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मूलभूत तपशील
य चा तपशील

िलंगिलंग  : ी
ज म दवसज म दवस  : 23 : 8 : 1979
ज मवेळज मवेळ  : 23 : 53 : 18
ज मतार खज मतार ख  : गु वार
इ कालइ काल  : 044-57-58
ज म थानज म थान  : Delhi
काळकाळ  वभागवभाग  : 5.5

योितषयोितष  अ ांशअ ांश  : 28 : 40 : N
रेखांशरेखांश  : 77 : 13 : E

थानीयथानीय  समयसमय  संशोधनसंशोधन  : 00.21.07
युयु   काळकाळ  संशोधनसंशोधन  : 00.00.00

ज मवेळेचीज मवेळेची  एल.एम.ट .एल.एम.ट .  : 23:32:10
ज मवेळज मवेळ  जीजी  एमएम  टट   माणेमाणे  : 18:23:18

ितथीितथी  : ितपद
हंदुहंदु  आठवडाआठवडा  प तीतलाप तीतला  दवसदवस  : गु वार

पप   : शु ल
योगयोग  : षव
कारणकारण  : भाव

सूय दयसूय दय  : 05:54:06
सूया तसूया त  : 18:53:43

अवकहडा च
पायापाया ( (नन   आधा रतआधा रत)) : चांद
वणवण ( ( योितषीययोितषीय)) : य

योिनयोिन : मूषक
गणगण : मानव
व यव य : वनचर

नाड़नाड़   : म य ( प )
दशादशा  भो यभो य : शु  13 वष 3 माह 11 दन

ल नल न : वृषभ
ल नल न  अिधपतीअिधपती : शु

रािशरािश : िसंह
रािशरािश  अिधपतीअिधपती : सूय

नन --पदपद : पू0फा गुनी-2
नन   अिधपतीअिधपती : शु
जुिलयनजुिलयन  डेडे : 2444109
रासरास ( (भारतीयभारतीय)) : िसंह
रासरास ( (पा ा यपा ा य)) : क या

अयनांशअयनांश : 023-34-20
अयनांशअयनांश  नावनाव : ल हर  आयन

ितय ाितय ा : 023-26-31
संप ीसंप ी  काळकाळ : 21:37:56

रािश
िसंह

ल न
वृषभ

न -पद
पू0फा गुनी-2

रािश अिधपती
सूय

ल न अिधपती
शु

न  अिधपती
शु
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घटक आण अनुकूल बंदू

घातक (पाप ह)

शिनवार
ितकूल दवस

बलावा
ितकूल कारण

मकर
ितकूल ल न

ये
ितकूल म हना

मूल
ितकूल न

1
ितकूल हर

मकर
ितकूल रािश

3, 8, 13
ितकूल ितिथ

ीती
ितकूल योग

शिन,शु
ितकूल ह

अनुकूल िच ह

5
भा यवान अंक

1, 3, 7, 9
शुभ अंक

8
अशुभ अंक

14,23,32,41,50
शुभ वष

गु वार,मंगळवार
भा यवान दवस

गु ,मंगळ,चं
शुभ ह

आर,से,जी
नेहपूण रािश

ले,वृ क,पाई
शुभ ल न

गो ड
भा यवान धातु

मा णक
भा यवान अ म
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तुमची राहु म ये शिन म ये शिन ची यंदशा चालत आहे जी क , 11 जानेवार  2021 पासून 23 जून 2021 पयत राह ल.

हांची थती

ल नल न
वृषभ
रो हणी

सूयसूय
िसंह
मधा

चंचं
िसंह
पू0फा गुनी

मंगलमंगल
िमथुन
आ रा

बुधबुध
कक
आ षेा

गुगु
कक
आ षेा

शुशु
िसंह
मधा

शिनशिन
िसंह
पू0फा गुनी

राहुराहु
िसंह
पू0फा गुनी

केतुकेतु
कंुभ
शतिभषा

हषलहषल
तुळ
वशाखा

नेपनेप
वृ क
ये ा

लूलू
क या
िच ा
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ह राशी रेखांश न पद आर सी नाते
ल न वृषभ 15-14-32 रो हणी 2 -- -- --
सूय िसंह 06-27-41 मधा 2 ड -- वत:चे
चं िसंह 17-48-46 पू0फा गुनी 2 ड सी मनिमळाऊ
मंगल िमथुन 16-23-41 आ रा 3 ड -- वैर
बुध कक 18-55-05 आ ेषा 1 ड -- वैर
गु कक 28-42-40 आ ेषा 4 ड सी सव च
शु िसंह 05-59-04 मधा 2 ड सी वैर
शिन िसंह 21-28-48 पू0फा गुनी 3 ड सी वैर
राहु िसंह 15-13-08 पू0फा गुनी 1 आर -- --
केतु कंुभ 15-13-08 शतिभषा 3 आर -- --
हषल तुळ 23-43-27 वशाखा 2 ड -- --
नेप वृ क 24-08-51 ये ा 3 आर -- --
लू क या 23-45-21 िच ा 1 ड -- --

टपण: [[सीसी] ] - अ तंगत [[डड  ]  ] - रोख [[आरआर ]  ] -पुछागामी [ [ईई] ] - हण
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भावभाव राशीराशी भावचालूभावचालू राशीराशी म य भावम य भाव
1 मेष 27.27.36 वृषभ 15.14.32 
2 वृषभ 27.27.36 िमथुन 09.40.39 
3 िमथुन 21.53.43 कक 04.06.46 
4 कक 16.19.50 कक 28.32.53 
5 िसंह 16.19.50 क या 04.06.46 
6 क या 21.53.43 तुळ 09.40.39 
7 तुळ 27.27.36 वृ क 15.14.32 
8 वृ क 27.27.36 धनु 09.40.39 
9 धनु 21.53.43 मकर 04.06.46 
10 मकर 16.19.50 मकर 28.32.53 
11 कंुभ 16.19.50 मीन 04.06.46 
12 मीन 21.53.43 मेष 09.40.39 

  चिलतचिलत  आलेखआलेख

चिलत को क आण आलेख
10
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आप या कंुडली मधील मुख बंदू
तुम या जीवनाची मह वाकां ा
सुखाची ा ी

तुमची जीवन ऊजा
तुमचा साथी

जीवनाचे उ
जीवनात उ च व िमळवणे

तुमची ताकद / ितभा
शार रक तंदु ती

काय कर यासाठ  दोष
आप याच धुदं त म न राहणे

मु य वधान
मी आहे ना

दशा दशक
जिमनीशी जोडून काम करणे.

जीवनाचे तीक
तुमची मेहनत
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वेद योितषशा ा म ये ज घर मह वपूण मानले जाते. ज मा या वेळ  जी रास अंतराळात उगम पावत
असते ती या य चे ज मानले जाते. आणी या घरातील रास ज रास मानली जाते. जा या
मदतीने य या आयु यातील सवात बार क तपशीलाची गणती योितष शा ानुसार करता येते.
याच माणे, चं  रास व सूय रास यां या आधारे दैिनक, सा ा हक, मािसक व वा षक भा कते करता
येतात.

तुमचा ल न अहवाल

आपले ज आहे
वृषभवृषभ

वृषभ ल न साठ  वा य
वृषभ ह  ज जर  बलवान, सु ढ असली तर  या ज चे काह  दुबल घटक आहेत यामुळे आयु यभर बार क सार क
अडचणी उदभवू शकतात. म जा सं थेशी िनगड त रोग होऊ शकतात. बरेच वृषभ ज तले लोक थूल असतात, खास क न
मे म ह यात ज मलेले अस यास. लिगक आजार हो याचा संभव असतो. मानेचा मणका, दात व खालचा जबडा, हनुवट  व
टाळू यांचे वकार होऊ शकतात. वृषभ ज या य ं म ये मू पंड, गु ांग, मू ाशयाचे वकार, मानेचे वकार व कानदुखी
जा त आढळून येते.

12
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वृषभ ल न साठ  वभाव व य व
या ज खाली ज माला आलेली य  अनोळखी माणसांसमोर बैला माणेच वागतात. नवीन नवीन माणसांना भेटणे यांना
वशेष आवडत नाह , ते यां या शांत अंतरािभमुख वभावात बसत नाह . वृषभ य  संत , जागृक व सनातनी होतात
जे हा यांना नीट हाताळले जात नाह त, जे हा कोणी यांचे ऐकत नाह . अशा संकोचशील वभावामुळे नवीन मै ी कर यास
यांना वेळ लागतो. पण वृषभ ज व ासू व वा तववाद  अस यामुळे धं ात यश िमळवू शकते. वृषभ एक इ यभो य
रास आहे - वृषभ य ं ना सव े ांत शार रक सुख यायला आवडते. परंतु हातातले काम आप या सवड ने करतील.
इतरां या कामाची व कौश याची दाद ायला ह  वसरणार नाह त. कधी कधी आपली हुकुमत गाजवतील. सहजा-सहजी
कोणाकडे आक षत होत नाह त, पण झालेच तर फार सावकाश आगेकूच करतील. आप या नीती त वांना वृषभ य  सहज
सोडणार नाह . तर ह , वृषभ य  ेमळ असतात, स यिन  असतात व यांचे चुबंक य य म व इतरांना सहज आक षत
करते. वृषभ य  आवेगात कामे करत नाह त पण जा त दाब यास बैलां माणेच चवताळू शकतात. कधी कधी प पाती,
ह ट  व अता कक वागतात. जोड दाराची िनवड करताना अ यंत सावधिगर ने पाऊल उचलतात. यांना खोटे बोलायला आवडत
नाह , पण यांचे कान भरणे देखील कठण नसते.

वृषभ ल न साठ  शार रक प-रंग
वृषभ ज या य ंची चण लहान असते व ते िशिथल वृ ीचे असतात. आकषक चेहरा, टपोरे डोळे, रेखीव कान व नाक
तसेच सुदंर ओठ ह  यांची वैिश ये. अं काठ ने मा  ह  माणसे चेह या या मानाने कमी पडतात - चौकोनाकार शर र
थूलतेकडे वळलेले असते. पाठ वर कंवा बाजूवंर खुणा अस याचा संभव असतो. वृषभ माणसांचे य म व स न असते.
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चं  रास हणजे काय?
वे दक योितष ज म प केसाठ  सौर राशी पे ा चं  राशींना जा त मह व देते. वे दक योतीशा माणे तर
चं  जापे ा श मान अस यास चं  राशीला जा ऐवजी प केचे म य थान मानले पा हजे.
य वाचे लु  गुण जे सौर राशीमुळे कळत नाह त ते चं  राशी या प केतून कळतात.

चं  रास

तुमची चं  रास
िसंहिसंह

िसंह राशी साठ  वा य
िसंह चं  रास ची मु य यािध दयाशी िनगड त असते. खास क न दयातील धामणी चे अिधधारण होऊन र ा या गुठ या
होणे, कंवा अिधधारणामुळे दय वकाराचा झटका येणे. चेता वभांजानामुळे दयावर प रणाम होऊन धडधड वाढ याचा धोका
असतो. िसंह चं  रास ला पाठ त व फुफुसात कळ, मण या या त ार , दय व र ाचे वकार, बरग यांचे दुखणे, डो यांचे
वकार, ताप व फेपरयाचे आचके यासारखी दुखणी लाग याचा संभव असतो.
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िसंह राशी साठ  वभाव व य व
िसंह चं  रास तील माणसांचे य म व आकषक व गित ेरक असते. िसंह य  धडाड , शूर, सकरा मक, ज  व
वावलंबी असते. अितशय सडेतोड, ह  माणसे आप याला हवे असलेले चोख ओळखून असतात व यासाठ  उ साहाने व

सजनशील प तीने काम करतात. कधी कधी लहर  असू शकतात, आण जर कोणीह  ेषाने कंवा आ मक वागले तर िसंह
य  यांना फटकळपणे उ र देऊ शकतात. वय क टका यांना पचत नाह  आण यां या अिधकाराला कोणी ललकारले
तर यांचा राग उफाळून येऊ शकतो. ह ट  वभावामुळे आपले व ास ते बदलायला ब कुल तयार नसतात. मूलतः
येयवाद  व दयाळू असतात. िसंह य  आनंद , बु मान, मनिमळाऊ, बोलक  व स ह णू असते. यांचा िनधार प का

असतो - यांचा राग नाकावर असला तर  तो िततकाच लवकर शांत देखील होतो. कधी कधी राग मनात ध न ठेऊ शकतात,
पण ह  माणसे वतं  वचाराची असतात . वतः धमा या बाबतीत सनातनी असले तर  इतरां या धािमक ांना तेवढाच
मान देतात.

िसंह राशी साठ  शार रक प-रंग
आप या मोहक य म वामुळे िसंह राशीची माणसे सवाना आप याकडे चु बका माणे आक षत करतात. शर रय ीने मा  ते
थोडा मार खातात. म यम उंची या ा माणसां या शर राचा वरचा भाग आखीव रेखीव असतो. मोठा, अंडाकार चेहरा, पवळट
झाक असलेले डोळे आणी शानदार हनुवट  ह  यांची वैिश ये. िसंह चं  रास चे पु ष व ी दो ह  विनयं त वाटतात पण
सहज चवताळू शकतात. चटकन ित या व आ मक वभाव या राशीची ल णे.
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आपले न

आपले न
पू0फा गुनी

आपले न  पद
2

हंदू योती शा ाम ये चं  न ास 'न ' असे हणतात. अया वृ ावर ल २७ (कधी कधी २८) े ातील
येक े ास न  मानले जाते. यांची नावे आपाप या े ातील मुख तारापुजं िच हाशी िनगड त

असतात. न ांची सु वात अया वृ ावार न पका नामक ता या या ( जला सं कृत म ये िच ा हणतात)
बरोबर वमुख टोकापासून होते. ( ाची इतर वेगळ  या या देखील सापडू शकते). याला 'मेषाची सु वात'
अथवा 'मेषा द' हणतात. ा टोकापासून अया वृ  पूवकडे न ांम ये वभागले जाते. न ांची सं या
ना क मासा या दवसांशी जुळते (आधुिनक माप - २७.३२ दवस) - न ाची ं द  चं  साधारण एका
दवसात ओलांडतो. येक न  चातुथाशाम ये ( कंवा पदांम ये) परत वभागले जाते. ह  पदे हंदू
लोक य योती याम ये मुख भूिमका गाजवतात - येक पद एका अ राशी जुळलेले असते. चं  या
पदात असताना ज मले या मुलाचे नाव या अ रापासून सु  होते.

न  हणजे काय?

तु हला संगीत कला आण सा ह या वषयी खूप मा हती आहे कारण लहानपणापासून तु हाला या वषयांची
आवड आहे. तु ह  एखा ा गो ीचा शांतपणे वचार करता. स या या मागावर तु ह  आप या जीवनाची
वाटचाल क  इ छता. ेम तुम या आयु यात अ यंत मह वाचे आहे. तु ह  हंसेपासून आण वादांपासून
दूर राह याचा य  करता, कारण तु हाला शांतता य आहे. एखाद  सम या उ वली तर तु ह
शांततापूण मागाने या सम येवर ल उपाययोजना शोधता. पण जे हा तुम या आ म मानाचा वषय असतो
ते हा त ह  तुम या वरोधकांवर वरचढ ठरता. याच माणे िम ांचे आ ण चांग या माणसांचे वागत कसे
करायचे, हे तु हाला नीट कळते. तु ह  अंत ानी अस यामुळे दुसरे तुम याबाबत काय वचार करतात हे
तु हाला आधीच कळू शकते. तुमचा वभाव अ यंत उदार आहे आण तु हाला वास कर याची आवड
आहे. तु हाला ामा णकपणे काम करायला आवडते आण आयु यात गती साध यासाठ  तु ह  स चा
आण चांग या मागाची िनवड करता. आयु यात तु हाला तुम या े ात वशेष नावलौ कक ा  होईल.
असे असूनह  तुमची चल बचल होत राह ल. दुस याला मदत कर यासाठ  तु ह  यां या वनंतीची वाट न
पाहता हजर होता कारण तु ह  स दय आहात. तु ह  वातं याचे भो े  आहात. यामुळे तु हाला कोणतीह
बंधने मा य नाह त. दुस यावर अवलंबून राहावे लागेल, अशी कोणतीह  गो  करणे तु हाला मा य नाह .
तुमचा अजून एक गुण हणजे नोकर म ये तु ह  तुम या व र ांची खुशामत करत नाह . यामुळे
व र ांकडून तु हाला लाभ होत नाह . तुमची यागी वृ ी अस यामुळे तु हाला दुस याकडून लाभ घेणे

पू0फा गुनी न  भा कत
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आवडत नाह . तुमचे तुम या कुटंुबाशी अ यंत जवळचे नाते आहे आण तु ह  तुम या कुटंुबीयांसाठ
सव व अपण करायला तयार असता.
िश णिश ण  आ णआ ण  उ प नउ प न :  : तु ह  तुमचे कामाचे े  नेहमी बदलत राहाल. वया या २२, २७, ३०, ३२, ३७
आण ४४ वे वष तुम या नोकर  अथवा यवसायासाठ  मह वाचे असेल. सरकार  नोकर , व र  अिधकार ,
म हलांचे कपडे, अ◌ॅ सेसर ज आण स दय साधनांची व  कंवा वतरण, मनोरंजन, मॉडेल, छायािच कार,
गायक, अभेिता, संगीतकार, ल नाचे कपडे तयार करणारे, अ◌ॅ सेर ज, भेटव तूचंा यवसाय, जीवशा ,
सोनार, कापूस, लोकर कंवा रेशीम याचा वापर होणारे काम, ह  तुम यासाठ  अनुकूल काय े  ेअसतील.
कौटंु बककौटंु बक  आयु यआयु य :  : तुमचे कौटंु बक आयु य आनंद  असेल. तुमचा जोड दार आण मुलांची वागणूक
चांगली असेल आण तु हाला यां याकडून पुरेसा आनंद िमळेल. तुमचा जोड दार व ासू असेल आण
कुटंुबा या क याणासाठ  तो सव व अपण करायला तयार असेल. तुमचा ेम ववाह अथवा ओळखी या
य शी ववाह होईल.
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ज म वार, ितथी, ज म न , ज म योग तसेच ज म करण या पाचला िमळवून पंचांग फळाची गणना केली गेली आहे.
ज मा या वेळ  उपरो  सव पाच कारकांना ल ात घेत यानंतर जातका या जीवनात पडणा या भावाची गणना केली जाते.
तुम या कंुडलीम ये पंचांग फळ िन म कारे व णत आहे:

पंचांग फळ

ितपदा ( थमा)
ितथी

गु वार
वार

िशव
योग

बव
कारण

पूवा फा गुनी
न

ितथी: ितपदा ( थमा)
ितपदा हणजे थमा ितथीम ये ज म हो याने तुमचा वभाव मै ीपूण असेल. या मै ीपूण यवहारा या कारणाने तु ह

सामा जक जीवनात स य राहाल आण एक वेगळ  ओळख बनवाल. तु ह  एक संयु  कुटंुबात राहाल. तुम या जवळ उ म
मा ते धन आण वण आभूषण असतील. खास गो  ह  आहे क , तु हाला धन अ जत कर यासाठ  संघष करावा लागणार
नाह . कारण, तुमचा ज म ितपदा ितथीम ये झाला आहे हणून, तु हाला सरकार  सं था आण सरकार  ािधकरणात ह
धन ा ी होईल. तुमचे म तक मोठे असेल आण हे तुम या बु मतेला दिशत करतील.

हंदु आठवडा प तीतला दवस: गु वार
तुमचा ज म गु वार या दवशी झालेला आहे. या दवशी ज म घे यामुळे समाजात तु हाला ित ा ा ी होईल. चांग या
कायात तुमची सहभािगता होईल आण तु ह  जन समुदायाचा व ास जंक यात यश वी हाल. तु ह  या लोकांपैक  असाल
यां या जवळ दूर ी असेल. या कौश यामुळे तु ह  समाज आण आसपास राहणा या लोकांना चांग या गो ी िशकवाल.
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योग: िशव
या योग म ये ज म घे यामुळे तु ह  खूप बु मान असाल आण लोकां या भलाईसाठ  काय कराल. तु हाला कुठ या ह
भौितक सुख-साधनांची अपे ा नसेल तर, तु ह  िन वाथ भावाने लोकांची सेवा कर यात सम पत राहाल. तुमचा दयाळू आण
सौ य वभाव समाजात तु हाला स मान देईल.

कारण: बव
तुमचा ज म बव करण म ये झालेला आहे यामुळे तुम या मनात भौितक सुख-सु वधांची लालसा अिधक राह ल. दुस यां या
ित तुमचा वभाव दयाळू वृ ीचा असेल. तु ह  सहािसक हो यासोबत इमानदार ितमेचे य  असाल. तु ह  खूप चलाख

असाल आण तु ह  सदैव दुस यां या पुढे जा याचा य  कराल आण त याच वचाराचे असाल. तु ह  भा यशाली हाल
आण सव कारची चल व अचल संप ीचे संचय क  शकतात.

न : पूवा फा गुनी
तुमचा ज म पूवा फा गुनी न ात झालेला आहे. या न ात ज म घे यामुळे तु ह  साहसी आण बहादूर वृ ीचे असाल.
तु ह  या लोकांपैक  असाल जे दुस यांसाठ  याग क  शकतात. नौकर आण दासी तुम या सेवेत उभे राहतील. तुमचे केस
मजबूत आण चमकणारे असतील. तु ह  चतुर, चलाख आण वनोद  वभावाचे य  असाल.
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मुख भा कते

तुमचा मूळ वभाव शांत राह याचा आहे आण यामुळेच तुम या सहका यां या नजरेत तु ह  स म आण
िन यी असता. यामुळे तु ह  तुम या मागाने पुढे जाऊ शकता.तु ह  संवेदनशील आण भावना धान
य  आहाता. जगात होणा या काह  अ य घटनांचा इतरां या तुलनेत तुम यावर जा त प रणाम होतोत
आण यामुळे तु ह  आयु यातला काह  आनंदाला मुकता. दुस या य  तुम याब ल काय वचार करतात
आण बोलतात, याबाबत तु ह  फार मनाला लावून घेता. यामुळे काह  गो ींमुळे तु हाला दु:ख होते, पण
याबाबत खरे तर एवढ  काळजी कर याची गरज नसते.तु ह  जेवढा वचार करता तेवढे तु ह  य  होत
नाह  आण जे हा तु ह  वचार करता ते हा तो यो य कारे असतो. एखा ा बाबतीत तुमचे मत वचारात
घेणे आव यक ठरते. यामुळे लोक तुम याकडून स ला घे यास उ सुक असतात.तुम यात अनेक उ म गूण
आहेत. तुम याकडे भरपूर सहानुभूती आहे, यामुळे तु ह  चांगले िम  असता. तु ह  ामा णक आण
देशभ  आहात आण एक उ म नागर क आहात. तु ह  अ यंत मायाळू पालक असाल. तुम या
जोड दारा या अपे े माणेच तु ह  आता आहात कंवा भ व यात असाल. यामुळे इतरांपे ा तु ह  नेहमीच
काकणभर अिधक सरस आहात.

गुणधम

इतरां या सहवासातून आनंद कसा िमळवायचा हे तु हाला चांगलेच ठावूक आहे. तु ह  अ यंत उ साह
आण अ◌ा हाददायक आहात आण तु ह  खळखळून हसता. याच माणे तुमची वनोदाची समजह  उ म
आहे. तुम यावर कोण याह  कार या स दयाचा खूप भाव पडतो आण तुम या आजूबाजूला तु ह  ते
िनमाणह  करता. आप या आजूबाजूला जो स दय िनमाण क  शकतो, तो अिधक आनंद  असतो.

आनंद व समाधान

तुम या येक कामावर तुम या पालकांचा भाव असतो. तु हाला जे हवे ते कर याचा य  करा. तु ह
वत:साठ  काम करा. यां यासाठ  नको.

जीवनशैली

तु ह  अशा कारची नोकर  शोधली पा हजे, जथे तु ह  माणसांम ये िमसळले जाल आण जथे
यावसाियक ल य गाठ याचे कंवा यावसाियक पातळ वर ल जबाबदार  घे याचा दबाव तुम यावर नसेल.
जथे तुम याकडून लोकांना मदत होईल, अशा कारचे े  तु ह  िनवडले पा हजे. उदा. समूह नेतृ व.

पेशा
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जथे खूप प र म घे याची आव यकता असेल कंवा खूप जबाबदार चे काम असेल, या े ासाठ  तुमचे
य म व यो य नाह . तु हाला काम कर यास हरकत नसते, उलट तु हाला ते आवडते पण यात खूप
जबाबदार  नसावी. तु हाला वेगवेग या कारचे काम करायला आवडते पण जे काम सुसं कृत आण
व छ असेल या कामाकडे तुमचा जा त कल आहे. या कामात तु हाला एकांत आण शांतता िमळणार

असेल यापे ा या कामात तु हाला स नता िमळणार असेल या ठकाणी काम करणे तु हाला अिधक
पसंत आहे. व तु थती ह  आहे क , तुमचा वभाव शांत असला तर  वातावरणातील शांतता तु हाला सहन
होत नाह  आण खुशाली आण आनंद  वातावरणाची तु हाला अपे ा असते.

यवसाय

तु ह  आरामासाठ  खूप पैसे खच करता. यामुळे तु ह  खव ये आहात आण तु ह  जेवणाचा आ वाद
घेता. कंबहुना तु ह  जग यासाठ  खात नाह  तर खा यासाठ  जगता. यामुळे तुम या शर राचे आकारमान
कसे असेल ते वेगळे सांगायला नको, यामुळे तुम या पचनसं थेची काळजी यायला हवी. अपचन कंवा
त सम आजारांकडे दुल  क  नका, आ ण ते बरे कर यासाठ  केवळ औषधांवर अवलंबून राहू नका. हलका
यायाम कर यावर आण शार रक हालचालीवर भर ा. शु  हवेत ासो छवास करा, हलका आहार या
आ ण फळे खा. इतके क नह  आजार बरा झाला नाह  तर ताबडतोब डॉ टरांची भेट या. वया या
प नाशीनंतर येणा या जड वाकडे कंवा सु तीकडे ल  ा. तु हाला कदािचत काह  गो ींचा याग करावा
लागेल आण तुमचे तुम या आयु यावर िनयं ण असणार नाह . व वध गो ींबाबतची तुमची आवड कायम
ठेवा, िनरिनराळे छंद जोपासा आण एखाद  य  त णांम ये िमसळत असली तर ती कधीच वृ  होत
नाह , हे नेहमी ल ात ठेवा.

आरो य

तुम या वभावाल अनुकूल अशा कारे मोकळा वेळ यतीत करणे तु हाला आवडते. तु हाला आरामाची
आवड आहे यामुळे फार प र ण कर यास भाग पाडणारे खेळ तु हाला आवडत नाह त. तु हाला िम ांची
संगत आवडते आण तु हाला स न ण जगायला आवडतात. प  ेखेळणे तु हाला आवडते. पण यात
पैशांचा यवहार होणार असेल तर ते खेळ यास तु ह  तयार असता. या ठकाणी तु हाला जुगारापासून
सावधान करणे आव यक आहे. कारण तु हाला याचे यसन लागू शकते.

छंद

तु हाला एक याने आयु य यतीत करणे आवडणार नाह  आण जसजसे तुमचे वय वाढत जाईल तसतसा
तुमचा आनंद आण दुःख वाटून घे यासाठ  तु हाला जोड दाराची आव यकता भासेल. तु ह  तुमचे घर

मे वषयक
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वतः रचाल आण ल न के यानंतर तुम या घराला पूण व येईल. तुमचे घर हाच तुमचा देव असेल. जर
तु ह  ी असाल तर मुले झा यानंतर तु ह  पूण आनंद  हाल. तु ह  अथातच ेमासाठ  ल न कराल
आण जसजशी वष सरत जातील तु ह  तुम या जोड दाराचा जा तीत जा त ◌वचार कराल आण एक
वेळ अशी येईल क  तु ह  एक-दोन दवसांचा वरहसु ा सहन क  शकणार नाह .

आिथक बाबतीत तु ह  अनेक चढउतार पाहाल. पण याला कारणीभूत तु ह  वतःच असाल आण तुम या
आवा याबाहेरचे उ ोग के यामुळे तु हाला ते पाहावे लागतील. तु ह  चांगले सं थापक, स लागार, व े
आ ण आयोजक होऊ शकता. तुम या पैसे कम व याची मता आहे परंतु असे करत असताना तुमचे श हू
िनमाण होऊ शकतात. अनुकूल प र थतीत तु ह  यवसायामधून संप ी िनमाण क  शकता. तु ह
तुम या दुरा हावर िनयं ण ठेवले तर तु हाला अथाजना या अनेक संधी ा  होतील. तुम या या
दूरा हामुळे तुम या मागात अनेक क टर श  ू िनमाण हो याची श यता आहे. यामुळे य ंना
हाताळ याची आण वाद टाळ यासाठ  तु हाला य  करावे लागतील.

धन

तु ह  एक चांग या संवाद शैलीसाठ  िस  असाल आण तुमचे संभाषण कौश य इतके चांगले असेल क ,
ते तु हाला गद तह  पुढे घेऊन जाईल. तुमची बु  ती  असेल आण मरण श ह  उ म असेल हणूनच
तु ह  कुठ याह  गो ीला सहज र या आण जा त वेळेपयत ल ात ठेवाल. तुम या जीवनात ह च सवात
मोठ  वशेषता असेल आण या याच बळावर तु ह  तुम या िश णाला चांग या प तीने पूण कराल
आण यात यश अ जत कराल. तुम या मनात शा ाचे ान ा  कर याची इ छा वशेष पात जागेल.
ग णत, सां यक , ता कक मता इ याद ं या बाबतीत तु ह  बरेच मजबूत िस  हाल आण या या
जोरावर तुम या िश णात यश वतेचे पा रतो षक िमळवाल. तु हाला म ये-म ये आपली एका ता
िमळव यासाठ  य  करावे लागेल कारण अ यािधक वचार करणे तु हाला पसंत आहे, परंतु ह च सवात
मोठ  कमजोर  आहे. या पासून वाच याचा य  के यास आयु यात िश णा या े ात उ चतम िशखर
गाठू शकतात.

िश ण
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योितष म ये ह वचार

चौथेचौथे  
भाव  

िसंहिसंह 
रास  

वतवत::चेचे  
नाते  

मधामधा
न

तुम या कंुडली म ये सुय िसंह राशीम ये थत आहे, जो क , सुय ची वत:चे आहे. सुय 4 घरातील
वामी होऊन तुम या कंुडली म ये 4th घरात थत आहे. सुय ची ी 10th घरावर आहे. केतु ची पूण
 सुय वर आहे.

सूय या घरात असेल तर तु हाला आिथक या स म करतो, कारण तुम यात बचत कर याची वृ ी
असते. तु ह  देखणे असू शकता, पण तु हाला काह  िचंता सतावत राहतील. या घरात सूय असेल तर
तु ह  तुम या आईव डलां या सेवा कर यापासून वंिचत राहता. तु ह  आप या आईव डलांपासून दूर
अस यामुळे यांची सेवा क  शकणार नाह  कंवा एक  राहत असाल तर तुम यात फार सलो याचे संबंध
नसतील. 

