमना चे ²े ह सं भव आहे .

गु(‐गु(‐केतु : 22 फेOुवारी 2092 पासून 7 एिcल 2092 पयrत
गु Q\ा अOदशे त केतु\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत केतु cS—रात जलभय, चोरी, ब¼न, झगडा भाøण, अपमृ Sुभय सं भवतो.

गु(‐गु(‐शुG : 7 एिcल 2092 पासून 15 ऑग

2092 पयrत

गु Q\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत शु G cS—रात अनेक िवRां ची व कमाH ची cा]^, सु वणH , वg, आभू षण यां ची cा]^ व कtाण cयु w सं तोष
सं भवतो.

गु(‐गु(‐रिव : 15 ऑग

2092 पासून 23 सý}बर 2092 पयrत

गु Q\ा अOदशे त रिव\ा LpOरदशे चे फळ ‐
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‐ गु (hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात राजा, िम/, िपता, माता यां चा ²े हलाभ आिण सवH / आदर cा^ होईल.

गु(‐गु(‐चंx : 23 सý}बर 2092 पासून 27 नो£} बर 2092 पयrत
गु Q\ा अOदशे त चYा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत चJाhा cS—रात सवH च _े शां चा िवनाश, मोती व घोडा यां ची cा]^ आिण सवH कायH िस]œ होईल.

गु(‐गु(‐मंगळ : 27 नो£} बर 2092 पासून 11 जानेवारी 2093 पयrत
गु Q\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत मं गळ cS—रात शgभय, गु दा पीडा, अि9मा¥R, अजीणH रोग आिण श/ुकृत पीडा होवूं शकते .

गु(‐गु(‐रा• : 11 जानेवारी 2093 पासून 8 मे 2093 पयrत
गु Q\ा अOदशे त राR\ा LpOरदशे चे फळ ‐

‐ गु (hा अ—दH शेत रा• cS—रात चाøाळां चा िवरोध Sां hा nारे , क#, vािध व श/ुंचे भय सं भवते .

गु(‐शिन : 8 मे 2093 पासून 20 नो£} बर 2095 पयrत
गु Q\ा महादशे त शिन\ा अOदशे चे फळ
गु (hा महादशे त शिनhा अ—दH शेत ‐
‐ शरीराचे दौबH t, nे षपू णH बु ]œ व मनात दु :ख सं भवते .
‐ कायH vवसायात नुकसान, धन, धमH व यशाची हािन, vसन व परgी गमनाची cवृ ि[ राहील.
‐ Üराचा /ास आिण धनाचा अिधक खचH होवूं शकतो.
‐ गु (hा महादशे त शिनhा अ—दH शेत धन धा ाचा िवनाश, Üरामु ळे _े श, मानिसक क#, पि®पु /ािद /ास, ¯णज
/ास, घरी अशु भ काय\दय, भृ SवगाH ला, /ास, गाय, pै स वगै रे पशुं ची हािन व ब¼ुnेष सं भवतो.
‐ भू िम, अथH, पु /, गाय, pै स वगै रे cा•ां ची cा]^, शू xमू लक धनागमन cा^ होईल.
‐ जातकाचा अपमृ Sु सं भवतो.
‐ दोष शां ितकAरता िवŸु सहgनामाचा पाठ, काळी गाय आिण pशीचे दान करावे जे णे क(न आरोe cा^ होईल.

वे दनां चा

गु(‐शिन‐शिन : 8 मे 2093 पासून 2 ऑÔोबर 2093 पयrत
शिन\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक वे दना, भाøण तं ‹ाचे भय, अनेक cकारची दु :खे सं भवतात.

गु(‐शिन‐बुध : 2 ऑÔोबर 2093 पासून 10 फेOुवारी 2094 पयrत
शिन\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, भाøणाचे भय, अy, पान यां चा िवनाश, धन-य, श/ुभय सं भवते .
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गु(‐शिन‐केतु : 10 फेOुवारी 2094 पासून 5 एिcल 2094 पयrत

शिन\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत केतु cS—रात श/ुकडून कैदे चे ब¼न, वै व•Hता (ßानता), बु धािध›, मानिसक िच—ा, भय व /ास होवूं
शकतो.

गु(‐शिन‐शुG : 5 एिcल 2094 पासून 6 सý}बर 2094 पयrत
शिन\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शु G cS—रात िवचाAरत वbु (मनोरथ) िस]œ, Kजनां चे कtाण व cय®ात यश सं भवते .

गु(‐शिन‐रिव : 6 सý}बर 2094 पासून 22 ऑÔोबर 2094 पयrत
शिन\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रिव cS—रात राजसते ज व अिधकार, आपtा घरी भाøण, Üर, vािधज

पीडा सं भवते .

गु(‐शिन‐चंx : 22 ऑÔोबर 2094 पासून 7 जानेवारी 2095 पयrत
शिन\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत चJ cS—रात बु ]œ िवकास, महान कायाr चा cार¢ ते जोमा , अिधक खचH , अनेक ]gयां शी सं बंध सं भवतो.

गु(‐शिन‐मंगळ : 7 जानेवारी 2095 पासून 2 माचH 2095 पयrत
शिन\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात ते जाचा अभाव, पु /ाला आधार, अि9 व श/ुचे भय, वात व िप[ ज

/ास सं भवतो.

गु(‐शिन‐रा• : 2 माचH 2095 पासून 19 जुलै 2095 पयrत
शिन\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रा• cS—रात धन-य, वgहािन, भू िमनाश, भय, िवदे श या/ा व मृ Sुभय सं भवतो.

गु(‐शिन‐गु( : 19 जुलै 2095 पासून 20 नो£} बर 2095 पयrत
शिन\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत गु ( cS—रात प®ी कडून झालेtा गृ हिछxा पासू न सवाr चे र-ण कर•ात असमथHता, भाøण तं टा व
मानिसक उnे ग सं भवतो.

गु(‐बुध : 20 नो£} बर 2095 पासून 24 फेOुवारी 2098 पयrत
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गु Q\ा महादशे त बु धा\ा अOदशे चे फळ
गु (hा महादशे त बु धाhा अ—दH शेत ‐
‐ दे वदे वता म’े भ]wची cवृ ि[, योग mानाची उपल]È होईल.
‐ िवnवानां कडून स ान व स•ायाH त अिभ(िच आिण कायH कौशtाची वृ ]œ होईल.
‐ राजानुfहाने सु खाची वृ ]œ, प®ी व vवसायातू न धनाची cा]^ होईल.
‐ वाहन, म]–र, िम/ व प®ी पु / इSािदचे सु ख cा^ होईल.
‐ लां बचा cवास, िच[ास चं चलता आिण मbकात पीडा िकंवा उ ादा चे भय असूं शकते .
‐ गु (hा महादशे त बु धाची अ—दH शा आलीतर अथHनाश, दे हसु ख, राYलाभ, महासु ख, राजाh कृपे ने अभी# िस]œ, वाहन, वg व
गाई इSािद पशुं नी पAरपू णH घर असे ल.
‐ अ—दH शाकाळात Kदे शातच धन cा]^, िपतृ मातृ सुख व राजा आिण िम/ाhा कृपे ने ह[ी घो-ा सह पू णHता होईल.

गु(‐बुध‐बुध : 20 नो£} बर 2095 पासून 16 माचH 2096 पयrत
बु धा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œ, िवRा, धन, वg यां ची cा]^, महासु ख, सु वणाH िद र®लाभ सं भवतो.

गु(‐बुध‐केतु : 16 माचH 2096 पासून 3 मे 2096 पयrत
बु धा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत केतु cS—रात कु]Õत अy (कदाyा) चे भोजन, उदररोग, डोळयां चा कामला रोग आिण रw िप[जरोगां चा
सं भव आहे .

गु(‐बुध‐शुG : 3 मे 2096 पासून 18 सý}बर 2096 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शु Gाhा cS—रात उ[र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार cा]^ सं भवते .

गु(‐बुध‐रिव : 18 सý}बर 2096 पासून 29 ऑÔोबर 2096 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरात उ†र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार LाVX
सं भवते.बु धा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ‐
‐ बु धाhा अ—दH शेत रिव cS—रात ते जाची कमी, रोग व शारीAरक /ास िच[ात अK$थता सं भवते .

गु(‐बुध‐चंx : 29 ऑÔोबर 2096 पासून 6 जानेवारी 2097 पयrत
बु धा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत चJ cS—रात प®ी सु ख, धन व स‰ि[ची cा]^, क ोiि[, महाधनलाभ, सवH cकारचे सौ³ cा^ होईल.

गु(‐बुध‐मंगळ : 6 जानेवारी 2097 पासून 24 फेOुवारी 2097 पयrत
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बु धा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रदशे त धमH , बु œी व धनाची cा]^, चोर, अि9 यां चे पासू न /ास, रw वg cा]^, व शgाचा
आघात सं भवतो.

गु(‐बुध‐रा• : 24 फेOुवारी 2097 पासून 28 जून 2097 पयrत
बु धा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण वादिववाद अचानक भीितचे वातावरण, राजा व शgा nारे उiy भय
सं भवते .

गु(‐बुध‐गु( : 28 जून 2097 पासून 16 ऑÔोबर 2097 पयrत
बु धा\ा अOदशे त गुQ\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात राY िकंवा राYािधकाराची cा]^, राजाकडून स ान, सद् ु ब]œ व िवRेची वृ ]œ सं भवते .

गु(‐बुध‐शिन : 16 ऑÔोबर 2097 पासून 24 फेOुवारी 2098 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शिनhा cS—रात शरीAरक आघाता मु ळे वात िप[ जिनत पीडा व अनेक cकारे धनाचा नाश होवूं शकतो.

गु(‐केतु : 24 फेOुवारी 2098 पासून 31 जानेवारी 2099 पयrत
गु Q\ा महादशे त केतु\ा अOदशे चे फळ
गु (hा महादशे त केतु hा अ—दH शेत ‐
‐ $थानहािन, •मण व अ]$थरता सं भवते .
‐ Kजनां शी मतभे द, पु / व भावां ना /ास व लोकमता चा िवरोध असूं शकतो.
‐ गु (जनां ना /ास, राजकोप, धननाश आिण रोगां चा /ास इSािद अशु भ फळे सं भवतात.
‐ चोट आिण ¯णचा भय, नौकरोंचा हािन आिण मानिसक /ास सं भवतो.

गु(‐केतु‐केतु : 24 फेOुवारी 2098 पासून 16 माचH 2098 पयrत
केतु\ा अOदशे त केुत\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत केतु cS—रात एकाएकी िवपि[, दे शा—र गमन व xvनाश सं भवतो.

गु(‐केतु‐शुG : 16 माचH 2098 पासून 12 मे 2098 पयrत
केतु\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शु G cS—रात ß} À श/ुचे भय, िकंवा Sां hामु ळे धनहािन, ने/ रोग, डोकेदु खी व पशुं ची हािन सं भवते .
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गु(‐केतु‐रिव : 12 मे 2098 पासून 29 मे 2098 पयrत
केतु\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रिव cS—रात िम/मøळीशी िवरोध अपमृ Sु, पराजय, बु ]œ•ं श व िववाद होवूं शकतो.

गु(‐केतु‐चंx : 29 मे 2098 पासून 27 जून 2098 पयrत
केतु\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत चJ cS—रात अy नाश, यश:-य, शारीAरक /ास, बु ]œ•म व आम वाताची वृ ]œ सं भवते .

गु(‐केतु‐मंगळ : 27 जून 2098 पासून 16 जुलै 2098 पयrत
केतु\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत भौम cS—रात शgाघाताने, पड•ामु ळे व आगीमु ळे /ास, नीच श/ुचे भय व श/ु कडून /ास सं भवतो.

गु(‐केतु‐रा• : 16 जुलै 2098 पासून 6 सý}बर 2098 पयrत
केतु\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रा• cS—ारात ]gयां चे भय, श/ुंचा cादु भाH व व -ु x लोकां कडून िह भीित असूं शकते .

गु(‐केतु‐गु( : 6 सý}बर 2098 पासून 21 ऑÔोबर 2098 पयrत
केतु\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत गु ( cS—रात धन-य, महोiात, वg व िम/ यां चा िवनाश व सवH / _े श सं भवतो.

गु(‐केतु‐शिन : 21 ऑÔोबर 2098 पासून 14 िडस}बर 2098 पयrत
केतु\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक पीडा, िम/ां चा वध व अS— अÍ लाभ सं भवतो.

गु(‐केतु‐बुध : 14 िडस}बर 2098 पासून 31 जानेवारी 2099 पयrत
केतु\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, महान उnे ग, िवRेची हािन, महाभय व सतत कायH िस]œ म’े िवकलN सं भव आहे .

गु(‐शुG : 31 जानेवारी 2099 पासून 2 ऑÔोबर 2101 पयrत
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गु Q\ा महादशे त शु /ा\ा अOदशे चे फळ
गु (hा महादशे त शु Gाhा अ—दH शेत ‐
‐ धमH कमH व सÐनां hा से वेत cवृ ि[ राहील.
‐ उ[म िवRा व िवnानां hा सं गित चे सु ख cा^ होईल.
‐ धन, वाहन व राजिचšे यां ची cा]^ pणजे च राजकीय अनुकूलता राहील.
‐ ]gयों से पीड़ा, gी स·¼ से धन हािन, जनता से nे ष, िम/ों से िवयोग तथा vसनों आवडवाढे ल.
‐ वायू व काøू जिनक रोग व कलह व मानिसक काळजी सं भवते .
‐ गु (hा महादे शत शु Gाhा अ—दH शेत धन धा ािदचा लाभ, पि®लाभ, राजदशH न, वाहन पु / लाभ व पशु वृ]œ, महासु ख,
गा•ाबजाव•ाचे सु ख, िवnान जनां ची सं गित, िदvाy भोजन, बं धु बा¼वां चे पोषण इSािद शु भ फळे cा^ होतील.
‐ अ—दH शा काळात धन-य, gी मू लक औषधािद कारणाने अपमृ Sुचे भय सं भवते .
‐ शां ित िcSथH, शां ित कमH , |ेत गाय व pै स यां च दान करावे जे णे क(न आयु रारोe cा^ होईल.

गु(‐शुG‐शुG : 31 जानेवारी 2099 पासून 13 जुलै 2099 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शु G cS—रात पां ढरा घोडा, पां ढरे वg मोती, सु वणH , मािणक इSािदं चे सौ³ आिण सुं दर gीची cा]^ होवूं
शकते .

गु(‐शुG‐रिव : 13 जुलै 2099 पासून 30 ऑग

2099 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रिवcS—रात वातÜर, िशरोवे दना, राजा व श/ु कडून _े श आिण थोडा फायदा पण होईल.

गु(‐शुG‐चंx : 30 ऑग

2099 पासून 20 नो£} बर 2099 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत चJ cS—रात क े ची उiि[, राजा कडून लाभ, वg व आभू षणां ची cा]^ व राYािधकार सं भवतो.

गु(‐शुG‐मंगळ : 20 नो£} बर 2099 पासून 15 जानेवारी 2100 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात रw िप[ा सं बंधी रोग, भाøण तं टा, मारहािण व महा_े श होतील.

गु(‐शुG‐रा• : 15 जानेवारी 2100 पासून 10 जून 2100 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण, अचानक भीितचे वातावरण, राजा व श/ु कडून /ास सं भवतो.
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गु(‐शुG‐गु( : 10 जून 2100 पासून 18 ऑÔोबर 2100 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात cचु र xvcा]^, राY, वg, मोती, भू षण} , ह[ी, आिण उŒ $थान यां ची cा]^ होते .

गु(‐शुG‐शिन : 18 ऑÔोबर 2100 पासून 22 माचH 2101 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शिन cS—रात गाढव, उं ट, बकरा यां ची cा]^ लोखं ड, उडद, ितळ यां ची cा]^, आिण शरीराला थोडा /ास पण
होतो.

गु(‐शुG‐बुध : 22 माचH 2101 पासून 6 ऑग

2101 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात धन व mानाची, cा]^, राजा कडे अिधकार cा]^ व िन-े पाने सु œा धन लाभ सं भवतो.

गु(‐शुG‐केतु : 6 ऑग

2101 पासून 2 ऑÔोबर 2101 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत केतु cS—रात भयं कर आपि[, अपमृ Sु, दे शदे शा—र •मण आिण अधे म’े एखादे वे ळी थोडा फार फायदा
पण होवूं शकतो.

गु(‐रिव : 2 ऑÔोबर 2101 पासून 21 जुलै 2102 पयrत
गु Q\ा महादशे त रिव\ा अOदशे चे फळ
गु (hा महादशे त रिवhा अ—दH शेत ‐
‐ राजा कडून अिधकार व मान स ानाचा लाभ तसे च एखादी पदवी िमळ•ाचे सौभाe cा^ होवूं शकते .
‐ Vीमं ताशी मै /ी, ते ज व पराGमाची वृ ]œ, दे श अथवा जन समु दायावर आिधपS cा^ होईल.
‐ सं तित सु ख व सं तितhा उyितचा आन–, पु • तीथाH चा cवास व यश वृ ]œ होईल.
‐ धन व अनेक cकारचे पदाथH, वbूं ची cा]^, उÕाह आिण सु खाची वृ ]œ होईल.
‐ श/ुवर िवजय cा]^ आिण आरोe लाभ होईल.
‐ अ—दH शाकाळात धनलाभ, राजस ान‐cयु w‐ऐ|यH वाहन, वg, पशु व भू षण यां ची cा]^, पु /सु ख, िम/ व cभु कडून सवH कायH
िस]œ होईल.

गु(‐रिव‐रिव : 2 ऑÔोबर 2101 पासून 17 ऑÔोबर 2101 पयrत
रिव\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ उnे ग, धन-य, प®ी ला /ास, िशरोवे दना, OाPणाशी िववाद वगै रे अशु भ फळे सं भवतात.
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गु(‐रिव‐चंx : 17 ऑÔोबर 2101 पासून 10 नो£} बर 2101 पयrत

रिव\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिव अ—दH शेत चJाhा cS—र दशे त मानिसक उnे ग, भाøण, धनाचे नुकसान, मनोvथा, मिण‐मु wािद र®ां चा िवनाश वगै रे
सं भवतो.

गु(‐रिव‐मंगळ : 10 नो£} बर 2101 पासून 27 नो£} बर 2101 पयrत
रिव\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत भौम‐cS—रात (मं गळाhा cS—र दशे त), राजा व श/ुचे भय, तु (
ं गवास, महासं कट, श/ु व अि9 पासू न सं कट
वगै रे सं भवतात.

गु(‐रिव‐रा• : 27 नो£} बर 2101 पासून 10 जानेवारी 2102 पयrत
रिव\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत रा•‐cS—रात ƒेÅ cयु w रोग, श/ुभय, धन-य, महाभय, राजाmाभं ग व मानिसक /ास सं भवतो.

गु(‐रिव‐गु( : 10 जानेवारी 2102 पासून 18 फेOुवारी 2102 पयrत
रिव\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत गु (‐cS—रात श/ुचा नाश, यु œात िवजय, अिभवृ ]œ, वg, सु वणH व भू षण cा]^ आिण रथ वगै रे वाहनां hा
cा]^ चा योग ये ईल.

गु(‐रिव‐शिन : 18 फेOुवारी 2102 पासून 5 एिcल 2102 पयrत
रिव\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात धन-य, पशुं ना /ास, मानिसक उnे ग, महारोग आिण सवH च -े /ां त अशु भ फळ} सं भवतात.

गु(‐रिव‐बुध : 5 एिcल 2102 पासून 17 मे 2102 पयrत
रिव\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात िवRाcा]^, ब¼ुबा¼वां शी भे ट, भोजनलाभ, धनाची आवक, धमH लाभ व राजस ान cा^
होईल.

गु(‐रिव‐केतु : 17 मे 2102 पासून 3 जून 2102 पयrत
रिव\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात cाणभय, महा-ित, राजभय, कलह व श/ु बरोबर महािववाद सं भवतो.
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गु(‐रिव‐शुG : 3 जून 2102 पासून 21 जुलै 2102 पयrत

रिव\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात म’म(पाची वे ळ, थोडा फायदा व अÍ सु ख स‰ि[ cा^ होईल.

गु(‐चंx : 21 जुलै 2102 पासून 20 नो£} बर 2103 पयrत
गु Q\ा महादशे त चYा\ा अOदशे चे फळ
गु (hा महादशे त चJाhा अ—दH शेत ‐
‐ राजिचšां ची cा]^, राजाhा अनुfहाने सु खां ची वृ ]œ होईल.
‐ राजा pणजे उŒ अिधकाMयां शी मै /ी, मानcती`ा इSािदं ची cा]^ होईल.
‐ प®ी सु ख, ]gयां कडून ऐ|यH cा]^, आभू षण} व उ[म वg इSािदं चे सु ख cा^ होईल.
‐ उ[म िवRेnारे धन व यश वृ ]œं गत होतील.
‐ भू ‐स‰ि[चे सु ख, गृ हसु ख, वाहनसु ख यां चा योग ये ईल.
‐ अ—दH शेत शरीराला /ास सं भवतो.
‐ दोष पAरहाराथH दु गाH पाठ करावा.

गु(‐चंx‐चंx : 21 जुलै 2102 पासून 31 ऑग

2102 पयrत

चYा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत चJ‐cS—रात भू िम, सु भोजन व धनाची cा]^, राजस ानाचे महासु ख व इतरिह अनेक महालाभ, प®ीसु ख
cा^ होईल.

गु(‐चंx‐मंगळ : 31 ऑग

2102 पासून 28 सý}बर 2102 पयrत

चYा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJा—दH शेत कुज cS—रात (मं गळाhा cS—रात) बु ]œवृ ]œ, महास ान, बं धुचे सु ख, धनाची आवक, व श/ुभय cा^ होईल.

गु(‐चंx‐रा• : 28 सý}बर 2102 पासून 11 िडस}बर 2102 पयrत
चYा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त कtाण व धनस‰ि[, राYाकडून धनcा]^, जर रा• अशु भ fहां hा यु ितत वा दु #ीत
असे ल तर अपमृ Sु सं भवतो.

गु(‐चंx‐गु( : 11 िडस}बर 2102 पासून 13 फेOुवारी 2103 पयrत
चYा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त वg लाभ, ते जोवृ ]œ, सद् ु ग( कडून OPmान, राYाची व भू षणां ची cा]^ होईल.
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गु(‐चंx‐शिन : 13 फेOुवारी 2103 पासून 2 मे 2103 पयrत

चYा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात दु िदH नात वात‐िप[ा मु ळे िवशे ष /ास, धनधा

व यशाची हािन सं भवते .

गु(‐चंx‐बुध : 2 मे 2103 पासून 10 जुलै 2103 पयrत
चYा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात पु /cा]^, अ|लाभ, िवRा cा]^, महा उyित, शु भ वg व अyाची cा]^ होईल.

गु(‐चंx‐केतु : 10 जुलै 2103 पासून 7 ऑग

2103 पयrत

चYा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात OाPणाशी सं घषH, अपमृ Sु, सु खनाश व सवH च -े /ात /ास व क# सं भवतात.

गु(‐चंx‐शुG : 7 ऑग

2103 पासून 27 ऑÔोबर 2103 पयrत

चYा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात धनाची आवक, महासु ख, क ोiि[, सु भोजन, सवाr शी cे म इSािद शु भ फळे असतील.

गु(‐चंx‐रिव : 27 ऑÔोबर 2103 पासून 20 नो£} बर 2103 पयrत
चYा\ा अOदशे त रिव‐LpOराचे दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत रिवhा cS—रात अyलाभ, वg cा]^ श/ु-य, सु ख cा]^ आिण सवH / िवजय cा^ होईल.

गु(‐मंगळ : 20 नो£} बर 2103 पासून 26 ऑÔोबर 2104 पयrत
गु Q\ा महादशे त मं गळा\ा अOदशे चे फळ
गु (hा महादशे त मं गळाhा अ—दH शेत ‐
‐ श]w cभावाचा उदय, िववादात यशाची cा]^ होईल.
‐ कायH -े /ात यशाची cा]^, प®ी व सं तित चे सु ख िमळे ल.
‐ शाAरAरक श]wचा -य, िन(Õाह, Üराची पीडा, मbक व गु ^ रोग आिण श/ुचे भय रा©ं शकते .
‐ गु (hा दशे त मं गळाhा अ—दH शेत िवRा, िववाह कायH , fाम व भू िम यां चा लाभ होईल. अशा वे ळी सवH कायH िस]œ cद लोक बळ
cा^ होईल.

गु(‐मंगळ‐मंगळ : 20 नो£} बर 2103 पासून 10 िडस}बर 2103 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐
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‐ मं गळाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात श/ुभय, भयं कर िवरोध, रw gाव व मृ Sु भय सं भवतो.

गु(‐मंगळ‐रा• : 10 िडस}बर 2103 पासून 31 जानेवारी 2104 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रा•‐ cS—रात कैदे चे ब¼न, राजा आिण धनाचा िवनाश, कदाy भोजन, भाøणतं टा व श/ुभय सं भवतात.

गु(‐मंगळ‐गु( : 31 जानेवारी 2104 पासून 16 माचH 2104 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐
‐ बु ]œचा Mहास, दु :ख, मानिसक तणाव सं भवतो.

गु(‐मंगळ‐शिन : 16 माचH 2104 पासून 9 मे 2104 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शिन ‐ cS—रात मालकां चा नाश, /ास, धन-य, महाभय, अK$थता, भां डणतं टा व क# होणे सं भवते .

गु(‐मंगळ‐बुध : 9 मे 2104 पासून 26 जून 2104 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत बु ध‐ cS—रात सवH था बु ]œनाश, धनहािन, शरीराला ताप, िम/ व अyाचा िवनाश सं भवतो.

गु(‐मंगळ‐केतु : 26 जून 2104 पासून 16 जुलै 2104 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत केतु hा‐ cS—रात आळस, डोकेदु खी, पापज

रोग, अपमृ Sुभय, राजभय, व शgघात सं भवतो.

गु(‐मंगळ‐शुG : 16 जुलै 2104 पासून 11 सý}बर 2104 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत शु G‐ cS—रात चाøाळाचे सं कट, /ास, राजा व शgाचे भय, अितसार रोग व वमन सं भवते .

गु(‐मंगळ‐रिव : 11 सý}बर 2104 पासून 28 सý}बर 2104 पयrत
मंगळा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत रिव‐ cS—रात भू िमलाभ, धन, सं पि[ची आवक, मनसं तोष, िम/ सहवास, आिण सवH -े /ां त आन–ी आन–
असे ल.
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गु(‐मंगळ‐चंx : 28 सý}बर 2104 पासून 26 ऑÔोबर 2104 पयrत

मंगळा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ मं गळाhा अ—दH शेत चJ‐ cS—रात दि-ण िदशे त फायदा होईल व पां ढरे शु • वgां लंकाराची cा]^ आिण सवH कायाH त िस]œ
सं भवते .

गु(‐रा• : 26 ऑÔोबर 2104 पासून 22 माचH 2107 पयrत
गु Q\ा महादशे त राR\ा अOदशे चे फळ
गु (hा महादशे त रा•hा अ—दH शेत‐
‐ लोकां शी िवनाकारण वै र, भाऊब–ां शी िवरोध सं भवतो.
‐ अनेक cकारhा _े शाचे भय, सवH cकारhा उपxवां hा उiy हो•ाची सं भावना आहे .
‐ स—ितला /ास, बदली व दू रचा cवास करावा लागे ल.
‐ xvाची अवनित, अAर# िकंवा मृ Sुभय श› आहे .

गु(‐रा•‐रा• : 26 ऑÔोबर 2104 पासून 7 माचH 2105 पयrत
राR\ा अOदशेत राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रा• cS—रात आला तर तु (
ं गवासाचे ब¼न, रोगाचे भय, ब•िवध cहार व िम/भय होवूं शकते .

गु(‐रा•‐गु( : 7 माचH 2105 पासून 2 जुलै 2105 पयrत
राR\ा अOदशेत गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत गु ( cS—रात सवH / आदर, ह[ी, घोडा (वाहन) आिण धनाची cा]^ होईल.

गु(‐रा•‐शिन : 2 जुलै 2105 पासून 18 नो£} बर 2105 पयrत
राR\ा अOदशेत शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शिन‐cS—रात भयं कर ब¼न, सु खाचे -य, महाभय व दररोज वातपीडा होवूं शकते .

गु(‐रा•‐बुध : 18 नो£} बर 2105 पासून 22 माचH 2106 पयrत
राR\ा अOदशेत बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात सवH / अनेक cकारचे लाभ, प®ी nारे िवशे ष (पाने फायदा आिण परदे शगमनाने कायH िस]œ
सं भवते .

गु(‐रा•‐केतु : 22 माचH 2106 पासून 12 मे 2106 पयrत
राR\ा अOदशेत केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐
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‐ रा•hा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात बु ]œनाश, भय, अनेक cकारचे अडथळे , धन-य व सवH / कलह आिण उnे ग सं भवतो.

गु(‐रा•‐शुG : 12 मे 2106 पासून 5 ऑÔोबर 2106 पयrत
राR\ा अOदशेत शु/ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत शु Gा‐cS—रात योिगनींचे भय, अ|-य, कदाy भोजन, प®ी िवनाश, वं शात शोक सं भवतो.

गु(‐रा•‐रिव : 5 ऑÔोबर 2106 पासून 18 नो£} बर 2106 पयrत
राR\ा अOदशेत रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत रिव‐cS—रात Üर रोग, महाभय, पु / पौ/ वगै र}ना _े श, अपमृ Sु सं भवतो आिण िन‡ाळजीपणा सं भवतो.

गु(‐रा•‐चंx : 18 नो£} बर 2106 पासून 30 जानेवारी 2107 पयrत
राR\ा अOदशेत चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत चJcS—रात उnे ग, कलह िच—ा, मानहािन, महाभय, िपShा शरीराला /ास सं भवतो.

गु(‐रा•‐मंगळ : 30 जानेवारी 2107 पासून 22 माचH 2107 पयrत
राR\ा अOदशेत मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रा•hा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात भग–र रोगाचा /ास, रw िप[ज रोगां चा /ास, धन-य, महान मानिसक उnे ग सं भवतो.

शिन महादशा: 22 माचH 2107 पासून 22 माचH 2126 पयrत
शिन महादशे चे फळ
Hाभािवक फळ
सामा (पाने शिनhा महादशे त खालील cमाणे फळे असतात ‐
‐ शिनhा महादशे त कुठtािह Vेणीचे गां व, नगर यां चे अिधकारपद अथवा समाजाचे cधानN cा^ होईल अथवा कुठtातरी हीन
जाित समाजाचे अिधपS िमळूं शकते .
‐ िवनय, बु ]œ व mानाच वृ ]œ, दान धमH कर•ात आवड व कला कौशt cा^ होईल.
‐ एखाRा cाचीन $थानाhा cा]^ मु ळे सु खी £ाल.
‐ धन, सोने, वgािद ने स‰y व ह[ी, घोडे वगै रे चतु ाद cाणी (वाहन सु ख) यां hा ने सु शोिभत £ाल.
‐ दे वी दे वता इSािद म’े भ]w व दे वालये वगै रे िनमाH ण करावयाhा कायाH त आवड िनमाH ण होईल.
‐ आपtा कुळाचे नां व उÐवल कराल व कीितH , यश यां ची वृ ]œ होईल.
‐ पाAरवाAरक सु ख, पराGम वृ ]œ व cवास चालूं राहील.
‐ उं ट, गाढव, बकरी, प-ी, वृ œ gी व िम`ाy वगै रे मु ळे लाभ cा]^ होईल.
‐ शिनhा महादशे त िशÍ कलािद िवRेचे mान, श]w व पराGमात वृ ]œ होईल.
‐ शिनhा महादशे त सवH cकारचे आन– व सु ख िमळे ल.
‐ cवास िकंवा िवदे श गमन व fाम व मøळ, िज ा अथवा सभा इSािदचे आिधपS cा^ होवूं शकते .
‐ शिनhा महादशे त नीच gीशी सं बंध व लपू नछूपू न पापकमH कर•ाची cवृ ित सं भवते .

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

onlinejyotish.com • 171

sample horoscope

ॐ

‐ चोर वगै रे नीच मनु„ाशी भाøण तं टा व कलह होवूं शकतो.
‐ शिनhा महादशे त धन, प®ी, सं तित, भाऊ व नोकर यां ची हािन सं भवते .
‐ वाईट cकारचे भोजन व कलंक लागूं शकतो.
‐ शिनhा महादशे त भरपू र सु ख, स‰ि[ व प®ी‐पु /ािदं चा लाभ व ब¼ु वगाH त मानcती`ा होईल.
‐ शिनhा महादशे त समb कायH व उRोगाचे नुकसान दु :ख व भावां चा िवनाश होवूं शकतो.
‐ शिनhा महादशे त शाAरAरक क# व आिथHक िच—ा राहील.
‐ अि9, चोर, शg व राजाचे भय व अनेक cकारची सं कटे सं भवतात.
‐ अपयश, cवास व ब¼ु बा¼वां चे नुकसान होवूं शकते .
‐ शिनhा महादशे त राजमं /ी पदाची cा]^, राजस ान व कायH -े/ात उyित होईल.
‐ लोकां hात ³ाित, cसyता, आन– व धै याH ची वृ ]œ होईल.
‐ cितप-ी वै Mयावर िवजय, िववादात यश व श/ुनाशामु ळे हषH होईल.
‐ प®ी‐पु /ािदचे सु ख व चतु द cा•ां चे सु ख cा^ होईल.

शिन‐शिन : 22 माचH 2107 पासून 25 माचH 2110 पयrत
शिन\ा महादशे त शिन\ा अOदशे चे फळ
शिनhा महादशे त शिनhा अ—दH शेत ‐
‐ शAररात आळस व मानिसक िन(Õाह राहील.
‐ कायH -े/ात बाधा, xvाची कमतरता, कजH बाजारी होणे व cवास सं भवतो.
‐ वात िवकार, रोगां ची पीडा, गवH व ई„ाH यां hामु ळे ताप सं भवतो.
‐ राजा आिण चोरा कडून धन धा ाचा नाश होवूं शकतो.
‐ प®ी मु ळे बु ]œ•म, सं तितशी कलह आिण अनेक cकार चा /ास सं भवतो.
‐ राजाचे भय, िवष, शg यां hा /ास, रwgाव, गु Æरोग, अितसाराचा /ास, अ—दH शेhा म’काळात चोरी वगै रे चे भय, दे श
Sागचे दु :ख, मानिसक /ास सं भवतो. अ—दH शेhा अ—काळात fाम, भू िम वगै रे ची cा]^ होईील.
‐ अपमृ Sुभय सं भवते .
‐ दोष पAरहाराथH मृ Sुंजय जप केला पािहजे . भगवान शं कर cसy झाले तर सवH क#ां चे हरण करतील.

शिन‐शिन‐शिन : 22 माचH 2107 पासून 12 सý}बर 2107 पयrत
शिन\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक वे दना, भाøण तं ‹ाचे भय, अनेक cकारची दु :खे सं भवतात.

शिन‐शिन‐बुध : 12 सý}बर 2107 पासून 15 फेOुवारी 2108 पयrत
शिन\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, भाøणाचे भय, अy, पान यां चा िवनाश, धन-य, श/ुभय सं भवते .

शिन‐शिन‐केतु : 15 फेOुवारी 2108 पासून 19 एिcल 2108 पयrत
शिन\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत केतु cS—रात श/ुकडून कैदे चे ब¼न, वै व•Hता (ßानता), बु धािध›, मानिसक िच—ा, भय व /ास होवूं
शकतो.
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शिन‐शिन‐शुG : 19 एिcल 2108 पासून 19 ऑÔोबर 2108 पयrत

शिन\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत शु G cS—रात िवचाAरत वbु (मनोरथ) िस]œ, Kजनां चे कtाण व cय®ात यश सं भवते .

शिन‐शिन‐रिव : 19 ऑÔोबर 2108 पासून 13 िडस}बर 2108 पयrत
शिन\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रिव cS—रात राजसते ज व अिधकार, आपtा घरी भाøण, Üर, vािधज

पीडा सं भवते .

शिन‐शिन‐चंx : 13 िडस}बर 2108 पासून 14 माचH 2109 पयrत
शिन\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत चJ cS—रात बु ]œ िवकास, महान कायाr चा cार¢ ते जोमा , अिधक खचH , अनेक ]gयां शी सं बंध सं भवतो.

शिन‐शिन‐मंगळ : 14 माचH 2109 पासून 17 मे 2109 पयrत
शिन\ा अOदशे त मंगळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात ते जाचा अभाव, पु /ाला आधार, अि9 व श/ुचे भय, वात व िप[ ज

/ास सं भवतो.

शिन‐शिन‐रा• : 17 मे 2109 पासून 29 ऑÔोबर 2109 पयrत
शिन\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत रा• cS—रात धन-य, वgहािन, भू िमनाश, भय, िवदे श या/ा व मृ Sुभय सं भवतो.

शिन‐शिन‐गु( : 29 ऑÔोबर 2109 पासून 25 माचH 2110 पयrत
शिन\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शिनhा अ—दH शेत गु ( cS—रात प®ी कडून झालेtा गृ हिछxा पासू न सवाr चे र-ण कर•ात असमथHता, भाøण तं टा व
मानिसक उnे ग सं भवतो.

शिन‐बुध : 25 माचH 2110 पासून 2 िडस}बर 2112 पयrत
शिन\ा महादशे त बु धा\ा अOदशे चे फळ
शिनhा महादशे त बु धाhा अ—दH शेत ‐
‐ राजदरबारात cित`े ची cा]^ व नोकरीत उ•षH होईल.
‐ vवसाय व vापारां त यश व धन cा^ होईल.
‐ िवnानां hा सं गितत आन–, िम/ाकडून शु भलाभ आिण स•माH त आवड वाढे ल.
‐ प®ी‐पु /ां चे सु ख, वाहन सु ख, यश, कीितH आिण सौभाe वृ ]œ होईल.
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‐ कफ cकोपाने शारीAरक /ास सं भवतो.
‐ मान स ान, अपार यश, उ[म िवRालाभ, धनाचे आगमन, वाहनािदं चे सु ख,
यm वगै रे शु भकायाH ची िस]œ, राजयोग इSािद सं भवतात. शAरर सु ख, मानिसक उÕाह, घरी सवH / कtाण, तीथHया/े nारे समु x
²ान, vापारां त धनलाभ, पु राण Vवण, अyदान व िनSिम`ाy भोजन cा^ होईल.
‐ अ—दH शेhा cारं भी राYcा]^ (राYारोहण), धनcा]^, दे श िकंवा गां वाचे KािमN cा^ होईल. म’ व अ— काळात रोगां चा
/ास, सवH च कायाr hा िस]œम’े अडथळे व अडचणी ये तील व Sामु ळे vाकुळपणा, महाभय इSािद सं भवतात.

शिन‐बुध‐बुध : 25 माचH 2110 पासून 11 ऑग

2110 पयrत

बु धा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œ, िवRा, धन, वg यां ची cा]^, महासु ख, सु वणाH िद र®लाभ सं भवतो.

शिन‐बुध‐केतु : 11 ऑग

2110 पासून 7 ऑÔोबर 2110 पयrत

बु धा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत केतु cS—रात कु]Õत अy (कदाyा) चे भोजन, उदररोग, डोळयां चा कामला रोग आिण रw िप[जरोगां चा
सं भव आहे .

शिन‐बुध‐शुG : 7 ऑÔोबर 2110 पासून 20 माचH 2111 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शु Gाhा cS—रात उ[र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार cा]^ सं भवते .

शिन‐बुध‐रिव : 20 माचH 2111 पासून 8 मे 2111 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOरात उ†र िदशे त लाभ, पशु कडून नुकसान, राजदरबारात अिधकार LाVX
सं भवते.बु धा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ‐
‐ बु धाhा अ—दH शेत रिव cS—रात ते जाची कमी, रोग व शारीAरक /ास िच[ात अK$थता सं भवते .

शिन‐बुध‐चंx : 8 मे 2111 पासून 29 जुलै 2111 पयrत
बु धा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत चJ cS—रात प®ी सु ख, धन व स‰ि[ची cा]^, क ोiि[, महाधनलाभ, सवH cकारचे सौ³ cा^ होईल.

शिन‐बुध‐मंगळ : 29 जुलै 2111 पासून 25 सý}बर 2111 पयrत
बु धा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रदशे त धमH , बु œी व धनाची cा]^, चोर, अि9 यां चे पासू न /ास, रw वg cा]^, व शgाचा
आघात सं भवतो.
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शिन‐बुध‐रा• : 25 सý}बर 2111 पासून 19 फेOुवारी 2112 पयrत

बु धा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण वादिववाद अचानक भीितचे वातावरण, राजा व शgा nारे उiy भय
सं भवते .

शिन‐बुध‐गु( : 19 फेOुवारी 2112 पासून 29 जून 2112 पयrत
बु धा\ा अOदशे त गुQ\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात राY िकंवा राYािधकाराची cा]^, राजाकडून स ान, सद् ु ब]œ व िवRेची वृ ]œ सं भवते .

शिन‐बुध‐शिन : 29 जून 2112 पासून 2 िडस}बर 2112 पयrत
बु धा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ बु धाhा अ—दH शेत शिनhा cS—रात शरीAरक आघाता मु ळे वात िप[ जिनत पीडा व अनेक cकारे धनाचा नाश होवूं शकतो.

शिन‐केतु : 2 िडस}बर 2112 पासून 11 जानेवारी 2114 पयrत
शिन\ा महादशे त केतु\ा अOदशे चे फळ
शिनhा महादशे त केतु hा अ—दH शेत ‐
‐ राजकीय ब¼नाचे भय (तु (
ं गवास), दु :खदायी पAर]$थतींचा सं भव आहे .
‐ नीच व दु जHन मनु„ाशी कलह, व प®ी‐पु /ां चा िवरोध होऊं शकतो.
‐ धनहािन, दु :खद Kèे , वात‐िप[ जिनत रोगां चे भय सं भवते .
‐ अ—दH शेhा आरं भकाळात सु ख, धनाचे आगमन, गं गा आिण इतर सवH तीथH -े /ां त ²ानाचे पु • व दे वी दे वतां चे दशH न होईल.
‐ अ—दH शेत साम§H , धािमH क, बु ]œ, सु ख व राजाशी समागम होईल.
‐ अपमृ Sुभय, कदाyाचे भोजन, शीतÜर, अितसार ¯ण, चोर वगै रेचा /ास, प®ी पु /ां चा िवयोग सं भवतो.

शिन‐केतु‐केतु : 2 िडस}बर 2112 पासून 25 िडस}बर 2112 पयrत
केतु\ा अOदशे त केुत\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत केतु cS—रात एकाएकी िवपि[, दे शा—र गमन व xvनाश सं भवतो.

शिन‐केतु‐शुG : 25 िडस}बर 2112 पासून 3 माचH 2113 पयrत
केतु\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शु G cS—रात ß} À श/ुचे भय, िकंवा Sां hामु ळे धनहािन, ने/ रोग, डोकेदु खी व पशुं ची हािन सं भवते .

शिन‐केतु‐रिव : 3 माचH 2113 पासून 23 माचH 2113 पयrत
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केतु\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रिव cS—रात िम/मøळीशी िवरोध अपमृ Sु, पराजय, बु ]œ•ं श व िववाद होवूं शकतो.

शिन‐केतु‐चंx : 23 माचH 2113 पासून 26 एिcल 2113 पयrत
केतु\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत चJ cS—रात अy नाश, यश:-य, शारीAरक /ास, बु ]œ•म व आम वाताची वृ ]œ सं भवते .

शिन‐केतु‐मंगळ : 26 एिcल 2113 पासून 20 मे 2113 पयrत
केतु\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत भौम cS—रात शgाघाताने, पड•ामु ळे व आगीमु ळे /ास, नीच श/ुचे भय व श/ु कडून /ास सं भवतो.

शिन‐केतु‐रा• : 20 मे 2113 पासून 19 जुलै 2113 पयrत
केतु\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत रा• cS—ारात ]gयां चे भय, श/ुंचा cादु भाH व व -ु x लोकां कडून िह भीित असूं शकते .

शिन‐केतु‐गु( : 19 जुलै 2113 पासून 11 सý}बर 2113 पयrत
केतु\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत गु ( cS—रात धन-य, महोiात, वg व िम/ यां चा िवनाश व सवH / _े श सं भवतो.

शिन‐केतु‐शिन : 11 सý}बर 2113 पासून 14 नो£} बर 2113 पयrत
केतु\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत शिन cS—रात शारीAरक पीडा, िम/ां चा वध व अS— अÍ लाभ सं भवतो.

शिन‐केतु‐बुध : 14 नो£} बर 2113 पासून 11 जानेवारी 2114 पयrत
केतु\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ केतु hा अ—दH शेत बु ध cS—रात बु ]œनाश, महान उnे ग, िवRेची हािन, महाभय व सतत कायH िस]œ म’े िवकलN सं भव आहे .

शिन‐शुG : 11 जानेवारी 2114 पासून 12 माचH 2117 पयrत
शिन\ा महादशे त शु/ा\ा अOदशे चे फळ
शिशिनhा महादशे त शु Gाhा अ—दH शेत
‐ शु भ व अशु भ अशी िमिVत फळ} cा^ होतील.
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 176

sample horoscope

ॐ

‐ प®ी, सं तित, दागदािगने, धनाची cा]^, fाम अथवा दे शात cिस]œ िमळे ल.
‐ कृिष मु ळे सु ख, ब¼ुवगाr चा ²े ह, जनते चे cे म, पु /ाचे सु ख, यशाचा cकाश व श/ुंचा नाश होईल.
‐ प®ी‐पु /, धनcा]^, शरीAरक आरोe, महोÕव, घरां त कtाण व सं पि[, राY लाभाचे महासु ख, राजाhा कृपे ने सु ख cद
अिभ#िस]œ, जनादर व राजाकडून स ान, िcय वgां चा लाभ, इतर nीपा©न आयात केलेली वgे , पां ढरा घोडा, pै स इSािदं चा लाभ,
सं चारवश गु (hा अनुकूलते मु ळ सु ख, धनसं पि[ व शिनhा अनुकूलते मु ळे योग कमाH ची cा]^ होईल.
‐ अ—दH शेत प®ी नाश, मनोvथा, $थाननाश, प®ी व ब¼ु वगाH म’े _े श, सं ताप, लोकां शी भां डण सं भवते .

शिन‐शुG‐शुG : 11 जानेवारी 2114 पासून 22 जुलै 2114 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शु G cS—रात पां ढरा घोडा, पां ढरे वg मोती, सु वणH , मािणक इSािदं चे सौ³ आिण सुं दर gीची cा]^ होवूं
शकते .

शिन‐शुG‐रिव : 22 जुलै 2114 पासून 18 सý}बर 2114 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रिवcS—रात वातÜर, िशरोवे दना, राजा व श/ु कडून _े श आिण थोडा फायदा पण होईल.

शिन‐शुG‐चंx : 18 सý}बर 2114 पासून 24 िडस}बर 2114 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत चJ cS—रात क े ची उiि[, राजा कडून लाभ, वg व आभू षणां ची cा]^ व राYािधकार सं भवतो.

शिन‐शुG‐मंगळ : 24 िडस}बर 2114 पासून 1 माचH 2115 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत मं गळाhा cS—रात रw िप[ा सं बंधी रोग, भाøण तं टा, मारहािण व महा_े श होतील.

शिन‐शुG‐रा• : 1 माचH 2115 पासून 22 ऑग

2115 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत रा• cS—रात ]gयां शी भाøण, अचानक भीितचे वातावरण, राजा व श/ु कडून /ास सं भवतो.

शिन‐शुG‐गु( : 22 ऑग

2115 पासून 23 जानेवारी 2116 पयrत

शु /ा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत गु ( cS—रात cचु र xvcा]^, राY, वg, मोती, भू षण} , ह[ी, आिण उŒ $थान यां ची cा]^ होते .

शिन‐शुG‐शिन : 23 जानेवारी 2116 पासून 24 जुलै 2116 पयrत
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शु /ा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत शिन cS—रात गाढव, उं ट, बकरा यां ची cा]^ लोखं ड, उडद, ितळ यां ची cा]^, आिण शरीराला थोडा /ास पण
होतो.

शिन‐शुG‐बुध : 24 जुलै 2116 पासून 4 जानेवारी 2117 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत बु ध cS—रात धन व mानाची, cा]^, राजा कडे अिधकार cा]^ व िन-े पाने सु œा धन लाभ सं भवतो.

शिन‐शुG‐केतु : 4 जानेवारी 2117 पासून 12 माचH 2117 पयrत
शु /ा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ शु Gाhा अ—दH शेत केतु cS—रात भयं कर आपि[, अपमृ Sु, दे शदे शा—र •मण आिण अधे म’े एखादे वे ळी थोडा फार फायदा
पण होवूं शकतो.

शिन‐रिव : 12 माचH 2117 पासून 22 फेOुवारी 2118 पयrत
शिन की महादशा मd रिव की अOदशा का फल
शिनhा महादशे त रिवhा अ—दH शेत ‐
‐ शरीराला िवशे ष /ास व मानिसक _े श सं भवतात.
‐ अिनिzत पAर]$थित, आक]áक घटना आिण लोकापवाद व मानहािन होवूं शकते .
‐ प®ी‐पु / व ब¼ु यां ना /ास, श/ुंची उiि[ आिण vथH •मं ित होवूं शकते .
‐ धनाची हािन, चोर व राजाकडून /ास, आिण जठराि9 ¨दय व ने/रोग होवूं शकतात.
‐ जातकाला आपtा Kामी (मालका) कडून महासु ख, घरात सवH / कtाण व सं पि[, पु /ािदसु ख वृ ]œ, वाहन, पशु , वg गोधन
इSािदं नी पAरपू णH घर असे ल.
‐ ¨दयरोग, मानहािन, $थाननाश, मनोvथा, इ# िम/ां चा िवयोग उRोगाचा िवनाश, ताप Üर यां चा /ास, vाकुळपणा, भीित, आपtा
नातलगाचा मृ Sु, इ#वbू हरिवणे सं भवते .

शिन‐रिव‐रिव : 12 माचH 2117 पासून 30 माचH 2117 पयrत
रिव\ा अOदशे त रिव\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ उnे ग, धन-य, प®ी ला /ास, िशरोवे दना, OाPणाशी िववाद वगै रे अशु भ फळे सं भवतात.

शिन‐रिव‐चंx : 30 माचH 2117 पासून 28 एिcल 2117 पयrत
रिव\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिव अ—दH शेत चJाhा cS—र दशे त मानिसक उnे ग, भाøण, धनाचे नुकसान, मनोvथा, मिण‐मु wािद र®ां चा िवनाश वगै रे
सं भवतो.

शिन‐रिव‐मंगळ : 28 एिcल 2117 पासून 18 मे 2117 पयrत
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रिव\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत भौम‐cS—रात (मं गळाhा cS—र दशे त), राजा व श/ुचे भय, तु (
ं गवास, महासं कट, श/ु व अि9 पासू न सं कट
वगै रे सं भवतात.

शिन‐रिव‐रा• : 18 मे 2117 पासून 9 जुलै 2117 पयrत
रिव\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत रा•‐cS—रात ƒेÅ cयु w रोग, श/ुभय, धन-य, महाभय, राजाmाभं ग व मानिसक /ास सं भवतो.

शिन‐रिव‐गु( : 9 जुलै 2117 पासून 24 ऑग

2117 पयrत

रिव\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत गु (‐cS—रात श/ुचा नाश, यु œात िवजय, अिभवृ ]œ, वg, सु वणH व भू षण cा]^ आिण रथ वगै रे वाहनां hा
cा]^ चा योग ये ईल.

शिन‐रिव‐शिन : 24 ऑग

2117 पासून 18 ऑÔोबर 2117 पयrत

रिव\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात धन-य, पशुं ना /ास, मानिसक उnे ग, महारोग आिण सवH च -े /ां त अशु भ फळ} सं भवतात.

शिन‐रिव‐बुध : 18 ऑÔोबर 2117 पासून 6 िडस}बर 2117 पयrत
रिव\ा अOदशे त बु धा\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात िवRाcा]^, ब¼ुबा¼वां शी भे ट, भोजनलाभ, धनाची आवक, धमH लाभ व राजस ान cा^
होईल.

शिन‐रिव‐केतु : 6 िडस}बर 2117 पासून 26 िडस}बर 2117 पयrत
रिव\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात cाणभय, महा-ित, राजभय, कलह व श/ु बरोबर महािववाद सं भवतो.

शिन‐रिव‐शुG : 26 िडस}बर 2117 पासून 22 फेOुवारी 2118 पयrत
रिव\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ रिवhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात म’म(पाची वे ळ, थोडा फायदा व अÍ सु ख स‰ि[ cा^ होईल.

शिन‐चंx : 22 फेOुवारी 2118 पासून 24 सý}बर 2119 पयrत
शिन\ा महादशे त चYा\ा अOदशे चे फळ
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शिनhा महादशे त चJाhा अ—दH शेत ‐
‐ िन(Õाह, मानिसक िच—ा, Gोध व उnे गाची वृ ]œ होईल.
‐ ब¼ुवगाH शी मतभे द, िनर—र कलह, सं तितला /ास व गु ^ श/ुकडून नुकसान सं भवते .
‐ प®ीला मरणा—क पीडा िकंवा प®ी मृ Sु िकंवा िवयोग व सु खाची हािन सं भवते .
‐ वात रोग व गु ^ रोगाचा /ास होवूं शकतो.
‐ जातकाला राजcीित, राजकृपे ने वाहन, वgाभू षण यां ची cा]^, सोभाeोदय, सु खवृ ]œ, नोकर वगाH चे भरणपोषण, आई बाबां hा
कुळां त सवH / सु ख व सु खcद पशु वृ]œ व समृ ]œ cा^ होईल.
‐ अ—दH शाकाळात जातकाला अS— /ास, राजकोप, धननाश, मातािपSां चा िवयोग, पु /पु /ी ला रोग, उRोगां न नुकसान आिण अनेक
cकारे धन -य, अवे ळी भोजन, औषधी से वन सं भवते अ—दH शेhा आरं भ काळात सु ख व धन cा]^ होईल.
‐ अ—दH शेत अिधक शयन रोग, आळस, हािनकारक $थान•ं श, श/ुंची वृ ]œ व िवरोध आिण इ# ब¼ुबा¼वां चा िवरोध होईल.

शिन‐चंx‐चंx : 22 फेOुवारी 2118 पासून 11 एिcल 2118 पयrत
चYा\ा अOदशे त चYा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत चJ‐cS—रात भू िम, सु भोजन व धनाची cा]^, राजस ानाचे महासु ख व इतरिह अनेक महालाभ, प®ीसु ख
cा^ होईल.

शिन‐चंx‐मंगळ : 11 एिcल 2118 पासून 15 मे 2118 पयrत
चYा\ा अOदशे त मं गळा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJा—दH शेत कुज cS—रात (मं गळाhा cS—रात) बु ]œवृ ]œ, महास ान, बं धुचे सु ख, धनाची आवक, व श/ुभय cा^ होईल.

शिन‐चंx‐रा• : 15 मे 2118 पासून 10 ऑग

2118 पयrत

चYा\ा अOदशे त राR\ा LpOर दशे चे फळ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त कtाण व धनस‰ि[, राYाकडून धनcा]^, जर रा• अशु भ fहां hा यु ितत वा दु #ीत
असे ल तर अपमृ Sु सं भवतो.

शिन‐चंx‐गु( : 10 ऑग

2118 पासून 26 ऑÔोबर 2118 पयrत

चYा\ा अOदशे त गु Q\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत गु (hा cS—रदशे त वg लाभ, ते जोवृ ]œ, सद् ु ग( कडून OPmान, राYाची व भू षणां ची cा]^ होईल.

शिन‐चंx‐शिन : 26 ऑÔोबर 2118 पासून 26 जानेवारी 2119 पयrत
चYा\ा अOदशे त शिन\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शिन‐cS—रात दु िदH नात वात‐िप[ा मु ळे िवशे ष /ास, धनधा

व यशाची हािन सं भवते .

शिन‐चंx‐बुध : 26 जानेवारी 2119 पासून 17 एिcल 2119 पयrत
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चYा\ा अOदशेत बु धा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत बु ध‐cS—रात पु /cा]^, अ|लाभ, िवRा cा]^, महा उyित, शु भ वg व अyाची cा]^ होईल.

शिन‐चंx‐केतु : 17 एिcल 2119 पासून 21 मे 2119 पयrत
चYा\ा अOदशे त केतु\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत केतु ‐cS—रात OाPणाशी सं घषH, अपमृ Sु, सु खनाश व सवH च -े /ात /ास व क# सं भवतात.

शिन‐चंx‐शुG : 21 मे 2119 पासून 26 ऑग

2119 पयrत

चYा\ा अOदशे त शु /ा\ा LpOर दशे चे फळ ‐

‐ चJाhा अ—दH शेत शु G‐cS—रात धनाची आवक, महासु ख, क ोiि[, सु भोजन, सवाr शी cे म इSािद शु भ फळे असतील.
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गोचर फळ

ज&Uथ चंDापासून शु / चे दशम भाव वQन गोचर (16 ऑग 2019 20:39:21 पासून 10 स¦d बर 2019 01:41:02)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मणकरे ल. हा काळ तु मhा साठी मानिसक Gोध, अशां ित व अ]$थरता
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात शाAररीक क# भोगावे लागतील.
पै शाhा बाबतीत ल- ठे वा. तसे च कजH Ñायचे टाळा कारण ™ा काळात तु pी कजाH म’े बु टुन राह•ाची सं भावना (श›ता) आहे .
श/ु पासु न सावध रहा तसे च अनावIक वाद टाळा कारण Sामु ळे _े ष वाढतील व श/ु सं ³ेत सु œा वृ œी होईल. समाजात बदनामी व
ितर5ार होऊ नाही Sासाठी जाग(क रहा.
आपले नाते वाईक व बायकाhा बरोबर vवहारात िवशे ष सतकH रहा कारण अकारण गै रजमजा मु ळे श/ुN वाढू शकेल. आपtा
वै वािहक जीवनात सं तुलन ठे व•ासाठी आपtा प®ी/पित बरोबर वाद टाळा.
तु pाला तु मhा वAर` अिधकारी िकंवा सरकारी लोकां कडून /ास सहन करावा लागे ल. आपtा सगळया कायाH ना यशKीपणे पू णH
कर•ासाठी आपtाला अथक पAरVम करावे लागतील.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे दशम भाव वQन गोचर (17 ऑग 2019 13:01:57 पासून 17 स¦d बर 2019 13:02:27)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा शु भकाळ आहे . हा काळ लाभ, पदोyित, cगित तसे च
cय®ां ना यश िमळवू न दे णारा आहे .
तु pी कायाH लयात वरचे पद िमळ•ाची आशा क( शकता. वAर` अिधकाMयां ची कृपा•#ी, राजकीय स ान तसे च चां गtा सं धीची तु pी
आशा क( शकता.
हा काळ तु pी केलेtा कामाला फळ िमळणारा आहे वा तु मhा अडकलेtा कामां ना पराका`े पयr त पोहोचवणारा आहे .
समाजाम’े तु pाला स ाननीय $थान िमळू शकते . तु मचा समािजक दायरा वाढे ल. अथाH तच लोकां बरोबर, िवशे ष क(न पु (ष असे ल
तर बायकां बरोबर आिण बाई असे ल तर पु (षां बरोबर लाभदायक आदान‐cदान वाढे ल. ™ा काळात तु pी सव\Œ स[े कडून सु œा
स ान िमळ•ाची आशा क( शकता. Yाचा कधी िवचार केला नाही अIा काही िठकाण©न सु œा अचानक cा^ी हो•ाची श›ता
आहे .
तु मचे आरोe उ[म राहील आिण सगळीकडे सु खच सु ख िदसे ल
ज&Uथ चंDापासून बुध चे दशम भाव वQन गोचर (26 ऑग 2019 14:07:05 पासून 11 स¦d बर 2019 04:58:55)
™ा अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व आनंद दे णारा आहे . तु pी cसy रहाल व
तु मhा सगळया cय®ां ना यश िमळे ल. vावसाियक -े /ात तु pी चां गले हो•ाची आशा क( शकता. तु pी Kत:ला सोपवलेले काम
यशKीपणे व ठरलेtा वे ळी पू णH कराल.
™ा काळात घराम’े सु œा सु ख नां देल. तु pी कुठtातरी आकषHक vwीला भे टाल. तु मhापै की काही िव(œ िलंगवाtा बरोबर
भावना‘क काळ vतीत कराल. ™ा vwीपासु न लाभ हो•ाची आशा आहे .
पै शाhा •#ीने हा चां गला काळ आहे . तु मचे cय® यशKी हो•ाने तु pाला आिथHक लाभ् होईल आिण तु pी आणखी जाb लाभाची
अपे -ा क( शकता.
™ा काळात समाजात तु मचे $थान वाढे ल. तु pाला cित`ा व स ान िमळे ल. समाजात तु pी सिGय रहाल व समाज सु धारणे त भाग
Ñाल.
हा काळ मानिसक तणावापासु न मु ]w व शां ित चा सू चक आहे . श/ु सरळपणे पराभू त होतील व जीवना शां ती cा^ होईल.
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ज&Uथ चंDापासून शु / चे एकादश भाव वQन गोचर (10 स¦d बर 2019 01:41:02 पासून 4 ऑ©ोबर 2019 05:14:05)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मू लत: धन सु र-ा व कजH मुwीचा सू चक. आहे ™ा
काळात तु मhा इतर आिथHक सं मÌां चे समाधान सु œा हो•ाची श›ता आहे .
हा काळ तु मhा cय®ां ना यश िमळ•ाचा आहे तु मची लोकिcयता वाढे ल व cित`ा उं चावे ल.
तु मचे सगळे ल- भौितक सु ख, ऐशोआरामाची साधने, वg, र® व इतर आकषHक साधनां कडे राह•ाची श›ता आहे . तु pी Kत:चे घर
Ñायचा िवचार क( शकता.
सामािजक •#ीने हा काळ सु खाचा आहे . मान‐स ान वाढे ल तसे च िम/ां चे सहकायH िमळे ल.
िव(œ िलंगवाtा बरोबर सु खाचा काळ घालव•ाची तु pी आशा क( शकता. जर िववािहत असाल तर वै वािहक जीवनात परमानंद
cा^ हो•ाची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे एकादश भाव वQन गोचर (11 स¦d बर 2019 04:58:55 पासून 29 स¦d बर 2019 12:55:32)
™ अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा धनलाभ व ’ये cा^ी होणारा आहे . तु pी िविभy मागsनी
अिधक आिथHक लाभाची आशा क( शकता. तु मचे v]wगत cय® vापार व गुं तवणु क तु मhा साठी अिधक फायदा व अिधक लाभ
घऊन ये तील. तु pी से वारत असाल िकंवा vवसायात असालतर ™ा काळात लाभचे ठरे ल.तु pी अिधक यशKी हो•ाची सं भावना आहे .
™ा काळात तु pी आपtा कायH -े/ात अिधक समृ œ £ाल.
cकृित चां गली Mहायली पािहजे . तु pी Kत: म’े शां ती अनुभव कराल. तु pी बोल•ात व vवहारात जाb िवन{ £ाल.
घरात सु œा तु pी सु खाची आशा क( शकता. तु मची मु ले व जोडीदार cसy व न{ राहतील चां गली बातमी िमळ•ाची सं भावना आहे .
तु pी भौित सु खानी घे रलेले रहाल.
सामािजक •#ीने हा काळ चां गला आहे . समाज तु pाला अिधक आदर‐स ान दे ईल. तु मचे वा
तु मhा कडे खे चले जातील.

ातु यH व आकषHक cकृित मु ळे लोक

ज&Uथ चंDापासून रिव चे एकादश भाव वQन गोचर (17 स¦d बर 2019 13:02:27 पासून 18 ऑ©ोबर 2019 01:02:40)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™चा अथH आहे की धनलाभ, आिथHक व सामािजक ]$थती
म’े सु धार व उyित.
तु मhा वAर` अिधकाMयाकडे पदोyित माग•ासाठी हा काळ अनुकूल आहे .
™ा कालावधीत कायाH लयात vापारात लाभ, धन cा^ी तसे च िम/ां कडून सु œा काही िमळ•ाची आशा क( शकता.
समाजात तु मची cित`ा वाढे ल तसे च शे जाMयां म’े सु œा स ान िमळ•ाची श›ता आहे .
तु मचे Kा½ उ[म राहील जे तु मhा कुटुं बात आनंद िनमाH ण करे ल.
™ा कालावधीत तु मhा घरात अ’ा]‘क िनिमH तीचे काही कायH पू णH होईल जे णेक(न तु मhा कुटुं बातील आन– िnगु णीत होईल. सु fास
भोजन व पÊाy इSादींचे वां टप होईल एकुण काय तर हा काळ तु मhा कुटुं बासाठी शां ितपू णH व सु ख दे णारा आहे .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे एकादश भाव वQन गोचर (25 स¦d बर 2019 06:32:56 पासून 10 नोªd बर 2019 14:23:45)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा तु मhा व तु मhा कुटुं िबयां साठी सु ख घे ऊन ये ईल. ™ा
वे ळी तु pाला भू संप[ी cा^ होईल तसे च vवसाय व vापारात लाभ होईल. मु लां कडून सु œा तु pा काहींना लाभ cा^ हो•ाची
सं भावना आहे . से वारत लोकां साठी सु œा हा काळ शु भ आहे . तु मhा पै की काहींची पगारवाढ व पदोyित होऊ शकते . तु मचे सगळे
cय® व उRोग यशKी होतील व अिधक लाभ cा^ हाईल.
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™ा वे ळी तु pी केवळ vवसायातच नाही तर आपtा दै िनक जीवनात सु œा बदल पहाल. तु मचा सामािजक bर, cित`ा, स ान ™ा
सगळयात वाढ सं भवते . ™ामु ळे तु मचे v]wमN अजु नच उजळू न िनघे ल.
तु मhा काहींhा कुटुं बात िशशु ज ामु ळे सु ख व शां ित वाढे ल. मु लां कडून व भावाबिहणीं कडून जाb सु ख िमळे ल.
चां गले आरोe व रोगमु ]w मु ळे तु pी cसyता अनुभवीत कराल. तु pी Kत:ला पू णHपणे िनडर वृ [ा अनुभव कराल जे पिहtां दा के£ां च
केले न£ते .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (29 स¦d बर 2019 12:55:32 पासून 23 ऑ©ोबर 2019 23:15:28)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ^ादश भाव वQन गोचर (4 ऑ©ोबर 2019 05:14:05 पासून 28 ऑ©ोबर 2019 08:31:42)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात चां गtा व वाईट दोšी cकारhा घटना घे ऊन
ये ईल. एकी कडे आिथHक लाभ होऊ शकतो तर दु सरीकडे धन व वgे यां चे नकळत नुकसान सु œा होऊ शकते . ™ा काळात िवदे श
या/ेवर पै सा घालवणे व अनावIक खचH सं भवतो.
™ा काळात तु pी चां गले कपडे घालाल Sापै की काही हरवू शकतात. घराम’े चोरी हो•ाhा •#ीने सावध रहा.
हा काळ वै वािहक सु ख भोग•ाचा आहे . जर तु pी अिववािहत असाल तर िव(œ िलंग वाtा vwी बरोबर सु ख भोगाल.
िम/ तु मhा बरोबर सहाÁ व सहकाराची भावाना ठे वतील व Sां चा vवहार चां गला असे ल.
धारदार हSार व सं शया…द vwीपासू न दू र रहा. जर तु pी कुठtाही cकारhा कृिष उRोगां शी जोडलेले असाल तर िवशे ष ल- ठे वा
कारण ™ा काळात तु pाला नुकसान सं भवते .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ^ादश भाव वQन गोचर (18 ऑ©ोबर 2019 01:02:40 पासून 17 नोªd बर 2019 00:51:07)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा बराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ िवशे ष क(न आिथHक अडचणींनी भरलेला आहे . अत:
पै शासं बंधीचे िनणH य िवचारपू वHक व सावधानते ने घे णे आवIक आहे .
तु मhा कामाhा िठकाणी तु pी व तु मचे वAर` अिधकारी यां hाम’े मतभे द होऊ शकतात. तु मचे अिधकारी तु मhा कामाचे कौतु क
करणार नाहीत आिण सं भव आहे की तु pाला िदले गे लेले अिधकार कमी करतील िकंवा पगार कमी दे तील.यिद आपको अपने cयासों व
पAरVम की पयाH ^ सराहना न होए इ]Àत पAरणाम न िनकल} तो भी िनराश न हों ।
जर तु मhा cय®ां चे िकंवा पAरVमां चे कौतु क झाले नाही व हवा असलेला पAरणाम िमळला नाही तर िनराश होऊ नका.
जर तु मचा vापार असे ल तर vापारात फटका बसू शकतो. दे •ा‐घे •ात िवशे ष सावधानता पाळा. हा काळ सामािजक •Š‹ा सु œा
कठीण काळ आहे . कुठtाही वादा म’े पडू नका कारण िम/ां बरोबर व वAर` vwींबरोबर भां डण हो•ाची सं भावना आहे .
तु pाला लां बhा cवासावर जायला लागू शकते परं तु हवा तो फायदा िनघे ल असे नाही. अशा कामां पासू न दू र रहा जीवनात सु र-े ला
आपला मू ल‐मं / बनवा. आपtा व आपtा कुटुं बाhा आरोeाची काळजी Ñा कारण ताप, पोटाhा गडबडी, ने/रोग होऊ शकतात.
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™ा वे ळी असं तोष आपtा घराची मन:शां ती व सामं जÌावर cभाव पाडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (23 ऑ©ोबर 2019 23:15:28 पासून 7 नोªd बर 2019 15:52:57)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पिहला भाव वQन गोचर (28 ऑ©ोबर 2019 08:31:42 पासून 21 नोªd बर 2019 12:22:43)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न आपt cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा आपtा साठी भौितक व ऐ]Àक सु ख िमळ•ाचा काळ
आहे . आपण आपtा vwीगत जीवनात अनेक घटनां शी आशा क( शकतात. जर तु pी अिववाहीत असाल तर आपtाला आदशH
जोडीदार लाभे ल. आपtा पै की काहीजण आपtा कुटुं बात एक नवीन सदÌ ये •ाची आशा क( शकता. समाजाम’े नवीन
लोकां hा भे टी होतील. िभy िलंगी vwींची सोवत िमळ•ाhा •#ीने काळ चां गला आहे . समाजात आपtाला स ान िमळ•ाची व
cित`ा वाढ•ाची श›ता आहे . आपtाला Kािद# असे दे शी‐िवदे शी जे वण िमळ•ाचे अनेक अवसर ये तील. ™ा काळात जीवनात
अिधक ऐ|यH सं पy व मादक बनव•ासाठी लागणारी उपकरणे व वbू उपलÈ होतील. आपण वg, सौंदयH cसाधने, वाहन यां चा आनंद
उपभोगू शकाल.
पै शाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . आपली आिथHक पAर]$थती सु धारे ल.
जर आपण िवRाथs असाल तर mानाजH नाhा -े /ात सफल हो•ासाठी हा काळ चां गला आहे .
आपण ™ा काळात श/ुचा िवनाश हो•ाची आशा क( शकता. आपtा मनाम’े नकारा‘क िवचार ये तील अशा कोणSाही गो#ींपासू न
सावध रहा.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे ि^तीय भाव वQन गोचर (5 नोªd बर 2019 05:17:22 पासून 30 माच 2020 03:54:50)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हे •मण एकुण शु भकारक आहे . ™ावे ळी तु मचे वतH मान
आयु „, शे ती, vापार या म’े लाभcा^ी होईल व Sाचबरोबर cसyते ने दान केलेtा धनाची वृ œी वरदानK(प िसœ होईल. ™ावे ळी
आपण जमीन, इ े ट, पै सा ™ात गुं तवणू क क( शकाल. जर काही कजH असे ल तर ते फेड•ासाठी हा काळ तु pाला सहाÁ करणारा
ठरे ल.
घरासाठी सु œा हा काळ सु खकारक आहे व तु मhा कुटुं िबयां साठी आनंद घे ऊन ये ईल. वै वािहक जीवनात तु pी सु खाची आशा क(
शकता. कुटुं बा म’े नvा सदÌाचे आगमन होईल.
कामाhा िठकाणी तु pी वAर` अिधकाMयां चा िव|ास सं पादन कराल तसे च दु सMयां वर तु मचा cभाव पडे ल.
™ावे ळी तु pी श/ुवर िवजय cा^ क( æाल. सामािजक •Š‹ा हा काळ आनंददायी आहे कारण आपtाला मान‐स ानाचा अनुभव
ये ईल.
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तु pाला मन:शाती िमळे ल व तु मची बु œी ™ावे ळी जाb ती¯ होईल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (7 नोªd बर 2019 15:52:57 पासून 5 िडसdबर 2019 10:33:19)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ^ादश भाव वQन गोचर (10 नोªd बर 2019 14:23:45 पासून 25 िडसdबर 2019 21:28:36)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ शाAररीक vाधी व पीडा यां चा Rोतक आहे . जर
तु pी सावधान राहीला नाहीत तर हा काळ तवावपू णH राहील. आरोeा कडे ल- िदले नाही तर तु मhा म’े रोग उ¸वतील िवशे ष
(पानी ने/ व पोटाhा vाधी उ¸वतील पायां ची िवशे ष काळजी Ñा. कारण Sामु ळे जीवाला धोका असे ल. तु मhा पै की काहींना भयानक
व वाईट Kè ये तील.
तु मचे कायH -े/ यशKी कर•ाhा cय®ात अSंत दबावात व जाb कामामु ळे कठीण होईल. जर तु pी सतकH राहीलानाहीत तर तु मhा
पै की काहींना अपमान व अवहे लना सोसावी लागे ल व पद धो›ात ये ईल.
पै शा सं बंधी सावधान रहा तसे च नका असलेtा खचाH पासु न दू र रहा.
घरात पित‐प®ी, मु ले, भाऊ बिहण व नाते वाईक यां hाशी मधु र सं बंध ठे वा. Sाबरोबर वाद क( नका. श/ुबरोबर टªर टाळा व नवे
श/ु बनु दे ऊ नका.
तु pाला cवास योग आहे . पण तु मhा पै की काहींना हवे तसे पAरणाम िमळणार नाहीत आिण ते िन(Çे Iानी भटकत राहतील.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पिहला भाव वQन गोचर (17 नोªd बर 2019 00:51:07 पासून 16 िडसdबर 2019 15:27:41)
™ा काळात रिव चं Jमाव(न आपtा cथम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा कामावर तसे च तु मhा v]wगत जीवनावर
िवशे ष cभाव पडे ल. ™ा काळात कायम K(पाचे िकंवा अ$थाई K(पाचे बदल सं भवतात. कामाhा िठकाणी अडचणी तसे च वAर`
अिधकारी िकंवा मालक ™ां ची नाराजी सं भवते . तु मhा कामाhा जागी अथवा कायाH लयात बदनामी पासु न िवशे ष सावधानी बाळगावी
लागे ल.
तु मचे ठरलेले काम पू णH कर•ास तसे च हे तू सा’ कर•ास नेहमीपे -ा जाb cय® करावा लागे ल. तु pाला लां बhा cवासाचा योग
आहे पण तु मhा मनासारखे िन y होईल असे नाही.
™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल, तु pाला पोटाचे रोग, पचन‐िGये सं बंधी रोग, डोळे तसे च ¨दयाhा सं बंधीत समÌा उ¸वू
शकतात. अत: आरोeा कडे िवशे ष लé व सावधानता बाळग•ाची आवIकता आहे . ™काळात तु pी कुठtाही cकारची जो]खम
प•( नये .
घरासं बंधीत बाबींम’े कुटुं िबयां म’े मतभे द तसे च िम/ां वरोबर (सवे ‐फुगवे ™ामु ळे घरातील भां डणे व तÕम क# सं भवतात.
जोडीदाराशी मदभे द िकंवा वादिववाद तु मhा वै वािहक जीवनावर cभाव पाडू शकतात. एकुण घरातील शां ित व पर…र सामं जÌासाठी
हा काळ कसोटीचा आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ि^तीय भाव वQन गोचर (21 नोªd बर 2019 12:22:43 पासून 15 िडसdबर 2019 17:58:28)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. ही आिथHक लाभ िमळ•ाची वे ळ आहे . ™ा िशवाय हा काळ
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आपtा जोडीदार व पAरवारासाठी अSंत शु भ आहे . श›ता असे ल तर आपtा घरात लहान बाळाची चा©ल लागे ल.
आिथHक •Š‹ा आपण सु खी, समृ œ असाल आिण आपtा कुटुं बात सतत समृ œी म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे . तु pी आपtा
आवडीcमाणे ब•मु t पोषाख व Sाला साजे से दािगने व Yात ब•मु t र®े सु œा आपtा Kत: साठी खरे दी क( शकता. कला आिण
सं गीतात आपली गोडी वाढे ल. आपण उŒ पद$थां कडून िकंवा सरकारकडून मदतीची आशा क( शकता.
तु मची cकृती उ[म राह•ाची आशा आहे . Sाच बरोबर सौंदयाH म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (5 िडसdबर 2019 10:33:19 पासून 25 िडसdबर 2019 15:45:31)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे तृ तीय भाव वQन गोचर (15 िडसdबर 2019 17:58:28 पासून 9 जानेवारी 2020 04:22:49)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ आपtा साठी सु ख व आनंद घे ऊन ये ईल. आपण
आपtा धनाhा वृ œीची व धनाhा सु र-ीतते ची आशा क( शकाल
vावसायीक •Š‹ा हा काळ चां गला अस•ाची श›ता आहे . आपण पदोyितची आशा क( शकाल. आपtाला अिधक अिधकार
cा^ होतील. आपtाला आपtा cय®ां चा लाभ िमळू शकेल.
सामािजक •Š‹ा हा काळ सु खाचा आहे आपण आपtा िचं ता व िभती यावर िवजय िमळवू शकाल. आपले सहाकारी व पAरिचत
आपtाला सहायता व सहयोग करतील. ™ा िवशे ष अशा काळात िम/ां म’े वाद हाईल व श/ूंवर आपण िवजय सं पादन कर•ाची
श›ता आहे .
आपtा Kत:चा पAरवारात आपला ताळमे ळ चां गला असे ल आपtा भावा बिहणींचा वे ळ आपtा बरोबर चां गtा cकारे vतीत होईल.
आपण ™ा काळात चां गली वgे पAरधान कराल व Kािद# असे भोजन घे ऊ शकाल. आपली धमाH बाबत आवड वाढे ल. मं गलकायH
आपtाला आ ािदत करे ल.
cकृती चां गली राह•ाची श›ता आहे . जर तु pी उपवर असाल तर िववाहा बÇल िवचार क( शकाल कारण हा काळ आदशH साथीदार
शोध•ाचा आहे . आपtापै की काहींना कुटुं बात नवीन बाळाची चा©ल लागू शकते .
तरीपण ही श›ता आहे की हा काळ फार चां गला नसे ल. आपtापै की काही जणां ना vापारा म’े अिधक हानी सं भवते . आपले श/ु ™ा
वे ळी काही अडचणी िनमाH ण करतील. cSेक गो#ीत वाद व गै रसमजां पासू न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ि^तीय भाव वQन गोचर (16 िडसdबर 2019 15:27:41 पासून 15 जानेवारी 2020 02:07:59)
™ा कालावधीत रिव चं xा पासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा साठी सं प[ी सं बंधी िववं चना िनमाH ण
करणारा आहे . या काळात तु pाला पू वाH भास होईल की vापराम’े हवा असलेला (अपे ि-त) लाभ न होता सं प[ीची घट होत आहे . जर
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तु pी शे ती िवषयक कायH करत असाल तर Sात सु œा हािन होऊ शकते .
™ा काळात तु मhा भोवतालचे अनेक िcयजन व जवळ राहणारे लोक /b राहतील. िcय व जवळ राहणाMया vwींhा cित तु मचा
vवहार िचडिचडा राहील. तु मचे कायH खालhा दजाH चे व नीचतापू णH राहील. तु pाला जाणवे ल की एरवी आरामात होणाMया व
सरळसोïा वाटणाMया कामात सु œा अडचणी ये त आहे त.
डोळयां hा बाबतीत िवशे ष ल- Rावे हा काळ डोळयां hा सं बंधीत समÌां चा आहे ™ा िदनात तु pी डोकेदु खीने सु œा /b £ाल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (25 िडसdबर 2019 15:45:31 पासून 13 जानेवारी 2020 11:34:35)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे पिहला भाव वQन गोचर (25 िडसdबर 2019 21:28:36 पासून 8 फे«ुवारी 2020 03:51:44)
™ा अवधीत मं गळ तु मhा cथम $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा अडचणी ये णार हे सू िचत करतो. vापार व vवसाय या साठी हा काळ
अवघड आहे . तु pाला तु मhा योजना यशKीपणे पू णH कर•ास अनेक अडचणी ये तील. Sामु ळे ™ा िदनात कुठलेही नवे कायH सु ( क(
नये . जर तु pी से वारत असाल तर वAर` अिधकारी, सदÌ व सरकारी िवभागा बरोबर वाद व चु कीhा समजु ती पासु न दू र रहा. तु मhा
पै की िकSेकां ना Sां hा पदाम’े झालेला बदल सोसावा लागे ल.
श/ुंपासु न सावध रहा कारण ते तु मhासाठी समÌा िनमाH ण करतील.
पै शा सं बंधी िवशे ष सावधनता बाळगा कारण नको असलेले खचH करायला लागतील.
™ा काळात cवासाचे अनेक योग आहे त. ते £ा तु pी िववाहीत असाल तर जोडीदार व मु लां पासु न दू र राहयचा योग आहे .
आरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे आवIक आहे . रोजhा जीवनात उदािसन व िन(Õाही अनुभवीत कराल. तु pी Üर, रw तसे च पोटा
सं बंधीhा रोगानी /b रहाल. तु pाला शg, आग व िवषारी जीव‐ज—ु पासु न धोका असtा मु ळे ™ापासु न श›तो दू र रहा. Kत:ला
उÕािहत ठे वायचा cय® करा कारण तु pी िनराशा, िभती, बे चैनी ™ां नी घे रलेले रहाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे चतु थ भाव वQन गोचर (9 जानेवारी 2020 04:22:49 पासून 3 फे«ुवारी 2020 02:17:53)
™ा अवधीत शु G चं xापासू न आपtा चव§ा$थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाb क(न आिथHक भरभराटीचा आहे . आपण
समृ œ हो•ाची आशा क( शकता. जर आपण शे तीिवषयक vवसाय करत असाल तर हा काळ शे तीसं बंधी साधने उiादने ™ा बाबतीत
फायRाhा •#ीने चां गला आहे .
आपला मोtवान वे ळ पित/प®ी व मु लां hा बरोबर महNपू णH िवषयाची चचाH कर•ात खचH होईल. आपण Kािद# जे वण, उ[म वg,
सु गधीxv यां चा आनंद Ñाल.
सामािजक जीवन वे गवे गळया घटनां नी पAरपू णH होईल. आपली लोकिcयता वाढे ल. नवीन िम/ िमळ•ाची श›ता आहे . आपtा नवीन व
जु ा िम/ां चा सहवास सु खद होईल. आपण घरापासू न दू र आनंदात काळ घालव•ाचा िवचार क( शकता. Sात िभy िलंगी vwी
बरोबर आनंद िमळ•ाची सं भावना आहे .
cकृती चां गली राहील आिण आपtात शwी असtाची जाणीव होईल. ™ा काळात आपण ऐशारामाhा वbू व उपकरणे खरे दी
कर•ाचा िवचार कराल.
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ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (13 जानेवारी 2020 11:34:35 पासून 31 जानेवारी 2020 02:53:13)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे तृ तीय भाव वQन गोचर (15 जानेवारी 2020 02:07:59 पासून 13 फे«ुवारी 2020 15:03:27)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा vवसायात व v]wगत जीवनात सु ख
सफलता दे णारा आहे . vवसायात भरभराटीचा योग आहे . तु pाला तु मhा चां गtा कामाबÇल व ’ेय cा]^साठी राजकीय पु र5ार
िमळ•ाची श›ता आहे .
समाजात तु pाला स ाननीय $थान िमळ•ाची श›ता आहे . कुटुं बातील सदÌ, िम/ आिण आळखीची माणस तु pाला िनKाथs पणे cे म
दे तील. तसे च श/ुंवर िवजय िमळवाल.
v]wगत जीवनात तु pी Kत:ला मानिसक व शाAररीक •Š‹ा K$थता अनुभवाल. असे पिहtां दा कधीच झालेले नसे ल. ™ा काळात
धनलाभ होईल. जीवनाhा बÇल तु मचा •#ीकोण सकारा‘क व उÕाहपू णH असे ल. मु ल जीवनात िवशे ष आनंददायी ठरतील. एकुण काय
तर सु खी काळाचं वरदान तु pाला िमळालेले आहे .
ज&Uथ चंDापासून शिन चे तृ तीय भाव वQन गोचर (24 जानेवारी 2020 09:56:06 पासून 29 एिLल 2022 07:53:21)
™ा अवधी म’े शिन चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा शु भकाळाचा सं केत दे तो. हा तु मhा कायH -े/ासाठी व
पै शाhा •#ीने उ[म काळ आहे . तु मhा पै की अनक जण अनेक cकारे पै सा कमावतील. ™ा काळात आरं भ केलेला vापार, योजना
िकंवा कामधं दा िनिzतपणे यशKी होईल.
जर तु pी कुªुटपालन िकंवा कृिष vवसाया सं बंधीत असाल तर हा काळ िवशे ष •Š‹ा शु भ आहे . तसे च आपtाला आपtा कामात
िवशे ष लाभ होईल.
तु मhापै की काही ™ािदनात जमीन िकंवा इतर अचल सं प[ीचा खरे दी कर•ाचा िवचार क( शकतात. एकुण काय तर धन सं बंधात हा
काळ चां गला व शु भ आहे .
जर तु pी बे रोजगार असाल तर तु मचे भाe उजळ•ाची श›ता आहे कारण तु मh समोर अनेक लाभcद असे नोकMयां चे िकंवा
कामाचे cbाव ये तील. जे नोकरीत आहे त Sां hा पगारात वाढ, उŒपद व अिधकार िमळू शकतात. तु मची समझदारी, योeता व cय®
सं गळयां चे ल- वे धून घे तील.
सामािजक •#या सु œा हा शु भ काळ आहे कारण तु pी सामािजक यशKीते ची िशडी िदन}õिदन चढतच जाल. तु मhापै की अिधकतर घरात
नोकर आिण कायाH लयात मदतनीस ठे वतील जे तु मhा कामात सहाÁ करतील. काही झाल तरी तु pी तु मचा प- …#पणे व सहजते ने
मां डा Sामु ळे तु pी िवजयी £ाल.
आरोe चां गले राहील. तु pाला अस वाटे ल की तु मh पायात शwी व उÕाहाला पं ख फुटलेले आहे त. जर जु ना रोग असे ल तर Sातु न
मु wी िमळू न सु खशां ित अनुभवाल.
घरात सं पूणHपणे सु खाचे वातावरण राहील. तु मची प®ी/पित अिधकच cे मपू णH व समिपH त होतील व तु pाला वै वािहत जीवनाचा आनंद cा^
होईल.
तु मhा भावा‐बिहणींचा व मु लां चा vवहार चां गला राहील व ते तु pाला कामात सहाÁ करतील. श/ुवर िवजय िमळवाल व तु मh
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भाeलÖीची कृपा राहील तु मhा पै की काहींना cवास योग आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे चतु थ भाव वQन गोचर (31 जानेवारी 2020 02:53:13 पासून 7 एिLल 2020 14:22:54)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनाhा cSेक -े /ात उyित घे ऊन ये ईल. v]wगत
(पात तु pी तु मhा जीवनात पू णHपणे सं तु# £ाल. आिण तु pाला cSेक कायाH त, cSेक उRोगात लाभ होईल. समाजात तु मचा bर
वाढे ल व तु pाला स ान cा^ होईल.
पै शाhा •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे आिण पै सा व वारसा हªानी ये णारी सं पि[ िमळ•ाचा योग आहे . तु pाला तु मhा पित/प®ी
कडून सु œा लाभ हो•ाची सं भावना आहे .
घरात ™ावे ळी नवीन सदÌ ये •ाची श›ता आहे . तु मची माता तु मचा अिभमान करे ल अशी पू री सं भवना आहे .
तु मhा फw उप]$थतीने कुटुं बां चे सदÌ यशKी होऊ शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पंचम भाव वQन गोचर (3 फे«ुवारी 2020 02:17:53 पासून 29 फे«ुवारी 2020 01:33:06)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. अिधकतर काळ आनंदात vतीत होईल. पै शाhा •#ीने हा
चां गला काळ आहे कारण तु pी आपtा धनाची वृ œी क( शकाल.
जर तु pी राजकीय िवभागाnारा घे •ात ये णाया पAर-ा दे त असाल तर तु pाला यश िमळे ल.
जर से वारत असाल तर पदोyित सं भवते . तु pी सामािजक cित` म’े वाढ हो•ाची आशा क( शकता तु मचे िम/, मोठी लोक, िश-क
यां ची तु मhावर कृपा •#ी राहील.
िcयजनां बरोबर सं बंध ²े हपू णH राहतील व तु मhा cणयीजीवनात उ•टता राह•ाची आशा आहे . तु pी वै वािहक जीवनात सु ख िकंवा
िभy िलंगवाtा बरोबर शाAररीक सं बंधां ची आशा क( शकता. तु pी कुटुं बातील नvा सदÌाला भे टू शकता िकंवा नvा v]wला
पAरवारात घे वू शकता.
™ा काळात आरोe उ[म राहील. ™ा काळात चां गtा भोजनाचा आनंद Ñाल, धन लाभ होईल आिण Yा वbुं िमळव•ाची इÀा
होती Sा िमळतील.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ि^तीय भाव वQन गोचर (8 फे«ुवारी 2020 03:51:44 पासून 22 माच 2020 14:40:02)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर‐•मण करे ल. ™ा काळ नुकसान करणारा आहे . तु मचे धन, मू tवान
वbुं ना सु रि-त ठे वा कारण ™ा काळात चोरी हो•ाची सं भावना आहे . काम कर•ाhा िठकाणी काहीतरी अिcय घटना घडून िनराशा
पदरी ये ईल. वाद‐िववादा पासु न दू र रहा कुणाशीही बोलताना शj जपू न वापरा जर तु pी ™ाची काळजी घे तली नाहीत तर ™ा वे ळी
तु मhा पै की काहींना पदाव(न कमी केले जाईल.
जु ा श/ु पासु न सावध रहा व नवीन बनु दे ऊ नका. तु मhा म’े दु सMयां बÇल ई„º सारखी नकारा‘क cवृ [ी िनमाH ण होऊ शकते .
आपtा अिधकाMयां hा रागाhा cित सावध रहा. ™ावे ळी तु pी दु # लोकां बरोबर मै /ी क(न आपtा कुटुं िबयां बरोबर व िcयजनां
बरोबर भां डण ओढवू न ’ाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे चतु थ भाव वQन गोचर (13 फे«ुवारी 2020 15:03:27 पासून 14 माच 2020 11:53:39)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा चतु थH $थानातू न •मण करे ल. हा काळ तु मhा वतH मान सामािजक bर व कायाH लयात आपली cित`ा
िटकव•ास कठीण जाईल. आपtा पे -ा वAर` अिधकारी, शु भिचं तक व सÂागार यां hाशी वाद टाळा.
कौटुं िबक जीवनात तणाव व वै वािहक सु खाम’े कमी ये ऊ शकते . घरhा शां ित साठी कौटुं िबक सदÌां बरोबर कुठtाही cकारची
भां डणे टाळा.
हा काळ नैराz व िचं ता ™ां नी सतावणारा राहील.