या घरात सूय असेल तर भावंडांम ये सलो याचे संबंध राहत नाह त. पण याच थतीमुळे तु हाला एखा ा
गु  व ेचे ान िमळू शकेल. कदािचत तु ह  तुम या ज मभूमीला मह व देणार नाह , पण तु ह
कुणालाह  हानी पोहोचवणार नाह . तु हाला सो या-चांद या यापारातून लाभ िमळेल. तुमचे बहुतेक वास
लाभदायक असतील

जर तु ह  काह  नवीन करायचा य  कराल, काह  नवीन तयार कराल, कंवा कसला शोध लावाल तर ते
तुम यासाठ  लाभदायक असेल. कोणतेह  यसन जडणार नाह  याची काळजी या कारण ते सोडताना
तु हाला कठण जाईल. तुम या सासर यांकडे काह  माणात सम या असतील. तु हाला डो यांशी संबंिधत
वकार असू शकतील. कोण याह  प र थतीत आिमषाला बळ  पडू नका, नाह  तर तु हाला आिथक
संकटाला सामोरे जावे लागेल.

सुय वचार

चौथेचौथे  
भाव  

िसंहिसंह 
रास  

मनिमळाऊमनिमळाऊ  
नाते  

पूपू00फा गुनीफा गुनी
न

तुम या कंुडली म ये चं  िसंह राशीम ये थत आहे, जो क , चं  ची मनिमळाऊ आहे. चं  3 घरातील
वामी होऊन तुम या कंुडली म ये 4th घरात थत आहे. चं  ची ी 10th घरावर आहे. केतु ची पूण
 चं  वर आहे.

चं  वचार
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या घरात असलेला चं  संकेत देतो क , तुमचे तुम या आई आण प रवाराशी अ यंत जवळक चे नाते
आहे. तुम या वभावातच औदाय आहे. सामा यपणे तु ह  नेहमी स न असता. काह  अपवादा मक
प र थती वगळली तर तु ह  मानिसक याह  शांत असता. या घरात चं  असेल तर वासने वषयी अिधक
ची अस याची श यता वत व यात आली आहे

तु हाला आराम, चांगले वाहन, चांगले िम  आण अचल संप ी ा  कर यासाठ  फार मेहेनत करावी
लागणार नाह . हणजेच या गो ी तु हाला सहज ा  होतील. तु हाला पा याजवळ असले या ठकाणी
फरणे अिधक आवडेल. तु हाला तुम या आयु यात अनेकदा घर बदलावे लागू शकेल

तु ह  लोक य य  आहात आण आयु यभर लोक यच राहाल. तुमचा जोड दारसु ा लोक य आण
लोकांना आवडणारा असाच असेल. चं  या घरात असणे हणजे तुमची मरणश  चांगली असेल. तु ह
तुम या व डलोपा जत घरात राहत असाल कंवा व डलोपा जत घराची देखभाल करत असाल तर ह  बाब
तुम या आयु यात भा य घेऊन येईल.

दुसरेदुसरे  
भाव  

िमथुनिमथुन 
रास  

वैरवैर   
नाते  

आ राआ रा
न

तुम या कंुडली म ये मंगळ िमथुन राशीम ये थत आहे, जो क , मंगळ ची वैर  आहे. मंगळ 12,7
घरातील वामी होऊन तुम या कंुडली म ये 2nd घरात थत आहे. मंगळ ची ी 5th, 8th, 9th घरावर
आहे. केतु ची पूण  मंगळ वर आहे.
या थानी मंगळ असेल तर तुम याकडून भरपूर मेहेनत करवून घेतो, पण अखेर तु हाला यश ा  होते.
तुम या िश णात काह  अडचणी येऊ शकतात. तुम या वभावात काह  वेळा माणापे ा अिधक
िचडिचडेपणा पाहायला िमळेल कंवा तुमचे बोलणेह  कटू असू शकते. तु हाला दु  लोकां या सोबत
राह यात कधी ास होणीर नाह . या थानातील मंगळाचा प रणाम तुम या जोड दारा या आयु यावर होतो

तु हाला मलावरोधाबरोबरच डो यां या सम यांनाह  सामोरे जावे लागेल. तु ह  तुम या मुळ भूमीपासून
दूरह  राहाल. तुमचे वड ल वा तुम या मुलांचा वभाव कदािचत आ मक असेल. तुमची मुले उ साह
असतील आण उ चपदावर यांची नेमणूक होईल. पण प ह या मुला या ज मात काह  सम या असतील.
पण मंगळाचे स याचे थान तु हाला घरगुती आयु यात िनराशा देईल. 

मंगळाची स याची थती असे दशवीते क  तु ह  पैसा वाईट सवयींवर वा बेकायदेशीर ोतां ारा खच
कराल. तुम या भावंडांना आ मक वा हं  ा यांकडून धोका असू शकतो. यांना यां या श ूकंडून
मो या सम यांना सामोरे जावे लाग याची श यता आहे. तुमची आई चुक या य ंचा स ला वीका न
काह  धोकादायक िनणय घेऊ शकते.

मंगळ वचार
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ितसरेितसरे  
भाव  

कककक 
रास  

वैरवैर   
नाते  

आ ेषाआ ेषा
न

तुम या कंुडली म ये बुध कक रािश म ये थत आहे, जे क  बुध चे वैर  आहे. बुध 2,5 घरातील वामी
होऊन तुम या कंुडली म ये 3rd घरात थत आहे. बुध ची  9th घरावर आहे.
बुध ितस या थानी असेल तर तुमचा बांधा सुडौल असेल. तु ह  एक धािमक आण यश वी य
आहात. तु ह  देवाचा आ ण गु ं चा आदर करता. तु ह  बु मान आण वन  आहात. तुम यात साहस
आण वीरता आहे. तुम या वन  वभावामुळे एखा ा कपट  य वरह  तु ह  िनयं ण िमळवू शकाल
आण तुम या इ छे माणे िन कष िमळवू शकाल

आपली एकूण भावंडे आ ण िम -मै ीणी ह  सं येने जा त असतील आण ते तुम यावर ेम करतील.
आपले कुटंुब मोठे असेल. तु हाला तुम या भावंडाकडून आनंद िमळेल. तु हाला कदािचत दोन मुले आ ण
तीन मुली असतील. तुम या भोवती तुम या आवड या य ंचा गोतावळा असेल आण तु ह  यां या
भ यासाठ  य  कराल. तु ह  ेमळ वभावाची य  आहात आण यामुळे तु ह  यां या ेमात
पडाल. 

मृदू आ ण साधा वभाव असलेली य  तु ह  आहात. तु हाला अनेक िम -मै णी असतील. मा हतगार
य ंशी तु ह  खुप हळुवारपणे बोलाल. यावेळ  तु हाला आ मक त हावे लागेल. आिथक लाभांवर भर
दे याची ह  वेळ नाह . लेखन, काशन आण छापखाना संबंिधत कामात तु हाला रस सेल. आयु या या
उ राधात तुमचा वर  हो याकडे कल असेल.

बुध वचार

ितसरेितसरे  
भाव  

कककक 
रास  

सव चसव च  
नाते  

आ ेषाआ ेषा
न

तुम या कंुडली म ये गु  कक रािश म ये थत आहे, जे क  गु  चे सव च आहे. गु  8,11 घरातील
वामी होऊन तुम या कंुडली म ये 3rd घरात थत आहे. गु  ची  7th, 9th, 11th घरावर आहे.

ितस या थानात गु  असेल तर तु ह  साहसी आण बलवान हाल. तु ह  शा ाचे मा हतगार आण
अनेक कारची धािमक काय करणार असाल. तु ह  जेते, तेज वी आण ाळू य  असाल. तु ह
दलेला श द पाळ यासाठ  १०० ट के मेहेनत करता आण तु हाला तुम या कामात यश िमळेल. 

तु ह  पयटन आण तीथया ा करणा या य  आहात. तु हाला तुमचे सखे भाऊ-बह ण आण
कुटंुबीयांकडून सुख िमळते. तु ह  तुम या भावांचे क याण करणारे आ ण यांना उ म सुख देणारे य

गु  वचार
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असाल. तुमचे बंधू ित त य  असतील. तु ह  िम  आण आ े ां या मा यमातून सुखी आण संप न
हाल. आ े ांकडून तु हाला लाभसु ा होईल. तुमचे वैवा हक जीवन सुखी असेल

तु हाला राजा अथवा सरकारकडून स मािनत कर यात येईल. अनेक लोक तुम या हाताखाली काम
करतील. तुम या बु म मुेळे तु हाला लेखनातून अथ ा ी होईल. ितस या थानातील गु मुळे तु हाला
कंजुषी करताना पाहायला िमळेल. भूक न लाग यामुळे शर र दुबळ होऊ शकेल. तु ह  तुम या भावांशी
नेहमी चांगला संबंध ठेवला पा हजे. याच माणे धािमक आण आ या मक गो ींम ये सामील हा.

चौथेचौथे  
भाव  

िसंहिसंह 
रास  

वैरवैर   
नाते  

मधामधा
न

तुम या कंुडली म ये शु  िसंह राशीम ये थत आहे, जो क , शु  ची वैर  आहे. शु  1,6 घरातील वामी
होऊन तुम या कंुडली म ये 4th घरात थत आहे. शु  ची ी 10th घरावर आहे. केतु ची पूण 
शु  वर आहे.
चौ या थानात असलेला शु  बहुतेक बाबतीत चांगले फल देतो. यामुळे तुमचे शर र सु ढ असते आण
तु ह  परोपकार  असाल. तु ह  सदाचार , परा मी आण स न राहणारे य  आहात. तु ह  काकणभर
अिधक वाचाळ आहात. तु ह  मनाने उदार आण दुस यांचे हत िचंतणारे आहात. धािमक कायाची तु हाला
आवड असेल. तु ह  नेहमी स निच  असता

पूजा आण उ सवां या कामांम ये तुमचे मन खूप रमते. दुस याला आनंद  पाहून तु ह सु ा आनंद  होता.
दुस याला दु:खी बघून तु ह सु ा दु:खी होता. बु  आ ण व ा या दो ह  तुम याकडे संचय आहे. तु ह
लोकांकडून स मािनत हाल. मो या मोठ  य सु ा तुमचा आदर करते आण तसे क न ती वत:ला
ध य समजते

राजप रवाराकडून तुमचा आदर केला जाईल आण तु ह  स मािनत हाल. तु ह  मातृभ  आण मातृसेवक
आहात. तु हाला मातेचे पुरेसे सुख िमळेल. तु हाला सव कारची भौितक सुखे िमळतील. चांगले घर,
वाहन, दािगने, कपडे हे सव तुम याकडे असेल. तुमचा जोड दार आकषक असेल. असे असूनह  तु हाला
आिथक बाबतीत िचंता सतावेल.

शु  वचार

चौथेचौथे  
भाव  

िसंहिसंह 
रास  

वैरवैर   
नाते  

पूपू00फा गुनीफा गुनी
न

तुम या कंुडली म ये शिन िसंह राशीम ये थत आहे, जो क , शिन ची वैर  आहे. शिन 9,10 घरातील

शिन वचार
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वामी होऊन तुम या कंुडली म ये 4th घरात थत आहे. शिन ची ी 6th, 10th घरावर आहे. केतु ची
पूण  शिन वर आहे.
या थानातील शिन तु हाला शांत आण संयमी बनवतो. तु ह  गंभीर, संयमी आण िन वाथ  असाल.
तु ह  यसनांपासून दूर राहाल. तु ह  याया या बाजूचे आ ण पाहु यांचा आदर करणारे असाल. तुमचा
दानधम कर यावर व ास आहे. तुम यात खूप गुणव ा आहे. तुमची आिथक बाजू भ कम असेल.
तुम याकडे व वध कार या गा या असतील. तु हाला दुस या कोणाचीतर  मालम ा िमळू शकेल. 

तु ह  परदेशी जाऊन यश वी होऊ शकाल. वयाचे १६, २२, २४, २७ आण ३६ वे वष तुम यासाठ  भा याचे
असेल. या वयात तु हाला नोकर  िमळेल, तुमचे ल न होईल, अप य होईल. असे असले तर  काह  वेळ या
थानात शिन असेल तर वया या ३६ या वषापयत तुम यासमोर सम या असतील. पण यानंतर वया या

५६ या वषापयत तु हाला आनंद िमळेल

तुम या श कूडून तु हाला नफा िमळेल. शिनचा ितकूल प रणाम झा यामुळे तु ह  शार रक आनंदापासून
दुरावू शकता. तु ह  कुसंगतीत जाऊ शकता. तु हाला मानिसक ास होऊ शकतो. तुम या आईलाह  थोडा
ास होऊ शकेल. या थानामुळे तुमचे दोन ववाह हो याची कंवा वैवा हका आयु यात सम या िनमाण

हो याची श यता आहे. याच माणे तुम या व डलां या संप ीमधून तु हाला बेदखल केले जाऊ शकते.

चौथेचौथे  
भाव  

िसंहिसंह 
रास  

अनुपल धअनुपल ध  
नाते  

पूपू00फा गुनीफा गुनी
न

तुम या कंुडली म ये राहु िसंह राशीम ये थत आहे राहु 4th घराम ये थत आहे. राहु ची ी 8th,
10th, 12th घरावर आहे केतु ची पूण  राहु वर आहे.
या ठकाणी असलेला राहू तु हाला धाडसी बनवतो आण राजेशाह  घरा याकडून तु हाला आनंदाचे ण
लाभतील. तु ह  स ाधा यां या आवड चे असाल. कारभारातून तु हाला नफा िमळेल. तुमची आई हा
तुम या आनंदाचा ोत असेल. तुमचे िच  थर असेल. तुम याकडे िनरिनरा या कारेच कपडे आण
दािगने असतील 

आप या ज मगावी राह याचा आप याला फारसा योग नाह . या ठकाणुन आप याला थलांतर करावे
लागेल वा परदेशात राहणे संभवते. या थानी असले या राहुमुळे उ च यश ा ीत अडथळे येऊ शकतात.
मा  नोकर या ठकाणी राहू या थानामुळे फायदा होऊ शकतो. राहू या याच थानामुळे जोड दारासह
चांगले सूर जुळ याची श यता आहे. 

राहू या स थतीमुळे आप याला दोन ववाहांचा योग संभवतो आण एकाचवेळ  दोन य ंशी जवळचे
नाते अस याची ल णे आहेत. कठण प र थतीत आप याला जोड दाराकडून पा ठंबा िमळेल. आप याला
असले या मुलांची सं या कमी असेल. वया या ३६ ते ५६ या काळात निशबाची साथ चांगली िमळेल. मा
राहू या व ीमुळे मानिसक अशांतीचा सामना करावा लागेल. आयु यात सग या भौितक सुखाचा लाभ

राहु वचार
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आप याला हो याचा योग असुनह  मनाने आपण दुःखी अस याची श यता आहे.

दहावेदहावे  
भाव  

कंुभकंुभ 
रास  

अनुपल धअनुपल ध  
नाते  

शतिभषाशतिभषा
न

तुम या कंुडली म ये केतु कंुभ राशीम ये थत आहे केतु 10th घराम ये थत आहे. केतु ची ी 2nd,
4th, 6th घरावर आहे सुय, चं , शु , शिन, राहु ची पूण  केतु वर आहे.
दशम थानातील केतू तु हाला तेज वी आण श शाली बनवतो. तु ह  बु मान य  आहात आण
तु हाला शा ांचे ान असेल. तु ह  वत:हून ान ा ी क न घेता आण तु ह  एक चांगले
वा तुरचनाकार आहात. येक ठकाणी तु हाला यश िमळेल आण तु हाला खूप िस  िमळेल. तुमचे
वागणे नेहमी मै ीपूण असते. तुमचे भावी य म व असेल आण तु ह  दुस यावर अतुलनीय छाप
पाडता .

तुमचे श सुू ा तुमची शंसा करतील. तु हाला वास करायला आवडते. तु ह  एक अशा य  आहात, जी
श वूर मात करते. या थानी असलेला केतू काह  अिन  प रणामह  घडवू शकेल. प रणामी, तु ह  िनरथक
कामात तुमची उजा खच करता. तु ह  काह  अंशी ग व सु ा आहात. तु हाला आई कंवा वड ल यापैक
एकाकडून कमी आनंद ा ी होईल. तुम या व डलां या बाबतीत तु हाला िचंता करावी लागेल. 

जे हा तु ह  एखादे चांगले काम करायला घेता, ते हा तु हाला अडथ यांना सामोरे जावे लागते. तु हाला
वाहनांपासून धोका आहे. यामुळे वाहने जपून चालवा. तु हाला ा यांपासूनह  धोका संभवतो. तु ह
ओळखी या माणसांपे ा न या माणसांशी अिधक जवळक साधाल. तु ह  मानिसक या तणावातह  असू
शकता. या थानी असले या केतूमुळे तुम या गु ांगांना वकार होऊ शकतो. तु हाला चोरांचाह  धोका
आहे.

केतु वचार
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ज म कंुडलीम ये 12 क पे असतात जे मानवा या सव संबंधात तसेच यां या गो ींना समा हत करतात. यांना भाव हटले
जाते. या कारे या च ातील 12 राशी या 12 भावांम ये अव थत होते आ ण या राशी या वामी हाला या भावाचा भावेश
हटले जाते. येक भावचा वामीचे विभ न भावांम ये उप थत होणे तसेच येक भावावर विभ न हांचा अथवा भावेशचा
भाव जीवनात होणा या विभ न प र थतीला दशवते.

भाव फळ

ज म कंुडलीम ये चौथा भाव य गत गो ींसोबत जोडलेला आहे. याम ये, माता, प रजन, घर आण
घराने जोडले या गो ी येतात. या या यित र , तुमचे मनोभाव आण भावना ह  चौ या भावा या
संबंिधत असतात. या भावाला राज िसंहासना या नावाने जाणले जाते. चौथा भाव भूमी, संप ी आ ण
वाहना या संबंिधत आहे. जे हा तुम या ल न भावाचा वामी चौ या भावात असतो ते हा तुमची
जवळकता तुम या आई सोबत आण घरासोबत जा त राहते. तु ह  जीवनात आप या कुटंुबातील लोकांची
र ा आ ण क याणासाठ  खूप काह  कराल. तुमचे आप या आई सोबत उ म ताळमेळ राह ल. हे भाव
तुम या वचारां या मतेचे िनधारण करते. चौ या भावाला राज िसंहासन ह  सांिगतले जाते कारण, हे
तुम या आंत रक आवरण असे मन, इं य आण वयं वर िनयं त ठेव या या मतेला दशवते. तसेच
बाहेर या आवरणात घर आण रा यात लोकांवर िनयं ण ठेव या या मतेला दिशत करतो. चौथा भाव
तुमची छाती, फु फुस आण दयाला िनयं त करतो. ल न वामी या चौ या भावात थत हो याने
तुम या भौितक सुखांम ये वृ  होते. तु ह  जीवनभर संप ी, गुतंवणूक आण वाहन ज या साधनांचे सुख
भोगाल.

य व, आरो य, थती

तीय भावा या वामीचे तृतीय भावात थत हो याने तीय भावा या संबंिधत कायात वृ  होते. या या
अित र , ितस या भावातून संबंिधत कायासाठ  ह  हे े  आहे. या वेळात कुटंुबासाठ  आव यक संसाधन,
धन आण वेळ यतीत कर यावर तुमचे ल  असेल सोबतच, तु ह  कुटंुबात असणारे भाऊ-बह ण या या
गतीसाठ  य रत असाल. मो या भाऊ ब हणीं या संबंिधत गो ींवर तुम या कुटंुबातील य ंचे ल  राहू

शकते. यांचे िश ण, यश आण गती याची शंसा केली जाईल. मो या भाऊ-ब हणींची उ नती आण
सश करण यावर अिधक ल  दले जाईल आण यांचे कोन व वचारांना जा त ाथिमकता दली
जाईल. तीय भावा या वामीचे तृतीय भावात थत होणे या गो ीचे ह  संकेत देते क , तुम या
कुटंुबातील संबंध मो या माणात शेजार , िम  आण नातेवाईक यां या सोबत होईल. येक कौटंु बक
आण मनोरंजक काय मात कुटंुबातील लोकां या नातेवाईकांसोबत गाठ -भेट  होतील. तीय भावा या
वामीची ह  थती दशवली जाते क , तुम या कुटंुबातील आकार, संसाधन आण काय मात िनरंतर बदल

होत राहतील. तुम या कुटंुबातील वचार आण कोनात बदल होत राहतील आण नवीन वचार व
आधुिनक वचार वीकार कर याचा वभाव असेल. तीय भावा या वामीचे तृतीय भावात थत होणे

समृ , कुटंुब, संप ी

29

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



तुम या भाषा आ ण संचार कौश यात वृ  तसेच बहुमुखी वभाव आण कला व बौ क े ात तुम या
कुटंुबातील सहभािगतेला दशवते. तीय भावाचा वामी तृतीय भावात असणे हे दशवते क , तुमचे
य व उ म आण प  असेल.

तृतीय भावाचा वामी चतुथ भावात असणे तृतीय भावा या संबंिधत गो ींम ये वृ  आ ण व ताराला
दशवते. तुमचे भाऊ-बह ण कुटंुबा या अगद  जवळ राहतील. वशेषक न, यांना आई सोबत यांना जा त
जवळकता राह ल. कुटंुबात भाऊ-ब हणींचे मह वाचे थान असेल आण ते भावना मक पात कुटंुबातील
एकता कायम ठेवतील. कुटंुबातील भरण-पोषण कंवा वाहनांवर तुम या भाऊ ब हणींचा पैसा खच होईल.
या या अित र  ते भूमी आण घर खरेद  कर यात ह  सहयोग क  शकतात. तृतीय भावा या वामीचे
चतुथ भावात असणे घर संबंिधत कायाना घेऊन तुम या य ातील गंभीरतेला दशवते. या या अित र , हे
घर आण यां या संबंिधत गो ींम ये तुमची मानिसक य ततेला ह  दशवते. तु ह  साहस आण बहादुर
सोबत आप या कुटंुब आण प रजन वशेषक न, आईचा बचाव कराल व यां या अिधकारांसाठ  लढाल.
तुम या भाषा शैलीम ये भावना मक वचारांचा भाव राह ल. इतकेच नाह  तर, तृतीय भावाचे कारक काम
हणजे तुम या इ छा व आवड म ये चतुथ भावा या भावा या कारणाने भावना मक पैलू पाहायला

िमळतील हणजे तु ह  आपले काय अगद  मनःपूवक कराल. तृतीय भावाने संबंिधत तुम या वयातील
लोक, सहकम , िम  आण शेजार  यांची तुम याशी भावना मक पात जवळकता होईल. तृतीय भाव
मानिसक उ जेना, प रवतन आण गतीचा कारक आहे हणून, तृतीय भावा या वामीचे चतुथ भावात
हो याने या कारक त वाला साहस आण बळ िमळेल.

स खी भावंडे, साहस

चतुथ भावा या वामीचे चतुथ भावात थत होणे तुम या ह भावाला मजबुती दान करतो. तुमचे घर
तुमची श  आहे आण घरा पासूनच तु हाला ओळख िमळते. घरात आईची भूिमका मह वाची असते.

येक घरात कुटंुबातील सद यांम ये आई सवात अिधक आकषणाचा क  असते. कुटंुबातील एकता कायम
ठेव यासाठ  आई घरातील एक तंभा माणे असते. चतुथ भावा या वामीचे चतुथ भावात थत राहणे हे
दशवते क , तु हाला आईचे बरोबर सहयोग िमळेल. घर आण घराने जोडले या गो ींम ये तुमची य तता
आ ण सहभाग असेल. तु ह  अचल संप ी जसे जमीन तथा आवासीय संप ी खरेद  कर याचे इ छुक
राहाल. जीवनात तु ह  खूप लवकर संप ी खरेद  कराल कंवा घर िनमाण संबंिधत कामाला सुरवात कराल.
तु हाला महाग वाहनांचे सुख ा  होईल. चतुथ भावा या वामीचे चतुथ भावात थत होणे हे दशवते
क , घरात भरण-पोषणाला घेऊन तुमची भूिमका खूप मह वाची असेल. आई आण कुटंुबातील अ य
सद यां या आनंद व सु वधेसाठ  तु ह  ितब  राहाल. तुमचे य व खूप भावुक राह ल. तु ह  उ म
वचारसरणी आण भावुक वचारांचे धनी असाल. तथा प, तु ह  कधी ह  भावुकतेचा ढ ग करणार नाह .

आनंद, िश ण, घर, आई, संप ी

मुले, मन, बौ क मता
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पंचम भाव तुम या बु सोबत संबंध ठेवतात आण तृतीय भाव हे दशवते क , कसे आण कुठे आप या
कला मक पात आप या बु चा उपयोग कराल. तृतीय भाव तुमची मनोदशा तुम या सहकम , िम
आण शेजा यांसोबत संबंध ठेवतात. पंचम भावा या वामीचे तृतीय भावात ह  थती भाऊ-बह ण आण
सहकम  सोबत तुमची जवळकता दशवते. तु ह  नेहमी आप या िम ांम ये असाल कंवा सहकम  सोबत
आप या ची या कायाम ये य त राहाल कारण, तृतीय भाव मह वाकां ा भाव आहे अतः मानिसक

या तुम यासाठ  काह  पया  नसेल. तु ह  जथे असाल ितथे आपले िम  बनवाल आण यां या सोबत
मनोरंजन व चीपूण कायात य त राहाल. पंचम भावाने गणना कर यावर तृतीय भाव एकादश थानावर
येते आ ण एकादश भाव व ताराला दशवतो. एकादश भावाचे हे गुण तुम या म त कावर भाव टाकू
शकतात या या प रणाम व प, तुम या यवहारात दूरदश  वचार, मता आण दशन चांग या तरावर
पहायला िमळेल.

चतुथ भाव आप या य गत गो ींचा भाव असतो. हे आम या घर, आनंद आण माता व यां या
संबंिधत गो ींचे ितिनिध व करते. जे हा ष म भावाचा वामी चतुथ भावात थत राहतो तर, ष म
भावा या अिन  भावाने आंत रक थरता, शांती आ ण स ाव भंग होतो आ ण वादाची थती िनमाण
होऊ शकते. हे कौटंु बक वाद ह  असू शकतात यामुळे तुमची मानिसक शांती भंग होऊ शकते. जर
तुम याकडे या आ हानांचा सामना कर याची प त आहे तर , ह  ष म भावाचा वामी तुम या घरातील
वातावरण शांतीपूण ठेव यात बाधा उ प न क  शकते. तु ह  सतत बाहेर ल आण आंत रक संघषाचा
सामना कराल आण असहमत आण नाखूष राहाल. ष म आण चतुथ भावाची ह  थती आई सोबत
विभ न मु ांवर तुम या ववादाला ह  दशवते. ष म भावा या वामीची उप थती तु हाला थर राहू
देणार नाह . कौटंु बक गो ींना घेऊन अशांती, अ थरता आण ोध कायम राह ल. तथा प, ष म भावा या
वामीचे आप याने एकादश थानात थत हो याने घरात ोधी वभावामुळे भौितक लाभाची ा ी होऊ

शकते परंतु, आनंद आण शांती िमळेल याची कुठलीच यारंट  नाह . ष म भावा या वामीची चतुथ
भावात थती या गो ीला दशवते क , तु ह  घर आण वाहना या गो ींम ये वनाकारण खच कराल.
तसेच, दुसर कडे हे ह  होऊ शकते क , तु ह  घरगुती मो यावर भौितक सुख-सु वधेत वाढ साठ  अिधक धन
खच क  शकतात. ॉपट या संबंिधत गो ींम ये काय ा या संबंिधत सम यांचा सामना करावा लागू
शकतो. रोग, श  ू कंवा कजामुळे तुम या कौटंु बक जीवनाची आनंदाची ा ी होणार नाह . तु ह
वतःसोबत ित पध  आण तुलना क न आपला आनंद न  कराल.

रोग, उधार, श ू

ज म कंुडलीम ये तीय भाव कुटंुब, भाषा, धन अथवा कौटंु बक संिचत धनाचे ितिनिध व करते. या या
यित र , हे कुटंुबा या भौितक संसाधनां या संबंिधत असते. स म भाव जीवनसाथी आण बझनेस
पाटनरला दशवतो. स म भाव या वामीचे तीय भावात थत हो याने तीय भाव संबंिधत गो ींम ये
वृ ला दशवते. याने या गो ीचा बोध होतो क , ववाहानंतर तुम या आिथक थतीम ये वाढ होईल.
तुमचा जीवनसाथी ह  कौटंु बक कमाईम ये मह वाचे योगदान देईल. या या यित र , ते सव कारचे
भौितक सुख-साधन तुम या सोबत आण तुम या कुटंुबासोबत शेअर करतील. बझनेस म ये यश

ववाह, सोबती
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िमळा याने आिथक थतीम ये मजबुती येईल. ववाहानंतर तुमची भाषा शैली चांगली होईल आण तु ह
येक गो ीला चांग या कारे य  कर यात समथ राहाल. यामुळे तु हाला ओळख िमळेल. या या

यित र , ववाहानंतर तु हाला आिथक लाभ िमळ याची श यता आहे कारण, स म भाव तुम या अ म
थानापासून दूर तीय भावात बसलेला आहे. ह  थती स म भाव या संबंिधत गो ींम ये मोठे प रवतन

आण हानीला दशवते. याचा असा अथ होतो क , जीवनसाथी या य वात तुम या जवळ या लोकां या
इ छा अनु प काह  मोठे प रवतन होऊन जाईल. या या यित र , तुम या जीवनसाथीला िमळणार
आिथक आझाद  संप याची श यता आहे आण यां या ारे िमळणा या भौितक संसाधनांचा उपयोग तु ह
आप या कुटंुबा या उ मतेसाठ  कराल. ह  थती तुम या जीवनसाथी आण तुम या कुटंुबाचे उ म
सामंज य आण सहयोगाला वाढ देतो. ववाहानंतर कौटंु बक र ती समज याने तुम या जीवनसाथी या
सामा जक आण य गत जीवनात मोठे प रवतन पहायला िमळू शकते.

कंुडलीम ये तृतीय व अ म भाव दो ह  बदलावाचे कारक आहे. अ म भावा या कारणाने जीवनात िनयती
ारे बदल येतात तर, ते तृतीय भावा या भावाने वै छक बदल होतात. तृतीय भाव श , धैय, लहान

भाऊ-बह ण, सहभागी व शौक यांचे कारक असते. अ म भावाजवळ ितस या भावाला न  कर याची श
असते. अ म भावा या भावाने काह  अशी अक मात घटना घडू शकते, जे ना याम ये नेहमीसाठ  दुर
आणू शकतात. अ म भाव जे हा आप या थानाने आठ या घरात हणजे तृतीय भावात जाते ते हा ह
श यता आहे क , या वेळात भाऊ-ब हणींसोबत तुम या ना याम ये कटुता येईल कंवा नाते संपु ात
हो याची श यता आहे. या भावात थती हो या या कारणाने कुठ या जु या िम  कंवा सहभागी सोबत
िम ता तुटू शकते कंवा यां या आरो यात कमतरता येऊ शकते. या या भावाने भाऊ-ब हणीकडून ा
होणारे सुख व ेम कमी होऊ शकते. तृतीय भावात अ म भाव या वामी या थत हो याने जीवनशैली
म ये खूप बदल होऊ लागतात. आपले शौक बदलालायला लागतात. तृतीय भाव तुम या चालीचे
ितिनिध व करते आण जर या भावात अ मचा दु भाव आला तर, याने चाल भा वत होऊ शकते. जसे

तु ह  र यावर दुघटनेत जखमी झाले तर, याने तुम या रोज या कायात कमी येऊ शकते. हे शार रक
सम या जसे अधागवायू संकेत देते. अ म भाव या वामीचे तृतीय भावात थत हो याने तु ह  कुठ या
लांब आजाराने पी डत होऊ शकतात कंवा लोकांसोबत मेळ आण संवादात ह  कमी येऊ शकते यामुळे
तणाव त ह  होऊ शकतात. दुस या श दात सांगायचे झा यास तर, तु हाला मानिसक अ थरतेचा
सामना करावा लागू शकतो.

द घायु, भय, अडचणी

चतुथ भाव भावनांचा कारक असतो कुठ या कारणा तव याचा भाव तुमचे घर, माता व घराने जोडले या
अ य लोकांवर पडतो. नवम भाव ान भाव आहे. हे उ च िश ण, बु म ा, िश क, वड ल आण
मागदशकाला दशवतो. चतुथ भावाने तु ह  ब याच अनुभवांचा अनुभव कराल तसेच, नवम भावा या
भावाने ान अ जत कराल सोबतच, तुमची बौ क मता वाढेल. हे ग ह  भाव श चा अनुभव देतात.

चतुथ भाव यानने अ जत केले या श ंना दशवतो. तसेच, नवम भाव मानिसक श  आण
परमा मा या कृपेने ा  झाले या इ छांना दशवतो. जे हा नवम भावाचा वामी चतुथ भावात थत

नशीब, वड ल, वारसा इतर
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असतो तर, तो आप या आठ या भावात असतो. याने हे जाह र होते क , चतुथ भावा या भावाने नवम
भाव या वामी म ये बदल येतात. धमाचे कारक नवम भावा या भावाने यवहारात सहनशीलतेम ये
कमतरता येऊ शकते. चतुथ भाव जे सव लोकांना आ ण सव गो ींना दया भावाने पाहतात. या भावात
थत नवम भावचा वामी यो य गो ींना संतुलन कर याचा य  करतो आण यायधीशची भूिमका

िनभावतो. तुम या धािमक वबीसां कृितक कोनात ह  थोडे बदल येतील आण तु ह  बदल याची
श यता आहे. मातृप  कडे िनभाव या जाणा या पारंप रक व सां कृितक गो ींम ये तुमचा कल वाढू
शकतो. हे तुम या आई या मजबुती या छवीला दशवतो. या सवासोबत चतुथ भावात नवम भाव या
वामीचे थत होणे कुटंुबातील लोकांचे सुख, चांगले भा य इ याद ला दशवतो.

चतुथ आण दशम भाव दो ह  पर पर वपर त वभाव ठेवतात. याचे उ मुखीकरण आण ची ह  वेग-
वेगळ  असते. जथे चतुथ भाव तुमची य गत आयु य, घर-कुटंुब, माता, भौितक साधन इ याद ला
दशवते. तसेच, दशम भाव सांसा रक जीवनात तुमची यावसाियक महा वकां ा आ ण ेरणेला दशवते.
चतुथ भाव तुम या संवेदने या ब याच रंगांना कट करते तसेच, दशम भाव अवैय क वभावाला दशवते.
जे हा दशम भावचा वामी चतुथ भावात राहतो तर तो आप या मूळ भावाने स म थाना या दुर वर
राहतो. ह  थती दशवते क , तुमचे घर तुम या यावसाियक गो ीचे क  बनेल. ह  थती तुम या
य गत आण यावसाियक जीवनात एक संबंधाला दशवते. तु ह  आप या घ नच आप या यावसाियक
गो ी संचािलत करणे अिधक पसंत कराल हणून, या गो ीची श यता आहे क , तुम या घरातच एक
लहान ऑफस असेल. पा रजन ह  तुम या सोबत यावसाियक गो ींशी जोडलेले राहतील. तु ह  आप या
आई सोबत कंवा जवळ या लोकांसोबत पाटनरिशप म ये यवसाय कर याची श यता आहे. तुम या
यावसाियक कोनावर चतुथ भावचा भाव राह ल. तु ह  आप या कामकाजी जीवनाला घेऊन थोडे
जा त भावुक राहाल आण येक यावसाियक कायात य गत या अिधक ल  ाल. ह  थती या
गो ीला दशवते क , तु ह  ला सर काम क  शकतात कंवा तु ह  वतः घर  बसून एक स लागार या
पात काम कराल. तु ह  रयल इ टेट आण ॉपट  या यवसायात एक ड लर कंवा एजंट हणून काम

क  शकतात. कंवा तु ह  कं शन, से स आण माक टंगने जोडलेला बझनेस क  शकतात.

पेशा

तृतीय भाव तुमचे साहस, पैलू, य , मानिसक तर, िम  व आप या वया या साथीचे कारक असते.
तसेच एकादश भाव लाभ, मोठे भाऊ-बह ण, यश व आनंद इ याद  असतो. हे दो ह  भाव काम हणजे
इ छा भाव आहे. जे हा एकादश भावचा वामी तृतीय भावात थत असतो तर, तो आप या थानापासून
पंचम थानावर असतो. ह  थती मनोरंजनाने भरले या गो ींना आ ण ची म ये उ म सहभािगता आण
भागीदार ला ो सा हत करते. एकादश भावचा वामी या भावाने तृतीय भाव या कारक त वाला वतःला
व ता रत क न घेतात आण आप या गो ींना वाढव यात लागून जातात. ह  थती भाऊ-ब हणींसोबत
उ म संबंधांना दशवते. या थती या वेळात ई र कृपेने तुम या भाऊ-ब हणी या सं येत वाढ होईल
आण यांचे जा त ेम िमळेल. या वेळात नेहा या बंधना यित र  तुमचे भाऊ-बह ण बौ क कायात
ह  तुम या सोबत ची दाखवतील. याचा अथ हा होतो क , कुटंुबातील मोठे भाऊ बह ण आप या लहान

आवक
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भाऊ-ब हणींसाठ  िम  आण िसिनअस या दोघांची भूिमका िनभावतील. एकादश भाव या वामीचे तृतीय
भावात थत हो याचे हे संयोजन कुटंुबातील मो या व लहानां या म ये सहज संचार व उ म समज
दशवते. या सोबतच, ह  थती हे दशवते क , या वेळात तुम या भाऊ बह ण कंवा िम ांचे छंद व आवड
अिधक वाढेल व मनोरंजक हो यासोबतच बौ क पात वरती येईल. सहभािगंसोबत तुमचा संबंध बौ क

या था पत होईल जर  याची सुरवात लहान कायाने झाली तर . एकादश भाव या वामीं या तृतीय
भावात थत हो याची ह  थती तुमची वीरता, य  आण साहस याला वाढव याचे काय करते. या
वेळात तु ह  आप या जीवनात अिधक य  कराल. ा थतीने चाल भा वत होईल या कारणाने
या चेी संधी िमळत राह ल. तुम या म ये साहस भावना वाढेल यामुळे तु ह  कुबा डाई वंग,
पैरा लाइ डंग, रा टंग, स फ़ग, रॉक लाइ बंग इ याद  गो ींकडे घेऊन जाणे पसंत कराल. या सव
गो ींम ये शािमल हो याने जे रोमांच तु हाला वाटेल ते तु हाला जोश व साहसाने भ न देईल.

तीय भाव भौितक सुखाला दशवते तर, ादश भाव जीवनात भौितक सुखा या लालसे या ित वर
िनमाण करते. जे हा ादश भावचा वामी तीय भावात थत राहतो तर, तो तीय भाव या संबंिधत
गो ींम ये हानीचा संकेत देतो. ादश भावचा वामी जे हा तीय भावात थत राहतो तर, तो आप या
मूळ भावाने तृतीय थानावर राहतो. ह  थती तुम या आण तुम या कुटंुबासाठ  मो या बदलाचे कारक
आहे. बारा या भावचा वामी या सवयी आण परंपरा दशवते क , जी तुम या कौटंु बक सं कृतीने िभ न
आहे. तु ह  या परंपरांम ये आण कुटंुबाम ये ांितकार  प रवतन क  शकतात. हानीचा भाव सांगणारे
ादश भावा या वामीमुळे तुमचे कौटंु बक संबंध भा वत होऊ शकतात. या गो ीची श यता आहे क ,

तुमचा तुम या जवळ या लोकांसोबत कंवा कुटंुबातील नातेवाईकांसोबत वाद होईल याचा प रणाम हा होऊ
शकतो क , तु ह  वैचा रक आण शार रक दो ह  पाने आप या कुटंुब आण जवळ या लोकांशी वेगळे
होऊ शकतात. ादश भाव या वामीचे तीय भावात थत होणे हे दशवते क , भौितक जीवन आण धन
संप ीला घेऊन तुमचा ीकोन बदलू शकतो. तु ह  तृतीय संप ी आ ण आप या संसाधनांना वाटणे पसंत
करणार नाह . या गो ीची श यता आहे क , तु हाला आप या कुटंुबातून काह  ह सा िमळणार नाह  कंवा
तु ह  आप या कुठ या पा रजनासाठ  आपला ह सा याग क  शकतात. ादश भाव या वामी या
भावाने तुमची भाषा शैली भा वत कंवा प रवितत होऊ शकते. या या कारणाने तु ह  बोल यात उशीर

कराल कंवा अंतमुख वभावाचे राहाल. ादश भावचा वामी अलगाव भावना वाढवतो. याचा प रणाम हा
असतो क , कुटंुबातील लोकांसोबत तुमचे बोलणे कमी होऊन जाईल तुम या बोली-चालीत अ ा मकता
आण सांसा रक जीवनात वर ची भावना पाहायला िमळेल.

खच, मो

34

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



तुम यातुम या  ज मज म  कंुडलीकंुडली  म येम ये  िन मिल खतिन मिल खत  विशविश   योगयोग  आ णआ ण  राजयोगराजयोग  उप थतउप थत  आहेआहे::

आप या कंुडलीत काह  वशेष योग आण राज योग
या अहवालात, आ ह  आपणास आप या वेगवेग या राज योगाब ल आण आप या भ व यकाळात उप थत असले या इतर काह
मह वा या योगाब ल सांगणार आहोत जे आप याला जीवनात पुढे जा यास आण यश िमळ व यात मदत करेल.

मण चयो वकृ ा दूताः सुरतानुजीवनो धृ ाः । 
कलह या  िन यं वहगे योगे सदा जाताः

जे हा अिधकांश ह चतुथ आण दशम भावात थत असेल तर प ी योगाचा िनमाण होतो. तुम या
कंुडलीम ये हा योग अस याने तु ह  घुम कड वृ ीचे य  आहात, हणून तु ह  नेहमी एका प ांसारखे
फरणे पसंत कराल. तुमचे य व सश  असेल परंतु तु ह  थोडे भांडकुदळ वृ ीचे असू शकतात.
तुम या क रअरम ये िनरंतर बदलावं होत राह ल. तु ह  म य थता करणारे कंवा एक चांगले वाताकार
होऊ शकतो.

याया  योगा यायोगा या  भावानेभावाने  तु हतु ह   सशसश   य वाचेय वाचे  वामीवामी  तसेचतसेच  चांगलेचांगले  वाताकरवाताकर  बनाल.बनाल.

प ी कंवा वहग योग

वोशौ च िनपुणो दाता 
यशो व ाबलाव तः

जर चं ा या अित र  बुध, बृह पती कंवा शु  (शुभ ह) सूयापासून ादश भावात थत असेल आण
सूयापासून तीय भावात कुठलाह  ह नसेल, तर वोशी योग बनतो. ज म कंुडली या अनुसार तुमचा
ज म या योगात अस याने तु ह  लोक य आण धािमक वृ ीचे य  असाल. तु ह  मातृभा ष असाल
आण आप या वाणीने लोकांना भा वत कराल.

याया  योगा यायोगा या  भावानेभावाने  तु हतु ह   लोक यलोक य  तसेचतसेच  व यातव यात  हाल.हाल.

वोशी योग
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भूपोऽगदशर र  शीलवान ् यातक ितमान ्। 
सु प ाऽनफाजातो सुखैः सवः सम वतः

जर सुय आण राहू-केतूला सोडून कोणताह  ह चं ाला सोडून ादश भावात थत असेल आण चं ा या
ादश भावात कोणताह  ह नसेल तर अनफा योग बनतो. ज म कंुडली या अनुसार तुमचा ज म अनफा

योगात झा यामुळे तु ह  सुदंर, चांगले आरो य आण धािमक वृ ीचे य  असाल. तुमचा कोन
यताथवाद  असेल आण तु ह  भौितक सुख-सु वधांचा आनंद घेतील.

याया  योगा यायोगा या  भावानेभावाने  तु हतु ह   चांग याचांग या  वा याचेवा याचे  वामीवामी  तसेचतसेच  धािमकधािमक  वृ ीचेवृ ीचे  असाल.असाल.

अनफा योग

व णु थानं च के ं या ल मी थानं कोणकम ्। 
तदशयो  स ब धा ाजयोगः पुरो दतः

जे हा ज म कंुडलीम ये क  भावाचा संबंध कोण भावात होत असेल तर राजयोगाचे िनमाण होते. ल न
भावात क  तसेच कोण दो ह  भाव मानले जाते. हे राजयोग िन मिल खत काराने िनिमत आहे: जे हा
ल नाचा वामी ह चतुथ भावात थत असेल; जे हा ल नाचा वामी ह पंचक भावात थत असेल;
जे हा ल न वामीचा ह नवम भावात थत असेल; जे हा चतुथ भावाचा ह ल न भावात थत
असेल; जे हा चतुथ भावाचा वामी ह पंचम भावात थत असेल; जे हा चतुथ भावाचा वामी ह
नवम भावात थत असेल; जे हा नवम भावाचा वामी ह ल न भावात थत असेल; जे हा नवम
भावाचा वामी ह चतुथ भावात थत असेल ; या यित र  जर उपरो  भावा या वामींचे एक दुस या
थानात प रवतन होत असेल तर सव राजयोग िनिमत होते. या योगात ज म घे या या कारणाने दशा

अवधीम ये तुमची गती होईल. तु ह  धनी, धािमक वभावाचे, िस  आण समृ शाली राहाल.
काय े ात तु ह  उ च पदावर राहाल. तुम याजवळ वाहन आण अ य कारची ॉपट  असेल.

याया  योगा यायोगा या  भावानेभावाने  तु हतु ह   जीवनातजीवनात  समृ लासमृ ला  ाा   करणारेकरणारे  बनाल.बनाल.

पाराशर  राज योग

जे हा ज म कंुडली या थम, तीय, पंचम, नवम आण एकादश भावांचा संबंध क  अथवा कोण
भावात असेल तर धन योगाचे िनमाण होते. ल न भावाला क  तसेच कोण दो ह  भाव मानले जाते. हा

धन योग
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धन योग िन निल खत काराने िनिमत होते: जे हा या भावांचा वामी एकमेकां या युती संबंधात असेल;
जे हा या भावांचा वामी एकमेकां या सोबत ी संबंधात असेल; जे हा या हांचा वामी एकमेकांसोबत
थान प रवतनात असेल; या योगात ज म घे या या कारणाने तुम या कंुडलीम ये धन ा ीचे चांगले

योग बनतील आण जे हा यां या संबंिधत हांची दशा अवधी तु हाला ा  होईल, ते हा तुम या
समाजात स मान वाढेल आण तु हाला चांगली धन ा ी होईल. हा योग तुम या आिथक थतीला
मजबूत बनवते.

याया  योगा यायोगा या  भावानेभावाने  तु हतु ह   धनवानधनवान  आ णआ ण  क ितवानक ितवान  हालहाल  आ णआ ण  तुम यातुम या  जवळजवळ  चांगलीचांगली  धनधन
संपदासंपदा  असेल.असेल.

आपण असे सांगू शकतो क , तुम या कंुडली म ये उपयु  राजयोग व मान आहे. अतः तु ह  जीवनात
समृ शाली आण व यात तसेच ल मीवान बन याची मता ठेवतात. इथे ल  दे याची आव यकता आहे
क , या योगाचे िनमाण या हां या ारे केले गेले जात आहे या हां या कंुडलीम ये मजबुती दे याने
या योगां या भावात ह  वृ  होईल तसेच जे हा जे हा या हांची महादशा, अंतदशा तसेच अ य दशा
येतील ते हा ते हा तु हाला या हां या ारे िनिमत उ म फळांची ा ी हो याची श यता अ यािधक
वाढेल.

नेहमी तुम या मनात हा वचार येत असेल क , तुम या जीवनाचा व णम काळ के हा येईल अथवा
तुम या कंुडलीचे राजयोग के हा फळ देतील? तुम या ा राजयोग रपोट या अंतगत आ ह  तु हाला सांगू
इ छतो क , तुम या ज म कंुडलीम ये उप थत विभ न राजयोगां या भावाने हे तर जीवन पयत
तुम यावर राहते परंतु, वशेष पात जीवनाचा व णम काळ कंुडलीम ये उप थत विश  राजयोगांना
बनव यात विभ न हांची महादशा, अंतदशा इ याद  म ये येते. कारण, याच वेळात हे ह पूण पात
तुम या कंुडली म ये भावी होऊन तुम यावर आपला भाव टाकते आण याच भावाने तु ह  जीवनात
उ चते पयत पोहचू शकतात यामुळे तु ह  गती सोबतच यश, मान-स मान तसेच उपल धी ा  क
शकतात. या कारणाने, जातकाला यश, समाजात स मान, स ावना, मान-स मान आण यश ा ी होते.
तुम या कंुडलीम ये राज योगा या अनुसार, राज योगाचे लाभ ा  कर यासाठ  तुम या जीवनाची वेळ
कंवा िन म वेळेनुसार होऊ शकतो:

टपणटपण या कालावधीत, ह आण न ां या चालीने राजयोगाचा भाव सवात अिधक राह ल.

तुमचा व णम काळ अथवा राजयोगांचे फलीभूत हो याची वेळ

प हलाप हला  सुवणसुवण  काळकाळ::
जानेवार  2021 ते नो हबर

2023

दुसरादुसरा  सुवणसुवण  काळकाळ::
जानेवार  2036 ते ऑग ट

2038
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तुम या कंुडलीम ये राजयोगची श
जसे क , तु ह  जाणतात राजयोग तु हाला धनवान, अिधक यश वी आण अिधक संप न बनवते. दुस या श दात सांिगतले
तर, राजयोगा या मा यमाने जीवनात या सव व तूनंा ा  कर याची ज म कंुडलीची मता याची मा हती होते. विभ न
लोकां या कंुडलीची मता िभ न-िभ न असते. काह  य ं या कंुडलीम ये अंतिन हत ह  मता अ य या अपे नेे अिधक
असते. अतः आप या कंुडलीम ये थती राजयोगा या श या आधारावर तु ह  वयं म ये लपले या श यतांना प ल वत
कर यासाठ  या तरावर य  कर याची तयार  क  शकतात. चला पाहूया, या ीकोनाने तुम या कंुडलीचे अंितम व ेषण
काय सांगते.

राजयोगची श :70%

आ ह  अशा करतो क , हा राजयोग रपोट तुम यासाठ  सहायक िस  होईल आण तु ह  जीवनात िनत नवीन उ चतेकडे
जाल. परमा मेची अनुकंपा तुम यावर सदैव राह ल.

70%
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अंक योितष रपोट

5
मूलांक

3
भा यांक

4
नामांक

नाम
Pooja  Sharma

ज म तार ख
23-8-197923-8-1979

शुभ रािश
िमथुनिमथुन, , क याक या

शुभ अ र
इइ, , एनएन, , ड लूड लू

र
प नाप ना ( ( हरवाहरवा, , काळाकाळा))

शुभ दवस
बुधवारबुधवार, , बृह पितवारबृह पितवार, , शु वारशु वार

शुभ अंक
1, 3, 51, 3, 5

दशा
उ रउ र

शुभ रंग
हरवाहरवा

वामी ह
बुधबुध

देवी/ देवता
व णुव णु  जीजी

उपवास
बुधवारबुधवार

शुभ दनांक
55th, 14, 14th, , or 23 23rd

मं
ॐॐ  ांां  ींीं    सःसः  बुधायबुधाय  नमःनमः
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Pooja, अंक शा ात तुमची सवात मह वपूण सं या या म ह याची तार ख आहे या दवशी तु ह  ज म
घेतला होता. ह  सं या आप या च र , य व आण वभावा मक या मह वपूण त वांची ओळख क
शकते. ह  सं या आप या सम  हो या या मूळ त वांना िनधा रत करते. तु ह  बाबदार असा कंवा
लाजाळू, नेता कंवा अनुयायी. याचे कारण हे आहे कारण हे आहे कारण येक सं येची आपली कृती
आ ण य गत कंपन आहे. सावधान पुवक व ेषणा नंतर, आ ह  तुम या अंक योितष सं येला खालील
माणे काम केले गेले आहे: आपला मूलांक मांक 5 आहे.

बुध हाचा भाव हो याने तु ह  अिधक िम  असणारे य  आहात. तु हाला मै ी कर याचा शौक आहे
आण तुम या िम  मंडळात अिधक लोक असतील. तुम या म ये यापार  हो याचे गुण सहज पात
व मान आहे. तु ह  नेहमी लाभ कडे आकृ  होतात आण बर च कामे घाई गद त करतात, तथा प
तुम याम ये पुत  असते. तु ह  जा त वेळेपयत कुठ या गो ीला पाळून ठेऊ शकत नाह  हणून अिधक
काळासाठ  िनराश ह  होत नाह . तु ह  नोकर ची पे ा यापाराला अिधक ाधा य देतात. तुम या म ये
घाई गद , लवकर राग येणे आण िचडिचडेपणा असू शकतो. तुमचे तक उ म असतात आण तुमची वाणी
उपयु  असते. तु ह  मनाने चंचल असतात आण बु  संबंिधत कामाम ये नेहमी यश ा  करतात.
तु हाला शार रक प र मा पे ा डो याची कामे करणे जा त आवडते. तु ह  कुठ याह  सम ये मधून खूप
लवकर बाहेर िनघतात हे तुमचे सवात मोठे कौश य आहे. तु हाला आप या मानिसक श चा दु पयोग
कर यापासून वाचले पा हजे.

मूलांक

तु ह  अ य लोकांसाठ  एक ेरणा ोत आहे आण संवाद तुमचा मु य गुण आहे. तुम याम ये चौमुखी
ितमा आहे आण कदािचत हणून तु ह  कुणाचा सहायक बनणे पसंत करत नाह  तथा प तु ह

अनुशािसत आहे आण तुमचे ेम वशु  होते. तु ह  याय प  घेतात आण बरेच बु वान असतात.
सोबतच तुमची दूर ी असते तसेच हा याची गजब मता ह  तुमचा गुण आहे. तु ह  यावहा रक

कोन ठेवतात. तु हाला अ यािधक खचापासून बचाव केला पा हजे आण इषपासून लांब राह याचा
य  केला पा हजे. धनी कंवा ानी बन यासाठ  घाई गद  क  नका. वभाव य व आण रागावर

िनयं ण ठेवणे आव यक असेल तसेच वाईट लोकांची संगती ह  तुम यासाठ  खराब िस  होईल.

भा यांक

ांड य बळ तुम या नाव सं येवर वचार करतांना एका य ची जीवन संरचना िनधा रत करते. नामांक
कंवा नाव सं या तुम या पूण ज म नावा या सव अ राने बनलेले आहे याला अिभ य  कंवा नाव
सं या ह  सांिगतले जाते. ह , ती सं या आहे जी या जीवन काळात तुम या ितभेला आण कोनाचे

नामांक
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वणन करते, तु ह  याला वकिसत केले आण याचा उपयोग कर याचा य  के यास यो य असेल.
तुमचे नाव तुमचे खरे कंपन आहे, तुम या आ याचे माधुय, जसे या काली या दारातून आले आण या
दुिनयेत वेश केले. तुम या नावाचे व ेषण Pooja Sharma, स ला देतो क  तुमचे नामांक कंवा नाव
सं या 4 आहे. मला आप या नाव मांक 4 ची काह  मूलभूत वैिश ये घेऊ ा.

या जातकांचा ज मांक चार असतो ते आप या ऊजा, ताकद आण उ नतीचे दशन करतात. यांची
मानिसक शांती खूप ती  असते. या जातकाची वशेषता अशी असते क , ते िनरंतर आपले धैय आण
आप या सोसायट  म ये प रवतन करतात आण समाजाचे बनवलेले िनयम आण आदशाना आप या
मनातून मु  क  इ चीतात. असे य  िनयमां या व  चालणे पसंत करतात.
क रअरक रअर: : ज मांक चार असणारे जातक चांगले लेखक, यावसाियक आण राजनेता असतात.

उ र दशा तुम यासाठ  सवािधक अनुकूल दशा िस  होईल हणून तु ह  या दशेत जाऊन य  के यास
कामाम ये यश आण सुख समृ  ा  होईल. तुम यासाठ  वशेष पात को रया, सउद  अरब, पेन,
अमे रका, गोवा, ाग अ यंत शुभ राह ल.

शुभ थान

तुमचा मु य ह बुध आहे. तुम यासाठ  जून पासून जुलै तसेच स टबर पासून ऑ टोबर ची वेळ अ यंत
फळदायी राहू शकते हणून, या काळात तु हाला जे काह  काय कर याची इ छा आहे याला ारंभ क
शकतात. यात तु हाला यश िमळ याची अिधक श यता राह ल.

शुभ वेळ

बुध हा या भावाने आपली बु  अ यंत ती ण असेल आण तु ह  आप या वयाने कमी दसाल. परंतु
तु हाला आप या जीवन काळात युरै टस ( नायु- दाह), त डात छाले, डोळे आ ण हात, अिन ा,
पॅरािलिसस कंवा पोिलओ इ याद  आजार हो याची श यता राह ल. हणून वतःला अनुशािसत ठेवा आ ण
वा य ित िन काळजीपणा क  नका.

आरो य

या अंका या वैिश य या पात बुध देवाची वशेष भावात ा ी होईल. यामुळे तु ह  आप या
बु मानी ने सव काय यश वी क  शकतात. तु हाला असे काय केले पा हजे यात शर राची ताकद नाह ,

कारक द
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तर डो या या ताकद चे काम जा त हवे. हणून आप यासाठ  उ म काय े ात इं जिनअर बनणे, से स
संबंिधत काय, लेखाकार, रे वे, टेिल ाफ, प का रता, तंबाखू, रे डओ ड लर, ोकर, आयोगा या संबंिधत
काय तुम यासाठ  उ म िस  होतील.

तु हाला शु ल प ा या बुधवार पासून ारंभ क न जवळ-पास 17 कंवा 45 बुध त केले पा हजे. त
म ये फ  एक वेळा भोजन करा. बुध या बीज मं ाचे जप करणे अित उ म राह ल. या दवशी तु हाला
हर या रंगाचे कपडे प रधान केले पा हजे आण प ना र ा धारण केले पा हजे. तु ह  साबूत मुगा या
डाळ चे सेवन क  शकतात. या सोबतच क नरांकडून आशीवाद या तसेच घरात बह ण, मावशी, काकू,
आ या इ याद  ला हर या रंगाची कुठलीह  भेट व तू भेट करा.

उपवास & उपाय

तुमचा मूलांक 5 आहे याचा वामी ह बुध आहे. हणून बुध हाचे शुभ फळ िमळव यासाठ  बुध
यं ाला बुधाची होरा आ ण बुध या न  (अ ेषा, ये ा, रेवती) या वेळ  धारण केले पा हजे.

यं

आ ा वकत या
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ल ने यये सुखे वा प स मे वाऽ मे कुजे। 
शुभ योगह ने च पितं ह त न संशयः॥

मांगिलक तपशील / मांगिलक दोष

मंगळ दोष भाव
मंगळ दोष य या वैवा हक जीवनात अडथळे आणू शकतो. काह ंचे
मानणे आहे क  मंगळ दोषामुळे जोड दारास वरचेवर आजारपण कंवा मृ यू
देखील येऊ शकतो.
असे मानले जाते क  मांगिलक य चे दुस या मांगिलक य बरोबर
ल न झा यास मंगळ दोषाचा भाव न  होतो.

दोष उप थत

य  मांगळक नाह

ल न
दुसरा भाव

चं
अकरावा भाव

मंगळ दोष वचार
साधारणतः मांगिलक दोष ज म प केतील ल न व चं ा या थानांव न मांडले जातात.
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िन कष

अत: मंगळ दोष न ल न चाट म ये आण ना ह  चं  चाट म ये उप थत है।
ज मप केत मंगळ आहे दुसरेदुसरे  घर ल नापासून, व चं  आलेखात मंगळ आहे अकरावेअकरावे  घर.

काह  इलाज (मंगळ दोष अस यास)

टपणटपण: : आमचा स ला आहे क  आपण योित याशी स लामसलत क न मगच हे इलाज वतः करावेत.

कंुभ ववाह, व णु ववाह व अ थ ववाह हे मंगळ दोषावर लोक य इलाज आहेत. अ थ ववाह हणजे
पंपळ कंवा केळ या झाडाशी ल न क न यानंतर ते झाड कापून टाकणे. कंुभ ववाह, याला घट ववाह
देखील हणतात, हणजेच एखा ा मड याशी ववाह क न ते मडके फोडून टाकणे.

इलाज ( ववाह पूव चे)

केश रया गणपती (शदर  रंगाची गणेशाची ितमा) दे हा यात ठेऊन ितची रोज पूजा करावी.
हनुमान चालीसाचा जप क न रोज हनुमानाची आराधना करावी.
महामृ युजंय पाठ करावा (महामृ युजंय मं ाचे पठण करावे).

इलाज ( ववाह नंतरचे)

प यांना गोड खाऊ घालावे.
(ह तदंत) हाथी दांत घर  ठेवावा.
वडा या झाडाची दुध व गोड पदाथाने पूजा करावी.