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

onlinejyotish.com • 190

sample horoscope

ॐ

अरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे तसे च आजारापासू न वाच•ासाठी नशे पासू न दू र राहणे आवIक आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ष भाव वQन गोचर (29 फे«ुवारी 2020 01:33:06 पासून 28 माच 2020 15:38:03)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोच•मण करे ल. हे गोचर •मण तु मhा साठी काही कठीण काळ आणू शकते .
तु मhा cय®ात अनेक अडचणी ये तील. श/ु वाढ•ाची सं भावना आहे आिण आपtा vावसाियक भागीदारा बरोबर भां डण होऊ
शकते . हे पण सं भव आहे की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ श/ु बरोबर समझोता करावा लागे ल.
™ा काळात प®ी व मु लां बरोबर वाद टाळा. तु pाला हा पण सÂा िदला जातो की लां बचा cवास टाळा कारण अपघात होऊ शकतो.
आरोeा काळजी Ñा कारण रोग, मानिसक बे चैनी िभती व यासै न रोगानी /b रहाल.
समाजात cित`ा व कायाH लयात स ान िटकवू न ठे वा कारण असा cय— केला नाहीत तर तु pाला अपमान, उगाचच होणारे वा व
कोटH कचे री यां ना तोंड Rावे लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पंचम भाव वQन गोचर (14 माच 2020 11:53:39 पासून 13 एिLल 2020 20:22:57)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा पं चम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा cभाव तु मhा जीवनावर सु œा पडे ल. हा काळ िवशे ष
क(न आिथHक व मानिसक शां ित म’े िवì आणणारा आहे . तु pाला vवसायात व कायाH लयात िवशे ष सावधिगरी बाळगायला. लागे ल
जे णे क(न तु मचे अिधकारीगण तु मhा कामानी नाखु ष रहाणार नाहीत. कायाH लयात तु मचे वAर` पदािधकारी व मालक यां hाशी वाद
टाळा काही सरकारी काम तु मhासाठी िचं तेचा िवषय बनू शकतात. ™ाकाळात काही, नवे श/ु बनु शकतात.
श› आहे की तु pी Kत:ला अK$थ िकंवा िन
सु œा अ]$थरता ये ऊ शकते .

ीय अनुभवीत कराल. ते £ा तÏेती कडे ल- दे णे आवIक आहे . तु मhा Kभावात

मु लां सं बंधी समÌा िचं तेचा िवषय बनू शकतील. असा कुठtाही cकारचा वाद टाळा जे णे क(न तु मhा व तु मhा मु लाम’े मतभे दाचे
कारण बनू शकेल. मानिसक िचं ता, िभती व बे चैनी तु मhावर हावी होऊन कुcभाव पडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे तृ तीय भाव वQन गोचर (22 माच 2020 14:40:02 पासून 4 मे 2020 20:39:51)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ शु भकाळ आहे . िवशे ष क(न धनलाभासाठी. ™ा
काळात तु pी तु मhा vवसायात व vापारात चां गले धन कमवाल. ™ाकाळात तु pी मू tवान दािगने खरीद•ाची सं भावना आहे .
कामे सरळपणे सं पy होतील व महNपू णH घटना यशKीपणे पू णH होतील. नv cय®ां न म’े तु pाला यश िमळे ल. जर तु pी से वारत असाल
तर अिधकारवाले व cित`ावाली पदोyती होईल. यशKीपणाचे फळpणू न तु मhा आ‘िव|ास व इÀाशwी ला ताकद िमळे ल.
Kा½ चां गले राहील आिण तु pी शwी व िनरोगी यु w झळकाल. तु मhा पू वshा सगळया काळYा व /ासातू न मु wी िमळे ल व
तु मhा उÕाहाला सीमा राहणार नाही. ™ा काळात अSंत Kािद# भोजन िमळ•ाचे योग िदसतात.
श/ुचा पराजय होईल व तु pाला मानिसक शाित िमळे ल.
िवदे श या/ेला जायचे टाळा कारण हवे असलेले पAरणाम cा^ हो•ाची सं भावना नाही.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे सXम भाव वQन गोचर (28 माच 2020 15:38:03 पासून 1 ऑग 2020 05:10:28)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ gीयां मु ळे ये णाMया अडचणींचा आहे . gी बरोबर
कोटH कचे री टाळा व बायको बरोबर मधु र सं बंध ठे वा. हा अशा बायकां साठी िवशे ष (पाने बे चैनीचा काळ आहे Yां hा ज प/ीत शु G,
सातvा $थानात आहे . तु मची प®ी gीरोगां नी, शाAररीक पीडा, मानिसक तणाव ™ां नी /ासलेली राहील.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही पै शाचे नुकसान न होवो ™ासाठी gीसं पकH टाळा.
तु मचे दु # िम/ काहीतरी अिन# करतील असा तु pाला आभास होत राहील. बायकां बरोबर उगाचच मतभे द तु मhा सं तापाचे कारण
बनेल. कुठtातरी मिहले सबं धीhा भां डणात पडून तु pी नवे श/ु बनवाल.

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

onlinejyotish.com • 191

sample horoscope

ॐ

™ा काळात तु pी मानिसक तणाव, िनराशा Gोध ™ानी /b £ायची सं भावना आहे . आरोeाची काळजी Ñा कारण तु pी यौनरोग,
मू /िवकार िकंवा छो‹ा‐मा¦ा रोगानी /ासलेले रहाल.
vावसाियक •#या हा काळ फारसा चां गला नाही. दु # सहकाMयां पासु न सावध रहा कारण ते तु मhा cगतीhा मागाH त अडथळे िनमाH ण
करतील. तु pाला तु मचे वAर` अिधकारी मान‐स ान दे तील.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे तृ तीय भाव वQन गोचर (30 माच 2020 03:54:50 पासून 30 जून 2020 05:21:43)
™ा काळात गु ( चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल.हा काळ तु मhा जीवनात अडचणी व अ]$थरता घे ऊन ये ईल.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही कारण vापारात केलेtा cय®ात अडचणी व असफलता ये ऊ शकते . हातातू न पै सा िनसटू न जाऊ
शकेल.
कामाम’े आपtाला आपले पद व $थान िनमाH ण कर•ासाठी सतकH रहावे लागे ल. ™ावे ळी आपtाला आपले मालक व सहकाMयां चा
िवरोध सहन करावा लागे ल.
भाऊ, बिहण व िम/ यां hा बरोबर वाद टाळा कारण Sामु ळे भां डण होऊ शकेल. ™ावे ळी एखाRा नाते वाईकां चा िकंवा िम/ाचा मृ Sु होऊ
शकेल.
आपण व आपtा जोडीदार ™ां ना आजारी पड•ाची िभती आहे . pणू न cकृतीची जाb काळजी Ñावी आपtाला मानिसक /ास
सं भवतो.
cवास टाळा कारण हा नुकसानीचे कारण बनेल
तु मhातले काही कुठलेतरी पिव/ अनु`ान क( शकतात व िववाहचा िवचार क( शकतात.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पंचम भाव वQन गोचर (7 एिLल 2020 14:22:54 पासून 25 एिLल 2020 02:34:18)
™ा काळात बु ध चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा v]wगत जीवनात क# सू िचत करतो. ™ा
काळात तु pी तु मhा प®ी, मु ले व अ सदÌां बरोबर वाद‐िववाद टाळा. यह हा असा काळ नाही की तु pी तु मचे िवचार व हÉ िम/ां वर
थोपवाल. आपtा िcय vwी बरोबर vवहार करताना सतकH रहा.
cकृित ही िचं तेचा िवषय बनू शकते . खा•ाकडे ल- Rा कारण तु pी Üर िकंव अितउŸ तापभावाने आजारी पडू शकता. अशा कुठtा
कायाH त भाग घे ऊ नका जे जीवनात धोका उiy करतात.
मानिसक •#या तु pाला उ[ेिजत व श]wहीनता जाणवे ल.
™ा काळात तु pी बे चैनी व शाAररीक /ासानी fb रहाल.
कामधं Rा म’े क#कारक व कठीण पAर]$थती िनमाH ण होईल. जर तु pी िवRाथsदशे त असाल तर िनzयपू वHक एकाfते ने अóास करा.
मन ]$थर ठे वा .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ष भाव वQन गोचर (13 एिLल 2020 20:22:57 पासून 14 मे 2020 17:16:06)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा जीवनाhा cSेक -े /ात सफलता
िमळ•ाचा आहे . तु pी धनcा^ीमु ळे बãõकेhा खाSात वृ ]œ, समाजात उŒ $थान व जीवनाम’े सकारा‘क पAरवतH नाची आशा क(
शकता. हा काळ तु मचे मनोबल वाढवणारा आहे . तु pाला वAर` पद िमळू शकते व वAर` पदािधकाMयां कडून तु मचा स ान होऊ
शकतो. तु मhा cय®ां थी वाखाणणी वAर` पदािधकाMयां बरोबर अनुकूल सं बंध ही ™ा काळाची िवशे षता आहे . श/ु तु मhा जीवनातू न दू र
जातील.
आरोeाचा िवचार करता तु pी रोग, नैराशा, अकमH •ता, िचं ता ™ापासू न मु w रहाल. तु मhा कुटुं बासाठी सु œा हा काळ उ[म राहील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ष भाव वQन गोचर (25 एिLल 2020 02:34:18 पासून 9 मे 2020 09:46:53)
™ा अवधी म’े बु ध चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात सकारा‘क व नकारा‘क अशा दोšी
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घटनां चे िमVण राहील. हा िवशे षकाळ v]wगत जीवनात यश, ]$थरता व उyि[ सू िचत करतो तु मhा योजना यशKीपणे सं पy होतील
व Sामु ळे लाभ cा^ होईल.
कायH -े/ात तु pी आणखी चां गले काम कर•ाची सं भवना आहे . तु pी सगळया कामां म’े cगतीची आशा क( शकता.
™ काळात समाजात तु मची cित`ा वाढे ल. तु मचा सामािजक bर वाढे ल. cकृती चां गली राहील व बरोबरच मानिसक शां ित व आनंद
अनुभवास ये ईल.
परं तु तु मhा पै की काहींना बु धा hा ™गती मु ळे श/ुप-ा कडून िचं ता व अडचणी सतावतील.
आपtा पै शाची काळजी Ñा. आपtा अिधकाMयां बरोबर कुठtा ही cकारचा वाद टाळा.
Kा½ धो›ात टाकणाMया कुठtाही घटनां पासु न दू र रहा. शरीरा मधला ताप ™ा काळाल /ासाचे कारण बनू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे चतु थ भाव वQन गोचर (4 मे 2020 20:39:51 पासून 18 जून 2020 20:14:42)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा तु मhा जीवनातील काही भागात अडचणी िनमाH ण करे ल.
तु मhा पै की अिधकां ना जु ा श/ुंना िनयं /ण कर•ात अडचणी ये तील. तु मhा पAरवारातील िकंवा िमं /ामधलेच काही श/ुंशी तु मची
टªर होईल. काहींची दु # लोकां बरोबर मै /ी होईल.
Yामु ळे नंतर तु pाला /ास सहन करावा लागे ल. Sामु ळे Kत:hा वागणू कीकडे ल- ठे वणे आवIक आहे .
आरोeाकडे ल-दे णे आवIक आहे कारण ™ा काळात Üर िकंवा छातीम’े अK$थता जाणवे ल. तु मhा पै की काहींना रw व
पोटाचे िवकार सं भवतात.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ितत रहाल. तसे च िनराशे hा वाटे वर वाटचाल कराल.
™ा काळात नाती तु मhा कडून िवशे ष अपे -ा करतील अिधक दु :खापासु न वाच•ासाठी आपtा कुटुं िबया बरोबर व अ
बरोबर शां ितपू णH vवहार ठे वा. आपtा सामािजक cित`े ला व स ानाला धªा लागू दे ऊ नका.

नाते वाईकां

™ा काळात जिमन सं पि[hा िवषयां पासु न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे सXम भाव वQन गोचर (9 मे 2020 09:46:53 पासून 24 मे 2020 23:55:14)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ आजारपण घे ऊन ये ईल. तु pाला ™ा अवधीत
शरीरातील दु :ख व कमजोरी झेलावी लागे ल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ता व अशां ित अनुभव कराल. हा काळ मानिसक गु तां गुंत व कुटुं िबयां बरोबर गै समजु ती दशH वतो. आपली
प®ी/पित, मु लां बरोबर सं भाषण करते वे ळी वाद टाळा िकंवा आपु लकी कमी होऊ दे ऊ नका. अशी वे ळ ये ऊ दे ऊ नका की तु pाला
अपमािनत व खाली मान घालायला लागे ल.
तु मhा cय®ात ये णाMया अडचणीं तु pाला अिधक सं ताप दे तील. तु मचा cवास करायचा िवचार असे लतर तो सं भवत: क#कारक व हवे
ते फळ न दे णारा असे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे सXम भाव वQन गोचर (14 मे 2020 17:16:06 पासून 14 जून 2020 23:53:48)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ क#पद या/ा आरोeा सं बंधी िचं ता व vापारात
मं दीhा सू चक आहे . कायाH लयात तु pी तु मhा वAर` vं wी िकंवा उŒािधकाMयां बरोबर मतभे द टाळा. कायाH लयात िकंवा रोजhा
जीवनात नवीन श/ु बनणर नाहीत ™ाची काळजी ’ा.
™ा काळात vापाराम’े अडचणी िकंवा तोटा होऊ शकतो. तु pाला तु मचा cय® म’ेच सोड•ास िववश केल जाऊ शकते . जे
िमळव•ाचे तु मचे Kè होते . Sा उÇे श व ल- cा^ी म’े अडचणी ये ऊ शकतात.
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तु मhा जोडीदारला होणारे शाAररीक क#, दु :ख व मानिसक vथा िचं तेचा कारण बनू शकतात. तु pाला Kत:ला सु œा आरोeा सं बंधी
काळजी घे णे आवIक आहे . कारण तु pी पोटाचे िवकार, िवषारी भोजना पासू न होणारे रोग िकंवा रw दोष ™ा सार³ा रोगाचे िशकार
होऊ शकता. मु लां चे आरोe सु œा िच—ेचा िवषय बनू शकते . ™ा vितAरw ™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे अAम भाव वQन गोचर (24 मे 2020 23:55:14 पासून 2 ऑग 2020 03:32:07)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व यशाचा cतीक आहे . हा तु मhा सगळया
कामां ना व योजनां ना यश दे ईल. हा पै शाhा •#ीने ]$थर व लाभ दे णारा काळ आहे . तु मचा समाजात bर वाढे ल. लोक तु pाला स ान
दे तील व लोकिcयते त वाढ होईल.
™ा काळात तु मची जीवनशै ली आरामदायक असे ल. मु लां पासु न सु ख िमळ•ाची सं भावना आहे . कुटुं बात बाळाचा ज
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु मची मु ले सं तु# व सु खी राहतील.
तु मhे चै त

सु खात वाढ

व बु œीमानी वाढे ल. तु pी तु मची cितभा व mान ™ां चा बरोबर िनणH य घे •ात उपयोग कराल.

श/ु नामोहरम होतील व तु मhा ते जापु ढे िफके पडतील. ™ावे ळी सगळीकडून मदतीची अपे -ा क( शकता.
पर—ु ™ावे ळी cकृित कडे अिधक ल- दे णे आवIक आहे कारण तु pी आजारी पडू शकता. खायची ïायची काळजी Ñा, cसy रहा
तसे च उदािसनता व िभतीला जवळ ये ऊ दे ऊ नका.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे अAम भाव वQन गोचर (14 जून 2020 23:53:48 पासून 16 जुलै 2020 10:46:59)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ नुकसान व शरीराhा vाधींनी fb करणारा
आहे . नको Sा खचाH पासू न दू र रहा व आिथHक vवहारात सावध रहा.
हा काळ कायाH लयात अिcय घटनां चा आहे . कायाH लय अ’- व वAर` अिधकाMयां शी कुठtाही cकारचा मदभे द टाळालतरच तु pी
सु रि-त रा© शकाल.
घराम’े नवरा/बायको चा वाद भां डणाचे (प घे ऊ शकतो. पाAरवारी सामं जÌ व सु खासाठी कुटुं बाचे सदÌ व िवरोधकां बरोबर भां डण
न £ावे ™ा िवषयी जाग(क रहा.
आरोeाची िवशे ष काळजी ’ा कारण पोटाचे रोग, रwदाब, मू ळvाध अशा रोगां पासू न /ासलेले रहाल. तु pी, भय, िचं ता व बे चैनीनी
/b रहाल. Kत:च िकंवा आपtा कुटुं िबयां च जीवन धो›ात घालू नका. कुठtाही नाते वाईकाची समÌा अचानक समोर ये ऊन िचं तेचा
िवषय बनू शकते .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे पंचम भाव वQन गोचर (18 जून 2020 20:14:42 पासून 16 ऑग 2020 18:28:44)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात -ु Èता व अbाvbे चा cितक आहे . तु मचे खचH
श› असतील ते वढे कमी करणे बु œीमानी ठरे ल कारण ™ा काळात पै सा व खचH ™ावरचे िनयं /ण तु मhा हाताबाहे रचे ठरे ल.
मुं ला कडे िवशे ष ल- दया कारण ती आजारी पडु शकतात. तु मhात व तु मhा मु ला म’े मतभे द होऊ दे ऊ नका कारण ते क#कारक
ठरतील.
श/ु बरोबर सावधपणे िनरािपटा करा आिण नवे श/ु बनु दे ऊ नका श/ु ™ा िवशे ष काळात तु मhा -ोभाचे कारण बनू शकतो.
आरोeाकडे िवशे ष ल- दे •ाची आवIकता आहे . तु pी िन(Õाह, थकवा व बे चैनी अनुभव कराल. तु मhा पै की काही आशा एखाR
रोगानी /b रहाल Yाची नीट पणे तपासणी करावी लागे ल. तु मhा भोजन सवयी कडे ल- Rा.
तु मhा पै की काहींhा vवहारात बदल ये ईल. तु pी रागीट, आशं िकत व िcयजनां बरोबर उदासीन रहाल जे तु मhा Kभावाhा िव(œ
असे ल. तु मhा पै की काही आपला थार व cिसœी गमावू शकतो नको असलेtा आवIकता व काही अनैितक कामाची cलोभने
तु pाला अडचणीत टाकतील. ™ा काळात कुटुं बातील सदÌां बरोबर भां डणे टाळा.
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ज&Uथ चंDापासून गुQ चे ि^तीय भाव वQन गोचर (30 जून 2020 05:21:43 पासून 20 नोªd बर 2020 13:22:37)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हे •मण एकुण शु भकारक आहे . ™ावे ळी तु मचे वतH मान
आयु „, शे ती, vापार या म’े लाभcा^ी होईल व Sाचबरोबर cसyते ने दान केलेtा धनाची वृ œी वरदानK(प िसœ होईल. ™ावे ळी
आपण जमीन, इ े ट, पै सा ™ात गुं तवणू क क( शकाल. जर काही कजH असे ल तर ते फेड•ासाठी हा काळ तु pाला सहाÁ करणारा
ठरे ल.
घरासाठी सु œा हा काळ सु खकारक आहे व तु मhा कुटुं िबयां साठी आनंद घे ऊन ये ईल. वै वािहक जीवनात तु pी सु खाची आशा क(
शकता. कुटुं बा म’े नvा सदÌाचे आगमन होईल.
कामाhा िठकाणी तु pी वAर` अिधकाMयां चा िव|ास सं पादन कराल तसे च दु सMयां वर तु मचा cभाव पडे ल.
™ावे ळी तु pी श/ुवर िवजय cा^ क( æाल. सामािजक •Š‹ा हा काळ आनंददायी आहे कारण आपtाला मान‐स ानाचा अनुभव
ये ईल.
तु pाला मन:शाती िमळे ल व तु मची बु œी ™ावे ळी जाb ती¯ होईल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे नवम भाव वQन गोचर (16 जुलै 2020 10:46:59 पासून 16 ऑग 2020 19:11:15)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िवशे ष महNाचा cभाव पडे ल. ™ा
काळात तु मhावर कोणी षडयं / रचtानु तु pी दोषी मानले जाऊ शकता. जागा बदल•ाची श›ता आहे तसे च मानिसक‐शां ितची
कमी जाणवू शकते .
तु pाला िवशे ष काळजी Ñावी लागे ल जे णे क(न तु मचे अिधकारी तु मhा कामावर नाराज न राहोत. तु pाला अपमान िकंवा मानहानी
सहन करावी लागे ल आिण तु मhावर खोटे आरोप केले जा•ाची श›ता आहे . Kत:ला किठण िकंवा गुं तणाMया ]$थती पासू न दू र ठे वा.
आिथHक •#या हा काळ किठण आहे . पै सा वसू ल करणे कठीण जाऊ शकते . िवनाकारण होणाMया खचाH पासू न िवशे ष क(न, दू र रहा.
तु मhा व तु मhा गु ( म’े वाद होऊ शकतो. तु मhा म’े आिण कुटुं बातील सदÌ तसे च िम/ां hा म’े मतभे द िकंवा वै चाAरक वाद
भां डण िकंवा असं तोषाचे कारण बनू शकतात.
™ा काळात शाAररीक व मानिसक रोगां नी /b राह•ाची सं भावना आहे . pणू न आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा ™ा िदनात तु pाला अिधक
थकवा, िनराशा िकंवा हताशा जाणवू शकेल.
™ा सगळया v]wAरw तु pी कुठtातरी चां गtा कामा िवषयी. िवचार क( शकता िकंवा Sात नैपु• cा^ क( शकता. cवासाचा
योग आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे अAम भाव वQन गोचर (1 ऑग 2020 05:10:28 पासून 1 स¦d बर 2020 02:03:39)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल हा काळ चां गtा पAर]$थतीचा cतीक आहे . ™ा िवशे ष काळात
भौितक सु ख साधनां ची आशा क( शकाल. तसे च पू वs आलेtा सं कटां वर ™ाकाळात िवजय िमळू शकाल. तु pी जमीन, घर व इ े ट
घे •ाचा िवचार क( शकता.
जर तु pी अिववाहीत यु वक िकंवा यु वती असाल तर चां गtा वर िकंवा वधू ची आशा क( शकता. जे आपtासाठी चां गले भाe घे ऊन
ये तील. pणू न तु pाला सुं दर व आकषHक यु वतीची सोबत िमळ•ाची श›ता आहे .
आरोe उ[म राहील.
जर िवRाथs दशे त असाल तर तु मची अिधक cगती होईल. तु मhा cखरते कडे सगळयां चे ल- जाईल. ते £ा समाजात तु मची मान व
cित`ा वाढे ल.
vवसायाhा •#ीने चां गला काळ आहे . तु मhा vापाराची व vवसायाची िहतिचं तक व िम/ यां hा मदतीमु ळे भरभराट होईल. िविश#
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राजकीय vwी भे ट•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे नवम भाव वQन गोचर (2 ऑग 2020 03:32:07 पासून 17 ऑग 2020 08:28:48)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा कायH -े/ात अडचणी व cगती थां बवू शकतो.
तु pी हे ल-ात ठे वा की कुठलेही काम करताना नंतर पzाताप करायला लागू नये .
कुठलेही नवीन काम सु ( कर•ाhा आधीच अडचणी ये तील. अशा अनेक कारणां मुळे तु pीं मानिसक •Š‹ा िचडणे , अ]$थरता व
अSंत दबाव अनुभव कराल.
श/ु पासु न सावध रहा करण ™ा काळात ते तु pाला अिधक नुकसान पोहोचवू शकतात. कुटुं िबय व नाते वाईकां बरोबर वाद घालू नका
कारण Sाला भां डणाचे (प ये इल.
™ा काळात तु मhा िचडिचडया Kभावामु ळे तु pी धमH िकंवा दु Áम ]$थती म’े चू का व कमतरता शोधू न काढाल. ™ा काळात काम पू णH
कर•ासाठी तु pाला अितशय पAरVम करावे लागतील. परं तु कायH आवडणारे नसtास तु pाला /ास घे •ास थां बवू शकते .
लां बचे cवास टाळा कारण ते क#कारक ठरतील व हवे असलेले फळ िमळणार नाही. भोजनात चां गtा सवयी व जीवनात सकारा‘क
]$थती आ‘सात करा.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ष भाव वQन गोचर (16 ऑग 2020 18:28:44 पासून 4 ऑ©ोबर 2020 10:07:03)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ शु भ सू िचत करणारा आहे . ™ा काळात तु pी सोने,
पोवळे , तां बे cा^ कराल. धातु व अ vापारात तु pाला अचानक लाभ होईल. जर तु pी से वारत असाल व Yा पदोyित व स ानाची
cती-ा करत असाल तर तो तु pाला ™ा काळात cा^ होईल. तु मhापै की बMयाच जणां ना कामात यश िमळे ल.
सवH / आिथHक दशा सु धार•ाने तु pी सु र-ा शां ित व सु ख अनुभव कराल. तु pाला ™ा िदनात पू णHपणे मानिसक शां ित िमळे ल व तु pी
भयमु w £ाल.
हाच श/ुवर िवजय cा^ कर•ाचा काळ आहे . जर तु मhा वर कुठला खटला चालू असे ल तर िनकाल तु मhा बाजु ने लागे ल. तु मचे
बरे चसे श/ु भागे हटतील व तु मचा िवजय होईल. समाजात तु pाला स ान व cित`ा िमळे ल. तु मhा पै की काही दान‐पु •ाचे कायH
करतील.
™ा काळात आरोe चां गले राहील. सारे जु ने रोग व क#ापासु न मु wी िमळे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे दशम भाव वQन गोचर (16 ऑग 2020 19:11:15 पासून 16 स¦d बर 2020 19:07:35)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा शु भकाळ आहे . हा काळ लाभ, पदोyित, cगित तसे च
cय®ां ना यश िमळवू न दे णारा आहे .
तु pी कायाH लयात वरचे पद िमळ•ाची आशा क( शकता. वAर` अिधकाMयां ची कृपा•#ी, राजकीय स ान तसे च चां गtा सं धीची तु pी
आशा क( शकता.
हा काळ तु pी केलेtा कामाला फळ िमळणारा आहे वा तु मhा अडकलेtा कामां ना पराका`े पयr त पोहोचवणारा आहे .
समाजाम’े तु pाला स ाननीय $थान िमळू शकते . तु मचा समािजक दायरा वाढे ल. अथाH तच लोकां बरोबर, िवशे ष क(न पु (ष असे ल
तर बायकां बरोबर आिण बाई असे ल तर पु (षां बरोबर लाभदायक आदान‐cदान वाढे ल. ™ा काळात तु pी सव\Œ स[े कडून सु œा
स ान िमळ•ाची आशा क( शकता. Yाचा कधी िवचार केला नाही अIा काही िठकाण©न सु œा अचानक cा^ी हो•ाची श›ता
आहे .
तु मचे आरोe उ[म राहील आिण सगळीकडे सु खच सु ख िदसे ल
ज&Uथ चंDापासून बुध चे दशम भाव वQन गोचर (17 ऑग
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™ा अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व आनंद दे णारा आहे . तु pी cसy रहाल व
तु मhा सगळया cय®ां ना यश िमळे ल. vावसाियक -े /ात तु pी चां गले हो•ाची आशा क( शकता. तु pी Kत:ला सोपवलेले काम
यशKीपणे व ठरलेtा वे ळी पू णH कराल.
™ा काळात घराम’े सु œा सु ख नां देल. तु pी कुठtातरी आकषHक vwीला भे टाल. तु मhापै की काही िव(œ िलंगवाtा बरोबर
भावना‘क काळ vतीत कराल. ™ा vwीपासु न लाभ हो•ाची आशा आहे .
पै शाhा •#ीने हा चां गला काळ आहे . तु मचे cय® यशKी हो•ाने तु pाला आिथHक लाभ् होईल आिण तु pी आणखी जाb लाभाची
अपे -ा क( शकता.
™ा काळात समाजात तु मचे $थान वाढे ल. तु pाला cित`ा व स ान िमळे ल. समाजात तु pी सिGय रहाल व समाज सु धारणे त भाग
Ñाल.
हा काळ मानिसक तणावापासु न मु ]w व शां ित चा सू चक आहे . श/ु सरळपणे पराभू त होतील व जीवना शां ती cा^ होईल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे नवम भाव वQन गोचर (1 स¦d बर 2020 02:03:39 पासून 28 स¦d बर 2020 01:01:58)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात तु मhा वgसा¦ा म’े नवीन वgां ची भर पडे ल.
™ािशवाय हा शाAररीक सु ख, भौितक सु ख व आनंद दे णारा आहे .
पै शाचा लाभ व मू tवान आभू षणां चा उपभोग घे •ाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . vापारात भरभराट होऊन भरपू र लाभ िमळे ल.
हा काळ िश-णाhा •#ीने यश दशH वतो. शरीर Kा$थ चां गले राहील.
कुटुं बाम’े भावा‐बिहणीचे सहकायH पिहtा पे -ा जाb िमळे ल. तु मhा घरात काही मं गलकायH सं पy होतील. जर अिववािहत असाल तर
िववाह कर•ाचा िनणH य घे ऊ शकाल. तु pाला मनपसं द जोडीदार िमळे ल जो चां गले भाe घे ऊन ये ईल.
हा काळ सामािजक घडामोडींचे नेतृN कर•ाचा आहे Sामु ळे नवीन िम/ बनतील. आपtाला अ’ा]‘क मागाH ची िदशा दाखवणारा
मागH दशH क िमळू शकेल. कलेhा -े /ात तु मची (ची वाढे ल तु मhा सâगुं णां कडे व स•माH कडे सगळया ल- आपोआप वे धेल. ते £ा
तु मची सामािजक cित`ा उं चावे ल.
™ा काळात मनातील ईÀा पू णH होऊन श/ुवर िवजय िमळे ल. जर तु pी ता]Nक वादात गुं तलेले असाल तर िजं क•ाची श›ता आहे .
तु pी ™ा काळात लां बhा cवासाला जा•ाचे ठरवू शकता.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे एकादश भाव वQन गोचर (2 स¦d बर 2020 12:02:37 पासून 22 स¦d बर 2020 16:52:33)
™ अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा धनलाभ व ’ये cा^ी होणारा आहे . तु pी िविभy मागsनी
अिधक आिथHक लाभाची आशा क( शकता. तु मचे v]wगत cय® vापार व गुं तवणु क तु मhा साठी अिधक फायदा व अिधक लाभ
घऊन ये तील. तु pी से वारत असाल िकंवा vवसायात असालतर ™ा काळात लाभचे ठरे ल.तु pी अिधक यशKी हो•ाची सं भावना आहे .
™ा काळात तु pी आपtा कायH -े/ात अिधक समृ œ £ाल.
cकृित चां गली Mहायली पािहजे . तु pी Kत: म’े शां ती अनुभव कराल. तु pी बोल•ात व vवहारात जाb िवन{ £ाल.
घरात सु œा तु pी सु खाची आशा क( शकता. तु मची मु ले व जोडीदार cसy व न{ राहतील चां गली बातमी िमळ•ाची सं भावना आहे .
तु pी भौित सु खानी घे रलेले रहाल.
सामािजक •#ीने हा काळ चां गला आहे . समाज तु pाला अिधक आदर‐स ान दे ईल. तु मचे वा
तु मhा कडे खे चले जातील.

ातु यH व आकषHक cकृित मु ळे लोक

ज&Uथ चंDापासून रिव चे एकादश भाव वQन गोचर (16 स¦d बर 2020 19:07:35 पासून 17 ऑ©ोबर 2020 07:05:25)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™चा अथH आहे की धनलाभ, आिथHक व सामािजक ]$थती
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म’े सु धार व उyित.
तु मhा वAर` अिधकाMयाकडे पदोyित माग•ासाठी हा काळ अनुकूल आहे .
™ा कालावधीत कायाH लयात vापारात लाभ, धन cा^ी तसे च िम/ां कडून सु œा काही िमळ•ाची आशा क( शकता.
समाजात तु मची cित`ा वाढे ल तसे च शे जाMयां म’े सु œा स ान िमळ•ाची श›ता आहे .
तु मचे Kा½ उ[म राहील जे तु मhा कुटुं बात आनंद िनमाH ण करे ल.
™ा कालावधीत तु मhा घरात अ’ा]‘क िनिमH तीचे काही कायH पू णH होईल जे णेक(न तु मhा कुटुं बातील आन– िnगु णीत होईल. सु fास
भोजन व पÊाy इSादींचे वां टप होईल एकुण काय तर हा काळ तु मhा कुटुं बासाठी शां ितपू णH व सु ख दे णारा आहे .
ज&Uथ चंDापासून राR चे सXम भाव वQन गोचर (19 स¦d बर 2020 21:37:24 पासून 17 माच 2022 06:22:23)
™ा अवधीत रा© चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा साठी थकवा व िचं ता घे ऊन ये ईल. Sा काळात
तु pी सं पि[ सं बंधीचे खटले िकंवा vापार ™ापासु न दू र रहा कारण सं पि[ तु मhा हाती लागणार नाही. तरीसु œा काहींना vापार
-े /ाम’े अचानक cगती सं भवते .
घराम’े आपtा पित बरोबर िकंवा प®ी बरोबर वाद टाळा कारण हे वाद भां डणाचे K(प घे तील. िम/ िकंवा नाते वाईकां बरोबर
cे माचे सं बंध ठे वा जे णेक(न ते तु pाला सोडून जाणार नाहीत तु मचा कुणाशी तरी िव(œ िलंगवाtा v]w बरोबर अवै ध सं बंध
हो•ाचा धोका आहे . अशाcकारhा सं बंधापासु न दू र रहा नाहीतर ™ाचा शे वट समाजात cित`ा न# क(न होईल.
तु pाला यौन रोग होऊ शकतो. ते £ा आरोeा बाबतीत सतकH रहा. तु pाला िप[‐वाता सारखे रोग होऊ शकतात. ™ा काळात
पित‐प®ीचे Kा$थ िचं तेच कारण बनू शकते .
Kत:hा vवहाराhा बाबतीत सतकH रहा व श/ुबरोबर कुठtाही cकारचा वाद टाळा. ™ा काळात तु pी कुठtातरी चु कीhा खटtात
अडकाल. अपमान व बदनामी पासु न वाच•ासाठी.
तु pाला कुठtातं री लां बhा जागी जायला लागे ल जे तु मhासाठी सं कटाचे कारण बनू शकते .
ज&Uथ चंDापासून केतु चे पिहला भाव वQन गोचर (19 स¦d बर 2020 21:37:24 पासून 17 माच 2022 06:22:23)
™ा अवधीत केतु चं xापासु न तु मhा cथम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ तु मhा साठी सं घषHपूणH आहे . श/ु पासु न सावध रहा
कारण ते अिधक श]wशाली व आGमक हो•ाची सं भावना आहे .
आिथHक •Š‹ा हा काळ नाजु क ठ( शकतो. खचाH ची वाढ अSािधक होईल. Sाउलट धन सं चय तु मhा साठी कठीण जाईल. तरीपण
™ा काळात कुठtाही cकारचे कजH ’ायचे टाळा. सं भव आहे की cय®ां चे फळ तु pाला मनासारखे िमळणार नाही. अशा गितिविध
पासु न दू र रहा Yामु ळे समाजात बदनामी हाईल.
कृŸप-ा म’े आरोeात गडबड हो•ाची सं भावना आहे . जीवन धो›ात टाकणाMया कामा पासु न दू र रहा.
तु pी उ[ेिजत व अ]$थर होऊन मानिसक (पात /ासु न जाल ते £ा शां तिच[ ठे वा. डो›ासं बंधी चे रोग तु pाला /ास दे तील.
घराचे वातावरण अशां त न हो•ासाठी कुटुं िबयां शी वाद टाळा. तु मचे ™ा िदनात कुटुं बातील सदÌां शी भां डण सं भवते .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (22 स¦d बर 2020 16:52:33 पासून 28 नोªd बर 2020 07:04:03)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
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श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे दशम भाव वQन गोचर (28 स¦d बर 2020 01:01:58 पासून 23 ऑ©ोबर 2020 10:45:06)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मणकरे ल. हा काळ तु मhा साठी मानिसक Gोध, अशां ित व अ]$थरता
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात शाAररीक क# भोगावे लागतील.
पै शाhा बाबतीत ल- ठे वा. तसे च कजH Ñायचे टाळा कारण ™ा काळात तु pी कजाH म’े बु टुन राह•ाची सं भावना (श›ता) आहे .
श/ु पासु न सावध रहा तसे च अनावIक वाद टाळा कारण Sामु ळे _े ष वाढतील व श/ु सं ³ेत सु œा वृ œी होईल. समाजात बदनामी व
ितर5ार होऊ नाही Sासाठी जाग(क रहा.
आपले नाते वाईक व बायकाhा बरोबर vवहारात िवशे ष सतकH रहा कारण अकारण गै रजमजा मु ळे श/ुN वाढू शकेल. आपtा
वै वािहक जीवनात सं तुलन ठे व•ासाठी आपtा प®ी/पित बरोबर वाद टाळा.
तु pाला तु मhा वAर` अिधकारी िकंवा सरकारी लोकां कडून /ास सहन करावा लागे ल. आपtा सगळया कायाH ना यशKीपणे पू णH
कर•ासाठी आपtाला अथक पAरVम करावे लागतील.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे पंचम भाव वQन गोचर (4 ऑ©ोबर 2020 10:07:03 पासून 24 िडसdबर 2020 10:18:31)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात -ु Èता व अbाvbे चा cितक आहे . तु मचे खचH
श› असतील ते वढे कमी करणे बु œीमानी ठरे ल कारण ™ा काळात पै सा व खचH ™ावरचे िनयं /ण तु मhा हाताबाहे रचे ठरे ल.
मुं ला कडे िवशे ष ल- दया कारण ती आजारी पडु शकतात. तु मhात व तु मhा मु ला म’े मतभे द होऊ दे ऊ नका कारण ते क#कारक
ठरतील.
श/ु बरोबर सावधपणे िनरािपटा करा आिण नवे श/ु बनु दे ऊ नका श/ु ™ा िवशे ष काळात तु मhा -ोभाचे कारण बनू शकतो.
आरोeाकडे िवशे ष ल- दे •ाची आवIकता आहे . तु pी िन(Õाह, थकवा व बे चैनी अनुभव कराल. तु मhा पै की काही आशा एखाR
रोगानी /b रहाल Yाची नीट पणे तपासणी करावी लागे ल. तु मhा भोजन सवयी कडे ल- Rा.
तु मhा पै की काहींhा vवहारात बदल ये ईल. तु pी रागीट, आशं िकत व िcयजनां बरोबर उदासीन रहाल जे तु मhा Kभावाhा िव(œ
असे ल. तु मhा पै की काही आपला थार व cिसœी गमावू शकतो नको असलेtा आवIकता व काही अनैितक कामाची cलोभने
तु pाला अडचणीत टाकतील. ™ा काळात कुटुं बातील सदÌां बरोबर भां डणे टाळा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ^ादश भाव वQन गोचर (17 ऑ©ोबर 2020 07:05:25 पासून 16 नोªd बर 2020 06:53:51)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा बराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ िवशे ष क(न आिथHक अडचणींनी भरलेला आहे . अत:
पै शासं बंधीचे िनणH य िवचारपू वHक व सावधानते ने घे णे आवIक आहे .
तु मhा कामाhा िठकाणी तु pी व तु मचे वAर` अिधकारी यां hाम’े मतभे द होऊ शकतात. तु मचे अिधकारी तु मhा कामाचे कौतु क
करणार नाहीत आिण सं भव आहे की तु pाला िदले गे लेले अिधकार कमी करतील िकंवा पगार कमी दे तील.यिद आपको अपने cयासों व
पAरVम की पयाH ^ सराहना न होए इ]Àत पAरणाम न िनकल} तो भी िनराश न हों ।
जर तु मhा cय®ां चे िकंवा पAरVमां चे कौतु क झाले नाही व हवा असलेला पAरणाम िमळला नाही तर िनराश होऊ नका.
जर तु मचा vापार असे ल तर vापारात फटका बसू शकतो. दे •ा‐घे •ात िवशे ष सावधानता पाळा. हा काळ सामािजक •Š‹ा सु œा
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कठीण काळ आहे . कुठtाही वादा म’े पडू नका कारण िम/ां बरोबर व वAर` vwींबरोबर भां डण हो•ाची सं भावना आहे .
तु pाला लां बhा cवासावर जायला लागू शकते परं तु हवा तो फायदा िनघे ल असे नाही. अशा कामां पासू न दू र रहा जीवनात सु र-े ला
आपला मू ल‐मं / बनवा. आपtा व आपtा कुटुं बाhा आरोeाची काळजी Ñा कारण ताप, पोटाhा गडबडी, ने/रोग होऊ शकतात.
™ा वे ळी असं तोष आपtा घराची मन:शां ती व सामं जÌावर cभाव पाडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे एकादश भाव वQन गोचर (23 ऑ©ोबर 2020 10:45:06 पासून 17 नोªd बर 2020 01:01:59)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मू लत: धन सु र-ा व कजH मुwीचा सू चक. आहे ™ा
काळात तु मhा इतर आिथHक सं मÌां चे समाधान सु œा हो•ाची श›ता आहे .
हा काळ तु मhा cय®ां ना यश िमळ•ाचा आहे तु मची लोकिcयता वाढे ल व cित`ा उं चावे ल.
तु मचे सगळे ल- भौितक सु ख, ऐशोआरामाची साधने, वg, र® व इतर आकषHक साधनां कडे राह•ाची श›ता आहे . तु pी Kत:चे घर
Ñायचा िवचार क( शकता.
सामािजक •#ीने हा काळ सु खाचा आहे . मान‐स ान वाढे ल तसे च िम/ां चे सहकायH िमळे ल.
िव(œ िलंगवाtा बरोबर सु खाचा काळ घालव•ाची तु pी आशा क( शकता. जर िववािहत असाल तर वै वािहक जीवनात परमानंद
cा^ हो•ाची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पिहला भाव वQन गोचर (16 नोªd बर 2020 06:53:51 पासून 15 िडसdबर 2020 21:32:08)
™ा काळात रिव चं Jमाव(न आपtा cथम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा कामावर तसे च तु मhा v]wगत जीवनावर
िवशे ष cभाव पडे ल. ™ा काळात कायम K(पाचे िकंवा अ$थाई K(पाचे बदल सं भवतात. कामाhा िठकाणी अडचणी तसे च वAर`
अिधकारी िकंवा मालक ™ां ची नाराजी सं भवते . तु मhा कामाhा जागी अथवा कायाH लयात बदनामी पासु न िवशे ष सावधानी बाळगावी
लागे ल.
तु मचे ठरलेले काम पू णH कर•ास तसे च हे तू सा’ कर•ास नेहमीपे -ा जाb cय® करावा लागे ल. तु pाला लां बhा cवासाचा योग
आहे पण तु मhा मनासारखे िन y होईल असे नाही.
™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल, तु pाला पोटाचे रोग, पचन‐िGये सं बंधी रोग, डोळे तसे च ¨दयाhा सं बंधीत समÌा उ¸वू
शकतात. अत: आरोeा कडे िवशे ष लé व सावधानता बाळग•ाची आवIकता आहे . ™काळात तु pी कुठtाही cकारची जो]खम
प•( नये .
घरासं बंधीत बाबींम’े कुटुं िबयां म’े मतभे द तसे च िम/ां वरोबर (सवे ‐फुगवे ™ामु ळे घरातील भां डणे व तÕम क# सं भवतात.
जोडीदाराशी मदभे द िकंवा वादिववाद तु मhा वै वािहक जीवनावर cभाव पाडू शकतात. एकुण घरातील शां ित व पर…र सामं जÌासाठी
हा काळ कसोटीचा आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ^ादश भाव वQन गोचर (17 नोªd बर 2020 01:01:59 पासून 11 िडसdबर 2020 05:17:03)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात चां गtा व वाईट दोšी cकारhा घटना घे ऊन
ये ईल. एकी कडे आिथHक लाभ होऊ शकतो तर दु सरीकडे धन व वgे यां चे नकळत नुकसान सु œा होऊ शकते . ™ा काळात िवदे श
या/ेवर पै सा घालवणे व अनावIक खचH सं भवतो.
™ा काळात तु pी चां गले कपडे घालाल Sापै की काही हरवू शकतात. घराम’े चोरी हो•ाhा •#ीने सावध रहा.
हा काळ वै वािहक सु ख भोग•ाचा आहे . जर तु pी अिववािहत असाल तर िव(œ िलंग वाtा vwी बरोबर सु ख भोगाल.
िम/ तु मhा बरोबर सहाÁ व सहकाराची भावाना ठे वतील व Sां चा vवहार चां गला असे ल.
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धारदार हSार व सं शया…द vwीपासू न दू र रहा. जर तु pी कुठtाही cकारhा कृिष उRोगां शी जोडलेले असाल तर िवशे ष ल- ठे वा
कारण ™ा काळात तु pाला नुकसान सं भवते .
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे तृ तीय भाव वQन गोचर (20 नोªd बर 2020 13:22:37 पासून 6 एिLल 2021 00:24:30)
™ा काळात गु ( चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल.हा काळ तु मhा जीवनात अडचणी व अ]$थरता घे ऊन ये ईल.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही कारण vापारात केलेtा cय®ात अडचणी व असफलता ये ऊ शकते . हातातू न पै सा िनसटू न जाऊ
शकेल.
कामाम’े आपtाला आपले पद व $थान िनमाH ण कर•ासाठी सतकH रहावे लागे ल. ™ावे ळी आपtाला आपले मालक व सहकाMयां चा
िवरोध सहन करावा लागे ल.
भाऊ, बिहण व िम/ यां hा बरोबर वाद टाळा कारण Sामु ळे भां डण होऊ शकेल. ™ावे ळी एखाRा नाते वाईकां चा िकंवा िम/ाचा मृ Sु होऊ
शकेल.
आपण व आपtा जोडीदार ™ां ना आजारी पड•ाची िभती आहे . pणू न cकृतीची जाb काळजी Ñावी आपtाला मानिसक /ास
सं भवतो.
cवास टाळा कारण हा नुकसानीचे कारण बनेल
तु मhातले काही कुठलेतरी पिव/ अनु`ान क( शकतात व िववाहचा िवचार क( शकतात.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (28 नोªd बर 2020 07:04:03 पासून 17 िडसdबर 2020 11:37:45)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पिहला भाव वQन गोचर (11 िडसdबर 2020 05:17:03 पासून 4 जानेवारी 2021 05:03:51)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न आपt cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा आपtा साठी भौितक व ऐ]Àक सु ख िमळ•ाचा काळ
आहे . आपण आपtा vwीगत जीवनात अनेक घटनां शी आशा क( शकतात. जर तु pी अिववाहीत असाल तर आपtाला आदशH
जोडीदार लाभे ल. आपtा पै की काहीजण आपtा कुटुं बात एक नवीन सदÌ ये •ाची आशा क( शकता. समाजाम’े नवीन
लोकां hा भे टी होतील. िभy िलंगी vwींची सोवत िमळ•ाhा •#ीने काळ चां गला आहे . समाजात आपtाला स ान िमळ•ाची व
cित`ा वाढ•ाची श›ता आहे . आपtाला Kािद# असे दे शी‐िवदे शी जे वण िमळ•ाचे अनेक अवसर ये तील. ™ा काळात जीवनात
अिधक ऐ|यH सं पy व मादक बनव•ासाठी लागणारी उपकरणे व वbू उपलÈ होतील. आपण वg, सौंदयH cसाधने, वाहन यां चा आनंद
उपभोगू शकाल.
पै शाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . आपली आिथHक पAर]$थती सु धारे ल.
जर आपण िवRाथs असाल तर mानाजH नाhा -े /ात सफल हो•ासाठी हा काळ चां गला आहे .
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आपण ™ा काळात श/ुचा िवनाश हो•ाची आशा क( शकता. आपtा मनाम’े नकारा‘क िवचार ये तील अशा कोणSाही गो#ींपासू न
सावध रहा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ि^तीय भाव वQन गोचर (15 िडसdबर 2020 21:32:08 पासून 14 जानेवारी 2021 08:14:48)
™ा कालावधीत रिव चं xा पासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा साठी सं प[ी सं बंधी िववं चना िनमाH ण
करणारा आहे . या काळात तु pाला पू वाH भास होईल की vापराम’े हवा असलेला (अपे ि-त) लाभ न होता सं प[ीची घट होत आहे . जर
तु pी शे ती िवषयक कायH करत असाल तर Sात सु œा हािन होऊ शकते .
™ा काळात तु मhा भोवतालचे अनेक िcयजन व जवळ राहणारे लोक /b राहतील. िcय व जवळ राहणाMया vwींhा cित तु मचा
vवहार िचडिचडा राहील. तु मचे कायH खालhा दजाH चे व नीचतापू णH राहील. तु pाला जाणवे ल की एरवी आरामात होणाMया व
सरळसोïा वाटणाMया कामात सु œा अडचणी ये त आहे त.
डोळयां hा बाबतीत िवशे ष ल- Rावे हा काळ डोळयां hा सं बंधीत समÌां चा आहे ™ा िदनात तु pी डोकेदु खीने सु œा /b £ाल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (17 िडसdबर 2020 11:37:45 पासून 5 जानेवारी 2021 03:54:59)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ष भाव वQन गोचर (24 िडसdबर 2020 10:18:31 पासून 22 फे«ुवारी 2021 04:36:14)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ शु भ सू िचत करणारा आहे . ™ा काळात तु pी सोने,
पोवळे , तां बे cा^ कराल. धातु व अ vापारात तु pाला अचानक लाभ होईल. जर तु pी से वारत असाल व Yा पदोyित व स ानाची
cती-ा करत असाल तर तो तु pाला ™ा काळात cा^ होईल. तु मhापै की बMयाच जणां ना कामात यश िमळे ल.
सवH / आिथHक दशा सु धार•ाने तु pी सु र-ा शां ित व सु ख अनुभव कराल. तु pाला ™ा िदनात पू णHपणे मानिसक शां ित िमळे ल व तु pी
भयमु w £ाल.
हाच श/ुवर िवजय cा^ कर•ाचा काळ आहे . जर तु मhा वर कुठला खटला चालू असे ल तर िनकाल तु मhा बाजु ने लागे ल. तु मचे
बरे चसे श/ु भागे हटतील व तु मचा िवजय होईल. समाजात तु pाला स ान व cित`ा िमळे ल. तु मhा पै की काही दान‐पु •ाचे कायH
करतील.
™ा काळात आरोe चां गले राहील. सारे जु ने रोग व क#ापासु न मु wी िमळे ल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ि^तीय भाव वQन गोचर (4 जानेवारी 2021 05:03:51 पासून 28 जानेवारी 2021 03:29:42)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. ही आिथHक लाभ िमळ•ाची वे ळ आहे . ™ा िशवाय हा काळ
आपtा जोडीदार व पAरवारासाठी अSंत शु भ आहे . श›ता असे ल तर आपtा घरात लहान बाळाची चा©ल लागे ल.
आिथHक •Š‹ा आपण सु खी, समृ œ असाल आिण आपtा कुटुं बात सतत समृ œी म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे . तु pी आपtा
आवडीcमाणे ब•मु t पोषाख व Sाला साजे से दािगने व Yात ब•मु t र®े सु œा आपtा Kत: साठी खरे दी क( शकता. कला आिण
सं गीतात आपली गोडी वाढे ल. आपण उŒ पद$थां कडून िकंवा सरकारकडून मदतीची आशा क( शकता.
तु मची cकृती उ[म राह•ाची आशा आहे . Sाच बरोबर सौंदयाH म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे .
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ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (5 जानेवारी 2021 03:54:59 पासून 25 जानेवारी 2021 16:30:34)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे तृ तीय भाव वQन गोचर (14 जानेवारी 2021 08:14:48 पासून 12 फे«ुवारी 2021 21:12:15)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा vवसायात व v]wगत जीवनात सु ख
सफलता दे णारा आहे . vवसायात भरभराटीचा योग आहे . तु pाला तु मhा चां गtा कामाबÇल व ’ेय cा]^साठी राजकीय पु र5ार
िमळ•ाची श›ता आहे .
समाजात तु pाला स ाननीय $थान िमळ•ाची श›ता आहे . कुटुं बातील सदÌ, िम/ आिण आळखीची माणस तु pाला िनKाथs पणे cे म
दे तील. तसे च श/ुंवर िवजय िमळवाल.
v]wगत जीवनात तु pी Kत:ला मानिसक व शाAररीक •Š‹ा K$थता अनुभवाल. असे पिहtां दा कधीच झालेले नसे ल. ™ा काळात
धनलाभ होईल. जीवनाhा बÇल तु मचा •#ीकोण सकारा‘क व उÕाहपू णH असे ल. मु ल जीवनात िवशे ष आनंददायी ठरतील. एकुण काय
तर सु खी काळाचं वरदान तु pाला िमळालेले आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे चतु थ भाव वQन गोचर (25 जानेवारी 2021 16:30:34 पासून 4 फे«ुवारी 2021 22:58:00)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनाhा cSेक -े /ात उyित घे ऊन ये ईल. v]wगत
(पात तु pी तु मhा जीवनात पू णHपणे सं तु# £ाल. आिण तु pाला cSेक कायाH त, cSेक उRोगात लाभ होईल. समाजात तु मचा bर
वाढे ल व तु pाला स ान cा^ होईल.
पै शाhा •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे आिण पै सा व वारसा हªानी ये णारी सं पि[ िमळ•ाचा योग आहे . तु pाला तु मhा पित/प®ी
कडून सु œा लाभ हो•ाची सं भावना आहे .
घरात ™ावे ळी नवीन सदÌ ये •ाची श›ता आहे . तु मची माता तु मचा अिभमान करे ल अशी पू री सं भवना आहे .
तु मhा फw उप]$थतीने कुटुं बां चे सदÌ यशKी होऊ शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे तृ तीय भाव वQन गोचर (28 जानेवारी 2021 03:29:42 पासून 21 फे«ुवारी 2021 02:22:23)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ आपtा साठी सु ख व आनंद घे ऊन ये ईल. आपण
आपtा धनाhा वृ œीची व धनाhा सु र-ीतते ची आशा क( शकाल
vावसायीक •Š‹ा हा काळ चां गला अस•ाची श›ता आहे . आपण पदोyितची आशा क( शकाल. आपtाला अिधक अिधकार
cा^ होतील. आपtाला आपtा cय®ां चा लाभ िमळू शकेल.
सामािजक •Š‹ा हा काळ सु खाचा आहे आपण आपtा िचं ता व िभती यावर िवजय िमळवू शकाल. आपले सहाकारी व पAरिचत
आपtाला सहायता व सहयोग करतील. ™ा िवशे ष अशा काळात िम/ां म’े वाद हाईल व श/ूंवर आपण िवजय सं पादन कर•ाची
श›ता आहे .
आपtा Kत:चा पAरवारात आपला ताळमे ळ चां गला असे ल आपtा भावा बिहणींचा वे ळ आपtा बरोबर चां गtा cकारे vतीत होईल.
आपण ™ा काळात चां गली वgे पAरधान कराल व Kािद# असे भोजन घे ऊ शकाल. आपली धमाH बाबत आवड वाढे ल. मं गलकायH
आपtाला आ ािदत करे ल.
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cकृती चां गली राह•ाची श›ता आहे . जर तु pी उपवर असाल तर िववाहा बÇल िवचार क( शकाल कारण हा काळ आदशH साथीदार
शोध•ाचा आहे . आपtापै की काहींना कुटुं बात नवीन बाळाची चा©ल लागू शकते .
तरीपण ही श›ता आहे की हा काळ फार चां गला नसे ल. आपtापै की काही जणां ना vापारा म’े अिधक हानी सं भवते . आपले श/ु ™ा
वे ळी काही अडचणी िनमाH ण करतील. cSेक गो#ीत वाद व गै रसमजां पासू न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (4 फे«ुवारी 2021 22:58:00 पासून 11 माच 2021 12:33:15)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे चतु थ भाव वQन गोचर (12 फे«ुवारी 2021 21:12:15 पासून 14 माच 2021 18:03:27)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा चतु थH $थानातू न •मण करे ल. हा काळ तु मhा वतH मान सामािजक bर व कायाH लयात आपली cित`ा
िटकव•ास कठीण जाईल. आपtा पे -ा वAर` अिधकारी, शु भिचं तक व सÂागार यां hाशी वाद टाळा.
कौटुं िबक जीवनात तणाव व वै वािहक सु खाम’े कमी ये ऊ शकते . घरhा शां ित साठी कौटुं िबक सदÌां बरोबर कुठtाही cकारची
भां डणे टाळा.
हा काळ नैराz व िचं ता ™ां नी सतावणारा राहील.
अरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे तसे च आजारापासू न वाच•ासाठी नशे पासू न दू र राहणे आवIक आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे चतु थ भाव वQन गोचर (21 फे«ुवारी 2021 02:22:23 पासून 17 माच 2021 03:00:44)
™ा अवधीत शु G चं xापासू न आपtा चव§ा$थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाb क(न आिथHक भरभराटीचा आहे . आपण
समृ œ हो•ाची आशा क( शकता. जर आपण शे तीिवषयक vवसाय करत असाल तर हा काळ शे तीसं बंधी साधने उiादने ™ा बाबतीत
फायRाhा •#ीने चां गला आहे .
आपला मोtवान वे ळ पित/प®ी व मु लां hा बरोबर महNपू णH िवषयाची चचाH कर•ात खचH होईल. आपण Kािद# जे वण, उ[म वg,
सु गधीxv यां चा आनंद Ñाल.
सामािजक जीवन वे गवे गळया घटनां नी पAरपू णH होईल. आपली लोकिcयता वाढे ल. नवीन िम/ िमळ•ाची श›ता आहे . आपtा नवीन व
जु ा िम/ां चा सहवास सु खद होईल. आपण घरापासू न दू र आनंदात काळ घालव•ाचा िवचार क( शकता. Sात िभy िलंगी vwी
बरोबर आनंद िमळ•ाची सं भावना आहे .
cकृती चां गली राहील आिण आपtात शwी असtाची जाणीव होईल. ™ा काळात आपण ऐशारामाhा वbू व उपकरणे खरे दी
कर•ाचा िवचार कराल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे सXम भाव वQन गोचर (22 फे«ुवारी 2021 04:36:14 पासून 14 एिLल 2021 01:13:48)
™ा अवधीत मं गळ चं xा पासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. आरोeाhा •#ीने हा काळ कठीण आहे .
तु मh Kत:चा cित िकंवा प®ी िकंवा जवळचे नाते वाईक यां ची आरोe समÌा मानिसक िचं तेचे कारण बनेल. तु pाला थकवा जाणवे ल
तसे च ने/ रोग, पोटाhा तGारी व छाती चे क# सतावतील. तु pाला तु मh जोडीदार hा आरोeाचीही काळजी ’ावी लागे ल. तु pाला व
तु मhा प®ी/पित ला गहन मानिसक िचं ता सतावे ल.
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तु मhा पै की अिधकां ची कुठtातरी सÐन v]w बरोबर श/ुN सं भवते . तु pा पित प®ी म’े वे गवे गळया िवचारां मुळे गै रसमज न होवो
™ासाठी सावध रहा. जर बु œीचातु याH ने व कुशलते ने हे मतभे द नाही सोडवले तर मो¦ाभं डणात Sाचे (पां तर होईल. आपले िम/ व
नाते वाईक यां hा बरोबर समजू तीने वागा. तु मचे नाते वाईक तु मhा मनोvथेचे कारण बनतील. तु मhा vवहारावर िनयं /ण ठे वा कारण
तु मची मु ले तसे च भाऊ‐बिहण तु मhा बरोबर राग‐राग करतील व अपशjां चा वापरही करतील पै शाhा vवहारा cित सावध रहा.
vथH चु रशीhा फेMयात तु pी पै सा गमवाल. शानशौकी वर खचH न करता चां गले भोजन व कपडयां कडे ल- Rा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे चतु थ भाव वQन गोचर (11 माच 2021 12:33:15 पासून 1 एिLल 2021 00:43:02)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनाhा cSेक -े /ात उyित घे ऊन ये ईल. v]wगत
(पात तु pी तु मhा जीवनात पू णHपणे सं तु# £ाल. आिण तु pाला cSेक कायाH त, cSेक उRोगात लाभ होईल. समाजात तु मचा bर
वाढे ल व तु pाला स ान cा^ होईल.
पै शाhा •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे आिण पै सा व वारसा हªानी ये णारी सं पि[ िमळ•ाचा योग आहे . तु pाला तु मhा पित/प®ी
कडून सु œा लाभ हो•ाची सं भावना आहे .
घरात ™ावे ळी नवीन सदÌ ये •ाची श›ता आहे . तु मची माता तु मचा अिभमान करे ल अशी पू री सं भवना आहे .
तु मhा फw उप]$थतीने कुटुं बां चे सदÌ यशKी होऊ शकतात.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पंचम भाव वQन गोचर (14 माच 2021 18:03:27 पासून 14 एिLल 2021 02:32:43)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा पं चम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा cभाव तु मhा जीवनावर सु œा पडे ल. हा काळ िवशे ष
क(न आिथHक व मानिसक शां ित म’े िवì आणणारा आहे . तु pाला vवसायात व कायाH लयात िवशे ष सावधिगरी बाळगायला. लागे ल
जे णे क(न तु मचे अिधकारीगण तु मhा कामानी नाखु ष रहाणार नाहीत. कायाH लयात तु मचे वAर` पदािधकारी व मालक यां hाशी वाद
टाळा काही सरकारी काम तु मhासाठी िचं तेचा िवषय बनू शकतात. ™ाकाळात काही, नवे श/ु बनु शकतात.
श› आहे की तु pी Kत:ला अK$थ िकंवा िन
सु œा अ]$थरता ये ऊ शकते .

ीय अनुभवीत कराल. ते £ा तÏेती कडे ल- दे णे आवIक आहे . तु मhा Kभावात

मु लां सं बंधी समÌा िचं तेचा िवषय बनू शकतील. असा कुठtाही cकारचा वाद टाळा जे णे क(न तु मhा व तु मhा मु लाम’े मतभे दाचे
कारण बनू शकेल. मानिसक िचं ता, िभती व बे चैनी तु मhावर हावी होऊन कुcभाव पडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पंचम भाव वQन गोचर (17 माच 2021 03:00:44 पासून 10 एिLल 2021 06:29:09)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. अिधकतर काळ आनंदात vतीत होईल. पै शाhा •#ीने हा
चां गला काळ आहे कारण तु pी आपtा धनाची वृ œी क( शकाल.
जर तु pी राजकीय िवभागाnारा घे •ात ये णाया पAर-ा दे त असाल तर तु pाला यश िमळे ल.
जर से वारत असाल तर पदोyित सं भवते . तु pी सामािजक cित` म’े वाढ हो•ाची आशा क( शकता तु मचे िम/, मोठी लोक, िश-क
यां ची तु मhावर कृपा •#ी राहील.
िcयजनां बरोबर सं बंध ²े हपू णH राहतील व तु मhा cणयीजीवनात उ•टता राह•ाची आशा आहे . तु pी वै वािहक जीवनात सु ख िकंवा
िभy िलंगवाtा बरोबर शाAररीक सं बंधां ची आशा क( शकता. तु pी कुटुं बातील नvा सदÌाला भे टू शकता िकंवा नvा v]wला
पAरवारात घे वू शकता.
™ा काळात आरोe उ[म राहील. ™ा काळात चां गtा भोजनाचा आनंद Ñाल, धन लाभ होईल आिण Yा वbुं िमळव•ाची इÀा
होती Sा िमळतील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पंचम भाव वQन गोचर (1 एिLल 2021 00:43:02 पासून 16 एिLल 2021 20:57:51)
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™ा काळात बु ध चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा v]wगत जीवनात क# सू िचत करतो. ™ा
काळात तु pी तु मhा प®ी, मु ले व अ सदÌां बरोबर वाद‐िववाद टाळा. यह हा असा काळ नाही की तु pी तु मचे िवचार व हÉ िम/ां वर
थोपवाल. आपtा िcय vwी बरोबर vवहार करताना सतकH रहा.
cकृित ही िचं तेचा िवषय बनू शकते . खा•ाकडे ल- Rा कारण तु pी Üर िकंव अितउŸ तापभावाने आजारी पडू शकता. अशा कुठtा
कायाH त भाग घे ऊ नका जे जीवनात धोका उiy करतात.
मानिसक •#या तु pाला उ[ेिजत व श]wहीनता जाणवे ल.
™ा काळात तु pी बे चैनी व शाAररीक /ासानी fb रहाल.
कामधं Rा म’े क#कारक व कठीण पAर]$थती िनमाH ण होईल. जर तु pी िवRाथsदशे त असाल तर िनzयपू वHक एकाfते ने अóास करा.
मन ]$थर ठे वा .
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे चतु थ भाव वQन गोचर (6 एिLल 2021 00:24:30 पासून 14 स¦d बर 2021 14:21:49)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhासाठी िचं ता घे ऊन ये ईल. तु मhा कायH -े/ात
हा अनेक अडचणी उiy करे ल व वरचे पद िमळ•ास तु pाला िवल· लागू शकेल. सं पि[ िवषयी िकंवा कोटH कचे री पासु न दू र रहा.
श/ु पासु न दू र रहा व नवे श/ु बनणार नाहीत ™ाची िवशे ष काळजी Ñा. आपले नाते वाईक व िम/ां शी ²े हपू णH सं बंध ठे वा. ™ा िदनात
तु pी अशा कुटुं बात जाल ितथे कुणाचा तरी मृ Sू होऊ शकतो.
आिथHक •Š‹ा हा काळ कठीण आहे . उगाचच केलेले खचH व या/े पासु न दू र रहा.
आपtा‐आपtा माते hा cकृतीची काळजी Ñा. ™ा िदनात तु pाला कमजोरी व जीवनात उदासीनता जाणवे ल. पाळीव cाणी व कार
cवास टाळा कारण अपघात हो•ाची सं भावना आहे .
समाजात तु मचा bर वरचा ठे वा व समाजातील सदÌां बरोबर ²े हपू णH सं बंध ठवा. कारण िवरोधाचा सामना करावा लागे ल. तु pाला ™ा
काळात मानिसक िचं ता सतावे ल व अपमान झेलावा लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ष भाव वQन गोचर (10 एिLल 2021 06:29:09 पासून 4 मे 2021 13:26:10)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोच•मण करे ल. हे गोचर •मण तु मhा साठी काही कठीण काळ आणू शकते .
तु मhा cय®ात अनेक अडचणी ये तील. श/ु वाढ•ाची सं भावना आहे आिण आपtा vावसाियक भागीदारा बरोबर भां डण होऊ
शकते . हे पण सं भव आहे की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ श/ु बरोबर समझोता करावा लागे ल.
™ा काळात प®ी व मु लां बरोबर वाद टाळा. तु pाला हा पण सÂा िदला जातो की लां बचा cवास टाळा कारण अपघात होऊ शकतो.
आरोeा काळजी Ñा कारण रोग, मानिसक बे चैनी िभती व यासै न रोगानी /b रहाल.
समाजात cित`ा व कायाH लयात स ान िटकवू न ठे वा कारण असा cय— केला नाहीत तर तु pाला अपमान, उगाचच होणारे वा व
कोटH कचे री यां ना तोंड Rावे लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे अAम भाव वQन गोचर (14 एिLल 2021 01:13:48 पासून 2 जून 2021 06:51:40)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात जाbक(न शाAरAरक क# होतील. आपtा
जीवनात आरोe, दे हसौ`व ™ां ची िवशे ष काळजी ™ा अवधीत घे णे आवIक आहे . रोगां पासु न दू र रहा व बरोबरच चां गtा आरोeा
साठी कुठtाही cकारची नशा व चू कीhा सवयी पासू न दू र रहा. तु pाला काहींना रwां संबंधी रोग pणजे च रwाची कमी, रwgाव
असे आजार उ¸वू शकतात. ™ाकाळात शाg व श/ु पासु न दू र रहा. जीवनात धोका उiy करणारे कोणते ही काम क( नका.
आिथHक vवहारां वर ल- दे णे आवIक आहे . सावधान न राह•ाने तु मhा पै की अिधकां ना िमळणाMया फायRाम’े तू ट ये •ाचा सं भव
आहे . कजH न घे ता Kत:ला कजH मुw ठे वायचा cय® करा.
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जर तु pाला आपtा कामात िकंवा vवसायात यशKी £ायचे असे ल तर जाb cय® करावे लागतील आपले पद व cित`े वर पकड
कायम ठे व•ासाठी अनेक अडचणींना तोंड Rावे लागे ल.
तु मhापै की अिधकां ना िवदे श cवासावर जायला लागे ल. तसे च बMयाच काळ आपtा कुटुं िबयां पासु न दू र रा©न िवरह सहन करावा
लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ष भाव वQन गोचर (14 एिLल 2021 02:32:43 पासून 14 मे 2021 23:24:58)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा जीवनाhा cSेक -े /ात सफलता
िमळ•ाचा आहे . तु pी धनcा^ीमु ळे बãõकेhा खाSात वृ ]œ, समाजात उŒ $थान व जीवनाम’े सकारा‘क पAरवतH नाची आशा क(
शकता. हा काळ तु मचे मनोबल वाढवणारा आहे . तु pाला वAर` पद िमळू शकते व वAर` पदािधकाMयां कडून तु मचा स ान होऊ
शकतो. तु मhा cय®ां थी वाखाणणी वAर` पदािधकाMयां बरोबर अनुकूल सं बंध ही ™ा काळाची िवशे षता आहे . श/ु तु मhा जीवनातू न दू र
जातील.
आरोeाचा िवचार करता तु pी रोग, नैराशा, अकमH •ता, िचं ता ™ापासू न मु w रहाल. तु मhा कुटुं बासाठी सु œा हा काळ उ[म राहील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ष भाव वQन गोचर (16 एिLल 2021 20:57:51 पासून 1 मे 2021 05:41:37)
™ा अवधी म’े बु ध चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात सकारा‘क व नकारा‘क अशा दोšी
घटनां चे िमVण राहील. हा िवशे षकाळ v]wगत जीवनात यश, ]$थरता व उyि[ सू िचत करतो तु मhा योजना यशKीपणे सं पy होतील
व Sामु ळे लाभ cा^ होईल.
कायH -े/ात तु pी आणखी चां गले काम कर•ाची सं भवना आहे . तु pी सगळया कामां म’े cगतीची आशा क( शकता.
™ काळात समाजात तु मची cित`ा वाढे ल. तु मचा सामािजक bर वाढे ल. cकृती चां गली राहील व बरोबरच मानिसक शां ित व आनंद
अनुभवास ये ईल.
परं तु तु मhा पै की काहींना बु धा hा ™गती मु ळे श/ुप-ा कडून िचं ता व अडचणी सतावतील.
आपtा पै शाची काळजी Ñा. आपtा अिधकाMयां बरोबर कुठtा ही cकारचा वाद टाळा.
Kा½ धो›ात टाकणाMया कुठtाही घटनां पासु न दू र रहा. शरीरा मधला ताप ™ा काळाल /ासाचे कारण बनू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे सXम भाव वQन गोचर (1 मे 2021 05:41:37 पासून 26 मे 2021 08:40:05)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ आजारपण घे ऊन ये ईल. तु pाला ™ा अवधीत
शरीरातील दु :ख व कमजोरी झेलावी लागे ल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ता व अशां ित अनुभव कराल. हा काळ मानिसक गु तां गुंत व कुटुं िबयां बरोबर गै समजु ती दशH वतो. आपली
प®ी/पित, मु लां बरोबर सं भाषण करते वे ळी वाद टाळा िकंवा आपु लकी कमी होऊ दे ऊ नका. अशी वे ळ ये ऊ दे ऊ नका की तु pाला
अपमािनत व खाली मान घालायला लागे ल.
तु मhा cय®ात ये णाMया अडचणीं तु pाला अिधक सं ताप दे तील. तु मचा cवास करायचा िवचार असे लतर तो सं भवत: क#कारक व हवे
ते फळ न दे णारा असे ल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे सXम भाव वQन गोचर (4 मे 2021 13:26:10 पासून 29 मे 2021 00:00:44)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ gीयां मु ळे ये णाMया अडचणींचा आहे . gी बरोबर
कोटH कचे री टाळा व बायको बरोबर मधु र सं बंध ठे वा. हा अशा बायकां साठी िवशे ष (पाने बे चैनीचा काळ आहे Yां hा ज प/ीत शु G,
सातvा $थानात आहे . तु मची प®ी gीरोगां नी, शाAररीक पीडा, मानिसक तणाव ™ां नी /ासलेली राहील.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही पै शाचे नुकसान न होवो ™ासाठी gीसं पकH टाळा.
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तु मचे दु # िम/ काहीतरी अिन# करतील असा तु pाला आभास होत राहील. बायकां बरोबर उगाचच मतभे द तु मhा सं तापाचे कारण
बनेल. कुठtातरी मिहले सबं धीhा भां डणात पडून तु pी नवे श/ु बनवाल.
™ा काळात तु pी मानिसक तणाव, िनराशा Gोध ™ानी /b £ायची सं भावना आहे . आरोeाची काळजी Ñा कारण तु pी यौनरोग,
मू /िवकार िकंवा छो‹ा‐मा¦ा रोगानी /ासलेले रहाल.
vावसाियक •#या हा काळ फारसा चां गला नाही. दु # सहकाMयां पासु न सावध रहा कारण ते तु मhा cगतीhा मागाH त अडथळे िनमाH ण
करतील. तु pाला तु मचे वAर` अिधकारी मान‐स ान दे तील.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे सXम भाव वQन गोचर (14 मे 2021 23:24:58 पासून 15 जून 2021 06:01:18)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ क#पद या/ा आरोeा सं बंधी िचं ता व vापारात
मं दीhा सू चक आहे . कायाH लयात तु pी तु मhा वAर` vं wी िकंवा उŒािधकाMयां बरोबर मतभे द टाळा. कायाH लयात िकंवा रोजhा
जीवनात नवीन श/ु बनणर नाहीत ™ाची काळजी ’ा.
™ा काळात vापाराम’े अडचणी िकंवा तोटा होऊ शकतो. तु pाला तु मचा cय® म’ेच सोड•ास िववश केल जाऊ शकते . जे
िमळव•ाचे तु मचे Kè होते . Sा उÇे श व ल- cा^ी म’े अडचणी ये ऊ शकतात.
तु मhा जोडीदारला होणारे शाAररीक क#, दु :ख व मानिसक vथा िचं तेचा कारण बनू शकतात. तु pाला Kत:ला सु œा आरोeा सं बंधी
काळजी घे णे आवIक आहे . कारण तु pी पोटाचे िवकार, िवषारी भोजना पासू न होणारे रोग िकंवा रw दोष ™ा सार³ा रोगाचे िशकार
होऊ शकता. मु लां चे आरोe सु œा िच—ेचा िवषय बनू शकते . ™ा vितAरw ™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे अAम भाव वQन गोचर (26 मे 2021 08:40:05 पासून 3 जून 2021 02:25:59)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व यशाचा cतीक आहे . हा तु मhा सगळया
कामां ना व योजनां ना यश दे ईल. हा पै शाhा •#ीने ]$थर व लाभ दे णारा काळ आहे . तु मचा समाजात bर वाढे ल. लोक तु pाला स ान
दे तील व लोकिcयते त वाढ होईल.
™ा काळात तु मची जीवनशै ली आरामदायक असे ल. मु लां पासु न सु ख िमळ•ाची सं भावना आहे . कुटुं बात बाळाचा ज
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु मची मु ले सं तु# व सु खी राहतील.
तु मhे चै त

सु खात वाढ

व बु œीमानी वाढे ल. तु pी तु मची cितभा व mान ™ां चा बरोबर िनणH य घे •ात उपयोग कराल.

श/ु नामोहरम होतील व तु मhा ते जापु ढे िफके पडतील. ™ावे ळी सगळीकडून मदतीची अपे -ा क( शकता.
पर—ु ™ावे ळी cकृित कडे अिधक ल- दे णे आवIक आहे कारण तु pी आजारी पडू शकता. खायची ïायची काळजी Ñा, cसy रहा
तसे च उदािसनता व िभतीला जवळ ये ऊ दे ऊ नका.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे अAम भाव वQन गोचर (29 मे 2021 00:00:44 पासून 22 जून 2021 14:21:48)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल हा काळ चां गtा पAर]$थतीचा cतीक आहे . ™ा िवशे ष काळात
भौितक सु ख साधनां ची आशा क( शकाल. तसे च पू वs आलेtा सं कटां वर ™ाकाळात िवजय िमळू शकाल. तु pी जमीन, घर व इ े ट
घे •ाचा िवचार क( शकता.
जर तु pी अिववाहीत यु वक िकंवा यु वती असाल तर चां गtा वर िकंवा वधू ची आशा क( शकता. जे आपtासाठी चां गले भाe घे ऊन
ये तील. pणू न तु pाला सुं दर व आकषHक यु वतीची सोबत िमळ•ाची श›ता आहे .
आरोe उ[म राहील.
जर िवRाथs दशे त असाल तर तु मची अिधक cगती होईल. तु मhा cखरते कडे सगळयां चे ल- जाईल. ते £ा समाजात तु मची मान व
cित`ा वाढे ल.
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vवसायाhा •#ीने चां गला काळ आहे . तु मhा vापाराची व vवसायाची िहतिचं तक व िम/ यां hा मदतीमु ळे भरभराट होईल. िविश#
राजकीय vwी भे ट•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे नवम भाव वQन गोचर (2 जून 2021 06:51:40 पासून 20 जुलै 2021 17:55:12)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ छोटे ‐मोठे शाAरAरक क# व /ासाचा आहे . ™ाम’े
तु pाला शAररात पा•ाची कमी, कमजोरी व शरीरातील शwी म’े -ीणता ™ा सार³ाचा सामना करावा लागे ल. तु pी मां से‐पे िशं म’े
दु :ख िकंवा कुठtा शgाने होणाMया घावाने /b रहाल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ितत व िनराश रहाल. तु मhा पै की काहींना परदे शात जाऊन क#पू णH जीवन vतीत करायला लागे ल.
पै शा कडे िवशे ष ल- Rा व सु रि-त ठे वा कारण ™ा काळात काही cमाणात ते हातातू न िनघू न जाईल.
तु मhा vावसाियक जीवनात नीटपणे व पAरVम पू वHक काम करणे आवIक आहे . तु मhा पै की काहींना काही काळासाठी क#दायक
पAर]$थती म’े काम करायला लागे ल. तु मhा कायाH लयात व vावसाियक -े /ात आपले पद पर गAरमा कायम ठे व•ासाठी पAरVम
Ñावे लागतील.
घराम’े शां ित व सामं जÌ ठे वा तसे च िcयजं नाhा मधील श/ुवर नजर ठे वा. धमाH hा िव(œ जाऊन तु मhापै की काहीना असे काही
काम कर•ाची ती¯ इÀ×ा होईल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे सXम भाव वQन गोचर (3 जून 2021 02:25:59 पासून 7 जुलै 2021 11:09:42)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ आजारपण घे ऊन ये ईल. तु pाला ™ा अवधीत
शरीरातील दु :ख व कमजोरी झेलावी लागे ल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ता व अशां ित अनुभव कराल. हा काळ मानिसक गु तां गुंत व कुटुं िबयां बरोबर गै समजु ती दशH वतो. आपली
प®ी/पित, मु लां बरोबर सं भाषण करते वे ळी वाद टाळा िकंवा आपु लकी कमी होऊ दे ऊ नका. अशी वे ळ ये ऊ दे ऊ नका की तु pाला
अपमािनत व खाली मान घालायला लागे ल.
तु मhा cय®ात ये णाMया अडचणीं तु pाला अिधक सं ताप दे तील. तु मचा cवास करायचा िवचार असे लतर तो सं भवत: क#कारक व हवे
ते फळ न दे णारा असे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे अAम भाव वQन गोचर (15 जून 2021 06:01:18 पासून 16 जुलै 2021 16:53:33)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ नुकसान व शरीराhा vाधींनी fb करणारा
आहे . नको Sा खचाH पासू न दू र रहा व आिथHक vवहारात सावध रहा.
हा काळ कायाH लयात अिcय घटनां चा आहे . कायाH लय अ’- व वAर` अिधकाMयां शी कुठtाही cकारचा मदभे द टाळालतरच तु pी
सु रि-त रा© शकाल.
घराम’े नवरा/बायको चा वाद भां डणाचे (प घे ऊ शकतो. पाAरवारी सामं जÌ व सु खासाठी कुटुं बाचे सदÌ व िवरोधकां बरोबर भां डण
न £ावे ™ा िवषयी जाग(क रहा.
आरोeाची िवशे ष काळजी ’ा कारण पोटाचे रोग, रwदाब, मू ळvाध अशा रोगां पासू न /ासलेले रहाल. तु pी, भय, िचं ता व बे चैनीनी
/b रहाल. Kत:च िकंवा आपtा कुटुं िबयां च जीवन धो›ात घालू नका. कुठtाही नाते वाईकाची समÌा अचानक समोर ये ऊन िचं तेचा
िवषय बनू शकते .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे नवम भाव वQन गोचर (22 जून 2021 14:21:48 पासून 17 जुलै 2021 09:26:09)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात तु मhा वgसा¦ा म’े नवीन वgां ची भर पडे ल.
™ािशवाय हा शाAररीक सु ख, भौितक सु ख व आनंद दे णारा आहे .
पै शाचा लाभ व मू tवान आभू षणां चा उपभोग घे •ाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . vापारात भरभराट होऊन भरपू र लाभ िमळे ल.
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हा काळ िश-णाhा •#ीने यश दशH वतो. शरीर Kा$थ चां गले राहील.
कुटुं बाम’े भावा‐बिहणीचे सहकायH पिहtा पे -ा जाb िमळे ल. तु मhा घरात काही मं गलकायH सं पy होतील. जर अिववािहत असाल तर
िववाह कर•ाचा िनणH य घे ऊ शकाल. तु pाला मनपसं द जोडीदार िमळे ल जो चां गले भाe घे ऊन ये ईल.
हा काळ सामािजक घडामोडींचे नेतृN कर•ाचा आहे Sामु ळे नवीन िम/ बनतील. आपtाला अ’ा]‘क मागाH ची िदशा दाखवणारा
मागH दशH क िमळू शकेल. कलेhा -े /ात तु मची (ची वाढे ल तु मhा सâगुं णां कडे व स•माH कडे सगळया ल- आपोआप वे धेल. ते £ा
तु मची सामािजक cित`ा उं चावे ल.
™ा काळात मनातील ईÀा पू णH होऊन श/ुवर िवजय िमळे ल. जर तु pी ता]Nक वादात गुं तलेले असाल तर िजं क•ाची श›ता आहे .
तु pी ™ा काळात लां बhा cवासाला जा•ाचे ठरवू शकता.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे अAम भाव वQन गोचर (7 जुलै 2021 11:09:42 पासून 25 जुलै 2021 11:41:36)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व यशाचा cतीक आहे . हा तु मhा सगळया
कामां ना व योजनां ना यश दे ईल. हा पै शाhा •#ीने ]$थर व लाभ दे णारा काळ आहे . तु मचा समाजात bर वाढे ल. लोक तु pाला स ान
दे तील व लोकिcयते त वाढ होईल.
™ा काळात तु मची जीवनशै ली आरामदायक असे ल. मु लां पासु न सु ख िमळ•ाची सं भावना आहे . कुटुं बात बाळाचा ज
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु मची मु ले सं तु# व सु खी राहतील.
तु मhे चै त

सु खात वाढ

व बु œीमानी वाढे ल. तु pी तु मची cितभा व mान ™ां चा बरोबर िनणH य घे •ात उपयोग कराल.