इलाज (लाल कताब वर आधा रत ववाहानंतरचे)

44

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



एस.एस.  एन.एन. साडेसाडे  सातीसाती//पानोतीपानोती शिनशिन  राशीराशी आरंभआरंभ अंितमअंितम  तार खतार ख
1 साडे साती िसंह स टबर 07, 1977 नो हबर 03, 1979 िशखर
2 साडे साती क या नो हबर 04, 1979 माच 14, 1980 अ त पावणारा
3 साडे साती िसंह माच 15, 1980 जुलै 26, 1980 िशखर
4 साडे साती क या जुलै 27, 1980 ऑ टोबर 05, 1982 अ त पावणारा
5 छोट  पानोती वृ क डसबर 21, 1984 मे 31, 1985
6 छोट  पानोती वृ क स टबर 17, 1985 डसबर 16, 1987
7 छोट  पानोती मीन जून 02, 1995 ऑग ट 09, 1995
8 छोट  पानोती मीन फे ुवार  17, 1996 ए ल 17, 1998
9 साडे साती कक स टबर 06, 2004 जानेवार  13, 2005 आरो हत
10 साडे साती कक मे 26, 2005 ऑ टोबर 31, 2006 आरो हत
11 साडे साती िसंह नो हबर 01, 2006 जानेवार  10, 2007 िशखर
12 साडे साती कक जानेवार  11, 2007 जुलै 15, 2007 आरो हत
13 साडे साती िसंह जुलै 16, 2007 स टबर 09, 2009 िशखर
14 साडे साती क या स टबर 10, 2009 नो हबर 14, 2011 अ त पावणारा
15 साडे साती क या मे 16, 2012 ऑग ट 03, 2012 अ त पावणारा
16 छोट  पानोती वृ क नो हबर 03, 2014 जानेवार  26, 2017
17 छोट  पानोती वृ क जून 21, 2017 ऑ टोबर 26, 2017

साडेसाती अहवाल

Pooja Sharma
नाव

23 : 8 : 1979
ज म दवस

23 : 53 : 18
ज मवेळ

Delhi
ज म थान

िलंग
ी

ितपद
ितथी

न
पू0फा गुनी

िसंह
राशी
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18 छोट  पानोती मीन माच 30, 2025 जून 02, 2027
19 छोट  पानोती मीन ऑ टोबर 20, 2027 फे ुवार  23, 2028
20 साडे साती कक जुलै 13, 2034 ऑग ट 27, 2036 आरो हत
21 साडे साती िसंह ऑग ट 28, 2036 ऑ टोबर 22, 2038 िशखर
22 साडे साती क या ऑ टोबर 23, 2038 ए ल 05, 2039 अ त पावणारा
23 साडे साती िसंह ए ल 06, 2039 जुलै 12, 2039 िशखर
24 साडे साती क या जुलै 13, 2039 जानेवार  27, 2041 अ त पावणारा
25 साडे साती क या फे ुवार  06, 2041 स टबर 25, 2041 अ त पावणारा
26 छोट  पानोती वृ क डसबर 12, 2043 जून 22, 2044
27 छोट  पानोती वृ क ऑग ट 30, 2044 डसबर 07, 2046
28 छोट  पानोती मीन मे 15, 2054 स टबर 01, 2054
29 छोट  पानोती मीन फे ुवार  06, 2055 ए ल 06, 2057
30 साडे साती कक ऑग ट 24, 2063 फे ुवार  05, 2064 आरो हत
31 साडे साती कक मे 10, 2064 ऑ टोबर 12, 2065 आरो हत
32 साडे साती िसंह ऑ टोबर 13, 2065 फे ुवार  03, 2066 िशखर
33 साडे साती कक फे ुवार  04, 2066 जुलै 02, 2066 आरो हत
34 साडे साती िसंह जुलै 03, 2066 ऑग ट 29, 2068 िशखर
35 साडे साती क या ऑग ट 30, 2068 नो हबर 04, 2070 अ त पावणारा
36 छोट  पानोती वृ क फे ुवार  06, 2073 माच 30, 2073
37 छोट  पानोती वृ क ऑ टोबर 24, 2073 जानेवार  16, 2076

38 छोट  पानोती वृ क जुलै 11, 2076 ऑ टोबर 11, 2076
39 छोट  पानोती मीन माच 20, 2084 मे 21, 2086
40 छोट  पानोती मीन नो हबर 10, 2086 फे ुवार  07, 2087
41 साडे साती कक जुलै 03, 2093 ऑग ट 18, 2095 आरो हत
42 साडे साती िसंह ऑग ट 19, 2095 ऑ टोबर 11, 2097 िशखर
43 साडे साती क या ऑ टोबर 12, 2097 मे 02, 2098 अ त पावणारा
44 साडे साती िसंह मे 03, 2098 जून 19, 2098 िशखर

एस.एस.  एन.एन. साडेसाडे  सातीसाती//पानोतीपानोती शिनशिन  राशीराशी आरंभआरंभ अंितमअंितम  तार खतार ख
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शिन साडे साती: आरो हत 
हा शिन साडेसातीचा आरंभ काल आहे. या काळात शिन चं ातून बारा या घरात सं मण करेल. ाची ल णे असतात आिथक
नुकसान, लु  वैयाकडून धोके, दशाह न वास, वाद आणी आिथक दुब य. ा कालावधीत तुम या गु  दु मन ास िनमाण
करतील. सहकायाशी नाती बघडतील, तुम या कायात सहकार  व ने आणतील. कौटंु बक पातळ वर देखील अडचणी येतील.
याने ताण तणाव वाढेल. खचावर ताबा ठेवला नाह  तर मोठ  आिथक संकटे उ वतील. लांबचे वास या काळात उपयु
ठरणार नाह त. शनीचा वभाव वलंब व दुखः देणारा आहे परंतु अखेर स फळ िमळेल यामुळे धीर बाळगून वात पहावी. ह
िशक याची संधी समजून काय करत राहावे - सव काह  ठक होईल. या काळात धं ाम ये अवा तव जोखीम घेऊ नये.

शिन साडे साती: िशखर  
हा शिन साडेसातीचा उ च बंदू आहे. साधारणतः शिनची ह  दशा सवात कठण असते. चं ातून सं मण करणा या शिनची
ल णे आहेत - आरो य वकार, च र यहनन, ना यांतील अडचणी, मानिसक त ार  व दुःखं. या कालावधीत यश िमळणे
कठण होईल. प र मांचे फळ िमळणार नाह  व कुचंबणा होईल. तुमची घडण व ितकारश  कमकुवत असेल. प हले घर
आरो याचे घर अस यामुळे िनयिमत यायाम करणे व आरो याची काळजी घेणे आव यक आहे, अ यथा द घकालीन आजारांना
बळ  पडाल. अवसादाव था, िभती व भयगंड यांना सामोरे जावे लगेल. चोख वचार, काय व िनणय घे या या मतेत
पारदशकता राहणार नाह . तुमचा कल अ या मक बाबींकडे वळेल आणी िनसगातील गूढ तु हाला आक षत करतील. सव
वीकार कर याची वृ ी बाळगली तर या सवातून ताराल.
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टपणटपण:: वर ल भा कते साधारण व पाची आहेत व साडेसाती हािनकारक असते या समजुतीवर आधा रत आहेत. खरे पाहता,
आ हाला असे दर वेळ  काह  आढळले नाह . हे वाचून पाहावे हाहा  साडेसातीसाडेसाती  वरचावरचा  लेखलेख. फ  साडेसातीवर आधा रत िन कष चुकू
शकतो. स य दशा व शनीचा वभाव, असे अंग देखील मोजमापात यायला हवेत याव न साडेसातीचा काळ अनुकूल कंवा
ितकूल असेल ते ओळखता येते. आमचा स ला आहे क  वर ल भा कते फार गंभीरपणे घेऊ नयेत व शंकािनरसनासाठ  एखा ा

जाण या योित याचा स ला यावा.

शिन साडे साती: अ त पावणारा  
हा शिन साडेसातीची मावळती दशा आहे. शिन चं ातून दुस या घरात वेश करेल, जेणेक न आिथक व घरगुती संकटे
उ वतील. साडेसाती या दोन दशा संप यानंतर काह सा आराम िमळेल. तर ह , गैरसमज व आिथक तणाव कायम राहतील.
खच वाढतच राहतील व तु हाला यावर ताबा ठेवावा लगेल. अचानक आिथक झटका बस याचा कंवा चोर  हो याचा देखील
संभव आहे. िनराशावाद  असाल, तर नैरा य झटकून उ साहाने यवहार करा. कुटंुबाकडे नीट ल  ठेवा अ यथा मोठे ास उ वू
शकतील. व ा यासाठ  - िश णावर कंिचत प रणाम होईल. पूव  सारखे गुण िमळव यासाठ  अिधक प र म यावे
लागतील. फळ िमळ यास वलंब होईल. हा काळ धो याचा आहे - वशेष क न वाहन चालवताना काळजी यावी. श य
अस यास, शनीला खूष ठेव यासाठ  मासाहार  पदाथ व म पान टाळावे. समजुतदारपणे आिथक व कौटंु बक बाबी
हाताळ यास ा काळातून सुख प पार पडाल.
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कालसप दोष /योग - कालसप उपाय

कालसप योग उप थत नाह .
मा यतेनुसार, जर सव ह ज मकंुडली अथवा ज मप केत राहू व
केतू या म ये थत असतील, तर योितषी याला कालसप योग
हणतात. आजकाल , या दोषावर चचा करणे योती यांम ये िन याचे

झाले आहे. आयु यातील बयाच अडचणी का सापामुळे उ वतात असे
हटले जाते. योितषा या इतर बाबी न पडताळता बरेच योितषी

कालसपाला सव अ था यांचे मूळ मानतात. पण व तु थती अशी
आहे क  जर सव हांची थाने उपयु  असली तर कालसप व न
आणू शकत नाह . इतर हांची दश अनुकूल नसेल तरच कालसप दोष
हानी क  शकतो. 

यामुळे का सापला घाब न राहणे बरोबर नाह . योितषांचा स ला
घेऊन कालसप दोषा या वपर त प रणामांचे व ेषण क न मगच उपाय करावेत. खरे तर, कालसप दोषाचा प रणाम िभ न
लोकांवर िभ न असतो, कारण याचा प रणाम यावर अवलंबून असतो - कोणते ह कोण या घरात आहेत, इतर कोणती हे
या घरात आहेत, यांचे प रणाम कोणते, इ याद .

कालसप

अनुप थत

कालसप नाव

अनुपल ध
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वमशो र  महादशा फळ

चौथेचौथे
भाव  

िसंहिसंह
रास  

वैरवैर   
नाते  

मधामधा
न

तु हाला स ा िमळेल, या स चेी फळं कदािचत तु ह  या पूव  अनुभवलेली नसतील. य गत आय़ु यात
तुम या जवळची माणसे तुम यावर अवलंबून असतील. तु हाला या काळात खूप िस  िमळेल. तु ह
मानिसक या कणखर राहाल. तुम या प ीसोबतचा तुमचा संवाद आण तुमचे संबंध ेमाचे राहतील.
अप य ा ी संभवते. तुमचे सहकार  तु हाला पूण सहकाय देतील. एकूणच हा अ यंत आनंददायी समय
असेल.

शु  (ज म - डसबर 5, 1992)

चौथेचौथे
भाव  

िसंहिसंह
रास  

वतवत::चेचे  
नाते  

मधामधा
न

कृती नाजूक अस यामुळे शार रक थकवा येणारे काम क  शकणार नाह . तुम या हातून काह  अ ववेक
काम हो याची श यता. तु ह  शेती करत असाल तर आिथक नुकसान संभवते. व र  अिधका यांकडून ास
हो याची श यता. आई या आजारपणामुळे िचंता त राहाल. राह या घर  तु हाला नको असलेला बदल
संभवतो. िन काळजीपणे वाहन चालवू नका.

सुय ( डसबर 5, 1992 - डसबर 5, 1998)

चौथेचौथे
भाव  

िसंहिसंह
रास  

मनिमळाऊमनिमळाऊ  
नाते  

पूपू00फा गुनीफा गुनी
न

हा तुम यासाठ  समृ चा काळ आहे. तु हाला अनेक अनपे त गो ी िमळतील, या आनंद देणा याच
असतील. तुमची प ी आ ण नातेवाईकांकडूनह  आनंदाचा साद िमळेल. यायालयीन खडले आण
यािचकांम ये यश िमळेल. तु ह  नवीन घर कंवा वाहन खरेद  कराल. करारांमधून भरघोस फायदा िमळेल.
तुम या श ुवंर एकूणच तुमचे वच व राह ल. आिथक बाबींचा वचार करता हा काळ अनुकूल आहे.

चं  ( डसबर 5, 1998 - डसबर 5, 2008)
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दुसरेदुसरे
भाव  

िमथुनिमथुन
रास  

वैरवैर   
नाते  

आ राआ रा
न

आिथक लाभ हो यासाठ  हा कालावधी अनुकूल नाह . तुम या कुटंुबातील एखा ा य चा मृ यू संभवतो.
कौटंु बक वादामुळे तुमची मन:शांती ढळ याची श यता आहे. तु ह  वापरले या कठोर श दांमुळे तु ह
गो यात याल. उ ोगाशी संबंिधत एखाद  वाईट बातमी िमळू शकते. मोठे नुकसान संभवते. आरो या या
त ार  तु हाला अ व थ कर याची श यता आहे.

मंगळ ( डसबर 5, 2008 - डसबर 5, 2015)

चौथेचौथे
भाव  

िसंहिसंह
रास  

अनुपल धअनुपल ध
नाते  

पूपू00फा गुनीफा गुनी
न

या काळा या सु वातीपासून तुमची कारक द  काह  फोटक कंवा दशाह न होईल. क रअरम ये नवे क प
कंवा मोठे बदल करणे टाळा. तुमचे िम  आण नातेवाईक यां याशी जुळवून घेणे कठण होईल. अिन
प र थती उ वेल, यामुळे तुम या आयु यात वाद िनमाण होतील. जलद आिथक लाभासाठ  अनैितक
काम क  नका. नोकर या ठकाणी समाधान लाभणार नाह . अपघाताची श यता आहे. अवघड
प र थतीला आ म व ासाने सामोरे जा याचा य  करा. खोकला, ासो छवासाचे वकार कंवा
संिधवाताचा ास होऊ शकतो.

राहु ( डसबर 5, 2015 - डसबर 5, 2033)

ितसरेितसरे
भाव  

कककक
रास  

सव चसव च  
नाते  

आ ेषाआ ेषा
न

तुम या य गत इ छा पूण कर यासाठ  तु हाला इतरांची मदत िमळेल. तुम याकडे आिथक आवक
िन तच वाढेल आण यामुळे य गत व ास, व न आण त वे यावर िन तच भाव पडेल.
तुम या लायक नुसार तु हाला सरकार आण व र  अिधका यांकडून ओळख िमळेल. तुमचा मै ीपूण वभाव
आहे आण व वध कारचे सामा जक भान असले या माणसांचा सहवास तु हाला आवडतो. आरो या या
त ार मुळे तु हाला थोडासा मन ताप होईल. बा पातील बदलापे ा य म वातील प रवतन अिधक
मह वाचे असते.

गु  ( डसबर 5, 2033 - डसबर 5, 2049)
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चौथेचौथे
भाव  

िसंहिसंह
रास  

वैरवैर   
नाते  

पूपू00फा गुनीफा गुनी
न

वास कर या या इ छेमुळे तु ह  काह से चंचल असाल. एका कोप यात बसून राहणे तु हाला आवडत
नाह , यामुळे तु हाला थोडा ास होईल. या काळात तुम या क रअरम ये दबावाचे वातावरण राह ल.
नवीन क प हाती घेऊ नका आण धोका प क  नका. नवीन गुतंवणूक आण न या आ ासनांना आवर
घाला. फायदा हो याची श यता आहे परंतु, कामा या ठकाणी होणारे काह  बदल प यावर पडतीलच असे
नाह . सु वधां या ीने हा काळ फार अनुकूल नाह . धािमक आण अ या मक कमामुळे तु हाला या
ासातून बाहेर पड यास मदत होईल. नातेवाईकांमुळे दु:ख सहन करावे लागेल. अचानक होणारे अपघात वा

नुकसान सहन करावे लागेल.

शिन ( डसबर 5, 2049 - डसबर 5, 2068)

ितसरेितसरे
भाव  

कककक
रास  

वैरवैर   
नाते  

आ ेषाआ ेषा
न

वासात तु ह  तुम यासार या य ंना भेटाल आण यां यासोबत खूप चांगला संवाद घडेल. तुम या
यावसाियक आण क टु बक आयु याचा चांग या कारे समतोल साधाल आण दो ह  ठकाणी उ म कारे
जबाबदार  पार पाडाल. तुम या इ छा खूप क ांनंतर पूण होतील पण अखेर यातून त हाला समृ ,
लोक यता आण चांगले उ प न व लाभ िमळेल. जु या िम ांशी भेट होईल. व  िलंगी य ंचा
सहवास लाभेल. व र ांकडून आण भावशाली य ंकडून सहकाय िमळेल.

बुध ( डसबर 5, 2068 - डसबर 5, 2085)

दहावेदहावे
भाव  

कंुभकंुभ
रास  

अनुपल धअनुपल ध
नाते  

शतिभषाशतिभषा
न

तुमचे व र ांसोबत तुमचा सुसंवाद राह ल आण पुढ ल वाटचालीम ये तु हाला याचा फायदा होईल. या
काळात तुमचा हु ा जा याची श यता आहे. तुम या मनात स या अनेक क पक आण नवनवीन क पना
येत असतील, पण यां या चांग या वाईट बाजू पा ह यािशवाय यांची अंमलबजावणी क  नका. तु ह
तुम या घराकडे जा त ल  देणे गरजेचे आहे. वासाचा योग आहे आण वास लाभकारक ठरेल. तुम या
कुटंु बयां या कृती या त ार  असतील, यामुळे यां या आ ण तुम या वत: या आरो याची काळजी
या.

केतु ( डसबर 5, 2085 - डसबर 5, 2092)
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वै दक योितषा या अनुसार येक य ची ज म कंुडलीम ये उप थत ह अनेक पात भाव टाकतात. कंुडलीम ये बनणारे
चांगले अथवा वाईट योगाचे फळ विभ न हां या काळात ा  होते. या कारणाने वै दक योितषात हांची दशा वेळे या
विभ न गणना या आधारावर एक सीमा म ये बांधलेले आहे. येथे वशो र  दशा प ती या आधारावर गणना केली गेली आहे.
ज म वेळ  चं  देव ारे अिध त न ा या वामींची दशा ज मा या वेळ  ा  होते आ ण अ य हांची दशा यां या पुढे
आपला भाव सोडते. येक हा या महादशा म ये सव हांची अंतदशा (भु ) येते. तथा प, पूण भावाचा अनुभव ज म
कंुडली सोबत दशा तसेच सं मणवर ह  िनभर करते यामुळे गहन अ ययनाची आव यकता असते जे क , एक व ान , दैव
( योितष) ारे संभव आहे. तुम या कंुडलीम ये विभ न दशेचा दश वधी िन निल खत आहे.

अंतदशा फळ

राहु महादशा
व वध अंतदशा भ व यवाणी या खालील राहु महादशा

गु  अंतदशा
17/ 8/2018-11/ 1/2021

शिन अंतदशा
11/ 1/2021-17/11/2023

बुध अंतदशा
17/11/2023-5/ 6/2026

केतु अंतदशा
5/ 6/2026-23/ 6/2027

शु  अंतदशा
23/ 6/2027-23/ 6/2030

सुय अंतदशा
23/ 6/2030-17/ 5/2031

चं  अंतदशा
17/ 5/2031-17/11/2032

मंगळ अंतदशा
17/11/2032-5/12/2033

राहू या महादाशे या वेळात बृह पतीची अंतदशा दोन वष चार म हने आण चोवीस दवस असेल. राहू
आ ण बृह पती पर पर चांगले संबंध ठेवत नाह  कारण, बृह पती एक शुभ ह आहे तर, राहू एक ू र ह
आहे हणून, या दशे या वेळात तु हाला िमि त प रणाम पाहायला िमळतील. या काळात तुमचे आरो य
चांगले राह ल. सोबतच, कुणी जु या आजाराने पी डत असेल तर यात सुधार पाहायला िमळेल. तु ह
आप या श  ूआ ण वरोधींवर भार  पडाल. उ च सं थेने लाभ िमळ याची श यता आहे. तु हाला मौद क
लाभ ा ी होईल. सोबतच, घरात बाळाचा ज म हो याची श यता आहे. या या यित र  घरात काह
धािमक आण मांगिलक काय संप न होऊ शकते. भ  आण अ ा मकतेकडे तुमचा कल वाढेल. तु ह
रह यमयी व ा बाबतीत िशकणे आण याब ल जाणून घे याची इ छा ठेवाल. अचानक धन हानी, वाद
आण अडचण िनमाण हो याची श यता आहे. तुम या म ये एकतर धािमक वृ ी वाढेल कंवा वैचा रक
पाने समृ  हाल. या दशे या वेळात तुमची आ मसात कर याची मता आण ान वाढेल आण तु ह
विभ न वषयांवर लोकांम ये बोल यात समथ हाल.

गुगु   अंतदशाअंतदशा
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राहू या महादशे म ये शनीची अंतदशा दोन वष दहा म हने आण सहा दवस असेल. राहू आ ण शनी
दो ह  िम  ह आहे परंतु, दो ह  ू र हा या नावाने जाणले जातात. शनी वाभा वक पात मंद आहे
तर, राहू म ये तेजीचा भाव आहे हणून, या दो ह  हां या वपर त भावाचा प रणाम मानव जीवनावर
पडतो. या काळात मानिसक तणाव वाढेल आण तुम या ऊजचा उपयोग वपर त दशेत होईल. यामुळे
तुम या िनणय घे या या मतेम ये भाव पडेल. भाऊ-बह ण यजन व िम ांना काह  सम यांचा सामना
करावा लागू शकतो. या वेळात काह  वेळेसाठ  तु हाला यां या दूर राहावे लागू शकते. वदेश जा या या
कंवा वतमान थानात दूर जा याची श यता आहे. या या यित र  काय थळात तुमचा तर कमी होऊ
शकतो हणून, कामाने जोडलेली येक लहानातील लहान घटनांवर ल  ा आण एका ते सोबत उ म
य  करा. शर रात प  संबंिधत सम या होऊ शकते. या काळात मानिसक अ थरता राह ल हणून,

संयमाने काम करा आण अतीतला वस न कठण मेहनत करा.

शिनशिन  अंतदशाअंतदशा

राहू या महादशे म ये बुधाची अंतदशा जवळपास दोन वष सहा म हने आण अठरा दवस असेल. राहू
आ ण बुध पर पर सामा य संबंध ठेवतात हणून, या दशे या काळात तु ह  सुखद प रणामांची अशा क
शकतात. या काळात तुमची द मागी मता आण बौ क ानात वृ  होईल. तु ह  आपली बौ क
मता आण एका तेची जथे आव यकता असेल ितथे उ म उपयोग कराल. तु ह  भाऊ बह ण आण

िम ांचा साथ िमळवून खुप खुश असाल. सामा जक जीवनात ताळमेळ वाढेल आण तु ह  नेहमी सामा जक
काय मात शािमल हो यासाठ  घरा या बाहेर राहाल. तुम या जीवनात नवीन ना याची सुरवात होऊ शकते.
या या यित र  तु ह  धन संचय कर यास यश वी हाल. तु हाला ब याच साधनांनी कमाई आण वृ
िमळेल आण भांडवल हालचाली सामा यपणे सु  राहतील. तुम या नावाला अिधक िस  िमळेल.
डो याची कामे कर याने थकवा जाणवेल.

बुधबुध  अंतदशाअंतदशा

राहू या महादाशे या वेळात केतूची अंतदशा जवळपास एक वष आण अठरा म हने असेल. राहू आ ण केतू
दो ह  ू र ह आहे हणून, या दशेचा कालावधी म ये तु हाला सावध राह या-सोबतच काह  सम यांचा
सामना कर यासाठ  तयार राहावे लागेल. या काळात धन हानी आ ण कमाईम ये कमी होऊ शकते. व ीय
थती म ये उताराची थती िनमाण हो याची श यता आहे. अ या कुठ या काय कंवा षडयं ा पासून दूर

राह याचा य  करा. यामुळे समाजात होणा या मान हानी पासून ह  बचाव होईल. जर मुले आहेत तर
यांना आरो य वषयक सम यांचा सामना करावा लागू शकतो यांची वशेष काळजी या. या या
यित र  जर तुम या जवळपास गाय, बैल आहे तर यांना वा य संबंिधत सम या होऊ शकते. वरोधी
तुम यावर भार  असतील. चोर  कंवा जाळपोळ घटनेपासून भय राह ल. या वेळेत तु ह  दुघटना, श य

केतुकेतु  अंतदशाअंतदशा
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या, ताप कंवा प  संबंिधत सम येने पी डत राहू शकतात. दू षत भोजनाचे सेवन कर यापासुन सावध
राहा कारण, हे तुम यासाठ  घातक िस  होऊ शकते.

राहू या महादशे म ये शु ाची अंतदशा जवळपास तीन वष असेल. शु  ह सुदंरता, भौितक सुख-साधन
आण इ छेचा कारक सांिगतला जातो. परंतु, तर  राहू ती  आ ण मो या प रवतनाचा कारक आहे. या
दो ह  हां या संयोगाने मनु या या आशा-आकां ते वृ  होते आ ण कमी वेळात यांना िमळव याची
लालसा राहते. या दशा काळात तु हाला िमि त प रणाम िमळतील परंतु, याम ये तु ह  जा त सुखद
असाल. या काळात तुम या म ये कामुक वचारांची वृ  होईल. तुम या मनाम ये कामुक येत िल
राह याची लालसा राह ल. तु ह  काह  नवीन वाहन खरेद  क  शकतात, तसेच भौितक सुख-सु वधांची
ा ी आ ण वदेश या वेर ह  जाऊ शकतात. तुमची सामा जक बाजू अिधक वाढेल आण तु हाला ब याच

मा यमांनी लाभ ा  होईल. सरकार कडून लाभ ा ीची श यता आहे. जर ववा हत आहे तर कुठ या
नवीन ना याची श यता आहे हणून, अ या ना यापासून दूर राहा आ ण आप या वैवा हक जीवनाचा
आनंद या. जर तु ह  अ ववा हत आहे तर, तु हाला कुणी य ची साथ िमळेल नवीन ेम संग
बनतील. या काळात तुमचा ेम ववाह ह  होऊ शकतो. या या यित र  वा य संबंिधत वकार ास
देऊ शकतात. वरोधी तुम यावर वरचढ राहतील आण जवळ या लोकांसोबत वाद हो याची श यता आहे.
या काळात तु ह  ांितकार  वचार ठेवाल यामुळे तु ह  ब याच गो ींम ये कुटंुबा या व  ह  जाऊ
शकतात. एकूणच, या दशा काळात तु हाला लाभ होईल आण भौितक सुख सु वधेत वाढ होईल.

शुशु   अंतदशाअंतदशा

राहू या महादशेत सूयाची अंतदशा जवळपास दहा म हने आण चोवीस दवस असेल. राहू आ ण सुय
एकमेकांसोबत श तुा भाव ठेवतात. सामा यतः या दशेत राहू अशुभ प रणाम देतो परंतु, कधी-कधी ह  दशा
मनु याचे जीवन सुधार करते. या काळात तु ह  धािमक आण प व  कायात अ यािधक ची दाखवाल.
तु ह  आधी या तुलनेत अिधक उदरवाद  आण धािमक वृ ीचे असाल. वाद आण अ य करणात तुमचा
वजय एक वजेता या पात होईल तथा प, तुमचे वरोधी ह  श शाली राहतील आण ते तु हाला परा त
कर याचा य  क  शकतात. या दशा अवधीम ये दू षत भोजन, आग आण ह यारा पासून दूर राहा.
या या यित र  तु ह  सं मण रोग या बळ  पडू शकतात. तु ह  परेदशी या वेर जाऊ शकतात कंवा
कुठ या करणा तव तु हाला आप या वतमान िनवास थानापासून दूर जाऊन राहावे लागू शकते. ताप
आण अितसार या गो ींनी त राहू शकतात. कुठ या ह  काय ा या गो ीत पडू नका आण या यात
ह त पे क  नका. कारण, हे तुम या मानहानीचे कारण बनू शकते सोबतच, तु हाला याची मोठ  कंमत
चुकवावी लागू शकते. उ च अिधका यांसोबत चांगले संबंध ठेवा.

सुयसुय  अंतदशाअंतदशा

चंचं   अंतदशाअंतदशा
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राहू या महादशे म ये चं  देवाची अंतदशा जवळपास एक वष सहा म हने असेल. चं  देव आण राहू
एकमेकांसोबत श तेूचा भाव ठेवतात. सामा यतः राहूची अंतदशेम ये अशुभ फळ िमळतात परंतु, कधी-कधी
हे मनु याला खूप लाभ पोहचवते. या काळात राहूच भाव तुम या मन-म त कावर भार  राह ल. तु ह
मानिसक तणावाने िचंतीत राहू शकतात कंवा कुठ या गो ीला घेऊन तु ह  खूप मह वाकां ी राहू
शकतात. भौितक सुख-सु वधांचा आनंद याल आण धनाचे आवागमन वाढू शकते. या काळात तु ह  खूप
मह वाकां ी राहू शकतात. भौितक सुख-सु वधांचा आनंद याल आण धनाचे आवागमन वाढू शकते. या
काळात तु ह  वा द  भोजनाचा आनंद याल. मानिसक तणावाला दूर कर यासाठ  ाणायाम तुम यासाठ
लाभकार  ठरेल. या या यित र  या काळात जवळ या लोकांसोबत वाद होऊ शकतो आण पा यापासून
भीती राह ल. तु हाला कुठ या याियक करणाचा सामना करावा लागू शकतो. कुठ या ह  कार या
वादाने दूर राह याचा य  करा आण जवळ या लोकांची काळजी या. जर मानिसक शांती ा
कर यासाठ  यश वी रा हले तर, तु ह  भौितक सुख साधनांचा आनंद याल.

राहू या महादशेत मंगळाची अंतदशा एक वष अठरा दवस असेल. राहू आ ण मंगळ परसपर चांगले संबंध
ठेवत नाह . हे दो ह  ह एकमेकांसोबत श तुा भाव ठेवतात हणून, या दशे या काळात मतभेद हो याची
श यता आहे. या काळात तु हाला काह  मतभेद आण ववादांचा सामना करावा लागू शकतो. तथा प,
तु हाला साहस सोबतच या सव सम यांचा सामना केला पा हजे. मानिसक तणाव हो याने बैचेनी वाढेल,
जे तुम या चेह यावर सरळ पाहायला िमळेल हणून, आप या प रजनांसोबत वाद कर यापासून वाचा
आ ण पर पर स ाव कायम ठेवा. या या यित र  नोकर म ये प रवतन आण काय थळावर पदो नती
हो याची श यता आहे. या काळात राहू आ ण मंगळाचा संयोग तु हाला भा वत करेल. याचा भाव
तुम या आरो यावर पडू शकतो हणून, आरो याची काळजी या सोबतच, जर ववा हत आहे तर
जीवनसाथी आण मुलां या आरो याची काळजी घे याची आव यकता आहे.

मंगळमंगळ  अंतदशाअंतदशा

56

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



गु  महादशा
व वध अंतदशा भ व यवाणी या खालील गु  महादशा

गु  अंतदशा
5/12/2033-23/ 1/2036

शिन अंतदशा
23/ 1/2036-5/ 8/2038

बुध अंतदशा
5/ 8/2038-11/11/2040

केतु अंतदशा
11/11/2040-17/10/2041

शु  अंतदशा
17/10/2041-17/ 6/2044

सुय अंतदशा
17/ 6/2044-5/ 4/2045

चं  अंतदशा
5/ 4/2045-5/ 8/2046

मंगळ अंतदशा
5/ 8/2046-11/ 7/2047

राहु अंतदशा
11/ 7/2047-5/12/2049

बृह पती या महादशेत बृह पतीची अंतदशा जवळपास दोन वष एक म हना आण अठरा दवस असेल.
बृह पतीला ान, गती, भा य, व ास, िस , कायदा आण मुलांचे कारक हटले जाते. म हला
जातकांसाठ  बृह पती ववाहाचा कारक ह  असतो. हे शर रातील वसाला िनयं त करते. या काळात तुम या
जीवनात बृह पतीचा यापक भाव राह ल. सरकार आण उ च सं थेने लाभ ा ी हो याची श यता आहे.
तुमची योजना आण काम यश वी होतील. तु ह  ववेकपूण िनणय घे यात स म हाल, जे तु हाला
भ व यात गती आण यशाकडे घेऊन जातील. जर तु ह  िश ण घेत असाल कंवा काह  िशकत असाल
तर, या काळात तु हाला यापे ा उ म प रणाम पाहायला िमळतील. सोबतच, काह  नवीन िशक याला
घेऊन तुम या एका तेत वाढ होईल. ान ा  कर याची बळ इ छा असेल सोबतच, तु हाला कॉलर
आण बु मान य ंचा साथ िमळेल. जर ववा हत आण कौटंु बक आहेत तर, धन लाभ होईल.
सामा जक ित ेत वृ  होईल. भा य तुमचा येक पाऊलावर साथ देईल आण तुम या य वात
िनखार येईल. उदरवाड  आण दाणी वृ ी हो याने धािमक कायात शािमल हो याकडे कल वाढेल.

गुगु   अंतदशाअंतदशा

बृह पतीची महादशा शनी या अंतदशेत जवळपास दोन वष सहा म हने आण बारा दवसाची असेल.
बृह पती आण शनी परसपर सामा य संबंध ठेवतात हणून, या दशे या वेळात तु हाला िमि त प रणाम
ा  होऊ शकतात. या काळात तु ह  दान-धम कंवा सामा जक कायात अिधक ची याल. तुम या म ये

दुस यांना मदत कर याची भावना असेल. तसेच दुसर कडे, तु ह  उ माद  होऊ शकतात आण कुठ या
ना याम ये िल  राहू शकतात परंतु, हे नाते तुम यासाठ  चांगले िस  होणार नाह . धन हानी आ ण

शिनशिन  अंतदशाअंतदशा
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आरो यात सम या होऊ शकते. तु ह  एकजुट ने राहणे पसंत कराल. जर प र थती तुम या वपर त असेल
तर, तु ह  बैचेन हाल आण दुस यां सोबत ईषा भावना ठेऊ शकतात. या या यित र  मानिसक तणाव
तुम यावर भार  राह ल. जर मुले असतील तर, ते आिथक नुकसानाचे कारण बनू शकतात. या काळात
काह  मह वाचे िनणय घेणे टाळा. जर तु ह  आ य मक िचंतन-मनन करत असाल तर, या वेलेत तु हाला
चांगले प रणाम ा  होतील सोबतच, धम आण आ या मने जोडले या कामात अिधक स य असाल.

बृह पती या महादशेत बुधाची अंतदशा जवळपास दोन वष तीन म हने आण सहा दवस असेल. बृह पती
आ ण बुध दोघांम ये शुभ ह आहे. तथा प हे दो ह  ह पर पर चांगले संबंध ठेवत नाह  हणून, या
दशे या काळात तु हाला िमि त प रणाम ा  होतात हणून, जा त वेळ  प रणाम तुम या प ात
राहतील. या काळात तु ह  आप या यापार आण यवसायात लाभ कमाव यात यश वी हाल. जर तु ह
सरकार  कमचार  व अिधकार  आहे तर, तु हाला लाभाची ा ी होऊ शकते सोबतच, उ च अिधकार
तुम या प ात राहतील. धािमक काया या ित तुमचा कल वाढेल आण या या फळ व प, तुम या
बौ क तरावर ानात वृ  होईल. या काळात तु ह  ई रा या आराधनेत िलन राहाल व तीथ दशनासाठ
ह  जाऊ शकतात. या या यित र , या काळात तु ह  नवीन वाहन खरेद  क  शकतात. जर तुमची मुले
आहेत तर, यां या सोबत तु ह  वेळ घालवाल आण ते तु हाला आनंद  ठेव याचे कारण देतील. तु हाला
आंत रक अशांती वाटेल सोबतच, कौटंु बक स ाव ह  राह ल, या वेळ  तु ह  बहुमुखी ितभेचा धनी हाल
सोबतच, परदेशात जा याची बळ श यता आहे.

बुधबुध  अंतदशाअंतदशा

"बृह पती या महादशेत केतूची अंतदशा जवळपास अकरा म हने सहा दवस असेल. बृह पती आण केतू
पर पर चांगले संबंध ठेवत नाह  कारण, बृह पती शुभ ह आहे तर, केतू ू र ह आहे हणून, या दशे या
वेळेत तु हाला िमि त प रणाम पहायला िमळतील. या काळात तु ह  वतःला धािमक कायात य त
ठेवाल आण तीथ या वेर जा यासाठ  अिधक उ सा हत राहाल. ब याच मा यमांनी तु हाला लाभ ा
होईल आण तुमची आिथक थती मजबूत होईल. गु , िश क, कुटंुबातील मोठे सद य आण काय
थळावर अिधका यांसोबत तुमचे मतभेद होऊ शकतात. या या यित र  शा  आण ोधाला घेऊन

सावध राहा. काय थळावर सेवक कंवा अिधन थ कमचा यां सोबत तुमचे संबंध उ म राह याची श यता
कमी आहे. कदािचत तुमचा यां यासोबत ववाद हो याची श यता आहे हणून, आप या यवहारात संयम
ठेवा. मानिसक तणाव अिधक हो या या कारणाने तुम या िनणयण मता भा वत होईल. "

केतुकेतु  अंतदशाअंतदशा

बृह पती या महादशेत शु ाची अंतदशा जवळपास दोन वष आण आठ म हने असेल. बृह पती आण शु
दो ह  शुभ ह आहे परंतु, बृह पती शु ाला आपला श  ूमानतो तर, शु  बृह पती या ित सामा य भाव

शुशु   अंतदशाअंतदशा
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ठेवतो हणून, या दशे या वेळ  तु हाला िमि त प रणामांची ा ी होईल. या काळात तु ह  भौितक सुख-
सु वधांचा आनंद याल. सामा जक ित ेत वृ  हो या-सोबतच लाभ ा ी होईल. तसेच, काय थळावर
पद उ नती आण वेतन वाढ हो याची श यता आहे. तु ह  नवीन वाहन खरेद  क  शकतात सोबतच,
सरकार  प ाने लाभ हो याची श यता आहे. तसेच दुसर कडे, ी/पु ष सोबत मतभेद होऊ शकतात.
दुस यां या ित तुम या मनात ईषा भावना होऊ शकते. तुम या म ये दखावा कर याची सवय वाढेल.
या या यित र , तुमचे तुम या िम ांसोबत वाद होऊ शकतात. तु ह  वायू वकार आण खाज सार या
सम यांनी त राहू शकतात. चुक या कामांकडे तुमचा कल वाढेल. तुम या ानात वृ  होईल आण
लोक तुमची शंसा करतील एकूणच, या दशा काळात तु हाला आनंद ा ी ह  होईल आण काह  मतभेद
ह  होऊ शकतात.

बृह पती या महादशेत सुयाची अंतदशा जवळपास नऊ म हने आण अठरा दवस असेल. बृह पती व सुय
दो ह  िम  ह आहे आण पर पर एकमेकांसोबत चांगले संबंध ठेवतात. सुय नव हांचा राजा आहे आण
बृह पती यांचा मं ी आहे हणून, या दशा काळात तु हाला खूप चांगले प रणाम ा  होतील. जर तु ह
ववा हत आहे तर, या काळात मुला या ज माने तु हाला स नता होईल. आिथक लाभ होईल आण
कमाईत वाढ होईल. सामा जक आण यावसाियक ित ेत वृ  होईल. काय थळावर तु हाला शासकय
अिधकार कंवा पदो नती िमळ याची श यता आहे. तु ह  वरोधींवर भार  असाल तर, तो तुम याशी
सामना कर याची ह मत दाखवणार नाह . तु ह  मनातून स न आण फु लत असाल सोबतच,
तुम या चार ह  बाजूनंी आनंदाचे वातावरण राह ल. या या यित र , तुमचे वा य चांगले राह ल आण
जर काह  जुने आजार ास देत असेल तर, यात सुधार पाहायला िमळेल. सरकार कंवा उ च अिधकार
तुम या प ात उभे राहतील. तु हाला या या मा यमाने स मानाची ा ी होऊ शकते. या काळात तु हाला
कुठ या काय े ासाठ  शंसा िमळू शकते.

सुयसुय  अंतदशाअंतदशा

बृह पती या महादशेत चं  देवाची अंतदशा जवळपास एक वष चार म ह याची असेल. बृह पती चं  देवाला
आपला िम  मानते परंतु, चं  देव बृह पती देवासोबत सामा य भाव ठेवतो. दो ह  शुभ ह मानले जातात
आण यां या संयोगाने शुभ फळ ा ी होते. या काळात वशेषतः सरकार  सं था कडून तु हाला लाभ ा ी
होईल. जर तु ह  सरकार  देवेत कायरत आहे तर या दशे या वेळात तु हाला ब याच शुभ फळाची ा ी
होईल. म हलां या मदतीने पुढे जा याची संधी िमळेल हणून, म हलांसोबत चांगले संबंध ठेवा. धन लाभ
हो या-सोबतच, तुम या ानात वृ  होईल आण ह  वेळ तुम या जीवनाचा सवात गितशील काळ
असेल. जर तु ह  अ ववा हत आहे तर, या वेळ  ववाहा या बंधनात बांधू शकतात. तु ह  आप या
योजनांना लागू कर यात स म हाल आण यां यामुळे तुमचे कौतुक होईल. या या फळ व प, तुमचा
सामा जक तर वाढेल.

चंचं   अंतदशाअंतदशा
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बृह पती या महादशे म ये मंगळाची अंतदशा अकरा म हने सहा दवस असेल. बृह पती आण मंगळ
दो ह  िम  ह आहे आण एकमेकांसोबत चांगले संबंध ठेवतात. या दशे या वेळेत तु हाला काह  चांग या
प रणामांची ा ी होईल. मंगळ एक ू र ह आहे तर, बृह पती एक शुभ ह आहे हणून, काह  हळुवार
प रणाम िमळू शकतात तथा प एकूणच, बृह पती आण मंगळा या भावाने तु हाला िमि त फळाची ा ी
होईल. या काळात तु ह  वरोधी आ ण ित ंितयांवर वजय िमळव यात यश वी राहाल. या लोकांम ये
तुमचा सामना कर याची ह मत नसेल. तुम या चांग या कामांमुळे समाजात तु हाला िस  आण
ओळख िमळेल. लोक तुम या चांग या कायाने भा वत होतील. या या यित र  वा य थोडे कमजोर
राहू शकते. तु ह  ताप आण डोकेदुखीने िचंतीत राहू शकतात. जर मंगळ शुभ फळ देत नाह  तर,
तुम याम ये ऊजची कमी राह ल. तसेच, दुसर कडे काय ाने जोडले या करणांम ये यश िमळू शकते आण
सरकार  कायानी लाभ ा  होऊ शकतो.

मंगळमंगळ  अंतदशाअंतदशा

बृह पती या महादशे म ये राहूची अंतदशा जवळपास दोन वष, चार म हने आण चोवीस दवस असेल.
बृह पती आण राहू पर पर चांगले संबंध ठेवत नाह . बृह पती एक शुभ ह आहे तर, राहू ू र ह आहे
हणून, या दशेत तु हाला मंद प रणाम ा  होतील. या काळात कौटंु बक वाद हो याची श यता आहे.

सोबतच मानिसक बैचेनी वाढेल. या वेळ  तुमची िनणय घे याची मता वाढेल. वरोधी तुम या ितमेला
ठेस पोहचव याचा य  करतील. सरकार  प ाकडून लाभ िमळणार नाह . काय ा या वादापासून सावध
राहा. या या यित र , गैरसमजामुळे तुम या ना याम ये भेग येऊ शकते हणून वनाकारण गो ींकडे
दुल  करा.

राहुराहु  अंतदशाअंतदशा
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शिन महादशा
व वध अंतदशा भ व यवाणी या खालील शिन महादशा

शिन अंतदशा
5/12/2049-8/12/2052

शनी या महादशेम ये शनीची अंतदशा तीन वष आण तीन दवस असेल. शनी देवाला परम दंडािधकार
सांिगतले गेले आहे. ते मनु याला यां या चांग या कंवा वाईट कमाचे फळ देतात. शनी वभावाने याय
आण अनुशासन य आहे. शनी अनुशासन, हातारपण, द घायु, सेवक, सहयोगी, अलगाव, अ ा मकता
आण खोली इ याद ंचे कारक असते. शनी वायू त वाचे ह आहे. या काळात प रजन कंवा यजन
सोबत वाद होऊ शकतो. कौटंु बक जीवनाने अलगाव ह  होऊ शकतो. वा य कमजोर राह याची श यता
आहे. वभावात अहंकार आण इषा भावना वाढू शकते. या वेळात मनात िनराशा भाव ह  राहू शकतो.
प रजनांचे सहयोग िमळणार नाह . सोबतच सरकार  वभाग कंवा उ च अिधकार  तुम या प ात राहणार
नाह . लहान मोठे वाद आण बैचेनी तुम यासाठ  क कर  राहू शकते. सांसा रक जीवनात मोहभंग होऊ
शकतो. मनासारखे प रणाम िमळणार नाह . या काळात तु ह  एकांत राहून िचंतन-मनन करणे अिधक
पसंत कराल. काय े ात तु हाला अ यािधक प र म करावे लागतील.

शिनशिन  अंतदशाअंतदशा
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ट पट प:: या रपोट म ये सं मण ल न भाव पासून प हले गेले आहे.

आजचे सं मण (गोचर)

सुयसुय

दहावेदहावे  
भाव  

कंुभकंुभ 
रास  

वैरवैर   
नाते  

शतिभषाशतिभषा
न

वत:ला य  कर यासाठ  आण सृजनशील मतांचा वापर कर यासाठ  हा अनुकूल समय आहे. तुम या कामा या ठकाणी
आ ण यावसाियक आयु यात अनपे त बदल घड याची श यता आण हे बदल तुम यासाठ  लाभदायी ठरणार आहेत. व र
आण अिधकार  वगाची कृपा ी राह ल. तुम या य गत आण यावसाियक आयु यात सकारा मक बदल घडेल.
व डलोपा जत संप ी िमळ याची श यता. या कालावधीत तु ह  िन तपणे यश वी हाल आण तुमची इ छापूत  िन त
होईल.

चंचं

प हलेप हले  
भाव  

वृषभवृषभ 
रास  

सव चसव च  
नाते  

कृितकाकृितका
न

तुम याकडे भरपूर संधी चालून येणार अस या तर  यांचा लाभ उठवता येणार नाह . तुम या कंवा तुम या पालकां या
आरो या या सम या उ वू शकतात, यामुळे तुमची वत:ची आण तुम या पालकां या आरो याची काळजी या. दूरचे वास
संभवतात, पण ते टाळलेलेच बरे कारण यातून कोणताह  फायदा संभवत नाह . हा तुम यासाठ  िम  घटनांचा कालवधी
आहे. लोकांशी आ ण तुम या सहका यांशी भांडणाची श यता. सद  कंवा तापासारखे वकार संभवतात. कोण याह  िन त
कारणािशवाय मानिसक तणाव राह ल.

मंगळमंगळ

बारावेबारावे  
भाव  

मेषमेष 
रास  

वतवत::चेचे  
नाते  

कृितकाकृितका
न

आ मसंतु ता आण उथळ वागणे टाळणे गरजेचे आहे. तुम या वभावातील दखाऊपणा कमी क न क  करा, तरच तु हाला
यश िमळेल. आिथक या हा थोडा कठण समय आहे. या कालावधीत चोर , घोटाळे आ ण वाद होतील. कामा या ठकाणी
वाढ व दबाव आण जबाबदार ची पातळ  वाढेल. तुम या आरो यासाठ  हा थोडा वाईट कालावाधी आहे. डो यांचे आ ण कानाचे
वकार संभवतात. तुम या जोड दाराला आरो या या सम या भेडसावतील. तुमची मन:शांती ढळलेली राह ल.
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बुधबुध

नववेनववे  
भाव  

मकरमकर 
रास  

तट थतट थ ( (समसम) ) 
नाते  

वणवण
न

अनेक अडचणी आण क द काळानंतरचा हा काळ खूप चांगला आहे आण अखेर तु ह  थोड शी व ांती घेऊ शकता आण
यशाची चव चाखू शकता आण या आधी जे क  केलेत याचे झालेले चीज उपभोगू शकता. शंका पद स टेबाजीचे यवहार
टाळलेत तर आिथक बाबतीत तुमचे नशीब उ म असेल. वासात चांगले िम  िमळतील. राजकय आण मह वा या पदावर ल
य ंशी जवळक वाढेल. तुम या कुटंुबात मुलाचा ज म होईल.

गुगु

नववेनववे  
भाव  

मकरमकर 
रास  

अशअश   
नाते  

वणवण
न

या काळात तु हाला न कच अिधकार िमळेल. परदेशातील तुमचे हतसंबंध उपयोगी पडतील आण या संबंधातूनच तु हाला
अनपे त उ प न आण तु हाला अपे त असलेली स ा िमळू शकेल. तुमची गती कायम ठेवा, मतांवर व ास ठेवा, या
वषात तु हाला एक वेगळेच थान ा  होणार आहे. कुटंुबातील वातावरण तु हाला सहकाय देणारे ठरेल. दूरचे वास के यास
यातून लाभ होऊ शकेल. तु ह  धािमक कायात वार य याल आण दानधम कराल.

शुशु

नववेनववे  
भाव  

मकरमकर 
रास  

मनिमळाऊमनिमळाऊ  
नाते  

धिन ाधिन ा
न

एखा ा तीथ े ाला भेट ाल. तुमचं वागणं रोमँ टक आण भावशाली असेल आण यामुळे तु हाला तुम या ओळखी या
माणसांशी िम वाचे संबंध था पत कर यास आण यांना तु ह  ओळखत नाह , अशांशी संपक साध यास मदत होईल.
तुमची थोड फार इ छापूत  होईल. हणजेच एखा ा यवहारातून तु हाला आिथक लाभ होईल अथवा काम या ठकाणी बढती
िमळेल. वाहनखरेद  अथवा मालम चेी खरेद  कराल. एकूणच हा काळ अ यंत अनुकूल असा आहे.
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शिनशिन

नववेनववे  
भाव  

मकरमकर 
रास  

वतवत::चेचे  
नाते  

वणवण
न

ह  चांग या कालावधीची सु वात असू शकते. तुम या हातून स काय घडेल. या काळात तु ह  अ यंत आनंद  असाल. वप रत
प र थतीसु ा चांग या कारे हाताळू शकाल. कौटंु बक सौ य लाभेल. तुम या भावंडांना थोडाफार ास सहन करावा लागू
शकतो. तुम या वत: या य ांमुळे तुम या उ प नात वाढ होईल. तुमचे श  ूतु हाला दुखवू शकणार नाह त. आरो या या
थो याशा कुरबुर  राहतील. तुम या छंदांसाठ  तुमचे िम  आण सहकार  मदत करतील.

राहुराहु

प हलेप हले  
भाव  

वृषभवृषभ 
रास  

अनुपल धअनुपल ध
नाते  

रो हणीरो हणी
न

एखा ा नवीन े ात तु ह  य  करायचे ठरवले तर  यातून नुकसान हो याची श यता आहे कारण खच वाढेल आण या
खचाचे पांतर नंतर उ प नात हो याची श यता नाह . श  ूसम या िनमाण करतील आण कायदेशीर संकटात सापडू शकाल.
तु ह  तुम या कामातच य त राहाल, तुम या बा पातह  थैय असाल. लघु मुदतीसाठ  आिथक लाभ होऊ शकेल. म यम
आण दघकालीन क प सु  करावेत. डो यांशी संबंिधत सम या उ वतील. व  िलंगी य सोबतची मै ी फार
सलो याची नसेल. झटपट पैसा कम व या या मागाची शहािनशा करणे गरजेचे आहे. तुम या यकर अथवी ेयसी या
आयु यात सम या िनमाण होऊ शकतात.

केतुकेतु

सातवेसातवे  
भाव  

वृ कवृ क 
रास  

अनुपल धअनुपल ध
नाते  

ये ाये ा
न

हा तुम यासाठ  संिम  घटनांचा काळ असेल. या काळात तु हाला मानिसक ास आण तणाव जाणवेल. यावसाियक
भािगदारांमुळे तुम यासमोर सम या उ या राहतील. आिथक या हा काळ तुम यासाठ  फार बरा नाह . वास फार
फलदायी ठरणार नाह . धोका प क  नका. तुम या जवळ या माणसांशी वाद होतील, यामुळे अशा कारची प र थती
उ वणार नाह , याची काळजी या. ेमा या संदभातह  हा काळ फारसा अनुकूल नाह . ना यांसंबंधात अ यंत काळजी या.
तसे न के यास तु ह  आदर गमावून बसाल.
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हमाली अव था
हह    राशीराशी    प र थतीप र थती    सोयासोया    क मतक मत  जगानेवालाजगानेवाला    उपकारकउपकारक/ / आपकारकआपकारक    

सुय कक एफआरसाईन नाह  नाह  उपकारक 
चं  कक वतः नाह  हो  उपकारक 
मंगळ वृषभ एनयुसाईन हो  नाह  उपकारक 
बुध िमथुन वतः हो  हो  अपायकारक 
गु  िमथुन एनसाईन हो  नाह  उपकारक 
शु  कक एनसाईन नाह  नाह  उपकारक 
शिन कक एनसाईन नाह  नाह  अपायकारक 
राहु कक --- नाह  नाह  उपकारक 
केतु मकर --- नाह  नाह  उपकारक 

घरां या जागा
खानानोखानानो  मािलकमािलक  प काघरप काघर  क मतक मत  सोयासोया  ए सअलएलटए सअलएलट   डेबएलटडेबएलट   
1 मंगळ सुय मंगळ --- सुय शिन 
2 शु  गु  चं  नाह  चं  --- 
3 बुध मंगळ बुध नाह  राहु केतु 
4 चं  चं  चं  हो गु  मंगळ 
5 सुय गु  सुय हो --- --- 
6 बुध बुध केतु केतु हो बुध राहु शु  केतु 
7 शु  शु  बुध शु  नाह  शिन सुय 
8 मंगळ मंगळ शिन चं  नाह  --- चं  
9 गु  गु  शिन नाह  केतु राहु 
10 शिन शिन शिन नाह  मंगळ गु  
11 शिन शिन गु  --- --- --- 
12 गु  गु  राहु राहु --- शु  केतु बुध राहु 

लाल कताब आलेख व को क घरे
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 लाल कताब आलेख
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लाल कताब दशा (दु यम-दु यम काळ)

शिनशिन 6  6 वषवष
23/08/1979 23/08/1979 
23/08/198523/08/1985

राहु : 23/08/1981
बुध : 23/08/1983
शिन : 23/08/1985

राहुराहु 6  6 वषवष
23/08/1985 23/08/1985 
23/08/199123/08/1991

मंगळ : 23/08/1987
केतु : 23/08/1989
राहु : 23/08/1991

केतुकेतु 3  3 वषवष
23/08/1991 23/08/1991 
23/08/199423/08/1994

शिन : 23/08/1992
राहु : 23/08/1993
केतु : 23/08/1994

गुगु  6  6 वषवष
23/08/1994 23/08/1994 
23/08/200023/08/2000

केतु : 23/08/1996
गु : 23/08/1998
सुय : 23/08/2000

सुयसुय 2  2 वषवष
23/08/2000 23/08/2000 
23/08/200223/08/2002

सुय : 23/04/2001
चं : 23/12/2001
मंगळ : 23/08/2002

चंचं  1  1 वषवष
23/08/2002 23/08/2002 
23/08/200323/08/2003

गु : 23/12/2002
सुय : 23/04/2003
चं : 23/08/2003

शुशु  3  3 वषवष
23/08/2003 23/08/2003 
23/08/200623/08/2006

मंगळ : 23/08/2004
सुय : 23/08/2005
चं : 23/08/2006

मंगळमंगळ 6  6 वषवष
23/08/2006 23/08/2006 
23/08/201223/08/2012

मंगळ : 23/08/2008
शिन : 23/08/2010
शु : 23/08/2012

बुधबुध 2  2 वषवष
23/08/2012 23/08/2012 
23/08/201423/08/2014

चं : 23/04/2013
मंगळ : 23/12/2013
गु : 23/08/2014

67

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



शिनशिन 6  6 वषवष
23/08/2014 23/08/2014 
23/08/202023/08/2020

राहु : 23/08/2016
बुध : 23/08/2018
शिन : 23/08/2020

राहुराहु 6  6 वषवष
23/08/2020 23/08/2020 
23/08/202623/08/2026

मंगळ : 23/08/2022
केतु : 23/08/2024
राहु : 23/08/2026

केतुकेतु 3  3 वषवष
23/08/2026 23/08/2026 
23/08/202923/08/2029

शिन : 23/08/2027
राहु : 23/08/2028
केतु : 23/08/2029

गुगु  6  6 वषवष
23/08/2029 23/08/2029 
23/08/203523/08/2035

केतु : 23/08/2031
गु : 23/08/2033
सुय : 23/08/2035

सुयसुय 2  2 वषवष
23/08/2035 23/08/2035 
23/08/203723/08/2037

सुय : 23/04/2036
चं : 23/12/2036
मंगळ : 23/08/2037

चंचं  1  1 वषवष
23/08/2037 23/08/2037 
23/08/203823/08/2038

गु : 23/12/2037
सुय : 23/04/2038
चं : 23/08/2038

शुशु  3  3 वषवष
23/08/2038 23/08/2038 
23/08/204123/08/2041

मंगळ : 23/08/2039
सुय : 23/08/2040
चं : 23/08/2041

मंगळमंगळ 6  6 वषवष
23/08/2041 23/08/2041 
23/08/204723/08/2047

मंगळ : 23/08/2043
शिन : 23/08/2045
शु : 23/08/2047

बुधबुध 2  2 वषवष
23/08/2047 23/08/2047 
23/08/204923/08/2049

चं : 23/04/2048
मंगळ : 23/12/2048
गु : 23/08/2049
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शिनशिन 6  6 वषवष
23/08/2049 23/08/2049 
23/08/205523/08/2055

राहु : 23/08/2051
बुध : 23/08/2053
शिन : 23/08/2055

राहुराहु 6  6 वषवष
23/08/2055 23/08/2055 
23/08/206123/08/2061

मंगळ : 23/08/2057
केतु : 23/08/2059
राहु : 23/08/2061

केतुकेतु 3  3 वषवष
23/08/2061 23/08/2061 
23/08/206423/08/2064

शिन : 23/08/2062
राहु : 23/08/2063
केतु : 23/08/2064

गुगु  6  6 वषवष
23/08/2064 23/08/2064 
23/08/207023/08/2070

केतु : 23/08/2066
गु : 23/08/2068
सुय : 23/08/2070

सुयसुय 2  2 वषवष
23/08/2070 23/08/2070 
23/08/207223/08/2072

सुय : 23/04/2071
चं : 23/12/2071
मंगळ : 23/08/2072

चंचं  1  1 वषवष
23/08/2072 23/08/2072 
23/08/207323/08/2073

गु : 23/12/2072
सुय : 23/04/2073
चं : 23/08/2073

शुशु  3  3 वषवष
23/08/2073 23/08/2073 
23/08/207623/08/2076

मंगळ : 23/08/2074
सुय : 23/08/2075
चं : 23/08/2076

मंगळमंगळ 6  6 वषवष
23/08/2076 23/08/2076 
23/08/208223/08/2082

मंगळ : 23/08/2078
शिन : 23/08/2080
शु : 23/08/2082

बुधबुध 2  2 वषवष
23/08/2082 23/08/2082 
23/08/208423/08/2084

चं : 23/04/2083
मंगळ : 23/12/2083
गु : 23/08/2084
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लाल कताब अनुमान

सुय
चौथा भाव
वत:चे

चं
चौथा भाव
मनिमळाऊ

मंगळ
दसुरा भाव
वैर

बुध
तीसरा भाव
वैर

गु
तीसरा भाव
सव च

शु
चौथा भाव
वैर

शिन
चौथा भाव
वैर

राहु
चौथा भाव
अनुपल ध

केतु
दहावा भाव
अनुपल ध

जर सुय शुभ आहे तर तु ह  बु मान, दयाळू आण चांगले शासक असाल. तुम याजवळ कमाईचा थर
ोत राह ल. तु ह  येणा या तुम या पढ साठ  खूप पैसा व मोठा वारसा सोडून जाल. जर चं ह  सुयासोबत

चौ या घराम ये थत असेल तर तु ह  नवीन शोधा या मा यमातून खूप पैसा ा  कराल. अशाम ये
चौ या घराम ये कंवा दहा या घरामधला बुध तु हाला िस  यापार  बनवेल. जर सुयासोबत बृह पतीह
चौ या घराम ये थर असेल तर, तु ह  सोने आ ण चांद  या यापाराम ये चांगला नफा िमळवाल. जर
चौ या घराम ये सुय अशुभ असला तर तु ह  लालची असाल. तु हाला चोर  करणे आण दुस याचे
नुकसान कर यास आवडते. ह  वृ ी शेवट  खूप वाईट प रणामाला ज म देईल. असे सांिगतले जाते क ,
जर शनी सात या घराम ये असेल तर, रात आंधळेपणा रोग हो याची श यता असते. जर सुय चौ या
घराम ये पड त असेल आण मंगळ दहा या घराम ये असेल तर डो यांम ये दोष असू शकतो परंतु, तुमचे
नशीब दुबल नसेल. जर अशुभ सुय चौ या घराम ये असेल आण सोबतच चं  प ह या कंवा दुस या
घराम ये असेल आण शु  पाच या घराम ये कंवा शनी सात या घराम ये असेल तर तु ह  कमजोर
हो याची श यता असते.
उपाय:
(१) गरजु आण आंध या लोकांना दान करा आण जेवण खाऊ घाला.
(२) लोखंड कंवा लाकूड संबंिधत यापार क  नका.
(३) सोने, चांद , कंवा कप यांचा यापार, लाभदायक राह ल.