श/ु नामोहरम होतील व तु मhा ते जापु ढे िफके पडतील. ™ावे ळी सगळीकडून मदतीची अपे -ा क( शकता.
पर—ु ™ावे ळी cकृित कडे अिधक ल- दे णे आवIक आहे कारण तु pी आजारी पडू शकता. खायची ïायची काळजी Ñा, cसy रहा
तसे च उदािसनता व िभतीला जवळ ये ऊ दे ऊ नका.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे नवम भाव वQन गोचर (16 जुलै 2021 16:53:33 पासून 17 ऑग 2021 01:17:16)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िवशे ष महNाचा cभाव पडे ल. ™ा
काळात तु मhावर कोणी षडयं / रचtानु तु pी दोषी मानले जाऊ शकता. जागा बदल•ाची श›ता आहे तसे च मानिसक‐शां ितची
कमी जाणवू शकते .
तु pाला िवशे ष काळजी Ñावी लागे ल जे णे क(न तु मचे अिधकारी तु मhा कामावर नाराज न राहोत. तु pाला अपमान िकंवा मानहानी
सहन करावी लागे ल आिण तु मhावर खोटे आरोप केले जा•ाची श›ता आहे . Kत:ला किठण िकंवा गुं तणाMया ]$थती पासू न दू र ठे वा.
आिथHक •#या हा काळ किठण आहे . पै सा वसू ल करणे कठीण जाऊ शकते . िवनाकारण होणाMया खचाH पासू न िवशे ष क(न, दू र रहा.
तु मhा व तु मhा गु ( म’े वाद होऊ शकतो. तु मhा म’े आिण कुटुं बातील सदÌ तसे च िम/ां hा म’े मतभे द िकंवा वै चाAरक वाद
भां डण िकंवा असं तोषाचे कारण बनू शकतात.
™ा काळात शाAररीक व मानिसक रोगां नी /b राह•ाची सं भावना आहे . pणू न आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा ™ा िदनात तु pाला अिधक
थकवा, िनराशा िकंवा हताशा जाणवू शकेल.
™ा सगळया v]wAरw तु pी कुठtातरी चां गtा कामा िवषयी. िवचार क( शकता िकंवा Sात नैपु• cा^ क( शकता. cवासाचा
योग आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे दशम भाव वQन गोचर (17 जुलै 2021 09:26:09 पासून 11 ऑग 2021 11:32:14)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मणकरे ल. हा काळ तु मhा साठी मानिसक Gोध, अशां ित व अ]$थरता
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात शाAररीक क# भोगावे लागतील.
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पै शाhा बाबतीत ल- ठे वा. तसे च कजH Ñायचे टाळा कारण ™ा काळात तु pी कजाH म’े बु टुन राह•ाची सं भावना (श›ता) आहे .
श/ु पासु न सावध रहा तसे च अनावIक वाद टाळा कारण Sामु ळे _े ष वाढतील व श/ु सं ³ेत सु œा वृ œी होईल. समाजात बदनामी व
ितर5ार होऊ नाही Sासाठी जाग(क रहा.
आपले नाते वाईक व बायकाhा बरोबर vवहारात िवशे ष सतकH रहा कारण अकारण गै रजमजा मु ळे श/ुN वाढू शकेल. आपtा
वै वािहक जीवनात सं तुलन ठे व•ासाठी आपtा प®ी/पित बरोबर वाद टाळा.
तु pाला तु मhा वAर` अिधकारी िकंवा सरकारी लोकां कडून /ास सहन करावा लागे ल. आपtा सगळया कायाH ना यशKीपणे पू णH
कर•ासाठी आपtाला अथक पAरVम करावे लागतील.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे दशम भाव वQन गोचर (20 जुलै 2021 17:55:12 पासून 6 स¦d बर 2021 03:58:37)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा यश व खडबडीत मागH अशा दोšीचा Rोतक आहे . ™ात
अनेक चां गtा‐वाईट अडचणी ये तील. जसे वAर` अिधकारी यां चा अभx vवहार, cय®ां शी िवफलता, दु :ख िनराशा थकवा इSादी.
तरीपण तु pाला तु मhा कायH -े/ात शे वटी यश िमळे लच. तु मhा पै की काही पिहtा पे -ा ही चां गले कायH पू णH करतील. फw कामाhा
अनुषंगानी तु मhा पै की काहींना इकडे ‐ितकडे जायला लागे ल.
™ा काळात तु pाला cित`ा, पद अिधकाराम’े वृ œी िदली जाईल. तु मचे नाव तु मhा अिधकाMयां hा िवशे ष कृपा•#ीत राहील तसे
चां गtा िम/ां चा सहवास वाटे ल.
तु मhा थोरवीचे गु णगान तु मhा जीवनात नवे िम/ आणतील.
परं तु आरोeा कडे ज(र ल- ठे वा. Kत:hा खा•ाकडे िवशे ष ’ान ठे वा व Kा$थ मानिसकता िटकवू न ठे वा.
तु मhा पै की काहींना िचं ता पासु न मु wी िमळे ल. श/ुवर िवजय िमळ•ाची सं भावना आहे . काही झाल तरी श/ुला कमी समजू नका.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे नवम भाव वQन गोचर (25 जुलै 2021 11:41:36 पासून 9 ऑग 2021 01:33:25)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा कायH -े/ात अडचणी व cगती थां बवू शकतो.
तु pी हे ल-ात ठे वा की कुठलेही काम करताना नंतर पzाताप करायला लागू नये .
कुठलेही नवीन काम सु ( कर•ाhा आधीच अडचणी ये तील. अशा अनेक कारणां मुळे तु pीं मानिसक •Š‹ा िचडणे , अ]$थरता व
अSंत दबाव अनुभव कराल.
श/ु पासु न सावध रहा करण ™ा काळात ते तु pाला अिधक नुकसान पोहोचवू शकतात. कुटुं िबय व नाते वाईकां बरोबर वाद घालू नका
कारण Sाला भां डणाचे (प ये इल.
™ा काळात तु मhा िचडिचडया Kभावामु ळे तु pी धमH िकंवा दु Áम ]$थती म’े चू का व कमतरता शोधू न काढाल. ™ा काळात काम पू णH
कर•ासाठी तु pाला अितशय पAरVम करावे लागतील. परं तु कायH आवडणारे नसtास तु pाला /ास घे •ास थां बवू शकते .
लां बचे cवास टाळा कारण ते क#कारक ठरतील व हवे असलेले फळ िमळणार नाही. भोजनात चां गtा सवयी व जीवनात सकारा‘क
]$थती आ‘सात करा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे दशम भाव वQन गोचर (9 ऑग 2021 01:33:25 पासून 26 ऑग 2021 11:19:27)
™ा अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व आनंद दे णारा आहे . तु pी cसy रहाल व
तु मhा सगळया cय®ां ना यश िमळे ल. vावसाियक -े /ात तु pी चां गले हो•ाची आशा क( शकता. तु pी Kत:ला सोपवलेले काम
यशKीपणे व ठरलेtा वे ळी पू णH कराल.
™ा काळात घराम’े सु œा सु ख नां देल. तु pी कुठtातरी आकषHक vwीला भे टाल. तु मhापै की काही िव(œ िलंगवाtा बरोबर
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भावना‘क काळ vतीत कराल. ™ा vwीपासु न लाभ हो•ाची आशा आहे .
पै शाhा •#ीने हा चां गला काळ आहे . तु मचे cय® यशKी हो•ाने तु pाला आिथHक लाभ् होईल आिण तु pी आणखी जाb लाभाची
अपे -ा क( शकता.
™ा काळात समाजात तु मचे $थान वाढे ल. तु pाला cित`ा व स ान िमळे ल. समाजात तु pी सिGय रहाल व समाज सु धारणे त भाग
Ñाल.
हा काळ मानिसक तणावापासु न मु ]w व शां ित चा सू चक आहे . श/ु सरळपणे पराभू त होतील व जीवना शां ती cा^ होईल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे एकादश भाव वQन गोचर (11 ऑग 2021 11:32:14 पासून 6 स¦d बर 2021 00:50:03)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मू लत: धन सु र-ा व कजH मुwीचा सू चक. आहे ™ा
काळात तु मhा इतर आिथHक सं मÌां चे समाधान सु œा हो•ाची श›ता आहे .
हा काळ तु मhा cय®ां ना यश िमळ•ाचा आहे तु मची लोकिcयता वाढे ल व cित`ा उं चावे ल.
तु मचे सगळे ल- भौितक सु ख, ऐशोआरामाची साधने, वg, र® व इतर आकषHक साधनां कडे राह•ाची श›ता आहे . तु pी Kत:चे घर
Ñायचा िवचार क( शकता.
सामािजक •#ीने हा काळ सु खाचा आहे . मान‐स ान वाढे ल तसे च िम/ां चे सहकायH िमळे ल.
िव(œ िलंगवाtा बरोबर सु खाचा काळ घालव•ाची तु pी आशा क( शकता. जर िववािहत असाल तर वै वािहक जीवनात परमानंद
cा^ हो•ाची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे दशम भाव वQन गोचर (17 ऑग 2021 01:17:16 पासून 17 स¦d बर 2021 01:13:30)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा शु भकाळ आहे . हा काळ लाभ, पदोyित, cगित तसे च
cय®ां ना यश िमळवू न दे णारा आहे .
तु pी कायाH लयात वरचे पद िमळ•ाची आशा क( शकता. वAर` अिधकाMयां ची कृपा•#ी, राजकीय स ान तसे च चां गtा सं धीची तु pी
आशा क( शकता.
हा काळ तु pी केलेtा कामाला फळ िमळणारा आहे वा तु मhा अडकलेtा कामां ना पराका`े पयr त पोहोचवणारा आहे .
समाजाम’े तु pाला स ाननीय $थान िमळू शकते . तु मचा समािजक दायरा वाढे ल. अथाH तच लोकां बरोबर, िवशे ष क(न पु (ष असे ल
तर बायकां बरोबर आिण बाई असे ल तर पु (षां बरोबर लाभदायक आदान‐cदान वाढे ल. ™ा काळात तु pी सव\Œ स[े कडून सु œा
स ान िमळ•ाची आशा क( शकता. Yाचा कधी िवचार केला नाही अIा काही िठकाण©न सु œा अचानक cा^ी हो•ाची श›ता
आहे .
तु मचे आरोe उ[म राहील आिण सगळीकडे सु खच सु ख िदसे ल
ज&Uथ चंDापासून बुध चे एकादश भाव वQन गोचर (26 ऑग 2021 11:19:27 पासून 22 स¦d बर 2021 08:15:21)
™ अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा धनलाभ व ’ये cा^ी होणारा आहे . तु pी िविभy मागsनी
अिधक आिथHक लाभाची आशा क( शकता. तु मचे v]wगत cय® vापार व गुं तवणु क तु मhा साठी अिधक फायदा व अिधक लाभ
घऊन ये तील. तु pी से वारत असाल िकंवा vवसायात असालतर ™ा काळात लाभचे ठरे ल.तु pी अिधक यशKी हो•ाची सं भावना आहे .
™ा काळात तु pी आपtा कायH -े/ात अिधक समृ œ £ाल.
cकृित चां गली Mहायली पािहजे . तु pी Kत: म’े शां ती अनुभव कराल. तु pी बोल•ात व vवहारात जाb िवन{ £ाल.
घरात सु œा तु pी सु खाची आशा क( शकता. तु मची मु ले व जोडीदार cसy व न{ राहतील चां गली बातमी िमळ•ाची सं भावना आहे .
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तु pी भौित सु खानी घे रलेले रहाल.
सामािजक •#ीने हा काळ चां गला आहे . समाज तु pाला अिधक आदर‐स ान दे ईल. तु मचे वा
तु मhा कडे खे चले जातील.

ातु यH व आकषHक cकृित मु ळे लोक

ज&Uथ चंDापासून शु / चे ^ादश भाव वQन गोचर (6 स¦d बर 2021 00:50:03 पासून 2 ऑ©ोबर 2021 09:46:49)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात चां गtा व वाईट दोšी cकारhा घटना घे ऊन
ये ईल. एकी कडे आिथHक लाभ होऊ शकतो तर दु सरीकडे धन व वgे यां चे नकळत नुकसान सु œा होऊ शकते . ™ा काळात िवदे श
या/ेवर पै सा घालवणे व अनावIक खचH सं भवतो.
™ा काळात तु pी चां गले कपडे घालाल Sापै की काही हरवू शकतात. घराम’े चोरी हो•ाhा •#ीने सावध रहा.
हा काळ वै वािहक सु ख भोग•ाचा आहे . जर तु pी अिववािहत असाल तर िव(œ िलंग वाtा vwी बरोबर सु ख भोगाल.
िम/ तु मhा बरोबर सहाÁ व सहकाराची भावाना ठे वतील व Sां चा vवहार चां गला असे ल.
धारदार हSार व सं शया…द vwीपासू न दू र रहा. जर तु pी कुठtाही cकारhा कृिष उRोगां शी जोडलेले असाल तर िवशे ष ल- ठे वा
कारण ™ा काळात तु pाला नुकसान सं भवते .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे एकादश भाव वQन गोचर (6 स¦d बर 2021 03:58:37 पासून 22 ऑ©ोबर 2021 02:02:05)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा तु मhा व तु मhा कुटुं िबयां साठी सु ख घे ऊन ये ईल. ™ा
वे ळी तु pाला भू संप[ी cा^ होईल तसे च vवसाय व vापारात लाभ होईल. मु लां कडून सु œा तु pा काहींना लाभ cा^ हो•ाची
सं भावना आहे . से वारत लोकां साठी सु œा हा काळ शु भ आहे . तु मhा पै की काहींची पगारवाढ व पदोyित होऊ शकते . तु मचे सगळे
cय® व उRोग यशKी होतील व अिधक लाभ cा^ हाईल.
™ा वे ळी तु pी केवळ vवसायातच नाही तर आपtा दै िनक जीवनात सु œा बदल पहाल. तु मचा सामािजक bर, cित`ा, स ान ™ा
सगळयात वाढ सं भवते . ™ामु ळे तु मचे v]wमN अजु नच उजळू न िनघे ल.
तु मhा काहींhा कुटुं बात िशशु ज ामु ळे सु ख व शां ित वाढे ल. मु लां कडून व भावाबिहणीं कडून जाb सु ख िमळे ल.
चां गले आरोe व रोगमु ]w मु ळे तु pी cसyता अनुभवीत कराल. तु pी Kत:ला पू णHपणे िनडर वृ [ा अनुभव कराल जे पिहtां दा के£ां च
केले न£ते .
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे तृ तीय भाव वQन गोचर (14 स¦d बर 2021 14:21:49 पासून 20 नोªd बर 2021 23:29:16)
™ा काळात गु ( चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल.हा काळ तु मhा जीवनात अडचणी व अ]$थरता घे ऊन ये ईल.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही कारण vापारात केलेtा cय®ात अडचणी व असफलता ये ऊ शकते . हातातू न पै सा िनसटू न जाऊ
शकेल.
कामाम’े आपtाला आपले पद व $थान िनमाH ण कर•ासाठी सतकH रहावे लागे ल. ™ावे ळी आपtाला आपले मालक व सहकाMयां चा
िवरोध सहन करावा लागे ल.
भाऊ, बिहण व िम/ यां hा बरोबर वाद टाळा कारण Sामु ळे भां डण होऊ शकेल. ™ावे ळी एखाRा नाते वाईकां चा िकंवा िम/ाचा मृ Sु होऊ
शकेल.
आपण व आपtा जोडीदार ™ां ना आजारी पड•ाची िभती आहे . pणू न cकृतीची जाb काळजी Ñावी आपtाला मानिसक /ास
सं भवतो.
cवास टाळा कारण हा नुकसानीचे कारण बनेल
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तु मhातले काही कुठलेतरी पिव/ अनु`ान क( शकतात व िववाहचा िवचार क( शकतात.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे एकादश भाव वQन गोचर (17 स¦d बर 2021 01:13:30 पासून 17 ऑ©ोबर 2021 13:12:15)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™चा अथH आहे की धनलाभ, आिथHक व सामािजक ]$थती
म’े सु धार व उyित.
तु मhा वAर` अिधकाMयाकडे पदोyित माग•ासाठी हा काळ अनुकूल आहे .
™ा कालावधीत कायाH लयात vापारात लाभ, धन cा^ी तसे च िम/ां कडून सु œा काही िमळ•ाची आशा क( शकता.
समाजात तु मची cित`ा वाढे ल तसे च शे जाMयां म’े सु œा स ान िमळ•ाची श›ता आहे .
तु मचे Kा½ उ[म राहील जे तु मhा कुटुं बात आनंद िनमाH ण करे ल.
™ा कालावधीत तु मhा घरात अ’ा]‘क िनिमH तीचे काही कायH पू णH होईल जे णेक(न तु मhा कुटुं बातील आन– िnगु णीत होईल. सु fास
भोजन व पÊाy इSादींचे वां टप होईल एकुण काय तर हा काळ तु मhा कुटुं बासाठी शां ितपू णH व सु ख दे णारा आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (22 स¦d बर 2021 08:15:21 पासून 2 ऑ©ोबर 2021 02:54:16)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे एकादश भाव वQन गोचर (2 ऑ©ोबर 2021 02:54:16 पासून 2 नोªd बर 2021 09:53:40)
™ अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा धनलाभ व ’ये cा^ी होणारा आहे . तु pी िविभy मागsनी
अिधक आिथHक लाभाची आशा क( शकता. तु मचे v]wगत cय® vापार व गुं तवणु क तु मhा साठी अिधक फायदा व अिधक लाभ
घऊन ये तील. तु pी से वारत असाल िकंवा vवसायात असालतर ™ा काळात लाभचे ठरे ल.तु pी अिधक यशKी हो•ाची सं भावना आहे .
™ा काळात तु pी आपtा कायH -े/ात अिधक समृ œ £ाल.
cकृित चां गली Mहायली पािहजे . तु pी Kत: म’े शां ती अनुभव कराल. तु pी बोल•ात व vवहारात जाb िवन{ £ाल.
घरात सु œा तु pी सु खाची आशा क( शकता. तु मची मु ले व जोडीदार cसy व न{ राहतील चां गली बातमी िमळ•ाची सं भावना आहे .
तु pी भौित सु खानी घे रलेले रहाल.
सामािजक •#ीने हा काळ चां गला आहे . समाज तु pाला अिधक आदर‐स ान दे ईल. तु मचे वा
तु मhा कडे खे चले जातील.

ातु यH व आकषHक cकृित मु ळे लोक

ज&Uथ चंDापासून शु / चे पिहला भाव वQन गोचर (2 ऑ©ोबर 2021 09:46:49 पासून 30 ऑ©ोबर 2021 16:10:51)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न आपt cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा आपtा साठी भौितक व ऐ]Àक सु ख िमळ•ाचा काळ
आहे . आपण आपtा vwीगत जीवनात अनेक घटनां शी आशा क( शकतात. जर तु pी अिववाहीत असाल तर आपtाला आदशH
जोडीदार लाभे ल. आपtा पै की काहीजण आपtा कुटुं बात एक नवीन सदÌ ये •ाची आशा क( शकता. समाजाम’े नवीन
लोकां hा भे टी होतील. िभy िलंगी vwींची सोवत िमळ•ाhा •#ीने काळ चां गला आहे . समाजात आपtाला स ान िमळ•ाची व
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cित`ा वाढ•ाची श›ता आहे . आपtाला Kािद# असे दे शी‐िवदे शी जे वण िमळ•ाचे अनेक अवसर ये तील. ™ा काळात जीवनात
अिधक ऐ|यH सं पy व मादक बनव•ासाठी लागणारी उपकरणे व वbू उपलÈ होतील. आपण वg, सौंदयH cसाधने, वाहन यां चा आनंद
उपभोगू शकाल.
पै शाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . आपली आिथHक पAर]$थती सु धारे ल.
जर आपण िवRाथs असाल तर mानाजH नाhा -े /ात सफल हो•ासाठी हा काळ चां गला आहे .
आपण ™ा काळात श/ुचा िवनाश हो•ाची आशा क( शकता. आपtा मनाम’े नकारा‘क िवचार ये तील अशा कोणSाही गो#ींपासू न
सावध रहा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ^ादश भाव वQन गोचर (17 ऑ©ोबर 2021 13:12:15 पासून 16 नोªd बर 2021 13:02:52)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा बराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ िवशे ष क(न आिथHक अडचणींनी भरलेला आहे . अत:
पै शासं बंधीचे िनणH य िवचारपू वHक व सावधानते ने घे णे आवIक आहे .
तु मhा कामाhा िठकाणी तु pी व तु मचे वAर` अिधकारी यां hाम’े मतभे द होऊ शकतात. तु मचे अिधकारी तु मhा कामाचे कौतु क
करणार नाहीत आिण सं भव आहे की तु pाला िदले गे लेले अिधकार कमी करतील िकंवा पगार कमी दे तील.यिद आपको अपने cयासों व
पAरVम की पयाH ^ सराहना न होए इ]Àत पAरणाम न िनकल} तो भी िनराश न हों ।
जर तु मhा cय®ां चे िकंवा पAरVमां चे कौतु क झाले नाही व हवा असलेला पAरणाम िमळला नाही तर िनराश होऊ नका.
जर तु मचा vापार असे ल तर vापारात फटका बसू शकतो. दे •ा‐घे •ात िवशे ष सावधानता पाळा. हा काळ सामािजक •Š‹ा सु œा
कठीण काळ आहे . कुठtाही वादा म’े पडू नका कारण िम/ां बरोबर व वAर` vwींबरोबर भां डण हो•ाची सं भावना आहे .
तु pाला लां बhा cवासावर जायला लागू शकते परं तु हवा तो फायदा िनघे ल असे नाही. अशा कामां पासू न दू र रहा जीवनात सु र-े ला
आपला मू ल‐मं / बनवा. आपtा व आपtा कुटुं बाhा आरोeाची काळजी Ñा कारण ताप, पोटाhा गडबडी, ने/रोग होऊ शकतात.
™ा वे ळी असं तोष आपtा घराची मन:शां ती व सामं जÌावर cभाव पाडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ^ादश भाव वQन गोचर (22 ऑ©ोबर 2021 02:02:05 पासून 5 िडसdबर 2021 05:58:23)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ शाAररीक vाधी व पीडा यां चा Rोतक आहे . जर
तु pी सावधान राहीला नाहीत तर हा काळ तवावपू णH राहील. आरोeा कडे ल- िदले नाही तर तु मhा म’े रोग उ¸वतील िवशे ष
(पानी ने/ व पोटाhा vाधी उ¸वतील पायां ची िवशे ष काळजी Ñा. कारण Sामु ळे जीवाला धोका असे ल. तु मhा पै की काहींना भयानक
व वाईट Kè ये तील.
तु मचे कायH -े/ यशKी कर•ाhा cय®ात अSंत दबावात व जाb कामामु ळे कठीण होईल. जर तु pी सतकH राहीलानाहीत तर तु मhा
पै की काहींना अपमान व अवहे लना सोसावी लागे ल व पद धो›ात ये ईल.
पै शा सं बंधी सावधान रहा तसे च नका असलेtा खचाH पासु न दू र रहा.
घरात पित‐प®ी, मु ले, भाऊ बिहण व नाते वाईक यां hाशी मधु र सं बंध ठे वा. Sाबरोबर वाद क( नका. श/ुबरोबर टªर टाळा व नवे
श/ु बनु दे ऊ नका.
तु pाला cवास योग आहे . पण तु मhा पै की काहींना हवे तसे पAरणाम िमळणार नाहीत आिण ते िन(Çे Iानी भटकत राहतील.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ि^तीय भाव वQन गोचर (30 ऑ©ोबर 2021 16:10:51 पासून 8 िडसdबर 2021 13:53:54)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. ही आिथHक लाभ िमळ•ाची वे ळ आहे . ™ा िशवाय हा काळ
आपtा जोडीदार व पAरवारासाठी अSंत शु भ आहे . श›ता असे ल तर आपtा घरात लहान बाळाची चा©ल लागे ल.
आिथHक •Š‹ा आपण सु खी, समृ œ असाल आिण आपtा कुटुं बात सतत समृ œी म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे . तु pी आपtा
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आवडीcमाणे ब•मु t पोषाख व Sाला साजे से दािगने व Yात ब•मु t र®े सु œा आपtा Kत: साठी खरे दी क( शकता. कला आिण
सं गीतात आपली गोडी वाढे ल. आपण उŒ पद$थां कडून िकंवा सरकारकडून मदतीची आशा क( शकता.
तु मची cकृती उ[म राह•ाची आशा आहे . Sाच बरोबर सौंदयाH म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (2 नोªd बर 2021 09:53:40 पासून 21 नोªd बर 2021 04:50:09)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पिहला भाव वQन गोचर (16 नोªd बर 2021 13:02:52 पासून 16 िडसdबर 2021 03:44:09)
™ा काळात रिव चं Jमाव(न आपtा cथम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा कामावर तसे च तु मhा v]wगत जीवनावर
िवशे ष cभाव पडे ल. ™ा काळात कायम K(पाचे िकंवा अ$थाई K(पाचे बदल सं भवतात. कामाhा िठकाणी अडचणी तसे च वAर`
अिधकारी िकंवा मालक ™ां ची नाराजी सं भवते . तु मhा कामाhा जागी अथवा कायाH लयात बदनामी पासु न िवशे ष सावधानी बाळगावी
लागे ल.
तु मचे ठरलेले काम पू णH कर•ास तसे च हे तू सा’ कर•ास नेहमीपे -ा जाb cय® करावा लागे ल. तु pाला लां बhा cवासाचा योग
आहे पण तु मhा मनासारखे िन y होईल असे नाही.
™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल, तु pाला पोटाचे रोग, पचन‐िGये सं बंधी रोग, डोळे तसे च ¨दयाhा सं बंधीत समÌा उ¸वू
शकतात. अत: आरोeा कडे िवशे ष लé व सावधानता बाळग•ाची आवIकता आहे . ™काळात तु pी कुठtाही cकारची जो]खम
प•( नये .
घरासं बंधीत बाबींम’े कुटुं िबयां म’े मतभे द तसे च िम/ां वरोबर (सवे ‐फुगवे ™ामु ळे घरातील भां डणे व तÕम क# सं भवतात.
जोडीदाराशी मदभे द िकंवा वादिववाद तु मhा वै वािहक जीवनावर cभाव पाडू शकतात. एकुण घरातील शां ित व पर…र सामं जÌासाठी
हा काळ कसोटीचा आहे .
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे चतु थ भाव वQन गोचर (20 नोªd बर 2021 23:29:16 पासून 13 एिLल 2022 15:49:52)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhासाठी िचं ता घे ऊन ये ईल. तु मhा कायH -े/ात
हा अनेक अडचणी उiy करे ल व वरचे पद िमळ•ास तु pाला िवल· लागू शकेल. सं पि[ िवषयी िकंवा कोटH कचे री पासु न दू र रहा.
श/ु पासु न दू र रहा व नवे श/ु बनणार नाहीत ™ाची िवशे ष काळजी Ñा. आपले नाते वाईक व िम/ां शी ²े हपू णH सं बंध ठे वा. ™ा िदनात
तु pी अशा कुटुं बात जाल ितथे कुणाचा तरी मृ Sू होऊ शकतो.
आिथHक •Š‹ा हा काळ कठीण आहे . उगाचच केलेले खचH व या/े पासु न दू र रहा.
आपtा‐आपtा माते hा cकृतीची काळजी Ñा. ™ा िदनात तु pाला कमजोरी व जीवनात उदासीनता जाणवे ल. पाळीव cाणी व कार
cवास टाळा कारण अपघात हो•ाची सं भावना आहे .
समाजात तु मचा bर वरचा ठे वा व समाजातील सदÌां बरोबर ²े हपू णH सं बंध ठवा. कारण िवरोधाचा सामना करावा लागे ल. तु pाला ™ा
काळात मानिसक िचं ता सतावे ल व अपमान झेलावा लागे ल.
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ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (21 नोªd बर 2021 04:50:09 पासून 10 िडसdबर 2021 06:05:36)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे पिहला भाव वQन गोचर (5 िडसdबर 2021 05:58:23 पासून 16 जानेवारी 2022 16:30:41)
™ा अवधीत मं गळ तु मhा cथम $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा अडचणी ये णार हे सू िचत करतो. vापार व vवसाय या साठी हा काळ
अवघड आहे . तु pाला तु मhा योजना यशKीपणे पू णH कर•ास अनेक अडचणी ये तील. Sामु ळे ™ा िदनात कुठलेही नवे कायH सु ( क(
नये . जर तु pी से वारत असाल तर वAर` अिधकारी, सदÌ व सरकारी िवभागा बरोबर वाद व चु कीhा समजु ती पासु न दू र रहा. तु मhा
पै की िकSेकां ना Sां hा पदाम’े झालेला बदल सोसावा लागे ल.
श/ुंपासु न सावध रहा कारण ते तु मhासाठी समÌा िनमाH ण करतील.
पै शा सं बंधी िवशे ष सावधनता बाळगा कारण नको असलेले खचH करायला लागतील.
™ा काळात cवासाचे अनेक योग आहे त. ते £ा तु pी िववाहीत असाल तर जोडीदार व मु लां पासु न दू र राहयचा योग आहे .
आरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे आवIक आहे . रोजhा जीवनात उदािसन व िन(Õाही अनुभवीत कराल. तु pी Üर, रw तसे च पोटा
सं बंधीhा रोगानी /b रहाल. तु pाला शg, आग व िवषारी जीव‐ज—ु पासु न धोका असtा मु ळे ™ापासु न श›तो दू र रहा. Kत:ला
उÕािहत ठे वायचा cय® करा कारण तु pी िनराशा, िभती, बे चैनी ™ां नी घे रलेले रहाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे तृ तीय भाव वQन गोचर (8 िडसdबर 2021 13:53:54 पासून 30 िडसdबर 2021 07:57:28)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ आपtा साठी सु ख व आनंद घे ऊन ये ईल. आपण
आपtा धनाhा वृ œीची व धनाhा सु र-ीतते ची आशा क( शकाल
vावसायीक •Š‹ा हा काळ चां गला अस•ाची श›ता आहे . आपण पदोyितची आशा क( शकाल. आपtाला अिधक अिधकार
cा^ होतील. आपtाला आपtा cय®ां चा लाभ िमळू शकेल.
सामािजक •Š‹ा हा काळ सु खाचा आहे आपण आपtा िचं ता व िभती यावर िवजय िमळवू शकाल. आपले सहाकारी व पAरिचत
आपtाला सहायता व सहयोग करतील. ™ा िवशे ष अशा काळात िम/ां म’े वाद हाईल व श/ूंवर आपण िवजय सं पादन कर•ाची
श›ता आहे .
आपtा Kत:चा पAरवारात आपला ताळमे ळ चां गला असे ल आपtा भावा बिहणींचा वे ळ आपtा बरोबर चां गtा cकारे vतीत होईल.
आपण ™ा काळात चां गली वgे पAरधान कराल व Kािद# असे भोजन घे ऊ शकाल. आपली धमाH बाबत आवड वाढे ल. मं गलकायH
आपtाला आ ािदत करे ल.
cकृती चां गली राह•ाची श›ता आहे . जर तु pी उपवर असाल तर िववाहा बÇल िवचार क( शकाल कारण हा काळ आदशH साथीदार
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शोध•ाचा आहे . आपtापै की काहींना कुटुं बात नवीन बाळाची चा©ल लागू शकते .
तरीपण ही श›ता आहे की हा काळ फार चां गला नसे ल. आपtापै की काही जणां ना vापारा म’े अिधक हानी सं भवते . आपले श/ु ™ा
वे ळी काही अडचणी िनमाH ण करतील. cSेक गो#ीत वाद व गै रसमजां पासू न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (10 िडसdबर 2021 06:05:36 पासून 29 िडसdबर 2021 11:31:19)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ि^तीय भाव वQन गोचर (16 िडसdबर 2021 03:44:09 पासून 14 जानेवारी 2022 14:29:28)
™ा कालावधीत रिव चं xा पासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा साठी सं प[ी सं बंधी िववं चना िनमाH ण
करणारा आहे . या काळात तु pाला पू वाH भास होईल की vापराम’े हवा असलेला (अपे ि-त) लाभ न होता सं प[ीची घट होत आहे . जर
तु pी शे ती िवषयक कायH करत असाल तर Sात सु œा हािन होऊ शकते .
™ा काळात तु मhा भोवतालचे अनेक िcयजन व जवळ राहणारे लोक /b राहतील. िcय व जवळ राहणाMया vwींhा cित तु मचा
vवहार िचडिचडा राहील. तु मचे कायH खालhा दजाH चे व नीचतापू णH राहील. तु pाला जाणवे ल की एरवी आरामात होणाMया व
सरळसोïा वाटणाMया कामात सु œा अडचणी ये त आहे त.
डोळयां hा बाबतीत िवशे ष ल- Rावे हा काळ डोळयां hा सं बंधीत समÌां चा आहे ™ा िदनात तु pी डोकेदु खीने सु œा /b £ाल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (29 िडसdबर 2021 11:31:19 पासून 6 माच 2022 11:21:34)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ि^तीय भाव वQन गोचर (30 िडसdबर 2021 07:57:28 पासून 27 फे«ुवारी 2022 10:18:55)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. ही आिथHक लाभ िमळ•ाची वे ळ आहे . ™ा िशवाय हा काळ
आपtा जोडीदार व पAरवारासाठी अSंत शु भ आहे . श›ता असे ल तर आपtा घरात लहान बाळाची चा©ल लागे ल.
आिथHक •Š‹ा आपण सु खी, समृ œ असाल आिण आपtा कुटुं बात सतत समृ œी म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे . तु pी आपtा
आवडीcमाणे ब•मु t पोषाख व Sाला साजे से दािगने व Yात ब•मु t र®े सु œा आपtा Kत: साठी खरे दी क( शकता. कला आिण
सं गीतात आपली गोडी वाढे ल. आपण उŒ पद$थां कडून िकंवा सरकारकडून मदतीची आशा क( शकता.
तु मची cकृती उ[म राह•ाची आशा आहे . Sाच बरोबर सौंदयाH म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे तृ तीय भाव वQन गोचर (14 जानेवारी 2022 14:29:28 पासून 13 फे«ुवारी 2022 03:27:27)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा vवसायात व v]wगत जीवनात सु ख
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सफलता दे णारा आहे . vवसायात भरभराटीचा योग आहे . तु pाला तु मhा चां गtा कामाबÇल व ’ेय cा]^साठी राजकीय पु र5ार
िमळ•ाची श›ता आहे .
समाजात तु pाला स ाननीय $थान िमळ•ाची श›ता आहे . कुटुं बातील सदÌ, िम/ आिण आळखीची माणस तु pाला िनKाथs पणे cे म
दे तील. तसे च श/ुंवर िवजय िमळवाल.
v]wगत जीवनात तु pी Kत:ला मानिसक व शाAररीक •Š‹ा K$थता अनुभवाल. असे पिहtां दा कधीच झालेले नसे ल. ™ा काळात
धनलाभ होईल. जीवनाhा बÇल तु मचा •#ीकोण सकारा‘क व उÕाहपू णH असे ल. मु ल जीवनात िवशे ष आनंददायी ठरतील. एकुण काय
तर सु खी काळाचं वरदान तु pाला िमळालेले आहे .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ि^तीय भाव वQन गोचर (16 जानेवारी 2022 16:30:41 पासून 26 फे«ुवारी 2022 15:49:32)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर‐•मण करे ल. ™ा काळ नुकसान करणारा आहे . तु मचे धन, मू tवान
वbुं ना सु रि-त ठे वा कारण ™ा काळात चोरी हो•ाची सं भावना आहे . काम कर•ाhा िठकाणी काहीतरी अिcय घटना घडून िनराशा
पदरी ये ईल. वाद‐िववादा पासु न दू र रहा कुणाशीही बोलताना शj जपू न वापरा जर तु pी ™ाची काळजी घे तली नाहीत तर ™ा वे ळी
तु मhा पै की काहींना पदाव(न कमी केले जाईल.
जु ा श/ु पासु न सावध रहा व नवीन बनु दे ऊ नका. तु मhा म’े दु सMयां बÇल ई„º सारखी नकारा‘क cवृ [ी िनमाH ण होऊ शकते .
आपtा अिधकाMयां hा रागाhा cित सावध रहा. ™ावे ळी तु pी दु # लोकां बरोबर मै /ी क(न आपtा कुटुं िबयां बरोबर व िcयजनां
बरोबर भां डण ओढवू न ’ाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे चतु थ भाव वQन गोचर (13 फे«ुवारी 2022 03:27:27 पासून 15 माच 2022 00:16:19)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा चतु थH $थानातू न •मण करे ल. हा काळ तु मhा वतH मान सामािजक bर व कायाH लयात आपली cित`ा
िटकव•ास कठीण जाईल. आपtा पे -ा वAर` अिधकारी, शु भिचं तक व सÂागार यां hाशी वाद टाळा.
कौटुं िबक जीवनात तणाव व वै वािहक सु खाम’े कमी ये ऊ शकते . घरhा शां ित साठी कौटुं िबक सदÌां बरोबर कुठtाही cकारची
भां डणे टाळा.
हा काळ नैराz व िचं ता ™ां नी सतावणारा राहील.
अरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे तसे च आजारापासू न वाच•ासाठी नशे पासू न दू र राहणे आवIक आहे .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे तृ तीय भाव वQन गोचर (26 फे«ुवारी 2022 15:49:32 पासून 7 एिLल 2022 15:15:44)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ शु भकाळ आहे . िवशे ष क(न धनलाभासाठी. ™ा
काळात तु pी तु मhा vवसायात व vापारात चां गले धन कमवाल. ™ाकाळात तु pी मू tवान दािगने खरीद•ाची सं भावना आहे .
कामे सरळपणे सं पy होतील व महNपू णH घटना यशKीपणे पू णH होतील. नv cय®ां न म’े तु pाला यश िमळे ल. जर तु pी से वारत असाल
तर अिधकारवाले व cित`ावाली पदोyती होईल. यशKीपणाचे फळpणू न तु मhा आ‘िव|ास व इÀाशwी ला ताकद िमळे ल.
Kा½ चां गले राहील आिण तु pी शwी व िनरोगी यु w झळकाल. तु मhा पू वshा सगळया काळYा व /ासातू न मु wी िमळे ल व
तु मhा उÕाहाला सीमा राहणार नाही. ™ा काळात अSंत Kािद# भोजन िमळ•ाचे योग िदसतात.
श/ुचा पराजय होईल व तु pाला मानिसक शाित िमळे ल.
िवदे श या/ेला जायचे टाळा कारण हवे असलेले पAरणाम cा^ हो•ाची सं भावना नाही.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे तृ तीय भाव वQन गोचर (27 फे«ुवारी 2022 10:18:55 पासून 31 माच 2022 08:40:27)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ आपtा साठी सु ख व आनंद घे ऊन ये ईल. आपण
आपtा धनाhा वृ œीची व धनाhा सु र-ीतते ची आशा क( शकाल
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vावसायीक •Š‹ा हा काळ चां गला अस•ाची श›ता आहे . आपण पदोyितची आशा क( शकाल. आपtाला अिधक अिधकार
cा^ होतील. आपtाला आपtा cय®ां चा लाभ िमळू शकेल.
सामािजक •Š‹ा हा काळ सु खाचा आहे आपण आपtा िचं ता व िभती यावर िवजय िमळवू शकाल. आपले सहाकारी व पAरिचत
आपtाला सहायता व सहयोग करतील. ™ा िवशे ष अशा काळात िम/ां म’े वाद हाईल व श/ूंवर आपण िवजय सं पादन कर•ाची
श›ता आहे .
आपtा Kत:चा पAरवारात आपला ताळमे ळ चां गला असे ल आपtा भावा बिहणींचा वे ळ आपtा बरोबर चां गtा cकारे vतीत होईल.
आपण ™ा काळात चां गली वgे पAरधान कराल व Kािद# असे भोजन घे ऊ शकाल. आपली धमाH बाबत आवड वाढे ल. मं गलकायH
आपtाला आ ािदत करे ल.
cकृती चां गली राह•ाची श›ता आहे . जर तु pी उपवर असाल तर िववाहा बÇल िवचार क( शकाल कारण हा काळ आदशH साथीदार
शोध•ाचा आहे . आपtापै की काहींना कुटुं बात नवीन बाळाची चा©ल लागू शकते .
तरीपण ही श›ता आहे की हा काळ फार चां गला नसे ल. आपtापै की काही जणां ना vापारा म’े अिधक हानी सं भवते . आपले श/ु ™ा
वे ळी काही अडचणी िनमाH ण करतील. cSेक गो#ीत वाद व गै रसमजां पासू न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे चतु थ भाव वQन गोचर (6 माच 2022 11:21:34 पासून 24 माच 2022 10:57:02)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनाhा cSेक -े /ात उyित घे ऊन ये ईल. v]wगत
(पात तु pी तु मhा जीवनात पू णHपणे सं तु# £ाल. आिण तु pाला cSेक कायाH त, cSेक उRोगात लाभ होईल. समाजात तु मचा bर
वाढे ल व तु pाला स ान cा^ होईल.
पै शाhा •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे आिण पै सा व वारसा हªानी ये णारी सं पि[ िमळ•ाचा योग आहे . तु pाला तु मhा पित/प®ी
कडून सु œा लाभ हो•ाची सं भावना आहे .
घरात ™ावे ळी नवीन सदÌ ये •ाची श›ता आहे . तु मची माता तु मचा अिभमान करे ल अशी पू री सं भवना आहे .
तु मhा फw उप]$थतीने कुटुं बां चे सदÌ यशKी होऊ शकतात.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पंचम भाव वQन गोचर (15 माच 2022 00:16:19 पासून 14 एिLल 2022 08:41:17)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा पं चम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा cभाव तु मhा जीवनावर सु œा पडे ल. हा काळ िवशे ष
क(न आिथHक व मानिसक शां ित म’े िवì आणणारा आहे . तु pाला vवसायात व कायाH लयात िवशे ष सावधिगरी बाळगायला. लागे ल
जे णे क(न तु मचे अिधकारीगण तु मhा कामानी नाखु ष रहाणार नाहीत. कायाH लयात तु मचे वAर` पदािधकारी व मालक यां hाशी वाद
टाळा काही सरकारी काम तु मhासाठी िचं तेचा िवषय बनू शकतात. ™ाकाळात काही, नवे श/ु बनु शकतात.
श› आहे की तु pी Kत:ला अK$थ िकंवा िन
सु œा अ]$थरता ये ऊ शकते .

ीय अनुभवीत कराल. ते £ा तÏेती कडे ल- दे णे आवIक आहे . तु मhा Kभावात

मु लां सं बंधी समÌा िचं तेचा िवषय बनू शकतील. असा कुठtाही cकारचा वाद टाळा जे णे क(न तु मhा व तु मhा मु लाम’े मतभे दाचे
कारण बनू शकेल. मानिसक िचं ता, िभती व बे चैनी तु मhावर हावी होऊन कुcभाव पडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून राR चे ष भाव वQन गोचर (17 माच 2022 06:22:23 पासून 29 नोªd बर 2023 02:25:32)
हा अवधीत रा© चं Jमा पासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. तु मचा कामधं दा सु रळीतपणे व चां गtा गतीनी चाल•ाची
आशा क( शकता. जर तु pी vापार व vवसायात, कृिष िकंवा कोंबडीपालन -े /ात असाल तर आपtा धं Rात हवा तसा लाभ िमळू
शकतो.तु pी तु मhा िवरोधकां hा कडून सु œा धनाची आशा क( शकता. तु pाला तु मhा मामा कडून सु œा धनलाभ हो•ाची
सं भावना आहे .
आरोeा कडे ल- दे णे आवIक आहे कारण जु ने रोग पु šा उ¸वू शकतात. पण तरी सु œा तु pी जर जागृ क राहल व वे ळीच उपचार
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कराल तर सगळया रोगां पासू न मु wी िमळू न Kा$थ लाभ होईल.
सामािजक •Š‹ा तु pी यशKी £ाल. तु मची समाजात मान व cित`ा िनर—र वाढत जाईल. तु pी आवडणाMया िव(œ िलंगाhा
vwीशी व दु सMया धमाH hा vwीशी भे ट•ाची सं भावना आहे तु मचे या v]w बरोबर उÕाहीपणे व बौ]œक •#ीने यशKीपणे भे ट
होईल.
तु मचे श/ु तु मhा बरोबर िवन{ व आmाकारी राहतील आिण तु pी Sां hावर िवजय िमळवाल.
ज&Uथ चंDापासून केतु चे ^ादश भाव वQन गोचर (17 माच 2022 06:22:23 पासून 29 नोªd बर 2023 02:25:32)
™ा अवधीत केतु चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातू न गोचर‐•मण करे ल. हा काळ जीवनात धªा बसणार असे सू िचत करतो.
आरोeाकडे ल- दे णे आवIक आहे कारण िप[ रोगा िवषयीचे आजार हो•ाची श›ता आहे . तु pी ™ा िदनात मू ळvाधी सार³ा
रोगानी /b रहाल. तु मhा पित िकंवा प®ीचे आरोe िचं तेचा िवषय बनेल दोघां hा शAरAरक आजाराचा cभाव वै वािहक जीवनावर पडे ल.
तु मhा पै की काहींना अ$थाई िवáृतीरोग होऊ शकेल.
कामधं Rात अिधक समपH णाची भावना आवIक आहे Yाhा कमी अस•ामु ळे ™ा -े /ात तु pाला /ास सहन करावा लागे ल. पै शावर
तसे च आपtा खचाH वर ल-Rा. िवशे ष क(न कजH घे ऊ नका.
Kत:ला कुठtाही खटtा पासु न दू र ठे वा कारण तु pी केस हा( शकता व तु pाला कारावास होऊ शकतो. ™ा काळात तु pाला
अपमान व बदनामी सोसावी लागे ल. जवळचे लोक व िcयजनां बरोबर सामं जÌ ठे वा जे णे क(न ते तु pाला पािठं बा दे त राहतील.
तरीपण तु मhा पै की काहींना सु ख व सु िवधे चा आनंद िमळे ल. जर कमी होत असलेला कृŸप-ाचा चं xमा बरोबर व उपयु w असे ल.
धनाची आवक सीिमत राहील. तु मhा पै की काहींना िवदे श या/ेचा योग आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पंचम भाव वQन गोचर (24 माच 2022 10:57:02 पासून 8 एिLल 2022 11:59:06)
™ा काळात बु ध चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा v]wगत जीवनात क# सू िचत करतो. ™ा
काळात तु pी तु मhा प®ी, मु ले व अ सदÌां बरोबर वाद‐िववाद टाळा. यह हा असा काळ नाही की तु pी तु मचे िवचार व हÉ िम/ां वर
थोपवाल. आपtा िcय vwी बरोबर vवहार करताना सतकH रहा.
cकृित ही िचं तेचा िवषय बनू शकते . खा•ाकडे ल- Rा कारण तु pी Üर िकंव अितउŸ तापभावाने आजारी पडू शकता. अशा कुठtा
कायाH त भाग घे ऊ नका जे जीवनात धोका उiy करतात.
मानिसक •#या तु pाला उ[ेिजत व श]wहीनता जाणवे ल.
™ा काळात तु pी बे चैनी व शाAररीक /ासानी fb रहाल.
कामधं Rा म’े क#कारक व कठीण पAर]$थती िनमाH ण होईल. जर तु pी िवRाथsदशे त असाल तर िनzयपू वHक एकाfते ने अóास करा.
मन ]$थर ठे वा .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे चतु थ भाव वQन गोचर (31 माच 2022 08:40:27 पासून 27 एिLल 2022 18:16:44)
™ा अवधीत शु G चं xापासू न आपtा चव§ा$थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाb क(न आिथHक भरभराटीचा आहे . आपण
समृ œ हो•ाची आशा क( शकता. जर आपण शे तीिवषयक vवसाय करत असाल तर हा काळ शे तीसं बंधी साधने उiादने ™ा बाबतीत
फायRाhा •#ीने चां गला आहे .
आपला मोtवान वे ळ पित/प®ी व मु लां hा बरोबर महNपू णH िवषयाची चचाH कर•ात खचH होईल. आपण Kािद# जे वण, उ[म वg,
सु गधीxv यां चा आनंद Ñाल.
सामािजक जीवन वे गवे गळया घटनां नी पAरपू णH होईल. आपली लोकिcयता वाढे ल. नवीन िम/ िमळ•ाची श›ता आहे . आपtा नवीन व
जु ा िम/ां चा सहवास सु खद होईल. आपण घरापासू न दू र आनंदात काळ घालव•ाचा िवचार क( शकता. Sात िभy िलंगी vwी
बरोबर आनंद िमळ•ाची सं भावना आहे .
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cकृती चां गली राहील आिण आपtात शwी असtाची जाणीव होईल. ™ा काळात आपण ऐशारामाhा वbू व उपकरणे खरे दी
कर•ाचा िवचार कराल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे चतु थ भाव वQन गोचर (7 एिLल 2022 15:15:44 पासून 17 मे 2022 09:32:39)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा तु मhा जीवनातील काही भागात अडचणी िनमाH ण करे ल.
तु मhा पै की अिधकां ना जु ा श/ुंना िनयं /ण कर•ात अडचणी ये तील. तु मhा पAरवारातील िकंवा िमं /ामधलेच काही श/ुंशी तु मची
टªर होईल. काहींची दु # लोकां बरोबर मै /ी होईल.
Yामु ळे नंतर तु pाला /ास सहन करावा लागे ल. Sामु ळे Kत:hा वागणू कीकडे ल- ठे वणे आवIक आहे .
आरोeाकडे ल-दे णे आवIक आहे कारण ™ा काळात Üर िकंवा छातीम’े अK$थता जाणवे ल. तु मhा पै की काहींना रw व
पोटाचे िवकार सं भवतात.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ितत रहाल. तसे च िनराशे hा वाटे वर वाटचाल कराल.
™ा काळात नाती तु मhा कडून िवशे ष अपे -ा करतील अिधक दु :खापासु न वाच•ासाठी आपtा कुटुं िबया बरोबर व अ
बरोबर शां ितपू णH vवहार ठे वा. आपtा सामािजक cित`े ला व स ानाला धªा लागू दे ऊ नका.

नाते वाईकां

™ा काळात जिमन सं पि[hा िवषयां पासु न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ष भाव वQन गोचर (8 एिLल 2022 11:59:06 पासून 25 एिLल 2022 00:16:16)
™ा अवधी म’े बु ध चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात सकारा‘क व नकारा‘क अशा दोšी
घटनां चे िमVण राहील. हा िवशे षकाळ v]wगत जीवनात यश, ]$थरता व उyि[ सू िचत करतो तु मhा योजना यशKीपणे सं पy होतील
व Sामु ळे लाभ cा^ होईल.
कायH -े/ात तु pी आणखी चां गले काम कर•ाची सं भवना आहे . तु pी सगळया कामां म’े cगतीची आशा क( शकता.
™ काळात समाजात तु मची cित`ा वाढे ल. तु मचा सामािजक bर वाढे ल. cकृती चां गली राहील व बरोबरच मानिसक शां ित व आनंद
अनुभवास ये ईल.
परं तु तु मhा पै की काहींना बु धा hा ™गती मु ळे श/ुप-ा कडून िचं ता व अडचणी सतावतील.
आपtा पै शाची काळजी Ñा. आपtा अिधकाMयां बरोबर कुठtा ही cकारचा वाद टाळा.
Kा½ धो›ात टाकणाMया कुठtाही घटनां पासु न दू र रहा. शरीरा मधला ताप ™ा काळाल /ासाचे कारण बनू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे पंचम भाव वQन गोचर (13 एिLल 2022 15:49:52 पासून 22 एिLल 2023 05:14:20)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व cय®ां ना यश िमळणारा आहे . तु pी सगळया
योजना यशKीपणे सं पy हो•ाची आशा क( शकता व कायH तसे च vवसायात झोकून दे ऊन काम कर•ाची इÀा होईल. तु मhा
cय®ां मुळे तु pाला उŒbरीय पु र5ार िमळतील व vवसाय व vापारात लाभ व आणखी नvा सं धी िमळतील. जर तु pी िवRाथs दशे त
असाल िकंवा mानोपाजH न करत असाल तर ™ा -े /ात तु pी यशKी हो•ाची आशा क( शकता.
पै शाhा •#ीने तु pी व तु मचे कुटुं िबयां साठी हा काळ चां गला ठरे ल. तु pी पशु धन, घर, आभू षण व वg खरे दी करायचा िवचार कराल.
vwीगत (पात जर तु pी अिववािहत असाल तर ™ा वे ळी आदशH साथी िमळे ल व तु pी िववाहाhा •#ीने िवचार कराल. जर तु pी
िववाहीत असाल तर नवीन पा••ाची आशा क( शकता. कुटुं बातील दु सMया सदÌां शी सं बंध सु धारतील व Sां hाकडून लाभ होऊ
शकेल. तु pी घरकामा साठी सहायक pणू न घरगडी ठे वू शकता. घरात कुठलेतरी मं गल कायH सं पy होईल Yाhाम’े तु मचे योगदान
सवाH िधक असे ल.
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सामािजक •Š‹ा हा काळ चां गला आहे . तु pी उŒ वगाH ची साथ व राजकीय अनुfहाची आशा क( शकता बु œीची cखरता वाढून तु pी
कुठtाही cकारhा वाद‐िववादात यशKी £ाल. उरलेला वे ळ आमोद‐cमोद म’े vतीत होईल. मानिसक (पात शां ित अनुभव
कराल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ष भाव वQन गोचर (14 एिLल 2022 08:41:17 पासून 15 मे 2022 05:29:23)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा जीवनाhा cSेक -े /ात सफलता
िमळ•ाचा आहे . तु pी धनcा^ीमु ळे बãõकेhा खाSात वृ ]œ, समाजात उŒ $थान व जीवनाम’े सकारा‘क पAरवतH नाची आशा क(
शकता. हा काळ तु मचे मनोबल वाढवणारा आहे . तु pाला वAर` पद िमळू शकते व वAर` पदािधकाMयां कडून तु मचा स ान होऊ
शकतो. तु मhा cय®ां थी वाखाणणी वAर` पदािधकाMयां बरोबर अनुकूल सं बंध ही ™ा काळाची िवशे षता आहे . श/ु तु मhा जीवनातू न दू र
जातील.
आरोeाचा िवचार करता तु pी रोग, नैराशा, अकमH •ता, िचं ता ™ापासू न मु w रहाल. तु मhा कुटुं बासाठी सु œा हा काळ उ[म राहील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे सXम भाव वQन गोचर (25 एिLल 2022 00:16:16 पासून 2 जुलै 2022 09:43:53)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ आजारपण घे ऊन ये ईल. तु pाला ™ा अवधीत
शरीरातील दु :ख व कमजोरी झेलावी लागे ल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ता व अशां ित अनुभव कराल. हा काळ मानिसक गु तां गुंत व कुटुं िबयां बरोबर गै समजु ती दशH वतो. आपली
प®ी/पित, मु लां बरोबर सं भाषण करते वे ळी वाद टाळा िकंवा आपु लकी कमी होऊ दे ऊ नका. अशी वे ळ ये ऊ दे ऊ नका की तु pाला
अपमािनत व खाली मान घालायला लागे ल.
तु मhा cय®ात ये णाMया अडचणीं तु pाला अिधक सं ताप दे तील. तु मचा cवास करायचा िवचार असे लतर तो सं भवत: क#कारक व हवे
ते फळ न दे णारा असे ल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पंचम भाव वQन गोचर (27 एिLल 2022 18:16:44 पासून 23 मे 2022 20:26:54)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. अिधकतर काळ आनंदात vतीत होईल. पै शाhा •#ीने हा
चां गला काळ आहे कारण तु pी आपtा धनाची वृ œी क( शकाल.
जर तु pी राजकीय िवभागाnारा घे •ात ये णाया पAर-ा दे त असाल तर तु pाला यश िमळे ल.
जर से वारत असाल तर पदोyित सं भवते . तु pी सामािजक cित` म’े वाढ हो•ाची आशा क( शकता तु मचे िम/, मोठी लोक, िश-क
यां ची तु मhावर कृपा •#ी राहील.
िcयजनां बरोबर सं बंध ²े हपू णH राहतील व तु मhा cणयीजीवनात उ•टता राह•ाची आशा आहे . तु pी वै वािहक जीवनात सु ख िकंवा
िभy िलंगवाtा बरोबर शाAररीक सं बंधां ची आशा क( शकता. तु pी कुटुं बातील नvा सदÌाला भे टू शकता िकंवा नvा v]wला
पAरवारात घे वू शकता.
™ा काळात आरोe उ[म राहील. ™ा काळात चां गtा भोजनाचा आनंद Ñाल, धन लाभ होईल आिण Yा वbुं िमळव•ाची इÀा
होती Sा िमळतील.
ज&Uथ चंDापासून शिन चे चतु थ भाव वQन गोचर (29 एिLल 2022 07:53:21 पासून 12 जुलै 2022 14:48:16)
™ा अवधीत शिन चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा कठीण काळ आहे . जीवनातील अनेक vव$था cमाणे च
िव[ vव$था नीटपणे सां भाळावी लागल. िजतके होईल िततके कजH , खचH व पै शाhा नुकासानी पासु न वाचा तु मhाम’े कामाhा
बाबतीत िन(Õाह वाढे ल. तु मhापै की काहींना आपtा कामाhा बाबतीत अ(ची वाढtाने वAर` व उŒ अिधकाMयां चा राग
सां भाळवा लागे ल. तु मhा पै की काहींची दु सMया जागी बदली होऊ शकते .
सामािजक •#ी ने हा काळ चां गला नाही. आपली लोकिcयता सां भाळू न ठे व•ासाठी सतत cय®शील रहा. अशा गो#ीं पासु न दू र रहा
Yामु ळे अपमान हो•ाची िभती असे ल.
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तÏेतीकडे ल- क}õिदत करा. तु मhा पै की काही पोटाचे रोग, वात रोग िकंवा छो‹ा मो¦ा आजरां नी /b राहतील. काहींhा मनात
कायRाhा िव(œ जाऊन पापकमH कर•ाची ती¯ ईÀा होईल.
श/ुशी वाद टाळा. तु मhा पै की काहींना िम/ व शु भिचं तकापासू न वे गळे £ायला लागे ल.
घरात प®ी व मु लां hा तÏेतीकडे ल- दे णे आवIक आहे कारण आजारपण िकंवा अ कारणां मुळे जीवाला धोका सं भवतो.
तु मhापै की काही कुटुं िबयां चे सदÌां hा मृ Sु मु ळे शोकम9 राहतील. आपले नाते वाईक व िcय vwींबरोबर कुठtा तरी अिcय
]$थतीत अडक•ाची श›ता आहे . ™ा काळात सं भव आहे की आपले कुटुं िबय आिण नाते वाईकां म’े तु मचे नवे श/ु बनतील. ™ा
िदनात श/ु पासु न सावध रहा.
™ा काळात तु मhा पै की काही घरात नवीन िशशु यायची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे सXम भाव वQन गोचर (15 मे 2022 05:29:23 पासून 15 जून 2022 12:03:50)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ क#पद या/ा आरोeा सं बंधी िचं ता व vापारात
मं दीhा सू चक आहे . कायाH लयात तु pी तु मhा वAर` vं wी िकंवा उŒािधकाMयां बरोबर मतभे द टाळा. कायाH लयात िकंवा रोजhा
जीवनात नवीन श/ु बनणर नाहीत ™ाची काळजी ’ा.
™ा काळात vापाराम’े अडचणी िकंवा तोटा होऊ शकतो. तु pाला तु मचा cय® म’ेच सोड•ास िववश केल जाऊ शकते . जे
िमळव•ाचे तु मचे Kè होते . Sा उÇे श व ल- cा^ी म’े अडचणी ये ऊ शकतात.
तु मhा जोडीदारला होणारे शाAररीक क#, दु :ख व मानिसक vथा िचं तेचा कारण बनू शकतात. तु pाला Kत:ला सु œा आरोeा सं बंधी
काळजी घे णे आवIक आहे . कारण तु pी पोटाचे िवकार, िवषारी भोजना पासू न होणारे रोग िकंवा रw दोष ™ा सार³ा रोगाचे िशकार
होऊ शकता. मु लां चे आरोe सु œा िच—ेचा िवषय बनू शकते . ™ा vितAरw ™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे पंचम भाव वQन गोचर (17 मे 2022 09:32:39 पासून 27 जून 2022 05:40:12)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात -ु Èता व अbाvbे चा cितक आहे . तु मचे खचH
श› असतील ते वढे कमी करणे बु œीमानी ठरे ल कारण ™ा काळात पै सा व खचH ™ावरचे िनयं /ण तु मhा हाताबाहे रचे ठरे ल.
मुं ला कडे िवशे ष ल- दया कारण ती आजारी पडु शकतात. तु मhात व तु मhा मु ला म’े मतभे द होऊ दे ऊ नका कारण ते क#कारक
ठरतील.
श/ु बरोबर सावधपणे िनरािपटा करा आिण नवे श/ु बनु दे ऊ नका श/ु ™ा िवशे ष काळात तु मhा -ोभाचे कारण बनू शकतो.
आरोeाकडे िवशे ष ल- दे •ाची आवIकता आहे . तु pी िन(Õाह, थकवा व बे चैनी अनुभव कराल. तु मhा पै की काही आशा एखाR
रोगानी /b रहाल Yाची नीट पणे तपासणी करावी लागे ल. तु मhा भोजन सवयी कडे ल- Rा.
तु मhा पै की काहींhा vवहारात बदल ये ईल. तु pी रागीट, आशं िकत व िcयजनां बरोबर उदासीन रहाल जे तु मhा Kभावाhा िव(œ
असे ल. तु मhा पै की काही आपला थार व cिसœी गमावू शकतो नको असलेtा आवIकता व काही अनैितक कामाची cलोभने
तु pाला अडचणीत टाकतील. ™ा काळात कुटुं बातील सदÌां बरोबर भां डणे टाळा.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ष भाव वQन गोचर (23 मे 2022 20:26:54 पासून 18 जून 2022 08:16:05)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोच•मण करे ल. हे गोचर •मण तु मhा साठी काही कठीण काळ आणू शकते .
तु मhा cय®ात अनेक अडचणी ये तील. श/ु वाढ•ाची सं भावना आहे आिण आपtा vावसाियक भागीदारा बरोबर भां डण होऊ
शकते . हे पण सं भव आहे की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ श/ु बरोबर समझोता करावा लागे ल.
™ा काळात प®ी व मु लां बरोबर वाद टाळा. तु pाला हा पण सÂा िदला जातो की लां बचा cवास टाळा कारण अपघात होऊ शकतो.
आरोeा काळजी Ñा कारण रोग, मानिसक बे चैनी िभती व यासै न रोगानी /b रहाल.
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समाजात cित`ा व कायाH लयात स ान िटकवू न ठे वा कारण असा cय— केला नाहीत तर तु pाला अपमान, उगाचच होणारे वा व
कोटH कचे री यां ना तोंड Rावे लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे अAम भाव वQन गोचर (15 जून 2022 12:03:50 पासून 16 जुलै 2022 22:56:58)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ नुकसान व शरीराhा vाधींनी fb करणारा
आहे . नको Sा खचाH पासू न दू र रहा व आिथHक vवहारात सावध रहा.
हा काळ कायाH लयात अिcय घटनां चा आहे . कायाH लय अ’- व वAर` अिधकाMयां शी कुठtाही cकारचा मदभे द टाळालतरच तु pी
सु रि-त रा© शकाल.
घराम’े नवरा/बायको चा वाद भां डणाचे (प घे ऊ शकतो. पाAरवारी सामं जÌ व सु खासाठी कुटुं बाचे सदÌ व िवरोधकां बरोबर भां डण
न £ावे ™ा िवषयी जाग(क रहा.
आरोeाची िवशे ष काळजी ’ा कारण पोटाचे रोग, रwदाब, मू ळvाध अशा रोगां पासू न /ासलेले रहाल. तु pी, भय, िचं ता व बे चैनीनी
/b रहाल. Kत:च िकंवा आपtा कुटुं िबयां च जीवन धो›ात घालू नका. कुठtाही नाते वाईकाची समÌा अचानक समोर ये ऊन िचं तेचा
िवषय बनू शकते .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे सXम भाव वQन गोचर (18 जून 2022 08:16:05 पासून 13 जुलै 2022 10:50:14)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ gीयां मु ळे ये णाMया अडचणींचा आहे . gी बरोबर
कोटH कचे री टाळा व बायको बरोबर मधु र सं बंध ठे वा. हा अशा बायकां साठी िवशे ष (पाने बे चैनीचा काळ आहे Yां hा ज प/ीत शु G,
सातvा $थानात आहे . तु मची प®ी gीरोगां नी, शाAररीक पीडा, मानिसक तणाव ™ां नी /ासलेली राहील.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही पै शाचे नुकसान न होवो ™ासाठी gीसं पकH टाळा.
तु मचे दु # िम/ काहीतरी अिन# करतील असा तु pाला आभास होत राहील. बायकां बरोबर उगाचच मतभे द तु मhा सं तापाचे कारण
बनेल. कुठtातरी मिहले सबं धीhा भां डणात पडून तु pी नवे श/ु बनवाल.
™ा काळात तु pी मानिसक तणाव, िनराशा Gोध ™ानी /b £ायची सं भावना आहे . आरोeाची काळजी Ñा कारण तु pी यौनरोग,
मू /िवकार िकंवा छो‹ा‐मा¦ा रोगानी /ासलेले रहाल.
vावसाियक •#या हा काळ फारसा चां गला नाही. दु # सहकाMयां पासु न सावध रहा कारण ते तु मhा cगतीhा मागाH त अडथळे िनमाH ण
करतील. तु pाला तु मचे वAर` अिधकारी मान‐स ान दे तील.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ष भाव वQन गोचर (27 जून 2022 05:40:12 पासून 10 ऑग 2022 21:10:32)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ शु भ सू िचत करणारा आहे . ™ा काळात तु pी सोने,
पोवळे , तां बे cा^ कराल. धातु व अ vापारात तु pाला अचानक लाभ होईल. जर तु pी से वारत असाल व Yा पदोyित व स ानाची
cती-ा करत असाल तर तो तु pाला ™ा काळात cा^ होईल. तु मhापै की बMयाच जणां ना कामात यश िमळे ल.
सवH / आिथHक दशा सु धार•ाने तु pी सु र-ा शां ित व सु ख अनुभव कराल. तु pाला ™ा िदनात पू णHपणे मानिसक शां ित िमळे ल व तु pी
भयमु w £ाल.
हाच श/ुवर िवजय cा^ कर•ाचा काळ आहे . जर तु मhा वर कुठला खटला चालू असे ल तर िनकाल तु मhा बाजु ने लागे ल. तु मचे
बरे चसे श/ु भागे हटतील व तु मचा िवजय होईल. समाजात तु pाला स ान व cित`ा िमळे ल. तु मhा पै की काही दान‐पु •ाचे कायH
करतील.
™ा काळात आरोe चां गले राहील. सारे जु ने रोग व क#ापासु न मु wी िमळे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे अAम भाव वQन गोचर (2 जुलै 2022 09:43:53 पासून 17 जुलै 2022 00:09:36)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व यशाचा cतीक आहे . हा तु मhा सगळया
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कामां ना व योजनां ना यश दे ईल. हा पै शाhा •#ीने ]$थर व लाभ दे णारा काळ आहे . तु मचा समाजात bर वाढे ल. लोक तु pाला स ान
दे तील व लोकिcयते त वाढ होईल.
™ा काळात तु मची जीवनशै ली आरामदायक असे ल. मु लां पासु न सु ख िमळ•ाची सं भावना आहे . कुटुं बात बाळाचा ज
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु मची मु ले सं तु# व सु खी राहतील.
तु मhे चै त

सु खात वाढ

व बु œीमानी वाढे ल. तु pी तु मची cितभा व mान ™ां चा बरोबर िनणH य घे •ात उपयोग कराल.

श/ु नामोहरम होतील व तु मhा ते जापु ढे िफके पडतील. ™ावे ळी सगळीकडून मदतीची अपे -ा क( शकता.
पर—ु ™ावे ळी cकृित कडे अिधक ल- दे णे आवIक आहे कारण तु pी आजारी पडू शकता. खायची ïायची काळजी Ñा, cसy रहा
तसे च उदािसनता व िभतीला जवळ ये ऊ दे ऊ नका.
ज&Uथ चंDापासून शिन चे तृ तीय भाव वQन गोचर (12 जुलै 2022 14:48:16 पासून 17 जानेवारी 2023 18:03:34)
™ा अवधी म’े शिन चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा शु भकाळाचा सं केत दे तो. हा तु मhा कायH -े/ासाठी व
पै शाhा •#ीने उ[म काळ आहे . तु मhा पै की अनक जण अनेक cकारे पै सा कमावतील. ™ा काळात आरं भ केलेला vापार, योजना
िकंवा कामधं दा िनिzतपणे यशKी होईल.
जर तु pी कुªुटपालन िकंवा कृिष vवसाया सं बंधीत असाल तर हा काळ िवशे ष •Š‹ा शु भ आहे . तसे च आपtाला आपtा कामात
िवशे ष लाभ होईल.
तु मhापै की काही ™ािदनात जमीन िकंवा इतर अचल सं प[ीचा खरे दी कर•ाचा िवचार क( शकतात. एकुण काय तर धन सं बंधात हा
काळ चां गला व शु भ आहे .
जर तु pी बे रोजगार असाल तर तु मचे भाe उजळ•ाची श›ता आहे कारण तु मh समोर अनेक लाभcद असे नोकMयां चे िकंवा
कामाचे cbाव ये तील. जे नोकरीत आहे त Sां hा पगारात वाढ, उŒपद व अिधकार िमळू शकतात. तु मची समझदारी, योeता व cय®
सं गळयां चे ल- वे धून घे तील.
सामािजक •#या सु œा हा शु भ काळ आहे कारण तु pी सामािजक यशKीते ची िशडी िदन}õिदन चढतच जाल. तु मhापै की अिधकतर घरात
नोकर आिण कायाH लयात मदतनीस ठे वतील जे तु मhा कामात सहाÁ करतील. काही झाल तरी तु pी तु मचा प- …#पणे व सहजते ने
मां डा Sामु ळे तु pी िवजयी £ाल.
आरोe चां गले राहील. तु pाला अस वाटे ल की तु मh पायात शwी व उÕाहाला पं ख फुटलेले आहे त. जर जु ना रोग असे ल तर Sातु न
मु wी िमळू न सु खशां ित अनुभवाल.
घरात सं पूणHपणे सु खाचे वातावरण राहील. तु मची प®ी/पित अिधकच cे मपू णH व समिपH त होतील व तु pाला वै वािहत जीवनाचा आनंद cा^
होईल.
तु मhा भावा‐बिहणींचा व मु लां चा vवहार चां गला राहील व ते तु pाला कामात सहाÁ करतील. श/ुवर िवजय िमळवाल व तु मh
भाeलÖीची कृपा राहील तु मhा पै की काहींना cवास योग आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे अAम भाव वQन गोचर (13 जुलै 2022 10:50:14 पासून 7 ऑग 2022 05:20:31)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल हा काळ चां गtा पAर]$थतीचा cतीक आहे . ™ा िवशे ष काळात
भौितक सु ख साधनां ची आशा क( शकाल. तसे च पू वs आलेtा सं कटां वर ™ाकाळात िवजय िमळू शकाल. तु pी जमीन, घर व इ े ट
घे •ाचा िवचार क( शकता.
जर तु pी अिववाहीत यु वक िकंवा यु वती असाल तर चां गtा वर िकंवा वधू ची आशा क( शकता. जे आपtासाठी चां गले भाe घे ऊन
ये तील. pणू न तु pाला सुं दर व आकषHक यु वतीची सोबत िमळ•ाची श›ता आहे .
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आरोe उ[म राहील.
जर िवRाथs दशे त असाल तर तु मची अिधक cगती होईल. तु मhा cखरते कडे सगळयां चे ल- जाईल. ते £ा समाजात तु मची मान व
cित`ा वाढे ल.
vवसायाhा •#ीने चां गला काळ आहे . तु मhा vापाराची व vवसायाची िहतिचं तक व िम/ यां hा मदतीमु ळे भरभराट होईल. िविश#
राजकीय vwी भे ट•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे नवम भाव वQन गोचर (16 जुलै 2022 22:56:58 पासून 17 ऑग 2022 07:23:09)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िवशे ष महNाचा cभाव पडे ल. ™ा
काळात तु मhावर कोणी षडयं / रचtानु तु pी दोषी मानले जाऊ शकता. जागा बदल•ाची श›ता आहे तसे च मानिसक‐शां ितची
कमी जाणवू शकते .
तु pाला िवशे ष काळजी Ñावी लागे ल जे णे क(न तु मचे अिधकारी तु मhा कामावर नाराज न राहोत. तु pाला अपमान िकंवा मानहानी
सहन करावी लागे ल आिण तु मhावर खोटे आरोप केले जा•ाची श›ता आहे . Kत:ला किठण िकंवा गुं तणाMया ]$थती पासू न दू र ठे वा.
आिथHक •#या हा काळ किठण आहे . पै सा वसू ल करणे कठीण जाऊ शकते . िवनाकारण होणाMया खचाH पासू न िवशे ष क(न, दू र रहा.
तु मhा व तु मhा गु ( म’े वाद होऊ शकतो. तु मhा म’े आिण कुटुं बातील सदÌ तसे च िम/ां hा म’े मतभे द िकंवा वै चाAरक वाद
भां डण िकंवा असं तोषाचे कारण बनू शकतात.
™ा काळात शाAररीक व मानिसक रोगां नी /b राह•ाची सं भावना आहे . pणू न आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा ™ा िदनात तु pाला अिधक
थकवा, िनराशा िकंवा हताशा जाणवू शकेल.
™ा सगळया v]wAरw तु pी कुठtातरी चां गtा कामा िवषयी. िवचार क( शकता िकंवा Sात नैपु• cा^ क( शकता. cवासाचा
योग आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे नवम भाव वQन गोचर (17 जुलै 2022 00:09:36 पासून 1 ऑग 2022 03:44:47)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा कायH -े/ात अडचणी व cगती थां बवू शकतो.
तु pी हे ल-ात ठे वा की कुठलेही काम करताना नंतर पzाताप करायला लागू नये .
कुठलेही नवीन काम सु ( कर•ाhा आधीच अडचणी ये तील. अशा अनेक कारणां मुळे तु pीं मानिसक •Š‹ा िचडणे , अ]$थरता व
अSंत दबाव अनुभव कराल.
श/ु पासु न सावध रहा करण ™ा काळात ते तु pाला अिधक नुकसान पोहोचवू शकतात. कुटुं िबय व नाते वाईकां बरोबर वाद घालू नका
कारण Sाला भां डणाचे (प ये इल.
™ा काळात तु मhा िचडिचडया Kभावामु ळे तु pी धमH िकंवा दु Áम ]$थती म’े चू का व कमतरता शोधू न काढाल. ™ा काळात काम पू णH
कर•ासाठी तु pाला अितशय पAरVम करावे लागतील. परं तु कायH आवडणारे नसtास तु pाला /ास घे •ास थां बवू शकते .
लां बचे cवास टाळा कारण ते क#कारक ठरतील व हवे असलेले फळ िमळणार नाही. भोजनात चां गtा सवयी व जीवनात सकारा‘क
]$थती आ‘सात करा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे दशम भाव वQन गोचर (1 ऑग 2022 03:44:47 पासून 21 ऑग 2022 02:04:48)
™ा अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व आनंद दे णारा आहे . तु pी cसy रहाल व
तु मhा सगळया cय®ां ना यश िमळे ल. vावसाियक -े /ात तु pी चां गले हो•ाची आशा क( शकता. तु pी Kत:ला सोपवलेले काम
यशKीपणे व ठरलेtा वे ळी पू णH कराल.
™ा काळात घराम’े सु œा सु ख नां देल. तु pी कुठtातरी आकषHक vwीला भे टाल. तु मhापै की काही िव(œ िलंगवाtा बरोबर
भावना‘क काळ vतीत कराल. ™ा vwीपासु न लाभ हो•ाची आशा आहे .
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पै शाhा •#ीने हा चां गला काळ आहे . तु मचे cय® यशKी हो•ाने तु pाला आिथHक लाभ् होईल आिण तु pी आणखी जाb लाभाची
अपे -ा क( शकता.
™ा काळात समाजात तु मचे $थान वाढे ल. तु pाला cित`ा व स ान िमळे ल. समाजात तु pी सिGय रहाल व समाज सु धारणे त भाग
Ñाल.
हा काळ मानिसक तणावापासु न मु ]w व शां ित चा सू चक आहे . श/ु सरळपणे पराभू त होतील व जीवना शां ती cा^ होईल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे नवम भाव वQन गोचर (7 ऑग 2022 05:20:31 पासून 31 ऑग 2022 16:18:31)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात तु मhा वgसा¦ा म’े नवीन वgां ची भर पडे ल.
™ािशवाय हा शाAररीक सु ख, भौितक सु ख व आनंद दे णारा आहे .
पै शाचा लाभ व मू tवान आभू षणां चा उपभोग घे •ाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . vापारात भरभराट होऊन भरपू र लाभ िमळे ल.
हा काळ िश-णाhा •#ीने यश दशH वतो. शरीर Kा$थ चां गले राहील.
कुटुं बाम’े भावा‐बिहणीचे सहकायH पिहtा पे -ा जाb िमळे ल. तु मhा घरात काही मं गलकायH सं पy होतील. जर अिववािहत असाल तर
िववाह कर•ाचा िनणH य घे ऊ शकाल. तु pाला मनपसं द जोडीदार िमळे ल जो चां गले भाe घे ऊन ये ईल.
हा काळ सामािजक घडामोडींचे नेतृN कर•ाचा आहे Sामु ळे नवीन िम/ बनतील. आपtाला अ’ा]‘क मागाH ची िदशा दाखवणारा
मागH दशH क िमळू शकेल. कलेhा -े /ात तु मची (ची वाढे ल तु मhा सâगुं णां कडे व स•माH कडे सगळया ल- आपोआप वे धेल. ते £ा
तु मची सामािजक cित`ा उं चावे ल.
™ा काळात मनातील ईÀा पू णH होऊन श/ुवर िवजय िमळे ल. जर तु pी ता]Nक वादात गुं तलेले असाल तर िजं क•ाची श›ता आहे .
तु pी ™ा काळात लां बhा cवासाला जा•ाचे ठरवू शकता.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे सXम भाव वQन गोचर (10 ऑग

2022 21:10:32 पासून 16 ऑ©ोबर 2022 06:36:09)

™ा अवधीत मं गळ चं xा पासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. आरोeाhा •#ीने हा काळ कठीण आहे .
तु मh Kत:चा cित िकंवा प®ी िकंवा जवळचे नाते वाईक यां ची आरोe समÌा मानिसक िचं तेचे कारण बनेल. तु pाला थकवा जाणवे ल
तसे च ने/ रोग, पोटाhा तGारी व छाती चे क# सतावतील. तु pाला तु मh जोडीदार hा आरोeाचीही काळजी ’ावी लागे ल. तु pाला व
तु मhा प®ी/पित ला गहन मानिसक िचं ता सतावे ल.
तु मhा पै की अिधकां ची कुठtातरी सÐन v]w बरोबर श/ुN सं भवते . तु pा पित प®ी म’े वे गवे गळया िवचारां मुळे गै रसमज न होवो
™ासाठी सावध रहा. जर बु œीचातु याH ने व कुशलते ने हे मतभे द नाही सोडवले तर मो¦ाभं डणात Sाचे (पां तर होईल. आपले िम/ व
नाते वाईक यां hा बरोबर समजू तीने वागा. तु मचे नाते वाईक तु मhा मनोvथेचे कारण बनतील. तु मhा vवहारावर िनयं /ण ठे वा कारण
तु मची मु ले तसे च भाऊ‐बिहण तु मhा बरोबर राग‐राग करतील व अपशjां चा वापरही करतील पै शाhा vवहारा cित सावध रहा.
vथH चु रशीhा फेMयात तु pी पै सा गमवाल. शानशौकी वर खचH न करता चां गले भोजन व कपडयां कडे ल- Rा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे दशम भाव वQन गोचर (17 ऑग 2022 07:23:09 पासून 17 स¦d बर 2022 07:21:50)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा शु भकाळ आहे . हा काळ लाभ, पदोyित, cगित तसे च
cय®ां ना यश िमळवू न दे णारा आहे .
तु pी कायाH लयात वरचे पद िमळ•ाची आशा क( शकता. वAर` अिधकाMयां ची कृपा•#ी, राजकीय स ान तसे च चां गtा सं धीची तु pी
आशा क( शकता.
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हा काळ तु pी केलेtा कामाला फळ िमळणारा आहे वा तु मhा अडकलेtा कामां ना पराका`े पयr त पोहोचवणारा आहे .
समाजाम’े तु pाला स ाननीय $थान िमळू शकते . तु मचा समािजक दायरा वाढे ल. अथाH तच लोकां बरोबर, िवशे ष क(न पु (ष असे ल
तर बायकां बरोबर आिण बाई असे ल तर पु (षां बरोबर लाभदायक आदान‐cदान वाढे ल. ™ा काळात तु pी सव\Œ स[े कडून सु œा
स ान िमळ•ाची आशा क( शकता. Yाचा कधी िवचार केला नाही अIा काही िठकाण©न सु œा अचानक cा^ी हो•ाची श›ता
आहे .
तु मचे आरोe उ[म राहील आिण सगळीकडे सु खच सु ख िदसे ल
ज&Uथ चंDापासून बुध चे एकादश भाव वQन गोचर (21 ऑग

2022 02:04:48 पासून 26 ऑ©ोबर 2022 13:47:32)

™ अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा धनलाभ व ’ये cा^ी होणारा आहे . तु pी िविभy मागsनी
अिधक आिथHक लाभाची आशा क( शकता. तु मचे v]wगत cय® vापार व गुं तवणु क तु मhा साठी अिधक फायदा व अिधक लाभ
घऊन ये तील. तु pी से वारत असाल िकंवा vवसायात असालतर ™ा काळात लाभचे ठरे ल.तु pी अिधक यशKी हो•ाची सं भावना आहे .
™ा काळात तु pी आपtा कायH -े/ात अिधक समृ œ £ाल.
cकृित चां गली Mहायली पािहजे . तु pी Kत: म’े शां ती अनुभव कराल. तु pी बोल•ात व vवहारात जाb िवन{ £ाल.
घरात सु œा तु pी सु खाची आशा क( शकता. तु मची मु ले व जोडीदार cसy व न{ राहतील चां गली बातमी िमळ•ाची सं भावना आहे .
तु pी भौित सु खानी घे रलेले रहाल.
सामािजक •#ीने हा काळ चां गला आहे . समाज तु pाला अिधक आदर‐स ान दे ईल. तु मचे वा
तु मhा कडे खे चले जातील.