सुय तुम या चौथा भाव घरात आहे ।

चं  तुम या चौथा भाव घरात आहे ।
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चौ या घरातील असले या चं ावर फ  चं ाचाच पूणतः भाव असेल कारण, तो चौथे घर आण चौथी
राशी दोघांचा वामी असतो. इथे चं  येक बाजूनंी खूप मजबूत आण श शाली आहे. चं ा या संबंिधत
व तू तुम यासाठ  खूप फायदेशीर असतात. पाहु यांना पा या या ऐवजी दूध ा. आई कंवा आईसमान
असले या ि याचे पाय पडून यांचे आशीवाद या. चौथे घर हे कमाईची नद  आहे जो खच वाढव यासाठ
आहे. तु ह  ित ीत आण स मािनत य  रहाल. यासोबतच तु ह  नरम दयाचे आ ण सव कारचे
धन तुम याकडे राह ल.तु हाला आईचे सव गुण वारसाने िमळतील आण तु ह  आयु यातील सम यांचा
सामना िसहासारखा साहस पूवक कराल. तु हाला सरकारकडून सहयोग आण स मान िमळेल आण
सोबतच तु ह  दुसयाना शांती आ ण आ य ाल. तु ह  चांग या कारे चांगले िश ण याल. जर
बृह पती सहा या घराम ये असेल आण चं  चौ या घराम ये असेल तर तु हाला तुम या पूवजां या
यवसायाचा फायदा होईल. जर तुम याकडे एखाद  य  काह  कमती व तू गहाण ठेव यासाठ  आली तर
ती व तू तो घे यासाठ  परत कधी येणार नाह . जर चं  चौ या घराम ये चार हां या सोबत असेल तर
तु ह  आिथक ीने खूप मजबूत आण ीमंत रहाल. पु ष वभावाचे ह तुमची मदत मुला माणे
करतील आण ी वभावाचे ह मुली माणे करतील.
उपाय:
(१) लाभ िमळव यासाठ  दुधाचा खवा कंवा दूध वक या या कायापासून लांब राहा कारण याचा कमाईवर,
आयु या या व तारावर आण मानिसक शांततेवर ितकूल भाव पडेल. 
(२) यिभचार आण अनैितक संबंध तुमची ित ा आ ण आिथक या हािनकारक असेल यासाठ
यापासून बचाव केला पा हजे.
(३) अिधक खच अिधक उ प न. 
(४) कुठलेह  शुभ काम कंवा नवीन काम सु  कर याअगोदर घराम ये दुधाने भरलेला घडा कंवा कण तर
ठेवा.
(५) दहा या घराम ये असलेला बृह पती या दु भाव पासून वाच यासाठ  तु ह  आप या आजोबांसोबत
पुजा तळ  जाऊन देवाचे दशन यावे व ितथे दान करावे.

आप या दुस या घराम ये असलेला मंगळ हा सवसाधारण तुम या आई-व डलांचा मोठा मुलगा असतो
नाह तर तुम यासोबत मो यासारखे यवहार केले जातात. परंतु एक लहान भावासारखे कंवा या यासारखे
वाग यास तुम यासाठ  फायदेशीर राह ल आण काह  वाईट गो ींना आप या आप न  करते. या घरातला
मंगळ तुम या सासरकडून खूप धन-संपदा देईल. इथे असलेला अशुभ मंगळ ह तु हाला दुस यांसमोर
वाईट बनवेल. ह  थती भांडणाचे कारण बनते. दुस या घरात बुध सोबत असलेला मंगळ तुमची इ छा
आण श  आण यां या मह वांना दुबल बनवेल.
उपाय:
(१) चं ासोबत जुळलेले यवसाय जसे कप याचा यवसाय इ याद  कर याने चं  मजबूत होईल. याने
यापाराम ये मोठ  समृ  िमळेल.
(२) ल ात ठेवा क , तुम या सासरचे लोक सामा य लोकांना पा याची सु वधा कर यास सांगा.
(3) घराम ये हर णाची वचा ठेवा.

मंगळ तुम या दसुरा भाव घरात आहे ।
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ितस या घराम ये बुध चांगला मानला जात नाह . बुध ह आण मंगळ ह श  ूआहेत. परंतु, मंगळ ह
बुध हासोबत श ु व ठेवत नाह . हणून तु हाला आप या भावांपासून फायदा होतो. परंतु, तु ह  आप या
भावासाठ  कंवा इतरांसाठ  फायदेशीर नसाल. या या नव या आण अकरा या घरातील ी भावा या
कारणाने, तुम या उ प नावर आण व डलां या थतीवर ितकूल भाव पड याची श यता असते.
उपाय:
(१) दररोज फट कर ने आपले दात व छ करा.
(२) प ांची सेवा करा आ ण एक बकर  दान करा.।
(३) द णमुखी घराम ये राहू नका.
(४) द याची औषधे वाटा.

बुध तुम या तीसरा भाव घरात आहे ।

ितस या घरातील बृह पती तु हाला समजूतदार आण ीमंत बनवतात. तु ह  आप या पूण जीवनात
िनरंतर कमाई कराल. नव या घराम ये असलेला शनी तु हाला द घायुषी बनवेल. जर शनी दुस या घराम ये
असेल तर तु ह  खूप चतुर आण चलाख असतात. चौ या घरातील शनी हे दाखवतो क, तुमचा पैसा
तुम या िम ाकडून लुटला जाईल. जर बृह पती ितस या घराम ये कुठ या पापी हासोबत प डत आहे तर
तु ह  आप या जवळ याकडून बरबाद हो याची श यता असते आण कजदार होऊ शकतात.
उपाय:
(१) दुगा देवीची पूजा करा आ ण लहान मुलींना िमठाई / गोड पदाथ आण फळे देऊन यांचे पाया पडून
यांचा आशीवाद या. 
(२) चापलुसी करणा यांपासून सावध राहा.

गु  तुम या तीसरा भाव घरात आहे ।

चौ या घराम ये असलेला शु  जीवनसाथी या संभावनांना घिन  करतो आण तु हाला धनवान बनवतो.
जर बृह पती दहा या घराम ये आहे आण शु  चौ या घराम ये असेल आण तु ह  धािमक हो याचा
य  कराल तर, तु हाला येक ीने ितकूल प रणाम िमळतील. जर तु ह  व हर या वरती छत

बनवले असेल कंवा घर बनवलेले असेल तर, चौ या घराम ये बसलेला शु  पु  ा ीची श यता कमी
करेल. बुध संबंिधत यापार नुकसानकारक असेल. जर तु ह  दा  पत असाल तर, शनी वनाशकार  भाव
देईल. मंगळ संबंिधत यापार तुम यासाठ  फायदेशीर असेल. चौ या घरातला शु  आण प ह या घरातला
बृह पती सासू सोबत भांडणे हो याची शकयता असते.
उपाय:

शु  तुम या चौथा भाव घरात आहे ।
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(१) तुम या जीवनसाथीचे नाव बदला आण या यासोबत औपचा रक पाने पुन ववाह करा. 
(२) तांदूळ, चांद  आण दुध वाह या पा याम ये वहा कंवा खीर, दुध आप या आईसमान म हलांना पाजा.
यामुळे सासू आ ण सूनांमधील भांडणे शांत होतील.
(३) जीवनसाथी या त बेतीसाठ  घरा या छताला व छ ठेवा.
(४) बृह पती संबंिधत गो ी जसे चने, डाळ, आण केसर नदम ये वहा. 

हे घर चं ाचे असते. हणुन शनी या घराम ये िमळते जुळते प रणाम देतो. तु ह  आप या आई व डलां या
ित सम पत असाल आण ेमाने राहणारे असाल. जे हा कधी तु ह  आजार  पडाल ते हा, चं ा या

संबंिधत गो ी फायदेशीर असतील. तुम या प रवारामधून कोणी य  वै कय वभागाने संबंिधत राह ल.
जे हा शनी या घराम ये िनचचा होऊन बसलेला असेल तर, दा  पणे, साप मारणे आण रा ी या वेळ
घराची नीव ठेवणे असे, काम खूप वाईट प रणाम देतात. रा ी दुध पणे आप या हतासाठ  चांगले नाह .
उपाय:
(१) सापाला दुध पाजा कंवा दुध भात गाईला कंवा हशीला खाऊ घाला.
(२) कुठ याह  व हर त दुध टाका आण रा ी दुध पऊ नका.
(३) वाह या पा याम ये रम टाका.

शिन तुम या चौथा भाव घरात आहे ।

हे घर चं ाचे आहे जो क, राहुचा श  ुआहे. जर या घराम ये राहू शुभ असेल तर, तु ह  बु मान, ीमंत
आण चांग या गो ींवर पैसा खच करणारे असतात. तीथ या वेर जाणे तुम यासाठ  फायदेशीर असेल. जर
शु  शुभ असेल तर तुम या सासरचे ह  ल नानंतर ीमंत होतात आण तु हाला यां याकडून लाभ
िमळेल. जर चं  उ च चा असेल तर तु ह  खूप ीमंत होतात आण बुध संबंिधत कामाम ये खूप लाभ
िमळवतात. जर राहु िनचचा कंवा अशुभ असेल आण चं  कमजोर असेल तर तु ह  गर ब असू शकतात
आण तुमची आई दुःखी असू शकते. कोळशाचे एक ीकरण, शौचालय फेरबदल, जिमनीत तंदूर बनवणे
आण छताम ये फेरबदल करणे हािनकारक असेल.
उपाय:
(१) चांद  घाला. 
(२) ४०० ॅम धने कंवा बदाम दान करा कंवा दोघांना पा यात वाहून ा.

राहु तुम या चौथा भाव घरात आहे ।

दहावे घर शनीचे असते. इथ या केतुचे प रणाम शनी या कृतीवर िनभर असते. जर केतु शुभ असेल तर
तु ह  भा यशाली असता, आप या बाबतीत िचंता करणारे असता आण संधीपूण असतात. तुम या

केतु तुम या दहावा भाव घरात आहे ।
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व डलांचे आयु य कमी असते. जर शनी सहा या घराम ये असेल तर तु ह  िस  खेळाडू असतात. जर
तु ह  आप या भावांना यां या कुकमासाठ  मा केली तर तुमची उ नती होईल. जर तुमचे चा र य
चांगले असेल तर तो खूप पैसा कमावतात. जर दहा या घरात अशुभ केतु असेल तर तु ह  मु  वकार
आण काना या सम यांनी त असतात. तुमची हाडे दुखतात. जर शनी चौ या घराम ये असेल तर
तुमचे घरातील आयु य िचंता आ ण दुःखाने भरलेले असेल तुम या मुलांचे आयु य कमी असते.
उपाय:
(१) घराम ये मधाने भरलेले भांडे ठेवा.
(२) घराम ये एक कु ा ठेवा वशेषतः तुम या अडोतीस वष वयानंतर ठेवा.
(३) यिभचार पासुन सावध राहा.
(४) चं  आण बृह पतीची उपचार करा.
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लाल कताब तेवा

मूळमूळ: : लाल कताब म कुछ कु डिलय  को धम  टेवा कहा जाता है। लाल कताब के अनुसार राहू, केतू और
शिन को अशुभ ह कहा गया है। य द कोई कु डली धम  होती है तो राहू, केतू अशुभ फळ नह ं देते।
य प यह ज र  नह ं क वो शुभ फळ दगे ले कन अशुभफळ देना बंद ज र कर देते ह।
राहू और केतू तब धम  हो जाते ह जब व चौथे भाव म बैठे होते ह, अथवा कसी भी भाव म च मा के
साथ थत ह । शिन तब धम  होता है जब वह यारहव भाव म थत हो अथवा कसी भी भाव म
बॄह पित के साथ बैठा हो। य द दोनो थितयां लागू होती हो तो कु डली धम  टेवा कहलाती है।
िनकालिनकाल: : तुमची कंुडली धम  कंुडली नाह

मूळमूळ: : रातंध ह हे लाल कताबाचे अना यावत  संक पना आहे. शनी सात या घरात व सूय चौ या घरात
अस यास कंुडलीस रातंध कंुडली हणतात. रातंध कंुडली माणेच अशा कंुडलीची य  दशाह न असते व
िनणय घे यात कमकुवत असते. रातंध माणसासारखीच ह  य  वागते
िनकालिनकाल: : तुमची कंुडली रातंध कंुडली नाह

मूळमूळ: : कंुडलीचे दहावे घर कंुडलीचा पाया असतो कारण हे घर यवसाय, नोकर , सामा जक तर, कत  व
शासकय अनु ह यां यावर वािम व करते. दहा या घरात जर पर पर वरोधी ह असले तर कंवा दुबल
ह असले तर सव ह चांगले िनकाल देऊ शकणार नाह त. अशा कंुडलीस आंधळ  कंुडली मानली जाते व

अशी य  आंध यासारखी कंवा दशाह न वागते.
िनकालिनकाल: : तुमची कंुडली अंध कंुडली नाह

मूळमूळ: : लाल कताबानुसार काह  प र थतींम ये बारा या वषापयत कंुडलीस अ पवयीन मानले जाते.
अ पवयीन कंुडलीतले ह आप या िनदशानुसार वागत नाह त व आक मक वभाव दशवतात. अशा
य ची िनयती बारा या वषापयत बेभरवशाची मानली जाते.

धम  कंुडली

रातंध कंुडली

अंध कंुडली

अ पवयीन कंुडली
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िनकालिनकाल: : तुमची कंुडली अ पवयीन कंुडली नाह
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लाल कताब कंुडलीवर आधा रत लाल कताब ऋण
लाल कताबानुसार, कंुडली या कािमंपैक  एक मोठ  कमी आहे ऋण. व डलोपा जत ऋण हणजे पतारांनी
व घरातील मो यांनी केले या पापाचे भोग. दुस या श दात सांगायचे तर, हे ऋण हणजे इतरांनी केले या
चुकची परतफेड. कंुडलीतील ऋण नातेवाईकां या कंुडलीत देखील दसून येतात. सवसाधारणपणे, ा
ऋणांचा प रणाम अ या कुटंुबावर पडतो व अ या कुटंुबाला िमळून यावर उपाय करावा लागतो.
य ला राजयोग असला तर , ह ऋण दाखवत अस यास वाईट प रणाम भोगावे लागतात.

मूळमूळ :  : लाल कताबानुसार जे हा शु , बुध आणी राहु कंुडली या दुस या, पाच या, नव या कंवा बारा या
घरात असतात ते हा य ला पतरां या ऋण पीडू शकतात.
कारणकारण: : घरातील मो यांनी खानदानी पुजार  बदलले असतील.
िनदशिनदश: : जवळ या देवळाचा कंवा पंपळाचा नाश केला असेल.
उपायउपाय: : १. सव र ा या नातेवाईकांकडून पयाची नाणी गोळा क न एका दवसात ती रकम देवळाला दान
करावी. 
२. घरात पंपळ अस यास, पाणी घालून याची सेवा करावी.
िनकालिनकाल: : तुमची कंुडली पतरां या ऋण पासून मु  आहे.

मूळमूळ :  : लाल कताबानुसार जे हा शु , शिन, राहु व केतु कंुडली या पाच या घरात असतात ते हा य
व ऋणात अडकलेली असते.

कारणकारण: : तुम या पतारांनी व व डलधायानी पारंपा रक कौटंु बक चाली पार पाड या नाह त. परमे रावर
हवी तेवढ  ा दाखवली नाह .
िनदशिनदश: : घराखाली चूल असेल कंवा छपराला खूप िछ े असतील यातून सूय करणे आत येऊ शकतात.
उपायउपाय: : १. सव र ा या नातेवाईकांकडून सम माणात देण या घेऊन य  करावे.
िनकालिनकाल: : तुमची कंुडली व णापासून मु  आहे.

मूळमूळ :  : लाल कताबानुसार कंुडली या चौ या घरात केतु अस यास, मातृ ऋण अस याचा संभव असतो.
कारणकारण: : ाचे कारण असू शकते - पतारांनी आईला छळले असेल कंवा दुल ले असेल, कंवा ित या

पूवजांचे ऋण

व ऋण

मातृ ऋण
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ता ा बाळापासून ितला दूर ठेवले असेल, कंवा ित या दुःखाला दुल ले असेल.
िनदशिनदश: : जवळची नद  कंवा वह र पूजेसाठ  न वापरता कचरा फेक यासाठ  वापरली जात आहे.
उपायउपाय: : १. र ा या नातेवाईकांकडून सम माणात चांद  गोळा क न याच दवशी नद त वाहून देणे.
िनकालिनकाल: : मातृ णापासून तुमची कंुडली मु  आहे.

मूळमूळ :  : लाल कताबानुसार जर कंुडली या दुस या कंवा सात या घरात सूय, चं , राहु असले तर य स
ी ऋण असू शकते.

कारणकारण: : ाचे कारण असू शकते - वाथापोट  तुम या पतारांनी कंवा वड लधाया य ने गरोदर बाईचा
खून केला असेल.
िनदशिनदश: : घरात दात असलेले ाणी असतील, खास क न गाय, कंवा कुळाचा ेष करणारे.
उपायउपाय: : १. सव र ा या नातेवाईकांकडून सम माणात पैसे घेऊन या पैशांनी १०० गा ना च व  चारा
याच दवशी घालणे.
िनकालिनकाल: : तुमची कंुडली ी णापासून मु  आहे.

मूळमूळ :  : लाल कताबानुसार जे हा केतु व बुध कंुडली या प ह या कंवा आठ या घरात असतात, ते हा
य वर नातलगाचे ऋण असू शकते.
कारणकारण: : ाचे कारण असू शकते - तुम या एखा ा पूवजाने को याचा पकाला कंवा घराला आग लावली
असेल, कंवा कोणाला वष पाजले असेल कंवा कोण या गरोदर हशीला मारले असेल.
िनदशिनदश: : नातेवाईकांब ल ेष, मंगळ सुखी संगी - जसे मुलांचे वाढ दवस वगैरे कुटंुबापासून दूर राहणे.
उपायउपाय: : १. सव र ा या नातेवाईकांकडून सम माणात पैसे घेऊन ते एखा ा हकम कंवा डॉ टरला
इतरां या मदतीसाठ  ावे. 
२. सव र ा या नातेवाईकांकडून सम माणात पैसे घेऊन या पै यांनी औषधे वकत यावी व ती एखा ा
सामा जक सं थेला दान करावी.
िनकालिनकाल: : तुमची कंुडली नातलगां या णापासून मु  आहे.

मूळमूळ :  : लाल कताबानुसार कंुडली या ितस या कंवा सहा या घरात चं  अस यास य ला क या ऋण
असू शकते.

ी ऋण

बंधू कंवा नातलग ऋण

क या ऋण
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कारणकारण: : ाचे कारण असू शकते कोणी पूवजाने कंवा वा द धायाने एखा ा मुलीला कंवा कोणा या
ब हणीला ास दला असेल कंवा ितचा खून केला असेल.
िनदशिनदश: : हरवलेली मुले वकणे कंवा याचा गैरवापर करणे.
उपायउपाय: : १. सव र ा या नातेवाईकांनी एक  पव या कव या वकत यावेत, या जाळून राख करा यात व
याच दवशी नद त सोडा यात.
िनकालिनकाल: : तुमची कंुडली क या णापासून मु  आहे.

मूळमूळ :  : लाल कताबानुसार कंुडली या दहा या आणी अकरा या घरात सूय, चं  व बुध असले तर य ला
अ याचार  ऋण असू शकते.
कारणकारण: : ाचे कारण असू शकते एखा ा पूवजाने अथवा वा द धायाने कोणाचे घर हसकावून घेतले असेल
व याला याचे पैसेह  दले नसतील.
िनदशिनदश: : घराचे मु य ार द णेकडे असेल, कंवा घराची जमीन अशा य कडून घेतली असेल याला पु
नसेल कंवा घर एखा ा व हर वर व र यावर बांधले असेल.
उपायउपाय: : १. १०० ठकाण या मा यांना खायला घालावे अथवा १०० कामगारांना जेवायला घालावे.
िनकालिनकाल: : तुमची कंुडली अ याचारा या णापासून मु  आहे.

मूळमूळ :  : लाल कताबानुसार जे हा कंुडली या बारा या घरात सूय, मंगळ व शु  असतात ते हा य ला
भ व यकाळातील ऋण असू शकते.
कारणकारण: : ाचे कारण असू शकते - एखा ा पूवजाने कंवा वड लधायाने नातेवाईकाला कंवा या ांना दगा
दला असेल याने यांचा प रवार उ व त झाला असेल.
िनदशिनदश: : पायर  खाली गटार, कंवा घरा या द णेकड ल िभंतीशी न  झालेिल मशानभूमी व भ ट .
उपायउपाय: : १. सव र ा या नातेवाईकांकडून एक एक नारळ यावा व ते सव याच दवशी नद त सोडावेत.
िनकालिनकाल: : तुमची कंुडली भ व यकाळातील णापासून मु  आहे.

मूळमूळ :  : लाल कताबानुसार जे हा चं  व मंगळ कंुडली या सहा या घरात असतात ते हा य ला िनसग
ऋण असू शकते.
कारणकारण: : एखा ा पूवजाने कंवा वड लधाया माणसाने एखा ा माणसाला क ण कु या माणे िनघृणपणे मारले

अ याचाराचे ऋण

भ व यकाळातील ऋण

िनसग ऋण
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असेल.
िनदशिनदश: : गोळ ने कु याला मारले, दुसया या मुलाला मारणे, कंवा वतः या भा याला तो उ व त होईपयत
दगा देणे.
उपायउपाय: : १. सव र ा या नातेवाईकांकडून पैसे गोल क न या पै यांनी याच दवशी १०० कु यांना दुधाचे
गोड पदाथ कंवा खीर खाऊ घालणे. 
२. जवळच राहणा या व लवकर वधवा झाले या ीची सेवा करणे व ितचे आशीवाद िमळवणे.
िनकालिनकाल: : तुमची कंुडली िनसग णापासून मु  आहे.
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लाल कताब वा षक कंुडली

लाल कताब वषफळ कंुडली 23/8/2020 पासुन 23/8/2021 पयत (42 वष)

 प हलेप हले  म ह याचीम ह याची  लाललाल  कताबकताब  कंुडलीकंुडली
(23/08/2020 (23/08/2020 पासुनपासुन 23/09/2020 23/09/2020
पयतपयत))

 दुसरेदुसरे  म ह याचीम ह याची  लाललाल  कताबकताब  कंुडलीकंुडली
(23/09/2020 (23/09/2020 पासुनपासुन 23/10/2020 23/10/2020
पयतपयत))

 ितसरेितसरे  म ह याचीम ह याची  लाललाल  कताबकताब  कंुडलीकंुडली
(23/10/2020 (23/10/2020 पासुनपासुन 23/11/2020 23/11/2020
पयतपयत))

 चौथेचौथे  म ह याचीम ह याची  लाललाल  कताबकताब  कंुडलीकंुडली
(23/11/2020 (23/11/2020 पासुनपासुन 23/12/2020 23/12/2020
पयतपयत))
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 पाचवेपाचवे  म ह याचीम ह याची  लाललाल  कताबकताब  कंुडलीकंुडली
(23/12/2020 (23/12/2020 पासुनपासुन 23/01/2021  23/01/2021 पयतपयत))

 सहावेसहावे  म ह याचीम ह याची  लाललाल  कताबकताब  कंुडलीकंुडली
(23/01/2021 (23/01/2021 पासुनपासुन 23/02/2021  23/02/2021 पयतपयत))

 सातवेसातवे  म ह याचीम ह याची  लाललाल  कताबकताब  कंुडलीकंुडली
(23/02/2021 (23/02/2021 पासुनपासुन 23/03/2021 23/03/2021
पयतपयत))

 आठवेआठवे  म ह याचीम ह याची  लाललाल  कताबकताब  कंुडलीकंुडली
(23/03/2021 (23/03/2021 पासुनपासुन 23/04/2021 23/04/2021
पयतपयत))
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 नववेनववे  म ह याचीम ह याची  लाललाल  कताबकताब  कंुडलीकंुडली
(23/04/2021 (23/04/2021 पासुनपासुन 23/05/2021 23/05/2021
पयतपयत))

 दहावेदहावे  म ह याचीम ह याची  लाललाल  कताबकताब  कंुडलीकंुडली
(23/05/2021 (23/05/2021 पासुनपासुन 23/06/2021 23/06/2021
पयतपयत))

 अकरावेअकरावे  म ह याचीम ह याची  लाललाल  कताबकताब  कंुडलीकंुडली
(23/06/2021 (23/06/2021 पासुनपासुन 23/07/2021 23/07/2021
पयतपयत))

 बारावेबारावे  म ह याचीम ह याची  लाललाल  कताबकताब  कंुडलीकंुडली
(23/07/2021 (23/07/2021 पासुनपासुन 23/08/2021 23/08/2021
पयतपयत))
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 िशफारस

र  भा कत

र  हणजे काय?
शतकांपासून र ांचा वापर रोग िनवारणासाठ  व आ या मक वधींसाठ  केला जात आहे. जर  ते सुदंर व अप प असले तर  ते
मू यवान मानले जातात यां या श दायक गुणांसाठ . ते श चे भांडार असतात, जी शार रक संसगाने पसरते. र  आपली
श  उपका रक कंवा आपका रक प तीने दश वतात - ते यां या वापरावर अवलंबून असते. सव र ांम ये थो याफार माणात
चुबंक य गुण असतात - व यातले बरेचसे यां या उपचारराथ गुणांनी उपकारक असतात. यांतून येणी पंदने व कं ता आपला
अ या अंगावर मोठा भाव क  शकतात. आपले र  भा कत असे आहे.

जीवन र
हरा

भा यवान र
प ना

भा य र
नीलम
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जीवन र
जीवन र  हे ल न अिधपतीसाठ  असते. याची गूढ अनुभूती घे यासाठ  ते आयु यभर वापरता येते. जीवन र  अडथळे
बाजूला क न य ला सुख,यश व भरभराट देऊ शकते. एकंदर खुशालीसाठ  हे र  सहसा वापरले जाते. यातील अंतर
करण पूण जीवनावर भाव आणतात.

 िशफारस

र ाचे गुण
हरा

कमीत कमी सुचवलेल वजन
१ कॅरट

वापरा या सूचना
मध या बोटात सोने कंवा चांद

मं  सुचवा
ओम म म ौम सह शु ाय नमः

भा यवान र
आयु य हे िनयती व यास यांचे प रपूण िम ण असते. अपला भा यवान र  वाप न िनयतीला आप या बाजूला क न या.
य चे भा य र  ते असते जे नशीब बलव र ठेवते व आयु यात अनपे त सुख आणत राहते. तुम या साठ  आ ह  हे र
सुचवत आहोत :

 िशफारस

र ाचे गुण
प ना

कमीत कमी सुचवलेल वजन
१.५ कॅरट

वापरा या सूचना
अनािमकेत कंवा करंगळ त सोने

मं  सुचवा
ओम ं म ौम सह बुधाय नमः
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भा य र
भा य र , याला ऐ य र  देखील हणतात, नव या घरा या अिधपती या आधारे सुच वला जातो. हे र  आप याला हवे
ते हा आपले नशीब बलव र क  शकतो. व य क व यावसाियक आयु यात चांगले भा य आणू शकतो. र यातील अडथळे
दूर क न भरभराट आणतो.

 िशफारस

र ाचे गुण
नीलम

कमीत कमी सुचवलेल वजन
२ कॅरट

वापरा या सूचना
मध या बोटात सोने

मं  सुचवा
ओम म म ौम सह शनैशाराय नमः

मह वाची सूचना
र  वापरताना काह  गो ी यानात ठेवायला ह यात. अ सल र  वापरणे गरजेचे आहे कारण नकली र ांचा काह च प रणाम
होणार नाह . िनधा रत वजनाचे र  वापरले पा हजे, याला र ी असे हणतात. आजकाल बाजारात खूप नकली र  िमळतात.
आप या वाचकांना अ सल सहा य दे यासाठ  अ ोकॅ प / अ ोसेज आणत आहे एक अ तीय र ांचा साठा. या वषयी
जाणून घे यासाठ , इथे लक करा.
रर   खरेदखरेद   कर यासाठकर यासाठ , , कृपयाकृपया  आमचेआमचे  रर   अ ोशॉपअ ोशॉप  बघाबघा.
आम याआम या  तत   योती यांकडूनयोती यांकडून  रर   सूचनासूचना  ओडरओडर  कर यासाठकर यासाठ , , कृपयाकृपया  इथेइथे  जाजा  रर   स लास ला  पृपृ .
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आप या इ देवेतेची आराधना के यामुळे भौितक सुखे आण मो ाचा माग िमळतो. तुमचे इ दैवत आहे भगवानभगवान  हनुमानहनुमान,,
काितकेयकाितकेय /  / मु गनमु गन.

इइ   देवतादेवता :  : आव यकताआव यकता  आ णआ ण  मह वमह व

मो ाची अवधारणा ज म आण मृ यूने जोडलेली आहे. वै दक योितष येक य या जीवनात मो ाला
सव च ल याकडे प रभा षत करते. आमचे इ  देवता कंवा या ह  देवतेची आपण पूजा करतो ते
आ हाला आम या वा त वक उ ेशाने हणजे मो  ा ीम ये आपली मदत करतात आण मो  ा ी या
मागावर आपले मागदशन करते. इ  देवता शा दक पात या देवतांना सांिगतले जाते यांची आपण
पूजा करतो आण जे सव श मान आहे. अ या मक मागावर चालत आपण आप या इ  देवाने जोडलेले
राहतो. इ  देव जीवना या मा यमाने आपले मागदशन करतात. या सोबतच ते आ हाला संर त आण
पूण जीवन जग यासाठ  आमची मदत करतात आण शेवट  ज म-मृ यू या च ापासून आ हाला मु
क न परमा माकडे आप याला जोडतात. येक य चे एक कुलदेवते या यित र , इ  देवता असतात
आण यांना अ तीय मानले जाते आ ण आम या कंुडली या मदतीने इ  देवते या बाबतीत सांिगतले
जाऊ शकते. योितष शा ा या अनुसार येक य ला आप या इ  देवाची पूजा न कच केली पा हजे.
या ह  इ  देवाला आपण मानतो यांची पूजा करणे सोपे असते परंतु, मं ा ारे इ  देवतेची पूजा के यास

आप याला शुभ फळ ा ीला वलंब होत नाह .

तुमचेतुमचे  इइ   देवीदेवी /  / देवतादेवता  कोणकोण  आहेआहे??