ातु यH व आकषHक cकृित मु ळे लोक

ज&Uथ चंDापासून शु / चे दशम भाव वQन गोचर (31 ऑग 2022 16:18:31 पासून 24 स¦d बर 2022 21:03:17)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मणकरे ल. हा काळ तु मhा साठी मानिसक Gोध, अशां ित व अ]$थरता
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात शाAररीक क# भोगावे लागतील.
पै शाhा बाबतीत ल- ठे वा. तसे च कजH Ñायचे टाळा कारण ™ा काळात तु pी कजाH म’े बु टुन राह•ाची सं भावना (श›ता) आहे .
श/ु पासु न सावध रहा तसे च अनावIक वाद टाळा कारण Sामु ळे _े ष वाढतील व श/ु सं ³ेत सु œा वृ œी होईल. समाजात बदनामी व
ितर5ार होऊ नाही Sासाठी जाग(क रहा.
आपले नाते वाईक व बायकाhा बरोबर vवहारात िवशे ष सतकH रहा कारण अकारण गै रजमजा मु ळे श/ुN वाढू शकेल. आपtा
वै वािहक जीवनात सं तुलन ठे व•ासाठी आपtा प®ी/पित बरोबर वाद टाळा.
तु pाला तु मhा वAर` अिधकारी िकंवा सरकारी लोकां कडून /ास सहन करावा लागे ल. आपtा सगळया कायाH ना यशKीपणे पू णH
कर•ासाठी आपtाला अथक पAरVम करावे लागतील.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे एकादश भाव वQन गोचर (17 स¦d बर 2022 07:21:50 पासून 17 ऑ©ोबर 2022 19:22:33)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™चा अथH आहे की धनलाभ, आिथHक व सामािजक ]$थती
म’े सु धार व उyित.
तु मhा वAर` अिधकाMयाकडे पदोyित माग•ासाठी हा काळ अनुकूल आहे .
™ा कालावधीत कायाH लयात vापारात लाभ, धन cा^ी तसे च िम/ां कडून सु œा काही िमळ•ाची आशा क( शकता.
समाजात तु मची cित`ा वाढे ल तसे च शे जाMयां म’े सु œा स ान िमळ•ाची श›ता आहे .
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तु मचे Kा½ उ[म राहील जे तु मhा कुटुं बात आनंद िनमाH ण करे ल.
™ा कालावधीत तु मhा घरात अ’ा]‘क िनिमH तीचे काही कायH पू णH होईल जे णेक(न तु मhा कुटुं बातील आन– िnगु णीत होईल. सु fास
भोजन व पÊाy इSादींचे वां टप होईल एकुण काय तर हा काळ तु मhा कुटुं बासाठी शां ितपू णH व सु ख दे णारा आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे एकादश भाव वQन गोचर (24 स¦d बर 2022 21:03:17 पासून 18 ऑ©ोबर 2022 21:39:36)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मू लत: धन सु र-ा व कजH मुwीचा सू चक. आहे ™ा
काळात तु मhा इतर आिथHक सं मÌां चे समाधान सु œा हो•ाची श›ता आहे .
हा काळ तु मhा cय®ां ना यश िमळ•ाचा आहे तु मची लोकिcयता वाढे ल व cित`ा उं चावे ल.
तु मचे सगळे ल- भौितक सु ख, ऐशोआरामाची साधने, वg, र® व इतर आकषHक साधनां कडे राह•ाची श›ता आहे . तु pी Kत:चे घर
Ñायचा िवचार क( शकता.
सामािजक •#ीने हा काळ सु खाचा आहे . मान‐स ान वाढे ल तसे च िम/ां चे सहकायH िमळे ल.
िव(œ िलंगवाtा बरोबर सु खाचा काळ घालव•ाची तु pी आशा क( शकता. जर िववािहत असाल तर वै वािहक जीवनात परमानंद
cा^ हो•ाची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे अAम भाव वQन गोचर (16 ऑ©ोबर 2022 06:36:09 पासून 13 नोªd बर 2022 20:49:54)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात जाbक(न शाAरAरक क# होतील. आपtा
जीवनात आरोe, दे हसौ`व ™ां ची िवशे ष काळजी ™ा अवधीत घे णे आवIक आहे . रोगां पासु न दू र रहा व बरोबरच चां गtा आरोeा
साठी कुठtाही cकारची नशा व चू कीhा सवयी पासू न दू र रहा. तु pाला काहींना रwां संबंधी रोग pणजे च रwाची कमी, रwgाव
असे आजार उ¸वू शकतात. ™ाकाळात शाg व श/ु पासु न दू र रहा. जीवनात धोका उiy करणारे कोणते ही काम क( नका.
आिथHक vवहारां वर ल- दे णे आवIक आहे . सावधान न राह•ाने तु मhा पै की अिधकां ना िमळणाMया फायRाम’े तू ट ये •ाचा सं भव
आहे . कजH न घे ता Kत:ला कजH मुw ठे वायचा cय® करा.
जर तु pाला आपtा कामात िकंवा vवसायात यशKी £ायचे असे ल तर जाb cय® करावे लागतील आपले पद व cित`े वर पकड
कायम ठे व•ासाठी अनेक अडचणींना तोंड Rावे लागे ल.
तु मhापै की अिधकां ना िवदे श cवासावर जायला लागे ल. तसे च बMयाच काळ आपtा कुटुं िबयां पासु न दू र रा©न िवरह सहन करावा
लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ^ादश भाव वQन गोचर (17 ऑ©ोबर 2022 19:22:33 पासून 16 नोªd बर 2022 19:15:03)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा बराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ िवशे ष क(न आिथHक अडचणींनी भरलेला आहे . अत:
पै शासं बंधीचे िनणH य िवचारपू वHक व सावधानते ने घे णे आवIक आहे .
तु मhा कामाhा िठकाणी तु pी व तु मचे वAर` अिधकारी यां hाम’े मतभे द होऊ शकतात. तु मचे अिधकारी तु मhा कामाचे कौतु क
करणार नाहीत आिण सं भव आहे की तु pाला िदले गे लेले अिधकार कमी करतील िकंवा पगार कमी दे तील.यिद आपको अपने cयासों व
पAरVम की पयाH ^ सराहना न होए इ]Àत पAरणाम न िनकल} तो भी िनराश न हों ।
जर तु मhा cय®ां चे िकंवा पAरVमां चे कौतु क झाले नाही व हवा असलेला पAरणाम िमळला नाही तर िनराश होऊ नका.
जर तु मचा vापार असे ल तर vापारात फटका बसू शकतो. दे •ा‐घे •ात िवशे ष सावधानता पाळा. हा काळ सामािजक •Š‹ा सु œा
कठीण काळ आहे . कुठtाही वादा म’े पडू नका कारण िम/ां बरोबर व वAर` vwींबरोबर भां डण हो•ाची सं भावना आहे .
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तु pाला लां बhा cवासावर जायला लागू शकते परं तु हवा तो फायदा िनघे ल असे नाही. अशा कामां पासू न दू र रहा जीवनात सु र-े ला
आपला मू ल‐मं / बनवा. आपtा व आपtा कुटुं बाhा आरोeाची काळजी Ñा कारण ताप, पोटाhा गडबडी, ने/रोग होऊ शकतात.
™ा वे ळी असं तोष आपtा घराची मन:शां ती व सामं जÌावर cभाव पाडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ^ादश भाव वQन गोचर (18 ऑ©ोबर 2022 21:39:36 पासून 11 नोªd बर 2022 20:09:20)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात चां गtा व वाईट दोšी cकारhा घटना घे ऊन
ये ईल. एकी कडे आिथHक लाभ होऊ शकतो तर दु सरीकडे धन व वgे यां चे नकळत नुकसान सु œा होऊ शकते . ™ा काळात िवदे श
या/ेवर पै सा घालवणे व अनावIक खचH सं भवतो.
™ा काळात तु pी चां गले कपडे घालाल Sापै की काही हरवू शकतात. घराम’े चोरी हो•ाhा •#ीने सावध रहा.
हा काळ वै वािहक सु ख भोग•ाचा आहे . जर तु pी अिववािहत असाल तर िव(œ िलंग वाtा vwी बरोबर सु ख भोगाल.
िम/ तु मhा बरोबर सहाÁ व सहकाराची भावाना ठे वतील व Sां चा vवहार चां गला असे ल.
धारदार हSार व सं शया…द vwीपासू न दू र रहा. जर तु pी कुठtाही cकारhा कृिष उRोगां शी जोडलेले असाल तर िवशे ष ल- ठे वा
कारण ™ा काळात तु pाला नुकसान सं भवते .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (26 ऑ©ोबर 2022 13:47:32 पासून 13 नोªd बर 2022 21:19:43)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पिहला भाव वQन गोचर (11 नोªd बर 2022 20:09:20 पासून 5 िडसdबर 2022 17:57:03)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न आपt cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा आपtा साठी भौितक व ऐ]Àक सु ख िमळ•ाचा काळ
आहे . आपण आपtा vwीगत जीवनात अनेक घटनां शी आशा क( शकतात. जर तु pी अिववाहीत असाल तर आपtाला आदशH
जोडीदार लाभे ल. आपtा पै की काहीजण आपtा कुटुं बात एक नवीन सदÌ ये •ाची आशा क( शकता. समाजाम’े नवीन
लोकां hा भे टी होतील. िभy िलंगी vwींची सोवत िमळ•ाhा •#ीने काळ चां गला आहे . समाजात आपtाला स ान िमळ•ाची व
cित`ा वाढ•ाची श›ता आहे . आपtाला Kािद# असे दे शी‐िवदे शी जे वण िमळ•ाचे अनेक अवसर ये तील. ™ा काळात जीवनात
अिधक ऐ|यH सं पy व मादक बनव•ासाठी लागणारी उपकरणे व वbू उपलÈ होतील. आपण वg, सौंदयH cसाधने, वाहन यां चा आनंद
उपभोगू शकाल.
पै शाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . आपली आिथHक पAर]$थती सु धारे ल.
जर आपण िवRाथs असाल तर mानाजH नाhा -े /ात सफल हो•ासाठी हा काळ चां गला आहे .
आपण ™ा काळात श/ुचा िवनाश हो•ाची आशा क( शकता. आपtा मनाम’े नकारा‘क िवचार ये तील अशा कोणSाही गो#ींपासू न
सावध रहा.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे सXम भाव वQन गोचर (13 नोªd बर 2022 20:49:54 पासून 13 माच 2023 05:02:54)
™ा अवधीत मं गळ चं xा पासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. आरोeाhा •#ीने हा काळ कठीण आहे .
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तु मh Kत:चा cित िकंवा प®ी िकंवा जवळचे नाते वाईक यां ची आरोe समÌा मानिसक िचं तेचे कारण बनेल. तु pाला थकवा जाणवे ल
तसे च ने/ रोग, पोटाhा तGारी व छाती चे क# सतावतील. तु pाला तु मh जोडीदार hा आरोeाचीही काळजी ’ावी लागे ल. तु pाला व
तु मhा प®ी/पित ला गहन मानिसक िचं ता सतावे ल.
तु मhा पै की अिधकां ची कुठtातरी सÐन v]w बरोबर श/ुN सं भवते . तु pा पित प®ी म’े वे गवे गळया िवचारां मुळे गै रसमज न होवो
™ासाठी सावध रहा. जर बु œीचातु याH ने व कुशलते ने हे मतभे द नाही सोडवले तर मो¦ाभं डणात Sाचे (पां तर होईल. आपले िम/ व
नाते वाईक यां hा बरोबर समजू तीने वागा. तु मचे नाते वाईक तु मhा मनोvथेचे कारण बनतील. तु मhा vवहारावर िनयं /ण ठे वा कारण
तु मची मु ले तसे च भाऊ‐बिहण तु मhा बरोबर राग‐राग करतील व अपशjां चा वापरही करतील पै शाhा vवहारा cित सावध रहा.
vथH चु रशीhा फेMयात तु pी पै सा गमवाल. शानशौकी वर खचH न करता चां गले भोजन व कपडयां कडे ल- Rा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (13 नोªd बर 2022 21:19:43 पासून 3 िडसdबर 2022 06:47:23)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पिहला भाव वQन गोचर (16 नोªd बर 2022 19:15:03 पासून 16 िडसdबर 2022 09:58:18)
™ा काळात रिव चं Jमाव(न आपtा cथम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा कामावर तसे च तु मhा v]wगत जीवनावर
िवशे ष cभाव पडे ल. ™ा काळात कायम K(पाचे िकंवा अ$थाई K(पाचे बदल सं भवतात. कामाhा िठकाणी अडचणी तसे च वAर`
अिधकारी िकंवा मालक ™ां ची नाराजी सं भवते . तु मhा कामाhा जागी अथवा कायाH लयात बदनामी पासु न िवशे ष सावधानी बाळगावी
लागे ल.
तु मचे ठरलेले काम पू णH कर•ास तसे च हे तू सा’ कर•ास नेहमीपे -ा जाb cय® करावा लागे ल. तु pाला लां बhा cवासाचा योग
आहे पण तु मhा मनासारखे िन y होईल असे नाही.
™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल, तु pाला पोटाचे रोग, पचन‐िGये सं बंधी रोग, डोळे तसे च ¨दयाhा सं बंधीत समÌा उ¸वू
शकतात. अत: आरोeा कडे िवशे ष लé व सावधानता बाळग•ाची आवIकता आहे . ™काळात तु pी कुठtाही cकारची जो]खम
प•( नये .
घरासं बंधीत बाबींम’े कुटुं िबयां म’े मतभे द तसे च िम/ां वरोबर (सवे ‐फुगवे ™ामु ळे घरातील भां डणे व तÕम क# सं भवतात.
जोडीदाराशी मदभे द िकंवा वादिववाद तु मhा वै वािहक जीवनावर cभाव पाडू शकतात. एकुण घरातील शां ित व पर…र सामं जÌासाठी
हा काळ कसोटीचा आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (3 िडसdबर 2022 06:47:23 पासून 28 िडसdबर 2022 05:07:54)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
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™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ि^तीय भाव वQन गोचर (5 िडसdबर 2022 17:57:03 पासून 29 िडसdबर 2022 16:03:26)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. ही आिथHक लाभ िमळ•ाची वे ळ आहे . ™ा िशवाय हा काळ
आपtा जोडीदार व पAरवारासाठी अSंत शु भ आहे . श›ता असे ल तर आपtा घरात लहान बाळाची चा©ल लागे ल.
आिथHक •Š‹ा आपण सु खी, समृ œ असाल आिण आपtा कुटुं बात सतत समृ œी म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे . तु pी आपtा
आवडीcमाणे ब•मु t पोषाख व Sाला साजे से दािगने व Yात ब•मु t र®े सु œा आपtा Kत: साठी खरे दी क( शकता. कला आिण
सं गीतात आपली गोडी वाढे ल. आपण उŒ पद$थां कडून िकंवा सरकारकडून मदतीची आशा क( शकता.
तु मची cकृती उ[म राह•ाची आशा आहे . Sाच बरोबर सौंदयाH म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ि^तीय भाव वQन गोचर (16 िडसdबर 2022 09:58:18 पासून 14 जानेवारी 2023 20:45:20)
™ा कालावधीत रिव चं xा पासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा साठी सं प[ी सं बंधी िववं चना िनमाH ण
करणारा आहे . या काळात तु pाला पू वाH भास होईल की vापराम’े हवा असलेला (अपे ि-त) लाभ न होता सं प[ीची घट होत आहे . जर
तु pी शे ती िवषयक कायH करत असाल तर Sात सु œा हािन होऊ शकते .
™ा काळात तु मhा भोवतालचे अनेक िcयजन व जवळ राहणारे लोक /b राहतील. िcय व जवळ राहणाMया vwींhा cित तु मचा
vवहार िचडिचडा राहील. तु मचे कायH खालhा दजाH चे व नीचतापू णH राहील. तु pाला जाणवे ल की एरवी आरामात होणाMया व
सरळसोïा वाटणाMया कामात सु œा अडचणी ये त आहे त.
डोळयां hा बाबतीत िवशे ष ल- Rावे हा काळ डोळयां hा सं बंधीत समÌां चा आहे ™ा िदनात तु pी डोकेदु खीने सु œा /b £ाल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (28 िडसdबर 2022 05:07:54 पासून 30 िडसdबर 2022 23:33:07)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे तृ तीय भाव वQन गोचर (29 िडसdबर 2022 16:03:26 पासून 22 जानेवारी 2023 15:54:04)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ आपtा साठी सु ख व आनंद घे ऊन ये ईल. आपण
आपtा धनाhा वृ œीची व धनाhा सु र-ीतते ची आशा क( शकाल
vावसायीक •Š‹ा हा काळ चां गला अस•ाची श›ता आहे . आपण पदोyितची आशा क( शकाल. आपtाला अिधक अिधकार
cा^ होतील. आपtाला आपtा cय®ां चा लाभ िमळू शकेल.
सामािजक •Š‹ा हा काळ सु खाचा आहे आपण आपtा िचं ता व िभती यावर िवजय िमळवू शकाल. आपले सहाकारी व पAरिचत
आपtाला सहायता व सहयोग करतील. ™ा िवशे ष अशा काळात िम/ां म’े वाद हाईल व श/ूंवर आपण िवजय सं पादन कर•ाची
श›ता आहे .

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

onlinejyotish.com • 233

sample horoscope

ॐ

आपtा Kत:चा पAरवारात आपला ताळमे ळ चां गला असे ल आपtा भावा बिहणींचा वे ळ आपtा बरोबर चां गtा cकारे vतीत होईल.
आपण ™ा काळात चां गली वgे पAरधान कराल व Kािद# असे भोजन घे ऊ शकाल. आपली धमाH बाबत आवड वाढे ल. मं गलकायH
आपtाला आ ािदत करे ल.
cकृती चां गली राह•ाची श›ता आहे . जर तु pी उपवर असाल तर िववाहा बÇल िवचार क( शकाल कारण हा काळ आदशH साथीदार
शोध•ाचा आहे . आपtापै की काहींना कुटुं बात नवीन बाळाची चा©ल लागू शकते .
तरीपण ही श›ता आहे की हा काळ फार चां गला नसे ल. आपtापै की काही जणां ना vापारा म’े अिधक हानी सं भवते . आपले श/ु ™ा
वे ळी काही अडचणी िनमाH ण करतील. cSेक गो#ीत वाद व गै रसमजां पासू न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (30 िडसdबर 2022 23:33:07 पासून 7 फे«ुवारी 2023 07:28:17)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे तृ तीय भाव वQन गोचर (14 जानेवारी 2023 20:45:20 पासून 13 फे«ुवारी 2023 09:44:44)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा vवसायात व v]wगत जीवनात सु ख
सफलता दे णारा आहे . vवसायात भरभराटीचा योग आहे . तु pाला तु मhा चां गtा कामाबÇल व ’ेय cा]^साठी राजकीय पु र5ार
िमळ•ाची श›ता आहे .
समाजात तु pाला स ाननीय $थान िमळ•ाची श›ता आहे . कुटुं बातील सदÌ, िम/ आिण आळखीची माणस तु pाला िनKाथs पणे cे म
दे तील. तसे च श/ुंवर िवजय िमळवाल.
v]wगत जीवनात तु pी Kत:ला मानिसक व शाAररीक •Š‹ा K$थता अनुभवाल. असे पिहtां दा कधीच झालेले नसे ल. ™ा काळात
धनलाभ होईल. जीवनाhा बÇल तु मचा •#ीकोण सकारा‘क व उÕाहपू णH असे ल. मु ल जीवनात िवशे ष आनंददायी ठरतील. एकुण काय
तर सु खी काळाचं वरदान तु pाला िमळालेले आहे .
ज&Uथ चंDापासून शिन चे चतु थ भाव वQन गोचर (17 जानेवारी 2023 18:03:34 पासून 29 माच 2025 21:44:37)
™ा अवधीत शिन चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा कठीण काळ आहे . जीवनातील अनेक vव$था cमाणे च
िव[ vव$था नीटपणे सां भाळावी लागल. िजतके होईल िततके कजH , खचH व पै शाhा नुकासानी पासु न वाचा तु मhाम’े कामाhा
बाबतीत िन(Õाह वाढे ल. तु मhापै की काहींना आपtा कामाhा बाबतीत अ(ची वाढtाने वAर` व उŒ अिधकाMयां चा राग
सां भाळवा लागे ल. तु मhा पै की काहींची दु सMया जागी बदली होऊ शकते .
सामािजक •#ी ने हा काळ चां गला नाही. आपली लोकिcयता सां भाळू न ठे व•ासाठी सतत cय®शील रहा. अशा गो#ीं पासु न दू र रहा
Yामु ळे अपमान हो•ाची िभती असे ल.
तÏेतीकडे ल- क}õिदत करा. तु मhा पै की काही पोटाचे रोग, वात रोग िकंवा छो‹ा मो¦ा आजरां नी /b राहतील. काहींhा मनात
कायRाhा िव(œ जाऊन पापकमH कर•ाची ती¯ ईÀा होईल.
श/ुशी वाद टाळा. तु मhा पै की काहींना िम/ व शु भिचं तकापासू न वे गळे £ायला लागे ल.
घरात प®ी व मु लां hा तÏेतीकडे ल- दे णे आवIक आहे कारण आजारपण िकंवा अ कारणां मुळे जीवाला धोका सं भवतो.
तु मhापै की काही कुटुं िबयां चे सदÌां hा मृ Sु मु ळे शोकम9 राहतील. आपले नाते वाईक व िcय vwींबरोबर कुठtा तरी अिcय
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]$थतीत अडक•ाची श›ता आहे . ™ा काळात सं भव आहे की आपले कुटुं िबय आिण नाते वाईकां म’े तु मचे नवे श/ु बनतील. ™ा
िदनात श/ु पासु न सावध रहा.
™ा काळात तु मhा पै की काही घरात नवीन िशशु यायची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे चतु थ भाव वQन गोचर (22 जानेवारी 2023 15:54:04 पासून 15 फे«ुवारी 2023 20:02:21)
™ा अवधीत शु G चं xापासू न आपtा चव§ा$थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाb क(न आिथHक भरभराटीचा आहे . आपण
समृ œ हो•ाची आशा क( शकता. जर आपण शे तीिवषयक vवसाय करत असाल तर हा काळ शे तीसं बंधी साधने उiादने ™ा बाबतीत
फायRाhा •#ीने चां गला आहे .
आपला मोtवान वे ळ पित/प®ी व मु लां hा बरोबर महNपू णH िवषयाची चचाH कर•ात खचH होईल. आपण Kािद# जे वण, उ[म वg,
सु गधीxv यां चा आनंद Ñाल.
सामािजक जीवन वे गवे गळया घटनां नी पAरपू णH होईल. आपली लोकिcयता वाढे ल. नवीन िम/ िमळ•ाची श›ता आहे . आपtा नवीन व
जु ा िम/ां चा सहवास सु खद होईल. आपण घरापासू न दू र आनंदात काळ घालव•ाचा िवचार क( शकता. Sात िभy िलंगी vwी
बरोबर आनंद िमळ•ाची सं भावना आहे .
cकृती चां गली राहील आिण आपtात शwी असtाची जाणीव होईल. ™ा काळात आपण ऐशारामाhा वbू व उपकरणे खरे दी
कर•ाचा िवचार कराल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (7 फे«ुवारी 2023 07:28:17 पासून 27 फे«ुवारी 2023 16:47:57)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे चतु थ भाव वQन गोचर (13 फे«ुवारी 2023 09:44:44 पासून 15 माच 2023 06:34:22)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा चतु थH $थानातू न •मण करे ल. हा काळ तु मhा वतH मान सामािजक bर व कायाH लयात आपली cित`ा
िटकव•ास कठीण जाईल. आपtा पे -ा वAर` अिधकारी, शु भिचं तक व सÂागार यां hाशी वाद टाळा.
कौटुं िबक जीवनात तणाव व वै वािहक सु खाम’े कमी ये ऊ शकते . घरhा शां ित साठी कौटुं िबक सदÌां बरोबर कुठtाही cकारची
भां डणे टाळा.
हा काळ नैराz व िचं ता ™ां नी सतावणारा राहील.
अरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे तसे च आजारापासू न वाच•ासाठी नशे पासू न दू र राहणे आवIक आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पंचम भाव वQन गोचर (15 फे«ुवारी 2023 20:02:21 पासून 12 माच 2023 08:27:23)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. अिधकतर काळ आनंदात vतीत होईल. पै शाhा •#ीने हा
चां गला काळ आहे कारण तु pी आपtा धनाची वृ œी क( शकाल.
जर तु pी राजकीय िवभागाnारा घे •ात ये णाया पAर-ा दे त असाल तर तु pाला यश िमळे ल.
जर से वारत असाल तर पदोyित सं भवते . तु pी सामािजक cित` म’े वाढ हो•ाची आशा क( शकता तु मचे िम/, मोठी लोक, िश-क
यां ची तु मhावर कृपा •#ी राहील.
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िcयजनां बरोबर सं बंध ²े हपू णH राहतील व तु मhा cणयीजीवनात उ•टता राह•ाची आशा आहे . तु pी वै वािहक जीवनात सु ख िकंवा
िभy िलंगवाtा बरोबर शाAररीक सं बंधां ची आशा क( शकता. तु pी कुटुं बातील नvा सदÌाला भे टू शकता िकंवा नvा v]wला
पAरवारात घे वू शकता.
™ा काळात आरोe उ[म राहील. ™ा काळात चां गtा भोजनाचा आनंद Ñाल, धन लाभ होईल आिण Yा वbुं िमळव•ाची इÀा
होती Sा िमळतील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे चतु थ भाव वQन गोचर (27 फे«ुवारी 2023 16:47:57 पासून 16 माच 2023 10:48:08)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनाhा cSेक -े /ात उyित घे ऊन ये ईल. v]wगत
(पात तु pी तु मhा जीवनात पू णHपणे सं तु# £ाल. आिण तु pाला cSेक कायाH त, cSेक उRोगात लाभ होईल. समाजात तु मचा bर
वाढे ल व तु pाला स ान cा^ होईल.
पै शाhा •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे आिण पै सा व वारसा हªानी ये णारी सं पि[ िमळ•ाचा योग आहे . तु pाला तु मhा पित/प®ी
कडून सु œा लाभ हो•ाची सं भावना आहे .
घरात ™ावे ळी नवीन सदÌ ये •ाची श›ता आहे . तु मची माता तु मचा अिभमान करे ल अशी पू री सं भवना आहे .
तु मhा फw उप]$थतीने कुटुं बां चे सदÌ यशKी होऊ शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ष भाव वQन गोचर (12 माच 2023 08:27:23 पासून 6 एिLल 2023 10:59:11)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोच•मण करे ल. हे गोचर •मण तु मhा साठी काही कठीण काळ आणू शकते .
तु मhा cय®ात अनेक अडचणी ये तील. श/ु वाढ•ाची सं भावना आहे आिण आपtा vावसाियक भागीदारा बरोबर भां डण होऊ
शकते . हे पण सं भव आहे की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ श/ु बरोबर समझोता करावा लागे ल.
™ा काळात प®ी व मु लां बरोबर वाद टाळा. तु pाला हा पण सÂा िदला जातो की लां बचा cवास टाळा कारण अपघात होऊ शकतो.
आरोeा काळजी Ñा कारण रोग, मानिसक बे चैनी िभती व यासै न रोगानी /b रहाल.
समाजात cित`ा व कायाH लयात स ान िटकवू न ठे वा कारण असा cय— केला नाहीत तर तु pाला अपमान, उगाचच होणारे वा व
कोटH कचे री यां ना तोंड Rावे लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे अAम भाव वQन गोचर (13 माच 2023 05:02:54 पासून 10 मे 2023 13:49:01)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात जाbक(न शाAरAरक क# होतील. आपtा
जीवनात आरोe, दे हसौ`व ™ां ची िवशे ष काळजी ™ा अवधीत घे णे आवIक आहे . रोगां पासु न दू र रहा व बरोबरच चां गtा आरोeा
साठी कुठtाही cकारची नशा व चू कीhा सवयी पासू न दू र रहा. तु pाला काहींना रwां संबंधी रोग pणजे च रwाची कमी, रwgाव
असे आजार उ¸वू शकतात. ™ाकाळात शाg व श/ु पासु न दू र रहा. जीवनात धोका उiy करणारे कोणते ही काम क( नका.
आिथHक vवहारां वर ल- दे णे आवIक आहे . सावधान न राह•ाने तु मhा पै की अिधकां ना िमळणाMया फायRाम’े तू ट ये •ाचा सं भव
आहे . कजH न घे ता Kत:ला कजH मुw ठे वायचा cय® करा.
जर तु pाला आपtा कामात िकंवा vवसायात यशKी £ायचे असे ल तर जाb cय® करावे लागतील आपले पद व cित`े वर पकड
कायम ठे व•ासाठी अनेक अडचणींना तोंड Rावे लागे ल.
तु मhापै की अिधकां ना िवदे श cवासावर जायला लागे ल. तसे च बMयाच काळ आपtा कुटुं िबयां पासु न दू र रा©न िवरह सहन करावा
लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पंचम भाव वQन गोचर (15 माच 2023 06:34:22 पासून 14 एिLल 2023 14:58:48)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा पं चम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा cभाव तु मhा जीवनावर सु œा पडे ल. हा काळ िवशे ष
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क(न आिथHक व मानिसक शां ित म’े िवì आणणारा आहे . तु pाला vवसायात व कायाH लयात िवशे ष सावधिगरी बाळगायला. लागे ल
जे णे क(न तु मचे अिधकारीगण तु मhा कामानी नाखु ष रहाणार नाहीत. कायाH लयात तु मचे वAर` पदािधकारी व मालक यां hाशी वाद
टाळा काही सरकारी काम तु मhासाठी िचं तेचा िवषय बनू शकतात. ™ाकाळात काही, नवे श/ु बनु शकतात.
श› आहे की तु pी Kत:ला अK$थ िकंवा िन
सु œा अ]$थरता ये ऊ शकते .

ीय अनुभवीत कराल. ते £ा तÏेती कडे ल- दे णे आवIक आहे . तु मhा Kभावात

मु लां सं बंधी समÌा िचं तेचा िवषय बनू शकतील. असा कुठtाही cकारचा वाद टाळा जे णे क(न तु मhा व तु मhा मु लाम’े मतभे दाचे
कारण बनू शकेल. मानिसक िचं ता, िभती व बे चैनी तु मhावर हावी होऊन कुcभाव पडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पंचम भाव वQन गोचर (16 माच 2023 10:48:08 पासून 31 माच 2023 14:55:38)
™ा काळात बु ध चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा v]wगत जीवनात क# सू िचत करतो. ™ा
काळात तु pी तु मhा प®ी, मु ले व अ सदÌां बरोबर वाद‐िववाद टाळा. यह हा असा काळ नाही की तु pी तु मचे िवचार व हÉ िम/ां वर
थोपवाल. आपtा िcय vwी बरोबर vवहार करताना सतकH रहा.
cकृित ही िचं तेचा िवषय बनू शकते . खा•ाकडे ल- Rा कारण तु pी Üर िकंव अितउŸ तापभावाने आजारी पडू शकता. अशा कुठtा
कायाH त भाग घे ऊ नका जे जीवनात धोका उiy करतात.
मानिसक •#या तु pाला उ[ेिजत व श]wहीनता जाणवे ल.
™ा काळात तु pी बे चैनी व शाAररीक /ासानी fb रहाल.
कामधं Rा म’े क#कारक व कठीण पAर]$थती िनमाH ण होईल. जर तु pी िवRाथsदशे त असाल तर िनzयपू वHक एकाfते ने अóास करा.
मन ]$थर ठे वा .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ष भाव वQन गोचर (31 माच 2023 14:55:38 पासून 7 जून 2023 19:49:04)
™ा अवधी म’े बु ध चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात सकारा‘क व नकारा‘क अशा दोšी
घटनां चे िमVण राहील. हा िवशे षकाळ v]wगत जीवनात यश, ]$थरता व उyि[ सू िचत करतो तु मhा योजना यशKीपणे सं पy होतील
व Sामु ळे लाभ cा^ होईल.
कायH -े/ात तु pी आणखी चां गले काम कर•ाची सं भवना आहे . तु pी सगळया कामां म’े cगतीची आशा क( शकता.
™ काळात समाजात तु मची cित`ा वाढे ल. तु मचा सामािजक bर वाढे ल. cकृती चां गली राहील व बरोबरच मानिसक शां ित व आनंद
अनुभवास ये ईल.
परं तु तु मhा पै की काहींना बु धा hा ™गती मु ळे श/ुप-ा कडून िचं ता व अडचणी सतावतील.
आपtा पै शाची काळजी Ñा. आपtा अिधकाMयां बरोबर कुठtा ही cकारचा वाद टाळा.
Kा½ धो›ात टाकणाMया कुठtाही घटनां पासु न दू र रहा. शरीरा मधला ताप ™ा काळाल /ासाचे कारण बनू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे सXम भाव वQन गोचर (6 एिLल 2023 10:59:11 पासून 2 मे 2023 13:49:25)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ gीयां मु ळे ये णाMया अडचणींचा आहे . gी बरोबर
कोटH कचे री टाळा व बायको बरोबर मधु र सं बंध ठे वा. हा अशा बायकां साठी िवशे ष (पाने बे चैनीचा काळ आहे Yां hा ज प/ीत शु G,
सातvा $थानात आहे . तु मची प®ी gीरोगां नी, शाAररीक पीडा, मानिसक तणाव ™ां नी /ासलेली राहील.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही पै शाचे नुकसान न होवो ™ासाठी gीसं पकH टाळा.
तु मचे दु # िम/ काहीतरी अिन# करतील असा तु pाला आभास होत राहील. बायकां बरोबर उगाचच मतभे द तु मhा सं तापाचे कारण
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बनेल. कुठtातरी मिहले सबं धीhा भां डणात पडून तु pी नवे श/ु बनवाल.
™ा काळात तु pी मानिसक तणाव, िनराशा Gोध ™ानी /b £ायची सं भावना आहे . आरोeाची काळजी Ñा कारण तु pी यौनरोग,
मू /िवकार िकंवा छो‹ा‐मा¦ा रोगानी /ासलेले रहाल.
vावसाियक •#या हा काळ फारसा चां गला नाही. दु # सहकाMयां पासु न सावध रहा कारण ते तु मhा cगतीhा मागाH त अडथळे िनमाH ण
करतील. तु pाला तु मचे वAर` अिधकारी मान‐स ान दे तील.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ष भाव वQन गोचर (14 एिLल 2023 14:58:48 पासून 15 मे 2023 11:44:47)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा जीवनाhा cSेक -े /ात सफलता
िमळ•ाचा आहे . तु pी धनcा^ीमु ळे बãõकेhा खाSात वृ ]œ, समाजात उŒ $थान व जीवनाम’े सकारा‘क पAरवतH नाची आशा क(
शकता. हा काळ तु मचे मनोबल वाढवणारा आहे . तु pाला वAर` पद िमळू शकते व वAर` पदािधकाMयां कडून तु मचा स ान होऊ
शकतो. तु मhा cय®ां थी वाखाणणी वAर` पदािधकाMयां बरोबर अनुकूल सं बंध ही ™ा काळाची िवशे षता आहे . श/ु तु मhा जीवनातू न दू र
जातील.
आरोeाचा िवचार करता तु pी रोग, नैराशा, अकमH •ता, िचं ता ™ापासू न मु w रहाल. तु मhा कुटुं बासाठी सु œा हा काळ उ[म राहील.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे ष भाव वQन गोचर (22 एिLल 2023 05:14:20 पासून 1 मे 2024 12:59:49)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाb क(न /ास दे णारा आहे . तु मचे कुटुं िबय व
िम/ां बरोबर उगाचच वादात पडून श/ुची सं ³ा वाढवाल. तु pी तु मhा सÂागार बरोबर श/ुN क( शकता. श/ु पासु न सावध रहा
कारण ते तु मhासाठी नेहमीपे -ा अिधक /ास िनमाH ण करतील.
आरोeाकडे ल- दे णे आवIक आहे . सं भवत: सगळ काही उ[म होईल तरी पण तु pी बे चैनी व दु :ख अनुभव कराल. आरोeा िवषयी
बे पवाH न राहता रोगा पासु न दू र रहा.
तु pी तु मचे काही धन व सं पि[ घालवू न बसाल. ™ाकाळात तु pी कामाhािठकाणी सतकH रहा. चोरी, कायाH लयात आग व राजकीय
नाराजी पासु न सावधान रहा. जर तु pी से वारत असाल तर मालक व सहकमs बरोबर जमवू न Ñा Yानी Sां नी नराजी व उपे -ा झेलावी
लागणार नाही. कुठलेही नवीन कायH सु ( करत असाल तर ते थां बवा कारण हा काळ काही नवीन कर•ासाठी उपयु w नाही.
तु मhा जीवनसं गी बरोबर तु मचे सं बंध सावधानीचे व बु œीकुशलते चे असायला हवे त. आपtा साथीदारां बरोबर वाद टाळा व काहीझाले
तरी कोटH कचे री पासु न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे अAम भाव वQन गोचर (2 मे 2023 13:49:25 पासून 30 मे 2023 19:38:47)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल हा काळ चां गtा पAर]$थतीचा cतीक आहे . ™ा िवशे ष काळात
भौितक सु ख साधनां ची आशा क( शकाल. तसे च पू वs आलेtा सं कटां वर ™ाकाळात िवजय िमळू शकाल. तु pी जमीन, घर व इ े ट
घे •ाचा िवचार क( शकता.
जर तु pी अिववाहीत यु वक िकंवा यु वती असाल तर चां गtा वर िकंवा वधू ची आशा क( शकता. जे आपtासाठी चां गले भाe घे ऊन
ये तील. pणू न तु pाला सुं दर व आकषHक यु वतीची सोबत िमळ•ाची श›ता आहे .
आरोe उ[म राहील.
जर िवRाथs दशे त असाल तर तु मची अिधक cगती होईल. तु मhा cखरते कडे सगळयां चे ल- जाईल. ते £ा समाजात तु मची मान व
cित`ा वाढे ल.
vवसायाhा •#ीने चां गला काळ आहे . तु मhा vापाराची व vवसायाची िहतिचं तक व िम/ यां hा मदतीमु ळे भरभराट होईल. िविश#
राजकीय vwी भे ट•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे नवम भाव वQन गोचर (10 मे 2023 13:49:01 पासून 1 जुलै 2023 02:16:47)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ छोटे ‐मोठे शाAरAरक क# व /ासाचा आहे . ™ाम’े
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तु pाला शAररात पा•ाची कमी, कमजोरी व शरीरातील शwी म’े -ीणता ™ा सार³ाचा सामना करावा लागे ल. तु pी मां से‐पे िशं म’े
दु :ख िकंवा कुठtा शgाने होणाMया घावाने /b रहाल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ितत व िनराश रहाल. तु मhा पै की काहींना परदे शात जाऊन क#पू णH जीवन vतीत करायला लागे ल.
पै शा कडे िवशे ष ल- Rा व सु रि-त ठे वा कारण ™ा काळात काही cमाणात ते हातातू न िनघू न जाईल.
तु मhा vावसाियक जीवनात नीटपणे व पAरVम पू वHक काम करणे आवIक आहे . तु मhा पै की काहींना काही काळासाठी क#दायक
पAर]$थती म’े काम करायला लागे ल. तु मhा कायाH लयात व vावसाियक -े /ात आपले पद पर गAरमा कायम ठे व•ासाठी पAरVम
Ñावे लागतील.
घराम’े शां ित व सामं जÌ ठे वा तसे च िcयजं नाhा मधील श/ुवर नजर ठे वा. धमाH hा िव(œ जाऊन तु मhापै की काहीना असे काही
काम कर•ाची ती¯ इÀ×ा होईल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे सXम भाव वQन गोचर (15 मे 2023 11:44:47 पासून 15 जून 2023 18:16:10)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ क#पद या/ा आरोeा सं बंधी िचं ता व vापारात
मं दीhा सू चक आहे . कायाH लयात तु pी तु मhा वAर` vं wी िकंवा उŒािधकाMयां बरोबर मतभे द टाळा. कायाH लयात िकंवा रोजhा
जीवनात नवीन श/ु बनणर नाहीत ™ाची काळजी ’ा.
™ा काळात vापाराम’े अडचणी िकंवा तोटा होऊ शकतो. तु pाला तु मचा cय® म’ेच सोड•ास िववश केल जाऊ शकते . जे
िमळव•ाचे तु मचे Kè होते . Sा उÇे श व ल- cा^ी म’े अडचणी ये ऊ शकतात.
तु मhा जोडीदारला होणारे शाAररीक क#, दु :ख व मानिसक vथा िचं तेचा कारण बनू शकतात. तु pाला Kत:ला सु œा आरोeा सं बंधी
काळजी घे णे आवIक आहे . कारण तु pी पोटाचे िवकार, िवषारी भोजना पासू न होणारे रोग िकंवा रw दोष ™ा सार³ा रोगाचे िशकार
होऊ शकता. मु लां चे आरोe सु œा िच—ेचा िवषय बनू शकते . ™ा vितAरw ™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे नवम भाव वQन गोचर (30 मे 2023 19:38:47 पासून 7 जुलै 2023 04:05:04)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात तु मhा वgसा¦ा म’े नवीन वgां ची भर पडे ल.
™ािशवाय हा शाAररीक सु ख, भौितक सु ख व आनंद दे णारा आहे .
पै शाचा लाभ व मू tवान आभू षणां चा उपभोग घे •ाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . vापारात भरभराट होऊन भरपू र लाभ िमळे ल.
हा काळ िश-णाhा •#ीने यश दशH वतो. शरीर Kा$थ चां गले राहील.
कुटुं बाम’े भावा‐बिहणीचे सहकायH पिहtा पे -ा जाb िमळे ल. तु मhा घरात काही मं गलकायH सं पy होतील. जर अिववािहत असाल तर
िववाह कर•ाचा िनणH य घे ऊ शकाल. तु pाला मनपसं द जोडीदार िमळे ल जो चां गले भाe घे ऊन ये ईल.
हा काळ सामािजक घडामोडींचे नेतृN कर•ाचा आहे Sामु ळे नवीन िम/ बनतील. आपtाला अ’ा]‘क मागाH ची िदशा दाखवणारा
मागH दशH क िमळू शकेल. कलेhा -े /ात तु मची (ची वाढे ल तु मhा सâगुं णां कडे व स•माH कडे सगळया ल- आपोआप वे धेल. ते £ा
तु मची सामािजक cित`ा उं चावे ल.
™ा काळात मनातील ईÀा पू णH होऊन श/ुवर िवजय िमळे ल. जर तु pी ता]Nक वादात गुं तलेले असाल तर िजं क•ाची श›ता आहे .
तु pी ™ा काळात लां बhा cवासाला जा•ाचे ठरवू शकता.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे सXम भाव वQन गोचर (7 जून 2023 19:49:04 पासून 24 जून 2023 12:42:40)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ आजारपण घे ऊन ये ईल. तु pाला ™ा अवधीत
शरीरातील दु :ख व कमजोरी झेलावी लागे ल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ता व अशां ित अनुभव कराल. हा काळ मानिसक गु तां गुंत व कुटुं िबयां बरोबर गै समजु ती दशH वतो. आपली
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प®ी/पित, मु लां बरोबर सं भाषण करते वे ळी वाद टाळा िकंवा आपु लकी कमी होऊ दे ऊ नका. अशी वे ळ ये ऊ दे ऊ नका की तु pाला
अपमािनत व खाली मान घालायला लागे ल.
तु मhा cय®ात ये णाMया अडचणीं तु pाला अिधक सं ताप दे तील. तु मचा cवास करायचा िवचार असे लतर तो सं भवत: क#कारक व हवे
ते फळ न दे णारा असे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे अAम भाव वQन गोचर (15 जून 2023 18:16:10 पासून 17 जुलै 2023 05:06:55)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ नुकसान व शरीराhा vाधींनी fb करणारा
आहे . नको Sा खचाH पासू न दू र रहा व आिथHक vवहारात सावध रहा.
हा काळ कायाH लयात अिcय घटनां चा आहे . कायाH लय अ’- व वAर` अिधकाMयां शी कुठtाही cकारचा मदभे द टाळालतरच तु pी
सु रि-त रा© शकाल.
घराम’े नवरा/बायको चा वाद भां डणाचे (प घे ऊ शकतो. पाAरवारी सामं जÌ व सु खासाठी कुटुं बाचे सदÌ व िवरोधकां बरोबर भां डण
न £ावे ™ा िवषयी जाग(क रहा.
आरोeाची िवशे ष काळजी ’ा कारण पोटाचे रोग, रwदाब, मू ळvाध अशा रोगां पासू न /ासलेले रहाल. तु pी, भय, िचं ता व बे चैनीनी
/b रहाल. Kत:च िकंवा आपtा कुटुं िबयां च जीवन धो›ात घालू नका. कुठtाही नाते वाईकाची समÌा अचानक समोर ये ऊन िचं तेचा
िवषय बनू शकते .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे अAम भाव वQन गोचर (24 जून 2023 12:42:40 पासून 8 जुलै 2023 12:14:29)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व यशाचा cतीक आहे . हा तु मhा सगळया
कामां ना व योजनां ना यश दे ईल. हा पै शाhा •#ीने ]$थर व लाभ दे णारा काळ आहे . तु मचा समाजात bर वाढे ल. लोक तु pाला स ान
दे तील व लोकिcयते त वाढ होईल.
™ा काळात तु मची जीवनशै ली आरामदायक असे ल. मु लां पासु न सु ख िमळ•ाची सं भावना आहे . कुटुं बात बाळाचा ज
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु मची मु ले सं तु# व सु खी राहतील.
तु मhे चै त

सु खात वाढ

व बु œीमानी वाढे ल. तु pी तु मची cितभा व mान ™ां चा बरोबर िनणH य घे •ात उपयोग कराल.

श/ु नामोहरम होतील व तु मhा ते जापु ढे िफके पडतील. ™ावे ळी सगळीकडून मदतीची अपे -ा क( शकता.
पर—ु ™ावे ळी cकृित कडे अिधक ल- दे णे आवIक आहे कारण तु pी आजारी पडू शकता. खायची ïायची काळजी Ñा, cसy रहा
तसे च उदािसनता व िभतीला जवळ ये ऊ दे ऊ नका.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे दशम भाव वQन गोचर (1 जुलै 2023 02:16:47 पासून 18 ऑग 2023 15:54:12)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा यश व खडबडीत मागH अशा दोšीचा Rोतक आहे . ™ात
अनेक चां गtा‐वाईट अडचणी ये तील. जसे वAर` अिधकारी यां चा अभx vवहार, cय®ां शी िवफलता, दु :ख िनराशा थकवा इSादी.
तरीपण तु pाला तु मhा कायH -े/ात शे वटी यश िमळे लच. तु मhा पै की काही पिहtा पे -ा ही चां गले कायH पू णH करतील. फw कामाhा
अनुषंगानी तु मhा पै की काहींना इकडे ‐ितकडे जायला लागे ल.
™ा काळात तु pाला cित`ा, पद अिधकाराम’े वृ œी िदली जाईल. तु मचे नाव तु मhा अिधकाMयां hा िवशे ष कृपा•#ीत राहील तसे
चां गtा िम/ां चा सहवास वाटे ल.
तु मhा थोरवीचे गु णगान तु मhा जीवनात नवे िम/ आणतील.
परं तु आरोeा कडे ज(र ल- ठे वा. Kत:hा खा•ाकडे िवशे ष ’ान ठे वा व Kा$थ मानिसकता िटकवू न ठे वा.
तु मhा पै की काहींना िचं ता पासु न मु wी िमळे ल. श/ुवर िवजय िमळ•ाची सं भावना आहे . काही झाल तरी श/ुला कमी समजू नका.
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ज&Uथ चंDापासून शु / चे दशम भाव वQन गोचर (7 जुलै 2023 04:05:04 पासून 7 ऑग 2023 10:59:41)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मणकरे ल. हा काळ तु मhा साठी मानिसक Gोध, अशां ित व अ]$थरता
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात शाAररीक क# भोगावे लागतील.
पै शाhा बाबतीत ल- ठे वा. तसे च कजH Ñायचे टाळा कारण ™ा काळात तु pी कजाH म’े बु टुन राह•ाची सं भावना (श›ता) आहे .
श/ु पासु न सावध रहा तसे च अनावIक वाद टाळा कारण Sामु ळे _े ष वाढतील व श/ु सं ³ेत सु œा वृ œी होईल. समाजात बदनामी व
ितर5ार होऊ नाही Sासाठी जाग(क रहा.
आपले नाते वाईक व बायकाhा बरोबर vवहारात िवशे ष सतकH रहा कारण अकारण गै रजमजा मु ळे श/ुN वाढू शकेल. आपtा
वै वािहक जीवनात सं तुलन ठे व•ासाठी आपtा प®ी/पित बरोबर वाद टाळा.
तु pाला तु मhा वAर` अिधकारी िकंवा सरकारी लोकां कडून /ास सहन करावा लागे ल. आपtा सगळया कायाH ना यशKीपणे पू णH
कर•ासाठी आपtाला अथक पAरVम करावे लागतील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे नवम भाव वQन गोचर (8 जुलै 2023 12:14:29 पासून 25 जुलै 2023 04:31:56)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा कायH -े/ात अडचणी व cगती थां बवू शकतो.
तु pी हे ल-ात ठे वा की कुठलेही काम करताना नंतर पzाताप करायला लागू नये .
कुठलेही नवीन काम सु ( कर•ाhा आधीच अडचणी ये तील. अशा अनेक कारणां मुळे तु pीं मानिसक •Š‹ा िचडणे , अ]$थरता व
अSंत दबाव अनुभव कराल.
श/ु पासु न सावध रहा करण ™ा काळात ते तु pाला अिधक नुकसान पोहोचवू शकतात. कुटुं िबय व नाते वाईकां बरोबर वाद घालू नका
कारण Sाला भां डणाचे (प ये इल.
™ा काळात तु मhा िचडिचडया Kभावामु ळे तु pी धमH िकंवा दु Áम ]$थती म’े चू का व कमतरता शोधू न काढाल. ™ा काळात काम पू णH
कर•ासाठी तु pाला अितशय पAरVम करावे लागतील. परं तु कायH आवडणारे नसtास तु pाला /ास घे •ास थां बवू शकते .
लां बचे cवास टाळा कारण ते क#कारक ठरतील व हवे असलेले फळ िमळणार नाही. भोजनात चां गtा सवयी व जीवनात सकारा‘क
]$थती आ‘सात करा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे नवम भाव वQन गोचर (17 जुलै 2023 05:06:55 पासून 17 ऑग 2023 13:32:21)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िवशे ष महNाचा cभाव पडे ल. ™ा
काळात तु मhावर कोणी षडयं / रचtानु तु pी दोषी मानले जाऊ शकता. जागा बदल•ाची श›ता आहे तसे च मानिसक‐शां ितची
कमी जाणवू शकते .
तु pाला िवशे ष काळजी Ñावी लागे ल जे णे क(न तु मचे अिधकारी तु मhा कामावर नाराज न राहोत. तु pाला अपमान िकंवा मानहानी
सहन करावी लागे ल आिण तु मhावर खोटे आरोप केले जा•ाची श›ता आहे . Kत:ला किठण िकंवा गुं तणाMया ]$थती पासू न दू र ठे वा.
आिथHक •#या हा काळ किठण आहे . पै सा वसू ल करणे कठीण जाऊ शकते . िवनाकारण होणाMया खचाH पासू न िवशे ष क(न, दू र रहा.
तु मhा व तु मhा गु ( म’े वाद होऊ शकतो. तु मhा म’े आिण कुटुं बातील सदÌ तसे च िम/ां hा म’े मतभे द िकंवा वै चाAरक वाद
भां डण िकंवा असं तोषाचे कारण बनू शकतात.
™ा काळात शाAररीक व मानिसक रोगां नी /b राह•ाची सं भावना आहे . pणू न आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा ™ा िदनात तु pाला अिधक
थकवा, िनराशा िकंवा हताशा जाणवू शकेल.
™ा सगळया v]wAरw तु pी कुठtातरी चां गtा कामा िवषयी. िवचार क( शकता िकंवा Sात नैपु• cा^ क( शकता. cवासाचा
योग आहे .
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ज&Uथ चंDापासून बुध चे दशम भाव वQन गोचर (25 जुलै 2023 04:31:56 पासून 1 ऑ©ोबर 2023 20:38:27)
™ा अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व आनंद दे णारा आहे . तु pी cसy रहाल व
तु मhा सगळया cय®ां ना यश िमळे ल. vावसाियक -े /ात तु pी चां गले हो•ाची आशा क( शकता. तु pी Kत:ला सोपवलेले काम
यशKीपणे व ठरलेtा वे ळी पू णH कराल.
™ा काळात घराम’े सु œा सु ख नां देल. तु pी कुठtातरी आकषHक vwीला भे टाल. तु मhापै की काही िव(œ िलंगवाtा बरोबर
भावना‘क काळ vतीत कराल. ™ा vwीपासु न लाभ हो•ाची आशा आहे .
पै शाhा •#ीने हा चां गला काळ आहे . तु मचे cय® यशKी हो•ाने तु pाला आिथHक लाभ् होईल आिण तु pी आणखी जाb लाभाची
अपे -ा क( शकता.
™ा काळात समाजात तु मचे $थान वाढे ल. तु pाला cित`ा व स ान िमळे ल. समाजात तु pी सिGय रहाल व समाज सु धारणे त भाग
Ñाल.
हा काळ मानिसक तणावापासु न मु ]w व शां ित चा सू चक आहे . श/ु सरळपणे पराभू त होतील व जीवना शां ती cा^ होईल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे नवम भाव वQन गोचर (7 ऑग 2023 10:59:41 पासून 2 ऑ©ोबर 2023 01:01:06)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात तु मhा वgसा¦ा म’े नवीन वgां ची भर पडे ल.
™ािशवाय हा शाAररीक सु ख, भौितक सु ख व आनंद दे णारा आहे .
पै शाचा लाभ व मू tवान आभू षणां चा उपभोग घे •ाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . vापारात भरभराट होऊन भरपू र लाभ िमळे ल.
हा काळ िश-णाhा •#ीने यश दशH वतो. शरीर Kा$थ चां गले राहील.
कुटुं बाम’े भावा‐बिहणीचे सहकायH पिहtा पे -ा जाb िमळे ल. तु मhा घरात काही मं गलकायH सं पy होतील. जर अिववािहत असाल तर
िववाह कर•ाचा िनणH य घे ऊ शकाल. तु pाला मनपसं द जोडीदार िमळे ल जो चां गले भाe घे ऊन ये ईल.
हा काळ सामािजक घडामोडींचे नेतृN कर•ाचा आहे Sामु ळे नवीन िम/ बनतील. आपtाला अ’ा]‘क मागाH ची िदशा दाखवणारा
मागH दशH क िमळू शकेल. कलेhा -े /ात तु मची (ची वाढे ल तु मhा सâगुं णां कडे व स•माH कडे सगळया ल- आपोआप वे धेल. ते £ा
तु मची सामािजक cित`ा उं चावे ल.
™ा काळात मनातील ईÀा पू णH होऊन श/ुवर िवजय िमळे ल. जर तु pी ता]Nक वादात गुं तलेले असाल तर िजं क•ाची श›ता आहे .
तु pी ™ा काळात लां बhा cवासाला जा•ाचे ठरवू शकता.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे दशम भाव वQन गोचर (17 ऑग 2023 13:32:21 पासून 17 स¦d बर 2023 13:30:43)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा शु भकाळ आहे . हा काळ लाभ, पदोyित, cगित तसे च
cय®ां ना यश िमळवू न दे णारा आहे .
तु pी कायाH लयात वरचे पद िमळ•ाची आशा क( शकता. वAर` अिधकाMयां ची कृपा•#ी, राजकीय स ान तसे च चां गtा सं धीची तु pी
आशा क( शकता.
हा काळ तु pी केलेtा कामाला फळ िमळणारा आहे वा तु मhा अडकलेtा कामां ना पराका`े पयr त पोहोचवणारा आहे .
समाजाम’े तु pाला स ाननीय $थान िमळू शकते . तु मचा समािजक दायरा वाढे ल. अथाH तच लोकां बरोबर, िवशे ष क(न पु (ष असे ल
तर बायकां बरोबर आिण बाई असे ल तर पु (षां बरोबर लाभदायक आदान‐cदान वाढे ल. ™ा काळात तु pी सव\Œ स[े कडून सु œा
स ान िमळ•ाची आशा क( शकता. Yाचा कधी िवचार केला नाही अIा काही िठकाण©न सु œा अचानक cा^ी हो•ाची श›ता
आहे .
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तु मचे आरोe उ[म राहील आिण सगळीकडे सु खच सु ख िदसे ल
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे एकादश भाव वQन गोचर (18 ऑग

2023 15:54:12 पासून 3 ऑ©ोबर 2023 17:58:24)

™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा तु मhा व तु मhा कुटुं िबयां साठी सु ख घे ऊन ये ईल. ™ा
वे ळी तु pाला भू संप[ी cा^ होईल तसे च vवसाय व vापारात लाभ होईल. मु लां कडून सु œा तु pा काहींना लाभ cा^ हो•ाची
सं भावना आहे . से वारत लोकां साठी सु œा हा काळ शु भ आहे . तु मhा पै की काहींची पगारवाढ व पदोyित होऊ शकते . तु मचे सगळे
cय® व उRोग यशKी होतील व अिधक लाभ cा^ हाईल.
™ा वे ळी तु pी केवळ vवसायातच नाही तर आपtा दै िनक जीवनात सु œा बदल पहाल. तु मचा सामािजक bर, cित`ा, स ान ™ा
सगळयात वाढ सं भवते . ™ामु ळे तु मचे v]wमN अजु नच उजळू न िनघे ल.
तु मhा काहींhा कुटुं बात िशशु ज ामु ळे सु ख व शां ित वाढे ल. मु लां कडून व भावाबिहणीं कडून जाb सु ख िमळे ल.
चां गले आरोe व रोगमु ]w मु ळे तु pी cसyता अनुभवीत कराल. तु pी Kत:ला पू णHपणे िनडर वृ [ा अनुभव कराल जे पिहtां दा के£ां च
केले न£ते .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे एकादश भाव वQन गोचर (17 स¦d बर 2023 13:30:43 पासून 18 ऑ©ोबर 2023 01:29:39)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™चा अथH आहे की धनलाभ, आिथHक व सामािजक ]$थती
म’े सु धार व उyित.
तु मhा वAर` अिधकाMयाकडे पदोyित माग•ासाठी हा काळ अनुकूल आहे .
™ा कालावधीत कायाH लयात vापारात लाभ, धन cा^ी तसे च िम/ां कडून सु œा काही िमळ•ाची आशा क( शकता.
समाजात तु मची cित`ा वाढे ल तसे च शे जाMयां म’े सु œा स ान िमळ•ाची श›ता आहे .
तु मचे Kा½ उ[म राहील जे तु मhा कुटुं बात आनंद िनमाH ण करे ल.
™ा कालावधीत तु मhा घरात अ’ा]‘क िनिमH तीचे काही कायH पू णH होईल जे णेक(न तु मhा कुटुं बातील आन– िnगु णीत होईल. सु fास
भोजन व पÊाy इSादींचे वां टप होईल एकुण काय तर हा काळ तु मhा कुटुं बासाठी शां ितपू णH व सु ख दे णारा आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे एकादश भाव वQन गोचर (1 ऑ©ोबर 2023 20:38:27 पासून 19 ऑ©ोबर 2023 01:16:46)
™ अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा धनलाभ व ’ये cा^ी होणारा आहे . तु pी िविभy मागsनी
अिधक आिथHक लाभाची आशा क( शकता. तु मचे v]wगत cय® vापार व गुं तवणु क तु मhा साठी अिधक फायदा व अिधक लाभ
घऊन ये तील. तु pी से वारत असाल िकंवा vवसायात असालतर ™ा काळात लाभचे ठरे ल.तु pी अिधक यशKी हो•ाची सं भावना आहे .
™ा काळात तु pी आपtा कायH -े/ात अिधक समृ œ £ाल.
cकृित चां गली Mहायली पािहजे . तु pी Kत: म’े शां ती अनुभव कराल. तु pी बोल•ात व vवहारात जाb िवन{ £ाल.
घरात सु œा तु pी सु खाची आशा क( शकता. तु मची मु ले व जोडीदार cसy व न{ राहतील चां गली बातमी िमळ•ाची सं भावना आहे .
तु pी भौित सु खानी घे रलेले रहाल.
सामािजक •#ीने हा काळ चां गला आहे . समाज तु pाला अिधक आदर‐स ान दे ईल. तु मचे वा
तु मhा कडे खे चले जातील.

ातु यH व आकषHक cकृित मु ळे लोक

ज&Uथ चंDापासून शु / चे दशम भाव वQन गोचर (2 ऑ©ोबर 2023 01:01:06 पासून 3 नोªd बर 2023 05:13:19)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मणकरे ल. हा काळ तु मhा साठी मानिसक Gोध, अशां ित व अ]$थरता
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घे ऊन ये ईल. ™ा काळात शाAररीक क# भोगावे लागतील.
पै शाhा बाबतीत ल- ठे वा. तसे च कजH Ñायचे टाळा कारण ™ा काळात तु pी कजाH म’े बु टुन राह•ाची सं भावना (श›ता) आहे .
श/ु पासु न सावध रहा तसे च अनावIक वाद टाळा कारण Sामु ळे _े ष वाढतील व श/ु सं ³ेत सु œा वृ œी होईल. समाजात बदनामी व
ितर5ार होऊ नाही Sासाठी जाग(क रहा.
आपले नाते वाईक व बायकाhा बरोबर vवहारात िवशे ष सतकH रहा कारण अकारण गै रजमजा मु ळे श/ुN वाढू शकेल. आपtा
वै वािहक जीवनात सं तुलन ठे व•ासाठी आपtा प®ी/पित बरोबर वाद टाळा.
तु pाला तु मhा वAर` अिधकारी िकंवा सरकारी लोकां कडून /ास सहन करावा लागे ल. आपtा सगळया कायाH ना यशKीपणे पू णH
कर•ासाठी आपtाला अथक पAरVम करावे लागतील.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ^ादश भाव वQन गोचर (3 ऑ©ोबर 2023 17:58:24 पासून 16 नोªd बर 2023 10:46:35)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ शाAररीक vाधी व पीडा यां चा Rोतक आहे . जर
तु pी सावधान राहीला नाहीत तर हा काळ तवावपू णH राहील. आरोeा कडे ल- िदले नाही तर तु मhा म’े रोग उ¸वतील िवशे ष
(पानी ने/ व पोटाhा vाधी उ¸वतील पायां ची िवशे ष काळजी Ñा. कारण Sामु ळे जीवाला धोका असे ल. तु मhा पै की काहींना भयानक
व वाईट Kè ये तील.
तु मचे कायH -े/ यशKी कर•ाhा cय®ात अSंत दबावात व जाb कामामु ळे कठीण होईल. जर तु pी सतकH राहीलानाहीत तर तु मhा
पै की काहींना अपमान व अवहे लना सोसावी लागे ल व पद धो›ात ये ईल.
पै शा सं बंधी सावधान रहा तसे च नका असलेtा खचाH पासु न दू र रहा.
घरात पित‐प®ी, मु ले, भाऊ बिहण व नाते वाईक यां hाशी मधु र सं बंध ठे वा. Sाबरोबर वाद क( नका. श/ुबरोबर टªर टाळा व नवे
श/ु बनु दे ऊ नका.
तु pाला cवास योग आहे . पण तु मhा पै की काहींना हवे तसे पAरणाम िमळणार नाहीत आिण ते िन(Çे Iानी भटकत राहतील.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ^ादश भाव वQन गोचर (18 ऑ©ोबर 2023 01:29:39 पासून 17 नोªd बर 2023 01:18:40)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा बराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ िवशे ष क(न आिथHक अडचणींनी भरलेला आहे . अत:
पै शासं बंधीचे िनणH य िवचारपू वHक व सावधानते ने घे णे आवIक आहे .
तु मhा कामाhा िठकाणी तु pी व तु मचे वAर` अिधकारी यां hाम’े मतभे द होऊ शकतात. तु मचे अिधकारी तु मhा कामाचे कौतु क
करणार नाहीत आिण सं भव आहे की तु pाला िदले गे लेले अिधकार कमी करतील िकंवा पगार कमी दे तील.यिद आपको अपने cयासों व
पAरVम की पयाH ^ सराहना न होए इ]Àत पAरणाम न िनकल} तो भी िनराश न हों ।
जर तु मhा cय®ां चे िकंवा पAरVमां चे कौतु क झाले नाही व हवा असलेला पAरणाम िमळला नाही तर िनराश होऊ नका.
जर तु मचा vापार असे ल तर vापारात फटका बसू शकतो. दे •ा‐घे •ात िवशे ष सावधानता पाळा. हा काळ सामािजक •Š‹ा सु œा
कठीण काळ आहे . कुठtाही वादा म’े पडू नका कारण िम/ां बरोबर व वAर` vwींबरोबर भां डण हो•ाची सं भावना आहे .
तु pाला लां बhा cवासावर जायला लागू शकते परं तु हवा तो फायदा िनघे ल असे नाही. अशा कामां पासू न दू र रहा जीवनात सु र-े ला
आपला मू ल‐मं / बनवा. आपtा व आपtा कुटुं बाhा आरोeाची काळजी Ñा कारण ताप, पोटाhा गडबडी, ने/रोग होऊ शकतात.
™ा वे ळी असं तोष आपtा घराची मन:शां ती व सामं जÌावर cभाव पाडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (19 ऑ©ोबर 2023 01:16:46 पासून 6 नोªd बर 2023 16:25:23)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
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तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे एकादश भाव वQन गोचर (3 नोªd बर 2023 05:13:19 पासून 30 नोªd बर 2023 01:04:20)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मू लत: धन सु र-ा व कजH मुwीचा सू चक. आहे ™ा
काळात तु मhा इतर आिथHक सं मÌां चे समाधान सु œा हो•ाची श›ता आहे .
हा काळ तु मhा cय®ां ना यश िमळ•ाचा आहे तु मची लोकिcयता वाढे ल व cित`ा उं चावे ल.
तु मचे सगळे ल- भौितक सु ख, ऐशोआरामाची साधने, वg, र® व इतर आकषHक साधनां कडे राह•ाची श›ता आहे . तु pी Kत:चे घर
Ñायचा िवचार क( शकता.
सामािजक •#ीने हा काळ सु खाचा आहे . मान‐स ान वाढे ल तसे च िम/ां चे सहकायH िमळे ल.
िव(œ िलंगवाtा बरोबर सु खाचा काळ घालव•ाची तु pी आशा क( शकता. जर िववािहत असाल तर वै वािहक जीवनात परमानंद
cा^ हो•ाची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (6 नोªd बर 2023 16:25:23 पासून 27 नोªd बर 2023 05:53:22)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे पिहला भाव वQन गोचर (16 नोªd बर 2023 10:46:35 पासून 28 िडसdबर 2023 00:21:19)
™ा अवधीत मं गळ तु मhा cथम $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा अडचणी ये णार हे सू िचत करतो. vापार व vवसाय या साठी हा काळ
अवघड आहे . तु pाला तु मhा योजना यशKीपणे पू णH कर•ास अनेक अडचणी ये तील. Sामु ळे ™ा िदनात कुठलेही नवे कायH सु ( क(
नये . जर तु pी से वारत असाल तर वAर` अिधकारी, सदÌ व सरकारी िवभागा बरोबर वाद व चु कीhा समजु ती पासु न दू र रहा. तु मhा
पै की िकSेकां ना Sां hा पदाम’े झालेला बदल सोसावा लागे ल.
श/ुंपासु न सावध रहा कारण ते तु मhासाठी समÌा िनमाH ण करतील.
पै शा सं बंधी िवशे ष सावधनता बाळगा कारण नको असलेले खचH करायला लागतील.
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™ा काळात cवासाचे अनेक योग आहे त. ते £ा तु pी िववाहीत असाल तर जोडीदार व मु लां पासु न दू र राहयचा योग आहे .
आरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे आवIक आहे . रोजhा जीवनात उदािसन व िन(Õाही अनुभवीत कराल. तु pी Üर, रw तसे च पोटा
सं बंधीhा रोगानी /b रहाल. तु pाला शg, आग व िवषारी जीव‐ज—ु पासु न धोका असtा मु ळे ™ापासु न श›तो दू र रहा. Kत:ला
उÕािहत ठे वायचा cय® करा कारण तु pी िनराशा, िभती, बे चैनी ™ां नी घे रलेले रहाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पिहला भाव वQन गोचर (17 नोªd बर 2023 01:18:40 पासून 16 िडसdबर 2023 15:58:20)
™ा काळात रिव चं Jमाव(न आपtा cथम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा कामावर तसे च तु मhा v]wगत जीवनावर
िवशे ष cभाव पडे ल. ™ा काळात कायम K(पाचे िकंवा अ$थाई K(पाचे बदल सं भवतात. कामाhा िठकाणी अडचणी तसे च वAर`
अिधकारी िकंवा मालक ™ां ची नाराजी सं भवते . तु मhा कामाhा जागी अथवा कायाH लयात बदनामी पासु न िवशे ष सावधानी बाळगावी
लागे ल.
तु मचे ठरलेले काम पू णH कर•ास तसे च हे तू सा’ कर•ास नेहमीपे -ा जाb cय® करावा लागे ल. तु pाला लां बhा cवासाचा योग
आहे पण तु मhा मनासारखे िन y होईल असे नाही.
™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल, तु pाला पोटाचे रोग, पचन‐िGये सं बंधी रोग, डोळे तसे च ¨दयाhा सं बंधीत समÌा उ¸वू
शकतात. अत: आरोeा कडे िवशे ष लé व सावधानता बाळग•ाची आवIकता आहे . ™काळात तु pी कुठtाही cकारची जो]खम
प•( नये .
घरासं बंधीत बाबींम’े कुटुं िबयां म’े मतभे द तसे च िम/ां वरोबर (सवे ‐फुगवे ™ामु ळे घरातील भां डणे व तÕम क# सं भवतात.
जोडीदाराशी मदभे द िकंवा वादिववाद तु मhा वै वािहक जीवनावर cभाव पाडू शकतात. एकुण घरातील शां ित व पर…र सामं जÌासाठी
हा काळ कसोटीचा आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (27 नोªd बर 2023 05:53:22 पासून 28 िडसdबर 2023 11:04:14)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून केतु चे एकादश भाव वQन गोचर (29 नोªd बर 2023 02:25:32 पासून 30 मे 2025 00:27:43)
™ा अवधीत केतु चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ा कालात तु pाला पै सा व भू ‐सं पि[ cा^ हो•ाची
श›ता दशH वतो. हा काळ महNाकां -ा पू णH हो•ासही उपयु w ठरे ल. तु pी ™ा काळात काही नvा योजना सु ( कराल Yासाठी भारी
आवIकता असे ल आिण बदtाम’े तु pाला ते वढाच िकंवा Sापे -ा जाb फायदा दे इल. तु मhापै की अनेकां ना धनलाभ होईल.
घरात िववाहयोe मु ला‐मु लींना मनासारखे वर‐वधू िमळतील व ते िववाह कर•ाचे िनिzत करतील तु मhा छो‹ा मु लाची नीट काळजी
Ñा. कारण तो िकंवा ती कुठtातरी शाAरAरक रोगानी /b राहतील.
चं xाhा वाढSा कलां बरोबरच तु मhा पै की काहींना अ’ा]‘क गु (ला भे ट•ाचा अवसर cा^ होईल. हा सं पकH तु pाला ’ान
vवसाय व अ’ा]‘क cवृ ि[ कडे झुक•ास cे Aरत करे ल. हा काळ तु मhासाठी दु žिनिमH त उ[म भोजन व चां गले भिव„ घे ऊन
ये ईल.
परं तु केतु ची ही गित चं xाhा घट•ाhा वे ळी अथाH तच कृŸ‐प-ात असे ल तर अK$थ मानिसक भावना उiy होतील. ™ा काळात
तु मhा म’े कृिष vवसायाhा cित (िच जाणवायला लागे ल. Kत:hा पAरवाराम’े श/ुN उiy होईल व vवसायात नुकसान होईल.
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ज&Uथ चंDापासून राR चे पंचम भाव वQन गोचर (29 नोªd बर 2023 02:25:32 पासून 30 मे 2025 00:27:43)
™ा अवधीत रा© चं xपासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर‐•मण करे ल. हा काळ सं ताप व िवशे ष क(न मु लां संबधी दु :ख सू िचत
करणारा आहे . पै शाhा •#ीने हा काळ शु भकाळ आहे . पै शावरची पकड मजबू त ठे वा कारण अनावIक खरे दी पासु न नुकसानाची
सं भावना आहे .
आई‐विडल व पित‐प®ी रोग‐fb हो•ाचा धोका आहे . अत: हा िचं तेचा िवषय होऊ शकतो. मु लां सं बंधीhा समÌा िचं ितत करतील
कारण ™ा िवशे ष काळाला 'पु /दोष' अशी सं mा िदली गे ली आहे . Sाचा अथH असा आहे की 'मु लाचे दु :ख' ™ाकाळात मु लां hा आरोeा
सं बंधी समÌां कडे लगे च ल- Rा तु मhा पै की कुणाची मु ले सै रभै र होतील िकंवा गं भीर आजारी पडतील.
तु pी वाढलेtा मानिसक यातनां नी िकंवा /ासु न जाल. तु pी पटकन िनणH य घे •ात असमथH रहाल िकंवा घाई म’े चु कीचे िनणH य Ñाल.

तरीपण काहींhा जीवनात उतार‐चढाव ये तील व अचानक पै शाचा लाभ सु œा होईल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ^ादश भाव वQन गोचर (30 नोªd बर 2023 01:04:20 पासून 25 िडसdबर 2023 06:45:48)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात चां गtा व वाईट दोšी cकारhा घटना घे ऊन
ये ईल. एकी कडे आिथHक लाभ होऊ शकतो तर दु सरीकडे धन व वgे यां चे नकळत नुकसान सु œा होऊ शकते . ™ा काळात िवदे श
या/ेवर पै सा घालवणे व अनावIक खचH सं भवतो.
™ा काळात तु pी चां गले कपडे घालाल Sापै की काही हरवू शकतात. घराम’े चोरी हो•ाhा •#ीने सावध रहा.
हा काळ वै वािहक सु ख भोग•ाचा आहे . जर तु pी अिववािहत असाल तर िव(œ िलंग वाtा vwी बरोबर सु ख भोगाल.
िम/ तु मhा बरोबर सहाÁ व सहकाराची भावाना ठे वतील व Sां चा vवहार चां गला असे ल.
धारदार हSार व सं शया…द vwीपासू न दू र रहा. जर तु pी कुठtाही cकारhा कृिष उRोगां शी जोडलेले असाल तर िवशे ष ल- ठे वा
कारण ™ा काळात तु pाला नुकसान सं भवते .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ि^तीय भाव वQन गोचर (16 िडसdबर 2023 15:58:20 पासून 15 जानेवारी 2024 02:43:32)
™ा कालावधीत रिव चं xा पासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा साठी सं प[ी सं बंधी िववं चना िनमाH ण
करणारा आहे . या काळात तु pाला पू वाH भास होईल की vापराम’े हवा असलेला (अपे ि-त) लाभ न होता सं प[ीची घट होत आहे . जर
तु pी शे ती िवषयक कायH करत असाल तर Sात सु œा हािन होऊ शकते .
™ा काळात तु मhा भोवतालचे अनेक िcयजन व जवळ राहणारे लोक /b राहतील. िcय व जवळ राहणाMया vwींhा cित तु मचा
vवहार िचडिचडा राहील. तु मचे कायH खालhा दजाH चे व नीचतापू णH राहील. तु pाला जाणवे ल की एरवी आरामात होणाMया व
सरळसोïा वाटणाMया कामात सु œा अडचणी ये त आहे त.
डोळयां hा बाबतीत िवशे ष ल- Rावे हा काळ डोळयां hा सं बंधीत समÌां चा आहे ™ा िदनात तु pी डोकेदु खीने सु œा /b £ाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पिहला भाव वQन गोचर (25 िडसdबर 2023 06:45:48 पासून 18 जानेवारी 2024 20:56:52)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न आपt cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा आपtा साठी भौितक व ऐ]Àक सु ख िमळ•ाचा काळ
आहे . आपण आपtा vwीगत जीवनात अनेक घटनां शी आशा क( शकतात. जर तु pी अिववाहीत असाल तर आपtाला आदशH
जोडीदार लाभे ल. आपtा पै की काहीजण आपtा कुटुं बात एक नवीन सदÌ ये •ाची आशा क( शकता. समाजाम’े नवीन
लोकां hा भे टी होतील. िभy िलंगी vwींची सोवत िमळ•ाhा •#ीने काळ चां गला आहे . समाजात आपtाला स ान िमळ•ाची व
cित`ा वाढ•ाची श›ता आहे . आपtाला Kािद# असे दे शी‐िवदे शी जे वण िमळ•ाचे अनेक अवसर ये तील. ™ा काळात जीवनात
अिधक ऐ|यH सं पy व मादक बनव•ासाठी लागणारी उपकरणे व वbू उपलÈ होतील. आपण वg, सौंदयH cसाधने, वाहन यां चा आनंद
उपभोगू शकाल.
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पै शाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . आपली आिथHक पAर]$थती सु धारे ल.
जर आपण िवRाथs असाल तर mानाजH नाhा -े /ात सफल हो•ासाठी हा काळ चां गला आहे .
आपण ™ा काळात श/ुचा िवनाश हो•ाची आशा क( शकता. आपtा मनाम’े नकारा‘क िवचार ये तील अशा कोणSाही गो#ींपासू न
सावध रहा.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ि^तीय भाव वQन गोचर (28 िडसdबर 2023 00:21:19 पासून 5 फे«ुवारी 2024 21:42:54)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर‐•मण करे ल. ™ा काळ नुकसान करणारा आहे . तु मचे धन, मू tवान
वbुं ना सु रि-त ठे वा कारण ™ा काळात चोरी हो•ाची सं भावना आहे . काम कर•ाhा िठकाणी काहीतरी अिcय घटना घडून िनराशा
पदरी ये ईल. वाद‐िववादा पासु न दू र रहा कुणाशीही बोलताना शj जपू न वापरा जर तु pी ™ाची काळजी घे तली नाहीत तर ™ा वे ळी
तु मhा पै की काहींना पदाव(न कमी केले जाईल.
जु ा श/ु पासु न सावध रहा व नवीन बनु दे ऊ नका. तु मhा म’े दु सMयां बÇल ई„º सारखी नकारा‘क cवृ [ी िनमाH ण होऊ शकते .
आपtा अिधकाMयां hा रागाhा cित सावध रहा. ™ावे ळी तु pी दु # लोकां बरोबर मै /ी क(न आपtा कुटुं िबयां बरोबर व िcयजनां
बरोबर भां डण ओढवू न ’ाल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (28 िडसdबर 2023 11:04:14 पासून 7 जानेवारी 2024 21:10:52)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (7 जानेवारी 2024 21:10:52 पासून 1 फे«ुवारी 2024 14:22:40)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे तृ तीय भाव वQन गोचर (15 जानेवारी 2024 02:43:32 पासून 13 फे«ुवारी 2024 15:43:40)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा vवसायात व v]wगत जीवनात सु ख
सफलता दे णारा आहे . vवसायात भरभराटीचा योग आहे . तु pाला तु मhा चां गtा कामाबÇल व ’ेय cा]^साठी राजकीय पु र5ार
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िमळ•ाची श›ता आहे .
समाजात तु pाला स ाननीय $थान िमळ•ाची श›ता आहे . कुटुं बातील सदÌ, िम/ आिण आळखीची माणस तु pाला िनKाथs पणे cे म
दे तील. तसे च श/ुंवर िवजय िमळवाल.
v]wगत जीवनात तु pी Kत:ला मानिसक व शाAररीक •Š‹ा K$थता अनुभवाल. असे पिहtां दा कधीच झालेले नसे ल. ™ा काळात
धनलाभ होईल. जीवनाhा बÇल तु मचा •#ीकोण सकारा‘क व उÕाहपू णH असे ल. मु ल जीवनात िवशे ष आनंददायी ठरतील. एकुण काय
तर सु खी काळाचं वरदान तु pाला िमळालेले आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ि^तीय भाव वQन गोचर (18 जानेवारी 2024 20:56:52 पासून 12 फे«ुवारी 2024 04:52:43)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. ही आिथHक लाभ िमळ•ाची वे ळ आहे . ™ा िशवाय हा काळ
आपtा जोडीदार व पAरवारासाठी अSंत शु भ आहे . श›ता असे ल तर आपtा घरात लहान बाळाची चा©ल लागे ल.
आिथHक •Š‹ा आपण सु खी, समृ œ असाल आिण आपtा कुटुं बात सतत समृ œी म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे . तु pी आपtा
आवडीcमाणे ब•मु t पोषाख व Sाला साजे से दािगने व Yात ब•मु t र®े सु œा आपtा Kत: साठी खरे दी क( शकता. कला आिण
सं गीतात आपली गोडी वाढे ल. आपण उŒ पद$थां कडून िकंवा सरकारकडून मदतीची आशा क( शकता.
तु मची cकृती उ[म राह•ाची आशा आहे . Sाच बरोबर सौंदयाH म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (1 फे«ुवारी 2024 14:22:40 पासून 20 फे«ुवारी 2024 06:01:28)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे तृ तीय भाव वQन गोचर (5 फे«ुवारी 2024 21:42:54 पासून 15 माच 2024 18:08:20)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ शु भकाळ आहे . िवशे ष क(न धनलाभासाठी. ™ा
काळात तु pी तु मhा vवसायात व vापारात चां गले धन कमवाल. ™ाकाळात तु pी मू tवान दािगने खरीद•ाची सं भावना आहे .
कामे सरळपणे सं पy होतील व महNपू णH घटना यशKीपणे पू णH होतील. नv cय®ां न म’े तु pाला यश िमळे ल. जर तु pी से वारत असाल
तर अिधकारवाले व cित`ावाली पदोyती होईल. यशKीपणाचे फळpणू न तु मhा आ‘िव|ास व इÀाशwी ला ताकद िमळे ल.
Kा½ चां गले राहील आिण तु pी शwी व िनरोगी यु w झळकाल. तु मhा पू वshा सगळया काळYा व /ासातू न मु wी िमळे ल व
तु मhा उÕाहाला सीमा राहणार नाही. ™ा काळात अSंत Kािद# भोजन िमळ•ाचे योग िदसतात.
श/ुचा पराजय होईल व तु pाला मानिसक शाित िमळे ल.
िवदे श या/ेला जायचे टाळा कारण हवे असलेले पAरणाम cा^ हो•ाची सं भावना नाही.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे तृ तीय भाव वQन गोचर (12 फे«ुवारी 2024 04:52:43 पासून 7 माच 2024 10:46:49)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ आपtा साठी सु ख व आनंद घे ऊन ये ईल. आपण
आपtा धनाhा वृ œीची व धनाhा सु र-ीतते ची आशा क( शकाल
vावसायीक •Š‹ा हा काळ चां गला अस•ाची श›ता आहे . आपण पदोyितची आशा क( शकाल. आपtाला अिधक अिधकार
cा^ होतील. आपtाला आपtा cय®ां चा लाभ िमळू शकेल.

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

onlinejyotish.com • 249

sample horoscope

ॐ

सामािजक •Š‹ा हा काळ सु खाचा आहे आपण आपtा िचं ता व िभती यावर िवजय िमळवू शकाल. आपले सहाकारी व पAरिचत
आपtाला सहायता व सहयोग करतील. ™ा िवशे ष अशा काळात िम/ां म’े वाद हाईल व श/ूंवर आपण िवजय सं पादन कर•ाची
श›ता आहे .
आपtा Kत:चा पAरवारात आपला ताळमे ळ चां गला असे ल आपtा भावा बिहणींचा वे ळ आपtा बरोबर चां गtा cकारे vतीत होईल.
आपण ™ा काळात चां गली वgे पAरधान कराल व Kािद# असे भोजन घे ऊ शकाल. आपली धमाH बाबत आवड वाढे ल. मं गलकायH
आपtाला आ ािदत करे ल.
cकृती चां गली राह•ाची श›ता आहे . जर तु pी उपवर असाल तर िववाहा बÇल िवचार क( शकाल कारण हा काळ आदशH साथीदार
शोध•ाचा आहे . आपtापै की काहींना कुटुं बात नवीन बाळाची चा©ल लागू शकते .
तरीपण ही श›ता आहे की हा काळ फार चां गला नसे ल. आपtापै की काही जणां ना vापारा म’े अिधक हानी सं भवते . आपले श/ु ™ा
वे ळी काही अडचणी िनमाH ण करतील. cSेक गो#ीत वाद व गै रसमजां पासू न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे चतु थ भाव वQन गोचर (13 फे«ुवारी 2024 15:43:40 पासून 14 माच 2024 12:36:08)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा चतु थH $थानातू न •मण करे ल. हा काळ तु मhा वतH मान सामािजक bर व कायाH लयात आपली cित`ा
िटकव•ास कठीण जाईल. आपtा पे -ा वAर` अिधकारी, शु भिचं तक व सÂागार यां hाशी वाद टाळा.
कौटुं िबक जीवनात तणाव व वै वािहक सु खाम’े कमी ये ऊ शकते . घरhा शां ित साठी कौटुं िबक सदÌां बरोबर कुठtाही cकारची
भां डणे टाळा.
हा काळ नैराz व िचं ता ™ां नी सतावणारा राहील.
अरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे तसे च आजारापासू न वाच•ासाठी नशे पासू न दू र राहणे आवIक आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे चतु थ भाव वQन गोचर (20 फे«ुवारी 2024 06:01:28 पासून 7 माच 2024 09:35:31)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनाhा cSेक -े /ात उyित घे ऊन ये ईल. v]wगत
(पात तु pी तु मhा जीवनात पू णHपणे सं तु# £ाल. आिण तु pाला cSेक कायाH त, cSेक उRोगात लाभ होईल. समाजात तु मचा bर
वाढे ल व तु pाला स ान cा^ होईल.
पै शाhा •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे आिण पै सा व वारसा हªानी ये णारी सं पि[ िमळ•ाचा योग आहे . तु pाला तु मhा पित/प®ी
कडून सु œा लाभ हो•ाची सं भावना आहे .
घरात ™ावे ळी नवीन सदÌ ये •ाची श›ता आहे . तु मची माता तु मचा अिभमान करे ल अशी पू री सं भवना आहे .
तु मhा फw उप]$थतीने कुटुं बां चे सदÌ यशKी होऊ शकतात.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पंचम भाव वQन गोचर (7 माच 2024 09:35:31 पासून 26 माच 2024 03:01:05)
™ा काळात बु ध चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा v]wगत जीवनात क# सू िचत करतो. ™ा
काळात तु pी तु मhा प®ी, मु ले व अ सदÌां बरोबर वाद‐िववाद टाळा. यह हा असा काळ नाही की तु pी तु मचे िवचार व हÉ िम/ां वर
थोपवाल. आपtा िcय vwी बरोबर vवहार करताना सतकH रहा.
cकृित ही िचं तेचा िवषय बनू शकते . खा•ाकडे ल- Rा कारण तु pी Üर िकंव अितउŸ तापभावाने आजारी पडू शकता. अशा कुठtा
कायाH त भाग घे ऊ नका जे जीवनात धोका उiy करतात.
मानिसक •#या तु pाला उ[ेिजत व श]wहीनता जाणवे ल.
™ा काळात तु pी बे चैनी व शाAररीक /ासानी fb रहाल.
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कामधं Rा म’े क#कारक व कठीण पAर]$थती िनमाH ण होईल. जर तु pी िवRाथsदशे त असाल तर िनzयपू वHक एकाfते ने अóास करा.
मन ]$थर ठे वा .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे चतु थ भाव वQन गोचर (7 माच 2024 10:46:49 पासून 31 माच 2024 16:46:04)
™ा अवधीत शु G चं xापासू न आपtा चव§ा$थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाb क(न आिथHक भरभराटीचा आहे . आपण
समृ œ हो•ाची आशा क( शकता. जर आपण शे तीिवषयक vवसाय करत असाल तर हा काळ शे तीसं बंधी साधने उiादने ™ा बाबतीत
फायRाhा •#ीने चां गला आहे .
आपला मोtवान वे ळ पित/प®ी व मु लां hा बरोबर महNपू णH िवषयाची चचाH कर•ात खचH होईल. आपण Kािद# जे वण, उ[म वg,
सु गधीxv यां चा आनंद Ñाल.
सामािजक जीवन वे गवे गळया घटनां नी पAरपू णH होईल. आपली लोकिcयता वाढे ल. नवीन िम/ िमळ•ाची श›ता आहे . आपtा नवीन व
जु ा िम/ां चा सहवास सु खद होईल. आपण घरापासू न दू र आनंदात काळ घालव•ाचा िवचार क( शकता. Sात िभy िलंगी vwी
बरोबर आनंद िमळ•ाची सं भावना आहे .
cकृती चां गली राहील आिण आपtात शwी असtाची जाणीव होईल. ™ा काळात आपण ऐशारामाhा वbू व उपकरणे खरे दी
कर•ाचा िवचार कराल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पंचम भाव वQन गोचर (14 माच 2024 12:36:08 पासून 13 एिLल 2024 21:04:13)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा पं चम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा cभाव तु मhा जीवनावर सु œा पडे ल. हा काळ िवशे ष
क(न आिथHक व मानिसक शां ित म’े िवì आणणारा आहे . तु pाला vवसायात व कायाH लयात िवशे ष सावधिगरी बाळगायला. लागे ल
जे णे क(न तु मचे अिधकारीगण तु मhा कामानी नाखु ष रहाणार नाहीत. कायाH लयात तु मचे वAर` पदािधकारी व मालक यां hाशी वाद
टाळा काही सरकारी काम तु मhासाठी िचं तेचा िवषय बनू शकतात. ™ाकाळात काही, नवे श/ु बनु शकतात.
श› आहे की तु pी Kत:ला अK$थ िकंवा िन
सु œा अ]$थरता ये ऊ शकते .

ीय अनुभवीत कराल. ते £ा तÏेती कडे ल- दे णे आवIक आहे . तु मhा Kभावात

मु लां सं बंधी समÌा िचं तेचा िवषय बनू शकतील. असा कुठtाही cकारचा वाद टाळा जे णे क(न तु मhा व तु मhा मु लाम’े मतभे दाचे
कारण बनू शकेल. मानिसक िचं ता, िभती व बे चैनी तु मhावर हावी होऊन कुcभाव पडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे चतु थ भाव वQन गोचर (15 माच 2024 18:08:20 पासून 23 एिLल 2024 08:38:26)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा तु मhा जीवनातील काही भागात अडचणी िनमाH ण करे ल.
तु मhा पै की अिधकां ना जु ा श/ुंना िनयं /ण कर•ात अडचणी ये तील. तु मhा पAरवारातील िकंवा िमं /ामधलेच काही श/ुंशी तु मची
टªर होईल. काहींची दु # लोकां बरोबर मै /ी होईल.
Yामु ळे नंतर तु pाला /ास सहन करावा लागे ल. Sामु ळे Kत:hा वागणू कीकडे ल- ठे वणे आवIक आहे .
आरोeाकडे ल-दे णे आवIक आहे कारण ™ा काळात Üर िकंवा छातीम’े अK$थता जाणवे ल. तु मhा पै की काहींना रw व
पोटाचे िवकार सं भवतात.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ितत रहाल. तसे च िनराशे hा वाटे वर वाटचाल कराल.
™ा काळात नाती तु मhा कडून िवशे ष अपे -ा करतील अिधक दु :खापासु न वाच•ासाठी आपtा कुटुं िबया बरोबर व अ
बरोबर शां ितपू णH vवहार ठे वा. आपtा सामािजक cित`े ला व स ानाला धªा लागू दे ऊ नका.

नाते वाईकां

™ा काळात जिमन सं पि[hा िवषयां पासु न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ष भाव वQन गोचर (26 माच 2024 03:01:05 पासून 9 एिLल 2024 21:38:36)
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™ा अवधी म’े बु ध चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात सकारा‘क व नकारा‘क अशा दोšी
घटनां चे िमVण राहील. हा िवशे षकाळ v]wगत जीवनात यश, ]$थरता व उyि[ सू िचत करतो तु मhा योजना यशKीपणे सं पy होतील
व Sामु ळे लाभ cा^ होईल.
कायH -े/ात तु pी आणखी चां गले काम कर•ाची सं भवना आहे . तु pी सगळया कामां म’े cगतीची आशा क( शकता.
™ काळात समाजात तु मची cित`ा वाढे ल. तु मचा सामािजक bर वाढे ल. cकृती चां गली राहील व बरोबरच मानिसक शां ित व आनंद
अनुभवास ये ईल.
परं तु तु मhा पै की काहींना बु धा hा ™गती मु ळे श/ुप-ा कडून िचं ता व अडचणी सतावतील.
आपtा पै शाची काळजी Ñा. आपtा अिधकाMयां बरोबर कुठtा ही cकारचा वाद टाळा.
Kा½ धो›ात टाकणाMया कुठtाही घटनां पासु न दू र रहा. शरीरा मधला ताप ™ा काळाल /ासाचे कारण बनू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पंचम भाव वQन गोचर (31 माच 2024 16:46:04 पासून 24 एिLल 2024 23:58:39)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. अिधकतर काळ आनंदात vतीत होईल. पै शाhा •#ीने हा
चां गला काळ आहे कारण तु pी आपtा धनाची वृ œी क( शकाल.
जर तु pी राजकीय िवभागाnारा घे •ात ये णाया पAर-ा दे त असाल तर तु pाला यश िमळे ल.
जर से वारत असाल तर पदोyित सं भवते . तु pी सामािजक cित` म’े वाढ हो•ाची आशा क( शकता तु मचे िम/, मोठी लोक, िश-क
यां ची तु मhावर कृपा •#ी राहील.
िcयजनां बरोबर सं बंध ²े हपू णH राहतील व तु मhा cणयीजीवनात उ•टता राह•ाची आशा आहे . तु pी वै वािहक जीवनात सु ख िकंवा
िभy िलंगवाtा बरोबर शाAररीक सं बंधां ची आशा क( शकता. तु pी कुटुं बातील नvा सदÌाला भे टू शकता िकंवा नvा v]wला
पAरवारात घे वू शकता.
™ा काळात आरोe उ[म राहील. ™ा काळात चां गtा भोजनाचा आनंद Ñाल, धन लाभ होईल आिण Yा वbुं िमळव•ाची इÀा
होती Sा िमळतील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पंचम भाव वQन गोचर (9 एिLल 2024 21:38:36 पासून 10 मे 2024 18:51:22)
™ा काळात बु ध चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा v]wगत जीवनात क# सू िचत करतो. ™ा
काळात तु pी तु मhा प®ी, मु ले व अ सदÌां बरोबर वाद‐िववाद टाळा. यह हा असा काळ नाही की तु pी तु मचे िवचार व हÉ िम/ां वर
थोपवाल. आपtा िcय vwी बरोबर vवहार करताना सतकH रहा.
cकृित ही िचं तेचा िवषय बनू शकते . खा•ाकडे ल- Rा कारण तु pी Üर िकंव अितउŸ तापभावाने आजारी पडू शकता. अशा कुठtा
कायाH त भाग घे ऊ नका जे जीवनात धोका उiy करतात.
मानिसक •#या तु pाला उ[ेिजत व श]wहीनता जाणवे ल.
™ा काळात तु pी बे चैनी व शाAररीक /ासानी fb रहाल.
कामधं Rा म’े क#कारक व कठीण पAर]$थती िनमाH ण होईल. जर तु pी िवRाथsदशे त असाल तर िनzयपू वHक एकाfते ने अóास करा.
मन ]$थर ठे वा .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ष भाव वQन गोचर (13 एिLल 2024 21:04:13 पासून 14 मे 2024 17:53:30)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा जीवनाhा cSेक -े /ात सफलता
िमळ•ाचा आहे . तु pी धनcा^ीमु ळे बãõकेhा खाSात वृ ]œ, समाजात उŒ $थान व जीवनाम’े सकारा‘क पAरवतH नाची आशा क(
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शकता. हा काळ तु मचे मनोबल वाढवणारा आहे . तु pाला वAर` पद िमळू शकते व वAर` पदािधकाMयां कडून तु मचा स ान होऊ
शकतो. तु मhा cय®ां थी वाखाणणी वAर` पदािधकाMयां बरोबर अनुकूल सं बंध ही ™ा काळाची िवशे षता आहे . श/ु तु मhा जीवनातू न दू र
जातील.
आरोeाचा िवचार करता तु pी रोग, नैराशा, अकमH •ता, िचं ता ™ापासू न मु w रहाल. तु मhा कुटुं बासाठी सु œा हा काळ उ[म राहील.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे पंचम भाव वQन गोचर (23 एिLल 2024 08:38:26 पासून 1 जून 2024 15:36:52)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात -ु Èता व अbाvbे चा cितक आहे . तु मचे खचH
श› असतील ते वढे कमी करणे बु œीमानी ठरे ल कारण ™ा काळात पै सा व खचH ™ावरचे िनयं /ण तु मhा हाताबाहे रचे ठरे ल.
मुं ला कडे िवशे ष ल- दया कारण ती आजारी पडु शकतात. तु मhात व तु मhा मु ला म’े मतभे द होऊ दे ऊ नका कारण ते क#कारक
ठरतील.
श/ु बरोबर सावधपणे िनरािपटा करा आिण नवे श/ु बनु दे ऊ नका श/ु ™ा िवशे ष काळात तु मhा -ोभाचे कारण बनू शकतो.
आरोeाकडे िवशे ष ल- दे •ाची आवIकता आहे . तु pी िन(Õाह, थकवा व बे चैनी अनुभव कराल. तु मhा पै की काही आशा एखाR
रोगानी /b रहाल Yाची नीट पणे तपासणी करावी लागे ल. तु मhा भोजन सवयी कडे ल- Rा.
तु मhा पै की काहींhा vवहारात बदल ये ईल. तु pी रागीट, आशं िकत व िcयजनां बरोबर उदासीन रहाल जे तु मhा Kभावाhा िव(œ
असे ल. तु मhा पै की काही आपला थार व cिसœी गमावू शकतो नको असलेtा आवIकता व काही अनैितक कामाची cलोभने
तु pाला अडचणीत टाकतील. ™ा काळात कुटुं बातील सदÌां बरोबर भां डणे टाळा.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ष भाव वQन गोचर (24 एिLल 2024 23:58:39 पासून 19 मे 2024 08:43:00)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोच•मण करे ल. हे गोचर •मण तु मhा साठी काही कठीण काळ आणू शकते .
तु मhा cय®ात अनेक अडचणी ये तील. श/ु वाढ•ाची सं भावना आहे आिण आपtा vावसाियक भागीदारा बरोबर भां डण होऊ
शकते . हे पण सं भव आहे की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ श/ु बरोबर समझोता करावा लागे ल.
™ा काळात प®ी व मु लां बरोबर वाद टाळा. तु pाला हा पण सÂा िदला जातो की लां बचा cवास टाळा कारण अपघात होऊ शकतो.
आरोeा काळजी Ñा कारण रोग, मानिसक बे चैनी िभती व यासै न रोगानी /b रहाल.
समाजात cित`ा व कायाH लयात स ान िटकवू न ठे वा कारण असा cय— केला नाहीत तर तु pाला अपमान, उगाचच होणारे वा व
कोटH कचे री यां ना तोंड Rावे लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे सXम भाव वQन गोचर (1 मे 2024 12:59:49 पासून 14 मे 2025 22:36:11)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनात सु ख आणे ल. ™ा िदनात तु pी शाAररीक व
भौितक सु खाचा आनंद घे ऊ शकता जसे Kािद# भोजन, वारसा सं पि[ िमळणे , वAर` आिधकाMया कडून स ान िदला जाईल.
सामािजक जीवनात सु œा तु pी चां गtाची आशा क( शकता. तु pी काही िविश` लोकां ना भे टाल िकंवा िम/ता कराल जी तु pाला
लाभदायक ठरे ल. v]wगत (पात तु pी उ•ृ# वwा व उ•ृ# बु œीवादी pणू न ओळखले जाऊ शकता. ™ा काळात तु pी घराhा
बाहे र रा©न मं गल कायH सं पy कराल.
आरोe चां गले राहील. तु मचे चां गले चाAरü व तु मचा भारदbपणा ™ा कडे सगळयां चे ल- जाईल.
हा काळ आरामदायी घर िमळ•ाचा व इÀापू तs हो•ाचा आहे . एकटा माणू स िववाहािवषयी व िववािहत कुटुं ब वाढव•ािवषयी िवचार
क( शकतील. जर तु pी िववािहत असाल तर वै वाहीक आनंद उŒकोटीला पोहोचे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ष भाव वQन गोचर (10 मे 2024 18:51:22 पासून 31 मे 2024 12:14:18)
™ा अवधी म’े बु ध चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात सकारा‘क व नकारा‘क अशा दोšी
घटनां चे िमVण राहील. हा िवशे षकाळ v]wगत जीवनात यश, ]$थरता व उyि[ सू िचत करतो तु मhा योजना यशKीपणे सं पy होतील
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व Sामु ळे लाभ cा^ होईल.
कायH -े/ात तु pी आणखी चां गले काम कर•ाची सं भवना आहे . तु pी सगळया कामां म’े cगतीची आशा क( शकता.
™ काळात समाजात तु मची cित`ा वाढे ल. तु मचा सामािजक bर वाढे ल. cकृती चां गली राहील व बरोबरच मानिसक शां ित व आनंद
अनुभवास ये ईल.
परं तु तु मhा पै की काहींना बु धा hा ™गती मु ळे श/ुप-ा कडून िचं ता व अडचणी सतावतील.
आपtा पै शाची काळजी Ñा. आपtा अिधकाMयां बरोबर कुठtा ही cकारचा वाद टाळा.
Kा½ धो›ात टाकणाMया कुठtाही घटनां पासु न दू र रहा. शरीरा मधला ताप ™ा काळाल /ासाचे कारण बनू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे सXम भाव वQन गोचर (14 मे 2024 17:53:30 पासून 15 जून 2024 00:27:09)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ क#पद या/ा आरोeा सं बंधी िचं ता व vापारात
मं दीhा सू चक आहे . कायाH लयात तु pी तु मhा वAर` vं wी िकंवा उŒािधकाMयां बरोबर मतभे द टाळा. कायाH लयात िकंवा रोजhा
जीवनात नवीन श/ु बनणर नाहीत ™ाची काळजी ’ा.
™ा काळात vापाराम’े अडचणी िकंवा तोटा होऊ शकतो. तु pाला तु मचा cय® म’ेच सोड•ास िववश केल जाऊ शकते . जे
िमळव•ाचे तु मचे Kè होते . Sा उÇे श व ल- cा^ी म’े अडचणी ये ऊ शकतात.
तु मhा जोडीदारला होणारे शाAररीक क#, दु :ख व मानिसक vथा िचं तेचा कारण बनू शकतात. तु pाला Kत:ला सु œा आरोeा सं बंधी
काळजी घे णे आवIक आहे . कारण तु pी पोटाचे िवकार, िवषारी भोजना पासू न होणारे रोग िकंवा रw दोष ™ा सार³ा रोगाचे िशकार
होऊ शकता. मु लां चे आरोe सु œा िच—ेचा िवषय बनू शकते . ™ा vितAरw ™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे सXम भाव वQन गोचर (19 मे 2024 08:43:00 पासून 12 जून 2024 18:29:26)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ gीयां मु ळे ये णाMया अडचणींचा आहे . gी बरोबर
कोटH कचे री टाळा व बायको बरोबर मधु र सं बंध ठे वा. हा अशा बायकां साठी िवशे ष (पाने बे चैनीचा काळ आहे Yां hा ज प/ीत शु G,
सातvा $थानात आहे . तु मची प®ी gीरोगां नी, शाAररीक पीडा, मानिसक तणाव ™ां नी /ासलेली राहील.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही पै शाचे नुकसान न होवो ™ासाठी gीसं पकH टाळा.
तु मचे दु # िम/ काहीतरी अिन# करतील असा तु pाला आभास होत राहील. बायकां बरोबर उगाचच मतभे द तु मhा सं तापाचे कारण
बनेल. कुठtातरी मिहले सबं धीhा भां डणात पडून तु pी नवे श/ु बनवाल.
™ा काळात तु pी मानिसक तणाव, िनराशा Gोध ™ानी /b £ायची सं भावना आहे . आरोeाची काळजी Ñा कारण तु pी यौनरोग,
मू /िवकार िकंवा छो‹ा‐मा¦ा रोगानी /ासलेले रहाल.
vावसाियक •#या हा काळ फारसा चां गला नाही. दु # सहकाMयां पासु न सावध रहा कारण ते तु मhा cगतीhा मागाH त अडथळे िनमाH ण
करतील. तु pाला तु मचे वAर` अिधकारी मान‐स ान दे तील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे सXम भाव वQन गोचर (31 मे 2024 12:14:18 पासून 14 जून 2024 23:05:16)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ आजारपण घे ऊन ये ईल. तु pाला ™ा अवधीत
शरीरातील दु :ख व कमजोरी झेलावी लागे ल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ता व अशां ित अनुभव कराल. हा काळ मानिसक गु तां गुंत व कुटुं िबयां बरोबर गै समजु ती दशH वतो. आपली
प®ी/पित, मु लां बरोबर सं भाषण करते वे ळी वाद टाळा िकंवा आपु लकी कमी होऊ दे ऊ नका. अशी वे ळ ये ऊ दे ऊ नका की तु pाला
अपमािनत व खाली मान घालायला लागे ल.
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तु मhा cय®ात ये णाMया अडचणीं तु pाला अिधक सं ताप दे तील. तु मचा cवास करायचा िवचार असे लतर तो सं भवत: क#कारक व हवे
ते फळ न दे णारा असे ल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ष भाव वQन गोचर (1 जून 2024 15:36:52 पासून 12 जुलै 2024 18:58:39)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ शु भ सू िचत करणारा आहे . ™ा काळात तु pी सोने,
पोवळे , तां बे cा^ कराल. धातु व अ vापारात तु pाला अचानक लाभ होईल. जर तु pी से वारत असाल व Yा पदोyित व स ानाची
cती-ा करत असाल तर तो तु pाला ™ा काळात cा^ होईल. तु मhापै की बMयाच जणां ना कामात यश िमळे ल.
सवH / आिथHक दशा सु धार•ाने तु pी सु र-ा शां ित व सु ख अनुभव कराल. तु pाला ™ा िदनात पू णHपणे मानिसक शां ित िमळे ल व तु pी
भयमु w £ाल.
हाच श/ुवर िवजय cा^ कर•ाचा काळ आहे . जर तु मhा वर कुठला खटला चालू असे ल तर िनकाल तु मhा बाजु ने लागे ल. तु मचे
बरे चसे श/ु भागे हटतील व तु मचा िवजय होईल. समाजात तु pाला स ान व cित`ा िमळे ल. तु मhा पै की काही दान‐पु •ाचे कायH
करतील.
™ा काळात आरोe चां गले राहील. सारे जु ने रोग व क#ापासु न मु wी िमळे ल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे अAम भाव वQन गोचर (12 जून 2024 18:29:26 पासून 7 जुलै 2024 04:31:19)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल हा काळ चां गtा पAर]$थतीचा cतीक आहे . ™ा िवशे ष काळात
भौितक सु ख साधनां ची आशा क( शकाल. तसे च पू वs आलेtा सं कटां वर ™ाकाळात िवजय िमळू शकाल. तु pी जमीन, घर व इ े ट
घे •ाचा िवचार क( शकता.
जर तु pी अिववाहीत यु वक िकंवा यु वती असाल तर चां गtा वर िकंवा वधू ची आशा क( शकता. जे आपtासाठी चां गले भाe घे ऊन
ये तील. pणू न तु pाला सुं दर व आकषHक यु वतीची सोबत िमळ•ाची श›ता आहे .
आरोe उ[म राहील.
जर िवRाथs दशे त असाल तर तु मची अिधक cगती होईल. तु मhा cखरते कडे सगळयां चे ल- जाईल. ते £ा समाजात तु मची मान व
cित`ा वाढे ल.
vवसायाhा •#ीने चां गला काळ आहे . तु मhा vापाराची व vवसायाची िहतिचं तक व िम/ यां hा मदतीमु ळे भरभराट होईल. िविश#
राजकीय vwी भे ट•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे अAम भाव वQन गोचर (14 जून 2024 23:05:16 पासून 29 जून 2024 12:25:00)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व यशाचा cतीक आहे . हा तु मhा सगळया
कामां ना व योजनां ना यश दे ईल. हा पै शाhा •#ीने ]$थर व लाभ दे णारा काळ आहे . तु मचा समाजात bर वाढे ल. लोक तु pाला स ान
दे तील व लोकिcयते त वाढ होईल.
™ा काळात तु मची जीवनशै ली आरामदायक असे ल. मु लां पासु न सु ख िमळ•ाची सं भावना आहे . कुटुं बात बाळाचा ज
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु मची मु ले सं तु# व सु खी राहतील.
तु मhे चै त

सु खात वाढ

व बु œीमानी वाढे ल. तु pी तु मची cितभा व mान ™ां चा बरोबर िनणH य घे •ात उपयोग कराल.

श/ु नामोहरम होतील व तु मhा ते जापु ढे िफके पडतील. ™ावे ळी सगळीकडून मदतीची अपे -ा क( शकता.
पर—ु ™ावे ळी cकृित कडे अिधक ल- दे णे आवIक आहे कारण तु pी आजारी पडू शकता. खायची ïायची काळजी Ñा, cसy रहा
तसे च उदािसनता व िभतीला जवळ ये ऊ दे ऊ नका.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे अAम भाव वQन गोचर (15 जून 2024 00:27:09 पासून 16 जुलै 2024 11:18:46)
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™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ नुकसान व शरीराhा vाधींनी fb करणारा
आहे . नको Sा खचाH पासू न दू र रहा व आिथHक vवहारात सावध रहा.
हा काळ कायाH लयात अिcय घटनां चा आहे . कायाH लय अ’- व वAर` अिधकाMयां शी कुठtाही cकारचा मदभे द टाळालतरच तु pी
सु रि-त रा© शकाल.
घराम’े नवरा/बायको चा वाद भां डणाचे (प घे ऊ शकतो. पाAरवारी सामं जÌ व सु खासाठी कुटुं बाचे सदÌ व िवरोधकां बरोबर भां डण
न £ावे ™ा िवषयी जाग(क रहा.
आरोeाची िवशे ष काळजी ’ा कारण पोटाचे रोग, रwदाब, मू ळvाध अशा रोगां पासू न /ासलेले रहाल. तु pी, भय, िचं ता व बे चैनीनी
/b रहाल. Kत:च िकंवा आपtा कुटुं िबयां च जीवन धो›ात घालू नका. कुठtाही नाते वाईकाची समÌा अचानक समोर ये ऊन िचं तेचा
िवषय बनू शकते .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे नवम भाव वQन गोचर (29 जून 2024 12:25:00 पासून 19 जुलै 2024 20:41:07)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा कायH -े/ात अडचणी व cगती थां बवू शकतो.
तु pी हे ल-ात ठे वा की कुठलेही काम करताना नंतर पzाताप करायला लागू नये .
कुठलेही नवीन काम सु ( कर•ाhा आधीच अडचणी ये तील. अशा अनेक कारणां मुळे तु pीं मानिसक •Š‹ा िचडणे , अ]$थरता व
अSंत दबाव अनुभव कराल.
श/ु पासु न सावध रहा करण ™ा काळात ते तु pाला अिधक नुकसान पोहोचवू शकतात. कुटुं िबय व नाते वाईकां बरोबर वाद घालू नका
कारण Sाला भां डणाचे (प ये इल.
™ा काळात तु मhा िचडिचडया Kभावामु ळे तु pी धमH िकंवा दु Áम ]$थती म’े चू का व कमतरता शोधू न काढाल. ™ा काळात काम पू णH
कर•ासाठी तु pाला अितशय पAरVम करावे लागतील. परं तु कायH आवडणारे नसtास तु pाला /ास घे •ास थां बवू शकते .
लां बचे cवास टाळा कारण ते क#कारक ठरतील व हवे असलेले फळ िमळणार नाही. भोजनात चां गtा सवयी व जीवनात सकारा‘क
]$थती आ‘सात करा.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे नवम भाव वQन गोचर (7 जुलै 2024 04:31:19 पासून 31 जुलै 2024 14:33:27)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात तु मhा वgसा¦ा म’े नवीन वgां ची भर पडे ल.
™ािशवाय हा शाAररीक सु ख, भौितक सु ख व आनंद दे णारा आहे .
पै शाचा लाभ व मू tवान आभू षणां चा उपभोग घे •ाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . vापारात भरभराट होऊन भरपू र लाभ िमळे ल.
हा काळ िश-णाhा •#ीने यश दशH वतो. शरीर Kा$थ चां गले राहील.
कुटुं बाम’े भावा‐बिहणीचे सहकायH पिहtा पे -ा जाb िमळे ल. तु मhा घरात काही मं गलकायH सं पy होतील. जर अिववािहत असाल तर
िववाह कर•ाचा िनणH य घे ऊ शकाल. तु pाला मनपसं द जोडीदार िमळे ल जो चां गले भाe घे ऊन ये ईल.
हा काळ सामािजक घडामोडींचे नेतृN कर•ाचा आहे Sामु ळे नवीन िम/ बनतील. आपtाला अ’ा]‘क मागाH ची िदशा दाखवणारा
मागH दशH क िमळू शकेल. कलेhा -े /ात तु मची (ची वाढे ल तु मhा सâगुं णां कडे व स•माH कडे सगळया ल- आपोआप वे धेल. ते £ा
तु मची सामािजक cित`ा उं चावे ल.
™ा काळात मनातील ईÀा पू णH होऊन श/ुवर िवजय िमळे ल. जर तु pी ता]Nक वादात गुं तलेले असाल तर िजं क•ाची श›ता आहे .
तु pी ™ा काळात लां बhा cवासाला जा•ाचे ठरवू शकता.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे सXम भाव वQन गोचर (12 जुलै 2024 18:58:39 पासून 26 ऑग 2024 15:25:11)
™ा अवधीत मं गळ चं xा पासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. आरोeाhा •#ीने हा काळ कठीण आहे .
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तु मh Kत:चा cित िकंवा प®ी िकंवा जवळचे नाते वाईक यां ची आरोe समÌा मानिसक िचं तेचे कारण बनेल. तु pाला थकवा जाणवे ल
तसे च ने/ रोग, पोटाhा तGारी व छाती चे क# सतावतील. तु pाला तु मh जोडीदार hा आरोeाचीही काळजी ’ावी लागे ल. तु pाला व
तु मhा प®ी/पित ला गहन मानिसक िचं ता सतावे ल.
तु मhा पै की अिधकां ची कुठtातरी सÐन v]w बरोबर श/ुN सं भवते . तु pा पित प®ी म’े वे गवे गळया िवचारां मुळे गै रसमज न होवो
™ासाठी सावध रहा. जर बु œीचातु याH ने व कुशलते ने हे मतभे द नाही सोडवले तर मो¦ाभं डणात Sाचे (पां तर होईल. आपले िम/ व
नाते वाईक यां hा बरोबर समजू तीने वागा. तु मचे नाते वाईक तु मhा मनोvथेचे कारण बनतील. तु मhा vवहारावर िनयं /ण ठे वा कारण
तु मची मु ले तसे च भाऊ‐बिहण तु मhा बरोबर राग‐राग करतील व अपशjां चा वापरही करतील पै शाhा vवहारा cित सावध रहा.
vथH चु रशीhा फेMयात तु pी पै सा गमवाल. शानशौकी वर खचH न करता चां गले भोजन व कपडयां कडे ल- Rा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे नवम भाव वQन गोचर (16 जुलै 2024 11:18:46 पासून 16 ऑग 2024 19:44:10)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िवशे ष महNाचा cभाव पडे ल. ™ा
काळात तु मhावर कोणी षडयं / रचtानु तु pी दोषी मानले जाऊ शकता. जागा बदल•ाची श›ता आहे तसे च मानिसक‐शां ितची
कमी जाणवू शकते .
तु pाला िवशे ष काळजी Ñावी लागे ल जे णे क(न तु मचे अिधकारी तु मhा कामावर नाराज न राहोत. तु pाला अपमान िकंवा मानहानी
सहन करावी लागे ल आिण तु मhावर खोटे आरोप केले जा•ाची श›ता आहे . Kत:ला किठण िकंवा गुं तणाMया ]$थती पासू न दू र ठे वा.
आिथHक •#या हा काळ किठण आहे . पै सा वसू ल करणे कठीण जाऊ शकते . िवनाकारण होणाMया खचाH पासू न िवशे ष क(न, दू र रहा.
तु मhा व तु मhा गु ( म’े वाद होऊ शकतो. तु मhा म’े आिण कुटुं बातील सदÌ तसे च िम/ां hा म’े मतभे द िकंवा वै चाAरक वाद
भां डण िकंवा असं तोषाचे कारण बनू शकतात.
™ा काळात शाAररीक व मानिसक रोगां नी /b राह•ाची सं भावना आहे . pणू न आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा ™ा िदनात तु pाला अिधक
थकवा, िनराशा िकंवा हताशा जाणवू शकेल.
™ा सगळया v]wAरw तु pी कुठtातरी चां गtा कामा िवषयी. िवचार क( शकता िकंवा Sात नैपु• cा^ क( शकता. cवासाचा
योग आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे दशम भाव वQन गोचर (19 जुलै 2024 20:41:07 पासून 22 ऑग 2024 06:38:33)
™ा अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व आनंद दे णारा आहे . तु pी cसy रहाल व
तु मhा सगळया cय®ां ना यश िमळे ल. vावसाियक -े /ात तु pी चां गले हो•ाची आशा क( शकता. तु pी Kत:ला सोपवलेले काम
यशKीपणे व ठरलेtा वे ळी पू णH कराल.
™ा काळात घराम’े सु œा सु ख नां देल. तु pी कुठtातरी आकषHक vwीला भे टाल. तु मhापै की काही िव(œ िलंगवाtा बरोबर
भावना‘क काळ vतीत कराल. ™ा vwीपासु न लाभ हो•ाची आशा आहे .
पै शाhा •#ीने हा चां गला काळ आहे . तु मचे cय® यशKी हो•ाने तु pाला आिथHक लाभ् होईल आिण तु pी आणखी जाb लाभाची
अपे -ा क( शकता.
™ा काळात समाजात तु मचे $थान वाढे ल. तु pाला cित`ा व स ान िमळे ल. समाजात तु pी सिGय रहाल व समाज सु धारणे त भाग
Ñाल.
हा काळ मानिसक तणावापासु न मु ]w व शां ित चा सू चक आहे . श/ु सरळपणे पराभू त होतील व जीवना शां ती cा^ होईल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे दशम भाव वQन गोचर (31 जुलै 2024 14:33:27 पासून 25 ऑग 2024 01:16:27)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मणकरे ल. हा काळ तु मhा साठी मानिसक Gोध, अशां ित व अ]$थरता
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात शाAररीक क# भोगावे लागतील.
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पै शाhा बाबतीत ल- ठे वा. तसे च कजH Ñायचे टाळा कारण ™ा काळात तु pी कजाH म’े बु टुन राह•ाची सं भावना (श›ता) आहे .
श/ु पासु न सावध रहा तसे च अनावIक वाद टाळा कारण Sामु ळे _े ष वाढतील व श/ु सं ³ेत सु œा वृ œी होईल. समाजात बदनामी व
ितर5ार होऊ नाही Sासाठी जाग(क रहा.
आपले नाते वाईक व बायकाhा बरोबर vवहारात िवशे ष सतकH रहा कारण अकारण गै रजमजा मु ळे श/ुN वाढू शकेल. आपtा
वै वािहक जीवनात सं तुलन ठे व•ासाठी आपtा प®ी/पित बरोबर वाद टाळा.
तु pाला तु मhा वAर` अिधकारी िकंवा सरकारी लोकां कडून /ास सहन करावा लागे ल. आपtा सगळया कायाH ना यशKीपणे पू णH
कर•ासाठी आपtाला अथक पAरVम करावे लागतील.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे दशम भाव वQन गोचर (16 ऑग 2024 19:44:10 पासून 16 स¦d बर 2024 19:42:44)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा शु भकाळ आहे . हा काळ लाभ, पदोyित, cगित तसे च
cय®ां ना यश िमळवू न दे णारा आहे .
तु pी कायाH लयात वरचे पद िमळ•ाची आशा क( शकता. वAर` अिधकाMयां ची कृपा•#ी, राजकीय स ान तसे च चां गtा सं धीची तु pी
आशा क( शकता.
हा काळ तु pी केलेtा कामाला फळ िमळणारा आहे वा तु मhा अडकलेtा कामां ना पराका`े पयr त पोहोचवणारा आहे .
समाजाम’े तु pाला स ाननीय $थान िमळू शकते . तु मचा समािजक दायरा वाढे ल. अथाH तच लोकां बरोबर, िवशे ष क(न पु (ष असे ल
तर बायकां बरोबर आिण बाई असे ल तर पु (षां बरोबर लाभदायक आदान‐cदान वाढे ल. ™ा काळात तु pी सव\Œ स[े कडून सु œा
स ान िमळ•ाची आशा क( शकता. Yाचा कधी िवचार केला नाही अIा काही िठकाण©न सु œा अचानक cा^ी हो•ाची श›ता
आहे .
तु मचे आरोe उ[म राहील आिण सगळीकडे सु खच सु ख िदसे ल
ज&Uथ चंDापासून बुध चे नवम भाव वQन गोचर (22 ऑग 2024 06:38:33 पासून 4 स¦d बर 2024 11:34:51)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा कायH -े/ात अडचणी व cगती थां बवू शकतो.
तु pी हे ल-ात ठे वा की कुठलेही काम करताना नंतर पzाताप करायला लागू नये .
कुठलेही नवीन काम सु ( कर•ाhा आधीच अडचणी ये तील. अशा अनेक कारणां मुळे तु pीं मानिसक •Š‹ा िचडणे , अ]$थरता व
अSंत दबाव अनुभव कराल.
श/ु पासु न सावध रहा करण ™ा काळात ते तु pाला अिधक नुकसान पोहोचवू शकतात. कुटुं िबय व नाते वाईकां बरोबर वाद घालू नका
कारण Sाला भां डणाचे (प ये इल.
™ा काळात तु मhा िचडिचडया Kभावामु ळे तु pी धमH िकंवा दु Áम ]$थती म’े चू का व कमतरता शोधू न काढाल. ™ा काळात काम पू णH
कर•ासाठी तु pाला अितशय पAरVम करावे लागतील. परं तु कायH आवडणारे नसtास तु pाला /ास घे •ास थां बवू शकते .
लां बचे cवास टाळा कारण ते क#कारक ठरतील व हवे असलेले फळ िमळणार नाही. भोजनात चां गtा सवयी व जीवनात सकारा‘क
]$थती आ‘सात करा.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे एकादश भाव वQन गोचर (25 ऑग 2024 01:16:27 पासून 18 स¦d बर 2024 13:57:09)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मू लत: धन सु र-ा व कजH मुwीचा सू चक. आहे ™ा
काळात तु मhा इतर आिथHक सं मÌां चे समाधान सु œा हो•ाची श›ता आहे .
हा काळ तु मhा cय®ां ना यश िमळ•ाचा आहे तु मची लोकिcयता वाढे ल व cित`ा उं चावे ल.
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तु मचे सगळे ल- भौितक सु ख, ऐशोआरामाची साधने, वg, र® व इतर आकषHक साधनां कडे राह•ाची श›ता आहे . तु pी Kत:चे घर
Ñायचा िवचार क( शकता.
सामािजक •#ीने हा काळ सु खाचा आहे . मान‐स ान वाढे ल तसे च िम/ां चे सहकायH िमळे ल.
िव(œ िलंगवाtा बरोबर सु खाचा काळ घालव•ाची तु pी आशा क( शकता. जर िववािहत असाल तर वै वािहक जीवनात परमानंद
cा^ हो•ाची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे अAम भाव वQन गोचर (26 ऑग 2024 15:25:11 पासून 20 ऑ©ोबर 2024 14:22:16)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात जाbक(न शाAरAरक क# होतील. आपtा
जीवनात आरोe, दे हसौ`व ™ां ची िवशे ष काळजी ™ा अवधीत घे णे आवIक आहे . रोगां पासु न दू र रहा व बरोबरच चां गtा आरोeा
साठी कुठtाही cकारची नशा व चू कीhा सवयी पासू न दू र रहा. तु pाला काहींना रwां संबंधी रोग pणजे च रwाची कमी, रwgाव
असे आजार उ¸वू शकतात. ™ाकाळात शाg व श/ु पासु न दू र रहा. जीवनात धोका उiy करणारे कोणते ही काम क( नका.
आिथHक vवहारां वर ल- दे णे आवIक आहे . सावधान न राह•ाने तु मhा पै की अिधकां ना िमळणाMया फायRाम’े तू ट ये •ाचा सं भव
आहे . कजH न घे ता Kत:ला कजH मुw ठे वायचा cय® करा.
जर तु pाला आपtा कामात िकंवा vवसायात यशKी £ायचे असे ल तर जाb cय® करावे लागतील आपले पद व cित`े वर पकड
कायम ठे व•ासाठी अनेक अडचणींना तोंड Rावे लागे ल.
तु मhापै की अिधकां ना िवदे श cवासावर जायला लागे ल. तसे च बMयाच काळ आपtा कुटुं िबयां पासु न दू र रा©न िवरह सहन करावा
लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे दशम भाव वQन गोचर (4 स¦d बर 2024 11:34:51 पासून 23 स¦d बर 2024 10:10:47)
™ा अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व आनंद दे णारा आहे . तु pी cसy रहाल व
तु मhा सगळया cय®ां ना यश िमळे ल. vावसाियक -े /ात तु pी चां गले हो•ाची आशा क( शकता. तु pी Kत:ला सोपवलेले काम
यशKीपणे व ठरलेtा वे ळी पू णH कराल.
™ा काळात घराम’े सु œा सु ख नां देल. तु pी कुठtातरी आकषHक vwीला भे टाल. तु मhापै की काही िव(œ िलंगवाtा बरोबर
भावना‘क काळ vतीत कराल. ™ा vwीपासु न लाभ हो•ाची आशा आहे .
पै शाhा •#ीने हा चां गला काळ आहे . तु मचे cय® यशKी हो•ाने तु pाला आिथHक लाभ् होईल आिण तु pी आणखी जाb लाभाची
अपे -ा क( शकता.
™ा काळात समाजात तु मचे $थान वाढे ल. तु pाला cित`ा व स ान िमळे ल. समाजात तु pी सिGय रहाल व समाज सु धारणे त भाग
Ñाल.
हा काळ मानिसक तणावापासु न मु ]w व शां ित चा सू चक आहे . श/ु सरळपणे पराभू त होतील व जीवना शां ती cा^ होईल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे एकादश भाव वQन गोचर (16 स¦d बर 2024 19:42:44 पासून 17 ऑ©ोबर 2024 07:42:24)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™चा अथH आहे की धनलाभ, आिथHक व सामािजक ]$थती
म’े सु धार व उyित.
तु मhा वAर` अिधकाMयाकडे पदोyित माग•ासाठी हा काळ अनुकूल आहे .
™ा कालावधीत कायाH लयात vापारात लाभ, धन cा^ी तसे च िम/ां कडून सु œा काही िमळ•ाची आशा क( शकता.
समाजात तु मची cित`ा वाढे ल तसे च शे जाMयां म’े सु œा स ान िमळ•ाची श›ता आहे .
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तु मचे Kा½ उ[म राहील जे तु मhा कुटुं बात आनंद िनमाH ण करे ल.
™ा कालावधीत तु मhा घरात अ’ा]‘क िनिमH तीचे काही कायH पू णH होईल जे णेक(न तु मhा कुटुं बातील आन– िnगु णीत होईल. सु fास
भोजन व पÊाy इSादींचे वां टप होईल एकुण काय तर हा काळ तु मhा कुटुं बासाठी शां ितपू णH व सु ख दे णारा आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ^ादश भाव वQन गोचर (18 स¦d बर 2024 13:57:09 पासून 13 ऑ©ोबर 2024 06:00:37)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात चां गtा व वाईट दोšी cकारhा घटना घे ऊन
ये ईल. एकी कडे आिथHक लाभ होऊ शकतो तर दु सरीकडे धन व वgे यां चे नकळत नुकसान सु œा होऊ शकते . ™ा काळात िवदे श
या/ेवर पै सा घालवणे व अनावIक खचH सं भवतो.
™ा काळात तु pी चां गले कपडे घालाल Sापै की काही हरवू शकतात. घराम’े चोरी हो•ाhा •#ीने सावध रहा.
हा काळ वै वािहक सु ख भोग•ाचा आहे . जर तु pी अिववािहत असाल तर िव(œ िलंग वाtा vwी बरोबर सु ख भोगाल.
िम/ तु मhा बरोबर सहाÁ व सहकाराची भावाना ठे वतील व Sां चा vवहार चां गला असे ल.
धारदार हSार व सं शया…द vwीपासू न दू र रहा. जर तु pी कुठtाही cकारhा कृिष उRोगां शी जोडलेले असाल तर िवशे ष ल- ठे वा
कारण ™ा काळात तु pाला नुकसान सं भवते .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे एकादश भाव वQन गोचर (23 स¦d बर 2024 10:10:47 पासून 10 ऑ©ोबर 2024 11:20:00)
™ अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा धनलाभ व ’ये cा^ी होणारा आहे . तु pी िविभy मागsनी
अिधक आिथHक लाभाची आशा क( शकता. तु मचे v]wगत cय® vापार व गुं तवणु क तु मhा साठी अिधक फायदा व अिधक लाभ
घऊन ये तील. तु pी से वारत असाल िकंवा vवसायात असालतर ™ा काळात लाभचे ठरे ल.तु pी अिधक यशKी हो•ाची सं भावना आहे .
™ा काळात तु pी आपtा कायH -े/ात अिधक समृ œ £ाल.
cकृित चां गली Mहायली पािहजे . तु pी Kत: म’े शां ती अनुभव कराल. तु pी बोल•ात व vवहारात जाb िवन{ £ाल.
घरात सु œा तु pी सु खाची आशा क( शकता. तु मची मु ले व जोडीदार cसy व न{ राहतील चां गली बातमी िमळ•ाची सं भावना आहे .
तु pी भौित सु खानी घे रलेले रहाल.
सामािजक •#ीने हा काळ चां गला आहे . समाज तु pाला अिधक आदर‐स ान दे ईल. तु मचे वा
तु मhा कडे खे चले जातील.

ातु यH व आकषHक cकृित मु ळे लोक

ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (10 ऑ©ोबर 2024 11:20:00 पासून 29 ऑ©ोबर 2024 22:38:24)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पिहला भाव वQन गोचर (13 ऑ©ोबर 2024 06:00:37 पासून 7 नोªd बर 2024 03:31:38)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न आपt cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा आपtा साठी भौितक व ऐ]Àक सु ख िमळ•ाचा काळ
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आहे . आपण आपtा vwीगत जीवनात अनेक घटनां शी आशा क( शकतात. जर तु pी अिववाहीत असाल तर आपtाला आदशH
जोडीदार लाभे ल. आपtा पै की काहीजण आपtा कुटुं बात एक नवीन सदÌ ये •ाची आशा क( शकता. समाजाम’े नवीन
लोकां hा भे टी होतील. िभy िलंगी vwींची सोवत िमळ•ाhा •#ीने काळ चां गला आहे . समाजात आपtाला स ान िमळ•ाची व
cित`ा वाढ•ाची श›ता आहे . आपtाला Kािद# असे दे शी‐िवदे शी जे वण िमळ•ाचे अनेक अवसर ये तील. ™ा काळात जीवनात
अिधक ऐ|यH सं पy व मादक बनव•ासाठी लागणारी उपकरणे व वbू उपलÈ होतील. आपण वg, सौंदयH cसाधने, वाहन यां चा आनंद
उपभोगू शकाल.
पै शाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . आपली आिथHक पAर]$थती सु धारे ल.
जर आपण िवRाथs असाल तर mानाजH नाhा -े /ात सफल हो•ासाठी हा काळ चां गला आहे .
आपण ™ा काळात श/ुचा िवनाश हो•ाची आशा क( शकता. आपtा मनाम’े नकारा‘क िवचार ये तील अशा कोणSाही गो#ींपासू न
सावध रहा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ^ादश भाव वQन गोचर (17 ऑ©ोबर 2024 07:42:24 पासून 16 नोªd बर 2024 07:31:47)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा बराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ िवशे ष क(न आिथHक अडचणींनी भरलेला आहे . अत:
पै शासं बंधीचे िनणH य िवचारपू वHक व सावधानते ने घे णे आवIक आहे .
तु मhा कामाhा िठकाणी तु pी व तु मचे वAर` अिधकारी यां hाम’े मतभे द होऊ शकतात. तु मचे अिधकारी तु मhा कामाचे कौतु क
करणार नाहीत आिण सं भव आहे की तु pाला िदले गे लेले अिधकार कमी करतील िकंवा पगार कमी दे तील.यिद आपको अपने cयासों व
पAरVम की पयाH ^ सराहना न होए इ]Àत पAरणाम न िनकल} तो भी िनराश न हों ।
जर तु मhा cय®ां चे िकंवा पAरVमां चे कौतु क झाले नाही व हवा असलेला पAरणाम िमळला नाही तर िनराश होऊ नका.
जर तु मचा vापार असे ल तर vापारात फटका बसू शकतो. दे •ा‐घे •ात िवशे ष सावधानता पाळा. हा काळ सामािजक •Š‹ा सु œा
कठीण काळ आहे . कुठtाही वादा म’े पडू नका कारण िम/ां बरोबर व वAर` vwींबरोबर भां डण हो•ाची सं भावना आहे .
तु pाला लां बhा cवासावर जायला लागू शकते परं तु हवा तो फायदा िनघे ल असे नाही. अशा कामां पासू न दू र रहा जीवनात सु र-े ला
आपला मू ल‐मं / बनवा. आपtा व आपtा कुटुं बाhा आरोeाची काळजी Ñा कारण ताप, पोटाhा गडबडी, ने/रोग होऊ शकतात.
™ा वे ळी असं तोष आपtा घराची मन:शां ती व सामं जÌावर cभाव पाडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे नवम भाव वQन गोचर (20 ऑ©ोबर 2024 14:22:16 पासून 21 जानेवारी 2025 10:05:06)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ छोटे ‐मोठे शाAरAरक क# व /ासाचा आहे . ™ाम’े
तु pाला शAररात पा•ाची कमी, कमजोरी व शरीरातील शwी म’े -ीणता ™ा सार³ाचा सामना करावा लागे ल. तु pी मां से‐पे िशं म’े
दु :ख िकंवा कुठtा शgाने होणाMया घावाने /b रहाल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ितत व िनराश रहाल. तु मhा पै की काहींना परदे शात जाऊन क#पू णH जीवन vतीत करायला लागे ल.
पै शा कडे िवशे ष ल- Rा व सु रि-त ठे वा कारण ™ा काळात काही cमाणात ते हातातू न िनघू न जाईल.
तु मhा vावसाियक जीवनात नीटपणे व पAरVम पू वHक काम करणे आवIक आहे . तु मhा पै की काहींना काही काळासाठी क#दायक
पAर]$थती म’े काम करायला लागे ल. तु मhा कायाH लयात व vावसाियक -े /ात आपले पद पर गAरमा कायम ठे व•ासाठी पAरVम
Ñावे लागतील.
घराम’े शां ित व सामं जÌ ठे वा तसे च िcयजं नाhा मधील श/ुवर नजर ठे वा. धमाH hा िव(œ जाऊन तु मhापै की काहीना असे काही
काम कर•ाची ती¯ इÀ×ा होईल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (29 ऑ©ोबर 2024 22:38:24 पासून 4 जानेवारी 2025 12:04:46)
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™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ि^तीय भाव वQन गोचर (7 नोªd बर 2024 03:31:38 पासून 2 िडसdबर 2024 11:57:13)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. ही आिथHक लाभ िमळ•ाची वे ळ आहे . ™ा िशवाय हा काळ
आपtा जोडीदार व पAरवारासाठी अSंत शु भ आहे . श›ता असे ल तर आपtा घरात लहान बाळाची चा©ल लागे ल.
आिथHक •Š‹ा आपण सु खी, समृ œ असाल आिण आपtा कुटुं बात सतत समृ œी म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे . तु pी आपtा
आवडीcमाणे ब•मु t पोषाख व Sाला साजे से दािगने व Yात ब•मु t र®े सु œा आपtा Kत: साठी खरे दी क( शकता. कला आिण
सं गीतात आपली गोडी वाढे ल. आपण उŒ पद$थां कडून िकंवा सरकारकडून मदतीची आशा क( शकता.
तु मची cकृती उ[म राह•ाची आशा आहे . Sाच बरोबर सौंदयाH म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पिहला भाव वQन गोचर (16 नोªd बर 2024 07:31:47 पासून 15 िडसdबर 2024 22:10:57)
™ा काळात रिव चं Jमाव(न आपtा cथम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा कामावर तसे च तु मhा v]wगत जीवनावर
िवशे ष cभाव पडे ल. ™ा काळात कायम K(पाचे िकंवा अ$थाई K(पाचे बदल सं भवतात. कामाhा िठकाणी अडचणी तसे च वAर`
अिधकारी िकंवा मालक ™ां ची नाराजी सं भवते . तु मhा कामाhा जागी अथवा कायाH लयात बदनामी पासु न िवशे ष सावधानी बाळगावी
लागे ल.
तु मचे ठरलेले काम पू णH कर•ास तसे च हे तू सा’ कर•ास नेहमीपे -ा जाb cय® करावा लागे ल. तु pाला लां बhा cवासाचा योग
आहे पण तु मhा मनासारखे िन y होईल असे नाही.
™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल, तु pाला पोटाचे रोग, पचन‐िGये सं बंधी रोग, डोळे तसे च ¨दयाhा सं बंधीत समÌा उ¸वू
शकतात. अत: आरोeा कडे िवशे ष लé व सावधानता बाळग•ाची आवIकता आहे . ™काळात तु pी कुठtाही cकारची जो]खम
प•( नये .
घरासं बंधीत बाबींम’े कुटुं िबयां म’े मतभे द तसे च िम/ां वरोबर (सवे ‐फुगवे ™ामु ळे घरातील भां डणे व तÕम क# सं भवतात.
जोडीदाराशी मदभे द िकंवा वादिववाद तु मhा वै वािहक जीवनावर cभाव पाडू शकतात. एकुण घरातील शां ित व पर…र सामं जÌासाठी
हा काळ कसोटीचा आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे तृ तीय भाव वQन गोचर (2 िडसdबर 2024 11:57:13 पासून 28 िडसdबर 2024 23:40:31)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ आपtा साठी सु ख व आनंद घे ऊन ये ईल. आपण
आपtा धनाhा वृ œीची व धनाhा सु र-ीतते ची आशा क( शकाल
vावसायीक •Š‹ा हा काळ चां गला अस•ाची श›ता आहे . आपण पदोyितची आशा क( शकाल. आपtाला अिधक अिधकार
cा^ होतील. आपtाला आपtा cय®ां चा लाभ िमळू शकेल.
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सामािजक •Š‹ा हा काळ सु खाचा आहे आपण आपtा िचं ता व िभती यावर िवजय िमळवू शकाल. आपले सहाकारी व पAरिचत
आपtाला सहायता व सहयोग करतील. ™ा िवशे ष अशा काळात िम/ां म’े वाद हाईल व श/ूंवर आपण िवजय सं पादन कर•ाची
श›ता आहे .
आपtा Kत:चा पAरवारात आपला ताळमे ळ चां गला असे ल आपtा भावा बिहणींचा वे ळ आपtा बरोबर चां गtा cकारे vतीत होईल.
आपण ™ा काळात चां गली वgे पAरधान कराल व Kािद# असे भोजन घे ऊ शकाल. आपली धमाH बाबत आवड वाढे ल. मं गलकायH
आपtाला आ ािदत करे ल.
cकृती चां गली राह•ाची श›ता आहे . जर तु pी उपवर असाल तर िववाहा बÇल िवचार क( शकाल कारण हा काळ आदशH साथीदार
शोध•ाचा आहे . आपtापै की काहींना कुटुं बात नवीन बाळाची चा©ल लागू शकते .
तरीपण ही श›ता आहे की हा काळ फार चां गला नसे ल. आपtापै की काही जणां ना vापारा म’े अिधक हानी सं भवते . आपले श/ु ™ा
वे ळी काही अडचणी िनमाH ण करतील. cSेक गो#ीत वाद व गै रसमजां पासू न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ि^तीय भाव वQन गोचर (15 िडसdबर 2024 22:10:57 पासून 14 जानेवारी 2025 08:55:28)
™ा कालावधीत रिव चं xा पासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा साठी सं प[ी सं बंधी िववं चना िनमाH ण
करणारा आहे . या काळात तु pाला पू वाH भास होईल की vापराम’े हवा असलेला (अपे ि-त) लाभ न होता सं प[ीची घट होत आहे . जर
तु pी शे ती िवषयक कायH करत असाल तर Sात सु œा हािन होऊ शकते .
™ा काळात तु मhा भोवतालचे अनेक िcयजन व जवळ राहणारे लोक /b राहतील. िcय व जवळ राहणाMया vwींhा cित तु मचा
vवहार िचडिचडा राहील. तु मचे कायH खालhा दजाH चे व नीचतापू णH राहील. तु pाला जाणवे ल की एरवी आरामात होणाMया व
सरळसोïा वाटणाMया कामात सु œा अडचणी ये त आहे त.
डोळयां hा बाबतीत िवशे ष ल- Rावे हा काळ डोळयां hा सं बंधीत समÌां चा आहे ™ा िदनात तु pी डोकेदु खीने सु œा /b £ाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे चतु थ भाव वQन गोचर (28 िडसdबर 2024 23:40:31 पासून 28 जानेवारी 2025 07:02:40)
™ा अवधीत शु G चं xापासू न आपtा चव§ा$थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाb क(न आिथHक भरभराटीचा आहे . आपण
समृ œ हो•ाची आशा क( शकता. जर आपण शे तीिवषयक vवसाय करत असाल तर हा काळ शे तीसं बंधी साधने उiादने ™ा बाबतीत
फायRाhा •#ीने चां गला आहे .
आपला मोtवान वे ळ पित/प®ी व मु लां hा बरोबर महNपू णH िवषयाची चचाH कर•ात खचH होईल. आपण Kािद# जे वण, उ[म वg,
सु गधीxv यां चा आनंद Ñाल.
सामािजक जीवन वे गवे गळया घटनां नी पAरपू णH होईल. आपली लोकिcयता वाढे ल. नवीन िम/ िमळ•ाची श›ता आहे . आपtा नवीन व
जु ा िम/ां चा सहवास सु खद होईल. आपण घरापासू न दू र आनंदात काळ घालव•ाचा िवचार क( शकता. Sात िभy िलंगी vwी
बरोबर आनंद िमळ•ाची सं भावना आहे .
cकृती चां गली राहील आिण आपtात शwी असtाची जाणीव होईल. ™ा काळात आपण ऐशारामाhा वbू व उपकरणे खरे दी
कर•ाचा िवचार कराल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (4 जानेवारी 2025 12:04:46 पासून 24 जानेवारी 2025 17:40:07)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
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हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे तृ तीय भाव वQन गोचर (14 जानेवारी 2025 08:55:28 पासून 12 फे«ुवारी 2025 21:55:59)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा vवसायात व v]wगत जीवनात सु ख
सफलता दे णारा आहे . vवसायात भरभराटीचा योग आहे . तु pाला तु मhा चां गtा कामाबÇल व ’ेय cा]^साठी राजकीय पु र5ार
िमळ•ाची श›ता आहे .
समाजात तु pाला स ाननीय $थान िमळ•ाची श›ता आहे . कुटुं बातील सदÌ, िम/ आिण आळखीची माणस तु pाला िनKाथs पणे cे म
दे तील. तसे च श/ुंवर िवजय िमळवाल.
v]wगत जीवनात तु pी Kत:ला मानिसक व शाAररीक •Š‹ा K$थता अनुभवाल. असे पिहtां दा कधीच झालेले नसे ल. ™ा काळात
धनलाभ होईल. जीवनाhा बÇल तु मचा •#ीकोण सकारा‘क व उÕाहपू णH असे ल. मु ल जीवनात िवशे ष आनंददायी ठरतील. एकुण काय
तर सु खी काळाचं वरदान तु pाला िमळालेले आहे .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे अAम भाव वQन गोचर (21 जानेवारी 2025 10:05:06 पासून 3 एिLल 2025 01:28:16)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात जाbक(न शाAरAरक क# होतील. आपtा
जीवनात आरोe, दे हसौ`व ™ां ची िवशे ष काळजी ™ा अवधीत घे णे आवIक आहे . रोगां पासु न दू र रहा व बरोबरच चां गtा आरोeा
साठी कुठtाही cकारची नशा व चू कीhा सवयी पासू न दू र रहा. तु pाला काहींना रwां संबंधी रोग pणजे च रwाची कमी, रwgाव
असे आजार उ¸वू शकतात. ™ाकाळात शाg व श/ु पासु न दू र रहा. जीवनात धोका उiy करणारे कोणते ही काम क( नका.
आिथHक vवहारां वर ल- दे णे आवIक आहे . सावधान न राह•ाने तु मhा पै की अिधकां ना िमळणाMया फायRाम’े तू ट ये •ाचा सं भव
आहे . कजH न घे ता Kत:ला कजH मुw ठे वायचा cय® करा.
जर तु pाला आपtा कामात िकंवा vवसायात यशKी £ायचे असे ल तर जाb cय® करावे लागतील आपले पद व cित`े वर पकड
कायम ठे व•ासाठी अनेक अडचणींना तोंड Rावे लागे ल.
तु मhापै की अिधकां ना िवदे श cवासावर जायला लागे ल. तसे च बMयाच काळ आपtा कुटुं िबयां पासु न दू र रा©न िवरह सहन करावा
लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (24 जानेवारी 2025 17:40:07 पासून 11 फे«ुवारी 2025 12:54:23)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पंचम भाव वQन गोचर (28 जानेवारी 2025 07:02:40 पासून 31 मे 2025 11:33:45)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. अिधकतर काळ आनंदात vतीत होईल. पै शाhा •#ीने हा
चां गला काळ आहे कारण तु pी आपtा धनाची वृ œी क( शकाल.
जर तु pी राजकीय िवभागाnारा घे •ात ये णाया पAर-ा दे त असाल तर तु pाला यश िमळे ल.
जर से वारत असाल तर पदोyित सं भवते . तु pी सामािजक cित` म’े वाढ हो•ाची आशा क( शकता तु मचे िम/, मोठी लोक, िश-क
यां ची तु मhावर कृपा •#ी राहील.
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िcयजनां बरोबर सं बंध ²े हपू णH राहतील व तु मhा cणयीजीवनात उ•टता राह•ाची आशा आहे . तु pी वै वािहक जीवनात सु ख िकंवा
िभy िलंगवाtा बरोबर शाAररीक सं बंधां ची आशा क( शकता. तु pी कुटुं बातील नvा सदÌाला भे टू शकता िकंवा नvा v]wला
पAरवारात घे वू शकता.
™ा काळात आरोe उ[म राहील. ™ा काळात चां गtा भोजनाचा आनंद Ñाल, धन लाभ होईल आिण Yा वbुं िमळव•ाची इÀा
होती Sा िमळतील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे चतु थ भाव वQन गोचर (11 फे«ुवारी 2025 12:54:23 पासून 27 फे«ुवारी 2025 23:43:37)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनाhा cSेक -े /ात उyित घे ऊन ये ईल. v]wगत
(पात तु pी तु मhा जीवनात पू णHपणे सं तु# £ाल. आिण तु pाला cSेक कायाH त, cSेक उRोगात लाभ होईल. समाजात तु मचा bर
वाढे ल व तु pाला स ान cा^ होईल.
पै शाhा •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे आिण पै सा व वारसा हªानी ये णारी सं पि[ िमळ•ाचा योग आहे . तु pाला तु मhा पित/प®ी
कडून सु œा लाभ हो•ाची सं भावना आहे .
घरात ™ावे ळी नवीन सदÌ ये •ाची श›ता आहे . तु मची माता तु मचा अिभमान करे ल अशी पू री सं भवना आहे .
तु मhा फw उप]$थतीने कुटुं बां चे सदÌ यशKी होऊ शकतात.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे चतु थ भाव वQन गोचर (12 फे«ुवारी 2025 21:55:59 पासून 14 माच 2025 18:50:27)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा चतु थH $थानातू न •मण करे ल. हा काळ तु मhा वतH मान सामािजक bर व कायाH लयात आपली cित`ा
िटकव•ास कठीण जाईल. आपtा पे -ा वAर` अिधकारी, शु भिचं तक व सÂागार यां hाशी वाद टाळा.
कौटुं िबक जीवनात तणाव व वै वािहक सु खाम’े कमी ये ऊ शकते . घरhा शां ित साठी कौटुं िबक सदÌां बरोबर कुठtाही cकारची
भां डणे टाळा.
हा काळ नैराz व िचं ता ™ां नी सतावणारा राहील.
अरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे तसे च आजारापासू न वाच•ासाठी नशे पासू न दू र राहणे आवIक आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पंचम भाव वQन गोचर (27 फे«ुवारी 2025 23:43:37 पासून 7 मे 2025 04:07:34)
™ा काळात बु ध चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा v]wगत जीवनात क# सू िचत करतो. ™ा
काळात तु pी तु मhा प®ी, मु ले व अ सदÌां बरोबर वाद‐िववाद टाळा. यह हा असा काळ नाही की तु pी तु मचे िवचार व हÉ िम/ां वर
थोपवाल. आपtा िcय vwी बरोबर vवहार करताना सतकH रहा.
cकृित ही िचं तेचा िवषय बनू शकते . खा•ाकडे ल- Rा कारण तु pी Üर िकंव अितउŸ तापभावाने आजारी पडू शकता. अशा कुठtा
कायाH त भाग घे ऊ नका जे जीवनात धोका उiy करतात.
मानिसक •#या तु pाला उ[ेिजत व श]wहीनता जाणवे ल.
™ा काळात तु pी बे चैनी व शाAररीक /ासानी fb रहाल.
कामधं Rा म’े क#कारक व कठीण पAर]$थती िनमाH ण होईल. जर तु pी िवRाथsदशे त असाल तर िनzयपू वHक एकाfते ने अóास करा.
मन ]$थर ठे वा .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पंचम भाव वQन गोचर (14 माच 2025 18:50:27 पासून 14 एिLल 2025 03:21:12)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा पं चम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा cभाव तु मhा जीवनावर सु œा पडे ल. हा काळ िवशे ष
क(न आिथHक व मानिसक शां ित म’े िवì आणणारा आहे . तु pाला vवसायात व कायाH लयात िवशे ष सावधिगरी बाळगायला. लागे ल
जे णे क(न तु मचे अिधकारीगण तु मhा कामानी नाखु ष रहाणार नाहीत. कायाH लयात तु मचे वAर` पदािधकारी व मालक यां hाशी वाद
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टाळा काही सरकारी काम तु मhासाठी िचं तेचा िवषय बनू शकतात. ™ाकाळात काही, नवे श/ु बनु शकतात.
श› आहे की तु pी Kत:ला अK$थ िकंवा िन
सु œा अ]$थरता ये ऊ शकते .

ीय अनुभवीत कराल. ते £ा तÏेती कडे ल- दे णे आवIक आहे . तु मhा Kभावात

मु लां सं बंधी समÌा िचं तेचा िवषय बनू शकतील. असा कुठtाही cकारचा वाद टाळा जे णे क(न तु मhा व तु मhा मु लाम’े मतभे दाचे
कारण बनू शकेल. मानिसक िचं ता, िभती व बे चैनी तु मhावर हावी होऊन कुcभाव पडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शिन चे पंचम भाव वQन गोचर (29 माच 2025 21:44:37 पासून 3 जून 2027 05:27:26)
™ा अवधीत शिन चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ सं कटां चा आहे . ™ा काळात तु pी बघाल की तु मhा
मु खHतेमुळे आपtाच नाते वाईक व अ लाकां बरोबर भां डण व वाद‐िववाद गुं तुन जाल. तु मhा पै की काही कुटुं बातील सदÌां बरोबर
कोटH कचे रीत अडकतील बरोबरच िव(œ िलंगवाtां बरोबर तु मचे मदभे त होतील. आपलया vवहार वर सं यम ठे वा कारण
उतावळे पणा समाजात तु मची मान‐मयाH दा नाहीशी करे ल.
पै शाhा vवहारात सावधान रहा.
कामकाजात सू /बœता आवIक आहे . vवसाय करणाMयां नी नवीन काम सु ( क( नये आिण नुकसानासाठी तयार रहावे . जर तु pी
िनवे श िकंवा शे यर बाजारात असाल तर स’ाची ]$थती चां गली नाही. कुठलेही नवे काम आरं भ क( नये कारण मनासारखा पAरणाम
िमळ•ाची आशा नाही.
तु मhा प®ी/पित व मु लां चे आरोeाची िवशे ष ल- दे •ाची आवाIकता आहे . आपtा मु लां hा आजारा सं बंधी तGारीकडे बे पवाH रा©
नका ™ामु ळे जीवाला धोका अस•ाची श›ता आहे . तÏेती कडे दु लH- केtाने तु मची प®ी/पित आजारी पडू शकतात. तु मhापै की
अिधकां ना मानिसक ताप व बे चैनी राहील. जर तु pी िववाहीत असाल तर जीवनसं गी बरोबर िवमु खता उiy होईल. घरात सु ख चै न िटवू न
ठे व•ास cय® करावे लागतील. िवRा§ाr ना अóास कर•ात (िच राहणार नाही.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे नवम भाव वQन गोचर (3 एिLल 2025 01:28:16 पासून 7 जून 2025 02:11:58)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ छोटे ‐मोठे शाAरAरक क# व /ासाचा आहे . ™ाम’े
तु pाला शAररात पा•ाची कमी, कमजोरी व शरीरातील शwी म’े -ीणता ™ा सार³ाचा सामना करावा लागे ल. तु pी मां से‐पे िशं म’े
दु :ख िकंवा कुठtा शgाने होणाMया घावाने /b रहाल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ितत व िनराश रहाल. तु मhा पै की काहींना परदे शात जाऊन क#पू णH जीवन vतीत करायला लागे ल.
पै शा कडे िवशे ष ल- Rा व सु रि-त ठे वा कारण ™ा काळात काही cमाणात ते हातातू न िनघू न जाईल.
तु मhा vावसाियक जीवनात नीटपणे व पAरVम पू वHक काम करणे आवIक आहे . तु मhा पै की काहींना काही काळासाठी क#दायक
पAर]$थती म’े काम करायला लागे ल. तु मhा कायाH लयात व vावसाियक -े /ात आपले पद पर गAरमा कायम ठे व•ासाठी पAरVम
Ñावे लागतील.
घराम’े शां ित व सामं जÌ ठे वा तसे च िcयजं नाhा मधील श/ुवर नजर ठे वा. धमाH hा िव(œ जाऊन तु मhापै की काहीना असे काही
काम कर•ाची ती¯ इÀ×ा होईल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ष भाव वQन गोचर (14 एिLल 2025 03:21:12 पासून 15 मे 2025 00:11:48)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा जीवनाhा cSेक -े /ात सफलता
िमळ•ाचा आहे . तु pी धनcा^ीमु ळे बãõकेhा खाSात वृ ]œ, समाजात उŒ $थान व जीवनाम’े सकारा‘क पAरवतH नाची आशा क(
शकता. हा काळ तु मचे मनोबल वाढवणारा आहे . तु pाला वAर` पद िमळू शकते व वAर` पदािधकाMयां कडून तु मचा स ान होऊ
शकतो. तु मhा cय®ां थी वाखाणणी वAर` पदािधकाMयां बरोबर अनुकूल सं बंध ही ™ा काळाची िवशे षता आहे . श/ु तु मhा जीवनातू न दू र
जातील.
आरोeाचा िवचार करता तु pी रोग, नैराशा, अकमH •ता, िचं ता ™ापासू न मु w रहाल. तु मhा कुटुं बासाठी सु œा हा काळ उ[म राहील.
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ज&Uथ चंDापासून बुध चे ष भाव वQन गोचर (7 मे 2025 04:07:34 पासून 23 मे 2025 13:01:43)
™ा अवधी म’े बु ध चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात सकारा‘क व नकारा‘क अशा दोšी
घटनां चे िमVण राहील. हा िवशे षकाळ v]wगत जीवनात यश, ]$थरता व उyि[ सू िचत करतो तु मhा योजना यशKीपणे सं पy होतील
व Sामु ळे लाभ cा^ होईल.
कायH -े/ात तु pी आणखी चां गले काम कर•ाची सं भवना आहे . तु pी सगळया कामां म’े cगतीची आशा क( शकता.
™ काळात समाजात तु मची cित`ा वाढे ल. तु मचा सामािजक bर वाढे ल. cकृती चां गली राहील व बरोबरच मानिसक शां ित व आनंद
अनुभवास ये ईल.
परं तु तु मhा पै की काहींना बु धा hा ™गती मु ळे श/ुप-ा कडून िचं ता व अडचणी सतावतील.
आपtा पै शाची काळजी Ñा. आपtा अिधकाMयां बरोबर कुठtा ही cकारचा वाद टाळा.
Kा½ धो›ात टाकणाMया कुठtाही घटनां पासु न दू र रहा. शरीरा मधला ताप ™ा काळाल /ासाचे कारण बनू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे अAम भाव वQन गोचर (14 मे 2025 22:36:11 पासून 18 ऑ©ोबर 2025 19:49:02)
ह्◌्या काळात गु Ž चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाbकŽन िनराशा धे ऊन आला आहे . आरोeा
कडे िवशे ष ल- दे •ाची आवIकता आहे . कारण ह्◌्या िदनात तु pी अशा रोगां नी /b रहाल Yामु ळे तु मhा जीवनाला धोका उiy
होइल. Sाबरोबरच तु pाला थकवा व िनŽÕाह जाणवे ल.
काम यशKीपणे पू णH कर•ासाठी अSिधक पAरVम कर•ाची आवIकता भासे ल. एकाfते ने काम करा. उगाचच वादात न पडता पद
व cित`ा सां भाळू न ठे वा कारण ह्◌्या काळात अपमाना…द Aरतीने ते तु मhा हातातू न िनसटु शकते . तु pाला राजकीय आकां ताचा
सामना, कोटकचे री म’े अडकणे िकंवा तु Žंगात जा•ाची वे ळ ये णे अIा सार³ा अडचणींशी सामना करावा लागे ल.
पै शाhा बाबतीत िवशे ष ल- ठे वा, चोर व अनावIक खचीपासु न सावध रहा. जर तु pी cवासाला जा•ाचा बे त करत असाल तर तू ताH स
टाळा. cवास क#दायक ठŽन हवा असलेला पAरणाम cा^ होणार नाही.
कुटुं बजन व िम/ां बरोबर वाद टाळा कारण Sामु ळे श/ुN िनमाH ण होइल. ह्◌्या काळात तु मचा Kभाव िचडिचडा, िनदH यी व अिवचारी
असे ल. मनाला शां त ठे वा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे सXम भाव वQन गोचर (15 मे 2025 00:11:48 पासून 15 जून 2025 06:44:12)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ क#पद या/ा आरोeा सं बंधी िचं ता व vापारात
मं दीhा सू चक आहे . कायाH लयात तु pी तु मhा वAर` vं wी िकंवा उŒािधकाMयां बरोबर मतभे द टाळा. कायाH लयात िकंवा रोजhा
जीवनात नवीन श/ु बनणर नाहीत ™ाची काळजी ’ा.
™ा काळात vापाराम’े अडचणी िकंवा तोटा होऊ शकतो. तु pाला तु मचा cय® म’ेच सोड•ास िववश केल जाऊ शकते . जे
िमळव•ाचे तु मचे Kè होते . Sा उÇे श व ल- cा^ी म’े अडचणी ये ऊ शकतात.
तु मhा जोडीदारला होणारे शाAररीक क#, दु :ख व मानिसक vथा िचं तेचा कारण बनू शकतात. तु pाला Kत:ला सु œा आरोeा सं बंधी
काळजी घे णे आवIक आहे . कारण तु pी पोटाचे िवकार, िवषारी भोजना पासू न होणारे रोग िकंवा रw दोष ™ा सार³ा रोगाचे िशकार
होऊ शकता. मु लां चे आरोe सु œा िच—ेचा िवषय बनू शकते . ™ा vितAरw ™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे सXम भाव वQन गोचर (23 मे 2025 13:01:43 पासून 6 जून 2025 09:26:40)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ आजारपण घे ऊन ये ईल. तु pाला ™ा अवधीत
शरीरातील दु :ख व कमजोरी झेलावी लागे ल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ता व अशां ित अनुभव कराल. हा काळ मानिसक गु तां गुंत व कुटुं िबयां बरोबर गै समजु ती दशH वतो. आपली
प®ी/पित, मु लां बरोबर सं भाषण करते वे ळी वाद टाळा िकंवा आपु लकी कमी होऊ दे ऊ नका. अशी वे ळ ये ऊ दे ऊ नका की तु pाला
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अपमािनत व खाली मान घालायला लागे ल.
तु मhा cय®ात ये णाMया अडचणीं तु pाला अिधक सं ताप दे तील. तु मचा cवास करायचा िवचार असे लतर तो सं भवत: क#कारक व हवे
ते फळ न दे णारा असे ल.
ज&Uथ चंDापासून केतु चे दशम भाव वQन गोचर (30 मे 2025 00:27:43 पासून 25 नोªd बर 2026 17:46:18)
™ा अवधी म’े केतु चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल हा चां गले‐वाईट दोšी पAरणाम घे ऊन ये ईल जे चं xाhा
वाढ•ावर व कमी हो•ावर िनभH र करतील.
चं xा वाढ•ाचा वे ळी शु _ प-ात तु pाला अशा vwींकडून सहाÁ िमळे ल जे सामा त: दु # cवृ तीचे असतील तु pी कामाम’े cगती
व जाb धन लाभाची आशा क( शकता.
परं तु चं xाhा घट•ाhा वे ळी कृŸप-ा म’े तु मhापै की अिधकां श vwीना कुसं गती मु ळे धनहािन व भौितक सं पती चे नुकसान
झेलावे लागे ल. vापारातले नुकसान व कायH -े/ात cगित न हो•ामु ळे तु pाला मानिसक vथा झेलावी लागे ल.
pणू न केतु hा ™ा ]$थितमु ळे श/ु वाढतील व माता‐िपता यां hा आरोeा सं बंधी समÌा उ¸वतील.
तु मhा िनवास $थानी ™ा काळात कुठलातरी उÕव साजरा केला जाईल. काही cभावशाली vwीं बरोबर तु मचा सं पकH होईल जो
तु मhासाठी लाभदायक असे ल.
तु मhा पै की काहींना कामधं Rा म’े वाढ झालेली अनुभवास ये इल. vवसायात तु pाला आणखी उŒ $थान िमळे ल. Yामु ळे तु मचा
स ान वाढे ल.
ज&Uथ चंDापासून राR चे चतु थ भाव वQन गोचर (30 मे 2025 00:27:43 पासून 25 नोªd बर 2026 17:46:18)
™ा अवधीत रा© चं xापासु न तु मhा चौ§ा $थानातू न गोचर‐•मण करे ल. तु pाला सं पि[ व जमीनीhा -े /ात िवशे ष सतकH राहयला लागे ल
कारण रा© ची या/ा ™ाठीकाणी नुकसान दशH वते . ™ा काळात तु pाला राहते घर बदलाव लागे ल. ™ा काळात जमीन व सं पि[ Sा
सं बंधीhा खटtां पासु न दू र राह•ात बु ]œमानी ठरे ल.
™ा िदनात तु pी आजारी पड•ाचा धोका आहे . अत: आरोeाhा cती सतकH रहा. आपtा जोडीदार व मु ले ™ां hा आरोeाची द-ता
Ñा. तु pी मानिसक •Š‹ा िचं ितत व आजु बाजु hा cSेक वbु hा cित उदािसन रहाल. तु मhा आईचे आरोe िचं तेचा िवषय राहील
कारण ती मानिसक शां ित व शाAरAरक वे दनेनी /ासलेली राहील. ™ा vितAरw तु pी नाते वाईक िकंवा िम/ यां hा िनधनानी दु :खी £ाल.
तु pाला ™ा काळात कुठलेतरी चु कीचे काम कर•ाची ईÀा होईल. अत: तु pाला जागृ क िकंवा अितशय काळजी ’ावी लागे ल जे णे
क(न कुठलेही चु कीचे िवचार तु मhा जवळ भटकणार सु œा नािहत.
cवासा पासु न दू र रहा. कुठtाही cकारhा cवासात तु pाला अपघात होऊन तु मचे वाहन िकंवा मू tवान सामनाचे नुकसान होऊ
शकते .
घरातले वातावरण शां त रहा•ासाठी तु pाला अथक cय® व मागH दशH न करावे लागे ल.
श/ु पासु न सावध रहा कारणे ते जीवनात आणखी समÌा वाढवू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ष भाव वQन गोचर (31 मे 2025 11:33:45 पासून 29 जून 2025 14:09:50)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोच•मण करे ल. हे गोचर •मण तु मhा साठी काही कठीण काळ आणू शकते .
तु मhा cय®ात अनेक अडचणी ये तील. श/ु वाढ•ाची सं भावना आहे आिण आपtा vावसाियक भागीदारा बरोबर भां डण होऊ
शकते . हे पण सं भव आहे की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ श/ु बरोबर समझोता करावा लागे ल.
™ा काळात प®ी व मु लां बरोबर वाद टाळा. तु pाला हा पण सÂा िदला जातो की लां बचा cवास टाळा कारण अपघात होऊ शकतो.
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आरोeा काळजी Ñा कारण रोग, मानिसक बे चैनी िभती व यासै न रोगानी /b रहाल.
समाजात cित`ा व कायाH लयात स ान िटकवू न ठे वा कारण असा cय— केला नाहीत तर तु pाला अपमान, उगाचच होणारे वा व
कोटH कचे री यां ना तोंड Rावे लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे अAम भाव वQन गोचर (6 जून 2025 09:26:40 पासून 22 जून 2025 21:29:40)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व यशाचा cतीक आहे . हा तु मhा सगळया
कामां ना व योजनां ना यश दे ईल. हा पै शाhा •#ीने ]$थर व लाभ दे णारा काळ आहे . तु मचा समाजात bर वाढे ल. लोक तु pाला स ान
दे तील व लोकिcयते त वाढ होईल.
™ा काळात तु मची जीवनशै ली आरामदायक असे ल. मु लां पासु न सु ख िमळ•ाची सं भावना आहे . कुटुं बात बाळाचा ज
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु मची मु ले सं तु# व सु खी राहतील.
तु मhे चै त

सु खात वाढ

व बु œीमानी वाढे ल. तु pी तु मची cितभा व mान ™ां चा बरोबर िनणH य घे •ात उपयोग कराल.

श/ु नामोहरम होतील व तु मhा ते जापु ढे िफके पडतील. ™ावे ळी सगळीकडून मदतीची अपे -ा क( शकता.
पर—ु ™ावे ळी cकृित कडे अिधक ल- दे णे आवIक आहे कारण तु pी आजारी पडू शकता. खायची ïायची काळजी Ñा, cसy रहा
तसे च उदािसनता व िभतीला जवळ ये ऊ दे ऊ नका.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे दशम भाव वQन गोचर (7 जून 2025 02:11:58 पासून 28 जुलै 2025 19:59:31)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा यश व खडबडीत मागH अशा दोšीचा Rोतक आहे . ™ात
अनेक चां गtा‐वाईट अडचणी ये तील. जसे वAर` अिधकारी यां चा अभx vवहार, cय®ां शी िवफलता, दु :ख िनराशा थकवा इSादी.
तरीपण तु pाला तु मhा कायH -े/ात शे वटी यश िमळे लच. तु मhा पै की काही पिहtा पे -ा ही चां गले कायH पू णH करतील. फw कामाhा
अनुषंगानी तु मhा पै की काहींना इकडे ‐ितकडे जायला लागे ल.
™ा काळात तु pाला cित`ा, पद अिधकाराम’े वृ œी िदली जाईल. तु मचे नाव तु मhा अिधकाMयां hा िवशे ष कृपा•#ीत राहील तसे
चां गtा िम/ां चा सहवास वाटे ल.
तु मhा थोरवीचे गु णगान तु मhा जीवनात नवे िम/ आणतील.
परं तु आरोeा कडे ज(र ल- ठे वा. Kत:hा खा•ाकडे िवशे ष ’ान ठे वा व Kा$थ मानिसकता िटकवू न ठे वा.
तु मhा पै की काहींना िचं ता पासु न मु wी िमळे ल. श/ुवर िवजय िमळ•ाची सं भावना आहे . काही झाल तरी श/ुला कमी समजू नका.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे अAम भाव वQन गोचर (15 जून 2025 06:44:12 पासून 16 जुलै 2025 17:32:08)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ नुकसान व शरीराhा vाधींनी fb करणारा
आहे . नको Sा खचाH पासू न दू र रहा व आिथHक vवहारात सावध रहा.
हा काळ कायाH लयात अिcय घटनां चा आहे . कायाH लय अ’- व वAर` अिधकाMयां शी कुठtाही cकारचा मदभे द टाळालतरच तु pी
सु रि-त रा© शकाल.
घराम’े नवरा/बायको चा वाद भां डणाचे (प घे ऊ शकतो. पाAरवारी सामं जÌ व सु खासाठी कुटुं बाचे सदÌ व िवरोधकां बरोबर भां डण
न £ावे ™ा िवषयी जाग(क रहा.
आरोeाची िवशे ष काळजी ’ा कारण पोटाचे रोग, रwदाब, मू ळvाध अशा रोगां पासू न /ासलेले रहाल. तु pी, भय, िचं ता व बे चैनीनी
/b रहाल. Kत:च िकंवा आपtा कुटुं िबयां च जीवन धो›ात घालू नका. कुठtाही नाते वाईकाची समÌा अचानक समोर ये ऊन िचं तेचा
िवषय बनू शकते .
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ज&Uथ चंDापासून बुध चे नवम भाव वQन गोचर (22 जून 2025 21:29:40 पासून 30 ऑग 2025 16:45:05)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा कायH -े/ात अडचणी व cगती थां बवू शकतो.
तु pी हे ल-ात ठे वा की कुठलेही काम करताना नंतर पzाताप करायला लागू नये .
कुठलेही नवीन काम सु ( कर•ाhा आधीच अडचणी ये तील. अशा अनेक कारणां मुळे तु pीं मानिसक •Š‹ा िचडणे , अ]$थरता व
अSंत दबाव अनुभव कराल.
श/ु पासु न सावध रहा करण ™ा काळात ते तु pाला अिधक नुकसान पोहोचवू शकतात. कुटुं िबय व नाते वाईकां बरोबर वाद घालू नका
कारण Sाला भां डणाचे (प ये इल.
™ा काळात तु मhा िचडिचडया Kभावामु ळे तु pी धमH िकंवा दु Áम ]$थती म’े चू का व कमतरता शोधू न काढाल. ™ा काळात काम पू णH
कर•ासाठी तु pाला अितशय पAरVम करावे लागतील. परं तु कायH आवडणारे नसtास तु pाला /ास घे •ास थां बवू शकते .
लां बचे cवास टाळा कारण ते क#कारक ठरतील व हवे असलेले फळ िमळणार नाही. भोजनात चां गtा सवयी व जीवनात सकारा‘क
]$थती आ‘सात करा.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे सXम भाव वQन गोचर (29 जून 2025 14:09:50 पासून 26 जुलै 2025 08:56:40)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ gीयां मु ळे ये णाMया अडचणींचा आहे . gी बरोबर
कोटH कचे री टाळा व बायको बरोबर मधु र सं बंध ठे वा. हा अशा बायकां साठी िवशे ष (पाने बे चैनीचा काळ आहे Yां hा ज प/ीत शु G,
सातvा $थानात आहे . तु मची प®ी gीरोगां नी, शाAररीक पीडा, मानिसक तणाव ™ां नी /ासलेली राहील.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही पै शाचे नुकसान न होवो ™ासाठी gीसं पकH टाळा.
तु मचे दु # िम/ काहीतरी अिन# करतील असा तु pाला आभास होत राहील. बायकां बरोबर उगाचच मतभे द तु मhा सं तापाचे कारण
बनेल. कुठtातरी मिहले सबं धीhा भां डणात पडून तु pी नवे श/ु बनवाल.
™ा काळात तु pी मानिसक तणाव, िनराशा Gोध ™ानी /b £ायची सं भावना आहे . आरोeाची काळजी Ñा कारण तु pी यौनरोग,
मू /िवकार िकंवा छो‹ा‐मा¦ा रोगानी /ासलेले रहाल.
vावसाियक •#या हा काळ फारसा चां गला नाही. दु # सहकाMयां पासु न सावध रहा कारण ते तु मhा cगतीhा मागाH त अडथळे िनमाH ण
करतील. तु pाला तु मचे वAर` अिधकारी मान‐स ान दे तील.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे नवम भाव वQन गोचर (16 जुलै 2025 17:32:08 पासून 17 ऑग 2025 01:52:39)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िवशे ष महNाचा cभाव पडे ल. ™ा
काळात तु मhावर कोणी षडयं / रचtानु तु pी दोषी मानले जाऊ शकता. जागा बदल•ाची श›ता आहे तसे च मानिसक‐शां ितची
कमी जाणवू शकते .
तु pाला िवशे ष काळजी Ñावी लागे ल जे णे क(न तु मचे अिधकारी तु मhा कामावर नाराज न राहोत. तु pाला अपमान िकंवा मानहानी
सहन करावी लागे ल आिण तु मhावर खोटे आरोप केले जा•ाची श›ता आहे . Kत:ला किठण िकंवा गुं तणाMया ]$थती पासू न दू र ठे वा.
आिथHक •#या हा काळ किठण आहे . पै सा वसू ल करणे कठीण जाऊ शकते . िवनाकारण होणाMया खचाH पासू न िवशे ष क(न, दू र रहा.
तु मhा व तु मhा गु ( म’े वाद होऊ शकतो. तु मhा म’े आिण कुटुं बातील सदÌ तसे च िम/ां hा म’े मतभे द िकंवा वै चाAरक वाद
भां डण िकंवा असं तोषाचे कारण बनू शकतात.
™ा काळात शाAररीक व मानिसक रोगां नी /b राह•ाची सं भावना आहे . pणू न आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा ™ा िदनात तु pाला अिधक
थकवा, िनराशा िकंवा हताशा जाणवू शकेल.
™ा सगळया v]wAरw तु pी कुठtातरी चां गtा कामा िवषयी. िवचार क( शकता िकंवा Sात नैपु• cा^ क( शकता. cवासाचा
योग आहे .
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ज&Uथ चंDापासून शु / चे अAम भाव वQन गोचर (26 जुलै 2025 08:56:40 पासून 21 ऑग 2025 01:19:33)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल हा काळ चां गtा पAर]$थतीचा cतीक आहे . ™ा िवशे ष काळात
भौितक सु ख साधनां ची आशा क( शकाल. तसे च पू वs आलेtा सं कटां वर ™ाकाळात िवजय िमळू शकाल. तु pी जमीन, घर व इ े ट
घे •ाचा िवचार क( शकता.
जर तु pी अिववाहीत यु वक िकंवा यु वती असाल तर चां गtा वर िकंवा वधू ची आशा क( शकता. जे आपtासाठी चां गले भाe घे ऊन
ये तील. pणू न तु pाला सुं दर व आकषHक यु वतीची सोबत िमळ•ाची श›ता आहे .
आरोe उ[म राहील.
जर िवRाथs दशे त असाल तर तु मची अिधक cगती होईल. तु मhा cखरते कडे सगळयां चे ल- जाईल. ते £ा समाजात तु मची मान व
cित`ा वाढे ल.
vवसायाhा •#ीने चां गला काळ आहे . तु मhा vापाराची व vवसायाची िहतिचं तक व िम/ यां hा मदतीमु ळे भरभराट होईल. िविश#
राजकीय vwी भे ट•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे एकादश भाव वQन गोचर (28 जुलै 2025 19:59:31 पासून 13 स¦d बर 2025 21:22:53)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा तु मhा व तु मhा कुटुं िबयां साठी सु ख घे ऊन ये ईल. ™ा
वे ळी तु pाला भू संप[ी cा^ होईल तसे च vवसाय व vापारात लाभ होईल. मु लां कडून सु œा तु pा काहींना लाभ cा^ हो•ाची
सं भावना आहे . से वारत लोकां साठी सु œा हा काळ शु भ आहे . तु मhा पै की काहींची पगारवाढ व पदोyित होऊ शकते . तु मचे सगळे
cय® व उRोग यशKी होतील व अिधक लाभ cा^ हाईल.
™ा वे ळी तु pी केवळ vवसायातच नाही तर आपtा दै िनक जीवनात सु œा बदल पहाल. तु मचा सामािजक bर, cित`ा, स ान ™ा
सगळयात वाढ सं भवते . ™ामु ळे तु मचे v]wमN अजु नच उजळू न िनघे ल.
तु मhा काहींhा कुटुं बात िशशु ज ामु ळे सु ख व शां ित वाढे ल. मु लां कडून व भावाबिहणीं कडून जाb सु ख िमळे ल.
चां गले आरोe व रोगमु ]w मु ळे तु pी cसyता अनुभवीत कराल. तु pी Kत:ला पू णHपणे िनडर वृ [ा अनुभव कराल जे पिहtां दा के£ां च
केले न£ते .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे दशम भाव वQन गोचर (17 ऑग 2025 01:52:39 पासून 17 स¦d बर 2025 01:47:21)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा शु भकाळ आहे . हा काळ लाभ, पदोyित, cगित तसे च
cय®ां ना यश िमळवू न दे णारा आहे .
तु pी कायाH लयात वरचे पद िमळ•ाची आशा क( शकता. वAर` अिधकाMयां ची कृपा•#ी, राजकीय स ान तसे च चां गtा सं धीची तु pी
आशा क( शकता.
हा काळ तु pी केलेtा कामाला फळ िमळणारा आहे वा तु मhा अडकलेtा कामां ना पराका`े पयr त पोहोचवणारा आहे .
समाजाम’े तु pाला स ाननीय $थान िमळू शकते . तु मचा समािजक दायरा वाढे ल. अथाH तच लोकां बरोबर, िवशे ष क(न पु (ष असे ल
तर बायकां बरोबर आिण बाई असे ल तर पु (षां बरोबर लाभदायक आदान‐cदान वाढे ल. ™ा काळात तु pी सव\Œ स[े कडून सु œा
स ान िमळ•ाची आशा क( शकता. Yाचा कधी िवचार केला नाही अIा काही िठकाण©न सु œा अचानक cा^ी हो•ाची श›ता
आहे .
तु मचे आरोe उ[म राहील आिण सगळीकडे सु खच सु ख िदसे ल
ज&Uथ चंDापासून शु / चे नवम भाव वQन गोचर (21 ऑग 2025 01:19:33 पासून 15 स¦d बर 2025 00:17:11)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात तु मhा वgसा¦ा म’े नवीन वgां ची भर पडे ल.
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™ािशवाय हा शाAररीक सु ख, भौितक सु ख व आनंद दे णारा आहे .
पै शाचा लाभ व मू tवान आभू षणां चा उपभोग घे •ाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . vापारात भरभराट होऊन भरपू र लाभ िमळे ल.
हा काळ िश-णाhा •#ीने यश दशH वतो. शरीर Kा$थ चां गले राहील.
कुटुं बाम’े भावा‐बिहणीचे सहकायH पिहtा पे -ा जाb िमळे ल. तु मhा घरात काही मं गलकायH सं पy होतील. जर अिववािहत असाल तर
िववाह कर•ाचा िनणH य घे ऊ शकाल. तु pाला मनपसं द जोडीदार िमळे ल जो चां गले भाe घे ऊन ये ईल.
हा काळ सामािजक घडामोडींचे नेतृN कर•ाचा आहे Sामु ळे नवीन िम/ बनतील. आपtाला अ’ा]‘क मागाH ची िदशा दाखवणारा
मागH दशH क िमळू शकेल. कलेhा -े /ात तु मची (ची वाढे ल तु मhा सâगुं णां कडे व स•माH कडे सगळया ल- आपोआप वे धेल. ते £ा
तु मची सामािजक cित`ा उं चावे ल.
™ा काळात मनातील ईÀा पू णH होऊन श/ुवर िवजय िमळे ल. जर तु pी ता]Nक वादात गुं तलेले असाल तर िजं क•ाची श›ता आहे .
तु pी ™ा काळात लां बhा cवासाला जा•ाचे ठरवू शकता.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे दशम भाव वQन गोचर (30 ऑग 2025 16:45:05 पासून 15 स¦d बर 2025 11:07:20)
™ा अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व आनंद दे णारा आहे . तु pी cसy रहाल व
तु मhा सगळया cय®ां ना यश िमळे ल. vावसाियक -े /ात तु pी चां गले हो•ाची आशा क( शकता. तु pी Kत:ला सोपवलेले काम
यशKीपणे व ठरलेtा वे ळी पू णH कराल.
™ा काळात घराम’े सु œा सु ख नां देल. तु pी कुठtातरी आकषHक vwीला भे टाल. तु मhापै की काही िव(œ िलंगवाtा बरोबर
भावना‘क काळ vतीत कराल. ™ा vwीपासु न लाभ हो•ाची आशा आहे .
पै शाhा •#ीने हा चां गला काळ आहे . तु मचे cय® यशKी हो•ाने तु pाला आिथHक लाभ् होईल आिण तु pी आणखी जाb लाभाची
अपे -ा क( शकता.
™ा काळात समाजात तु मचे $थान वाढे ल. तु pाला cित`ा व स ान िमळे ल. समाजात तु pी सिGय रहाल व समाज सु धारणे त भाग
Ñाल.
हा काळ मानिसक तणावापासु न मु ]w व शां ित चा सू चक आहे . श/ु सरळपणे पराभू त होतील व जीवना शां ती cा^ होईल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ^ादश भाव वQन गोचर (13 स¦d बर 2025 21:22:53 पासून 27 ऑ©ोबर 2025 15:42:36)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ शाAररीक vाधी व पीडा यां चा Rोतक आहे . जर
तु pी सावधान राहीला नाहीत तर हा काळ तवावपू णH राहील. आरोeा कडे ल- िदले नाही तर तु मhा म’े रोग उ¸वतील िवशे ष
(पानी ने/ व पोटाhा vाधी उ¸वतील पायां ची िवशे ष काळजी Ñा. कारण Sामु ळे जीवाला धोका असे ल. तु मhा पै की काहींना भयानक
व वाईट Kè ये तील.
तु मचे कायH -े/ यशKी कर•ाhा cय®ात अSंत दबावात व जाb कामामु ळे कठीण होईल. जर तु pी सतकH राहीलानाहीत तर तु मhा
पै की काहींना अपमान व अवहे लना सोसावी लागे ल व पद धो›ात ये ईल.
पै शा सं बंधी सावधान रहा तसे च नका असलेtा खचाH पासु न दू र रहा.
घरात पित‐प®ी, मु ले, भाऊ बिहण व नाते वाईक यां hाशी मधु र सं बंध ठे वा. Sाबरोबर वाद क( नका. श/ुबरोबर टªर टाळा व नवे
श/ु बनु दे ऊ नका.
तु pाला cवास योग आहे . पण तु मhा पै की काहींना हवे तसे पAरणाम िमळणार नाहीत आिण ते िन(Çे Iानी भटकत राहतील.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे दशम भाव वQन गोचर (15 स¦d बर 2025 00:17:11 पासून 9 ऑ©ोबर 2025 10:49:04)
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™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मणकरे ल. हा काळ तु मhा साठी मानिसक Gोध, अशां ित व अ]$थरता
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात शाAररीक क# भोगावे लागतील.
पै शाhा बाबतीत ल- ठे वा. तसे च कजH Ñायचे टाळा कारण ™ा काळात तु pी कजाH म’े बु टुन राह•ाची सं भावना (श›ता) आहे .
श/ु पासु न सावध रहा तसे च अनावIक वाद टाळा कारण Sामु ळे _े ष वाढतील व श/ु सं ³ेत सु œा वृ œी होईल. समाजात बदनामी व
ितर5ार होऊ नाही Sासाठी जाग(क रहा.
आपले नाते वाईक व बायकाhा बरोबर vवहारात िवशे ष सतकH रहा कारण अकारण गै रजमजा मु ळे श/ुN वाढू शकेल. आपtा
वै वािहक जीवनात सं तुलन ठे व•ासाठी आपtा प®ी/पित बरोबर वाद टाळा.
तु pाला तु मhा वAर` अिधकारी िकंवा सरकारी लोकां कडून /ास सहन करावा लागे ल. आपtा सगळया कायाH ना यशKीपणे पू णH
कर•ासाठी आपtाला अथक पAरVम करावे लागतील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे एकादश भाव वQन गोचर (15 स¦d बर 2025 11:07:20 पासून 3 ऑ©ोबर 2025 03:43:39)
™ अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा धनलाभ व ’ये cा^ी होणारा आहे . तु pी िविभy मागsनी
अिधक आिथHक लाभाची आशा क( शकता. तु मचे v]wगत cय® vापार व गुं तवणु क तु मhा साठी अिधक फायदा व अिधक लाभ
घऊन ये तील. तु pी से वारत असाल िकंवा vवसायात असालतर ™ा काळात लाभचे ठरे ल.तु pी अिधक यशKी हो•ाची सं भावना आहे .
™ा काळात तु pी आपtा कायH -े/ात अिधक समृ œ £ाल.
cकृित चां गली Mहायली पािहजे . तु pी Kत: म’े शां ती अनुभव कराल. तु pी बोल•ात व vवहारात जाb िवन{ £ाल.
घरात सु œा तु pी सु खाची आशा क( शकता. तु मची मु ले व जोडीदार cसy व न{ राहतील चां गली बातमी िमळ•ाची सं भावना आहे .
तु pी भौित सु खानी घे रलेले रहाल.
सामािजक •#ीने हा काळ चां गला आहे . समाज तु pाला अिधक आदर‐स ान दे ईल. तु मचे वा
तु मhा कडे खे चले जातील.