योितष शा ा या अंतगत या इ  देवता कॅ युलेटर या मा यमाने आ ह  एक अशी यव था दली आहे

इ देवता

भगवान हनुमान, काितकेय / मु गन
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या या आधारावर तु ह  हे जाणून घेऊ शकतात क , तुमची कुलदेवता कंवा इ  देवी कंवा देवता कोण
आहे आण तु हाला कुणाची पूजा केली पा हजे. ज म कंुडली या अनुसार आमचे हे इ  देवता कॅ युलेटर
तुम या इ  देवतेला सांग यात सहायक आहे या या आधारावर कोणी ह  आप या इ ला जाणून घेऊ
शकतो. जैिमनी योितष या अनुसार आ म कारका या आधारावर जातका या इ  देवतेचे िनधारण केले
जाते. आम या ज म कंुडली म ये जे ह सवात अिधक अंशावर असते याला आ म कारक मानले जाते.
आ म कारक नवांश वग कंुडली म ये या राशीम ये थत असते याला कारकांश ल न हटले जाते. इ
देवाचे िनधारण कर यासाठ  आ हाला हे पहावे लागते क , कारकांश ल न पासून बारा या भावात थत
राशी कोणती आहे आण याचा वामी ह कोण आहे, या याच संबंिधत सव देवी देवता आपले इ
देवी-देवता असतात.
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योितष म ये नऊ ह आहे आपली वेग-वेगळ  वृ ी आहे. हे ह आम या राशी अनुसार आ हाला कधी सकारा मक तर कधी
नकारा मक प रणाम देते. हां या नकारा मक भावांना दूर कर यासाठ  योितषीय उपायाचे मोठे मह व आहे. असे कर यावर न
फ  हांचे वाईट भाव दूर होतात तर, जातकाला हांनी शुभ फळ ा  होतात. जर तु ह  आजार  पडतात ते हा तु ह
डॉ टरांकडे जातात आता, डॉ टर तुम या रोगाला ओळख यासाठ  डॉ टर आधी चेक करतो यानंतर औषधे देतो हणजे तु ह
रोगापासून मु  होऊ शकाल. याच माणे एक योितषी तुम या ज म कंुडलीला पाहून तुम या सम ये या िनदान हेतू तु हाला
या हां या संबंिधत उपाय कर याचा स ला देतात. जे हा तु ह  या उपायांना करतात ते हा तुम या सम यांचे िनदान होते.

तुम यासाठ

उपाय

वेष-भूषा आ ण जीवन शैली
लाल आण केशर

उपवास
र ववार

सकाळ या वेळेसाठ  ाथना
भगवान व णु/ सुय देव/ भगवान राम

दान
गूळ, गहू, तांबे, बी मा ण य, लाल पु प, खस,
मैनिसल इ याद .

मं
ॐ ां  ं  सः सुयाय नम।

आम या जीवनात मो या विच  पात हांचा भाव पडतो. जे हा आप या जीवनात कुठ या वशेष
हा या दशेची सुरवात होते तर, आम या आसपास या हां या संबंिधत घटना घडायला लागते. येक
ह कुठ या न कुठ या रंग/ व तूवंर संबंध ठेवतो. योितषा या अनुसार जर कुठला ह तुम यासाठ  शुभ

फळदायी आहे तर, तु हाला या ह संबंिधत व तूचंा योग केला पा हजे परंतु, जर तो ह तुम यासाठ
क कर  आहे तर तु हाला या ह संबंिधत गो ींचा याग कंवा यांना दान केले पा हजे. येथे ह कंवा
यां या संबंिधत रंग तसेच यांना सांिगतले जात आहे :-

लाल आण केशर  रंगाचे व  धारण करा. वड ल, सरकार आण उ च अिधका यांचा स मान करा.
ातः सुय दय या आधी उठा आण आप या न न डो यांनी उगव या सुयाचे दशन करा.

वेष-भूषा आण जीवन शैली

उपवास
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आ य मक कोनाने त धारण क न आपण देवाची उपासना करतो. तर, वै ािनक कोनाने ह
उपवास ठेवणे आप या वा य शर रासाठ  खूप चांगले आहे. यामुळे आप या शर राचे आंत रक आण
बा  भाग शु  होते. या या य र  हे आम या इ छा श ला ह  मजबूत बनवते. जीवनाला व थ
बनव यासाठ  आण हांचा आशीवाद घे या या हेतूने इथे हां या संबंिधत उपवास कर याचा दवस
सांिगतला जात आहे:-

सुय हाचा आशीवाद िमळव या या हेतूने र ववार  उपवास केला जातो.

ई राकडून आ मीय संपक बनव यासाठ  ाथनेला सवात उ म मा यम बनवले गेले आहे. ाथनेत आपण
देवाकडे आप या जीवनात येणा या सम यांना त ड दे यासाठ  साहस आण श  अथवा इ छापूत  साठ
कामना करतात. हंदू धमात येक हाला ई रचे व प मानले गेले आहे हणून कुठ या वशेष हणे
शुभ फळ िमळव यासाठ  आ ह  यां या संबंिधत देवी देवतांची ाथना करतो.

भगवान व णु ची पूजा करा. सुय देवाची पूजा करा. भगवान रामची पूजा करा. आ द य दय तो ाचे
जप करा. ह रवंश पुराणचे पाठ करा.

सकाळ या वेळेसाठ  ाथना

वै दक योितषा या अनुसार हांचे दु भाव यांना दूर कर यासाठ  दान करणे शुभ मानले जाते. तथा प,
दान करते वेळ  मनात कुठ या कारचे लालच नसायला हवे आ ण पूण ा सोबत दान या पूण केली
गेली पा हजे. ल ात ठेवा, क  दान नेहमी गरजू लोकांना करा. योितषा या अनुसार या हा या संबंिधत
तु ह  दान करत आहे या हाने तु हाला शुभ प रणामांची ा ी होईल आण जर या हांनी तु हाला
क कर  प रणाम िमळत आहे तर, या या संबंिधत व तू दान कर याने तुमचे क  दूर होतील. जथे खाली
ह आण यां या संबंिधत दान करणार  व तू आण दान वधी सांिगतली जात आहे:-

सुय हा या संबंिधत व तुचें दान र ववार  सुया या होरा आ ण सुया या न ां (कृितका, उ रा-
फा गुनी, उ रा षाढ़ा) म ये ातः 10 वाजे या पूव  केले गेले पा हजे. दान करणार  व तू:- गूळ, गहू,
तांबे, बी मा ण य, लाल पु प, खस, मैनिसल इ याद .

दान

ाचीन काळापासून वादक योितषात मं ांचे खूप मह व आहे. मं ाचे यो य उ चरण कर यावर वातावरणात
एक कारची सकारा मक ऊजा वाहते. जर जातक कुठ या वशेष ह कंवा देवी, देवतांनी संबंिधत मं ाचा
जप करतो तर, यांची मनोकामना पूण होते. खाली सव नऊ हां या मं ांना सांिगतले जात आहे:-

सुय हाला स न कर यासाठ  तु ह  सुय बीज मं ाचा जप क  शकतात. मं :- ॐ ां ं  सः
सुयाय नमः! तसे तर सुय बीज मं ाचा 7000 वेळा जप केला पा हजे परंतु, देश-काळ-पा  िस ांता या

मं
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अनुसार किलयुग म ये या मं ाचा (7000x4) 28000 वेळा उ चार केला पा हजे. तु ह  या मं ाचा ह
जप क  शकतात:- ॐ घृ ण सुयाय नमः!
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िशफारस
तुम यासाठ  उपयु  झाडांचे मुळ घाल याचा स ला दला जातो. पयावरणाम ये काह  कारची वन पती िमळवली जाते.
तु हाला हे जाणून यायची गरज आहे क कोणते तु हाला सूट करते. हे फ  तुम या ज म कंुडलीम ये तुम या ह
संरेखना या आधारावर केले जाऊ शकते. कंवा नेटल त ा . झाडां या मुळासंबंधीत तु ह  कुठ या योितषाचा स ला घेऊ
शकतात. मुळ घात याने कंवा जवळ ठेव याने तुम या दुबल े ाम ये सुधारणा होईल. आ ह  तुम या ज मा या त याम ये
तुम या ह संरेखना या आधारावर वेगवेग या कार या मुळांचा उ लेख केला आहे.

मुळांचा सूचना अहवाल

बेल मुळ

आ ा खरेद  करा

भारतातील ाचीन ऋषी मुनींनी वृ  आ ण रोप यां या गुणांना पाहून यांचा उपयोग मानव जीवनातील
सम यांना दूर कर यासाठ  केला. या झाडात औषधीय गुणधम व मान असतात यांना आयुवद
व ानात जड -बुट  हटले जाते. आयुवदा सोबतच योितष शा ात ह  जड -बुट चे खूप मह व आहे.
योितष सहसा लोकां या सम यांना दूर कर यासाठ  यांना जड  अथात मुळांचा वापर कर याचा स ला

देतात. जर तुम या कंुडलीम ये काह  ह नकारा मक आहे तर, या या नकारा मक भावांना दूर
कर यासाठ  योितषीय ारे ह संबंिधत मुळांचा वापर कर याचा स ला दला जातो. योितष म ये नऊ
हां या अनुसार य या भूत आण भ व य काळा या बाबतीत सांिगतले जाते. येक हाचा कुठ या

न कुठ या मुळांसोबत संबंध असतो. मूळ र ापे ा ब याच कमी र कम म ये िमळून जातात आण
र ां माणेच या पासून ह  हाची नकारा मकता दूर केली जाऊ शकते. आ ह  तुम या कंुडलीचे आकलन
कार यासाठ  तुम यासाठ  कोणते मूळ उपयोगी िस  होईल या बाबतीत सांिगतले आहे.

जड /वृ  मूळ : मह व आण स ला रपोट

सुय, एक शाह  हाचा तीक आहे. सुय योितषम ये एक गरम ह आहे. जो एक अिधकार  थती,
नेता आ ण सरकारचे ितिनिध व करते. जर तुम या कंुडलीम ये सुय खराब आहे तर तु ह  याला घालू
शकतात. मसालेदार आण उ  औषधी वन पती या मा यमाने ह सुय ची वाढवली जाऊ शकते. याला

बेल मुळ
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घात याने या हाचे पु ष भाव कमी केले जाऊ शकते. जर तु ह  ित ा, थती आण सामा जक
थतीसोबत संघष करत असाल, तर तु हाला तुम या जीवनाम ये वरती उठ यासाठ  एक सकारा मक

ऊजा ा  करते.

बेल, ह सूयासाठ  मुळ, ग याभोवती कंवा हाताम ये बांधु शकतो.
ते उकळ याआधी उकळलेले दूध कंवा गंगे या पा याम ये बुडवले पा हजे.
भगवान िशव कंवा भगवान व णु यांना पांढरे कंवा लाल फुले आण सुगंधी अगरब ी अपण करा.
(सूय) या तं ासाठ  मं  "ॐ ां ं  सः सूयाय नमः" १०८ वेळा उजावान बनव यासाठ  करा.
या अनु ानानंतर याला र ववार  सकाळ  कंवा कृितका, उ रा फा गुनी आ ण उ राशां या न ांम ये
यापैक  ठेवला जाऊ शकतो..

बेला या झाडाचे मुळ कसे वापरावे.

आजकाल नैसिगक मुळ कदािचतच बाजारात िमळते. सहसा झाडाचे मुळ कृ म पाने बनवले जाते आ ण
जगाम ये वाटले जाते. एक कृतीला मुळ मूळ पाने एका झाडाचे मुळ आहे आण हणुनच मया दत
सं येम ये आढळू शकते. या या यित र , हवामानासार या अनपे त गो ी मह वाची भूिमका बजावतात
आण अनेक वेळा उ पादनात अडथळे आणतात. कृ म पाने बनलेले झाडा या मुळ सारखे/ सामान दसू
शकतात परंतु, ते योितषीय पाने काह च कामाचे नाह . या सम या दूर कर यासाठ  आ ह  १००%
ाकृितक मुळ आणलेले आहेत. याला घात यानंतर तु हाला सव कारे योितषीय लाभ िमळतील. ा

झाडां या मुळाचे योगशाळेम ये कठोर पर ण केले आहे आण पूणपणे वा त वक अस याचे आढळले
आहे.

नैसिगक झाडां या मुळाचे मह व
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सुचवणे कंवा िशफारस करणे
आप या जीवनात सकारा मकता ा  कर यासाठ  विश  कार या ा  बघ याची आण ते प रधान करणे आप यासाठ
खूप आव यक आहे. ाचीन ंथात व वध कारचे ा  प रभा षत केले आहे. तथा प, आप याला आपले दुबल े
शोध यासाठ  थम ज म त ा व े षत करणे आव यक आहे याम ये सुधार करणे आव यक आहे आण या आधारावर
आपण ा  घालावा. चला वेगवेग या कार या ा  शोधू आ ण आप यासाठ  कोणता यो य असू शकेल

तुम यासाठ  वैक पक ा  स ला : 3 मुखी ा  / 12 मुखी ा .

ा  सूचना अहवाल

एक मुखी ा

आ ा खरेद  करा

ा ाचा संबंध भगवान महादेवासोबत आहे. मानले जाते क , ा  ( =भगवान िशव आण अ =अ )ू
ची उ प ी भगवान शंकरा या अ ूनंी झाली होती. योितषशा ात ह  ा ाला खूप मह व दले जाते
आ ण मानले जाते क , ा  धारण कर याने य ला काम, ोध, मोह, लोभ पासून मु  िमळते आण
शेवट  मो  ा ी होते. या सोबतच, हांचे वाईट भाव ह  ा  धारण कर याने दूर होतात. वै ािनक

ीने पा ह यास ा  म ये व ुत चुबंक य गुण असतात. वै ािनकां या अनुसार जर कुणी य  ा
धारण करतो तर याला सन आण र  संचार संबंिधत आरो य सम या येत नाह . उ च र दाब आण
तणाव दूर कर यासाठ  ह  उपयु  आहे. जर तु ह  ा ाची पूजा केली तर, तु हाला पापांपासून मु
िमळू शकते. याला धारण कर यासाठ  तु हाला बरेच सकारा मक प रणाम ा  होऊ शकतात. ऋषी
मुनीं ारे ा  कंुडिलनी श ंना जागव यासाठ  केले जाते. तसेच सांसा रक लोक आपली इ छा पूत  आण
नकारा मकतेला दूर कर यासाठ  ा  धारण क  शकतात. ा  ब याच कारचे असतात हणून, आ ह
तुम या कंुडलीचे आकलन क न तुम यासाठ  कोणता ा  उपयोगी िस  होईल याची मा हती तु हाला
देतात. आम या ारे सांिगतले या ा ांना धारण क न तु हाला सकारा मक वाटू शकते आण सोबतच,

ा  धारण के यास तु हाला लाभदायक प रणामांची ा ी होईल.

ा  : मह व आण स ला रपोट

एक मुखी ा
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हे बदलेल आण आप या कमाना तुगतीने आ ण गहनपणे बरे करेल. हे भगवान िशव यांचे प व  तीक
मानले जाते. हे िशव उकरांचे असून ते अ यंत शुभ मानले जाते. हे आप याला सव कार या
नकारा मकतेपासून आण मागदशनापासून संर त करेल आण आप याला सवात गहन य  दशवेल.
आपली श  आप या इ छेनुसार वाढ व यात आपली मदत करेल. जर तु ह  अ या मा या ख या साधक
असाल तर तुम यासाठ  याची अ यंत िशफारस केली जाते. हे ह सूय ारे शािसत आहे, जे आप या
चेतनाला बु  करणार  मानली जाते हे यान करताना उपयु  आहे. हे आप याला शर राची उ णता,
र दाब इ याद  िनयं त कर यास मदत करते. यामुळे आप यास येणाया सव अडचणी दूर कर यात मदत
होईल. हे आपले नेतृ व कौश य वकिसत करेल आण आ म व ासाने भरेल.

एक मुखी ा , सूयासाठ  प व  करण, सोने कंवा चांद या पडटम ये वणले जाऊ शकते. उकळलेले
दूध कंवा गंगे या पा याम ये ते वसजन कर यापूव  ते वस जत केले पा हजे. भगवान शंकर कंवा
भगवान व णु याना पांढरे कंवा लाल फुले, धूप सुगंिधत अगरब ी अपण करा. मं  सुयासाठ  मं  - "ॐ
ां ं  सः सूयाय नमः" - 108 वेळा उजा कर यासाठ  िमळव यासाठ  या अनु ानानंतर, ते कदािचत

र ववार  सकाळ  कंवा कृितका ,दर यान एकतर प रधान केले जाऊ शकते. उ र फा गुनी आ ण उ राशोध
न .

एक िनराधार ा  कसे घालावे

आजकाल बाजारात नैसिगक ा  आढळू शकेल. सहसा कारखा यांम ये ला टक या फायबरचा वापर
क न ा  बीड बन वला जातो. वशेषतः, कृ म ा ांची चीनम ये मो या माणावर िनिमती केली
जात आहे आण नंतर जगभरात वत रत केली जात आहे. एक नैसिगक ा  एक झाड एक फळ आहे
आण यामुळे मया दत सं याम ये आढळू शकते. तसेच, हवामानसार या अनपे त गो ी मह वपूण
भूिमका िनभावतात आण कधीकधी उ पादनाम ये अडथळा आणतात. कृ म र या तयार केलेले 
मूळसारखेच दसत असले तर  ते योितषशा ाचा वापर नाह . या सम येचे िनराकरण कर यासाठ  आ ह
100% नैसिगक ा  आणले आहे. आप याला योितषानुसार अपे त फायदे िमळतील. हे ा ाची
योगशाळेत चांगली या कर त आहे आण हे पूणपणे स य अस याचे आढळले आहे.

नैसिगक ा ाचे मह व
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सुचवणे / िशफारस करणे
येकजण कोणतीह  यं  था पत क  शकत नाह . येक यं ाचे थापन कर यासाठ  वतःचे हेतू असते कारण येक

यं ाचा वेग-वेग या देवतांशी संबंध आहे. या बाबतीत, या देवाची तु हाला जा त मनोकामना करायची आहे तेच यं
था पत करा. प र थती या अनुसार मानवी हेतू बदलू शकतात. उदाहरणाथ, आपण आपली संप ी वाढवू इ छत अस यास

आप याला कुबेर यं  था पत कर याची िशफारस केली जाते. अ या मानुसार, ते तु हाला सकारा मक उजाशी जोडते कंवा
पयावरणातील सकारा मक ऊजा आक षत करते जे आप या आयु यात आनंद आण समृ  आणते. ऊजाचे सकारा मक वाह
आक षत कर यासाठ  हे मं ां या विश  वापरा ारे था पत केले जावे. आप या ज म तारखेनुसार आ ह  आप यासाठ  यो य
यं ांचे वणन केले आहे.

यं ा या िशफारसीचा अहवाल

सुय

आ ा खरेद  करा

यं ाम ये अ ुत श  असते. यं ाचा उपयोग एका ता आण ल  मजबूत कर यासाठ  केला जातो. यं ावर
यािमतीय पात काह  संरचना सनीत या आहेत यात मं ांना अं कत केलेले असते. यं ाची यािमतीय

संरचना खूप उजचे ितिनिध व करते. यं ाचा उपयोग के यास मनु याला सकारा मक ऊजा िमळते. यं ांना
मु य व पात सोने, चांद , तांबे, कागद आण व णू दगडावर बनवले जाते. यं  न फ  आ हाला
नकारा मक श  पासून बचाव करते तर, या या मा यमाने आपण जीवनातील विभ न े ात यश ा
क  शकतो. आरो याला दु त कर यासाठ  यं ाचा वापर केला जातो. वा तु शा ात यं ांना यो य कारे
वापर कर या या बाबतीत मा हती दली जाते हणजे यातील हािनकारक भावापासून बचाव केला जाऊ
शकतो. वा तु शा ात यं ांना यो य कारे वापर कर या या बाबीतीत मा हती दली जाते हणजे या या
हानीकारक भावांनी बचाव केला जाऊ शकतो. यं ा या मदतीने आपण आप या मन आण शर रात यो य
कारे ताळमेळ बनवू शकतो. यं ांना घर कंवा काय े ात था पत केले जाऊ शकते कंवा ताबीज बनवून

ग यात धारण केले जाऊ शकते. 
आ ह  तुम या कंुडलीचे अ ययन क न तु हाला उपयु  यं  स ला देतो. जर तु ह  आम या ारे
सांिगतलेले यं  धारण करतात तर तु हाला समृ  आण सुख ा ी होऊ शकते.

यं : मह व आण स ला रपोट
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सुय सुयाला सवात श शाली ह मानले जाते. वै दक- योितष . आपण सवानी हे जाणून घेतले क  हे
ह नाह , ते केवळ खगोलशा ीय तारा आहे. तथा प, योितषशा ातील इतर सव हांचे ह आण नेता
हणून ते मानले जाते. सुय यं  हंदू धमातील भगवान सुय दश वतो. जर सुय कंुडलीत चांग या ठकाणी
थापन असेल तर ते आप या जीवना या येक भागास कारक द वाढ , मानिसक श  आण यश

यासार या चांग या संधी दान करते. या यं ाची करणे आप याला नेतृ व गुणव ा, बु म ा आ ण
अिधकार दान करतील. आप या काय े ाम ये आप याला काह  ास होत अस यास आप याला आणखी
चैत यपूण आण श शाली जीवनासह उ साह  हो यासाठ  या यं ाची थापना करणे आव यक आहे.
हणून आपण मानिसक र या तणाव त होणार नाह  आण कामा या ठकाणी धमकावू शकाल. यामुळे

आपला आ म व ास वाढेल. हे दो ह  बा  आ ण अंतगत कोन वाढवेल. हे आप याला यो य वेळ
यो य िनणय घे यास स म करते. हे आप याला आप या श ूवंर वजय िमळ व यास स म करते.
काय थानावर ल जा हराती िमळ व यासाठ  आण आप या य म व वकिसत कर यास हे आप याला
स म करते. हे आप याला आप या अडथ यांना दूर कर यास आण आप याला आिथक थरता दान
कर यात मदत करेल. जो वत: ला पार होऊ शकतो आण सरकार  नोक या िमळवू शकतो यां यासाठ
हे एक भा यवान आकषण आहे.

सुय

सुय यं  सुय काशाचे ितिनिध व करते. हे यं  था पत कर यापूव  उकडलेले दूध कंवा गंगा पाणी
िशंपडले पा हजे.
भगवान िशव कंवा व णु पांढरे कंवा लाल फुले अपण करा आण धूप आण अगरब ी लावा.
सुयासाठ  मं  - ओम हरं रम ह रम साह सुयाय नमः - (Oṃ Hrāṃ Hrīṃ Hrauṃ Saḥ Sūryāya
Namaḥ) 108 वेळा उजा कर यासाठ  यं
या अनु ानांचे पालन के यानंतर, ते र ववार  सकाळ  कंवा ितका, उ रा फा गुनी आ ण उ राशाद
न ांम ये था पत केले जाऊ शकते.

सुय यं  कसे ित ापीत करायचे

स य यं  यापैक  कधीकधी बाजारात आढळू शकत नाह .सहसा कारखा यांम ये लॅ टक फायबरचा वापर
क न यं  तयार केले जाते. एक स य यं  हणजे संबंिधत मं ा ारे स य िस द यं  आहे आण
हणूनच मया दत सं याम ये आढळू शकते.िन य नसलेले यं  मूलभूत सारखे दसू शकतात,परंतु हे
योितषशा ीय वापराचे नाह . या सम येचे िनराकरण कर यासाठ  आ ह  100% स य यं  आणले आहे.
था पत के यावर आप याला सव योितष वषयक फायदे िमळतील. आपले यं  वशेष मं ांसोबत गेले

आहेत आण ते पूणपणे खरे अस याचे आढळले आहे.

स य (िस ) यं ाचे मह व
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18 ते 45 वष वयाचे व ेषण
दशादशा अंतदशाअंतदशा अविधअविध  ारंभारंभ अविघअविघ  समासमा व ेषणव ेषण
सुय केतु 29/ 7/1997 5/12/1997 लाभदायक
चं चं 5/12/1998 5/10/1999 लाभदायक
चं मंगळ 5/10/1999 5/ 5/2000 उ म
चं गु 5/11/2001 5/ 3/2003 लाभदायक
चं शिन 5/ 3/2003 5/10/2004 लाभदायक
चं बुध 5/10/2004 5/ 3/2006 सव म
चं केतु 5/ 3/2006 5/10/2006 लाभदायक
चं सुय 5/ 6/2008 5/12/2008 लाभदायक
मंगळ मंगळ 5/12/2008 2/ 5/2009 लाभदायक
मंगळ राहु 2/ 5/2009 20/ 5/2010 लाभदायक
मंगळ गु 20/ 5/2010 26/ 4/2011 सव म
मंगळ बुध 5/ 6/2012 2/ 6/2013 उ म
मंगळ केतु 2/ 6/2013 29/10/2013 लाभदायक
मंगळ सुय 29/12/2014 5/ 5/2015 लाभदायक
मंगळ चं 5/ 5/2015 5/12/2015 लाभदायक

शुभ वेळ

ववाहासाठ  शुभ वेळ
ववाह जीवनाचा मह वपूण ट पा आहे. कधी-कधी काह  कारणा तव ववाहात वलंब
होतो. तसेच वैवा हक जीवनात ह  काह  सम या येतात. या संबंधात आ ह  पूण
य  केला आहे क , तु हाला ज म कंुडली या आधारावर सटक मा हती दली

पा हजे. खाली दले या सारणी म ये चांग या कारे उ लेख केला आहे क , तुमचा
ववाह आण वैवा हक जीवनासाठ  कोणती वेळ  सवात चांगली असेल. सोबतच, या
बाबतीत तु हाला कधी कधी सम यांचा सामना करावा लागू शकतो याची मा हती ह
तु ह  जाणून घेऊ शकतात.
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राहु राहु 5/12/2015 17/ 8/2018 लाभदायक
राहु गु 17/ 8/2018 11/ 1/2021 लाभदायक
राहु बुध 17/11/2023 5/ 6/2026 उ म

दशादशा अंतदशाअंतदशा अविधअविध  ारंभारंभ अविघअविघ  समासमा व ेषणव ेषण
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18 ते 65 वष वयाचे व ेषण
दशादशा अंतदशाअंतदशा अविधअविध  ारंभारंभ अविघअविघ  समासमा व ेषणव ेषण
सुय केतु 29/ 7/1997 5/12/1997 उ म
सुय शु 5/12/1997 5/12/1998 सव म
चं मंगळ 5/10/1999 5/ 5/2000 सव म
चं गु 5/11/2001 5/ 3/2003 लाभदायक
चं शिन 5/ 3/2003 5/10/2004 लाभदायक
चं बुध 5/10/2004 5/ 3/2006 लाभदायक
चं केतु 5/ 3/2006 5/10/2006 लाभदायक
चं शु 5/10/2006 5/ 6/2008 उ म
चं सुय 5/ 6/2008 5/12/2008 लाभदायक
मंगळ मंगळ 5/12/2008 2/ 5/2009 उ म
मंगळ गु 20/ 5/2010 26/ 4/2011 सव म
मंगळ शिन 26/ 4/2011 5/ 6/2012 लाभदायक
मंगळ बुध 5/ 6/2012 2/ 6/2013 लाभदायक
मंगळ केतु 2/ 6/2013 29/10/2013 लाभदायक
मंगळ शु 29/10/2013 29/12/2014 लाभदायक
मंगळ चं 5/ 5/2015 5/12/2015 लाभदायक
राहु गु 17/ 8/2018 11/ 1/2021 लाभदायक

क रयर साठ  शुभ काळ
क रअरला घेऊन येक य ची एक मह वाकां ा असते. जीवनात येकाला पुढे
जा याची इ छा असते आण काह  कर याची इ छा असते परंतु, जीवनात कधी कधी
असे वळण येतात जे हा क रअर े ात सम यांचा सामना करावा लागतो. तसेच
दुसर कडे कधी असा ह  संयोग बनतो जे हा आ हाला क रअर या े ात उ नती ह
िमळते. आमचा य  आहे क , तुम या ज म कंुडली या आधारावर तुम या क रअर
आयु याचे सटक व ेषण करा. या त या या मा यमाने तु ह  आप या क रअरचा
उ म आण कठण काळ जाणून घेऊ शकतात.
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राहु शिन 11/ 1/2021 17/11/2023 उ म
राहु बुध 17/11/2023 5/ 6/2026 लाभदायक
राहु केतु 5/ 6/2026 23/ 6/2027 लाभदायक
राहु शु 23/ 6/2027 23/ 6/2030 लाभदायक
राहु चं 17/ 5/2031 17/11/2032 लाभदायक
राहु मंगळ 17/11/2032 5/12/2033 सव म
गु गु 5/12/2033 23/ 1/2036 लाभदायक
गु शिन 23/ 1/2036 5/ 8/2038 लाभदायक
गु बुध 5/ 8/2038 11/11/2040 सव म
गु केतु 11/11/2040 17/10/2041 लाभदायक
गु शु 17/10/2041 17/ 6/2044 लाभदायक

दशादशा अंतदशाअंतदशा अविधअविध  ारंभारंभ अविघअविघ  समासमा व ेषणव ेषण

101

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



18 ते 65 वष वयाचे व ेषण
दशादशा अंतदशाअंतदशा अविधअविध  ारंभारंभ अविघअविघ  समासमा व ेषणव ेषण
सुय केतु 29/ 7/1997 5/12/1997 उ म
सुय शु 5/12/1997 5/12/1998 लाभदायक
चं मंगळ 5/10/1999 5/ 5/2000 सव म
चं गु 5/11/2001 5/ 3/2003 उ म
चं शिन 5/ 3/2003 5/10/2004 लाभदायक
चं बुध 5/10/2004 5/ 3/2006 लाभदायक
चं केतु 5/ 3/2006 5/10/2006 लाभदायक
चं शु 5/10/2006 5/ 6/2008 लाभदायक
चं सुय 5/ 6/2008 5/12/2008 लाभदायक
मंगळ मंगळ 5/12/2008 2/ 5/2009 उ म
मंगळ गु 20/ 5/2010 26/ 4/2011 लाभदायक
मंगळ शिन 26/ 4/2011 5/ 6/2012 लाभदायक
मंगळ बुध 5/ 6/2012 2/ 6/2013 सव म
मंगळ केतु 2/ 6/2013 29/10/2013 लाभदायक
मंगळ शु 29/10/2013 29/12/2014 लाभदायक
मंगळ सुय 29/12/2014 5/ 5/2015 लाभदायक