ातु यH व आकषHक cकृित मु ळे लोक

ज&Uथ चंDापासून रिव चे एकादश भाव वQन गोचर (17 स¦d बर 2025 01:47:21 पासून 17 ऑ©ोबर 2025 13:46:01)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™चा अथH आहे की धनलाभ, आिथHक व सामािजक ]$थती
म’े सु धार व उyित.
तु मhा वAर` अिधकाMयाकडे पदोyित माग•ासाठी हा काळ अनुकूल आहे .
™ा कालावधीत कायाH लयात vापारात लाभ, धन cा^ी तसे च िम/ां कडून सु œा काही िमळ•ाची आशा क( शकता.
समाजात तु मची cित`ा वाढे ल तसे च शे जाMयां म’े सु œा स ान िमळ•ाची श›ता आहे .
तु मचे Kा½ उ[म राहील जे तु मhा कुटुं बात आनंद िनमाH ण करे ल.
™ा कालावधीत तु मhा घरात अ’ा]‘क िनिमH तीचे काही कायH पू णH होईल जे णेक(न तु मhा कुटुं बातील आन– िnगु णीत होईल. सु fास
भोजन व पÊाy इSादींचे वां टप होईल एकुण काय तर हा काळ तु मhा कुटुं बासाठी शां ितपू णH व सु ख दे णारा आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (3 ऑ©ोबर 2025 03:43:39 पासून 24 ऑ©ोबर 2025 12:34:16)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.

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

onlinejyotish.com • 273

sample horoscope

ॐ

बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे एकादश भाव वQन गोचर (9 ऑ©ोबर 2025 10:49:04 पासून 2 नोªd बर 2025 13:15:34)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मू लत: धन सु र-ा व कजH मुwीचा सू चक. आहे ™ा
काळात तु मhा इतर आिथHक सं मÌां चे समाधान सु œा हो•ाची श›ता आहे .
हा काळ तु मhा cय®ां ना यश िमळ•ाचा आहे तु मची लोकिcयता वाढे ल व cित`ा उं चावे ल.
तु मचे सगळे ल- भौितक सु ख, ऐशोआरामाची साधने, वg, र® व इतर आकषHक साधनां कडे राह•ाची श›ता आहे . तु pी Kत:चे घर
Ñायचा िवचार क( शकता.
सामािजक •#ीने हा काळ सु खाचा आहे . मान‐स ान वाढे ल तसे च िम/ां चे सहकायH िमळे ल.
िव(œ िलंगवाtा बरोबर सु खाचा काळ घालव•ाची तु pी आशा क( शकता. जर िववािहत असाल तर वै वािहक जीवनात परमानंद
cा^ हो•ाची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ^ादश भाव वQन गोचर (17 ऑ©ोबर 2025 13:46:01 पासून 16 नोªd बर 2025 13:37:21)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा बराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ िवशे ष क(न आिथHक अडचणींनी भरलेला आहे . अत:
पै शासं बंधीचे िनणH य िवचारपू वHक व सावधानते ने घे णे आवIक आहे .
तु मhा कामाhा िठकाणी तु pी व तु मचे वAर` अिधकारी यां hाम’े मतभे द होऊ शकतात. तु मचे अिधकारी तु मhा कामाचे कौतु क
करणार नाहीत आिण सं भव आहे की तु pाला िदले गे लेले अिधकार कमी करतील िकंवा पगार कमी दे तील.यिद आपको अपने cयासों व
पAरVम की पयाH ^ सराहना न होए इ]Àत पAरणाम न िनकल} तो भी िनराश न हों ।
जर तु मhा cय®ां चे िकंवा पAरVमां चे कौतु क झाले नाही व हवा असलेला पAरणाम िमळला नाही तर िनराश होऊ नका.
जर तु मचा vापार असे ल तर vापारात फटका बसू शकतो. दे •ा‐घे •ात िवशे ष सावधानता पाळा. हा काळ सामािजक •Š‹ा सु œा
कठीण काळ आहे . कुठtाही वादा म’े पडू नका कारण िम/ां बरोबर व वAर` vwींबरोबर भां डण हो•ाची सं भावना आहे .
तु pाला लां बhा cवासावर जायला लागू शकते परं तु हवा तो फायदा िनघे ल असे नाही. अशा कामां पासू न दू र रहा जीवनात सु र-े ला
आपला मू ल‐मं / बनवा. आपtा व आपtा कुटुं बाhा आरोeाची काळजी Ñा कारण ताप, पोटाhा गडबडी, ने/रोग होऊ शकतात.
™ा वे ळी असं तोष आपtा घराची मन:शां ती व सामं जÌावर cभाव पाडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे नवम भाव वQन गोचर (18 ऑ©ोबर 2025 19:49:02 पासून 5 िडसdबर 2025 17:25:17)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व पै शाhा लाभ िमळणारा आहे . तु pी vापारात व
vवसायात लाभ, कायाH लयात अिधकारपू णH पद उRोगात यश व वAर` अिधकाMयां ची मजs ची आशा क( शकता. हा लेखक, cकाशक,
vा³ाता, पु bक -े /ातील सगळयां साठी हा काळ चां गला pणू न िसœ होईल.
सामािजक •Š‹ा सु œा हा काळ चां गला आहे . तु pाला स ान िमळ•ाची सं भावना आहे . तु मची cित`ा वाढत जाईल. धािमH क िवधी
साठी (िच वाढे ल आिण तु pी जाbीत जाb धािमH क कायाH म’े भाग Ñाल. तु pाला सं ताची सं गत िमळे ल. तु pी स•ायाr वर पै सा खचH
कर•ास तiर रहाल.
cSेक िठकाण©न धन व आिथHक लाभ cवािहत gोत होऊन ये त राहील. तु pी कृिष भू मी व अचल सं प[ी ची खरे दी कर•ाचा िवचार
क( शकता.
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अिववाहील आपtाला अनु(प vwी बरोबर िववाहासाठी िवचार क( शकतात. आिण मु लां ची इÀा असणाMयां साठी हा उिचत काळ
असे ल. तु मhा पै की अिधक जण सु fास भोजन व ऐशोआरामाचा आनंद घे ऊ शकतील.
Kा½ उ[म राहील व तु pी लां बhा cवासाचा िवचार क( शकाल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (24 ऑ©ोबर 2025 12:34:16 पासून 23 नोªd बर 2025 20:10:50)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे पिहला भाव वQन गोचर (27 ऑ©ोबर 2025 15:42:36 पासून 7 िडसdबर 2025 20:17:31)
™ा अवधीत मं गळ तु मhा cथम $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा अडचणी ये णार हे सू िचत करतो. vापार व vवसाय या साठी हा काळ
अवघड आहे . तु pाला तु मhा योजना यशKीपणे पू णH कर•ास अनेक अडचणी ये तील. Sामु ळे ™ा िदनात कुठलेही नवे कायH सु ( क(
नये . जर तु pी से वारत असाल तर वAर` अिधकारी, सदÌ व सरकारी िवभागा बरोबर वाद व चु कीhा समजु ती पासु न दू र रहा. तु मhा
पै की िकSेकां ना Sां hा पदाम’े झालेला बदल सोसावा लागे ल.
श/ुंपासु न सावध रहा कारण ते तु मhासाठी समÌा िनमाH ण करतील.
पै शा सं बंधी िवशे ष सावधनता बाळगा कारण नको असलेले खचH करायला लागतील.
™ा काळात cवासाचे अनेक योग आहे त. ते £ा तु pी िववाहीत असाल तर जोडीदार व मु लां पासु न दू र राहयचा योग आहे .
आरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे आवIक आहे . रोजhा जीवनात उदािसन व िन(Õाही अनुभवीत कराल. तु pी Üर, रw तसे च पोटा
सं बंधीhा रोगानी /b रहाल. तु pाला शg, आग व िवषारी जीव‐ज—ु पासु न धोका असtा मु ळे ™ापासु न श›तो दू र रहा. Kत:ला
उÕािहत ठे वायचा cय® करा कारण तु pी िनराशा, िभती, बे चैनी ™ां नी घे रलेले रहाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ^ादश भाव वQन गोचर (2 नोªd बर 2025 13:15:34 पासून 26 नोªd बर 2025 11:21:59)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात चां गtा व वाईट दोšी cकारhा घटना घे ऊन
ये ईल. एकी कडे आिथHक लाभ होऊ शकतो तर दु सरीकडे धन व वgे यां चे नकळत नुकसान सु œा होऊ शकते . ™ा काळात िवदे श
या/ेवर पै सा घालवणे व अनावIक खचH सं भवतो.
™ा काळात तु pी चां गले कपडे घालाल Sापै की काही हरवू शकतात. घराम’े चोरी हो•ाhा •#ीने सावध रहा.
हा काळ वै वािहक सु ख भोग•ाचा आहे . जर तु pी अिववािहत असाल तर िव(œ िलंग वाtा vwी बरोबर सु ख भोगाल.
िम/ तु मhा बरोबर सहाÁ व सहकाराची भावाना ठे वतील व Sां चा vवहार चां गला असे ल.
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धारदार हSार व सं शया…द vwीपासू न दू र रहा. जर तु pी कुठtाही cकारhा कृिष उRोगां शी जोडलेले असाल तर िवशे ष ल- ठे वा
कारण ™ा काळात तु pाला नुकसान सं भवते .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पिहला भाव वQन गोचर (16 नोªd बर 2025 13:37:21 पासून 16 िडसdबर 2025 04:19:50)
™ा काळात रिव चं Jमाव(न आपtा cथम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा कामावर तसे च तु मhा v]wगत जीवनावर
िवशे ष cभाव पडे ल. ™ा काळात कायम K(पाचे िकंवा अ$थाई K(पाचे बदल सं भवतात. कामाhा िठकाणी अडचणी तसे च वAर`
अिधकारी िकंवा मालक ™ां ची नाराजी सं भवते . तु मhा कामाhा जागी अथवा कायाH लयात बदनामी पासु न िवशे ष सावधानी बाळगावी
लागे ल.
तु मचे ठरलेले काम पू णH कर•ास तसे च हे तू सा’ कर•ास नेहमीपे -ा जाb cय® करावा लागे ल. तु pाला लां बhा cवासाचा योग
आहे पण तु मhा मनासारखे िन y होईल असे नाही.
™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल, तु pाला पोटाचे रोग, पचन‐िGये सं बंधी रोग, डोळे तसे च ¨दयाhा सं बंधीत समÌा उ¸वू
शकतात. अत: आरोeा कडे िवशे ष लé व सावधानता बाळग•ाची आवIकता आहे . ™काळात तु pी कुठtाही cकारची जो]खम
प•( नये .
घरासं बंधीत बाबींम’े कुटुं िबयां म’े मतभे द तसे च िम/ां वरोबर (सवे ‐फुगवे ™ामु ळे घरातील भां डणे व तÕम क# सं भवतात.
जोडीदाराशी मदभे द िकंवा वादिववाद तु मhा वै वािहक जीवनावर cभाव पाडू शकतात. एकुण घरातील शां ित व पर…र सामं जÌासाठी
हा काळ कसोटीचा आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (23 नोªd बर 2025 20:10:50 पासून 6 िडसdबर 2025 20:41:52)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पिहला भाव वQन गोचर (26 नोªd बर 2025 11:21:59 पासून 20 िडसdबर 2025 07:45:14)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न आपt cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा आपtा साठी भौितक व ऐ]Àक सु ख िमळ•ाचा काळ
आहे . आपण आपtा vwीगत जीवनात अनेक घटनां शी आशा क( शकतात. जर तु pी अिववाहीत असाल तर आपtाला आदशH
जोडीदार लाभे ल. आपtा पै की काहीजण आपtा कुटुं बात एक नवीन सदÌ ये •ाची आशा क( शकता. समाजाम’े नवीन
लोकां hा भे टी होतील. िभy िलंगी vwींची सोवत िमळ•ाhा •#ीने काळ चां गला आहे . समाजात आपtाला स ान िमळ•ाची व
cित`ा वाढ•ाची श›ता आहे . आपtाला Kािद# असे दे शी‐िवदे शी जे वण िमळ•ाचे अनेक अवसर ये तील. ™ा काळात जीवनात
अिधक ऐ|यH सं पy व मादक बनव•ासाठी लागणारी उपकरणे व वbू उपलÈ होतील. आपण वg, सौंदयH cसाधने, वाहन यां चा आनंद
उपभोगू शकाल.
पै शाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . आपली आिथHक पAर]$थती सु धारे ल.
जर आपण िवRाथs असाल तर mानाजH नाhा -े /ात सफल हो•ासाठी हा काळ चां गला आहे .
आपण ™ा काळात श/ुचा िवनाश हो•ाची आशा क( शकता. आपtा मनाम’े नकारा‘क िवचार ये तील अशा कोणSाही गो#ींपासू न
सावध रहा.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे अAम भाव वQन गोचर (5 िडसdबर 2025 17:25:17 पासून 2 जून 2026 01:49:32)
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ह्◌्या काळात गु Ž चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाbकŽन िनराशा धे ऊन आला आहे . आरोeा
कडे िवशे ष ल- दे •ाची आवIकता आहे . कारण ह्◌्या िदनात तु pी अशा रोगां नी /b रहाल Yामु ळे तु मhा जीवनाला धोका उiy
होइल. Sाबरोबरच तु pाला थकवा व िनŽÕाह जाणवे ल.
काम यशKीपणे पू णH कर•ासाठी अSिधक पAरVम कर•ाची आवIकता भासे ल. एकाfते ने काम करा. उगाचच वादात न पडता पद
व cित`ा सां भाळू न ठे वा कारण ह्◌्या काळात अपमाना…द Aरतीने ते तु मhा हातातू न िनसटु शकते . तु pाला राजकीय आकां ताचा
सामना, कोटकचे री म’े अडकणे िकंवा तु Žंगात जा•ाची वे ळ ये णे अIा सार³ा अडचणींशी सामना करावा लागे ल.
पै शाhा बाबतीत िवशे ष ल- ठे वा, चोर व अनावIक खचीपासु न सावध रहा. जर तु pी cवासाला जा•ाचा बे त करत असाल तर तू ताH स
टाळा. cवास क#दायक ठŽन हवा असलेला पAरणाम cा^ होणार नाही.
कुटुं बजन व िम/ां बरोबर वाद टाळा कारण Sामु ळे श/ुN िनमाH ण होइल. ह्◌्या काळात तु मचा Kभाव िचडिचडा, िनदH यी व अिवचारी
असे ल. मनाला शां त ठे वा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (6 िडसdबर 2025 20:41:52 पासून 29 िडसdबर 2025 07:23:36)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ि^तीय भाव वQन गोचर (7 िडसdबर 2025 20:17:31 पासून 16 जानेवारी 2026 04:28:18)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर‐•मण करे ल. ™ा काळ नुकसान करणारा आहे . तु मचे धन, मू tवान
वbुं ना सु रि-त ठे वा कारण ™ा काळात चोरी हो•ाची सं भावना आहे . काम कर•ाhा िठकाणी काहीतरी अिcय घटना घडून िनराशा
पदरी ये ईल. वाद‐िववादा पासु न दू र रहा कुणाशीही बोलताना शj जपू न वापरा जर तु pी ™ाची काळजी घे तली नाहीत तर ™ा वे ळी
तु मhा पै की काहींना पदाव(न कमी केले जाईल.
जु ा श/ु पासु न सावध रहा व नवीन बनु दे ऊ नका. तु मhा म’े दु सMयां बÇल ई„º सारखी नकारा‘क cवृ [ी िनमाH ण होऊ शकते .
आपtा अिधकाMयां hा रागाhा cित सावध रहा. ™ावे ळी तु pी दु # लोकां बरोबर मै /ी क(न आपtा कुटुं िबयां बरोबर व िcयजनां
बरोबर भां डण ओढवू न ’ाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ि^तीय भाव वQन गोचर (16 िडसdबर 2025 04:19:50 पासून 14 जानेवारी 2026 15:07:05)
™ा कालावधीत रिव चं xा पासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा साठी सं प[ी सं बंधी िववं चना िनमाH ण
करणारा आहे . या काळात तु pाला पू वाH भास होईल की vापराम’े हवा असलेला (अपे ि-त) लाभ न होता सं प[ीची घट होत आहे . जर
तु pी शे ती िवषयक कायH करत असाल तर Sात सु œा हािन होऊ शकते .
™ा काळात तु मhा भोवतालचे अनेक िcयजन व जवळ राहणारे लोक /b राहतील. िcय व जवळ राहणाMया vwींhा cित तु मचा
vवहार िचडिचडा राहील. तु मचे कायH खालhा दजाH चे व नीचतापू णH राहील. तु pाला जाणवे ल की एरवी आरामात होणाMया व
सरळसोïा वाटणाMया कामात सु œा अडचणी ये त आहे त.
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डोळयां hा बाबतीत िवशे ष ल- Rावे हा काळ डोळयां hा सं बंधीत समÌां चा आहे ™ा िदनात तु pी डोकेदु खीने सु œा /b £ाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ि^तीय भाव वQन गोचर (20 िडसdबर 2025 07:45:14 पासून 13 जानेवारी 2026 03:57:50)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. ही आिथHक लाभ िमळ•ाची वे ळ आहे . ™ा िशवाय हा काळ
आपtा जोडीदार व पAरवारासाठी अSंत शु भ आहे . श›ता असे ल तर आपtा घरात लहान बाळाची चा©ल लागे ल.
आिथHक •Š‹ा आपण सु खी, समृ œ असाल आिण आपtा कुटुं बात सतत समृ œी म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे . तु pी आपtा
आवडीcमाणे ब•मु t पोषाख व Sाला साजे से दािगने व Yात ब•मु t र®े सु œा आपtा Kत: साठी खरे दी क( शकता. कला आिण
सं गीतात आपली गोडी वाढे ल. आपण उŒ पद$थां कडून िकंवा सरकारकडून मदतीची आशा क( शकता.
तु मची cकृती उ[म राह•ाची आशा आहे . Sाच बरोबर सौंदयाH म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (29 िडसdबर 2025 07:23:36 पासून 17 जानेवारी 2026 10:23:37)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे तृ तीय भाव वQन गोचर (13 जानेवारी 2026 03:57:50 पासून 6 फे«ुवारी 2026 01:11:24)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ आपtा साठी सु ख व आनंद घे ऊन ये ईल. आपण
आपtा धनाhा वृ œीची व धनाhा सु र-ीतते ची आशा क( शकाल
vावसायीक •Š‹ा हा काळ चां गला अस•ाची श›ता आहे . आपण पदोyितची आशा क( शकाल. आपtाला अिधक अिधकार
cा^ होतील. आपtाला आपtा cय®ां चा लाभ िमळू शकेल.
सामािजक •Š‹ा हा काळ सु खाचा आहे आपण आपtा िचं ता व िभती यावर िवजय िमळवू शकाल. आपले सहाकारी व पAरिचत
आपtाला सहायता व सहयोग करतील. ™ा िवशे ष अशा काळात िम/ां म’े वाद हाईल व श/ूंवर आपण िवजय सं पादन कर•ाची
श›ता आहे .
आपtा Kत:चा पAरवारात आपला ताळमे ळ चां गला असे ल आपtा भावा बिहणींचा वे ळ आपtा बरोबर चां गtा cकारे vतीत होईल.
आपण ™ा काळात चां गली वgे पAरधान कराल व Kािद# असे भोजन घे ऊ शकाल. आपली धमाH बाबत आवड वाढे ल. मं गलकायH
आपtाला आ ािदत करे ल.
cकृती चां गली राह•ाची श›ता आहे . जर तु pी उपवर असाल तर िववाहा बÇल िवचार क( शकाल कारण हा काळ आदशH साथीदार
शोध•ाचा आहे . आपtापै की काहींना कुटुं बात नवीन बाळाची चा©ल लागू शकते .
तरीपण ही श›ता आहे की हा काळ फार चां गला नसे ल. आपtापै की काही जणां ना vापारा म’े अिधक हानी सं भवते . आपले श/ु ™ा
वे ळी काही अडचणी िनमाH ण करतील. cSेक गो#ीत वाद व गै रसमजां पासू न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे तृ तीय भाव वQन गोचर (14 जानेवारी 2026 15:07:05 पासून 13 फे«ुवारी 2026 04:08:44)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा vवसायात व v]wगत जीवनात सु ख
सफलता दे णारा आहे . vवसायात भरभराटीचा योग आहे . तु pाला तु मhा चां गtा कामाबÇल व ’ेय cा]^साठी राजकीय पु र5ार
िमळ•ाची श›ता आहे .
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समाजात तु pाला स ाननीय $थान िमळ•ाची श›ता आहे . कुटुं बातील सदÌ, िम/ आिण आळखीची माणस तु pाला िनKाथs पणे cे म
दे तील. तसे च श/ुंवर िवजय िमळवाल.
v]wगत जीवनात तु pी Kत:ला मानिसक व शाAररीक •Š‹ा K$थता अनुभवाल. असे पिहtां दा कधीच झालेले नसे ल. ™ा काळात
धनलाभ होईल. जीवनाhा बÇल तु मचा •#ीकोण सकारा‘क व उÕाहपू णH असे ल. मु ल जीवनात िवशे ष आनंददायी ठरतील. एकुण काय
तर सु खी काळाचं वरदान तु pाला िमळालेले आहे .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे तृ तीय भाव वQन गोचर (16 जानेवारी 2026 04:28:18 पासून 23 फे«ुवारी 2026 11:50:08)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ शु भकाळ आहे . िवशे ष क(न धनलाभासाठी. ™ा
काळात तु pी तु मhा vवसायात व vापारात चां गले धन कमवाल. ™ाकाळात तु pी मू tवान दािगने खरीद•ाची सं भावना आहे .
कामे सरळपणे सं पy होतील व महNपू णH घटना यशKीपणे पू णH होतील. नv cय®ां न म’े तु pाला यश िमळे ल. जर तु pी से वारत असाल
तर अिधकारवाले व cित`ावाली पदोyती होईल. यशKीपणाचे फळpणू न तु मhा आ‘िव|ास व इÀाशwी ला ताकद िमळे ल.
Kा½ चां गले राहील आिण तु pी शwी व िनरोगी यु w झळकाल. तु मhा पू वshा सगळया काळYा व /ासातू न मु wी िमळे ल व
तु मhा उÕाहाला सीमा राहणार नाही. ™ा काळात अSंत Kािद# भोजन िमळ•ाचे योग िदसतात.
श/ुचा पराजय होईल व तु pाला मानिसक शाित िमळे ल.
िवदे श या/ेला जायचे टाळा कारण हवे असलेले पAरणाम cा^ हो•ाची सं भावना नाही.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (17 जानेवारी 2026 10:23:37 पासून 3 फे«ुवारी 2026 21:51:49)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे चतु थ भाव वQन गोचर (3 फे«ुवारी 2026 21:51:49 पासून 11 एिLल 2026 01:14:44)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनाhा cSेक -े /ात उyित घे ऊन ये ईल. v]wगत
(पात तु pी तु मhा जीवनात पू णHपणे सं तु# £ाल. आिण तु pाला cSेक कायाH त, cSेक उRोगात लाभ होईल. समाजात तु मचा bर
वाढे ल व तु pाला स ान cा^ होईल.
पै शाhा •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे आिण पै सा व वारसा हªानी ये णारी सं पि[ िमळ•ाचा योग आहे . तु pाला तु मhा पित/प®ी
कडून सु œा लाभ हो•ाची सं भावना आहे .
घरात ™ावे ळी नवीन सदÌ ये •ाची श›ता आहे . तु मची माता तु मचा अिभमान करे ल अशी पू री सं भवना आहे .
तु मhा फw उप]$थतीने कुटुं बां चे सदÌ यशKी होऊ शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे चतु थ भाव वQन गोचर (6 फे«ुवारी 2026 01:11:24 पासून 2 माच 2026 00:56:51)
™ा अवधीत शु G चं xापासू न आपtा चव§ा$थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाb क(न आिथHक भरभराटीचा आहे . आपण
समृ œ हो•ाची आशा क( शकता. जर आपण शे तीिवषयक vवसाय करत असाल तर हा काळ शे तीसं बंधी साधने उiादने ™ा बाबतीत
फायRाhा •#ीने चां गला आहे .
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आपला मोtवान वे ळ पित/प®ी व मु लां hा बरोबर महNपू णH िवषयाची चचाH कर•ात खचH होईल. आपण Kािद# जे वण, उ[म वg,
सु गधीxv यां चा आनंद Ñाल.
सामािजक जीवन वे गवे गळया घटनां नी पAरपू णH होईल. आपली लोकिcयता वाढे ल. नवीन िम/ िमळ•ाची श›ता आहे . आपtा नवीन व
जु ा िम/ां चा सहवास सु खद होईल. आपण घरापासू न दू र आनंदात काळ घालव•ाचा िवचार क( शकता. Sात िभy िलंगी vwी
बरोबर आनंद िमळ•ाची सं भावना आहे .
cकृती चां गली राहील आिण आपtात शwी असtाची जाणीव होईल. ™ा काळात आपण ऐशारामाhा वbू व उपकरणे खरे दी
कर•ाचा िवचार कराल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे चतु थ भाव वQन गोचर (13 फे«ुवारी 2026 04:08:44 पासून 15 माच 2026 01:02:49)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा चतु थH $थानातू न •मण करे ल. हा काळ तु मhा वतH मान सामािजक bर व कायाH लयात आपली cित`ा
िटकव•ास कठीण जाईल. आपtा पे -ा वAर` अिधकारी, शु भिचं तक व सÂागार यां hाशी वाद टाळा.
कौटुं िबक जीवनात तणाव व वै वािहक सु खाम’े कमी ये ऊ शकते . घरhा शां ित साठी कौटुं िबक सदÌां बरोबर कुठtाही cकारची
भां डणे टाळा.
हा काळ नैराz व िचं ता ™ां नी सतावणारा राहील.
अरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे तसे च आजारापासू न वाच•ासाठी नशे पासू न दू र राहणे आवIक आहे .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे चतु थ भाव वQन गोचर (23 फे«ुवारी 2026 11:50:08 पासून 2 एिLल 2026 15:29:22)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा तु मhा जीवनातील काही भागात अडचणी िनमाH ण करे ल.
तु मhा पै की अिधकां ना जु ा श/ुंना िनयं /ण कर•ात अडचणी ये तील. तु मhा पAरवारातील िकंवा िमं /ामधलेच काही श/ुंशी तु मची
टªर होईल. काहींची दु # लोकां बरोबर मै /ी होईल.
Yामु ळे नंतर तु pाला /ास सहन करावा लागे ल. Sामु ळे Kत:hा वागणू कीकडे ल- ठे वणे आवIक आहे .
आरोeाकडे ल-दे णे आवIक आहे कारण ™ा काळात Üर िकंवा छातीम’े अK$थता जाणवे ल. तु मhा पै की काहींना रw व
पोटाचे िवकार सं भवतात.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ितत रहाल. तसे च िनराशे hा वाटे वर वाटचाल कराल.
™ा काळात नाती तु मhा कडून िवशे ष अपे -ा करतील अिधक दु :खापासु न वाच•ासाठी आपtा कुटुं िबया बरोबर व अ
बरोबर शां ितपू णH vवहार ठे वा. आपtा सामािजक cित`े ला व स ानाला धªा लागू दे ऊ नका.

नाते वाईकां

™ा काळात जिमन सं पि[hा िवषयां पासु न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पंचम भाव वQन गोचर (2 माच 2026 00:56:51 पासून 26 माच 2026 05:09:04)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. अिधकतर काळ आनंदात vतीत होईल. पै शाhा •#ीने हा
चां गला काळ आहे कारण तु pी आपtा धनाची वृ œी क( शकाल.
जर तु pी राजकीय िवभागाnारा घे •ात ये णाया पAर-ा दे त असाल तर तु pाला यश िमळे ल.
जर से वारत असाल तर पदोyित सं भवते . तु pी सामािजक cित` म’े वाढ हो•ाची आशा क( शकता तु मचे िम/, मोठी लोक, िश-क
यां ची तु मhावर कृपा •#ी राहील.
िcयजनां बरोबर सं बंध ²े हपू णH राहतील व तु मhा cणयीजीवनात उ•टता राह•ाची आशा आहे . तु pी वै वािहक जीवनात सु ख िकंवा
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िभy िलंगवाtा बरोबर शाAररीक सं बंधां ची आशा क( शकता. तु pी कुटुं बातील नvा सदÌाला भे टू शकता िकंवा नvा v]wला
पAरवारात घे वू शकता.
™ा काळात आरोe उ[म राहील. ™ा काळात चां गtा भोजनाचा आनंद Ñाल, धन लाभ होईल आिण Yा वbुं िमळव•ाची इÀा
होती Sा िमळतील.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पंचम भाव वQन गोचर (15 माच 2026 01:02:49 पासून 14 एिLल 2026 09:32:24)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा पं चम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा cभाव तु मhा जीवनावर सु œा पडे ल. हा काळ िवशे ष
क(न आिथHक व मानिसक शां ित म’े िवì आणणारा आहे . तु pाला vवसायात व कायाH लयात िवशे ष सावधिगरी बाळगायला. लागे ल
जे णे क(न तु मचे अिधकारीगण तु मhा कामानी नाखु ष रहाणार नाहीत. कायाH लयात तु मचे वAर` पदािधकारी व मालक यां hाशी वाद
टाळा काही सरकारी काम तु मhासाठी िचं तेचा िवषय बनू शकतात. ™ाकाळात काही, नवे श/ु बनु शकतात.
श› आहे की तु pी Kत:ला अK$थ िकंवा िन
सु œा अ]$थरता ये ऊ शकते .

ीय अनुभवीत कराल. ते £ा तÏेती कडे ल- दे णे आवIक आहे . तु मhा Kभावात

मु लां सं बंधी समÌा िचं तेचा िवषय बनू शकतील. असा कुठtाही cकारचा वाद टाळा जे णे क(न तु मhा व तु मhा मु लाम’े मतभे दाचे
कारण बनू शकेल. मानिसक िचं ता, िभती व बे चैनी तु मhावर हावी होऊन कुcभाव पडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ष भाव वQन गोचर (26 माच 2026 05:09:04 पासून 19 एिLल 2026 15:46:39)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोच•मण करे ल. हे गोचर •मण तु मhा साठी काही कठीण काळ आणू शकते .
तु मhा cय®ात अनेक अडचणी ये तील. श/ु वाढ•ाची सं भावना आहे आिण आपtा vावसाियक भागीदारा बरोबर भां डण होऊ
शकते . हे पण सं भव आहे की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ श/ु बरोबर समझोता करावा लागे ल.
™ा काळात प®ी व मु लां बरोबर वाद टाळा. तु pाला हा पण सÂा िदला जातो की लां बचा cवास टाळा कारण अपघात होऊ शकतो.
आरोeा काळजी Ñा कारण रोग, मानिसक बे चैनी िभती व यासै न रोगानी /b रहाल.
समाजात cित`ा व कायाH लयात स ान िटकवू न ठे वा कारण असा cय— केला नाहीत तर तु pाला अपमान, उगाचच होणारे वा व
कोटH कचे री यां ना तोंड Rावे लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे पंचम भाव वQन गोचर (2 एिLल 2026 15:29:22 पासून 11 मे 2026 12:38:27)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात -ु Èता व अbाvbे चा cितक आहे . तु मचे खचH
श› असतील ते वढे कमी करणे बु œीमानी ठरे ल कारण ™ा काळात पै सा व खचH ™ावरचे िनयं /ण तु मhा हाताबाहे रचे ठरे ल.
मुं ला कडे िवशे ष ल- दया कारण ती आजारी पडु शकतात. तु मhात व तु मhा मु ला म’े मतभे द होऊ दे ऊ नका कारण ते क#कारक
ठरतील.
श/ु बरोबर सावधपणे िनरािपटा करा आिण नवे श/ु बनु दे ऊ नका श/ु ™ा िवशे ष काळात तु मhा -ोभाचे कारण बनू शकतो.
आरोeाकडे िवशे ष ल- दे •ाची आवIकता आहे . तु pी िन(Õाह, थकवा व बे चैनी अनुभव कराल. तु मhा पै की काही आशा एखाR
रोगानी /b रहाल Yाची नीट पणे तपासणी करावी लागे ल. तु मhा भोजन सवयी कडे ल- Rा.
तु मhा पै की काहींhा vवहारात बदल ये ईल. तु pी रागीट, आशं िकत व िcयजनां बरोबर उदासीन रहाल जे तु मhा Kभावाhा िव(œ
असे ल. तु मhा पै की काही आपला थार व cिसœी गमावू शकतो नको असलेtा आवIकता व काही अनैितक कामाची cलोभने
तु pाला अडचणीत टाकतील. ™ा काळात कुटुं बातील सदÌां बरोबर भां डणे टाळा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पंचम भाव वQन गोचर (11 एिLल 2026 01:14:44 पासून 30 एिLल 2026 06:52:02)
™ा काळात बु ध चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा v]wगत जीवनात क# सू िचत करतो. ™ा
काळात तु pी तु मhा प®ी, मु ले व अ सदÌां बरोबर वाद‐िववाद टाळा. यह हा असा काळ नाही की तु pी तु मचे िवचार व हÉ िम/ां वर
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थोपवाल. आपtा िcय vwी बरोबर vवहार करताना सतकH रहा.
cकृित ही िचं तेचा िवषय बनू शकते . खा•ाकडे ल- Rा कारण तु pी Üर िकंव अितउŸ तापभावाने आजारी पडू शकता. अशा कुठtा
कायाH त भाग घे ऊ नका जे जीवनात धोका उiy करतात.
मानिसक •#या तु pाला उ[ेिजत व श]wहीनता जाणवे ल.
™ा काळात तु pी बे चैनी व शाAररीक /ासानी fb रहाल.
कामधं Rा म’े क#कारक व कठीण पAर]$थती िनमाH ण होईल. जर तु pी िवRाथsदशे त असाल तर िनzयपू वHक एकाfते ने अóास करा.
मन ]$थर ठे वा .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ष भाव वQन गोचर (14 एिLल 2026 09:32:24 पासून 15 मे 2026 06:21:46)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा जीवनाhा cSेक -े /ात सफलता
िमळ•ाचा आहे . तु pी धनcा^ीमु ळे बãõकेhा खाSात वृ ]œ, समाजात उŒ $थान व जीवनाम’े सकारा‘क पAरवतH नाची आशा क(
शकता. हा काळ तु मचे मनोबल वाढवणारा आहे . तु pाला वAर` पद िमळू शकते व वAर` पदािधकाMयां कडून तु मचा स ान होऊ
शकतो. तु मhा cय®ां थी वाखाणणी वAर` पदािधकाMयां बरोबर अनुकूल सं बंध ही ™ा काळाची िवशे षता आहे . श/ु तु मhा जीवनातू न दू र
जातील.
आरोeाचा िवचार करता तु pी रोग, नैराशा, अकमH •ता, िचं ता ™ापासू न मु w रहाल. तु मhा कुटुं बासाठी सु œा हा काळ उ[म राहील.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे सXम भाव वQन गोचर (19 एिLल 2026 15:46:39 पासून 14 मे 2026 10:53:34)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ gीयां मु ळे ये णाMया अडचणींचा आहे . gी बरोबर
कोटH कचे री टाळा व बायको बरोबर मधु र सं बंध ठे वा. हा अशा बायकां साठी िवशे ष (पाने बे चैनीचा काळ आहे Yां hा ज प/ीत शु G,
सातvा $थानात आहे . तु मची प®ी gीरोगां नी, शाAररीक पीडा, मानिसक तणाव ™ां नी /ासलेली राहील.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही पै शाचे नुकसान न होवो ™ासाठी gीसं पकH टाळा.
तु मचे दु # िम/ काहीतरी अिन# करतील असा तु pाला आभास होत राहील. बायकां बरोबर उगाचच मतभे द तु मhा सं तापाचे कारण
बनेल. कुठtातरी मिहले सबं धीhा भां डणात पडून तु pी नवे श/ु बनवाल.
™ा काळात तु pी मानिसक तणाव, िनराशा Gोध ™ानी /b £ायची सं भावना आहे . आरोeाची काळजी Ñा कारण तु pी यौनरोग,
मू /िवकार िकंवा छो‹ा‐मा¦ा रोगानी /ासलेले रहाल.
vावसाियक •#या हा काळ फारसा चां गला नाही. दु # सहकाMयां पासु न सावध रहा कारण ते तु मhा cगतीhा मागाH त अडथळे िनमाH ण
करतील. तु pाला तु मचे वAर` अिधकारी मान‐स ान दे तील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ष भाव वQन गोचर (30 एिLल 2026 06:52:02 पासून 15 मे 2026 00:31:46)
™ा अवधी म’े बु ध चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात सकारा‘क व नकारा‘क अशा दोšी
घटनां चे िमVण राहील. हा िवशे षकाळ v]wगत जीवनात यश, ]$थरता व उyि[ सू िचत करतो तु मhा योजना यशKीपणे सं पy होतील
व Sामु ळे लाभ cा^ होईल.
कायH -े/ात तु pी आणखी चां गले काम कर•ाची सं भवना आहे . तु pी सगळया कामां म’े cगतीची आशा क( शकता.
™ काळात समाजात तु मची cित`ा वाढे ल. तु मचा सामािजक bर वाढे ल. cकृती चां गली राहील व बरोबरच मानिसक शां ित व आनंद
अनुभवास ये ईल.
परं तु तु मhा पै की काहींना बु धा hा ™गती मु ळे श/ुप-ा कडून िचं ता व अडचणी सतावतील.
आपtा पै शाची काळजी Ñा. आपtा अिधकाMयां बरोबर कुठtा ही cकारचा वाद टाळा.
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Kा½ धो›ात टाकणाMया कुठtाही घटनां पासु न दू र रहा. शरीरा मधला ताप ™ा काळाल /ासाचे कारण बनू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ष भाव वQन गोचर (11 मे 2026 12:38:27 पासून 20 जून 2026 23:59:23)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ शु भ सू िचत करणारा आहे . ™ा काळात तु pी सोने,
पोवळे , तां बे cा^ कराल. धातु व अ vापारात तु pाला अचानक लाभ होईल. जर तु pी से वारत असाल व Yा पदोyित व स ानाची
cती-ा करत असाल तर तो तु pाला ™ा काळात cा^ होईल. तु मhापै की बMयाच जणां ना कामात यश िमळे ल.
सवH / आिथHक दशा सु धार•ाने तु pी सु र-ा शां ित व सु ख अनुभव कराल. तु pाला ™ा िदनात पू णHपणे मानिसक शां ित िमळे ल व तु pी
भयमु w £ाल.
हाच श/ुवर िवजय cा^ कर•ाचा काळ आहे . जर तु मhा वर कुठला खटला चालू असे ल तर िनकाल तु मhा बाजु ने लागे ल. तु मचे
बरे चसे श/ु भागे हटतील व तु मचा िवजय होईल. समाजात तु pाला स ान व cित`ा िमळे ल. तु मhा पै की काही दान‐पु •ाचे कायH
करतील.
™ा काळात आरोe चां गले राहील. सारे जु ने रोग व क#ापासु न मु wी िमळे ल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे अAम भाव वQन गोचर (14 मे 2026 10:53:34 पासून 8 जून 2026 17:42:46)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल हा काळ चां गtा पAर]$थतीचा cतीक आहे . ™ा िवशे ष काळात
भौितक सु ख साधनां ची आशा क( शकाल. तसे च पू वs आलेtा सं कटां वर ™ाकाळात िवजय िमळू शकाल. तु pी जमीन, घर व इ े ट
घे •ाचा िवचार क( शकता.
जर तु pी अिववाहीत यु वक िकंवा यु वती असाल तर चां गtा वर िकंवा वधू ची आशा क( शकता. जे आपtासाठी चां गले भाe घे ऊन
ये तील. pणू न तु pाला सुं दर व आकषHक यु वतीची सोबत िमळ•ाची श›ता आहे .
आरोe उ[म राहील.
जर िवRाथs दशे त असाल तर तु मची अिधक cगती होईल. तु मhा cखरते कडे सगळयां चे ल- जाईल. ते £ा समाजात तु मची मान व
cित`ा वाढे ल.
vवसायाhा •#ीने चां गला काळ आहे . तु मhा vापाराची व vवसायाची िहतिचं तक व िम/ यां hा मदतीमु ळे भरभराट होईल. िविश#
राजकीय vwी भे ट•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे सXम भाव वQन गोचर (15 मे 2026 00:31:46 पासून 29 मे 2026 11:12:45)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ आजारपण घे ऊन ये ईल. तु pाला ™ा अवधीत
शरीरातील दु :ख व कमजोरी झेलावी लागे ल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ता व अशां ित अनुभव कराल. हा काळ मानिसक गु तां गुंत व कुटुं िबयां बरोबर गै समजु ती दशH वतो. आपली
प®ी/पित, मु लां बरोबर सं भाषण करते वे ळी वाद टाळा िकंवा आपु लकी कमी होऊ दे ऊ नका. अशी वे ळ ये ऊ दे ऊ नका की तु pाला
अपमािनत व खाली मान घालायला लागे ल.
तु मhा cय®ात ये णाMया अडचणीं तु pाला अिधक सं ताप दे तील. तु मचा cवास करायचा िवचार असे लतर तो सं भवत: क#कारक व हवे
ते फळ न दे णारा असे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे सXम भाव वQन गोचर (15 मे 2026 06:21:46 पासून 15 जून 2026 12:52:45)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ क#पद या/ा आरोeा सं बंधी िचं ता व vापारात
मं दीhा सू चक आहे . कायाH लयात तु pी तु मhा वAर` vं wी िकंवा उŒािधकाMयां बरोबर मतभे द टाळा. कायाH लयात िकंवा रोजhा
जीवनात नवीन श/ु बनणर नाहीत ™ाची काळजी ’ा.
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™ा काळात vापाराम’े अडचणी िकंवा तोटा होऊ शकतो. तु pाला तु मचा cय® म’ेच सोड•ास िववश केल जाऊ शकते . जे
िमळव•ाचे तु मचे Kè होते . Sा उÇे श व ल- cा^ी म’े अडचणी ये ऊ शकतात.
तु मhा जोडीदारला होणारे शाAररीक क#, दु :ख व मानिसक vथा िचं तेचा कारण बनू शकतात. तु pाला Kत:ला सु œा आरोeा सं बंधी
काळजी घे णे आवIक आहे . कारण तु pी पोटाचे िवकार, िवषारी भोजना पासू न होणारे रोग िकंवा रw दोष ™ा सार³ा रोगाचे िशकार
होऊ शकता. मु लां चे आरोe सु œा िच—ेचा िवषय बनू शकते . ™ा vितAरw ™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे अAम भाव वQन गोचर (29 मे 2026 11:12:45 पासून 22 जून 2026 15:33:27)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व यशाचा cतीक आहे . हा तु मhा सगळया
कामां ना व योजनां ना यश दे ईल. हा पै शाhा •#ीने ]$थर व लाभ दे णारा काळ आहे . तु मचा समाजात bर वाढे ल. लोक तु pाला स ान
दे तील व लोकिcयते त वाढ होईल.
™ा काळात तु मची जीवनशै ली आरामदायक असे ल. मु लां पासु न सु ख िमळ•ाची सं भावना आहे . कुटुं बात बाळाचा ज
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु मची मु ले सं तु# व सु खी राहतील.
तु मhे चै त

सु खात वाढ

व बु œीमानी वाढे ल. तु pी तु मची cितभा व mान ™ां चा बरोबर िनणH य घे •ात उपयोग कराल.

श/ु नामोहरम होतील व तु मhा ते जापु ढे िफके पडतील. ™ावे ळी सगळीकडून मदतीची अपे -ा क( शकता.
पर—ु ™ावे ळी cकृित कडे अिधक ल- दे णे आवIक आहे कारण तु pी आजारी पडू शकता. खायची ïायची काळजी Ñा, cसy रहा
तसे च उदािसनता व िभतीला जवळ ये ऊ दे ऊ नका.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे नवम भाव वQन गोचर (2 जून 2026 01:49:32 पासून 31 ऑ©ोबर 2026 12:02:52)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व पै शाhा लाभ िमळणारा आहे . तु pी vापारात व
vवसायात लाभ, कायाH लयात अिधकारपू णH पद उRोगात यश व वAर` अिधकाMयां ची मजs ची आशा क( शकता. हा लेखक, cकाशक,
vा³ाता, पु bक -े /ातील सगळयां साठी हा काळ चां गला pणू न िसœ होईल.
सामािजक •Š‹ा सु œा हा काळ चां गला आहे . तु pाला स ान िमळ•ाची सं भावना आहे . तु मची cित`ा वाढत जाईल. धािमH क िवधी
साठी (िच वाढे ल आिण तु pी जाbीत जाb धािमH क कायाH म’े भाग Ñाल. तु pाला सं ताची सं गत िमळे ल. तु pी स•ायाr वर पै सा खचH
कर•ास तiर रहाल.
cSेक िठकाण©न धन व आिथHक लाभ cवािहत gोत होऊन ये त राहील. तु pी कृिष भू मी व अचल सं प[ी ची खरे दी कर•ाचा िवचार
क( शकता.
अिववाहील आपtाला अनु(प vwी बरोबर िववाहासाठी िवचार क( शकतात. आिण मु लां ची इÀा असणाMयां साठी हा उिचत काळ
असे ल. तु मhा पै की अिधक जण सु fास भोजन व ऐशोआरामाचा आनंद घे ऊ शकतील.
Kा½ उ[म राहील व तु pी लां बhा cवासाचा िवचार क( शकाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे नवम भाव वQन गोचर (8 जून 2026 17:42:46 पासून 4 जुलै 2026 19:13:43)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात तु मhा वgसा¦ा म’े नवीन वgां ची भर पडे ल.
™ािशवाय हा शाAररीक सु ख, भौितक सु ख व आनंद दे णारा आहे .
पै शाचा लाभ व मू tवान आभू षणां चा उपभोग घे •ाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . vापारात भरभराट होऊन भरपू र लाभ िमळे ल.
हा काळ िश-णाhा •#ीने यश दशH वतो. शरीर Kा$थ चां गले राहील.
कुटुं बाम’े भावा‐बिहणीचे सहकायH पिहtा पे -ा जाb िमळे ल. तु मhा घरात काही मं गलकायH सं पy होतील. जर अिववािहत असाल तर
िववाह कर•ाचा िनणH य घे ऊ शकाल. तु pाला मनपसं द जोडीदार िमळे ल जो चां गले भाe घे ऊन ये ईल.
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हा काळ सामािजक घडामोडींचे नेतृN कर•ाचा आहे Sामु ळे नवीन िम/ बनतील. आपtाला अ’ा]‘क मागाH ची िदशा दाखवणारा
मागH दशH क िमळू शकेल. कलेhा -े /ात तु मची (ची वाढे ल तु मhा सâगुं णां कडे व स•माH कडे सगळया ल- आपोआप वे धेल. ते £ा
तु मची सामािजक cित`ा उं चावे ल.
™ा काळात मनातील ईÀा पू णH होऊन श/ुवर िवजय िमळे ल. जर तु pी ता]Nक वादात गुं तलेले असाल तर िजं क•ाची श›ता आहे .
तु pी ™ा काळात लां बhा cवासाला जा•ाचे ठरवू शकता.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे अAम भाव वQन गोचर (15 जून 2026 12:52:45 पासून 16 जुलै 2026 23:39:06)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ नुकसान व शरीराhा vाधींनी fb करणारा
आहे . नको Sा खचाH पासू न दू र रहा व आिथHक vवहारात सावध रहा.
हा काळ कायाH लयात अिcय घटनां चा आहे . कायाH लय अ’- व वAर` अिधकाMयां शी कुठtाही cकारचा मदभे द टाळालतरच तु pी
सु रि-त रा© शकाल.
घराम’े नवरा/बायको चा वाद भां डणाचे (प घे ऊ शकतो. पाAरवारी सामं जÌ व सु खासाठी कुटुं बाचे सदÌ व िवरोधकां बरोबर भां डण
न £ावे ™ा िवषयी जाग(क रहा.
आरोeाची िवशे ष काळजी ’ा कारण पोटाचे रोग, रwदाब, मू ळvाध अशा रोगां पासू न /ासलेले रहाल. तु pी, भय, िचं ता व बे चैनीनी
/b रहाल. Kत:च िकंवा आपtा कुटुं िबयां च जीवन धो›ात घालू नका. कुठtाही नाते वाईकाची समÌा अचानक समोर ये ऊन िचं तेचा
िवषय बनू शकते .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे सXम भाव वQन गोचर (20 जून 2026 23:59:23 पासून 2 ऑग 2026 22:51:17)
™ा अवधीत मं गळ चं xा पासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. आरोeाhा •#ीने हा काळ कठीण आहे .
तु मh Kत:चा cित िकंवा प®ी िकंवा जवळचे नाते वाईक यां ची आरोe समÌा मानिसक िचं तेचे कारण बनेल. तु pाला थकवा जाणवे ल
तसे च ने/ रोग, पोटाhा तGारी व छाती चे क# सतावतील. तु pाला तु मh जोडीदार hा आरोeाचीही काळजी ’ावी लागे ल. तु pाला व
तु मhा प®ी/पित ला गहन मानिसक िचं ता सतावे ल.
तु मhा पै की अिधकां ची कुठtातरी सÐन v]w बरोबर श/ुN सं भवते . तु pा पित प®ी म’े वे गवे गळया िवचारां मुळे गै रसमज न होवो
™ासाठी सावध रहा. जर बु œीचातु याH ने व कुशलते ने हे मतभे द नाही सोडवले तर मो¦ाभं डणात Sाचे (पां तर होईल. आपले िम/ व
नाते वाईक यां hा बरोबर समजू तीने वागा. तु मचे नाते वाईक तु मhा मनोvथेचे कारण बनतील. तु मhा vवहारावर िनयं /ण ठे वा कारण
तु मची मु ले तसे च भाऊ‐बिहण तु मhा बरोबर राग‐राग करतील व अपशjां चा वापरही करतील पै शाhा vवहारा cित सावध रहा.
vथH चु रशीhा फेMयात तु pी पै सा गमवाल. शानशौकी वर खचH न करता चां गले भोजन व कपडयां कडे ल- Rा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे नवम भाव वQन गोचर (22 जून 2026 15:33:27 पासून 7 जुलै 2026 10:41:56)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा कायH -े/ात अडचणी व cगती थां बवू शकतो.
तु pी हे ल-ात ठे वा की कुठलेही काम करताना नंतर पzाताप करायला लागू नये .
कुठलेही नवीन काम सु ( कर•ाhा आधीच अडचणी ये तील. अशा अनेक कारणां मुळे तु pीं मानिसक •Š‹ा िचडणे , अ]$थरता व
अSंत दबाव अनुभव कराल.
श/ु पासु न सावध रहा करण ™ा काळात ते तु pाला अिधक नुकसान पोहोचवू शकतात. कुटुं िबय व नाते वाईकां बरोबर वाद घालू नका
कारण Sाला भां डणाचे (प ये इल.
™ा काळात तु मhा िचडिचडया Kभावामु ळे तु pी धमH िकंवा दु Áम ]$थती म’े चू का व कमतरता शोधू न काढाल. ™ा काळात काम पू णH
कर•ासाठी तु pाला अितशय पAरVम करावे लागतील. परं तु कायH आवडणारे नसtास तु pाला /ास घे •ास थां बवू शकते .
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लां बचे cवास टाळा कारण ते क#कारक ठरतील व हवे असलेले फळ िमळणार नाही. भोजनात चां गtा सवयी व जीवनात सकारा‘क
]$थती आ‘सात करा.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे दशम भाव वQन गोचर (4 जुलै 2026 19:13:43 पासून 1 ऑग 2026 09:28:13)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मणकरे ल. हा काळ तु मhा साठी मानिसक Gोध, अशां ित व अ]$थरता
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात शाAररीक क# भोगावे लागतील.
पै शाhा बाबतीत ल- ठे वा. तसे च कजH Ñायचे टाळा कारण ™ा काळात तु pी कजाH म’े बु टुन राह•ाची सं भावना (श›ता) आहे .
श/ु पासु न सावध रहा तसे च अनावIक वाद टाळा कारण Sामु ळे _े ष वाढतील व श/ु सं ³ेत सु œा वृ œी होईल. समाजात बदनामी व
ितर5ार होऊ नाही Sासाठी जाग(क रहा.
आपले नाते वाईक व बायकाhा बरोबर vवहारात िवशे ष सतकH रहा कारण अकारण गै रजमजा मु ळे श/ुN वाढू शकेल. आपtा
वै वािहक जीवनात सं तुलन ठे व•ासाठी आपtा प®ी/पित बरोबर वाद टाळा.
तु pाला तु मhा वAर` अिधकारी िकंवा सरकारी लोकां कडून /ास सहन करावा लागे ल. आपtा सगळया कायाH ना यशKीपणे पू णH
कर•ासाठी आपtाला अथक पAरVम करावे लागतील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे अAम भाव वQन गोचर (7 जुलै 2026 10:41:56 पासून 5 ऑग 2026 19:51:58)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व यशाचा cतीक आहे . हा तु मhा सगळया
कामां ना व योजनां ना यश दे ईल. हा पै शाhा •#ीने ]$थर व लाभ दे णारा काळ आहे . तु मचा समाजात bर वाढे ल. लोक तु pाला स ान
दे तील व लोकिcयते त वाढ होईल.
™ा काळात तु मची जीवनशै ली आरामदायक असे ल. मु लां पासु न सु ख िमळ•ाची सं भावना आहे . कुटुं बात बाळाचा ज
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु मची मु ले सं तु# व सु खी राहतील.
तु मhे चै त

सु खात वाढ

व बु œीमानी वाढे ल. तु pी तु मची cितभा व mान ™ां चा बरोबर िनणH य घे •ात उपयोग कराल.

श/ु नामोहरम होतील व तु मhा ते जापु ढे िफके पडतील. ™ावे ळी सगळीकडून मदतीची अपे -ा क( शकता.
पर—ु ™ावे ळी cकृित कडे अिधक ल- दे णे आवIक आहे कारण तु pी आजारी पडू शकता. खायची ïायची काळजी Ñा, cसy रहा
तसे च उदािसनता व िभतीला जवळ ये ऊ दे ऊ नका.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे नवम भाव वQन गोचर (16 जुलै 2026 23:39:06 पासून 17 ऑग 2026 07:58:29)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िवशे ष महNाचा cभाव पडे ल. ™ा
काळात तु मhावर कोणी षडयं / रचtानु तु pी दोषी मानले जाऊ शकता. जागा बदल•ाची श›ता आहे तसे च मानिसक‐शां ितची
कमी जाणवू शकते .
तु pाला िवशे ष काळजी Ñावी लागे ल जे णे क(न तु मचे अिधकारी तु मhा कामावर नाराज न राहोत. तु pाला अपमान िकंवा मानहानी
सहन करावी लागे ल आिण तु मhावर खोटे आरोप केले जा•ाची श›ता आहे . Kत:ला किठण िकंवा गुं तणाMया ]$थती पासू न दू र ठे वा.
आिथHक •#या हा काळ किठण आहे . पै सा वसू ल करणे कठीण जाऊ शकते . िवनाकारण होणाMया खचाH पासू न िवशे ष क(न, दू र रहा.
तु मhा व तु मhा गु ( म’े वाद होऊ शकतो. तु मhा म’े आिण कुटुं बातील सदÌ तसे च िम/ां hा म’े मतभे द िकंवा वै चाAरक वाद
भां डण िकंवा असं तोषाचे कारण बनू शकतात.
™ा काळात शाAररीक व मानिसक रोगां नी /b राह•ाची सं भावना आहे . pणू न आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा ™ा िदनात तु pाला अिधक
थकवा, िनराशा िकंवा हताशा जाणवू शकेल.
™ा सगळया v]wAरw तु pी कुठtातरी चां गtा कामा िवषयी. िवचार क( शकता िकंवा Sात नैपु• cा^ क( शकता. cवासाचा
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योग आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे एकादश भाव वQन गोचर (1 ऑग 2026 09:28:13 पासून 2 स¦d बर 2026 13:44:54)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मू लत: धन सु र-ा व कजH मुwीचा सू चक. आहे ™ा
काळात तु मhा इतर आिथHक सं मÌां चे समाधान सु œा हो•ाची श›ता आहे .
हा काळ तु मhा cय®ां ना यश िमळ•ाचा आहे तु मची लोकिcयता वाढे ल व cित`ा उं चावे ल.
तु मचे सगळे ल- भौितक सु ख, ऐशोआरामाची साधने, वg, र® व इतर आकषHक साधनां कडे राह•ाची श›ता आहे . तु pी Kत:चे घर
Ñायचा िवचार क( शकता.
सामािजक •#ीने हा काळ सु खाचा आहे . मान‐स ान वाढे ल तसे च िम/ां चे सहकायH िमळे ल.
िव(œ िलंगवाtा बरोबर सु खाचा काळ घालव•ाची तु pी आशा क( शकता. जर िववािहत असाल तर वै वािहक जीवनात परमानंद
cा^ हो•ाची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे अAम भाव वQन गोचर (2 ऑग 2026 22:51:17 पासून 18 स¦d बर 2026 16:35:21)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात जाbक(न शाAरAरक क# होतील. आपtा
जीवनात आरोe, दे हसौ`व ™ां ची िवशे ष काळजी ™ा अवधीत घे णे आवIक आहे . रोगां पासु न दू र रहा व बरोबरच चां गtा आरोeा
साठी कुठtाही cकारची नशा व चू कीhा सवयी पासू न दू र रहा. तु pाला काहींना रwां संबंधी रोग pणजे च रwाची कमी, रwgाव
असे आजार उ¸वू शकतात. ™ाकाळात शाg व श/ु पासु न दू र रहा. जीवनात धोका उiy करणारे कोणते ही काम क( नका.
आिथHक vवहारां वर ल- दे णे आवIक आहे . सावधान न राह•ाने तु मhा पै की अिधकां ना िमळणाMया फायRाम’े तू ट ये •ाचा सं भव
आहे . कजH न घे ता Kत:ला कजH मुw ठे वायचा cय® करा.
जर तु pाला आपtा कामात िकंवा vवसायात यशKी £ायचे असे ल तर जाb cय® करावे लागतील आपले पद व cित`े वर पकड
कायम ठे व•ासाठी अनेक अडचणींना तोंड Rावे लागे ल.
तु मhापै की अिधकां ना िवदे श cवासावर जायला लागे ल. तसे च बMयाच काळ आपtा कुटुं िबयां पासु न दू र रा©न िवरह सहन करावा
लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे नवम भाव वQन गोचर (5 ऑग 2026 19:51:58 पासून 22 ऑग 2026 19:31:39)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा कायH -े/ात अडचणी व cगती थां बवू शकतो.
तु pी हे ल-ात ठे वा की कुठलेही काम करताना नंतर पzाताप करायला लागू नये .
कुठलेही नवीन काम सु ( कर•ाhा आधीच अडचणी ये तील. अशा अनेक कारणां मुळे तु pीं मानिसक •Š‹ा िचडणे , अ]$थरता व
अSंत दबाव अनुभव कराल.
श/ु पासु न सावध रहा करण ™ा काळात ते तु pाला अिधक नुकसान पोहोचवू शकतात. कुटुं िबय व नाते वाईकां बरोबर वाद घालू नका
कारण Sाला भां डणाचे (प ये इल.
™ा काळात तु मhा िचडिचडया Kभावामु ळे तु pी धमH िकंवा दु Áम ]$थती म’े चू का व कमतरता शोधू न काढाल. ™ा काळात काम पू णH
कर•ासाठी तु pाला अितशय पAरVम करावे लागतील. परं तु कायH आवडणारे नसtास तु pाला /ास घे •ास थां बवू शकते .
लां बचे cवास टाळा कारण ते क#कारक ठरतील व हवे असलेले फळ िमळणार नाही. भोजनात चां गtा सवयी व जीवनात सकारा‘क
]$थती आ‘सात करा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे दशम भाव वQन गोचर (17 ऑग 2026 07:58:29 पासून 17 स¦d बर 2026 07:52:40)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा शु भकाळ आहे . हा काळ लाभ, पदोyित, cगित तसे च
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cय®ां ना यश िमळवू न दे णारा आहे .
तु pी कायाH लयात वरचे पद िमळ•ाची आशा क( शकता. वAर` अिधकाMयां ची कृपा•#ी, राजकीय स ान तसे च चां गtा सं धीची तु pी
आशा क( शकता.
हा काळ तु pी केलेtा कामाला फळ िमळणारा आहे वा तु मhा अडकलेtा कामां ना पराका`े पयr त पोहोचवणारा आहे .
समाजाम’े तु pाला स ाननीय $थान िमळू शकते . तु मचा समािजक दायरा वाढे ल. अथाH तच लोकां बरोबर, िवशे ष क(न पु (ष असे ल
तर बायकां बरोबर आिण बाई असे ल तर पु (षां बरोबर लाभदायक आदान‐cदान वाढे ल. ™ा काळात तु pी सव\Œ स[े कडून सु œा
स ान िमळ•ाची आशा क( शकता. Yाचा कधी िवचार केला नाही अIा काही िठकाण©न सु œा अचानक cा^ी हो•ाची श›ता
आहे .
तु मचे आरोe उ[म राहील आिण सगळीकडे सु खच सु ख िदसे ल
ज&Uथ चंDापासून बुध चे दशम भाव वQन गोचर (22 ऑग 2026 19:31:39 पासून 7 स¦d बर 2026 13:33:08)
™ा अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व आनंद दे णारा आहे . तु pी cसy रहाल व
तु मhा सगळया cय®ां ना यश िमळे ल. vावसाियक -े /ात तु pी चां गले हो•ाची आशा क( शकता. तु pी Kत:ला सोपवलेले काम
यशKीपणे व ठरलेtा वे ळी पू णH कराल.
™ा काळात घराम’े सु œा सु ख नां देल. तु pी कुठtातरी आकषHक vwीला भे टाल. तु मhापै की काही िव(œ िलंगवाtा बरोबर
भावना‘क काळ vतीत कराल. ™ा vwीपासु न लाभ हो•ाची आशा आहे .
पै शाhा •#ीने हा चां गला काळ आहे . तु मचे cय® यशKी हो•ाने तु pाला आिथHक लाभ् होईल आिण तु pी आणखी जाb लाभाची
अपे -ा क( शकता.
™ा काळात समाजात तु मचे $थान वाढे ल. तु pाला cित`ा व स ान िमळे ल. समाजात तु pी सिGय रहाल व समाज सु धारणे त भाग
Ñाल.
हा काळ मानिसक तणावापासु न मु ]w व शां ित चा सू चक आहे . श/ु सरळपणे पराभू त होतील व जीवना शां ती cा^ होईल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ^ादश भाव वQन गोचर (2 स¦d बर 2026 13:44:54 पासून 6 नोªd बर 2026 01:09:05)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात चां गtा व वाईट दोšी cकारhा घटना घे ऊन
ये ईल. एकी कडे आिथHक लाभ होऊ शकतो तर दु सरीकडे धन व वgे यां चे नकळत नुकसान सु œा होऊ शकते . ™ा काळात िवदे श
या/ेवर पै सा घालवणे व अनावIक खचH सं भवतो.
™ा काळात तु pी चां गले कपडे घालाल Sापै की काही हरवू शकतात. घराम’े चोरी हो•ाhा •#ीने सावध रहा.
हा काळ वै वािहक सु ख भोग•ाचा आहे . जर तु pी अिववािहत असाल तर िव(œ िलंग वाtा vwी बरोबर सु ख भोगाल.
िम/ तु मhा बरोबर सहाÁ व सहकाराची भावाना ठे वतील व Sां चा vवहार चां गला असे ल.
धारदार हSार व सं शया…द vwीपासू न दू र रहा. जर तु pी कुठtाही cकारhा कृिष उRोगां शी जोडलेले असाल तर िवशे ष ल- ठे वा
कारण ™ा काळात तु pाला नुकसान सं भवते .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे एकादश भाव वQन गोचर (7 स¦d बर 2026 13:33:08 पासून 26 स¦d बर 2026 12:38:52)
™ अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा धनलाभ व ’ये cा^ी होणारा आहे . तु pी िविभy मागsनी
अिधक आिथHक लाभाची आशा क( शकता. तु मचे v]wगत cय® vापार व गुं तवणु क तु मhा साठी अिधक फायदा व अिधक लाभ
घऊन ये तील. तु pी से वारत असाल िकंवा vवसायात असालतर ™ा काळात लाभचे ठरे ल.तु pी अिधक यशKी हो•ाची सं भावना आहे .
™ा काळात तु pी आपtा कायH -े/ात अिधक समृ œ £ाल.
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cकृित चां गली Mहायली पािहजे . तु pी Kत: म’े शां ती अनुभव कराल. तु pी बोल•ात व vवहारात जाb िवन{ £ाल.
घरात सु œा तु pी सु खाची आशा क( शकता. तु मची मु ले व जोडीदार cसy व न{ राहतील चां गली बातमी िमळ•ाची सं भावना आहे .
तु pी भौित सु खानी घे रलेले रहाल.
सामािजक •#ीने हा काळ चां गला आहे . समाज तु pाला अिधक आदर‐स ान दे ईल. तु मचे वा
तु मhा कडे खे चले जातील.

ातु यH व आकषHक cकृित मु ळे लोक

ज&Uथ चंDापासून रिव चे एकादश भाव वQन गोचर (17 स¦d बर 2026 07:52:40 पासून 17 ऑ©ोबर 2026 19:51:24)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™चा अथH आहे की धनलाभ, आिथHक व सामािजक ]$थती
म’े सु धार व उyित.
तु मhा वAर` अिधकाMयाकडे पदोyित माग•ासाठी हा काळ अनुकूल आहे .
™ा कालावधीत कायाH लयात vापारात लाभ, धन cा^ी तसे च िम/ां कडून सु œा काही िमळ•ाची आशा क( शकता.
समाजात तु मची cित`ा वाढे ल तसे च शे जाMयां म’े सु œा स ान िमळ•ाची श›ता आहे .
तु मचे Kा½ उ[म राहील जे तु मhा कुटुं बात आनंद िनमाH ण करे ल.
™ा कालावधीत तु मhा घरात अ’ा]‘क िनिमH तीचे काही कायH पू णH होईल जे णेक(न तु मhा कुटुं बातील आन– िnगु णीत होईल. सु fास
भोजन व पÊाy इSादींचे वां टप होईल एकुण काय तर हा काळ तु मhा कुटुं बासाठी शां ितपू णH व सु ख दे णारा आहे .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे नवम भाव वQन गोचर (18 स¦d बर 2026 16:35:21 पासून 12 नोªd बर 2026 20:18:33)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ छोटे ‐मोठे शाAरAरक क# व /ासाचा आहे . ™ाम’े
तु pाला शAररात पा•ाची कमी, कमजोरी व शरीरातील शwी म’े -ीणता ™ा सार³ाचा सामना करावा लागे ल. तु pी मां से‐पे िशं म’े
दु :ख िकंवा कुठtा शgाने होणाMया घावाने /b रहाल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ितत व िनराश रहाल. तु मhा पै की काहींना परदे शात जाऊन क#पू णH जीवन vतीत करायला लागे ल.
पै शा कडे िवशे ष ल- Rा व सु रि-त ठे वा कारण ™ा काळात काही cमाणात ते हातातू न िनघू न जाईल.
तु मhा vावसाियक जीवनात नीटपणे व पAरVम पू वHक काम करणे आवIक आहे . तु मhा पै की काहींना काही काळासाठी क#दायक
पAर]$थती म’े काम करायला लागे ल. तु मhा कायाH लयात व vावसाियक -े /ात आपले पद पर गAरमा कायम ठे व•ासाठी पAरVम
Ñावे लागतील.
घराम’े शां ित व सामं जÌ ठे वा तसे च िcयजं नाhा मधील श/ुवर नजर ठे वा. धमाH hा िव(œ जाऊन तु मhापै की काहीना असे काही
काम कर•ाची ती¯ इÀ×ा होईल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (26 स¦d बर 2026 12:38:52 पासून 2 िडसdबर 2026 17:27:15)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
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तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ^ादश भाव वQन गोचर (17 ऑ©ोबर 2026 19:51:24 पासून 16 नोªd बर 2026 19:42:55)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा बराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ िवशे ष क(न आिथHक अडचणींनी भरलेला आहे . अत:
पै शासं बंधीचे िनणH य िवचारपू वHक व सावधानते ने घे णे आवIक आहे .
तु मhा कामाhा िठकाणी तु pी व तु मचे वAर` अिधकारी यां hाम’े मतभे द होऊ शकतात. तु मचे अिधकारी तु मhा कामाचे कौतु क
करणार नाहीत आिण सं भव आहे की तु pाला िदले गे लेले अिधकार कमी करतील िकंवा पगार कमी दे तील.यिद आपको अपने cयासों व
पAरVम की पयाH ^ सराहना न होए इ]Àत पAरणाम न िनकल} तो भी िनराश न हों ।
जर तु मhा cय®ां चे िकंवा पAरVमां चे कौतु क झाले नाही व हवा असलेला पAरणाम िमळला नाही तर िनराश होऊ नका.
जर तु मचा vापार असे ल तर vापारात फटका बसू शकतो. दे •ा‐घे •ात िवशे ष सावधानता पाळा. हा काळ सामािजक •Š‹ा सु œा
कठीण काळ आहे . कुठtाही वादा म’े पडू नका कारण िम/ां बरोबर व वAर` vwींबरोबर भां डण हो•ाची सं भावना आहे .
तु pाला लां बhा cवासावर जायला लागू शकते परं तु हवा तो फायदा िनघे ल असे नाही. अशा कामां पासू न दू र रहा जीवनात सु र-े ला
आपला मू ल‐मं / बनवा. आपtा व आपtा कुटुं बाhा आरोeाची काळजी Ñा कारण ताप, पोटाhा गडबडी, ने/रोग होऊ शकतात.
™ा वे ळी असं तोष आपtा घराची मन:शां ती व सामं जÌावर cभाव पाडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे दशम भाव वQन गोचर (31 ऑ©ोबर 2026 12:02:52 पासून 25 जानेवारी 2027 01:31:11)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा जीवनाhा गती म’े अडथळे आणणारा असे ल. ™ाकाळात
तु मचे िवचार नकारा‘क असतील. व तु pी Kत:ठा अभागी समजाल. ईÀा पू णH न झाtानी तु pी िचडिचडे £ाल. इकडे ितकडे भटकू
नका कारण िनराशाच पदरी पडू शकते .
™ा काळात िवशे ष जागृ क रा©न तु मhा कायाH लयात अिधकाMयां शी व घरातील मो¦ां शी वाद घालू नये . जर सतकH राहयला नाहीत तर
तु मचे पद व cित`ा राहणार नाही व तु मचे कुठtातरी दु रhा िठकाणी $थानां तरण होईल.
तु मhा कडे व तु मhा मु लां hा आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा आपले डोळे व गळयासाठी सावध रहा. शAरराचा थकवा टाळ•ासाठी
आरामदायक राहणे आ‘सात करा. ™ा िवशे ष काळात सतकH रहा कारण तु मhा दु लH-ीतपणा मु ळे मु लां चे जीवन धो›ात पडू शकते .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे एकादश भाव वQन गोचर (6 नोªd बर 2026 01:09:05 पासून 22 नोªd बर 2026 17:20:30)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मू लत: धन सु र-ा व कजH मुwीचा सू चक. आहे ™ा
काळात तु मhा इतर आिथHक सं मÌां चे समाधान सु œा हो•ाची श›ता आहे .
हा काळ तु मhा cय®ां ना यश िमळ•ाचा आहे तु मची लोकिcयता वाढे ल व cित`ा उं चावे ल.
तु मचे सगळे ल- भौितक सु ख, ऐशोआरामाची साधने, वg, र® व इतर आकषHक साधनां कडे राह•ाची श›ता आहे . तु pी Kत:चे घर
Ñायचा िवचार क( शकता.
सामािजक •#ीने हा काळ सु खाचा आहे . मान‐स ान वाढे ल तसे च िम/ां चे सहकायH िमळे ल.
िव(œ िलंगवाtा बरोबर सु खाचा काळ घालव•ाची तु pी आशा क( शकता. जर िववािहत असाल तर वै वािहक जीवनात परमानंद
cा^ हो•ाची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे दशम भाव वQन गोचर (12 नोªd बर 2026 20:18:33 पासून 10 माच 2027 00:15:09)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा यश व खडबडीत मागH अशा दोšीचा Rोतक आहे . ™ात
अनेक चां गtा‐वाईट अडचणी ये तील. जसे वAर` अिधकारी यां चा अभx vवहार, cय®ां शी िवफलता, दु :ख िनराशा थकवा इSादी.
तरीपण तु pाला तु मhा कायH -े/ात शे वटी यश िमळे लच. तु मhा पै की काही पिहtा पे -ा ही चां गले कायH पू णH करतील. फw कामाhा
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अनुषंगानी तु मhा पै की काहींना इकडे ‐ितकडे जायला लागे ल.
™ा काळात तु pाला cित`ा, पद अिधकाराम’े वृ œी िदली जाईल. तु मचे नाव तु मhा अिधकाMयां hा िवशे ष कृपा•#ीत राहील तसे
चां गtा िम/ां चा सहवास वाटे ल.
तु मhा थोरवीचे गु णगान तु मhा जीवनात नवे िम/ आणतील.
परं तु आरोeा कडे ज(र ल- ठे वा. Kत:hा खा•ाकडे िवशे ष ’ान ठे वा व Kा$थ मानिसकता िटकवू न ठे वा.
तु मhा पै की काहींना िचं ता पासु न मु wी िमळे ल. श/ुवर िवजय िमळ•ाची सं भावना आहे . काही झाल तरी श/ुला कमी समजू नका.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पिहला भाव वQन गोचर (16 नोªd बर 2026 19:42:55 पासून 16 िडसdबर 2026 10:24:45)
™ा काळात रिव चं Jमाव(न आपtा cथम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा कामावर तसे च तु मhा v]wगत जीवनावर
िवशे ष cभाव पडे ल. ™ा काळात कायम K(पाचे िकंवा अ$थाई K(पाचे बदल सं भवतात. कामाhा िठकाणी अडचणी तसे च वAर`
अिधकारी िकंवा मालक ™ां ची नाराजी सं भवते . तु मhा कामाhा जागी अथवा कायाH लयात बदनामी पासु न िवशे ष सावधानी बाळगावी
लागे ल.
तु मचे ठरलेले काम पू णH कर•ास तसे च हे तू सा’ कर•ास नेहमीपे -ा जाb cय® करावा लागे ल. तु pाला लां बhा cवासाचा योग
आहे पण तु मhा मनासारखे िन y होईल असे नाही.
™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल, तु pाला पोटाचे रोग, पचन‐िGये सं बंधी रोग, डोळे तसे च ¨दयाhा सं बंधीत समÌा उ¸वू
शकतात. अत: आरोeा कडे िवशे ष लé व सावधानता बाळग•ाची आवIकता आहे . ™काळात तु pी कुठtाही cकारची जो]खम
प•( नये .
घरासं बंधीत बाबींम’े कुटुं िबयां म’े मतभे द तसे च िम/ां वरोबर (सवे ‐फुगवे ™ामु ळे घरातील भां डणे व तÕम क# सं भवतात.
जोडीदाराशी मदभे द िकंवा वादिववाद तु मhा वै वािहक जीवनावर cभाव पाडू शकतात. एकुण घरातील शां ित व पर…र सामं जÌासाठी
हा काळ कसोटीचा आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ^ादश भाव वQन गोचर (22 नोªd बर 2026 17:20:30 पासून 1 जानेवारी 2027 23:22:16)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात चां गtा व वाईट दोšी cकारhा घटना घे ऊन
ये ईल. एकी कडे आिथHक लाभ होऊ शकतो तर दु सरीकडे धन व वgे यां चे नकळत नुकसान सु œा होऊ शकते . ™ा काळात िवदे श
या/ेवर पै सा घालवणे व अनावIक खचH सं भवतो.
™ा काळात तु pी चां गले कपडे घालाल Sापै की काही हरवू शकतात. घराम’े चोरी हो•ाhा •#ीने सावध रहा.
हा काळ वै वािहक सु ख भोग•ाचा आहे . जर तु pी अिववािहत असाल तर िव(œ िलंग वाtा vwी बरोबर सु ख भोगाल.
िम/ तु मhा बरोबर सहाÁ व सहकाराची भावाना ठे वतील व Sां चा vवहार चां गला असे ल.
धारदार हSार व सं शया…द vwीपासू न दू र रहा. जर तु pी कुठtाही cकारhा कृिष उRोगां शी जोडलेले असाल तर िवशे ष ल- ठे वा
कारण ™ा काळात तु pाला नुकसान सं भवते .
ज&Uथ चंDापासून केतु चे नवम भाव वQन गोचर (25 नोªd बर 2026 17:46:18 पासून 24 मे 2028 15:12:48)
™ा अवधीत केतु चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ छो्यया‐मो¦ा शाAरAरक vाधी व मानिसक
आशं कानी भरलेला राहील. आपtा सं पितला vव]$थत ठे वा कारण तु pी तु मhा मे हनतीची कमाई लॉटरी, जु गार ™ा म’े गमावू न
बसाल. पै सा नीट सां भाळू न ठे वा कारण िविश` काळात िनधH नते ला तोंड Rावे लागे ल.
तु मhा पै की अनेक धमाH म’े न चालणाMया चु कीhा cिGयां म’े अडकतील भावा‐बिहं णीं बरोबर वादिववाद वाढवू नका. तु मhा
िम/ां बरोबर व पAरिचताhा बरोबर सावधपणे वागा जे णे क(न ते तु pाला सोडून जाणार नाहीत.
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™ा काळात िवदे श िकंवा पवH तीय -े /ात cवासाचा योग आहे .
कृŸप-ात तु pाला श/ु बरोबर व कामधं Rात िवरोधकां मुळे नुकसान होईल.
ज&Uथ चंDापासून राR चे तृ तीय भाव वQन गोचर (25 नोªd बर 2026 17:46:18 पासून 24 मे 2028 15:12:48)
™ा अवधीत रा© चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा शु भकाळाचा सू चक आहे . आिथHक (पानी हा काळ उ[म
आहे . तु pाला मािहती असलेtा व न मािहती असलेtा. अIा अनेक मागाr नी धन cा^ हो•ाची आशा आहे . एवढे च काय तर श/ु
पासु न सु œा धनलाभ सं भवतो. जर तु pी काम करत असाल तर पगारा म’े वाढ होऊ शकते आिण जर vापार करत असाल तर नेहमी
पे -ा जाb लाभ £ायची सं भावना आहे .
कामा म’े cगती सं भवते तु मhा Yा काही योजना तु pी थां बवtा असतील Sा सगळया यशKीपणे पू णH होतील. तु मhा बरोबर काम
करणारे व वAर` अिधकारी सु œा तु pाला सहयोग करतील. तु मची कायH कुशलता व कायH -े/ाम’े तु मची िवn[ा Sाकडे सवाr चे लवे धले जाईल.
आरोe उ[म राहील व ये णाMया cSेक समÌे ला तु pी साहसीपणे व यशKीपणे तोंड दयाल साामिजक •#ीने सु œा काळ चां गला आहे .
तु मhा cित`े म’े व तु मhा सामािजक यशात आणखी वाढ हो•ाची आशा क( शकता.
घरात तु pी शां ितपू णH वातावरणाचा आनंद घे ऊ शकाल. हा काळ उ[म मानला जाईल कारण रसना तृ ^ करणारे अनेक योग ये तील
घरात व बाहे र Kािद# भोजन िमळे ल. कुठलेही कायH पू णH कर•ास भावा‐बिहणींचे सहकायH िमळे ल. िव(œ िलंग वाtां बरोबर cे माची
कामना कर•ासाठी हा काळ योe आहे . जर तु pी िववाहीत असाल तर नवरा, बायको व मु ले सवाr साठी परत Kा$थ लाभ सं भवतो.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (2 िडसdबर 2026 17:27:15 पासून 22 िडसdबर 2026 07:39:23)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ि^तीय भाव वQन गोचर (16 िडसdबर 2026 10:24:45 पासून 14 जानेवारी 2027 21:10:09)
™ा कालावधीत रिव चं xा पासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा साठी सं प[ी सं बंधी िववं चना िनमाH ण
करणारा आहे . या काळात तु pाला पू वाH भास होईल की vापराम’े हवा असलेला (अपे ि-त) लाभ न होता सं प[ीची घट होत आहे . जर
तु pी शे ती िवषयक कायH करत असाल तर Sात सु œा हािन होऊ शकते .
™ा काळात तु मhा भोवतालचे अनेक िcयजन व जवळ राहणारे लोक /b राहतील. िcय व जवळ राहणाMया vwींhा cित तु मचा
vवहार िचडिचडा राहील. तु मचे कायH खालhा दजाH चे व नीचतापू णH राहील. तु pाला जाणवे ल की एरवी आरामात होणाMया व
सरळसोïा वाटणाMया कामात सु œा अडचणी ये त आहे त.
डोळयां hा बाबतीत िवशे ष ल- Rावे हा काळ डोळयां hा सं बंधीत समÌां चा आहे ™ा िदनात तु pी डोकेदु खीने सु œा /b £ाल.
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ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (22 िडसdबर 2026 07:39:23 पासून 10 जानेवारी 2027 00:36:58)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पिहला भाव वQन गोचर (1 जानेवारी 2027 23:22:16 पासून 29 जानेवारी 2027 18:41:33)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न आपt cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा आपtा साठी भौितक व ऐ]Àक सु ख िमळ•ाचा काळ
आहे . आपण आपtा vwीगत जीवनात अनेक घटनां शी आशा क( शकतात. जर तु pी अिववाहीत असाल तर आपtाला आदशH
जोडीदार लाभे ल. आपtा पै की काहीजण आपtा कुटुं बात एक नवीन सदÌ ये •ाची आशा क( शकता. समाजाम’े नवीन
लोकां hा भे टी होतील. िभy िलंगी vwींची सोवत िमळ•ाhा •#ीने काळ चां गला आहे . समाजात आपtाला स ान िमळ•ाची व
cित`ा वाढ•ाची श›ता आहे . आपtाला Kािद# असे दे शी‐िवदे शी जे वण िमळ•ाचे अनेक अवसर ये तील. ™ा काळात जीवनात
अिधक ऐ|यH सं पy व मादक बनव•ासाठी लागणारी उपकरणे व वbू उपलÈ होतील. आपण वg, सौंदयH cसाधने, वाहन यां चा आनंद
उपभोगू शकाल.
पै शाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . आपली आिथHक पAर]$थती सु धारे ल.
जर आपण िवRाथs असाल तर mानाजH नाhा -े /ात सफल हो•ासाठी हा काळ चां गला आहे .
आपण ™ा काळात श/ुचा िवनाश हो•ाची आशा क( शकता. आपtा मनाम’े नकारा‘क िवचार ये तील अशा कोणSाही गो#ींपासू न
सावध रहा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (10 जानेवारी 2027 00:36:58 पासून 28 जानेवारी 2027 03:34:31)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे तृ तीय भाव वQन गोचर (14 जानेवारी 2027 21:10:09 पासून 13 फे«ुवारी 2027 10:08:49)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा vवसायात व v]wगत जीवनात सु ख
सफलता दे णारा आहे . vवसायात भरभराटीचा योग आहे . तु pाला तु मhा चां गtा कामाबÇल व ’ेय cा]^साठी राजकीय पु र5ार
िमळ•ाची श›ता आहे .
समाजात तु pाला स ाननीय $थान िमळ•ाची श›ता आहे . कुटुं बातील सदÌ, िम/ आिण आळखीची माणस तु pाला िनKाथs पणे cे म
दे तील. तसे च श/ुंवर िवजय िमळवाल.
v]wगत जीवनात तु pी Kत:ला मानिसक व शाAररीक •Š‹ा K$थता अनुभवाल. असे पिहtां दा कधीच झालेले नसे ल. ™ा काळात
धनलाभ होईल. जीवनाhा बÇल तु मचा •#ीकोण सकारा‘क व उÕाहपू णH असे ल. मु ल जीवनात िवशे ष आनंददायी ठरतील. एकुण काय
तर सु खी काळाचं वरदान तु pाला िमळालेले आहे .
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ज&Uथ चंDापासून गुQ चे नवम भाव वQन गोचर (25 जानेवारी 2027 01:31:11 पासून 26 जून 2027 05:18:37)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व पै शाhा लाभ िमळणारा आहे . तु pी vापारात व
vवसायात लाभ, कायाH लयात अिधकारपू णH पद उRोगात यश व वAर` अिधकाMयां ची मजs ची आशा क( शकता. हा लेखक, cकाशक,
vा³ाता, पु bक -े /ातील सगळयां साठी हा काळ चां गला pणू न िसœ होईल.
सामािजक •Š‹ा सु œा हा काळ चां गला आहे . तु pाला स ान िमळ•ाची सं भावना आहे . तु मची cित`ा वाढत जाईल. धािमH क िवधी
साठी (िच वाढे ल आिण तु pी जाbीत जाb धािमH क कायाH म’े भाग Ñाल. तु pाला सं ताची सं गत िमळे ल. तु pी स•ायाr वर पै सा खचH
कर•ास तiर रहाल.
cSेक िठकाण©न धन व आिथHक लाभ cवािहत gोत होऊन ये त राहील. तु pी कृिष भू मी व अचल सं प[ी ची खरे दी कर•ाचा िवचार
क( शकता.
अिववाहील आपtाला अनु(प vwी बरोबर िववाहासाठी िवचार क( शकतात. आिण मु लां ची इÀा असणाMयां साठी हा उिचत काळ
असे ल. तु मhा पै की अिधक जण सु fास भोजन व ऐशोआरामाचा आनंद घे ऊ शकतील.
Kा½ उ[म राहील व तु pी लां बhा cवासाचा िवचार क( शकाल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे चतु थ भाव वQन गोचर (28 जानेवारी 2027 03:34:31 पासून 24 फे«ुवारी 2027 04:41:29)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनाhा cSेक -े /ात उyित घे ऊन ये ईल. v]wगत
(पात तु pी तु मhा जीवनात पू णHपणे सं तु# £ाल. आिण तु pाला cSेक कायाH त, cSेक उRोगात लाभ होईल. समाजात तु मचा bर
वाढे ल व तु pाला स ान cा^ होईल.
पै शाhा •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे आिण पै सा व वारसा हªानी ये णारी सं पि[ िमळ•ाचा योग आहे . तु pाला तु मhा पित/प®ी
कडून सु œा लाभ हो•ाची सं भावना आहे .
घरात ™ावे ळी नवीन सदÌ ये •ाची श›ता आहे . तु मची माता तु मचा अिभमान करे ल अशी पू री सं भवना आहे .
तु मhा फw उप]$थतीने कुटुं बां चे सदÌ यशKी होऊ शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ि^तीय भाव वQन गोचर (29 जानेवारी 2027 18:41:33 पासून 24 फे«ुवारी 2027 15:16:00)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. ही आिथHक लाभ िमळ•ाची वे ळ आहे . ™ा िशवाय हा काळ
आपtा जोडीदार व पAरवारासाठी अSंत शु भ आहे . श›ता असे ल तर आपtा घरात लहान बाळाची चा©ल लागे ल.
आिथHक •Š‹ा आपण सु खी, समृ œ असाल आिण आपtा कुटुं बात सतत समृ œी म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे . तु pी आपtा
आवडीcमाणे ब•मु t पोषाख व Sाला साजे से दािगने व Yात ब•मु t र®े सु œा आपtा Kत: साठी खरे दी क( शकता. कला आिण
सं गीतात आपली गोडी वाढे ल. आपण उŒ पद$थां कडून िकंवा सरकारकडून मदतीची आशा क( शकता.
तु मची cकृती उ[म राह•ाची आशा आहे . Sाच बरोबर सौंदयाH म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे चतु थ भाव वQन गोचर (13 फे«ुवारी 2027 10:08:49 पासून 15 माच 2027 06:59:49)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा चतु थH $थानातू न •मण करे ल. हा काळ तु मhा वतH मान सामािजक bर व कायाH लयात आपली cित`ा
िटकव•ास कठीण जाईल. आपtा पे -ा वAर` अिधकारी, शु भिचं तक व सÂागार यां hाशी वाद टाळा.
कौटुं िबक जीवनात तणाव व वै वािहक सु खाम’े कमी ये ऊ शकते . घरhा शां ित साठी कौटुं िबक सदÌां बरोबर कुठtाही cकारची
भां डणे टाळा.
हा काळ नैराz व िचं ता ™ां नी सतावणारा राहील.
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अरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे तसे च आजारापासू न वाच•ासाठी नशे पासू न दू र राहणे आवIक आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (24 फे«ुवारी 2027 04:41:29 पासून 12 माच 2027 05:06:29)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे तृ तीय भाव वQन गोचर (24 फे«ुवारी 2027 15:16:00 पासून 21 माच 2027 18:51:33)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ आपtा साठी सु ख व आनंद घे ऊन ये ईल. आपण
आपtा धनाhा वृ œीची व धनाhा सु र-ीतते ची आशा क( शकाल
vावसायीक •Š‹ा हा काळ चां गला अस•ाची श›ता आहे . आपण पदोyितची आशा क( शकाल. आपtाला अिधक अिधकार
cा^ होतील. आपtाला आपtा cय®ां चा लाभ िमळू शकेल.
सामािजक •Š‹ा हा काळ सु खाचा आहे आपण आपtा िचं ता व िभती यावर िवजय िमळवू शकाल. आपले सहाकारी व पAरिचत
आपtाला सहायता व सहयोग करतील. ™ा िवशे ष अशा काळात िम/ां म’े वाद हाईल व श/ूंवर आपण िवजय सं पादन कर•ाची
श›ता आहे .
आपtा Kत:चा पAरवारात आपला ताळमे ळ चां गला असे ल आपtा भावा बिहणींचा वे ळ आपtा बरोबर चां गtा cकारे vतीत होईल.
आपण ™ा काळात चां गली वgे पAरधान कराल व Kािद# असे भोजन घे ऊ शकाल. आपली धमाH बाबत आवड वाढे ल. मं गलकायH
आपtाला आ ािदत करे ल.
cकृती चां गली राह•ाची श›ता आहे . जर तु pी उपवर असाल तर िववाहा बÇल िवचार क( शकाल कारण हा काळ आदशH साथीदार
शोध•ाचा आहे . आपtापै की काहींना कुटुं बात नवीन बाळाची चा©ल लागू शकते .
तरीपण ही श›ता आहे की हा काळ फार चां गला नसे ल. आपtापै की काही जणां ना vापारा म’े अिधक हानी सं भवते . आपले श/ु ™ा
वे ळी काही अडचणी िनमाH ण करतील. cSेक गो#ीत वाद व गै रसमजां पासू न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे नवम भाव वQन गोचर (10 माच 2027 00:15:09 पासून 26 एिLल 2027 11:45:17)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ छोटे ‐मोठे शाAरAरक क# व /ासाचा आहे . ™ाम’े
तु pाला शAररात पा•ाची कमी, कमजोरी व शरीरातील शwी म’े -ीणता ™ा सार³ाचा सामना करावा लागे ल. तु pी मां से‐पे िशं म’े
दु :ख िकंवा कुठtा शgाने होणाMया घावाने /b रहाल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ितत व िनराश रहाल. तु मhा पै की काहींना परदे शात जाऊन क#पू णH जीवन vतीत करायला लागे ल.
पै शा कडे िवशे ष ल- Rा व सु रि-त ठे वा कारण ™ा काळात काही cमाणात ते हातातू न िनघू न जाईल.
तु मhा vावसाियक जीवनात नीटपणे व पAरVम पू वHक काम करणे आवIक आहे . तु मhा पै की काहींना काही काळासाठी क#दायक
पAर]$थती म’े काम करायला लागे ल. तु मhा कायाH लयात व vावसाियक -े /ात आपले पद पर गAरमा कायम ठे व•ासाठी पAरVम
Ñावे लागतील.
घराम’े शां ित व सामं जÌ ठे वा तसे च िcयजं नाhा मधील श/ुवर नजर ठे वा. धमाH hा िव(œ जाऊन तु मhापै की काहीना असे काही
काम कर•ाची ती¯ इÀ×ा होईल.
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ज&Uथ चंDापासून बुध चे चतु थ भाव वQन गोचर (12 माच 2027 05:06:29 पासून 5 एिLल 2027 16:15:58)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनाhा cSेक -े /ात उyित घे ऊन ये ईल. v]wगत
(पात तु pी तु मhा जीवनात पू णHपणे सं तु# £ाल. आिण तु pाला cSेक कायाH त, cSेक उRोगात लाभ होईल. समाजात तु मचा bर
वाढे ल व तु pाला स ान cा^ होईल.
पै शाhा •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे आिण पै सा व वारसा हªानी ये णारी सं पि[ िमळ•ाचा योग आहे . तु pाला तु मhा पित/प®ी
कडून सु œा लाभ हो•ाची सं भावना आहे .
घरात ™ावे ळी नवीन सदÌ ये •ाची श›ता आहे . तु मची माता तु मचा अिभमान करे ल अशी पू री सं भवना आहे .
तु मhा फw उप]$थतीने कुटुं बां चे सदÌ यशKी होऊ शकतात.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पंचम भाव वQन गोचर (15 माच 2027 06:59:49 पासून 14 एिLल 2027 15:28:06)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा पं चम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा cभाव तु मhा जीवनावर सु œा पडे ल. हा काळ िवशे ष
क(न आिथHक व मानिसक शां ित म’े िवì आणणारा आहे . तु pाला vवसायात व कायाH लयात िवशे ष सावधिगरी बाळगायला. लागे ल
जे णे क(न तु मचे अिधकारीगण तु मhा कामानी नाखु ष रहाणार नाहीत. कायाH लयात तु मचे वAर` पदािधकारी व मालक यां hाशी वाद
टाळा काही सरकारी काम तु मhासाठी िचं तेचा िवषय बनू शकतात. ™ाकाळात काही, नवे श/ु बनु शकतात.
श› आहे की तु pी Kत:ला अK$थ िकंवा िन
सु œा अ]$थरता ये ऊ शकते .

ीय अनुभवीत कराल. ते £ा तÏेती कडे ल- दे णे आवIक आहे . तु मhा Kभावात

मु लां सं बंधी समÌा िचं तेचा िवषय बनू शकतील. असा कुठtाही cकारचा वाद टाळा जे णे क(न तु मhा व तु मhा मु लाम’े मतभे दाचे
कारण बनू शकेल. मानिसक िचं ता, िभती व बे चैनी तु मhावर हावी होऊन कुcभाव पडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे चतु थ भाव वQन गोचर (21 माच 2027 18:51:33 पासून 15 एिLल 2027 15:20:19)
™ा अवधीत शु G चं xापासू न आपtा चव§ा$थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाb क(न आिथHक भरभराटीचा आहे . आपण
समृ œ हो•ाची आशा क( शकता. जर आपण शे तीिवषयक vवसाय करत असाल तर हा काळ शे तीसं बंधी साधने उiादने ™ा बाबतीत
फायRाhा •#ीने चां गला आहे .
आपला मोtवान वे ळ पित/प®ी व मु लां hा बरोबर महNपू णH िवषयाची चचाH कर•ात खचH होईल. आपण Kािद# जे वण, उ[म वg,
सु गधीxv यां चा आनंद Ñाल.
सामािजक जीवन वे गवे गळया घटनां नी पAरपू णH होईल. आपली लोकिcयता वाढे ल. नवीन िम/ िमळ•ाची श›ता आहे . आपtा नवीन व
जु ा िम/ां चा सहवास सु खद होईल. आपण घरापासू न दू र आनंदात काळ घालव•ाचा िवचार क( शकता. Sात िभy िलंगी vwी
बरोबर आनंद िमळ•ाची सं भावना आहे .
cकृती चां गली राहील आिण आपtात शwी असtाची जाणीव होईल. ™ा काळात आपण ऐशारामाhा वbू व उपकरणे खरे दी
कर•ाचा िवचार कराल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पंचम भाव वQन गोचर (5 एिLल 2027 16:15:58 पासून 22 एिLल 2027 08:11:54)
™ा काळात बु ध चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा v]wगत जीवनात क# सू िचत करतो. ™ा
काळात तु pी तु मhा प®ी, मु ले व अ सदÌां बरोबर वाद‐िववाद टाळा. यह हा असा काळ नाही की तु pी तु मचे िवचार व हÉ िम/ां वर
थोपवाल. आपtा िcय vwी बरोबर vवहार करताना सतकH रहा.
cकृित ही िचं तेचा िवषय बनू शकते . खा•ाकडे ल- Rा कारण तु pी Üर िकंव अितउŸ तापभावाने आजारी पडू शकता. अशा कुठtा
कायाH त भाग घे ऊ नका जे जीवनात धोका उiy करतात.
मानिसक •#या तु pाला उ[ेिजत व श]wहीनता जाणवे ल.
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™ा काळात तु pी बे चैनी व शाAररीक /ासानी fb रहाल.
कामधं Rा म’े क#कारक व कठीण पAर]$थती िनमाH ण होईल. जर तु pी िवRाथsदशे त असाल तर िनzयपू वHक एकाfते ने अóास करा.
मन ]$थर ठे वा .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ष भाव वQन गोचर (14 एिLल 2027 15:28:06 पासून 15 मे 2027 12:19:28)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा जीवनाhा cSेक -े /ात सफलता
िमळ•ाचा आहे . तु pी धनcा^ीमु ळे बãõकेhा खाSात वृ ]œ, समाजात उŒ $थान व जीवनाम’े सकारा‘क पAरवतH नाची आशा क(
शकता. हा काळ तु मचे मनोबल वाढवणारा आहे . तु pाला वAर` पद िमळू शकते व वAर` पदािधकाMयां कडून तु मचा स ान होऊ
शकतो. तु मhा cय®ां थी वाखाणणी वAर` पदािधकाMयां बरोबर अनुकूल सं बंध ही ™ा काळाची िवशे षता आहे . श/ु तु मhा जीवनातू न दू र
जातील.
आरोeाचा िवचार करता तु pी रोग, नैराशा, अकमH •ता, िचं ता ™ापासू न मु w रहाल. तु मhा कुटुं बासाठी सु œा हा काळ उ[म राहील.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पंचम भाव वQन गोचर (15 एिLल 2027 15:20:19 पासून 10 मे 2027 08:48:37)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. अिधकतर काळ आनंदात vतीत होईल. पै शाhा •#ीने हा
चां गला काळ आहे कारण तु pी आपtा धनाची वृ œी क( शकाल.
जर तु pी राजकीय िवभागाnारा घे •ात ये णाया पAर-ा दे त असाल तर तु pाला यश िमळे ल.
जर से वारत असाल तर पदोyित सं भवते . तु pी सामािजक cित` म’े वाढ हो•ाची आशा क( शकता तु मचे िम/, मोठी लोक, िश-क
यां ची तु मhावर कृपा •#ी राहील.
िcयजनां बरोबर सं बंध ²े हपू णH राहतील व तु मhा cणयीजीवनात उ•टता राह•ाची आशा आहे . तु pी वै वािहक जीवनात सु ख िकंवा
िभy िलंगवाtा बरोबर शाAररीक सं बंधां ची आशा क( शकता. तु pी कुटुं बातील नvा सदÌाला भे टू शकता िकंवा नvा v]wला
पAरवारात घे वू शकता.
™ा काळात आरोe उ[म राहील. ™ा काळात चां गtा भोजनाचा आनंद Ñाल, धन लाभ होईल आिण Yा वbुं िमळव•ाची इÀा
होती Sा िमळतील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ष भाव वQन गोचर (22 एिLल 2027 08:11:54 पासून 6 मे 2027 12:36:37)
™ा अवधी म’े बु ध चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात सकारा‘क व नकारा‘क अशा दोšी
घटनां चे िमVण राहील. हा िवशे षकाळ v]wगत जीवनात यश, ]$थरता व उyि[ सू िचत करतो तु मhा योजना यशKीपणे सं पy होतील
व Sामु ळे लाभ cा^ होईल.
कायH -े/ात तु pी आणखी चां गले काम कर•ाची सं भवना आहे . तु pी सगळया कामां म’े cगतीची आशा क( शकता.
™ काळात समाजात तु मची cित`ा वाढे ल. तु मचा सामािजक bर वाढे ल. cकृती चां गली राहील व बरोबरच मानिसक शां ित व आनंद
अनुभवास ये ईल.
परं तु तु मhा पै की काहींना बु धा hा ™गती मु ळे श/ुप-ा कडून िचं ता व अडचणी सतावतील.
आपtा पै शाची काळजी Ñा. आपtा अिधकाMयां बरोबर कुठtा ही cकारचा वाद टाळा.
Kा½ धो›ात टाकणाMया कुठtाही घटनां पासु न दू र रहा. शरीरा मधला ताप ™ा काळाल /ासाचे कारण बनू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे दशम भाव वQन गोचर (26 एिLल 2027 11:45:17 पासून 5 जुलै 2027 04:34:13)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा यश व खडबडीत मागH अशा दोšीचा Rोतक आहे . ™ात
अनेक चां गtा‐वाईट अडचणी ये तील. जसे वAर` अिधकारी यां चा अभx vवहार, cय®ां शी िवफलता, दु :ख िनराशा थकवा इSादी.
तरीपण तु pाला तु मhा कायH -े/ात शे वटी यश िमळे लच. तु मhा पै की काही पिहtा पे -ा ही चां गले कायH पू णH करतील. फw कामाhा
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अनुषंगानी तु मhा पै की काहींना इकडे ‐ितकडे जायला लागे ल.
™ा काळात तु pाला cित`ा, पद अिधकाराम’े वृ œी िदली जाईल. तु मचे नाव तु मhा अिधकाMयां hा िवशे ष कृपा•#ीत राहील तसे
चां गtा िम/ां चा सहवास वाटे ल.
तु मhा थोरवीचे गु णगान तु मhा जीवनात नवे िम/ आणतील.
परं तु आरोeा कडे ज(र ल- ठे वा. Kत:hा खा•ाकडे िवशे ष ’ान ठे वा व Kा$थ मानिसकता िटकवू न ठे वा.
तु मhा पै की काहींना िचं ता पासु न मु wी िमळे ल. श/ुवर िवजय िमळ•ाची सं भावना आहे . काही झाल तरी श/ुला कमी समजू नका.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे सXम भाव वQन गोचर (6 मे 2027 12:36:37 पासून 23 मे 2027 18:32:45)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ आजारपण घे ऊन ये ईल. तु pाला ™ा अवधीत
शरीरातील दु :ख व कमजोरी झेलावी लागे ल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ता व अशां ित अनुभव कराल. हा काळ मानिसक गु तां गुंत व कुटुं िबयां बरोबर गै समजु ती दशH वतो. आपली
प®ी/पित, मु लां बरोबर सं भाषण करते वे ळी वाद टाळा िकंवा आपु लकी कमी होऊ दे ऊ नका. अशी वे ळ ये ऊ दे ऊ नका की तु pाला
अपमािनत व खाली मान घालायला लागे ल.
तु मhा cय®ात ये णाMया अडचणीं तु pाला अिधक सं ताप दे तील. तु मचा cवास करायचा िवचार असे लतर तो सं भवत: क#कारक व हवे
ते फळ न दे णारा असे ल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ष भाव वQन गोचर (10 मे 2027 08:48:37 पासून 4 जून 2027 00:40:51)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोच•मण करे ल. हे गोचर •मण तु मhा साठी काही कठीण काळ आणू शकते .
तु मhा cय®ात अनेक अडचणी ये तील. श/ु वाढ•ाची सं भावना आहे आिण आपtा vावसाियक भागीदारा बरोबर भां डण होऊ
शकते . हे पण सं भव आहे की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ श/ु बरोबर समझोता करावा लागे ल.
™ा काळात प®ी व मु लां बरोबर वाद टाळा. तु pाला हा पण सÂा िदला जातो की लां बचा cवास टाळा कारण अपघात होऊ शकतो.
आरोeा काळजी Ñा कारण रोग, मानिसक बे चैनी िभती व यासै न रोगानी /b रहाल.
समाजात cित`ा व कायाH लयात स ान िटकवू न ठे वा कारण असा cय— केला नाहीत तर तु pाला अपमान, उगाचच होणारे वा व
कोटH कचे री यां ना तोंड Rावे लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे सXम भाव वQन गोचर (15 मे 2027 12:19:28 पासून 15 जून 2027 18:55:39)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ क#पद या/ा आरोeा सं बंधी िचं ता व vापारात
मं दीhा सू चक आहे . कायाH लयात तु pी तु मhा वAर` vं wी िकंवा उŒािधकाMयां बरोबर मतभे द टाळा. कायाH लयात िकंवा रोजhा
जीवनात नवीन श/ु बनणर नाहीत ™ाची काळजी ’ा.
™ा काळात vापाराम’े अडचणी िकंवा तोटा होऊ शकतो. तु pाला तु मचा cय® म’ेच सोड•ास िववश केल जाऊ शकते . जे
िमळव•ाचे तु मचे Kè होते . Sा उÇे श व ल- cा^ी म’े अडचणी ये ऊ शकतात.
तु मhा जोडीदारला होणारे शाAररीक क#, दु :ख व मानिसक vथा िचं तेचा कारण बनू शकतात. तु pाला Kत:ला सु œा आरोeा सं बंधी
काळजी घे णे आवIक आहे . कारण तु pी पोटाचे िवकार, िवषारी भोजना पासू न होणारे रोग िकंवा रw दोष ™ा सार³ा रोगाचे िशकार
होऊ शकता. मु लां चे आरोe सु œा िच—ेचा िवषय बनू शकते . ™ा vितAरw ™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे अAम भाव वQन गोचर (23 मे 2027 18:32:45 पासून 30 जुलै 2027 18:30:52)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व यशाचा cतीक आहे . हा तु मhा सगळया
कामां ना व योजनां ना यश दे ईल. हा पै शाhा •#ीने ]$थर व लाभ दे णारा काळ आहे . तु मचा समाजात bर वाढे ल. लोक तु pाला स ान
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दे तील व लोकिcयते त वाढ होईल.
™ा काळात तु मची जीवनशै ली आरामदायक असे ल. मु लां पासु न सु ख िमळ•ाची सं भावना आहे . कुटुं बात बाळाचा ज
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु मची मु ले सं तु# व सु खी राहतील.
तु मhे चै त

सु खात वाढ

व बु œीमानी वाढे ल. तु pी तु मची cितभा व mान ™ां चा बरोबर िनणH य घे •ात उपयोग कराल.

श/ु नामोहरम होतील व तु मhा ते जापु ढे िफके पडतील. ™ावे ळी सगळीकडून मदतीची अपे -ा क( शकता.
पर—ु ™ावे ळी cकृित कडे अिधक ल- दे णे आवIक आहे कारण तु pी आजारी पडू शकता. खायची ïायची काळजी Ñा, cसy रहा
तसे च उदािसनता व िभतीला जवळ ये ऊ दे ऊ नका.
ज&Uथ चंDापासून शिन चे ष भाव वQन गोचर (3 जून 2027 05:27:26 पासून 20 ऑ©ोबर 2027 07:12:37)
™ा अवधीत शिन चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मु ³त: धनलाभ दे णारा आहे . ™ा काळात तु pी
सगळी िबल. कजH व िकंमत इSां दी चु कवाल. धन सरळमागाH नी व आशे पे-ा जाb मा/े म’े ये ईल. तु pी जमीन िकंवा घर खरे दी कराल.
जर तु मhा कडे पिहtा पासु न भू खंड असे ल तर घर बनव•ा िवषयी िवचार क( शकता. हाकाळ श/ुला हरवू न िवजय cा^
कर•ाचा आहे Kा½ उ[म राहीलव तु pी शां ती अनुभवाल.
vवसाियक व सामािजक •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे . तु मhा पै की काहींचे अिधकारी िवशे ष •Š‹ा तु pाला पाठींबा दे तील.
िम/सु œा सहाÁ करतील व सहानुभूती दे तील.
िववािहत vwींचे वै वािहक जीवन ²े हपू णH व सु खद असे ल आिण cे मीकां ना पर…र उ•ट -ण घालवायला िमळतील. जे लहान बाळाची
वाट बघतायत Sां hा घरात नवीन पा•णा ये •ाचा सु अवसर िमळे ल. तु मhा fहां hा बदलामु ळे तु मचे आजु बाजु चे पण सु खी राहतील.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे सXम भाव वQन गोचर (4 जून 2027 00:40:51 पासून 28 जून 2027 14:39:28)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ gीयां मु ळे ये णाMया अडचणींचा आहे . gी बरोबर
कोटH कचे री टाळा व बायको बरोबर मधु र सं बंध ठे वा. हा अशा बायकां साठी िवशे ष (पाने बे चैनीचा काळ आहे Yां hा ज प/ीत शु G,
सातvा $थानात आहे . तु मची प®ी gीरोगां नी, शाAररीक पीडा, मानिसक तणाव ™ां नी /ासलेली राहील.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही पै शाचे नुकसान न होवो ™ासाठी gीसं पकH टाळा.
तु मचे दु # िम/ काहीतरी अिन# करतील असा तु pाला आभास होत राहील. बायकां बरोबर उगाचच मतभे द तु मhा सं तापाचे कारण
बनेल. कुठtातरी मिहले सबं धीhा भां डणात पडून तु pी नवे श/ु बनवाल.
™ा काळात तु pी मानिसक तणाव, िनराशा Gोध ™ानी /b £ायची सं भावना आहे . आरोeाची काळजी Ñा कारण तु pी यौनरोग,
मू /िवकार िकंवा छो‹ा‐मा¦ा रोगानी /ासलेले रहाल.
vावसाियक •#या हा काळ फारसा चां गला नाही. दु # सहकाMयां पासु न सावध रहा कारण ते तु मhा cगतीhा मागाH त अडथळे िनमाH ण
करतील. तु pाला तु मचे वAर` अिधकारी मान‐स ान दे तील.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे अAम भाव वQन गोचर (15 जून 2027 18:55:39 पासून 17 जुलै 2027 05:48:38)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ नुकसान व शरीराhा vाधींनी fb करणारा
आहे . नको Sा खचाH पासू न दू र रहा व आिथHक vवहारात सावध रहा.
हा काळ कायाH लयात अिcय घटनां चा आहे . कायाH लय अ’- व वAर` अिधकाMयां शी कुठtाही cकारचा मदभे द टाळालतरच तु pी
सु रि-त रा© शकाल.
घराम’े नवरा/बायको चा वाद भां डणाचे (प घे ऊ शकतो. पाAरवारी सामं जÌ व सु खासाठी कुटुं बाचे सदÌ व िवरोधकां बरोबर भां डण
न £ावे ™ा िवषयी जाग(क रहा.
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आरोeाची िवशे ष काळजी ’ा कारण पोटाचे रोग, रwदाब, मू ळvाध अशा रोगां पासू न /ासलेले रहाल. तु pी, भय, िचं ता व बे चैनीनी
/b रहाल. Kत:च िकंवा आपtा कुटुं िबयां च जीवन धो›ात घालू नका. कुठtाही नाते वाईकाची समÌा अचानक समोर ये ऊन िचं तेचा
िवषय बनू शकते .
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे दशम भाव वQन गोचर (26 जून 2027 05:18:37 पासून 26 नोªd बर 2027 18:44:31)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा जीवनाhा गती म’े अडथळे आणणारा असे ल. ™ाकाळात
तु मचे िवचार नकारा‘क असतील. व तु pी Kत:ठा अभागी समजाल. ईÀा पू णH न झाtानी तु pी िचडिचडे £ाल. इकडे ितकडे भटकू
नका कारण िनराशाच पदरी पडू शकते .
™ा काळात िवशे ष जागृ क रा©न तु मhा कायाH लयात अिधकाMयां शी व घरातील मो¦ां शी वाद घालू नये . जर सतकH राहयला नाहीत तर
तु मचे पद व cित`ा राहणार नाही व तु मचे कुठtातरी दु रhा िठकाणी $थानां तरण होईल.
तु मhा कडे व तु मhा मु लां hा आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा आपले डोळे व गळयासाठी सावध रहा. शAरराचा थकवा टाळ•ासाठी
आरामदायक राहणे आ‘सात करा. ™ा िवशे ष काळात सतकH रहा कारण तु मhा दु लH-ीतपणा मु ळे मु लां चे जीवन धो›ात पडू शकते .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे अAम भाव वQन गोचर (28 जून 2027 14:39:28 पासून 23 जुलै 2027 01:46:38)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल हा काळ चां गtा पAर]$थतीचा cतीक आहे . ™ा िवशे ष काळात
भौितक सु ख साधनां ची आशा क( शकाल. तसे च पू वs आलेtा सं कटां वर ™ाकाळात िवजय िमळू शकाल. तु pी जमीन, घर व इ े ट
घे •ाचा िवचार क( शकता.
जर तु pी अिववाहीत यु वक िकंवा यु वती असाल तर चां गtा वर िकंवा वधू ची आशा क( शकता. जे आपtासाठी चां गले भाe घे ऊन
ये तील. pणू न तु pाला सुं दर व आकषHक यु वतीची सोबत िमळ•ाची श›ता आहे .
आरोe उ[म राहील.
जर िवRाथs दशे त असाल तर तु मची अिधक cगती होईल. तु मhा cखरते कडे सगळयां चे ल- जाईल. ते £ा समाजात तु मची मान व
cित`ा वाढे ल.
vवसायाhा •#ीने चां गला काळ आहे . तु मhा vापाराची व vवसायाची िहतिचं तक व िम/ यां hा मदतीमु ळे भरभराट होईल. िविश#
राजकीय vwी भे ट•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे एकादश भाव वQन गोचर (5 जुलै 2027 04:34:13 पासून 24 ऑग 2027 09:51:16)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा तु मhा व तु मhा कुटुं िबयां साठी सु ख घे ऊन ये ईल. ™ा
वे ळी तु pाला भू संप[ी cा^ होईल तसे च vवसाय व vापारात लाभ होईल. मु लां कडून सु œा तु pा काहींना लाभ cा^ हो•ाची
सं भावना आहे . से वारत लोकां साठी सु œा हा काळ शु भ आहे . तु मhा पै की काहींची पगारवाढ व पदोyित होऊ शकते . तु मचे सगळे
cय® व उRोग यशKी होतील व अिधक लाभ cा^ हाईल.
™ा वे ळी तु pी केवळ vवसायातच नाही तर आपtा दै िनक जीवनात सु œा बदल पहाल. तु मचा सामािजक bर, cित`ा, स ान ™ा
सगळयात वाढ सं भवते . ™ामु ळे तु मचे v]wमN अजु नच उजळू न िनघे ल.
तु मhा काहींhा कुटुं बात िशशु ज ामु ळे सु ख व शां ित वाढे ल. मु लां कडून व भावाबिहणीं कडून जाb सु ख िमळे ल.
चां गले आरोe व रोगमु ]w मु ळे तु pी cसyता अनुभवीत कराल. तु pी Kत:ला पू णHपणे िनडर वृ [ा अनुभव कराल जे पिहtां दा के£ां च
केले न£ते .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे नवम भाव वQन गोचर (17 जुलै 2027 05:48:38 पासून 17 ऑग 2027 14:13:26)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िवशे ष महNाचा cभाव पडे ल. ™ा
काळात तु मhावर कोणी षडयं / रचtानु तु pी दोषी मानले जाऊ शकता. जागा बदल•ाची श›ता आहे तसे च मानिसक‐शां ितची
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कमी जाणवू शकते .
तु pाला िवशे ष काळजी Ñावी लागे ल जे णे क(न तु मचे अिधकारी तु मhा कामावर नाराज न राहोत. तु pाला अपमान िकंवा मानहानी
सहन करावी लागे ल आिण तु मhावर खोटे आरोप केले जा•ाची श›ता आहे . Kत:ला किठण िकंवा गुं तणाMया ]$थती पासू न दू र ठे वा.
आिथHक •#या हा काळ किठण आहे . पै सा वसू ल करणे कठीण जाऊ शकते . िवनाकारण होणाMया खचाH पासू न िवशे ष क(न, दू र रहा.
तु मhा व तु मhा गु ( म’े वाद होऊ शकतो. तु मhा म’े आिण कुटुं बातील सदÌ तसे च िम/ां hा म’े मतभे द िकंवा वै चाAरक वाद
भां डण िकंवा असं तोषाचे कारण बनू शकतात.
™ा काळात शाAररीक व मानिसक रोगां नी /b राह•ाची सं भावना आहे . pणू न आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा ™ा िदनात तु pाला अिधक
थकवा, िनराशा िकंवा हताशा जाणवू शकेल.
™ा सगळया v]wAरw तु pी कुठtातरी चां गtा कामा िवषयी. िवचार क( शकता िकंवा Sात नैपु• cा^ क( शकता. cवासाचा
योग आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे नवम भाव वQन गोचर (23 जुलै 2027 01:46:38 पासून 16 ऑग 2027 09:34:33)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात तु मhा वgसा¦ा म’े नवीन वgां ची भर पडे ल.
™ािशवाय हा शाAररीक सु ख, भौितक सु ख व आनंद दे णारा आहे .
पै शाचा लाभ व मू tवान आभू षणां चा उपभोग घे •ाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . vापारात भरभराट होऊन भरपू र लाभ िमळे ल.
हा काळ िश-णाhा •#ीने यश दशH वतो. शरीर Kा$थ चां गले राहील.
कुटुं बाम’े भावा‐बिहणीचे सहकायH पिहtा पे -ा जाb िमळे ल. तु मhा घरात काही मं गलकायH सं पy होतील. जर अिववािहत असाल तर
िववाह कर•ाचा िनणH य घे ऊ शकाल. तु pाला मनपसं द जोडीदार िमळे ल जो चां गले भाe घे ऊन ये ईल.
हा काळ सामािजक घडामोडींचे नेतृN कर•ाचा आहे Sामु ळे नवीन िम/ बनतील. आपtाला अ’ा]‘क मागाH ची िदशा दाखवणारा
मागH दशH क िमळू शकेल. कलेhा -े /ात तु मची (ची वाढे ल तु मhा सâगुं णां कडे व स•माH कडे सगळया ल- आपोआप वे धेल. ते £ा
तु मची सामािजक cित`ा उं चावे ल.
™ा काळात मनातील ईÀा पू णH होऊन श/ुवर िवजय िमळे ल. जर तु pी ता]Nक वादात गुं तलेले असाल तर िजं क•ाची श›ता आहे .
तु pी ™ा काळात लां बhा cवासाला जा•ाचे ठरवू शकता.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे नवम भाव वQन गोचर (30 जुलै 2027 18:30:52 पासून 14 ऑग 2027 11:53:28)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा कायH -े/ात अडचणी व cगती थां बवू शकतो.
तु pी हे ल-ात ठे वा की कुठलेही काम करताना नंतर पzाताप करायला लागू नये .
कुठलेही नवीन काम सु ( कर•ाhा आधीच अडचणी ये तील. अशा अनेक कारणां मुळे तु pीं मानिसक •Š‹ा िचडणे , अ]$थरता व
अSंत दबाव अनुभव कराल.
श/ु पासु न सावध रहा करण ™ा काळात ते तु pाला अिधक नुकसान पोहोचवू शकतात. कुटुं िबय व नाते वाईकां बरोबर वाद घालू नका
कारण Sाला भां डणाचे (प ये इल.
™ा काळात तु मhा िचडिचडया Kभावामु ळे तु pी धमH िकंवा दु Áम ]$थती म’े चू का व कमतरता शोधू न काढाल. ™ा काळात काम पू णH
कर•ासाठी तु pाला अितशय पAरVम करावे लागतील. परं तु कायH आवडणारे नसtास तु pाला /ास घे •ास थां बवू शकते .
लां बचे cवास टाळा कारण ते क#कारक ठरतील व हवे असलेले फळ िमळणार नाही. भोजनात चां गtा सवयी व जीवनात सकारा‘क
]$थती आ‘सात करा.
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ज&Uथ चंDापासून बुध चे दशम भाव वQन गोचर (14 ऑग 2027 11:53:28 पासून 31 ऑग 2027 02:01:13)
™ा अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व आनंद दे णारा आहे . तु pी cसy रहाल व
तु मhा सगळया cय®ां ना यश िमळे ल. vावसाियक -े /ात तु pी चां गले हो•ाची आशा क( शकता. तु pी Kत:ला सोपवलेले काम
यशKीपणे व ठरलेtा वे ळी पू णH कराल.
™ा काळात घराम’े सु œा सु ख नां देल. तु pी कुठtातरी आकषHक vwीला भे टाल. तु मhापै की काही िव(œ िलंगवाtा बरोबर
भावना‘क काळ vतीत कराल. ™ा vwीपासु न लाभ हो•ाची आशा आहे .
पै शाhा •#ीने हा चां गला काळ आहे . तु मचे cय® यशKी हो•ाने तु pाला आिथHक लाभ् होईल आिण तु pी आणखी जाb लाभाची
अपे -ा क( शकता.
™ा काळात समाजात तु मचे $थान वाढे ल. तु pाला cित`ा व स ान िमळे ल. समाजात तु pी सिGय रहाल व समाज सु धारणे त भाग
Ñाल.
हा काळ मानिसक तणावापासु न मु ]w व शां ित चा सू चक आहे . श/ु सरळपणे पराभू त होतील व जीवना शां ती cा^ होईल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे दशम भाव वQन गोचर (16 ऑग 2027 09:34:33 पासून 9 स¦d बर 2027 14:40:38)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मणकरे ल. हा काळ तु मhा साठी मानिसक Gोध, अशां ित व अ]$थरता
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात शाAररीक क# भोगावे लागतील.
पै शाhा बाबतीत ल- ठे वा. तसे च कजH Ñायचे टाळा कारण ™ा काळात तु pी कजाH म’े बु टुन राह•ाची सं भावना (श›ता) आहे .
श/ु पासु न सावध रहा तसे च अनावIक वाद टाळा कारण Sामु ळे _े ष वाढतील व श/ु सं ³ेत सु œा वृ œी होईल. समाजात बदनामी व
ितर5ार होऊ नाही Sासाठी जाग(क रहा.
आपले नाते वाईक व बायकाhा बरोबर vवहारात िवशे ष सतकH रहा कारण अकारण गै रजमजा मु ळे श/ुN वाढू शकेल. आपtा
वै वािहक जीवनात सं तुलन ठे व•ासाठी आपtा प®ी/पित बरोबर वाद टाळा.
तु pाला तु मhा वAर` अिधकारी िकंवा सरकारी लोकां कडून /ास सहन करावा लागे ल. आपtा सगळया कायाH ना यशKीपणे पू णH
कर•ासाठी आपtाला अथक पAरVम करावे लागतील.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे दशम भाव वQन गोचर (17 ऑग 2027 14:13:26 पासून 17 स¦d बर 2027 14:10:15)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा शु भकाळ आहे . हा काळ लाभ, पदोyित, cगित तसे च
cय®ां ना यश िमळवू न दे णारा आहे .
तु pी कायाH लयात वरचे पद िमळ•ाची आशा क( शकता. वAर` अिधकाMयां ची कृपा•#ी, राजकीय स ान तसे च चां गtा सं धीची तु pी
आशा क( शकता.
हा काळ तु pी केलेtा कामाला फळ िमळणारा आहे वा तु मhा अडकलेtा कामां ना पराका`े पयr त पोहोचवणारा आहे .
समाजाम’े तु pाला स ाननीय $थान िमळू शकते . तु मचा समािजक दायरा वाढे ल. अथाH तच लोकां बरोबर, िवशे ष क(न पु (ष असे ल
तर बायकां बरोबर आिण बाई असे ल तर पु (षां बरोबर लाभदायक आदान‐cदान वाढे ल. ™ा काळात तु pी सव\Œ स[े कडून सु œा
स ान िमळ•ाची आशा क( शकता. Yाचा कधी िवचार केला नाही अIा काही िठकाण©न सु œा अचानक cा^ी हो•ाची श›ता
आहे .
तु मचे आरोe उ[म राहील आिण सगळीकडे सु खच सु ख िदसे ल
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ^ादश भाव वQन गोचर (24 ऑग 2027 09:51:16 पासून 8 ऑ©ोबर 2027 01:28:30)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ शाAररीक vाधी व पीडा यां चा Rोतक आहे . जर
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तु pी सावधान राहीला नाहीत तर हा काळ तवावपू णH राहील. आरोeा कडे ल- िदले नाही तर तु मhा म’े रोग उ¸वतील िवशे ष
(पानी ने/ व पोटाhा vाधी उ¸वतील पायां ची िवशे ष काळजी Ñा. कारण Sामु ळे जीवाला धोका असे ल. तु मhा पै की काहींना भयानक
व वाईट Kè ये तील.
तु मचे कायH -े/ यशKी कर•ाhा cय®ात अSंत दबावात व जाb कामामु ळे कठीण होईल. जर तु pी सतकH राहीलानाहीत तर तु मhा
पै की काहींना अपमान व अवहे लना सोसावी लागे ल व पद धो›ात ये ईल.
पै शा सं बंधी सावधान रहा तसे च नका असलेtा खचाH पासु न दू र रहा.
घरात पित‐प®ी, मु ले, भाऊ बिहण व नाते वाईक यां hाशी मधु र सं बंध ठे वा. Sाबरोबर वाद क( नका. श/ुबरोबर टªर टाळा व नवे
श/ु बनु दे ऊ नका.
तु pाला cवास योग आहे . पण तु मhा पै की काहींना हवे तसे पAरणाम िमळणार नाहीत आिण ते िन(Çे Iानी भटकत राहतील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे एकादश भाव वQन गोचर (31 ऑग 2027 02:01:13 पासून 21 स¦d बर 2027 18:20:50)
™ अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा धनलाभ व ’ये cा^ी होणारा आहे . तु pी िविभy मागsनी
अिधक आिथHक लाभाची आशा क( शकता. तु मचे v]wगत cय® vापार व गुं तवणु क तु मhा साठी अिधक फायदा व अिधक लाभ
घऊन ये तील. तु pी से वारत असाल िकंवा vवसायात असालतर ™ा काळात लाभचे ठरे ल.तु pी अिधक यशKी हो•ाची सं भावना आहे .
™ा काळात तु pी आपtा कायH -े/ात अिधक समृ œ £ाल.
cकृित चां गली Mहायली पािहजे . तु pी Kत: म’े शां ती अनुभव कराल. तु pी बोल•ात व vवहारात जाb िवन{ £ाल.
घरात सु œा तु pी सु खाची आशा क( शकता. तु मची मु ले व जोडीदार cसy व न{ राहतील चां गली बातमी िमळ•ाची सं भावना आहे .
तु pी भौित सु खानी घे रलेले रहाल.
सामािजक •#ीने हा काळ चां गला आहे . समाज तु pाला अिधक आदर‐स ान दे ईल. तु मचे वा
तु मhा कडे खे चले जातील.

ातु यH व आकषHक cकृित मु ळे लोक

ज&Uथ चंDापासून शु / चे एकादश भाव वQन गोचर (9 स¦d बर 2027 14:40:38 पासून 3 ऑ©ोबर 2027 18:24:08)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मू लत: धन सु र-ा व कजH मुwीचा सू चक. आहे ™ा
काळात तु मhा इतर आिथHक सं मÌां चे समाधान सु œा हो•ाची श›ता आहे .
हा काळ तु मhा cय®ां ना यश िमळ•ाचा आहे तु मची लोकिcयता वाढे ल व cित`ा उं चावे ल.
तु मचे सगळे ल- भौितक सु ख, ऐशोआरामाची साधने, वg, र® व इतर आकषHक साधनां कडे राह•ाची श›ता आहे . तु pी Kत:चे घर
Ñायचा िवचार क( शकता.
सामािजक •#ीने हा काळ सु खाचा आहे . मान‐स ान वाढे ल तसे च िम/ां चे सहकायH िमळे ल.
िव(œ िलंगवाtा बरोबर सु खाचा काळ घालव•ाची तु pी आशा क( शकता. जर िववािहत असाल तर वै वािहक जीवनात परमानंद
cा^ हो•ाची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे एकादश भाव वQन गोचर (17 स¦d बर 2027 14:10:15 पासून 18 ऑ©ोबर 2027 02:08:38)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™चा अथH आहे की धनलाभ, आिथHक व सामािजक ]$थती
म’े सु धार व उyित.
तु मhा वAर` अिधकाMयाकडे पदोyित माग•ासाठी हा काळ अनुकूल आहे .
™ा कालावधीत कायाH लयात vापारात लाभ, धन cा^ी तसे च िम/ां कडून सु œा काही िमळ•ाची आशा क( शकता.
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समाजात तु मची cित`ा वाढे ल तसे च शे जाMयां म’े सु œा स ान िमळ•ाची श›ता आहे .
तु मचे Kा½ उ[म राहील जे तु मhा कुटुं बात आनंद िनमाH ण करे ल.
™ा कालावधीत तु मhा घरात अ’ा]‘क िनिमH तीचे काही कायH पू णH होईल जे णेक(न तु मhा कुटुं बातील आन– िnगु णीत होईल. सु fास
भोजन व पÊाy इSादींचे वां टप होईल एकुण काय तर हा काळ तु मhा कुटुं बासाठी शां ितपू णH व सु ख दे णारा आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (21 स¦d बर 2027 18:20:50 पासून 21 ऑ©ोबर 2027 08:14:10)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ^ादश भाव वQन गोचर (3 ऑ©ोबर 2027 18:24:08 पासून 27 ऑ©ोबर 2027 21:57:04)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात चां गtा व वाईट दोšी cकारhा घटना घे ऊन
ये ईल. एकी कडे आिथHक लाभ होऊ शकतो तर दु सरीकडे धन व वgे यां चे नकळत नुकसान सु œा होऊ शकते . ™ा काळात िवदे श
या/ेवर पै सा घालवणे व अनावIक खचH सं भवतो.
™ा काळात तु pी चां गले कपडे घालाल Sापै की काही हरवू शकतात. घराम’े चोरी हो•ाhा •#ीने सावध रहा.
हा काळ वै वािहक सु ख भोग•ाचा आहे . जर तु pी अिववािहत असाल तर िव(œ िलंग वाtा vwी बरोबर सु ख भोगाल.
िम/ तु मhा बरोबर सहाÁ व सहकाराची भावाना ठे वतील व Sां चा vवहार चां गला असे ल.
धारदार हSार व सं शया…द vwीपासू न दू र रहा. जर तु pी कुठtाही cकारhा कृिष उRोगां शी जोडलेले असाल तर िवशे ष ल- ठे वा
कारण ™ा काळात तु pाला नुकसान सं भवते .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे पिहला भाव वQन गोचर (8 ऑ©ोबर 2027 01:28:30 पासून 18 नोªd बर 2027 08:45:30)
™ा अवधीत मं गळ तु मhा cथम $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा अडचणी ये णार हे सू िचत करतो. vापार व vवसाय या साठी हा काळ
अवघड आहे . तु pाला तु मhा योजना यशKीपणे पू णH कर•ास अनेक अडचणी ये तील. Sामु ळे ™ा िदनात कुठलेही नवे कायH सु ( क(
नये . जर तु pी से वारत असाल तर वAर` अिधकारी, सदÌ व सरकारी िवभागा बरोबर वाद व चु कीhा समजु ती पासु न दू र रहा. तु मhा
पै की िकSेकां ना Sां hा पदाम’े झालेला बदल सोसावा लागे ल.
श/ुंपासु न सावध रहा कारण ते तु मhासाठी समÌा िनमाH ण करतील.
पै शा सं बंधी िवशे ष सावधनता बाळगा कारण नको असलेले खचH करायला लागतील.
™ा काळात cवासाचे अनेक योग आहे त. ते £ा तु pी िववाहीत असाल तर जोडीदार व मु लां पासु न दू र राहयचा योग आहे .
आरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे आवIक आहे . रोजhा जीवनात उदािसन व िन(Õाही अनुभवीत कराल. तु pी Üर, रw तसे च पोटा
सं बंधीhा रोगानी /b रहाल. तु pाला शg, आग व िवषारी जीव‐ज—ु पासु न धोका असtा मु ळे ™ापासु न श›तो दू र रहा. Kत:ला
उÕािहत ठे वायचा cय® करा कारण तु pी िनराशा, िभती, बे चैनी ™ां नी घे रलेले रहाल.
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ज&Uथ चंDापासून रिव चे ^ादश भाव वQन गोचर (18 ऑ©ोबर 2027 02:08:38 पासून 17 नोªd बर 2027 01:58:16)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा बराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ िवशे ष क(न आिथHक अडचणींनी भरलेला आहे . अत:
पै शासं बंधीचे िनणH य िवचारपू वHक व सावधानते ने घे णे आवIक आहे .
तु मhा कामाhा िठकाणी तु pी व तु मचे वAर` अिधकारी यां hाम’े मतभे द होऊ शकतात. तु मचे अिधकारी तु मhा कामाचे कौतु क
करणार नाहीत आिण सं भव आहे की तु pाला िदले गे लेले अिधकार कमी करतील िकंवा पगार कमी दे तील.यिद आपको अपने cयासों व
पAरVम की पयाH ^ सराहना न होए इ]Àत पAरणाम न िनकल} तो भी िनराश न हों ।
जर तु मhा cय®ां चे िकंवा पAरVमां चे कौतु क झाले नाही व हवा असलेला पAरणाम िमळला नाही तर िनराश होऊ नका.
जर तु मचा vापार असे ल तर vापारात फटका बसू शकतो. दे •ा‐घे •ात िवशे ष सावधानता पाळा. हा काळ सामािजक •Š‹ा सु œा
कठीण काळ आहे . कुठtाही वादा म’े पडू नका कारण िम/ां बरोबर व वAर` vwींबरोबर भां डण हो•ाची सं भावना आहे .
तु pाला लां बhा cवासावर जायला लागू शकते परं तु हवा तो फायदा िनघे ल असे नाही. अशा कामां पासू न दू र रहा जीवनात सु र-े ला
आपला मू ल‐मं / बनवा. आपtा व आपtा कुटुं बाhा आरोeाची काळजी Ñा कारण ताप, पोटाhा गडबडी, ने/रोग होऊ शकतात.
™ा वे ळी असं तोष आपtा घराची मन:शां ती व सामं जÌावर cभाव पाडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शिन चे पंचम भाव वQन गोचर (20 ऑ©ोबर 2027 07:12:37 पासून 23 फे«ुवारी 2028 19:22:50)
™ा अवधीत शिन चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ सं कटां चा आहे . ™ा काळात तु pी बघाल की तु मhा
मु खHतेमुळे आपtाच नाते वाईक व अ लाकां बरोबर भां डण व वाद‐िववाद गुं तुन जाल. तु मhा पै की काही कुटुं बातील सदÌां बरोबर
कोटH कचे रीत अडकतील बरोबरच िव(œ िलंगवाtां बरोबर तु मचे मदभे त होतील. आपलया vवहार वर सं यम ठे वा कारण
उतावळे पणा समाजात तु मची मान‐मयाH दा नाहीशी करे ल.
पै शाhा vवहारात सावधान रहा.
कामकाजात सू /बœता आवIक आहे . vवसाय करणाMयां नी नवीन काम सु ( क( नये आिण नुकसानासाठी तयार रहावे . जर तु pी
िनवे श िकंवा शे यर बाजारात असाल तर स’ाची ]$थती चां गली नाही. कुठलेही नवे काम आरं भ क( नये कारण मनासारखा पAरणाम
िमळ•ाची आशा नाही.
तु मhा प®ी/पित व मु लां चे आरोeाची िवशे ष ल- दे •ाची आवाIकता आहे . आपtा मु लां hा आजारा सं बंधी तGारीकडे बे पवाH रा©
नका ™ामु ळे जीवाला धोका अस•ाची श›ता आहे . तÏेती कडे दु लH- केtाने तु मची प®ी/पित आजारी पडू शकतात. तु मhापै की
अिधकां ना मानिसक ताप व बे चैनी राहील. जर तु pी िववाहीत असाल तर जीवनसं गी बरोबर िवमु खता उiy होईल. घरात सु ख चै न िटवू न
ठे व•ास cय® करावे लागतील. िवRा§ाr ना अóास कर•ात (िच राहणार नाही.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे एकादश भाव वQन गोचर (21 ऑ©ोबर 2027 08:14:10 पासून 5 नोªd बर 2027 17:10:42)
™ अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा धनलाभ व ’ये cा^ी होणारा आहे . तु pी िविभy मागsनी
अिधक आिथHक लाभाची आशा क( शकता. तु मचे v]wगत cय® vापार व गुं तवणु क तु मhा साठी अिधक फायदा व अिधक लाभ
घऊन ये तील. तु pी से वारत असाल िकंवा vवसायात असालतर ™ा काळात लाभचे ठरे ल.तु pी अिधक यशKी हो•ाची सं भावना आहे .
™ा काळात तु pी आपtा कायH -े/ात अिधक समृ œ £ाल.
cकृित चां गली Mहायली पािहजे . तु pी Kत: म’े शां ती अनुभव कराल. तु pी बोल•ात व vवहारात जाb िवन{ £ाल.
घरात सु œा तु pी सु खाची आशा क( शकता. तु मची मु ले व जोडीदार cसy व न{ राहतील चां गली बातमी िमळ•ाची सं भावना आहे .
तु pी भौित सु खानी घे रलेले रहाल.
सामािजक •#ीने हा काळ चां गला आहे . समाज तु pाला अिधक आदर‐स ान दे ईल. तु मचे वा
तु मhा कडे खे चले जातील.
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ज&Uथ चंDापासून शु / चे पिहला भाव वQन गोचर (27 ऑ©ोबर 2027 21:57:04 पासून 21 नोªd बर 2027 02:08:02)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न आपt cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा आपtा साठी भौितक व ऐ]Àक सु ख िमळ•ाचा काळ
आहे . आपण आपtा vwीगत जीवनात अनेक घटनां शी आशा क( शकतात. जर तु pी अिववाहीत असाल तर आपtाला आदशH
जोडीदार लाभे ल. आपtा पै की काहीजण आपtा कुटुं बात एक नवीन सदÌ ये •ाची आशा क( शकता. समाजाम’े नवीन
लोकां hा भे टी होतील. िभy िलंगी vwींची सोवत िमळ•ाhा •#ीने काळ चां गला आहे . समाजात आपtाला स ान िमळ•ाची व
cित`ा वाढ•ाची श›ता आहे . आपtाला Kािद# असे दे शी‐िवदे शी जे वण िमळ•ाचे अनेक अवसर ये तील. ™ा काळात जीवनात
अिधक ऐ|यH सं पy व मादक बनव•ासाठी लागणारी उपकरणे व वbू उपलÈ होतील. आपण वg, सौंदयH cसाधने, वाहन यां चा आनंद
उपभोगू शकाल.
पै शाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . आपली आिथHक पAर]$थती सु धारे ल.
जर आपण िवRाथs असाल तर mानाजH नाhा -े /ात सफल हो•ासाठी हा काळ चां गला आहे .
आपण ™ा काळात श/ुचा िवनाश हो•ाची आशा क( शकता. आपtा मनाम’े नकारा‘क िवचार ये तील अशा कोणSाही गो#ींपासू न
सावध रहा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (5 नोªd बर 2027 17:10:42 पासून 26 नोªd बर 2027 00:28:53)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पिहला भाव वQन गोचर (17 नोªd बर 2027 01:58:16 पासून 16 िडसdबर 2027 16:38:40)
™ा काळात रिव चं Jमाव(न आपtा cथम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा कामावर तसे च तु मhा v]wगत जीवनावर
िवशे ष cभाव पडे ल. ™ा काळात कायम K(पाचे िकंवा अ$थाई K(पाचे बदल सं भवतात. कामाhा िठकाणी अडचणी तसे च वAर`
अिधकारी िकंवा मालक ™ां ची नाराजी सं भवते . तु मhा कामाhा जागी अथवा कायाH लयात बदनामी पासु न िवशे ष सावधानी बाळगावी
लागे ल.
तु मचे ठरलेले काम पू णH कर•ास तसे च हे तू सा’ कर•ास नेहमीपे -ा जाb cय® करावा लागे ल. तु pाला लां बhा cवासाचा योग
आहे पण तु मhा मनासारखे िन y होईल असे नाही.
™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल, तु pाला पोटाचे रोग, पचन‐िGये सं बंधी रोग, डोळे तसे च ¨दयाhा सं बंधीत समÌा उ¸वू
शकतात. अत: आरोeा कडे िवशे ष लé व सावधानता बाळग•ाची आवIकता आहे . ™काळात तु pी कुठtाही cकारची जो]खम
प•( नये .
घरासं बंधीत बाबींम’े कुटुं िबयां म’े मतभे द तसे च िम/ां वरोबर (सवे ‐फुगवे ™ामु ळे घरातील भां डणे व तÕम क# सं भवतात.
जोडीदाराशी मदभे द िकंवा वादिववाद तु मhा वै वािहक जीवनावर cभाव पाडू शकतात. एकुण घरातील शां ित व पर…र सामं जÌासाठी
हा काळ कसोटीचा आहे .
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ि^तीय भाव वQन गोचर (18 नोªd बर 2027 08:45:30 पासून 27 िडसdबर 2027 13:04:42)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर‐•मण करे ल. ™ा काळ नुकसान करणारा आहे . तु मचे धन, मू tवान
वbुं ना सु रि-त ठे वा कारण ™ा काळात चोरी हो•ाची सं भावना आहे . काम कर•ाhा िठकाणी काहीतरी अिcय घटना घडून िनराशा
पदरी ये ईल. वाद‐िववादा पासु न दू र रहा कुणाशीही बोलताना शj जपू न वापरा जर तु pी ™ाची काळजी घे तली नाहीत तर ™ा वे ळी
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तु मhा पै की काहींना पदाव(न कमी केले जाईल.
जु ा श/ु पासु न सावध रहा व नवीन बनु दे ऊ नका. तु मhा म’े दु सMयां बÇल ई„º सारखी नकारा‘क cवृ [ी िनमाH ण होऊ शकते .
आपtा अिधकाMयां hा रागाhा cित सावध रहा. ™ावे ळी तु pी दु # लोकां बरोबर मै /ी क(न आपtा कुटुं िबयां बरोबर व िcयजनां
बरोबर भां डण ओढवू न ’ाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ि^तीय भाव वQन गोचर (21 नोªd बर 2027 02:08:02 पासून 15 िडसdबर 2027 08:10:53)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. ही आिथHक लाभ िमळ•ाची वे ळ आहे . ™ा िशवाय हा काळ
आपtा जोडीदार व पAरवारासाठी अSंत शु भ आहे . श›ता असे ल तर आपtा घरात लहान बाळाची चा©ल लागे ल.
आिथHक •Š‹ा आपण सु खी, समृ œ असाल आिण आपtा कुटुं बात सतत समृ œी म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे . तु pी आपtा
आवडीcमाणे ब•मु t पोषाख व Sाला साजे से दािगने व Yात ब•मु t र®े सु œा आपtा Kत: साठी खरे दी क( शकता. कला आिण
सं गीतात आपली गोडी वाढे ल. आपण उŒ पद$थां कडून िकंवा सरकारकडून मदतीची आशा क( शकता.
तु मची cकृती उ[म राह•ाची आशा आहे . Sाच बरोबर सौंदयाH म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (26 नोªd बर 2027 00:28:53 पासून 15 िडसdबर 2027 02:06:26)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे एकादश भाव वQन गोचर (26 नोªd बर 2027 18:44:31 पासून 28 फे«ुवारी 2028 19:17:05)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु खदायक आहे . हा काळात कायाH लयाम’े
पदोyित, vापारात लाभ, vावसाियक -े /ात व उŒ पद िमळू शकते . सामािजक •Š‹ा हा काळ चां गला आहे कारण तु मची समाजात
cित`ा वाढे ल. ™ाकाळात तु मचा थाटमाट व तु मhा उप]$थती कडे सगळयां चे ल- जाईल. तु pी तु मhा आवडयता लोकां कडून व
िम/ां कडून लाभ हो•ाची आशा क( शकतात. ™ा काळात श/ु नरम व परािजत झालेले असतील.
धािमH क कायाH बÇल (िच वाढे ल व मं /ोŒाराची शwी तु मhासाठी लाभदायक ठरे ल.
जर तु pी िववाहयोe असाल तर िववाहाचा िवचार क( शकता ™ाकाळात तु pी cे मात पडाल. पै सा भरपू र असtामु ळे तु मhापै की
अिधकतर जमीन, सं पि[, आभू षण, नवीन वाहन व ऐशोआराम ची नवीन साधने घे •ा िवषयी िवचार क( शकता. तु pी चां गले आरोe व
मानिसक शां तीचा भरपू र आनंद Ñाल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (15 िडसdबर 2027 02:06:26 पासून 2 जानेवारी 2028 20:55:03)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
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™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे तृ तीय भाव वQन गोचर (15 िडसdबर 2027 08:10:53 पासून 8 जानेवारी 2028 19:16:33)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ आपtा साठी सु ख व आनंद घे ऊन ये ईल. आपण
आपtा धनाhा वृ œीची व धनाhा सु र-ीतते ची आशा क( शकाल
vावसायीक •Š‹ा हा काळ चां गला अस•ाची श›ता आहे . आपण पदोyितची आशा क( शकाल. आपtाला अिधक अिधकार
cा^ होतील. आपtाला आपtा cय®ां चा लाभ िमळू शकेल.
सामािजक •Š‹ा हा काळ सु खाचा आहे आपण आपtा िचं ता व िभती यावर िवजय िमळवू शकाल. आपले सहाकारी व पAरिचत
आपtाला सहायता व सहयोग करतील. ™ा िवशे ष अशा काळात िम/ां म’े वाद हाईल व श/ूंवर आपण िवजय सं पादन कर•ाची
श›ता आहे .
आपtा Kत:चा पAरवारात आपला ताळमे ळ चां गला असे ल आपtा भावा बिहणींचा वे ळ आपtा बरोबर चां गtा cकारे vतीत होईल.
आपण ™ा काळात चां गली वgे पAरधान कराल व Kािद# असे भोजन घे ऊ शकाल. आपली धमाH बाबत आवड वाढे ल. मं गलकायH
आपtाला आ ािदत करे ल.
cकृती चां गली राह•ाची श›ता आहे . जर तु pी उपवर असाल तर िववाहा बÇल िवचार क( शकाल कारण हा काळ आदशH साथीदार
शोध•ाचा आहे . आपtापै की काहींना कुटुं बात नवीन बाळाची चा©ल लागू शकते .
तरीपण ही श›ता आहे की हा काळ फार चां गला नसे ल. आपtापै की काही जणां ना vापारा म’े अिधक हानी सं भवते . आपले श/ु ™ा
वे ळी काही अडचणी िनमाH ण करतील. cSेक गो#ीत वाद व गै रसमजां पासू न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ि^तीय भाव वQन गोचर (16 िडसdबर 2027 16:38:40 पासून 15 जानेवारी 2028 03:23:44)
™ा कालावधीत रिव चं xा पासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा साठी सं प[ी सं बंधी िववं चना िनमाH ण
करणारा आहे . या काळात तु pाला पू वाH भास होईल की vापराम’े हवा असलेला (अपे ि-त) लाभ न होता सं प[ीची घट होत आहे . जर
तु pी शे ती िवषयक कायH करत असाल तर Sात सु œा हािन होऊ शकते .
™ा काळात तु मhा भोवतालचे अनेक िcयजन व जवळ राहणारे लोक /b राहतील. िcय व जवळ राहणाMया vwींhा cित तु मचा
vवहार िचडिचडा राहील. तु मचे कायH खालhा दजाH चे व नीचतापू णH राहील. तु pाला जाणवे ल की एरवी आरामात होणाMया व
सरळसोïा वाटणाMया कामात सु œा अडचणी ये त आहे त.
डोळयां hा बाबतीत िवशे ष ल- Rावे हा काळ डोळयां hा सं बंधीत समÌां चा आहे ™ा िदनात तु pी डोकेदु खीने सु œा /b £ाल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे तृ तीय भाव वQन गोचर (27 िडसdबर 2027 13:04:42 पासून 3 फे«ुवारी 2028 15:44:00)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ शु भकाळ आहे . िवशे ष क(न धनलाभासाठी. ™ा
काळात तु pी तु मhा vवसायात व vापारात चां गले धन कमवाल. ™ाकाळात तु pी मू tवान दािगने खरीद•ाची सं भावना आहे .
कामे सरळपणे सं पy होतील व महNपू णH घटना यशKीपणे पू णH होतील. नv cय®ां न म’े तु pाला यश िमळे ल. जर तु pी से वारत असाल
तर अिधकारवाले व cित`ावाली पदोyती होईल. यशKीपणाचे फळpणू न तु मhा आ‘िव|ास व इÀाशwी ला ताकद िमळे ल.
Kा½ चां गले राहील आिण तु pी शwी व िनरोगी यु w झळकाल. तु मhा पू वshा सगळया काळYा व /ासातू न मु wी िमळे ल व
तु मhा उÕाहाला सीमा राहणार नाही. ™ा काळात अSंत Kािद# भोजन िमळ•ाचे योग िदसतात.
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श/ुचा पराजय होईल व तु pाला मानिसक शाित िमळे ल.
िवदे श या/ेला जायचे टाळा कारण हवे असलेले पAरणाम cा^ हो•ाची सं भावना नाही.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (2 जानेवारी 2028 20:55:03 पासून 9 माच 2028 10:05:31)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे चतु थ भाव वQन गोचर (8 जानेवारी 2028 19:16:33 पासून 2 फे«ुवारी 2028 18:24:20)
™ा अवधीत शु G चं xापासू न आपtा चव§ा$थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाb क(न आिथHक भरभराटीचा आहे . आपण
समृ œ हो•ाची आशा क( शकता. जर आपण शे तीिवषयक vवसाय करत असाल तर हा काळ शे तीसं बंधी साधने उiादने ™ा बाबतीत
फायRाhा •#ीने चां गला आहे .
आपला मोtवान वे ळ पित/प®ी व मु लां hा बरोबर महNपू णH िवषयाची चचाH कर•ात खचH होईल. आपण Kािद# जे वण, उ[म वg,
सु गधीxv यां चा आनंद Ñाल.
सामािजक जीवन वे गवे गळया घटनां नी पAरपू णH होईल. आपली लोकिcयता वाढे ल. नवीन िम/ िमळ•ाची श›ता आहे . आपtा नवीन व
जु ा िम/ां चा सहवास सु खद होईल. आपण घरापासू न दू र आनंदात काळ घालव•ाचा िवचार क( शकता. Sात िभy िलंगी vwी
बरोबर आनंद िमळ•ाची सं भावना आहे .
cकृती चां गली राहील आिण आपtात शwी असtाची जाणीव होईल. ™ा काळात आपण ऐशारामाhा वbू व उपकरणे खरे दी
कर•ाचा िवचार कराल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे तृ तीय भाव वQन गोचर (15 जानेवारी 2028 03:23:44 पासून 13 फे«ुवारी 2028 16:22:55)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा vवसायात व v]wगत जीवनात सु ख
सफलता दे णारा आहे . vवसायात भरभराटीचा योग आहे . तु pाला तु मhा चां गtा कामाबÇल व ’ेय cा]^साठी राजकीय पु र5ार
िमळ•ाची श›ता आहे .
समाजात तु pाला स ाननीय $थान िमळ•ाची श›ता आहे . कुटुं बातील सदÌ, िम/ आिण आळखीची माणस तु pाला िनKाथs पणे cे म
दे तील. तसे च श/ुंवर िवजय िमळवाल.
v]wगत जीवनात तु pी Kत:ला मानिसक व शाAररीक •Š‹ा K$थता अनुभवाल. असे पिहtां दा कधीच झालेले नसे ल. ™ा काळात
धनलाभ होईल. जीवनाhा बÇल तु मचा •#ीकोण सकारा‘क व उÕाहपू णH असे ल. मु ल जीवनात िवशे ष आनंददायी ठरतील. एकुण काय
तर सु खी काळाचं वरदान तु pाला िमळालेले आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पंचम भाव वQन गोचर (2 फे«ुवारी 2028 18:24:20 पासून 28 फे«ुवारी 2028 20:14:48)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. अिधकतर काळ आनंदात vतीत होईल. पै शाhा •#ीने हा
चां गला काळ आहे कारण तु pी आपtा धनाची वृ œी क( शकाल.
जर तु pी राजकीय िवभागाnारा घे •ात ये णाया पAर-ा दे त असाल तर तु pाला यश िमळे ल.
जर से वारत असाल तर पदोyित सं भवते . तु pी सामािजक cित` म’े वाढ हो•ाची आशा क( शकता तु मचे िम/, मोठी लोक, िश-क
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यां ची तु मhावर कृपा •#ी राहील.
िcयजनां बरोबर सं बंध ²े हपू णH राहतील व तु मhा cणयीजीवनात उ•टता राह•ाची आशा आहे . तु pी वै वािहक जीवनात सु ख िकंवा
िभy िलंगवाtा बरोबर शाAररीक सं बंधां ची आशा क( शकता. तु pी कुटुं बातील नvा सदÌाला भे टू शकता िकंवा नvा v]wला
पAरवारात घे वू शकता.
™ा काळात आरोe उ[म राहील. ™ा काळात चां गtा भोजनाचा आनंद Ñाल, धन लाभ होईल आिण Yा वbुं िमळव•ाची इÀा
होती Sा िमळतील.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे चतु थ भाव वQन गोचर (3 फे«ुवारी 2028 15:44:00 पासून 12 माच 2028 16:37:27)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा तु मhा जीवनातील काही भागात अडचणी िनमाH ण करे ल.
तु मhा पै की अिधकां ना जु ा श/ुंना िनयं /ण कर•ात अडचणी ये तील. तु मhा पAरवारातील िकंवा िमं /ामधलेच काही श/ुंशी तु मची
टªर होईल. काहींची दु # लोकां बरोबर मै /ी होईल.
Yामु ळे नंतर तु pाला /ास सहन करावा लागे ल. Sामु ळे Kत:hा वागणू कीकडे ल- ठे वणे आवIक आहे .
आरोeाकडे ल-दे णे आवIक आहे कारण ™ा काळात Üर िकंवा छातीम’े अK$थता जाणवे ल. तु मhा पै की काहींना रw व
पोटाचे िवकार सं भवतात.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ितत रहाल. तसे च िनराशे hा वाटे वर वाटचाल कराल.
™ा काळात नाती तु मhा कडून िवशे ष अपे -ा करतील अिधक दु :खापासु न वाच•ासाठी आपtा कुटुं िबया बरोबर व अ
बरोबर शां ितपू णH vवहार ठे वा. आपtा सामािजक cित`े ला व स ानाला धªा लागू दे ऊ नका.

नाते वाईकां

™ा काळात जिमन सं पि[hा िवषयां पासु न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे चतु थ भाव वQन गोचर (13 फे«ुवारी 2028 16:22:55 पासून 14 माच 2028 13:14:46)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा चतु थH $थानातू न •मण करे ल. हा काळ तु मhा वतH मान सामािजक bर व कायाH लयात आपली cित`ा
िटकव•ास कठीण जाईल. आपtा पे -ा वAर` अिधकारी, शु भिचं तक व सÂागार यां hाशी वाद टाळा.
कौटुं िबक जीवनात तणाव व वै वािहक सु खाम’े कमी ये ऊ शकते . घरhा शां ित साठी कौटुं िबक सदÌां बरोबर कुठtाही cकारची
भां डणे टाळा.
हा काळ नैराz व िचं ता ™ां नी सतावणारा राहील.
अरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे तसे च आजारापासू न वाच•ासाठी नशे पासू न दू र राहणे आवIक आहे .
ज&Uथ चंDापासून शिन चे ष भाव वQन गोचर (23 फे«ुवारी 2028 19:22:50 पासून 8 ऑग 2029 12:31:59)
™ा अवधीत शिन चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मु ³त: धनलाभ दे णारा आहे . ™ा काळात तु pी
सगळी िबल. कजH व िकंमत इSां दी चु कवाल. धन सरळमागाH नी व आशे पे-ा जाb मा/े म’े ये ईल. तु pी जमीन िकंवा घर खरे दी कराल.
जर तु मhा कडे पिहtा पासु न भू खंड असे ल तर घर बनव•ा िवषयी िवचार क( शकता. हाकाळ श/ुला हरवू न िवजय cा^
कर•ाचा आहे Kा½ उ[म राहीलव तु pी शां ती अनुभवाल.
vवसाियक व सामािजक •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे . तु मhा पै की काहींचे अिधकारी िवशे ष •Š‹ा तु pाला पाठींबा दे तील.
िम/सु œा सहाÁ करतील व सहानुभूती दे तील.
िववािहत vwींचे वै वािहक जीवन ²े हपू णH व सु खद असे ल आिण cे मीकां ना पर…र उ•ट -ण घालवायला िमळतील. जे लहान बाळाची
वाट बघतायत Sां hा घरात नवीन पा•णा ये •ाचा सु अवसर िमळे ल. तु मhा fहां hा बदलामु ळे तु मचे आजु बाजु चे पण सु खी राहतील.
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ज&Uथ चंDापासून गुQ चे दशम भाव वQन गोचर (28 फे«ुवारी 2028 19:17:05 पासून 24 जुलै 2028 15:36:02)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा जीवनाhा गती म’े अडथळे आणणारा असे ल. ™ाकाळात
तु मचे िवचार नकारा‘क असतील. व तु pी Kत:ठा अभागी समजाल. ईÀा पू णH न झाtानी तु pी िचडिचडे £ाल. इकडे ितकडे भटकू
नका कारण िनराशाच पदरी पडू शकते .
™ा काळात िवशे ष जागृ क रा©न तु मhा कायाH लयात अिधकाMयां शी व घरातील मो¦ां शी वाद घालू नये . जर सतकH राहयला नाहीत तर
तु मचे पद व cित`ा राहणार नाही व तु मचे कुठtातरी दु रhा िठकाणी $थानां तरण होईल.
तु मhा कडे व तु मhा मु लां hा आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा आपले डोळे व गळयासाठी सावध रहा. शAरराचा थकवा टाळ•ासाठी
आरामदायक राहणे आ‘सात करा. ™ा िवशे ष काळात सतकH रहा कारण तु मhा दु लH-ीतपणा मु ळे मु लां चे जीवन धो›ात पडू शकते .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ष भाव वQन गोचर (28 फे«ुवारी 2028 20:14:48 पासून 28 माच 2028 18:21:38)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोच•मण करे ल. हे गोचर •मण तु मhा साठी काही कठीण काळ आणू शकते .
तु मhा cय®ात अनेक अडचणी ये तील. श/ु वाढ•ाची सं भावना आहे आिण आपtा vावसाियक भागीदारा बरोबर भां डण होऊ
शकते . हे पण सं भव आहे की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ श/ु बरोबर समझोता करावा लागे ल.
™ा काळात प®ी व मु लां बरोबर वाद टाळा. तु pाला हा पण सÂा िदला जातो की लां बचा cवास टाळा कारण अपघात होऊ शकतो.
आरोeा काळजी Ñा कारण रोग, मानिसक बे चैनी िभती व यासै न रोगानी /b रहाल.
समाजात cित`ा व कायाH लयात स ान िटकवू न ठे वा कारण असा cय— केला नाहीत तर तु pाला अपमान, उगाचच होणारे वा व
कोटH कचे री यां ना तोंड Rावे लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे चतु थ भाव वQन गोचर (9 माच 2028 10:05:31 पासून 28 माच 2028 13:49:58)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनाhा cSेक -े /ात उyित घे ऊन ये ईल. v]wगत
(पात तु pी तु मhा जीवनात पू णHपणे सं तु# £ाल. आिण तु pाला cSेक कायाH त, cSेक उRोगात लाभ होईल. समाजात तु मचा bर
वाढे ल व तु pाला स ान cा^ होईल.
पै शाhा •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे आिण पै सा व वारसा हªानी ये णारी सं पि[ िमळ•ाचा योग आहे . तु pाला तु मhा पित/प®ी
कडून सु œा लाभ हो•ाची सं भावना आहे .
घरात ™ावे ळी नवीन सदÌ ये •ाची श›ता आहे . तु मची माता तु मचा अिभमान करे ल अशी पू री सं भवना आहे .
तु मhा फw उप]$थतीने कुटुं बां चे सदÌ यशKी होऊ शकतात.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे पंचम भाव वQन गोचर (12 माच 2028 16:37:27 पासून 20 एिLल 2028 13:25:56)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात -ु Èता व अbाvbे चा cितक आहे . तु मचे खचH
श› असतील ते वढे कमी करणे बु œीमानी ठरे ल कारण ™ा काळात पै सा व खचH ™ावरचे िनयं /ण तु मhा हाताबाहे रचे ठरे ल.
मुं ला कडे िवशे ष ल- दया कारण ती आजारी पडु शकतात. तु मhात व तु मhा मु ला म’े मतभे द होऊ दे ऊ नका कारण ते क#कारक
ठरतील.
श/ु बरोबर सावधपणे िनरािपटा करा आिण नवे श/ु बनु दे ऊ नका श/ु ™ा िवशे ष काळात तु मhा -ोभाचे कारण बनू शकतो.
आरोeाकडे िवशे ष ल- दे •ाची आवIकता आहे . तु pी िन(Õाह, थकवा व बे चैनी अनुभव कराल. तु मhा पै की काही आशा एखाR
रोगानी /b रहाल Yाची नीट पणे तपासणी करावी लागे ल. तु मhा भोजन सवयी कडे ल- Rा.
तु मhा पै की काहींhा vवहारात बदल ये ईल. तु pी रागीट, आशं िकत व िcयजनां बरोबर उदासीन रहाल जे तु मhा Kभावाhा िव(œ
असे ल. तु मhा पै की काही आपला थार व cिसœी गमावू शकतो नको असलेtा आवIकता व काही अनैितक कामाची cलोभने
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तु pाला अडचणीत टाकतील. ™ा काळात कुटुं बातील सदÌां बरोबर भां डणे टाळा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पंचम भाव वQन गोचर (14 माच 2028 13:14:46 पासून 13 एिLल 2028 21:43:56)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा पं चम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा cभाव तु मhा जीवनावर सु œा पडे ल. हा काळ िवशे ष
क(न आिथHक व मानिसक शां ित म’े िवì आणणारा आहे . तु pाला vवसायात व कायाH लयात िवशे ष सावधिगरी बाळगायला. लागे ल
जे णे क(न तु मचे अिधकारीगण तु मhा कामानी नाखु ष रहाणार नाहीत. कायाH लयात तु मचे वAर` पदािधकारी व मालक यां hाशी वाद
टाळा काही सरकारी काम तु मhासाठी िचं तेचा िवषय बनू शकतात. ™ाकाळात काही, नवे श/ु बनु शकतात.
श› आहे की तु pी Kत:ला अK$थ िकंवा िन
सु œा अ]$थरता ये ऊ शकते .

ीय अनुभवीत कराल. ते £ा तÏेती कडे ल- दे णे आवIक आहे . तु मhा Kभावात

मु लां सं बंधी समÌा िचं तेचा िवषय बनू शकतील. असा कुठtाही cकारचा वाद टाळा जे णे क(न तु मhा व तु मhा मु लाम’े मतभे दाचे
कारण बनू शकेल. मानिसक िचं ता, िभती व बे चैनी तु मhावर हावी होऊन कुcभाव पडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पंचम भाव वQन गोचर (28 माच 2028 13:49:58 पासून 12 एिLल 2028 23:48:15)
™ा काळात बु ध चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा v]wगत जीवनात क# सू िचत करतो. ™ा
काळात तु pी तु मhा प®ी, मु ले व अ सदÌां बरोबर वाद‐िववाद टाळा. यह हा असा काळ नाही की तु pी तु मचे िवचार व हÉ िम/ां वर
थोपवाल. आपtा िcय vwी बरोबर vवहार करताना सतकH रहा.
cकृित ही िचं तेचा िवषय बनू शकते . खा•ाकडे ल- Rा कारण तु pी Üर िकंव अितउŸ तापभावाने आजारी पडू शकता. अशा कुठtा
कायाH त भाग घे ऊ नका जे जीवनात धोका उiy करतात.
मानिसक •#या तु pाला उ[ेिजत व श]wहीनता जाणवे ल.
™ा काळात तु pी बे चैनी व शाAररीक /ासानी fb रहाल.
कामधं Rा म’े क#कारक व कठीण पAर]$थती िनमाH ण होईल. जर तु pी िवRाथsदशे त असाल तर िनzयपू वHक एकाfते ने अóास करा.
मन ]$थर ठे वा .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे सXम भाव वQन गोचर (28 माच 2028 18:21:38 पासून 1 ऑग 2028 12:32:24)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ gीयां मु ळे ये णाMया अडचणींचा आहे . gी बरोबर
कोटH कचे री टाळा व बायको बरोबर मधु र सं बंध ठे वा. हा अशा बायकां साठी िवशे ष (पाने बे चैनीचा काळ आहे Yां hा ज प/ीत शु G,
सातvा $थानात आहे . तु मची प®ी gीरोगां नी, शाAररीक पीडा, मानिसक तणाव ™ां नी /ासलेली राहील.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही पै शाचे नुकसान न होवो ™ासाठी gीसं पकH टाळा.
तु मचे दु # िम/ काहीतरी अिन# करतील असा तु pाला आभास होत राहील. बायकां बरोबर उगाचच मतभे द तु मhा सं तापाचे कारण
बनेल. कुठtातरी मिहले सबं धीhा भां डणात पडून तु pी नवे श/ु बनवाल.
™ा काळात तु pी मानिसक तणाव, िनराशा Gोध ™ानी /b £ायची सं भावना आहे . आरोeाची काळजी Ñा कारण तु pी यौनरोग,
मू /िवकार िकंवा छो‹ा‐मा¦ा रोगानी /ासलेले रहाल.
vावसाियक •#या हा काळ फारसा चां गला नाही. दु # सहकाMयां पासु न सावध रहा कारण ते तु मhा cगतीhा मागाH त अडथळे िनमाH ण
करतील. तु pाला तु मचे वAर` अिधकारी मान‐स ान दे तील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ष भाव वQन गोचर (12 एिLल 2028 23:48:15 पासून 27 एिLल 2028 20:19:30)
™ा अवधी म’े बु ध चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात सकारा‘क व नकारा‘क अशा दोšी
घटनां चे िमVण राहील. हा िवशे षकाळ v]wगत जीवनात यश, ]$थरता व उyि[ सू िचत करतो तु मhा योजना यशKीपणे सं पy होतील
व Sामु ळे लाभ cा^ होईल.
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कायH -े/ात तु pी आणखी चां गले काम कर•ाची सं भवना आहे . तु pी सगळया कामां म’े cगतीची आशा क( शकता.
™ काळात समाजात तु मची cित`ा वाढे ल. तु मचा सामािजक bर वाढे ल. cकृती चां गली राहील व बरोबरच मानिसक शां ित व आनंद
अनुभवास ये ईल.
परं तु तु मhा पै की काहींना बु धा hा ™गती मु ळे श/ुप-ा कडून िचं ता व अडचणी सतावतील.
आपtा पै शाची काळजी Ñा. आपtा अिधकाMयां बरोबर कुठtा ही cकारचा वाद टाळा.
Kा½ धो›ात टाकणाMया कुठtाही घटनां पासु न दू र रहा. शरीरा मधला ताप ™ा काळाल /ासाचे कारण बनू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ष भाव वQन गोचर (13 एिLल 2028 21:43:56 पासून 14 मे 2028 18:36:24)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा जीवनाhा cSेक -े /ात सफलता
िमळ•ाचा आहे . तु pी धनcा^ीमु ळे बãõकेhा खाSात वृ ]œ, समाजात उŒ $थान व जीवनाम’े सकारा‘क पAरवतH नाची आशा क(
शकता. हा काळ तु मचे मनोबल वाढवणारा आहे . तु pाला वAर` पद िमळू शकते व वAर` पदािधकाMयां कडून तु मचा स ान होऊ
शकतो. तु मhा cय®ां थी वाखाणणी वAर` पदािधकाMयां बरोबर अनुकूल सं बंध ही ™ा काळाची िवशे षता आहे . श/ु तु मhा जीवनातू न दू र
जातील.
आरोeाचा िवचार करता तु pी रोग, नैराशा, अकमH •ता, िचं ता ™ापासू न मु w रहाल. तु मhा कुटुं बासाठी सु œा हा काळ उ[म राहील.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ष भाव वQन गोचर (20 एिLल 2028 13:25:56 पासून 31 मे 2028 00:23:49)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ शु भ सू िचत करणारा आहे . ™ा काळात तु pी सोने,
पोवळे , तां बे cा^ कराल. धातु व अ vापारात तु pाला अचानक लाभ होईल. जर तु pी से वारत असाल व Yा पदोyित व स ानाची
cती-ा करत असाल तर तो तु pाला ™ा काळात cा^ होईल. तु मhापै की बMयाच जणां ना कामात यश िमळे ल.
सवH / आिथHक दशा सु धार•ाने तु pी सु र-ा शां ित व सु ख अनुभव कराल. तु pाला ™ा िदनात पू णHपणे मानिसक शां ित िमळे ल व तु pी
भयमु w £ाल.
हाच श/ुवर िवजय cा^ कर•ाचा काळ आहे . जर तु मhा वर कुठला खटला चालू असे ल तर िनकाल तु मhा बाजु ने लागे ल. तु मचे
बरे चसे श/ु भागे हटतील व तु मचा िवजय होईल. समाजात तु pाला स ान व cित`ा िमळे ल. तु मhा पै की काही दान‐पु •ाचे कायH
करतील.
™ा काळात आरोe चां गले राहील. सारे जु ने रोग व क#ापासु न मु wी िमळे ल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे सXम भाव वQन गोचर (27 एिLल 2028 20:19:30 पासून 5 जुलै 2028 17:02:01)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ आजारपण घे ऊन ये ईल. तु pाला ™ा अवधीत
शरीरातील दु :ख व कमजोरी झेलावी लागे ल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ता व अशां ित अनुभव कराल. हा काळ मानिसक गु तां गुंत व कुटुं िबयां बरोबर गै समजु ती दशH वतो. आपली
प®ी/पित, मु लां बरोबर सं भाषण करते वे ळी वाद टाळा िकंवा आपु लकी कमी होऊ दे ऊ नका. अशी वे ळ ये ऊ दे ऊ नका की तु pाला
अपमािनत व खाली मान घालायला लागे ल.
तु मhा cय®ात ये णाMया अडचणीं तु pाला अिधक सं ताप दे तील. तु मचा cवास करायचा िवचार असे लतर तो सं भवत: क#कारक व हवे
ते फळ न दे णारा असे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे सXम भाव वQन गोचर (14 मे 2028 18:36:24 पासून 15 जून 2028 01:13:35)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ क#पद या/ा आरोeा सं बंधी िचं ता व vापारात
मं दीhा सू चक आहे . कायाH लयात तु pी तु मhा वAर` vं wी िकंवा उŒािधकाMयां बरोबर मतभे द टाळा. कायाH लयात िकंवा रोजhा
जीवनात नवीन श/ु बनणर नाहीत ™ाची काळजी ’ा.
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™ा काळात vापाराम’े अडचणी िकंवा तोटा होऊ शकतो. तु pाला तु मचा cय® म’ेच सोड•ास िववश केल जाऊ शकते . जे
िमळव•ाचे तु मचे Kè होते . Sा उÇे श व ल- cा^ी म’े अडचणी ये ऊ शकतात.
तु मhा जोडीदारला होणारे शाAररीक क#, दु :ख व मानिसक vथा िचं तेचा कारण बनू शकतात. तु pाला Kत:ला सु œा आरोeा सं बंधी
काळजी घे णे आवIक आहे . कारण तु pी पोटाचे िवकार, िवषारी भोजना पासू न होणारे रोग िकंवा रw दोष ™ा सार³ा रोगाचे िशकार
होऊ शकता. मु लां चे आरोe सु œा िच—ेचा िवषय बनू शकते . ™ा vितAरw ™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल.
ज&Uथ चंDापासून राR चे ि^तीय भाव वQन गोचर (24 मे 2028 15:12:48 पासून 4 फे«ुवारी 2030 13:05:23)
™ा काळात रा© चं Jपासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर‐•मण करे ल. हा काळ आिथHक, शाAररीक व सामािजक ™ा ितšी साठी
कठीण आहे . ™ा वे ळी पै शाकडे नजर ठे वा िकंवा चोर व अचानक खचाH पासु न सावध रहा.
वषाH hा ™ा काळात आरोe व भोजन सवयी िवषयी सतH क रहा. अवे ळी केलेtा भोजनामु ळे पोटाhा गडबडी उ¸वतात. डोळयां ची
िवशे ष काळजी ’ा तु मhा मधtा अनेकां hा प®ी िकंवा पितचे आरोe िचं तेचा िवषय बनू शकते .
हाच काळ कोटH ‐कचे री पासु न दू र राह•ाचा आहे कारण ™ा काळात तु pी तु मची केस हा( शकता.
आपtा िcयजनां बरोबर व जवळhां बरोबर वाद टाळा. ™ा िदनात तु मची जोडीदार बरोबर खटखट होईल. कुठे ही तु pाला खोटपणा
जाणवला तर Sापासु न दू र रहा. Sामु ळे तु मhा cित`े ला धªा लागू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून केतु चे अAम भाव वQन गोचर (24 मे 2028 15:12:48 पासून 4 फे«ुवारी 2030 13:05:23)
™ा अवधीत केतु चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मचे शाAरAरक क# सू िचत करणारा आहे . ™ा
काळात आरोeाकडे ’ान Rा कशाही cकारे जीव धो›ात घालू नका. ™ा काळात तु pाला अनेक रोग होतील. ताप जननेिxय रोग शरीर
दु खणे अशा अनेक रोगां नी /b रहाल.
मानिसक (पात तु pाला शwीहीनता जाणवत राहील. तु मhा िनवास $थानावर घडलेली घटना कारण बनू शकते .
खचाH कडे ल- ठे वा व अचानक होणाMया खचाH साठी धन जपु न ठे वा.
चु कीhा कामां पासु न दू र रहा जी तु pाला अपराधी बनवू न कायदयाhा दरवाजा पयr त घे ऊन जाईल. तु मhा चू कीhा कायाH मुळे
समाजात तु मची बदनामी होऊ शकते .
तरीपण शु _ प-ात तु मhामधले काही चां गtा काळाची आशा क( शकता व जीवनात नवीन उÕाह अनुभव कराल. ™ा काळात
तु मची भोजन व अ’ा]‘क कायाH म’े (िच वाढे ल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे सXम भाव वQन गोचर (31 मे 2028 00:23:49 पासून 12 जुलै 2028 15:15:20)
™ा अवधीत मं गळ चं xा पासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. आरोeाhा •#ीने हा काळ कठीण आहे .
तु मh Kत:चा cित िकंवा प®ी िकंवा जवळचे नाते वाईक यां ची आरोe समÌा मानिसक िचं तेचे कारण बनेल. तु pाला थकवा जाणवे ल
तसे च ने/ रोग, पोटाhा तGारी व छाती चे क# सतावतील. तु pाला तु मh जोडीदार hा आरोeाचीही काळजी ’ावी लागे ल. तु pाला व
तु मhा प®ी/पित ला गहन मानिसक िचं ता सतावे ल.
तु मhा पै की अिधकां ची कुठtातरी सÐन v]w बरोबर श/ुN सं भवते . तु pा पित प®ी म’े वे गवे गळया िवचारां मुळे गै रसमज न होवो
™ासाठी सावध रहा. जर बु œीचातु याH ने व कुशलते ने हे मतभे द नाही सोडवले तर मो¦ाभं डणात Sाचे (पां तर होईल. आपले िम/ व
नाते वाईक यां hा बरोबर समजू तीने वागा. तु मचे नाते वाईक तु मhा मनोvथेचे कारण बनतील. तु मhा vवहारावर िनयं /ण ठे वा कारण
तु मची मु ले तसे च भाऊ‐बिहण तु मhा बरोबर राग‐राग करतील व अपशjां चा वापरही करतील पै शाhा vवहारा cित सावध रहा.
vथH चु रशीhा फेMयात तु pी पै सा गमवाल. शानशौकी वर खचH न करता चां गले भोजन व कपडयां कडे ल- Rा.
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ज&Uथ चंDापासून रिव चे अAम भाव वQन गोचर (15 जून 2028 01:13:35 पासून 16 जुलै 2028 12:06:05)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ नुकसान व शरीराhा vाधींनी fb करणारा
आहे . नको Sा खचाH पासू न दू र रहा व आिथHक vवहारात सावध रहा.
हा काळ कायाH लयात अिcय घटनां चा आहे . कायाH लय अ’- व वAर` अिधकाMयां शी कुठtाही cकारचा मदभे द टाळालतरच तु pी
सु रि-त रा© शकाल.
घराम’े नवरा/बायको चा वाद भां डणाचे (प घे ऊ शकतो. पाAरवारी सामं जÌ व सु खासाठी कुटुं बाचे सदÌ व िवरोधकां बरोबर भां डण
न £ावे ™ा िवषयी जाग(क रहा.
आरोeाची िवशे ष काळजी ’ा कारण पोटाचे रोग, रwदाब, मू ळvाध अशा रोगां पासू न /ासलेले रहाल. तु pी, भय, िचं ता व बे चैनीनी
/b रहाल. Kत:च िकंवा आपtा कुटुं िबयां च जीवन धो›ात घालू नका. कुठtाही नाते वाईकाची समÌा अचानक समोर ये ऊन िचं तेचा
िवषय बनू शकते .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे अAम भाव वQन गोचर (5 जुलै 2028 17:02:01 पासून 21 जुलै 2028 14:38:03)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व यशाचा cतीक आहे . हा तु मhा सगळया
कामां ना व योजनां ना यश दे ईल. हा पै शाhा •#ीने ]$थर व लाभ दे णारा काळ आहे . तु मचा समाजात bर वाढे ल. लोक तु pाला स ान
दे तील व लोकिcयते त वाढ होईल.
™ा काळात तु मची जीवनशै ली आरामदायक असे ल. मु लां पासु न सु ख िमळ•ाची सं भावना आहे . कुटुं बात बाळाचा ज
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु मची मु ले सं तु# व सु खी राहतील.
तु मhे चै त

सु खात वाढ

व बु œीमानी वाढे ल. तु pी तु मची cितभा व mान ™ां चा बरोबर िनणH य घे •ात उपयोग कराल.

श/ु नामोहरम होतील व तु मhा ते जापु ढे िफके पडतील. ™ावे ळी सगळीकडून मदतीची अपे -ा क( शकता.
पर—ु ™ावे ळी cकृित कडे अिधक ल- दे णे आवIक आहे कारण तु pी आजारी पडू शकता. खायची ïायची काळजी Ñा, cसy रहा
तसे च उदािसनता व िभतीला जवळ ये ऊ दे ऊ नका.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे अAम भाव वQन गोचर (12 जुलै 2028 15:15:20 पासून 26 ऑग 2028 20:17:34)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात जाbक(न शाAरAरक क# होतील. आपtा
जीवनात आरोe, दे हसौ`व ™ां ची िवशे ष काळजी ™ा अवधीत घे णे आवIक आहे . रोगां पासु न दू र रहा व बरोबरच चां गtा आरोeा
साठी कुठtाही cकारची नशा व चू कीhा सवयी पासू न दू र रहा. तु pाला काहींना रwां संबंधी रोग pणजे च रwाची कमी, रwgाव
असे आजार उ¸वू शकतात. ™ाकाळात शाg व श/ु पासु न दू र रहा. जीवनात धोका उiy करणारे कोणते ही काम क( नका.
आिथHक vवहारां वर ल- दे णे आवIक आहे . सावधान न राह•ाने तु मhा पै की अिधकां ना िमळणाMया फायRाम’े तू ट ये •ाचा सं भव
आहे . कजH न घे ता Kत:ला कजH मुw ठे वायचा cय® करा.
जर तु pाला आपtा कामात िकंवा vवसायात यशKी £ायचे असे ल तर जाb cय® करावे लागतील आपले पद व cित`े वर पकड
कायम ठे व•ासाठी अनेक अडचणींना तोंड Rावे लागे ल.
तु मhापै की अिधकां ना िवदे श cवासावर जायला लागे ल. तसे च बMयाच काळ आपtा कुटुं िबयां पासु न दू र रा©न िवरह सहन करावा
लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे नवम भाव वQन गोचर (16 जुलै 2028 12:06:05 पासून 16 ऑग 2028 20:28:23)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िवशे ष महNाचा cभाव पडे ल. ™ा
काळात तु मhावर कोणी षडयं / रचtानु तु pी दोषी मानले जाऊ शकता. जागा बदल•ाची श›ता आहे तसे च मानिसक‐शां ितची
कमी जाणवू शकते .
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तु pाला िवशे ष काळजी Ñावी लागे ल जे णे क(न तु मचे अिधकारी तु मhा कामावर नाराज न राहोत. तु pाला अपमान िकंवा मानहानी
सहन करावी लागे ल आिण तु मhावर खोटे आरोप केले जा•ाची श›ता आहे . Kत:ला किठण िकंवा गुं तणाMया ]$थती पासू न दू र ठे वा.
आिथHक •#या हा काळ किठण आहे . पै सा वसू ल करणे कठीण जाऊ शकते . िवनाकारण होणाMया खचाH पासू न िवशे ष क(न, दू र रहा.
तु मhा व तु मhा गु ( म’े वाद होऊ शकतो. तु मhा म’े आिण कुटुं बातील सदÌ तसे च िम/ां hा म’े मतभे द िकंवा वै चाAरक वाद
भां डण िकंवा असं तोषाचे कारण बनू शकतात.
™ा काळात शाAररीक व मानिसक रोगां नी /b राह•ाची सं भावना आहे . pणू न आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा ™ा िदनात तु pाला अिधक
थकवा, िनराशा िकंवा हताशा जाणवू शकेल.
™ा सगळया v]wAरw तु pी कुठtातरी चां गtा कामा िवषयी. िवचार क( शकता िकंवा Sात नैपु• cा^ क( शकता. cवासाचा
योग आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे नवम भाव वQन गोचर (21 जुलै 2028 14:38:03 पासून 5 ऑग 2028 07:40:58)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा कायH -े/ात अडचणी व cगती थां बवू शकतो.
तु pी हे ल-ात ठे वा की कुठलेही काम करताना नंतर पzाताप करायला लागू नये .
कुठलेही नवीन काम सु ( कर•ाhा आधीच अडचणी ये तील. अशा अनेक कारणां मुळे तु pीं मानिसक •Š‹ा िचडणे , अ]$थरता व
अSंत दबाव अनुभव कराल.
श/ु पासु न सावध रहा करण ™ा काळात ते तु pाला अिधक नुकसान पोहोचवू शकतात. कुटुं िबय व नाते वाईकां बरोबर वाद घालू नका
कारण Sाला भां डणाचे (प ये इल.
™ा काळात तु मhा िचडिचडया Kभावामु ळे तु pी धमH िकंवा दु Áम ]$थती म’े चू का व कमतरता शोधू न काढाल. ™ा काळात काम पू णH
कर•ासाठी तु pाला अितशय पAरVम करावे लागतील. परं तु कायH आवडणारे नसtास तु pाला /ास घे •ास थां बवू शकते .
लां बचे cवास टाळा कारण ते क#कारक ठरतील व हवे असलेले फळ िमळणार नाही. भोजनात चां गtा सवयी व जीवनात सकारा‘क
]$थती आ‘सात करा.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे एकादश भाव वQन गोचर (24 जुलै 2028 15:36:02 पासून 26 िडसdबर 2028 13:39:33)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु खदायक आहे . हा काळात कायाH लयाम’े
पदोyित, vापारात लाभ, vावसाियक -े /ात व उŒ पद िमळू शकते . सामािजक •Š‹ा हा काळ चां गला आहे कारण तु मची समाजात
cित`ा वाढे ल. ™ाकाळात तु मचा थाटमाट व तु मhा उप]$थती कडे सगळयां चे ल- जाईल. तु pी तु मhा आवडयता लोकां कडून व
िम/ां कडून लाभ हो•ाची आशा क( शकतात. ™ा काळात श/ु नरम व परािजत झालेले असतील.
धािमH क कायाH बÇल (िच वाढे ल व मं /ोŒाराची शwी तु मhासाठी लाभदायक ठरे ल.
जर तु pी िववाहयोe असाल तर िववाहाचा िवचार क( शकता ™ाकाळात तु pी cे मात पडाल. पै सा भरपू र असtामु ळे तु मhापै की
अिधकतर जमीन, सं पि[, आभू षण, नवीन वाहन व ऐशोआराम ची नवीन साधने घे •ा िवषयी िवचार क( शकता. तु pी चां गले आरोe व
मानिसक शां तीचा भरपू र आनंद Ñाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे अAम भाव वQन गोचर (1 ऑग 2028 12:32:24 पासून 31 ऑग 2028 21:33:52)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल हा काळ चां गtा पAर]$थतीचा cतीक आहे . ™ा िवशे ष काळात
भौितक सु ख साधनां ची आशा क( शकाल. तसे च पू वs आलेtा सं कटां वर ™ाकाळात िवजय िमळू शकाल. तु pी जमीन, घर व इ े ट
घे •ाचा िवचार क( शकता.
जर तु pी अिववाहीत यु वक िकंवा यु वती असाल तर चां गtा वर िकंवा वधू ची आशा क( शकता. जे आपtासाठी चां गले भाe घे ऊन
ये तील. pणू न तु pाला सुं दर व आकषHक यु वतीची सोबत िमळ•ाची श›ता आहे .
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आरोe उ[म राहील.
जर िवRाथs दशे त असाल तर तु मची अिधक cगती होईल. तु मhा cखरते कडे सगळयां चे ल- जाईल. ते £ा समाजात तु मची मान व
cित`ा वाढे ल.
vवसायाhा •#ीने चां गला काळ आहे . तु मhा vापाराची व vवसायाची िहतिचं तक व िम/ यां hा मदतीमु ळे भरभराट होईल. िविश#
राजकीय vwी भे ट•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे दशम भाव वQन गोचर (5 ऑग 2028 07:40:58 पासून 23 ऑग 2028 13:24:32)
™ा अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व आनंद दे णारा आहे . तु pी cसy रहाल व
तु मhा सगळया cय®ां ना यश िमळे ल. vावसाियक -े /ात तु pी चां गले हो•ाची आशा क( शकता. तु pी Kत:ला सोपवलेले काम
यशKीपणे व ठरलेtा वे ळी पू णH कराल.
™ा काळात घराम’े सु œा सु ख नां देल. तु pी कुठtातरी आकषHक vwीला भे टाल. तु मhापै की काही िव(œ िलंगवाtा बरोबर
भावना‘क काळ vतीत कराल. ™ा vwीपासु न लाभ हो•ाची आशा आहे .
पै शाhा •#ीने हा चां गला काळ आहे . तु मचे cय® यशKी हो•ाने तु pाला आिथHक लाभ् होईल आिण तु pी आणखी जाb लाभाची
अपे -ा क( शकता.
™ा काळात समाजात तु मचे $थान वाढे ल. तु pाला cित`ा व स ान िमळे ल. समाजात तु pी सिGय रहाल व समाज सु धारणे त भाग
Ñाल.
हा काळ मानिसक तणावापासु न मु ]w व शां ित चा सू चक आहे . श/ु सरळपणे पराभू त होतील व जीवना शां ती cा^ होईल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे दशम भाव वQन गोचर (16 ऑग 2028 20:28:23 पासून 16 स¦d बर 2028 20:21:09)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा शु भकाळ आहे . हा काळ लाभ, पदोyित, cगित तसे च
cय®ां ना यश िमळवू न दे णारा आहे .
तु pी कायाH लयात वरचे पद िमळ•ाची आशा क( शकता. वAर` अिधकाMयां ची कृपा•#ी, राजकीय स ान तसे च चां गtा सं धीची तु pी
आशा क( शकता.
हा काळ तु pी केलेtा कामाला फळ िमळणारा आहे वा तु मhा अडकलेtा कामां ना पराका`े पयr त पोहोचवणारा आहे .
समाजाम’े तु pाला स ाननीय $थान िमळू शकते . तु मचा समािजक दायरा वाढे ल. अथाH तच लोकां बरोबर, िवशे ष क(न पु (ष असे ल
तर बायकां बरोबर आिण बाई असे ल तर पु (षां बरोबर लाभदायक आदान‐cदान वाढे ल. ™ा काळात तु pी सव\Œ स[े कडून सु œा
स ान िमळ•ाची आशा क( शकता. Yाचा कधी िवचार केला नाही अIा काही िठकाण©न सु œा अचानक cा^ी हो•ाची श›ता
आहे .
तु मचे आरोe उ[म राहील आिण सगळीकडे सु खच सु ख िदसे ल
ज&Uथ चंDापासून बुध चे एकादश भाव वQन गोचर (23 ऑग

2028 13:24:32 पासून 30 ऑ©ोबर 2028 08:29:40)

™ अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा धनलाभ व ’ये cा^ी होणारा आहे . तु pी िविभy मागsनी
अिधक आिथHक लाभाची आशा क( शकता. तु मचे v]wगत cय® vापार व गुं तवणु क तु मhा साठी अिधक फायदा व अिधक लाभ
घऊन ये तील. तु pी से वारत असाल िकंवा vवसायात असालतर ™ा काळात लाभचे ठरे ल.तु pी अिधक यशKी हो•ाची सं भावना आहे .
™ा काळात तु pी आपtा कायH -े/ात अिधक समृ œ £ाल.
cकृित चां गली Mहायली पािहजे . तु pी Kत: म’े शां ती अनुभव कराल. तु pी बोल•ात व vवहारात जाb िवन{ £ाल.
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घरात सु œा तु pी सु खाची आशा क( शकता. तु मची मु ले व जोडीदार cसy व न{ राहतील चां गली बातमी िमळ•ाची सं भावना आहे .
तु pी भौित सु खानी घे रलेले रहाल.
सामािजक •#ीने हा काळ चां गला आहे . समाज तु pाला अिधक आदर‐स ान दे ईल. तु मचे वा
तु मhा कडे खे चले जातील.

ातु यH व आकषHक cकृित मु ळे लोक

ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे नवम भाव वQन गोचर (26 ऑग 2028 20:17:34 पासून 14 ऑ©ोबर 2028 10:21:36)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ छोटे ‐मोठे शाAरAरक क# व /ासाचा आहे . ™ाम’े
तु pाला शAररात पा•ाची कमी, कमजोरी व शरीरातील शwी म’े -ीणता ™ा सार³ाचा सामना करावा लागे ल. तु pी मां से‐पे िशं म’े
दु :ख िकंवा कुठtा शgाने होणाMया घावाने /b रहाल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ितत व िनराश रहाल. तु मhा पै की काहींना परदे शात जाऊन क#पू णH जीवन vतीत करायला लागे ल.
पै शा कडे िवशे ष ल- Rा व सु रि-त ठे वा कारण ™ा काळात काही cमाणात ते हातातू न िनघू न जाईल.
तु मhा vावसाियक जीवनात नीटपणे व पAरVम पू वHक काम करणे आवIक आहे . तु मhा पै की काहींना काही काळासाठी क#दायक
पAर]$थती म’े काम करायला लागे ल. तु मhा कायाH लयात व vावसाियक -े /ात आपले पद पर गAरमा कायम ठे व•ासाठी पAरVम
Ñावे लागतील.
घराम’े शां ित व सामं जÌ ठे वा तसे च िcयजं नाhा मधील श/ुवर नजर ठे वा. धमाH hा िव(œ जाऊन तु मhापै की काहीना असे काही
काम कर•ाची ती¯ इÀ×ा होईल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे नवम भाव वQन गोचर (31 ऑग 2028 21:33:52 पासून 27 स¦d बर 2028 17:13:28)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात तु मhा वgसा¦ा म’े नवीन वgां ची भर पडे ल.
™ािशवाय हा शाAररीक सु ख, भौितक सु ख व आनंद दे णारा आहे .
पै शाचा लाभ व मू tवान आभू षणां चा उपभोग घे •ाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . vापारात भरभराट होऊन भरपू र लाभ िमळे ल.
हा काळ िश-णाhा •#ीने यश दशH वतो. शरीर Kा$थ चां गले राहील.
कुटुं बाम’े भावा‐बिहणीचे सहकायH पिहtा पे -ा जाb िमळे ल. तु मhा घरात काही मं गलकायH सं पy होतील. जर अिववािहत असाल तर
िववाह कर•ाचा िनणH य घे ऊ शकाल. तु pाला मनपसं द जोडीदार िमळे ल जो चां गले भाe घे ऊन ये ईल.
हा काळ सामािजक घडामोडींचे नेतृN कर•ाचा आहे Sामु ळे नवीन िम/ बनतील. आपtाला अ’ा]‘क मागाH ची िदशा दाखवणारा
मागH दशH क िमळू शकेल. कलेhा -े /ात तु मची (ची वाढे ल तु मhा सâगुं णां कडे व स•माH कडे सगळया ल- आपोआप वे धेल. ते £ा
तु मची सामािजक cित`ा उं चावे ल.
™ा काळात मनातील ईÀा पू णH होऊन श/ुवर िवजय िमळे ल. जर तु pी ता]Nक वादात गुं तलेले असाल तर िजं क•ाची श›ता आहे .
तु pी ™ा काळात लां बhा cवासाला जा•ाचे ठरवू शकता.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे एकादश भाव वQन गोचर (16 स¦d बर 2028 20:21:09 पासून 17 ऑ©ोबर 2028 08:15:09)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™चा अथH आहे की धनलाभ, आिथHक व सामािजक ]$थती
म’े सु धार व उyित.
तु मhा वAर` अिधकाMयाकडे पदोyित माग•ासाठी हा काळ अनुकूल आहे .
™ा कालावधीत कायाH लयात vापारात लाभ, धन cा^ी तसे च िम/ां कडून सु œा काही िमळ•ाची आशा क( शकता.
समाजात तु मची cित`ा वाढे ल तसे च शे जाMयां म’े सु œा स ान िमळ•ाची श›ता आहे .
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तु मचे Kा½ उ[म राहील जे तु मhा कुटुं बात आनंद िनमाH ण करे ल.
™ा कालावधीत तु मhा घरात अ’ा]‘क िनिमH तीचे काही कायH पू णH होईल जे णेक(न तु मhा कुटुं बातील आन– िnगु णीत होईल. सु fास
भोजन व पÊाy इSादींचे वां टप होईल एकुण काय तर हा काळ तु मhा कुटुं बासाठी शां ितपू णH व सु ख दे णारा आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे दशम भाव वQन गोचर (27 स¦d बर 2028 17:13:28 पासून 23 ऑ©ोबर 2028 01:30:43)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मणकरे ल. हा काळ तु मhा साठी मानिसक Gोध, अशां ित व अ]$थरता
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात शाAररीक क# भोगावे लागतील.
पै शाhा बाबतीत ल- ठे वा. तसे च कजH Ñायचे टाळा कारण ™ा काळात तु pी कजाH म’े बु टुन राह•ाची सं भावना (श›ता) आहे .
श/ु पासु न सावध रहा तसे च अनावIक वाद टाळा कारण Sामु ळे _े ष वाढतील व श/ु सं ³ेत सु œा वृ œी होईल. समाजात बदनामी व
ितर5ार होऊ नाही Sासाठी जाग(क रहा.
आपले नाते वाईक व बायकाhा बरोबर vवहारात िवशे ष सतकH रहा कारण अकारण गै रजमजा मु ळे श/ुN वाढू शकेल. आपtा
वै वािहक जीवनात सं तुलन ठे व•ासाठी आपtा प®ी/पित बरोबर वाद टाळा.
तु pाला तु मhा वAर` अिधकारी िकंवा सरकारी लोकां कडून /ास सहन करावा लागे ल. आपtा सगळया कायाH ना यशKीपणे पू णH
कर•ासाठी आपtाला अथक पAरVम करावे लागतील.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे दशम भाव वQन गोचर (14 ऑ©ोबर 2028 10:21:36 पासून 8 िडसdबर 2028 22:21:01)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मण करे ल. हा यश व खडबडीत मागH अशा दोšीचा Rोतक आहे . ™ात
अनेक चां गtा‐वाईट अडचणी ये तील. जसे वAर` अिधकारी यां चा अभx vवहार, cय®ां शी िवफलता, दु :ख िनराशा थकवा इSादी.
तरीपण तु pाला तु मhा कायH -े/ात शे वटी यश िमळे लच. तु मhा पै की काही पिहtा पे -ा ही चां गले कायH पू णH करतील. फw कामाhा
अनुषंगानी तु मhा पै की काहींना इकडे ‐ितकडे जायला लागे ल.
™ा काळात तु pाला cित`ा, पद अिधकाराम’े वृ œी िदली जाईल. तु मचे नाव तु मhा अिधकाMयां hा िवशे ष कृपा•#ीत राहील तसे
चां गtा िम/ां चा सहवास वाटे ल.
तु मhा थोरवीचे गु णगान तु मhा जीवनात नवे िम/ आणतील.
परं तु आरोeा कडे ज(र ल- ठे वा. Kत:hा खा•ाकडे िवशे ष ’ान ठे वा व Kा$थ मानिसकता िटकवू न ठे वा.
तु मhा पै की काहींना िचं ता पासु न मु wी िमळे ल. श/ुवर िवजय िमळ•ाची सं भावना आहे . काही झाल तरी श/ुला कमी समजू नका.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ^ादश भाव वQन गोचर (17 ऑ©ोबर 2028 08:15:09 पासून 16 नोªd बर 2028 08:01:24)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा बराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ िवशे ष क(न आिथHक अडचणींनी भरलेला आहे . अत:
पै शासं बंधीचे िनणH य िवचारपू वHक व सावधानते ने घे णे आवIक आहे .
तु मhा कामाhा िठकाणी तु pी व तु मचे वAर` अिधकारी यां hाम’े मतभे द होऊ शकतात. तु मचे अिधकारी तु मhा कामाचे कौतु क
करणार नाहीत आिण सं भव आहे की तु pाला िदले गे लेले अिधकार कमी करतील िकंवा पगार कमी दे तील.यिद आपको अपने cयासों व
पAरVम की पयाH ^ सराहना न होए इ]Àत पAरणाम न िनकल} तो भी िनराश न हों ।
जर तु मhा cय®ां चे िकंवा पAरVमां चे कौतु क झाले नाही व हवा असलेला पAरणाम िमळला नाही तर िनराश होऊ नका.
जर तु मचा vापार असे ल तर vापारात फटका बसू शकतो. दे •ा‐घे •ात िवशे ष सावधानता पाळा. हा काळ सामािजक •Š‹ा सु œा
कठीण काळ आहे . कुठtाही वादा म’े पडू नका कारण िम/ां बरोबर व वAर` vwींबरोबर भां डण हो•ाची सं भावना आहे .
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तु pाला लां बhा cवासावर जायला लागू शकते परं तु हवा तो फायदा िनघे ल असे नाही. अशा कामां पासू न दू र रहा जीवनात सु र-े ला
आपला मू ल‐मं / बनवा. आपtा व आपtा कुटुं बाhा आरोeाची काळजी Ñा कारण ताप, पोटाhा गडबडी, ने/रोग होऊ शकतात.
™ा वे ळी असं तोष आपtा घराची मन:शां ती व सामं जÌावर cभाव पाडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे एकादश भाव वQन गोचर (23 ऑ©ोबर 2028 01:30:43 पासून 16 नोªd बर 2028 15:05:01)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ मू लत: धन सु र-ा व कजH मुwीचा सू चक. आहे ™ा
काळात तु मhा इतर आिथHक सं मÌां चे समाधान सु œा हो•ाची श›ता आहे .
हा काळ तु मhा cय®ां ना यश िमळ•ाचा आहे तु मची लोकिcयता वाढे ल व cित`ा उं चावे ल.
तु मचे सगळे ल- भौितक सु ख, ऐशोआरामाची साधने, वg, र® व इतर आकषHक साधनां कडे राह•ाची श›ता आहे . तु pी Kत:चे घर
Ñायचा िवचार क( शकता.
सामािजक •#ीने हा काळ सु खाचा आहे . मान‐स ान वाढे ल तसे च िम/ां चे सहकायH िमळे ल.
िव(œ िलंगवाtा बरोबर सु खाचा काळ घालव•ाची तु pी आशा क( शकता. जर िववािहत असाल तर वै वािहक जीवनात परमानंद
cा^ हो•ाची आशा क( शकता.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ^ादश भाव वQन गोचर (30 ऑ©ोबर 2028 08:29:40 पासून 17 नोªd बर 2028 18:45:03)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तमु hा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ खचH करायला लावे ल. सु िवधापू णH जीवनासाठी तु pाला
नेहमीपे -ा अिधक खचH करायला लागे ल. कोटH कचे री पासु न दू र रहा कारण पै सा उगाचच खचाH चे कारण बनेल. ™ा vितAरw तु pाला
तु मhा nारे पू णH होणMया कामासाठी अित पAरVम करावे लागतील.
श/ु पासु न सावध रहा व अपमानकारक ]$थती पासु न वाच•ासाठी Sाhा पासु न दू र रहा. समाजात आपला मान व cित`ा जपा.
बMयाच कारणां मुळे तु pाला मानिसक /ास होईल. हा काळात तु pाला बे चैनी व िचं ता सतावतील. तसे च िनराशा व असं तोष तु मhावर
हावी होतील.
तु मचे खा•ाम’े िकंवा वै वािहक सु खात मन रमणार नाही. ™ा काळात तु pी Kत:ला आजारी व दु :खी समजाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पिहला भाव वQन गोचर (16 नोªd बर 2028 08:01:24 पासून 15 िडसdबर 2028 22:40:26)
™ा काळात रिव चं Jमाव(न आपtा cथम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा कामावर तसे च तु मhा v]wगत जीवनावर
िवशे ष cभाव पडे ल. ™ा काळात कायम K(पाचे िकंवा अ$थाई K(पाचे बदल सं भवतात. कामाhा िठकाणी अडचणी तसे च वAर`
अिधकारी िकंवा मालक ™ां ची नाराजी सं भवते . तु मhा कामाhा जागी अथवा कायाH लयात बदनामी पासु न िवशे ष सावधानी बाळगावी
लागे ल.
तु मचे ठरलेले काम पू णH कर•ास तसे च हे तू सा’ कर•ास नेहमीपे -ा जाb cय® करावा लागे ल. तु pाला लां बhा cवासाचा योग
आहे पण तु मhा मनासारखे िन y होईल असे नाही.
™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल, तु pाला पोटाचे रोग, पचन‐िGये सं बंधी रोग, डोळे तसे च ¨दयाhा सं बंधीत समÌा उ¸वू
शकतात. अत: आरोeा कडे िवशे ष लé व सावधानता बाळग•ाची आवIकता आहे . ™काळात तु pी कुठtाही cकारची जो]खम
प•( नये .
घरासं बंधीत बाबींम’े कुटुं िबयां म’े मतभे द तसे च िम/ां वरोबर (सवे ‐फुगवे ™ामु ळे घरातील भां डणे व तÕम क# सं भवतात.
जोडीदाराशी मदभे द िकंवा वादिववाद तु मhा वै वािहक जीवनावर cभाव पाडू शकतात. एकुण घरातील शां ित व पर…र सामं जÌासाठी
हा काळ कसोटीचा आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ^ादश भाव वQन गोचर (16 नोªd बर 2028 15:05:01 पासून 10 िडसdबर 2028 18:56:55)
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™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा जीवनात चां गtा व वाईट दोšी cकारhा घटना घे ऊन
ये ईल. एकी कडे आिथHक लाभ होऊ शकतो तर दु सरीकडे धन व वgे यां चे नकळत नुकसान सु œा होऊ शकते . ™ा काळात िवदे श
या/ेवर पै सा घालवणे व अनावIक खचH सं भवतो.
™ा काळात तु pी चां गले कपडे घालाल Sापै की काही हरवू शकतात. घराम’े चोरी हो•ाhा •#ीने सावध रहा.
हा काळ वै वािहक सु ख भोग•ाचा आहे . जर तु pी अिववािहत असाल तर िव(œ िलंग वाtा vwी बरोबर सु ख भोगाल.
िम/ तु मhा बरोबर सहाÁ व सहकाराची भावाना ठे वतील व Sां चा vवहार चां गला असे ल.
धारदार हSार व सं शया…द vwीपासू न दू र रहा. जर तु pी कुठtाही cकारhा कृिष उRोगां शी जोडलेले असाल तर िवशे ष ल- ठे वा
कारण ™ा काळात तु pाला नुकसान सं भवते .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पिहला भाव वQन गोचर (17 नोªd बर 2028 18:45:03 पासून 6 िडसdबर 2028 22:03:32)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िव(œ पAरणाम होऊ शकतो. ™ाम’े
अशी ]$थती ये ईल की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ नको. असलेली से वा करावी लागे ल. ™ा काळात तु pाला /ास खहन करावा लागे ल.
अशा पAर]$थती पासु न Kत:ला वाचवा िजथे मनाला दु :ख दे णारे आिण चाबका cमाणे चु भणारे दयािवरहीन शj तु मhा ¨दयाला
िभडतील. Kत:ला पु ढे आणू नका व Kत:चे काम करत रहाणे हे सवाH त उ[म ठरे ल.
चु कीचा खचH टाळा कारण तो पै सा कमी हो•ाचे कारण ठरे ल. ल-पू वHक खचH करा.
तु मची कुपा/ां बरोबर मै /ी सं भवते जी तु pाला नुकसान पोहोचवे ल. तु pी िcय vwीं बरोबर vवहार करताना शjां कडे ल- ठे वा
तु मhातील सं वेदनशीलते चा अभाव उगाचच श/ुNाचे कारण ठ( शकतो. कोटH कचे री व दु जHनां शी सं गत क(नका. असे काही करा
Yामु ळे तु मचे महN व गAरमा कमी होणार नाही. तु मhा िश-णाचा व अनुभवाचा फायदा घे ताना जीवनात अडचण ये ऊ दे ऊ नका.
खं बीर रहाणे आ‘सात करा कारण तु मhा योजना, िवचार ™ां वर अनेक तं टे दबाव बधता Sात ऐनवे ळी पAरवतH न करावे लागे ल. तु pी
परदे शात रहात असाल तर ते थे अडचणी ये ऊ शकतात. घराम’े काही अनु`ान सं पy कर•ास सु œा अडचणी ये ऊ शकतात. Kत:ची व
कुटुं िबयां ची काळजी Ñा कारण ™ा काळात दु # cवृ [ी पासु न धोका आहे . श› असtास cवास टाळा कारण आनंद न िमळता हवे
असलेले पAरणाम सु œा िमळणार नाहीत.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (6 िडसdबर 2028 22:03:32 पासून 26 िडसdबर 2028 22:15:04)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे एकादश भाव वQन गोचर (8 िडसdबर 2028 22:21:01 पासून 28 जुलै 2029 22:52:04)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा तु मhा व तु मhा कुटुं िबयां साठी सु ख घे ऊन ये ईल. ™ा
वे ळी तु pाला भू संप[ी cा^ होईल तसे च vवसाय व vापारात लाभ होईल. मु लां कडून सु œा तु pा काहींना लाभ cा^ हो•ाची
सं भावना आहे . से वारत लोकां साठी सु œा हा काळ शु भ आहे . तु मhा पै की काहींची पगारवाढ व पदोyित होऊ शकते . तु मचे सगळे
cय® व उRोग यशKी होतील व अिधक लाभ cा^ हाईल.
™ा वे ळी तु pी केवळ vवसायातच नाही तर आपtा दै िनक जीवनात सु œा बदल पहाल. तु मचा सामािजक bर, cित`ा, स ान ™ा
सगळयात वाढ सं भवते . ™ामु ळे तु मचे v]wमN अजु नच उजळू न िनघे ल.
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तु मhा काहींhा कुटुं बात िशशु ज ामु ळे सु ख व शां ित वाढे ल. मु लां कडून व भावाबिहणीं कडून जाb सु ख िमळे ल.
चां गले आरोe व रोगमु ]w मु ळे तु pी cसyता अनुभवीत कराल. तु pी Kत:ला पू णHपणे िनडर वृ [ा अनुभव कराल जे पिहtां दा के£ां च
केले न£ते .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पिहला भाव वQन गोचर (10 िडसdबर 2028 18:56:55 पासून 3 जानेवारी 2029 18:30:06)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न आपt cथम $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा आपtा साठी भौितक व ऐ]Àक सु ख िमळ•ाचा काळ
आहे . आपण आपtा vwीगत जीवनात अनेक घटनां शी आशा क( शकतात. जर तु pी अिववाहीत असाल तर आपtाला आदशH
जोडीदार लाभे ल. आपtा पै की काहीजण आपtा कुटुं बात एक नवीन सदÌ ये •ाची आशा क( शकता. समाजाम’े नवीन
लोकां hा भे टी होतील. िभy िलंगी vwींची सोवत िमळ•ाhा •#ीने काळ चां गला आहे . समाजात आपtाला स ान िमळ•ाची व
cित`ा वाढ•ाची श›ता आहे . आपtाला Kािद# असे दे शी‐िवदे शी जे वण िमळ•ाचे अनेक अवसर ये तील. ™ा काळात जीवनात
अिधक ऐ|यH सं पy व मादक बनव•ासाठी लागणारी उपकरणे व वbू उपलÈ होतील. आपण वg, सौंदयH cसाधने, वाहन यां चा आनंद
उपभोगू शकाल.
पै शाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . आपली आिथHक पAर]$थती सु धारे ल.
जर आपण िवRाथs असाल तर mानाजH नाhा -े /ात सफल हो•ासाठी हा काळ चां गला आहे .
आपण ™ा काळात श/ुचा िवनाश हो•ाची आशा क( शकता. आपtा मनाम’े नकारा‘क िवचार ये तील अशा कोणSाही गो#ींपासू न
सावध रहा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ि^तीय भाव वQन गोचर (15 िडसdबर 2028 22:40:26 पासून 14 जानेवारी 2029 09:26:28)
™ा कालावधीत रिव चं xा पासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा साठी सं प[ी सं बंधी िववं चना िनमाH ण
करणारा आहे . या काळात तु pाला पू वाH भास होईल की vापराम’े हवा असलेला (अपे ि-त) लाभ न होता सं प[ीची घट होत आहे . जर
तु pी शे ती िवषयक कायH करत असाल तर Sात सु œा हािन होऊ शकते .
™ा काळात तु मhा भोवतालचे अनेक िcयजन व जवळ राहणारे लोक /b राहतील. िcय व जवळ राहणाMया vwींhा cित तु मचा
vवहार िचडिचडा राहील. तु मचे कायH खालhा दजाH चे व नीचतापू णH राहील. तु pाला जाणवे ल की एरवी आरामात होणाMया व
सरळसोïा वाटणाMया कामात सु œा अडचणी ये त आहे त.
डोळयां hा बाबतीत िवशे ष ल- Rावे हा काळ डोळयां hा सं बंधीत समÌां चा आहे ™ा िदनात तु pी डोकेदु खीने सु œा /b £ाल.
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे ^ादश भाव वQन गोचर (26 िडसdबर 2028 13:39:33 पासून 29 माच 2029 14:31:58)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात तु मचा खचH होईल. जे वढा पै सा ये ईल Sापे -ा
जाb खचH होईल. ™ा िशवाय vापार व vवसायात अडथळे ये तील िवशे ष क(न पशु धना सं बंधीत असे ल तर.
Sा vितAरw तु pी मं गल कायH व लां बhा cवासावर सु œा खचH कराल. हा काळ तु pाला तु मचे ज $थान व मु ले ™ापासू न दू र राह•ास
िववश क( शकतो.
जर तु pी नोकरी करत असाल तर पद व $थान सां भाळू न ठे वा.
तु pाला शारीAरक व मानिसक /ास झेलावा लागे ल आिण तु pी मनbाप, पzाताप व िभतीने घे रले जाल. अस कुठलेही काम टाळा जे णे
क(न जीवाला धोका असे ल.
™ा काळात तु मhा भरकट•ाने व असा काही vवहार जो धोका िनमाH ण क( शकतो जो तु मhासाठी सामा नाही. तु मचे चां गले
वागणे काही काळा पु रते नाहीसे होईल व तु मhा िcयजनां कडे व जवळhा साठी तु मचे वागणे नकारा‘क होईल.
समाज तु मhा िव(œ जाऊ शकतो व समाजात तु मचा अपमान व बदनामी होऊ शकते . तु pी कुठtातरी अिcय ]$थतीत अडकू
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नका.
तरीपण तु मhा पै की काहींना वे गळी कमाई होईल व ते मनपं सत वाहन िवकत घे उ शकतील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (26 िडसdबर 2028 22:15:04 पासून 18 जानेवारी 2029 06:40:28)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ि^तीय भाव वQन गोचर (3 जानेवारी 2029 18:30:06 पासून 27 जानेवारी 2029 16:47:35)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. ही आिथHक लाभ िमळ•ाची वे ळ आहे . ™ा िशवाय हा काळ
आपtा जोडीदार व पAरवारासाठी अSंत शु भ आहे . श›ता असे ल तर आपtा घरात लहान बाळाची चा©ल लागे ल.
आिथHक •Š‹ा आपण सु खी, समृ œ असाल आिण आपtा कुटुं बात सतत समृ œी म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे . तु pी आपtा
आवडीcमाणे ब•मु t पोषाख व Sाला साजे से दािगने व Yात ब•मु t र®े सु œा आपtा Kत: साठी खरे दी क( शकता. कला आिण
सं गीतात आपली गोडी वाढे ल. आपण उŒ पद$थां कडून िकंवा सरकारकडून मदतीची आशा क( शकता.
तु मची cकृती उ[म राह•ाची आशा आहे . Sाच बरोबर सौंदयाH म’े वाढ हो•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून रिव चे तृ तीय भाव वQन गोचर (14 जानेवारी 2029 09:26:28 पासून 12 फे«ुवारी 2029 22:28:24)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा vवसायात व v]wगत जीवनात सु ख
सफलता दे णारा आहे . vवसायात भरभराटीचा योग आहे . तु pाला तु मhा चां गtा कामाबÇल व ’ेय cा]^साठी राजकीय पु र5ार
िमळ•ाची श›ता आहे .
समाजात तु pाला स ाननीय $थान िमळ•ाची श›ता आहे . कुटुं बातील सदÌ, िम/ आिण आळखीची माणस तु pाला िनKाथs पणे cे म
दे तील. तसे च श/ुंवर िवजय िमळवाल.
v]wगत जीवनात तु pी Kत:ला मानिसक व शाAररीक •Š‹ा K$थता अनुभवाल. असे पिहtां दा कधीच झालेले नसे ल. ™ा काळात
धनलाभ होईल. जीवनाhा बÇल तु मचा •#ीकोण सकारा‘क व उÕाहपू णH असे ल. मु ल जीवनात िवशे ष आनंददायी ठरतील. एकुण काय
तर सु खी काळाचं वरदान तु pाला िमळालेले आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ि^तीय भाव वQन गोचर (18 जानेवारी 2029 06:40:28 पासून 8 फे«ुवारी 2029 17:12:35)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा दु सMया $थानातु न गोचर •मण करे ल. ™ात आिथHक लाभ होईल व ये णाMया पै शात वृ œी होईल. िवशे ष
क(न र® vवसायात सं बंधीत असलेले.
™ा काळात यशKीपणे काही नवे िशक•ाने व नवीन mान िमळव•ात तु pाला आनंद ये ईल.
™ा काळात चां गtा लोकां ची साथ िमळे ल आिण Kािद# भोजन कर•ाचा योग ये ईल.
हे सगळे चां गले असतानाच काही लोकां साठी हाकाळ क#, समाजात बदनामी व श/ुकडून नुकसान घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु pी
तु मचे िcयvwी िकंवा िम/ाला गमावू शकता.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे तृ तीय भाव वQन गोचर (27 जानेवारी 2029 16:47:35 पासून 20 फे«ुवारी 2029 15:34:52)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ आपtा साठी सु ख व आनंद घे ऊन ये ईल. आपण
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आपtा धनाhा वृ œीची व धनाhा सु र-ीतते ची आशा क( शकाल
vावसायीक •Š‹ा हा काळ चां गला अस•ाची श›ता आहे . आपण पदोyितची आशा क( शकाल. आपtाला अिधक अिधकार
cा^ होतील. आपtाला आपtा cय®ां चा लाभ िमळू शकेल.
सामािजक •Š‹ा हा काळ सु खाचा आहे आपण आपtा िचं ता व िभती यावर िवजय िमळवू शकाल. आपले सहाकारी व पAरिचत
आपtाला सहायता व सहयोग करतील. ™ा िवशे ष अशा काळात िम/ां म’े वाद हाईल व श/ूंवर आपण िवजय सं पादन कर•ाची
श›ता आहे .
आपtा Kत:चा पAरवारात आपला ताळमे ळ चां गला असे ल आपtा भावा बिहणींचा वे ळ आपtा बरोबर चां गtा cकारे vतीत होईल.
आपण ™ा काळात चां गली वgे पAरधान कराल व Kािद# असे भोजन घे ऊ शकाल. आपली धमाH बाबत आवड वाढे ल. मं गलकायH
आपtाला आ ािदत करे ल.
cकृती चां गली राह•ाची श›ता आहे . जर तु pी उपवर असाल तर िववाहा बÇल िवचार क( शकाल कारण हा काळ आदशH साथीदार
शोध•ाचा आहे . आपtापै की काहींना कुटुं बात नवीन बाळाची चा©ल लागू शकते .
तरीपण ही श›ता आहे की हा काळ फार चां गला नसे ल. आपtापै की काही जणां ना vापारा म’े अिधक हानी सं भवते . आपले श/ु ™ा
वे ळी काही अडचणी िनमाH ण करतील. cSेक गो#ीत वाद व गै रसमजां पासू न दू र रहा.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे तृ तीय भाव वQन गोचर (8 फे«ुवारी 2029 17:12:35 पासून 3 माच 2029 09:37:18)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा ितसMया $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा व तु मhा वAर` अिधकाMयां म’े िवषम ]$थती
घे ऊन ये ईल. तु pाला तु मhा वAर` अिधकाMया बरोबर vवहार करताना काळजी ’ावी लागे ल. कुठलेही िववादपू णH तकH िकंवा
गै रसमजु तीं पासू न दू र रहा.
मािहतीचे श/ु व अनोळखी vwीं पासू न सावध रहा. तरीपण हा काळ तु pाला नवे व सु योe िम/ दे ईल Yां ची िम/ता तु मhा जीवनात
महNाचा वाटा असे ल. पै सा काळजीपू वHक खचH करा. धन हातातू न िनघू न जाणार नाही ™ाची काळजी Ñा.
बु ध hा ™ा या/ेमुळे तु pी दु :ख, जु नी मते एकि/त कर•ाचा /ास, मानिसक तणाव व cय®ां म’े ये णाMया अडचणीं मु ळे क# भोगाल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे चतु थ भाव वQन गोचर (12 फे«ुवारी 2029 22:28:24 पासून 14 माच 2029 19:23:11)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा चतु थH $थानातू न •मण करे ल. हा काळ तु मhा वतH मान सामािजक bर व कायाH लयात आपली cित`ा
िटकव•ास कठीण जाईल. आपtा पे -ा वAर` अिधकारी, शु भिचं तक व सÂागार यां hाशी वाद टाळा.
कौटुं िबक जीवनात तणाव व वै वािहक सु खाम’े कमी ये ऊ शकते . घरhा शां ित साठी कौटुं िबक सदÌां बरोबर कुठtाही cकारची
भां डणे टाळा.
हा काळ नैराz व िचं ता ™ां नी सतावणारा राहील.
अरोeा कडे िवशे ष ल- दे णे तसे च आजारापासू न वाच•ासाठी नशे पासू न दू र राहणे आवIक आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे चतु थ भाव वQन गोचर (20 फे«ुवारी 2029 15:34:52 पासून 16 माच 2029 16:08:59)
™ा अवधीत शु G चं xापासू न आपtा चव§ा$थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जाb क(न आिथHक भरभराटीचा आहे . आपण
समृ œ हो•ाची आशा क( शकता. जर आपण शे तीिवषयक vवसाय करत असाल तर हा काळ शे तीसं बंधी साधने उiादने ™ा बाबतीत
फायRाhा •#ीने चां गला आहे .
आपला मोtवान वे ळ पित/प®ी व मु लां hा बरोबर महNपू णH िवषयाची चचाH कर•ात खचH होईल. आपण Kािद# जे वण, उ[म वg,
सु गधीxv यां चा आनंद Ñाल.
सामािजक जीवन वे गवे गळया घटनां नी पAरपू णH होईल. आपली लोकिcयता वाढे ल. नवीन िम/ िमळ•ाची श›ता आहे . आपtा नवीन व
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जु ा िम/ां चा सहवास सु खद होईल. आपण घरापासू न दू र आनंदात काळ घालव•ाचा िवचार क( शकता. Sात िभy िलंगी vwी
बरोबर आनंद िमळ•ाची सं भावना आहे .
cकृती चां गली राहील आिण आपtात शwी असtाची जाणीव होईल. ™ा काळात आपण ऐशारामाhा वbू व उपकरणे खरे दी
कर•ाचा िवचार कराल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे चतु थ भाव वQन गोचर (3 माच 2029 09:37:18 पासून 20 माच 2029 18:26:53)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा चव§ा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनाhा cSेक -े /ात उyित घे ऊन ये ईल. v]wगत
(पात तु pी तु मhा जीवनात पू णHपणे सं तु# £ाल. आिण तु pाला cSेक कायाH त, cSेक उRोगात लाभ होईल. समाजात तु मचा bर
वाढे ल व तु pाला स ान cा^ होईल.
पै शाhा •#ीने सु œा हा काळ चां गला आहे आिण पै सा व वारसा हªानी ये णारी सं पि[ िमळ•ाचा योग आहे . तु pाला तु मhा पित/प®ी
कडून सु œा लाभ हो•ाची सं भावना आहे .
घरात ™ावे ळी नवीन सदÌ ये •ाची श›ता आहे . तु मची माता तु मचा अिभमान करे ल अशी पू री सं भवना आहे .
तु मhा फw उप]$थतीने कुटुं बां चे सदÌ यशKी होऊ शकतात.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे पंचम भाव वQन गोचर (14 माच 2029 19:23:11 पासून 14 एिLल 2029 03:53:51)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा पं चम $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा cभाव तु मhा जीवनावर सु œा पडे ल. हा काळ िवशे ष
क(न आिथHक व मानिसक शां ित म’े िवì आणणारा आहे . तु pाला vवसायात व कायाH लयात िवशे ष सावधिगरी बाळगायला. लागे ल
जे णे क(न तु मचे अिधकारीगण तु मhा कामानी नाखु ष रहाणार नाहीत. कायाH लयात तु मचे वAर` पदािधकारी व मालक यां hाशी वाद
टाळा काही सरकारी काम तु मhासाठी िचं तेचा िवषय बनू शकतात. ™ाकाळात काही, नवे श/ु बनु शकतात.
श› आहे की तु pी Kत:ला अK$थ िकंवा िन
सु œा अ]$थरता ये ऊ शकते .

ीय अनुभवीत कराल. ते £ा तÏेती कडे ल- दे णे आवIक आहे . तु मhा Kभावात

मु लां सं बंधी समÌा िचं तेचा िवषय बनू शकतील. असा कुठtाही cकारचा वाद टाळा जे णे क(न तु मhा व तु मhा मु लाम’े मतभे दाचे
कारण बनू शकेल. मानिसक िचं ता, िभती व बे चैनी तु मhावर हावी होऊन कुcभाव पडू शकतात.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे पंचम भाव वQन गोचर (16 माच 2029 16:08:59 पासून 9 एिLल 2029 19:34:16)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. अिधकतर काळ आनंदात vतीत होईल. पै शाhा •#ीने हा
चां गला काळ आहे कारण तु pी आपtा धनाची वृ œी क( शकाल.
जर तु pी राजकीय िवभागाnारा घे •ात ये णाया पAर-ा दे त असाल तर तु pाला यश िमळे ल.
जर से वारत असाल तर पदोyित सं भवते . तु pी सामािजक cित` म’े वाढ हो•ाची आशा क( शकता तु मचे िम/, मोठी लोक, िश-क
यां ची तु मhावर कृपा •#ी राहील.
िcयजनां बरोबर सं बंध ²े हपू णH राहतील व तु मhा cणयीजीवनात उ•टता राह•ाची आशा आहे . तु pी वै वािहक जीवनात सु ख िकंवा
िभy िलंगवाtा बरोबर शाAररीक सं बंधां ची आशा क( शकता. तु pी कुटुं बातील नvा सदÌाला भे टू शकता िकंवा नvा v]wला
पAरवारात घे वू शकता.
™ा काळात आरोe उ[म राहील. ™ा काळात चां गtा भोजनाचा आनंद Ñाल, धन लाभ होईल आिण Yा वbुं िमळव•ाची इÀा
होती Sा िमळतील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे पंचम भाव वQन गोचर (20 माच 2029 18:26:53 पासून 4 एिLल 2029 17:17:57)
™ा काळात बु ध चं xापासु न तु मhा पाचvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा v]wगत जीवनात क# सू िचत करतो. ™ा
काळात तु pी तु मhा प®ी, मु ले व अ सदÌां बरोबर वाद‐िववाद टाळा. यह हा असा काळ नाही की तु pी तु मचे िवचार व हÉ िम/ां वर
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थोपवाल. आपtा िcय vwी बरोबर vवहार करताना सतकH रहा.
cकृित ही िचं तेचा िवषय बनू शकते . खा•ाकडे ल- Rा कारण तु pी Üर िकंव अितउŸ तापभावाने आजारी पडू शकता. अशा कुठtा
कायाH त भाग घे ऊ नका जे जीवनात धोका उiy करतात.
मानिसक •#या तु pाला उ[ेिजत व श]wहीनता जाणवे ल.
™ा काळात तु pी बे चैनी व शाAररीक /ासानी fb रहाल.
कामधं Rा म’े क#कारक व कठीण पAर]$थती िनमाH ण होईल. जर तु pी िवRाथsदशे त असाल तर िनzयपू वHक एकाfते ने अóास करा.
मन ]$थर ठे वा .
ज&Uथ चंDापासून गुQ चे एकादश भाव वQन गोचर (29 माच 2029 14:31:58 पासून 25 ऑग 2029 01:00:28)
™ा अवधीत गु ( चं xापासु न तु मhा अकराvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु खदायक आहे . हा काळात कायाH लयाम’े
पदोyित, vापारात लाभ, vावसाियक -े /ात व उŒ पद िमळू शकते . सामािजक •Š‹ा हा काळ चां गला आहे कारण तु मची समाजात
cित`ा वाढे ल. ™ाकाळात तु मचा थाटमाट व तु मhा उप]$थती कडे सगळयां चे ल- जाईल. तु pी तु मhा आवडयता लोकां कडून व
िम/ां कडून लाभ हो•ाची आशा क( शकतात. ™ा काळात श/ु नरम व परािजत झालेले असतील.
धािमH क कायाH बÇल (िच वाढे ल व मं /ोŒाराची शwी तु मhासाठी लाभदायक ठरे ल.
जर तु pी िववाहयोe असाल तर िववाहाचा िवचार क( शकता ™ाकाळात तु pी cे मात पडाल. पै सा भरपू र असtामु ळे तु मhापै की
अिधकतर जमीन, सं पि[, आभू षण, नवीन वाहन व ऐशोआराम ची नवीन साधने घे •ा िवषयी िवचार क( शकता. तु pी चां गले आरोe व
मानिसक शां तीचा भरपू र आनंद Ñाल.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ष भाव वQन गोचर (4 एिLल 2029 17:17:57 पासून 24 एिLल 2029 23:52:12)
™ा अवधी म’े बु ध चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात सकारा‘क व नकारा‘क अशा दोšी
घटनां चे िमVण राहील. हा िवशे षकाळ v]wगत जीवनात यश, ]$थरता व उyि[ सू िचत करतो तु मhा योजना यशKीपणे सं पy होतील
व Sामु ळे लाभ cा^ होईल.
कायH -े/ात तु pी आणखी चां गले काम कर•ाची सं भवना आहे . तु pी सगळया कामां म’े cगतीची आशा क( शकता.
™ काळात समाजात तु मची cित`ा वाढे ल. तु मचा सामािजक bर वाढे ल. cकृती चां गली राहील व बरोबरच मानिसक शां ित व आनंद
अनुभवास ये ईल.
परं तु तु मhा पै की काहींना बु धा hा ™गती मु ळे श/ुप-ा कडून िचं ता व अडचणी सतावतील.
आपtा पै शाची काळजी Ñा. आपtा अिधकाMयां बरोबर कुठtा ही cकारचा वाद टाळा.
Kा½ धो›ात टाकणाMया कुठtाही घटनां पासु न दू र रहा. शरीरा मधला ताप ™ा काळाल /ासाचे कारण बनू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे ष भाव वQन गोचर (9 एिLल 2029 19:34:16 पासून 4 मे 2029 02:31:20)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोच•मण करे ल. हे गोचर •मण तु मhा साठी काही कठीण काळ आणू शकते .
तु मhा cय®ात अनेक अडचणी ये तील. श/ु वाढ•ाची सं भावना आहे आिण आपtा vावसाियक भागीदारा बरोबर भां डण होऊ
शकते . हे पण सं भव आहे की तु pाला तु मhा इÀे िव(œ श/ु बरोबर समझोता करावा लागे ल.
™ा काळात प®ी व मु लां बरोबर वाद टाळा. तु pाला हा पण सÂा िदला जातो की लां बचा cवास टाळा कारण अपघात होऊ शकतो.
आरोeा काळजी Ñा कारण रोग, मानिसक बे चैनी िभती व यासै न रोगानी /b रहाल.
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समाजात cित`ा व कायाH लयात स ान िटकवू न ठे वा कारण असा cय— केला नाहीत तर तु pाला अपमान, उगाचच होणारे वा व
कोटH कचे री यां ना तोंड Rावे लागे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे ष भाव वQन गोचर (14 एिLल 2029 03:53:51 पासून 15 मे 2029 00:45:38)
™ा काळात रिव चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ तु मhा जीवनाhा cSेक -े /ात सफलता
िमळ•ाचा आहे . तु pी धनcा^ीमु ळे बãõकेhा खाSात वृ ]œ, समाजात उŒ $थान व जीवनाम’े सकारा‘क पAरवतH नाची आशा क(
शकता. हा काळ तु मचे मनोबल वाढवणारा आहे . तु pाला वAर` पद िमळू शकते व वAर` पदािधकाMयां कडून तु मचा स ान होऊ
शकतो. तु मhा cय®ां थी वाखाणणी वAर` पदािधकाMयां बरोबर अनुकूल सं बंध ही ™ा काळाची िवशे षता आहे . श/ु तु मhा जीवनातू न दू र
जातील.
आरोeाचा िवचार करता तु pी रोग, नैराशा, अकमH •ता, िचं ता ™ापासू न मु w रहाल. तु मhा कुटुं बासाठी सु œा हा काळ उ[म राहील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे सXम भाव वQन गोचर (24 एिLल 2029 23:52:12 पासून 10 मे 2029 03:22:41)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ आजारपण घे ऊन ये ईल. तु pाला ™ा अवधीत
शरीरातील दु :ख व कमजोरी झेलावी लागे ल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ता व अशां ित अनुभव कराल. हा काळ मानिसक गु तां गुंत व कुटुं िबयां बरोबर गै समजु ती दशH वतो. आपली
प®ी/पित, मु लां बरोबर सं भाषण करते वे ळी वाद टाळा िकंवा आपु लकी कमी होऊ दे ऊ नका. अशी वे ळ ये ऊ दे ऊ नका की तु pाला
अपमािनत व खाली मान घालायला लागे ल.
तु मhा cय®ात ये णाMया अडचणीं तु pाला अिधक सं ताप दे तील. तु मचा cवास करायचा िवचार असे लतर तो सं भवत: क#कारक व हवे
ते फळ न दे णारा असे ल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे सXम भाव वQन गोचर (4 मे 2029 02:31:20 पासून 28 मे 2029 13:12:42)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर •मण करे ल. हा काळ gीयां मु ळे ये णाMया अडचणींचा आहे . gी बरोबर
कोटH कचे री टाळा व बायको बरोबर मधु र सं बंध ठे वा. हा अशा बायकां साठी िवशे ष (पाने बे चैनीचा काळ आहे Yां hा ज प/ीत शु G,
सातvा $थानात आहे . तु मची प®ी gीरोगां नी, शाAररीक पीडा, मानिसक तणाव ™ां नी /ासलेली राहील.
पै शासाठी हा काळ चां गला नाही पै शाचे नुकसान न होवो ™ासाठी gीसं पकH टाळा.
तु मचे दु # िम/ काहीतरी अिन# करतील असा तु pाला आभास होत राहील. बायकां बरोबर उगाचच मतभे द तु मhा सं तापाचे कारण
बनेल. कुठtातरी मिहले सबं धीhा भां डणात पडून तु pी नवे श/ु बनवाल.
™ा काळात तु pी मानिसक तणाव, िनराशा Gोध ™ानी /b £ायची सं भावना आहे . आरोeाची काळजी Ñा कारण तु pी यौनरोग,
मू /िवकार िकंवा छो‹ा‐मा¦ा रोगानी /ासलेले रहाल.
vावसाियक •#या हा काळ फारसा चां गला नाही. दु # सहकाMयां पासु न सावध रहा कारण ते तु मhा cगतीhा मागाH त अडथळे िनमाH ण
करतील. तु pाला तु मचे वAर` अिधकारी मान‐स ान दे तील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे ष भाव वQन गोचर (10 मे 2029 03:22:41 पासून 8 जून 2029 16:31:35)
™ा अवधी म’े बु ध चं xापासु न तु मhा सहाvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात सकारा‘क व नकारा‘क अशा दोšी
घटनां चे िमVण राहील. हा िवशे षकाळ v]wगत जीवनात यश, ]$थरता व उyि[ सू िचत करतो तु मhा योजना यशKीपणे सं पy होतील
व Sामु ळे लाभ cा^ होईल.
कायH -े/ात तु pी आणखी चां गले काम कर•ाची सं भवना आहे . तु pी सगळया कामां म’े cगतीची आशा क( शकता.
™ काळात समाजात तु मची cित`ा वाढे ल. तु मचा सामािजक bर वाढे ल. cकृती चां गली राहील व बरोबरच मानिसक शां ित व आनंद
अनुभवास ये ईल.
परं तु तु मhा पै की काहींना बु धा hा ™गती मु ळे श/ुप-ा कडून िचं ता व अडचणी सतावतील.
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आपtा पै शाची काळजी Ñा. आपtा अिधकाMयां बरोबर कुठtा ही cकारचा वाद टाळा.
Kा½ धो›ात टाकणाMया कुठtाही घटनां पासु न दू र रहा. शरीरा मधला ताप ™ा काळाल /ासाचे कारण बनू शकतो.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे सXम भाव वQन गोचर (15 मे 2029 00:45:38 पासून 15 जून 2029 07:20:55)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ क#पद या/ा आरोeा सं बंधी िचं ता व vापारात
मं दीhा सू चक आहे . कायाH लयात तु pी तु मhा वAर` vं wी िकंवा उŒािधकाMयां बरोबर मतभे द टाळा. कायाH लयात िकंवा रोजhा
जीवनात नवीन श/ु बनणर नाहीत ™ाची काळजी ’ा.
™ा काळात vापाराम’े अडचणी िकंवा तोटा होऊ शकतो. तु pाला तु मचा cय® म’ेच सोड•ास िववश केल जाऊ शकते . जे
िमळव•ाचे तु मचे Kè होते . Sा उÇे श व ल- cा^ी म’े अडचणी ये ऊ शकतात.
तु मhा जोडीदारला होणारे शाAररीक क#, दु :ख व मानिसक vथा िचं तेचा कारण बनू शकतात. तु pाला Kत:ला सु œा आरोeा सं बंधी
काळजी घे णे आवIक आहे . कारण तु pी पोटाचे िवकार, िवषारी भोजना पासू न होणारे रोग िकंवा रw दोष ™ा सार³ा रोगाचे िशकार
होऊ शकता. मु लां चे आरोe सु œा िच—ेचा िवषय बनू शकते . ™ा vितAरw ™ा काळात तु pाला थकवा जाणवे ल.
ज&Uथ चंDापासून शु / चे अAम भाव वQन गोचर (28 मे 2029 13:12:42 पासून 22 जून 2029 03:51:14)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल हा काळ चां गtा पAर]$थतीचा cतीक आहे . ™ा िवशे ष काळात
भौितक सु ख साधनां ची आशा क( शकाल. तसे च पू वs आलेtा सं कटां वर ™ाकाळात िवजय िमळू शकाल. तु pी जमीन, घर व इ े ट
घे •ाचा िवचार क( शकता.
जर तु pी अिववाहीत यु वक िकंवा यु वती असाल तर चां गtा वर िकंवा वधू ची आशा क( शकता. जे आपtासाठी चां गले भाe घे ऊन
ये तील. pणू न तु pाला सुं दर व आकषHक यु वतीची सोबत िमळ•ाची श›ता आहे .
आरोe उ[म राहील.
जर िवRाथs दशे त असाल तर तु मची अिधक cगती होईल. तु मhा cखरते कडे सगळयां चे ल- जाईल. ते £ा समाजात तु मची मान व
cित`ा वाढे ल.
vवसायाhा •#ीने चां गला काळ आहे . तु मhा vापाराची व vवसायाची िहतिचं तक व िम/ यां hा मदतीमु ळे भरभराट होईल. िविश#
राजकीय vwी भे ट•ाची श›ता आहे .
ज&Uथ चंDापासून बुध चे सXम भाव वQन गोचर (8 जून 2029 16:31:35 पासून 28 जून 2029 21:37:40)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळ आजारपण घे ऊन ये ईल. तु pाला ™ा अवधीत
शरीरातील दु :ख व कमजोरी झेलावी लागे ल.
मानिसक •Š‹ा तु pी िचं ता व अशां ित अनुभव कराल. हा काळ मानिसक गु तां गुंत व कुटुं िबयां बरोबर गै समजु ती दशH वतो. आपली
प®ी/पित, मु लां बरोबर सं भाषण करते वे ळी वाद टाळा िकंवा आपु लकी कमी होऊ दे ऊ नका. अशी वे ळ ये ऊ दे ऊ नका की तु pाला
अपमािनत व खाली मान घालायला लागे ल.
तु मhा cय®ात ये णाMया अडचणीं तु pाला अिधक सं ताप दे तील. तु मचा cवास करायचा िवचार असे लतर तो सं भवत: क#कारक व हवे
ते फळ न दे णारा असे ल.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे अAम भाव वQन गोचर (15 जून 2029 07:20:55 पासून 16 जुलै 2029 18:12:23)
™ा कालावधीत रिव चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ नुकसान व शरीराhा vाधींनी fb करणारा
आहे . नको Sा खचाH पासू न दू र रहा व आिथHक vवहारात सावध रहा.
हा काळ कायाH लयात अिcय घटनां चा आहे . कायाH लय अ’- व वAर` अिधकाMयां शी कुठtाही cकारचा मदभे द टाळालतरच तु pी
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सु रि-त रा© शकाल.
घराम’े नवरा/बायको चा वाद भां डणाचे (प घे ऊ शकतो. पाAरवारी सामं जÌ व सु खासाठी कुटुं बाचे सदÌ व िवरोधकां बरोबर भां डण
न £ावे ™ा िवषयी जाग(क रहा.
आरोeाची िवशे ष काळजी ’ा कारण पोटाचे रोग, रwदाब, मू ळvाध अशा रोगां पासू न /ासलेले रहाल. तु pी, भय, िचं ता व बे चैनीनी
/b रहाल. Kत:च िकंवा आपtा कुटुं िबयां च जीवन धो›ात घालू नका. कुठtाही नाते वाईकाची समÌा अचानक समोर ये ऊन िचं तेचा
िवषय बनू शकते .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे नवम भाव वQन गोचर (22 जून 2029 03:51:14 पासून 16 जुलै 2029 23:27:25)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. ™ा काळात तु मhा वgसा¦ा म’े नवीन वgां ची भर पडे ल.
™ािशवाय हा शाAररीक सु ख, भौितक सु ख व आनंद दे णारा आहे .
पै शाचा लाभ व मू tवान आभू षणां चा उपभोग घे •ाhा •#ीने हा काळ चां गला आहे . vापारात भरभराट होऊन भरपू र लाभ िमळे ल.
हा काळ िश-णाhा •#ीने यश दशH वतो. शरीर Kा$थ चां गले राहील.
कुटुं बाम’े भावा‐बिहणीचे सहकायH पिहtा पे -ा जाb िमळे ल. तु मhा घरात काही मं गलकायH सं पy होतील. जर अिववािहत असाल तर
िववाह कर•ाचा िनणH य घे ऊ शकाल. तु pाला मनपसं द जोडीदार िमळे ल जो चां गले भाe घे ऊन ये ईल.
हा काळ सामािजक घडामोडींचे नेतृN कर•ाचा आहे Sामु ळे नवीन िम/ बनतील. आपtाला अ’ा]‘क मागाH ची िदशा दाखवणारा
मागH दशH क िमळू शकेल. कलेhा -े /ात तु मची (ची वाढे ल तु मhा सâगुं णां कडे व स•माH कडे सगळया ल- आपोआप वे धेल. ते £ा
तु मची सामािजक cित`ा उं चावे ल.
™ा काळात मनातील ईÀा पू णH होऊन श/ुवर िवजय िमळे ल. जर तु pी ता]Nक वादात गुं तलेले असाल तर िजं क•ाची श›ता आहे .
तु pी ™ा काळात लां बhा cवासाला जा•ाचे ठरवू शकता.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे अAम भाव वQन गोचर (28 जून 2029 21:37:40 पासून 13 जुलै 2029 01:22:23)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा आठvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ धन व यशाचा cतीक आहे . हा तु मhा सगळया
कामां ना व योजनां ना यश दे ईल. हा पै शाhा •#ीने ]$थर व लाभ दे णारा काळ आहे . तु मचा समाजात bर वाढे ल. लोक तु pाला स ान
दे तील व लोकिcयते त वाढ होईल.
™ा काळात तु मची जीवनशै ली आरामदायक असे ल. मु लां पासु न सु ख िमळ•ाची सं भावना आहे . कुटुं बात बाळाचा ज
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात तु मची मु ले सं तु# व सु खी राहतील.
तु मhे चै त

सु खात वाढ

व बु œीमानी वाढे ल. तु pी तु मची cितभा व mान ™ां चा बरोबर िनणH य घे •ात उपयोग कराल.

श/ु नामोहरम होतील व तु मhा ते जापु ढे िफके पडतील. ™ावे ळी सगळीकडून मदतीची अपे -ा क( शकता.
पर—ु ™ावे ळी cकृित कडे अिधक ल- दे णे आवIक आहे कारण तु pी आजारी पडू शकता. खायची ïायची काळजी Ñा, cसy रहा
तसे च उदािसनता व िभतीला जवळ ये ऊ दे ऊ नका.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे नवम भाव वQन गोचर (13 जुलै 2029 01:22:23 पासून 28 जुलै 2029 17:19:27)
™ा अवधीत बु ध चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ तु मhा कायH -े/ात अडचणी व cगती थां बवू शकतो.
तु pी हे ल-ात ठे वा की कुठलेही काम करताना नंतर पzाताप करायला लागू नये .
कुठलेही नवीन काम सु ( कर•ाhा आधीच अडचणी ये तील. अशा अनेक कारणां मुळे तु pीं मानिसक •Š‹ा िचडणे , अ]$थरता व
अSंत दबाव अनुभव कराल.
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श/ु पासु न सावध रहा करण ™ा काळात ते तु pाला अिधक नुकसान पोहोचवू शकतात. कुटुं िबय व नाते वाईकां बरोबर वाद घालू नका
कारण Sाला भां डणाचे (प ये इल.
™ा काळात तु मhा िचडिचडया Kभावामु ळे तु pी धमH िकंवा दु Áम ]$थती म’े चू का व कमतरता शोधू न काढाल. ™ा काळात काम पू णH
कर•ासाठी तु pाला अितशय पAरVम करावे लागतील. परं तु कायH आवडणारे नसtास तु pाला /ास घे •ास थां बवू शकते .
लां बचे cवास टाळा कारण ते क#कारक ठरतील व हवे असलेले फळ िमळणार नाही. भोजनात चां गtा सवयी व जीवनात सकारा‘क
]$थती आ‘सात करा.
ज&Uथ चंDापासून रिव चे नवम भाव वQन गोचर (16 जुलै 2029 18:12:23 पासून 17 ऑग 2029 02:35:20)
™ा अवधीत रिव चं xापासु न तु मhा नवvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. ™ाचा तु मhा जीवनावर िवशे ष महNाचा cभाव पडे ल. ™ा
काळात तु मhावर कोणी षडयं / रचtानु तु pी दोषी मानले जाऊ शकता. जागा बदल•ाची श›ता आहे तसे च मानिसक‐शां ितची
कमी जाणवू शकते .
तु pाला िवशे ष काळजी Ñावी लागे ल जे णे क(न तु मचे अिधकारी तु मhा कामावर नाराज न राहोत. तु pाला अपमान िकंवा मानहानी
सहन करावी लागे ल आिण तु मhावर खोटे आरोप केले जा•ाची श›ता आहे . Kत:ला किठण िकंवा गुं तणाMया ]$थती पासू न दू र ठे वा.
आिथHक •#या हा काळ किठण आहे . पै सा वसू ल करणे कठीण जाऊ शकते . िवनाकारण होणाMया खचाH पासू न िवशे ष क(न, दू र रहा.
तु मhा व तु मhा गु ( म’े वाद होऊ शकतो. तु मhा म’े आिण कुटुं बातील सदÌ तसे च िम/ां hा म’े मतभे द िकंवा वै चाAरक वाद
भां डण िकंवा असं तोषाचे कारण बनू शकतात.
™ा काळात शाAररीक व मानिसक रोगां नी /b राह•ाची सं भावना आहे . pणू न आरोeाकडे िवशे ष ल- Rा ™ा िदनात तु pाला अिधक
थकवा, िनराशा िकंवा हताशा जाणवू शकेल.
™ा सगळया v]wAरw तु pी कुठtातरी चां गtा कामा िवषयी. िवचार क( शकता िकंवा Sात नैपु• cा^ क( शकता. cवासाचा
योग आहे .
ज&Uथ चंDापासून शु / चे दशम भाव वQन गोचर (16 जुलै 2029 23:27:25 पासून 11 ऑग 2029 02:25:53)
™ा अवधीत शु G चं xापासु न तु मhा दहाvा $थानातु न गोचर •मणकरे ल. हा काळ तु मhा साठी मानिसक Gोध, अशां ित व अ]$थरता
घे ऊन ये ईल. ™ा काळात शाAररीक क# भोगावे लागतील.
पै शाhा बाबतीत ल- ठे वा. तसे च कजH Ñायचे टाळा कारण ™ा काळात तु pी कजाH म’े बु टुन राह•ाची सं भावना (श›ता) आहे .
श/ु पासु न सावध रहा तसे च अनावIक वाद टाळा कारण Sामु ळे _े ष वाढतील व श/ु सं ³ेत सु œा वृ œी होईल. समाजात बदनामी व
ितर5ार होऊ नाही Sासाठी जाग(क रहा.
आपले नाते वाईक व बायकाhा बरोबर vवहारात िवशे ष सतकH रहा कारण अकारण गै रजमजा मु ळे श/ुN वाढू शकेल. आपtा
वै वािहक जीवनात सं तुलन ठे व•ासाठी आपtा प®ी/पित बरोबर वाद टाळा.
तु pाला तु मhा वAर` अिधकारी िकंवा सरकारी लोकां कडून /ास सहन करावा लागे ल. आपtा सगळया कायाH ना यशKीपणे पू णH
कर•ासाठी आपtाला अथक पAरVम करावे लागतील.
ज&Uथ चंDापासून बुध चे दशम भाव वQन गोचर (28 जुलै 2029 17:19:27 पासून 19 ऑग 2029 20:39:42)
™ा अवधीत बु ध चं xा पासु न तु मhा दहाvा $थानातू न गोचर•मण करे ल. हा काळ सु ख व आनंद दे णारा आहे . तु pी cसy रहाल व
तु मhा सगळया cय®ां ना यश िमळे ल. vावसाियक -े /ात तु pी चां गले हो•ाची आशा क( शकता. तु pी Kत:ला सोपवलेले काम
यशKीपणे व ठरलेtा वे ळी पू णH कराल.
™ा काळात घराम’े सु œा सु ख नां देल. तु pी कुठtातरी आकषHक vwीला भे टाल. तु मhापै की काही िव(œ िलंगवाtा बरोबर
भावना‘क काळ vतीत कराल. ™ा vwीपासु न लाभ हो•ाची आशा आहे .
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पै शाhा •#ीने हा चां गला काळ आहे . तु मचे cय® यशKी हो•ाने तु pाला आिथHक लाभ् होईल आिण तु pी आणखी जाb लाभाची
अपे -ा क( शकता.
™ा काळात समाजात तु मचे $थान वाढे ल. तु pाला cित`ा व स ान िमळे ल. समाजात तु pी सिGय रहाल व समाज सु धारणे त भाग
Ñाल.
हा काळ मानिसक तणावापासु न मु ]w व शां ित चा सू चक आहे . श/ु सरळपणे पराभू त होतील व जीवना शां ती cा^ होईल.
ज&Uथ चंDापासून मं गळ चे ^ादश भाव वQन गोचर (28 जुलै 2029 22:52:04 पासून 15 स¦d बर 2029 04:05:37)
™ा अवधीत मं गळ चं xापासु न तु मhा बाराvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ शाAररीक vाधी व पीडा यां चा Rोतक आहे . जर
तु pी सावधान राहीला नाहीत तर हा काळ तवावपू णH राहील. आरोeा कडे ल- िदले नाही तर तु मhा म’े रोग उ¸वतील िवशे ष
(पानी ने/ व पोटाhा vाधी उ¸वतील पायां ची िवशे ष काळजी Ñा. कारण Sामु ळे जीवाला धोका असे ल. तु मhा पै की काहींना भयानक
व वाईट Kè ये तील.
तु मचे कायH -े/ यशKी कर•ाhा cय®ात अSंत दबावात व जाb कामामु ळे कठीण होईल. जर तु pी सतकH राहीलानाहीत तर तु मhा
पै की काहींना अपमान व अवहे लना सोसावी लागे ल व पद धो›ात ये ईल.
पै शा सं बंधी सावधान रहा तसे च नका असलेtा खचाH पासु न दू र रहा.
घरात पित‐प®ी, मु ले, भाऊ बिहण व नाते वाईक यां hाशी मधु र सं बंध ठे वा. Sाबरोबर वाद क( नका. श/ुबरोबर टªर टाळा व नवे
श/ु बनु दे ऊ नका.
तु pाला cवास योग आहे . पण तु मhा पै की काहींना हवे तसे पAरणाम िमळणार नाहीत आिण ते िन(Çे Iानी भटकत राहतील.
ज&Uथ चंDापासून शिन चे सXम भाव वQन गोचर (8 ऑग 2029 12:31:59 पासून 5 ऑ©ोबर 2029 16:53:21)
™ा अवधीत शिन चं xापासु न तु मhा सातvा $थानातु न गोचर•मण करे ल. हा काळ जीवनात उदासीनता सू िचत करतो. जीवनातील cSेक
-े /ात, cSेक बाबतीत पिहtापे -ा अिधक ल- क}õिxत करावे लागे ल. ये णारी िमळकत थोडी राहील आिण Sािशवाय दगाबाजी व
धोकेबाजीने पै शाचे नुकसान होऊ शकते . काही झाल तरी कजH घे ऊ नका कारण हे कजH फेड•ास अितशय जाb काळ लागे ल.
कामधRात सु œा तु मhा कडून जाb पAरVमाची अपे -ा असे ल. आपली ’ेयपू तs कर•ास अिधक वे ळ लागे ल. जर तु pी भागीदारीत
धं दा करत असाल तर कुटील, धोकेबाजां पासु न सावध रहा.
जर नोकरीत असाल तर cित`ा साभाळू न ठे वा, असे काही क( नका जे णे क(न ती सं पून जाईल.
िवRाथाr ना अóास कर•ासाठी मन एकाf करणे कठीण जाईल.
तु मhा पै की काही िवदे श दौरा करतील. पण cवास करणे टाळा कारण ही या/ा जाbक(न दु :खद ठ( शकते . हा काळ ™ा गो#ीचा
सू चक आहे की तु pाला तु मचे घर न राहीलयाने िववश होऊन अ / राहायला लागे ल.
तÏेतीकडे ल- दे णे आवIक आहे . कुटुं बाhा आरोeाची काळजी Ñा. तु मhा पै की काहींना गु दº, यौन तसे च मू /‐निलका सं बंधीत रोग
होऊ शकतात.
आपली प®ी/पित व मु ले यां hा आरोeा सं बंधी बे पवाH रा© नका कारण ™ामु ळे जीवन धो›ात पडू शकते .
घरात शां ित व सामं जÌ ठे वा. पिहtा जोडीदाराhा मृ Sू मु ळे तु मhा पै की काही पु निवH वाह क( शकतात. िम/ता घिन` राहो आिण
िम/ां बरोबर सामं जÌ बनवू न ठे वले पािहजे असे न केtास तु मचे जीवzकंठz िम/ तु pाला सोडून जातील.
™ा काळात मानिसक सं तुलन िटकवू न ठे वा. तु मhा पै की अनेकां ना मानिसक _े श व अशां तीची भावना सतावे ल.
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कुठtाही cकारhा खटtापासु न दू र राह•ास बु œीमानी ठरे ल. हा काळ खटला िकंवा िनवं डणु का लढ•ासाठी चां गला नाही.
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