यापारासाठ  शुभ काळ
यापारात वृ  आ ण जीवनात समृ  येक य ची इ छा असते. जथे यापारात
यश आप याला उ नती यािशखरावर घेऊन जाते तसेच, दुसर कडे ब याच वेळा
यापारात िमळणा या अपयशाने आिथक संकट उभे राहते. येक य  आप या
यापाराला वाढव याची इ छा ठेवतात आण जीवनात आिथक पात समृ  हो याची
इ छा ठेवतात. खाली दले या तािलकेम ये आ ह  य  केला आहे क , तु हाला
यापारा या बाबतीत शुभ आण आ हाना मक वेळेची मा हती देऊ शकू. या ारे
तु ह  आप या यापाराला नवीन देऊ शकाल.
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राहु गु 17/ 8/2018 11/ 1/2021 लाभदायक
राहु शिन 11/ 1/2021 17/11/2023 लाभदायक
राहु बुध 17/11/2023 5/ 6/2026 लाभदायक
राहु केतु 5/ 6/2026 23/ 6/2027 उ म
राहु शु 23/ 6/2027 23/ 6/2030 लाभदायक
राहु सुय 23/ 6/2030 17/ 5/2031 लाभदायक
राहु मंगळ 17/11/2032 5/12/2033 सव म
गु गु 5/12/2033 23/ 1/2036 सव म
गु शिन 23/ 1/2036 5/ 8/2038 लाभदायक
गु बुध 5/ 8/2038 11/11/2040 लाभदायक
गु केतु 11/11/2040 17/10/2041 लाभदायक
गु शु 17/10/2041 17/ 6/2044 लाभदायक
गु सुय 17/ 6/2044 5/ 4/2045 लाभदायक

दशादशा अंतदशाअंतदशा अविधअविध  ारंभारंभ अविघअविघ  समासमा व ेषणव ेषण
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18 ते 75 वष वयाचे व ेषण
दशादशा अंतदशाअंतदशा अविधअविध  ारंभारंभ अविघअविघ  समासमा व ेषणव ेषण
सुय केतु 29/ 7/1997 5/12/1997 लाभदायक
सुय शु 5/12/1997 5/12/1998 लाभदायक
चं मंगळ 5/10/1999 5/ 5/2000 सव म
चं राहु 5/ 5/2000 5/11/2001 लाभदायक
चं गु 5/11/2001 5/ 3/2003 लाभदायक
चं शिन 5/ 3/2003 5/10/2004 लाभदायक
चं केतु 5/ 3/2006 5/10/2006 लाभदायक
चं शु 5/10/2006 5/ 6/2008 लाभदायक
चं सुय 5/ 6/2008 5/12/2008 उ म
मंगळ मंगळ 5/12/2008 2/ 5/2009 सव म
मंगळ राहु 2/ 5/2009 20/ 5/2010 लाभदायक
मंगळ गु 20/ 5/2010 26/ 4/2011 लाभदायक
मंगळ शिन 26/ 4/2011 5/ 6/2012 उ म
मंगळ केतु 2/ 6/2013 29/10/2013 लाभदायक
मंगळ सुय 29/12/2014 5/ 5/2015 लाभदायक
मंगळ चं 5/ 5/2015 5/12/2015 लाभदायक

गृह िनमाणासाठ  शुभ काळ.
जीवनात आपले घर असणे हे सवाचे व न असते. येक य ची इ छा असते क ,
यां या जवळ एक चांगले घर आण आनंद  जीवन असावे हणून, येक य
आप या तरावर भरपूर य  करतो. तथा प, आप या या व नाला पूण कर यात
काह  लोक लवकर यश वी होतात आण काह  लोकांना जा त वेळेपयत वाट पाहावी
लागते. खाली दले या सारणी या मा यमाने तु ह  जाणून घेऊ शकतात क , कोणती
वेळ तुम या गृह िनमाणासाठ  उपयु  राह ल.
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राहु राहु 5/12/2015 17/ 8/2018 लाभदायक
राहु गु 17/ 8/2018 11/ 1/2021 लाभदायक
राहु शिन 11/ 1/2021 17/11/2023 उ म
राहु केतु 5/ 6/2026 23/ 6/2027 लाभदायक
राहु सुय 23/ 6/2030 17/ 5/2031 लाभदायक
राहु चं 17/ 5/2031 17/11/2032 लाभदायक
राहु मंगळ 17/11/2032 5/12/2033 सव म
गु गु 5/12/2033 23/ 1/2036 लाभदायक
गु शिन 23/ 1/2036 5/ 8/2038 लाभदायक
गु केतु 11/11/2040 17/10/2041 लाभदायक
गु सुय 17/ 6/2044 5/ 4/2045 लाभदायक
गु चं 5/ 4/2045 5/ 8/2046 लाभदायक
गु मंगळ 5/ 8/2046 11/ 7/2047 सव म
गु राहु 11/ 7/2047 5/12/2049 उ म
शिन शिन 5/12/2049 8/12/2052 लाभदायक

दशादशा अंतदशाअंतदशा अविधअविध  ारंभारंभ अविघअविघ  समासमा व ेषणव ेषण
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कायम व पी मै ी
सुयसुय चंचं मंगळमंगळ बुधबुध गुगु शुशु शिनशिन

सुय --- िम िम तट थ िम वैर वैर
चं िम --- तट थ िम तट थ तट थ तट थ
मंगळ िम िम --- वैर िम तट थ तट थ
बुध िम वैर तट थ --- तट थ िम तट थ
गु िम िम िम वैर --- वैर तट थ
शु वैर वैर तट थ िम तट थ --- िम
शिन वैर वैर वैर िम तट थ िम ---

ऐ हक मै ी
सुयसुय चंचं मंगळमंगळ बुधबुध गुगु शुशु शिनशिन

सुय ---  वैर   िम   िम   िम   वैर   वैर   
चं वैर   ---  िम   िम   िम   वैर   वैर   
मंगळ िम   िम   ---  िम   िम   िम   िम   
बुध िम   िम   िम   ---  वैर   िम   िम   
गु िम   िम   िम   वैर   ---  िम   िम   
शु वैर   वैर   िम   िम   िम   ---  वैर   
शिन वैर   वैर   िम   िम   िम   वैर   ---  

मै ी को क
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पाच पा ी मै ी
सुयसुय चंचं मंगळमंगळ बुधबुध गुगु शुशु शिनशिन

सुयसुय ---  तट थ  आ मीय  िम   आ मीय  कटू  कटू  
चंचं तट थ  ---  िम   आ मीय  िम   वैर   वैर   
मंगळमंगळ आ मीय  आ मीय  ---  तट थ  आ मीय  िम   िम   
बुधबुध आ मीय  तट थ  िम   ---  वैर   आ मीय  िम   
गुगु आ मीय  आ मीय  आ मीय  कटू  ---  तट थ  िम   
शुशु कटू  कटू  िम   आ मीय  िम   ---  तट थ  
शिनशिन कटू  कटू  तट थ  आ मीय  िम   तट थ  ---  
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शोडषवग तािलका
एस.एन.एस.एन. शोड गशोड ग लल सूसू चंचं मंमं बुबु गुगु शुशु शश रारा केके यूयू नेने लूलू
1 ल न 2 5 5 3 4 4 5 5 5 11 7 8 6
2 होरा 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5
3 े काना 6 5 9 7 8 12 5 1 9 3 3 4 2
4 चतुथाश 8 5 11 9 10 1 5 11 11 5 4 5 3
5 स मांश 11 6 8 6 2 4 6 9 8 2 0 7 5
6 नवमांश 2 2 6 11 9 12 2 7 5 11 2 11 5
7 दशमांश 3 7 10 8 6 9 6 12 10 4 2 12 9
8 ादशांश 8 7 12 9 11 3 7 1 11 5 4 5 3
9 षोडशांश 1 8 2 5 11 4 8 4 1 1 1 5 9
10 वंशांश 7 1 8 3 1 8 12 11 7 7 4 1 8
11 चतु वशांश 4 10 7 6 7 2 9 10 5 5 11 11 11
12 स व श श 5 6 5 9 3 11 6 8 2 8 4 7 1
13 शंांश 12 11 9 9 12 8 11 3 9 9 3 10 10
14 खवेदांश 3 9 12 10 8 9 8 5 9 9 8 3 2
15 अ वेदांश 3 2 7 9 5 8 1 1 3 3 12 5 8
16 ष यंश 8 5 4 11 5 1 4 11 11 5 6 8 5

शोडषवग तािलका
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शोडषवग भाव को क
एस.एन.एस.एन. शोड गशोड ग लल सूसू चंचं मंमं बुबु गुगु शुशु शश रारा केके यूयू नेने लूलू
1 ल न 1 4 4 2 3 3 4 4 4 10 6 7 5
2 होरा 1 1 12 12 1 1 1 12 12 12 12 1 1
3 े काना 1 12 4 2 3 7 12 8 4 10 10 11 9
4 चतुथाश 1 10 4 2 3 6 10 4 4 10 9 10 8
5 स मांश 1 8 10 8 4 6 8 11 10 4 2 9 7
6 नवमांश 1 1 5 10 8 11 1 6 4 10 1 10 4
7 दशमांश 1 5 8 6 4 7 4 10 8 2 12 10 7
8 ादशांश 1 12 5 2 4 8 12 6 4 10 9 10 8
9 षोडशांश 1 8 2 5 11 4 8 4 1 1 1 5 9
10 वंशांश 1 7 2 9 7 2 6 5 1 1 10 7 2
11 चतु वशांश 1 7 4 3 4 11 6 7 2 2 8 8 8
12 स व श श 1 2 1 5 11 7 2 4 10 4 12 3 9
13 शंांश 1 12 10 10 1 9 12 4 10 10 4 11 11
14 खवेदांश 1 7 10 8 6 7 6 3 7 7 6 1 12
15 अ वेदांश 1 12 5 7 3 6 11 11 1 1 10 3 6
16 ष यंश 1 10 9 4 10 6 9 4 4 10 11 1 10
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शोडषवग आलेख

  ल नल न   होराहोरा ( (धनधन))

  े कानाे काना ( (भावंडेभावंडे))   चतुथाशचतुथाश ( (नशीबनशीब))
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  स मांशस मांश ( (अप यअप य))   नवमांशनवमांश ( (पतीपती  कंवाकंवा  प ीप ी))

  दशमांशदशमांश ( ( यवसाययवसाय))   ादशांशादशांश ( (आईआई  वड लवड ल))
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  षोडशांशषोडशांश ( (वाहनेवाहने))   वंशांशवंशांश ( (धािमकधािमक  कलकल))

  स वंशाशस वंशाश ( (ताकदताकद ) )   चतु वशांशचतु वशांश ( (िश णिश ण))
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  ंशांशंशांश ( (दुभा यदुभा य))   खवेदांशखवेदांश ( (मंगळमंगळ  िनकालिनकाल))

  अ वेदांशअ वेदांश ( (एकंदरएकंदर  खुशालीखुशाली))   ष यंशष यंश ( (एकंदरएकंदर  खुशालीखुशाली))
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ष बल, वै दक योितष म ये एक वधी आहे जे ह आण घरां या ताकदम ये व रत मा हती देते. षड चा सं कृत अथ आहे
सहा हणून, ष बल ताकद चे सहा विभ न ोत असतात, ष बल गणना एक थकवणार  या आहे परंतु, कं यूटरला एक
ध यवाद जे फ  एका माउस लक कर याने या ताकद या गणनेला ा  क  शकतात. ष बल विध येक ह आण येक
घरासाठ  एक मू य देते. अिधक अंक एक घर आण एक ह म ये ा  होतात ष बल मजबूत होते.

ष बल को क
  सुयसुय  चंचं   मंगळमंगळ  बुधबुध  गुगु   शुशु   शिनशिन  
ओ च बल 21.18 25.06 13.87 41.31 52.1 17.01 40.49 
स वगज बल 125.63 120.0 112.5 90.0 151.88 95.63 63.75 
ओजयु मर य स बल 15 15 30 15 0 15 30 
क  बल 60 60 30 15 15 60 60 
े काना बल 1 1 1 1 1 1 1 
एकूण थान बल 236.8 220.06 186.37 176.31 218.97 187.63 194.24 
एकूण दग बल 2.64 53.58 14.05 38.77 35.51 57.52 32.08 
नथो नथ बल 2.55 57.45 57.45 60.0 2.55 2.55 57.45 
प  बल 56.22 56.22 56.22 3.78 3.78 3.78 56.22 
भाग बल 0 0 0 0 60 60 0 

अ द बल 0 0 0 15 0 0 0 
मासा बल 0 30 0 0 0 0 0 
वर बल 0 0 0 0 45 0 0 
होरा बल 0 0 0 0 0 60 0 
अयन बल 89.26 20.75 59.28 51.7 47.85 44.83 22.48 
यु  बल 0 0 0 0 0 0 0 
एकूण काल बल 148.03 164.41 172.94 130.48 159.19 171.17 136.15 
एकूण चे ा बल 39.99 3.78 23.74 24.71 3.18 0.47 4.14 
एकूण नैसिगक बल 60.0 51.42 17.16 25.74 34.26 42.84 8.58 
एकूण क् बल -2.51 -4.1 -12.06 -0.32 -1.54 -2.45 -4.7 
एकूण ष बल 484.95 489.15 402.2 395.7 449.57 457.18 370.49 

ष बल ( पस) 8.08 8.15 6.7 6.59 7.49 7.62 6.17 
यूनतम आव यकता 5.0 6.0 5.0 7.0 6.5 5.5 5.0 

षड बल आण भाव बल को क
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अनुपात 1.62 1.36 1.34 0.94 1.15 1.39 1.23 
तुलना मक म 1 3 4 7 6 2 5 
इ फळ 29.1 9.73 18.15 31.95 12.87 2.83 12.95 
क फळ 27.87 44.32 40.9 25.68 21.19 50.59 33.01 

  सुयसुय  चंचं   मंगळमंगळ  बुधबुध  गुगु   शुशु   शिनशिन  

भावबल को क
  1  1  2  2  3  3  4  4  5  5  6  6  7  7  8  8  9  9  10  10  11  11  12  12  
भावाधीपती
बल 

457.18
 

395.7
 

489.15
 

484.95
 

395.7
 

457.18
 

402.2
 

449.57
 

370.49
 

370.49
 

449.57
 

402.2
 

भाव दग
बल 

30  50  50  60  20  10  60  10  50  0  10  40  

भाव ी
बल 

-0.09
 

-13.74
 

0.0  -1.52
 

2.12  44.75
 

36.68
 

29.02
 

20.52
 

92.71
 

47.97
 

55.75
 

एकूण भाव
बल 

487.09
 

431.95
 

539.15
 

543.43
 

417.81
 

511.93
 

498.88
 

488.59
 

441.01
 

463.2
 

507.55
 

497.95
 

पांमधले
एकूण भाव 

8.12  7.2  8.99  9.06  6.96
 

8.53  8.31  8.14  7.35  7.72  8.46  8.3  

तुलना मक
म 

8  11  2  1  12  3  5  7  10  9  4  6  
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आरआर टाटा जीजी कॅकॅ लेले वव िलिल कक सेसे केके एक़एक़ पाईपाई
सूय 5 5 5 3 3 4 2 4 3 3 5 6
चं 4 5 5 4 2 1 8 3 2 5 7 3
मंगल 3 5 6 3 1 2 3 2 4 4 2 4
बुध 5 5 8 3 3 5 2 4 6 3 4 6
गु 6 5 5 4 4 6 5 3 5 5 4 4
शु 5 6 5 3 4 4 4 6 5 1 2 7
शिन 2 5 6 2 3 1 4 3 3 3 3 4
एकूण 30 36 40 22 20 23 28 25 28 24 27 34

अ कवग - सवा कवग

  सुचकसुचक
शुभ
अशुभ
िमि त
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सुय
 आर टा जी कॅ ले व िल क से के एक़ पाई एकूणएकूण
सुय 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 88
चं 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 44
मंगळ 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 88
बुध 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 77
गु 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 44
शु 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 33
शिन 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 88
ज 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 66

एकूणएकूण 55 55 55 33 33 44 22 44 33 33 55 66

थारा कवग

  सुचकसुचक
शुभ
अशुभ
िमि त

  सुयसुय  संकेतसंकेत
 वड ल
 सरकार
 वा य
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चं
 आर टा जी कॅ ले व िल क से के एक़ पाई एकूणएकूण
सुय 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 66
चं 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 66
मंगळ 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 77
बुध 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 88
गु 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 77
शु 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 77
शिन 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 44
ज 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 44

एकूणएकूण 44 55 55 44 22 11 88 33 22 55 77 33

  सुचकसुचक
शुभ
अशुभ
िमि त

  चंचं   संकेतसंकेत
 आई
 मन
 डोळे
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मंगळ
 आर टा जी कॅ ले व िल क से के एक़ पाई एकूणएकूण
सुय 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 55
चं 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 33
मंगळ 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 77
बुध 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 44
गु 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 44
शु 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 44
शिन 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 77
ज 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 55

एकूणएकूण 33 55 66 33 11 22 33 22 44 44 22 44

  सुचकसुचक
शुभ
अशुभ
िमि त

  मंगळमंगळ  संकेतसंकेत
 भाऊ-बह ण
 साहस
 ॉपट
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बुध
 आर टा जी कॅ ले व िल क से के एक़ पाई एकूणएकूण
सुय 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 55
चं 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 66
मंगळ 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 88
बुध 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 88
गु 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 44
शु 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 88
शिन 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 88
ज 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 77

एकूणएकूण 55 55 88 33 33 55 22 44 66 33 44 66

  सुचकसुचक
शुभ
अशुभ
िमि त

  बुधबुध  संकेतसंकेत
 यापार
 बु
 िश ण
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गु
 आर टा जी कॅ ले व िल क से के एक़ पाई एकूणएकूण
सुय 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 99
चं 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 55
मंगळ 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 77
बुध 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 88
गु 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 88
शु 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 66
शिन 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 44
ज 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 99

एकूणएकूण 66 55 55 44 44 66 55 33 55 55 44 44

  सुचकसुचक
शुभ
अशुभ
िमि त

  गुगु   संकेतसंकेत
 संतान
 ान
 पैसा
 धम
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शु
 आर टा जी कॅ ले व िल क से के एक़ पाई एकूणएकूण
सुय 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 33
चं 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 99
मंगळ 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 66
बुध 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 55
गु 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 55
शु 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 99
शिन 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 77
ज 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 88

एकूणएकूण 55 66 55 33 44 44 44 66 55 11 22 77

  सुचकसुचक
शुभ
अशुभ
िमि त

  शुशु   संकेतसंकेत
 वाहन
 जीवनसाथी
 वलािसता
 ववाह
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शिन
 आर टा जी कॅ ले व िल क से के एक़ पाई एकूणएकूण
सुय 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 77
चं 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 33
मंगळ 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 66
बुध 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 66
गु 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 44
शु 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 33
शिन 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 44
ज 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 66

एकूणएकूण 22 55 66 22 33 11 44 33 33 33 33 44

  सुचकसुचक
शुभ
अशुभ
िमि त

  शिनशिन  संकेतसंकेत
 रोजगार
 द घायु
 नोकर
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ह
हह अंशअंश रासरास--नाकनाक--सबसब--एसएस--एसएस आरआर

सुय 126-33-03 सूय-केतु-राहु-बुध ड
चं 137-54-08 सूय-शु -मंगल-शु ड
मंगळ 076-29-04 बुध-राहु-शु -गु ड
बुध 109-00-28 चं -बुध-केतु-गु ड
गु 118-48-03 चं -बुध-शिन-शु ड
शु 126-04-27 सूय-केतु-राहु-गु ड
शिन 141-34-11 सूय-शु -गु -मंगल ड
राहु 135-18-31 सूय-शु -शु -बुध आर
केतु 315-18-31 शिन-राहु-शु -शु आर

युरेनस 203-48-50 शु -गु -शिन-गु ड
नेपचून 234-14-14 मंगल-बुध-राहु-राहु आर
लुटो 173-50-44 बुध-मंगल-मंगल-केतु ड

भाव
गाठ बंदूगाठ बंदू अंशअंश रासरास--नाकनाक--सबसब--एसएस--एसएस
1 045-19-55 शु -चं -गु -मंगल
2 069-49-44 बुध-राहु-गु -शु
3 092-59-53 चं -गु -राहु-सूय
4 118-38-17 चं -बुध-शिन-केतु
5 149-59-27 सूय-सूय-राहु-शिन
6 187-32-18 शु -राहु-राहु-शिन
7 225-19-55 मंगल-शिन-गु -शिन
8 249-49-44 गु -केतु-शिन-बुध
9 272-59-53 शिन-सूय-गु -राहु
10 298-38-17 शिन-मंगल-शिन-केतु

कृ णमूित प ित
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11 329-59-27 शिन-गु -चं -शिन
12 007-32-18 मंगल-केतु-राहु-मंगल

गाठ बंदूगाठ बंदू अंशअंश रासरास--नाकनाक--सबसब--एसएस--एसएस

 कायष ह आणी राज ह

ह संकेत
हह घरेघरे

सुय 4 5 10
चं 1 3 4 6
मंगळ 2 4 7 12
बुध 2 3
गु 2 3 4 8
शु 1 4 6 10
शिन 1 4 6 9 10 11
राहु 1 4 6
केतु 4 10

घरांची कायश हे

  केके  पीपी  आयनआयन  गाठ बंदूगाठ बंदू  आलेखआलेख
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घरेघरे हह                       

I चं शु शिन राहु
II मंगळ बुध गु
III चं बुध गु
IV सुय चं मंगळ गु शु शिन राहु केतु
V सुय
VI चं शु शिन राहु
VII मंगळ
VIII गु
IX शिन
X सुय शु शिन केतु
XI शिन
XII मंगळ

अिधकृत ह
ज न  अिधपती  चं  
ज रास अिधपती  शु  

चं  न  अिधपती  शु  
चं  रास अिधपती  सूय  
दवस अिधपती  गु  
ज दु यम अिधपती  गु  

चं  दु यम अिधपती  मंगल  
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चार तर य कायश गृह
सुय
हह

सुय : 4 : 5 (युित-शु  1 4 6)
नन   वामीवामी

केतु : 10 ( शिन 4 9 11)
उपउप  वामीवामी

राहु (युित-चं  4)
उपउप  वामीचावामीचा  नन   वामीवामी

शु  : 1 : 4 : 6 (युित-सुय 4 5)

चं
हह

चं  : 4 (युित-राहु 4 (सुय 4 5)) ( -केतु 10 शिन 4 9
11)

नन   वामीवामी
शु  : 1 : 4 : 6 (युित-सुय 4 5)

उपउप  वामीवामी
मंगळ : 2 : 7 : 12 ( -केतु 10 शिन 4 9 11)

उपउप  वामीचावामीचा  नन   वामीवामी
राहु : 4 ( सुय 4 5) (युित-चं  4)

मंगळ
हह

मंगळ : 2 : 7 : 12 ( -केतु 10 शिन 4 9 11)
नन   वामीवामी

राहु : 4 ( सुय 4 5) (युित-चं  4)
उपउप  वामीवामी

शु  (युित-सुय 4 5)
उपउप  वामीचावामीचा  नन   वामीवामी
केतु : 10 ( शिन 4 9 11)

बुध
हह

बुध : 3
नन   वामीवामी
बुध : 3

उपउप  वामीवामी
केतु

उपउप  वामीचावामीचा  नन   वामीवामी
राहु : 4 ( सुय 4 5) (युित-चं  4)
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गु
हह

गु  : 4 : 8 4(क पल) ( - 10)
नन   वामीवामी
बुध : 3

उपउप  वामीवामी
शिन : 4 : 9 : 11

उपउप  वामीचावामीचा  नन   वामीवामी
शु  : 1 : 4 : 6 (युित-सुय 4 5)

शु
हह

शु
नन   वामीवामी

केतु : 10 ( शिन 4 9 11)
उपउप  वामीवामी

राहु (युित-चं  4)
उपउप  वामीचावामीचा  नन   वामीवामी

शु  : 1 : 4 : 6 (युित-सुय 4 5)

शिन
हह

शिन : 4 : 9 : 11
नन   वामीवामी

शु  : 1 : 4 : 6 (युित-सुय 4 5)
उपउप  वामीवामी

गु  : 4 : 8 4(क पल) ( - 10)
उपउप  वामीचावामीचा  नन   वामीवामी

बुध : 3

राहु
हह

राहु
नन   वामीवामी

शु  : 1 : 4 : 6 (युित-सुय 4 5)
उपउप  वामीवामी

शु  (युित-सुय 4 5)
उपउप  वामीचावामीचा  नन   वामीवामी
केतु : 10 ( शिन 4 9 11)

केतु
हह

केतु
नन   वामीवामी

राहु : 4 ( सुय 4 5) (युित-चं  4)
उपउप  वामीवामी

केतु
उपउप  वामीचावामीचा  नन   वामीवामी

राहु : 4 ( सुय 4 5) (युित-चं  4)
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क पल T1 T2 T3 T4
11 4,8,10 2,7,8,9 3
22 4,8,10 1,7,8,9 3
33 2,5,6,12 4
44 1,2,7,9 2,8,10 4
55 2,3,6,12 4
66 2,3,5,12 4
77 4,8,10 1,2,8,9 3
88 1,2,7,9 2,4,10 4
99 4,8,10 1,2,7,8 3
1010 1,2,7,9 2,4,8 4
1111 2 4
1212 2,3,5,6 4

T1 उप वामीम येउप वामीम ये  नन / / उप वामीउप वामी  दसणेदसणे
T2 उप वामीम येउप वामीम ये  तोचतोच  हह  असणेअसणे
T3 तोचतोच  हह  उप वामींचाउप वामींचा  नन   वामीवामी  असणेअसणे
T4 िनवासीिनवासी

क पल मधील अंतरदुवे (उप)
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ह न उप उप उप थती अव था
सुयसुय 4,8,10,12,5,6,7,11,2,3,9 2,3,5,6,9,12,4 4,8 3,5,9
चंचं 2 1,10,12 4,8 1,11
मंगळमंगळ 2,3,5,6,9,12,4 2 1,2,3,7,9,11 1,10,12
बुधबुध 4,8 4,8,10,12,5,6,7,11 2,3,5,6,9,12,4,8 4,8
गुगु 4,8 4,5,6,7,8,10,11 2 1,2,3,7,9,11
शुशु 4,8,10,12,5,6,7,11,2,3,9 2,3,5,6,9,12,4 1,2,3,7,9,11
शिनशिन 2 1,2,3,7,9,11 1,11 4,5,6,7,8,10,11
राहुराहु 2,3,5,6,9,12,4,8,10 2 4,8
केतुकेतु 4,8,10,12,5,6,7,11,2,3,9 4,8,10,12,5,6,7,11 4,8

क पमधील आंतर दुवे (उप उप)
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ह न  वामींचा िनवास िनवास न  वामींची मालक मालक
सूसू + + 10 4 5
चंचं + + 4 4 1,6 3,4
मंमं++ 4 2 12,7
बुबु 3 3 2 2
गुगु + + 3 4 2 8
शुशु 10 4 1,6
शश + + 4 4 1,6 9,10,11
रारा 4 4 1,6
केके 4 10

ह न  वामी उप वामी
सुय-4,5 केतु-1,3,4,5,6,9,10,11 राहु-1,3,4,5,6,9,10,11
चं -3,4 शु -1,4,6 मंगळ-2,7,12
मंगळ-2,7,12 राहु-1,3,4,5,6,9,10,11 शु -1,4,6
बुध-2,3 बुध-2,3 केतु-1,3,4,5,6,9,10,11
गु -4,8 बुध-2,3 शिन-4,9,10,11
शु -1,4,6 केतु-1,3,4,5,6,9,10,11 राहु-1,3,4,5,6,9,10,11
शिन-4,9,10,11 शु -1,4,6 गु -4,8
राहु-1,3,4,5,6,9,10,11 शु -1,4,6 शु -1,4,6
केतु-1,3,4,5,6,9,10,11 राहु-1,3,4,5,6,9,10,11 केतु-1,3,4,5,6,9,10,11

ह संकेत ( य २)

ह अिभ ाय/ आशय (न  नाड )
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यह खंड ॉ पकल लैनेटर  और हाउस पद  को दशाता है। दूसरे श द  म, मू य  को अयनांश के शू य मान के साथ दखाया गया
है !हा खंड ॉ पकल लैनेटर  आण हाउस पदांना दशवतो. दुस या श दात मू यांना अयनांश या शू य मान सोबत प हले गेले
आहे.

पा ा य प ती

ह
हह अंशअंश

सुय 150-02-00 
चं  161-23-05 
मंगळ 099-58-00 
बुध 132-29-24 
गु  142-16-59 
शु  149-33-23 
शिन 165-03-07 
राहु 158-47-27 
केतु 338-47-27 
युरेनस 227-17-46 
नेपचून 257-43-11 
लुटो 197-19-41 

भाव
गाठ बंदूगाठ बंदू अंशअंश
1 068-48-52
2 093-18-41
3 116-28-49
4 142-07-13
5 173-28-23
6 211-01-15
7 248-48-52
8 273-18-41
9 296-28-49
10 322-07-13
11 353-28-23
12 031-01-15

 पा ा य आलेख
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ीी  कायकाय  आहेआहे??

योितष शा  म ये ी एक कोणीय दुर ला हणतात याला कुठ या ह  राशीम ये दोन बंदू म ये ड ी आ ण आकाशीय
देशांतर या िमिनट म ये मापले जाते. वै दक योितषा या वपर त प मी ीला चांगली आण वाईट ीम ये वभा जत केले
जाते. चांग या ीचे फळ चांगले असते कारण हे तुम या जीवनात गती आण सुख शांतीचे तीक आहे. जर दोन खगोलीय
पंड एकमेकांवर चांगली ी टाकत असतील तर, प मी योितषा या अनुसार याचा प रणाम सकारा मक होईल. जर देशांताराचे
अंतर सटक आहे तर ीला मजबूत मानले जाते तथा प, वा त वक दुिनयेम ये आ ह  खूप कमी सटक ींना पाहतात. ींनी
गणना कर यासाठ  आण ी कुठ या अंतरावर लागू होईल यासाठ  एक काश पंडचा उपयोग केला जातो. एक ीचे कुठले ह
काश पंड वेगवेग या ड ीम ये उपल ध राहते.

इथे आ ह  ी यांचे प रणाम आण यांची प र मेची गणना केली गेली आहे -

सं - ी अंश बंब वजन सं - ी अंश बंब वजन
CONJ-कंजंकशन(युती) 0 15 10 OPP-अँपो जशन(स ) 180 15 10
TRIN- ाईन(पंच) 120 6 3 SQR- वेर(चतुथ) 90 6 3
SEXT-से सटाईल( ितय) 60 6 3 SSQ-सेमी वेर(अध दतीय) 45 1 1
NNL-नोनाईल(नवं) 40 1 1 QIN- वनटाईल(पंचा) 72 1 1
SQQ-से वकऑडरेट(अ ) 135 1 1 QCN- वनकँ स(ष ) 150 1 1

पा ा य ी

  ट पट प
हा त ा ी अ त वात असेलतर व याचे वजन दश वतो. ीचे वजन ीचे बळ दाखवतो.
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भाव म याचे अंग

  ट पट प
1. चिलत कंुडलीचे भावम य अंश ी गणनासाठ  कॅ प ड ी हणून घेतलेले आहेत.
2. हा त ा भावम यावर हांची ी दशवतो.
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के पी गाठ बंदू चे अंग

  ट पट प
1. के पी प ती म ये वापरलेले कॅ प ड ी ी गणना कर यासाठ  कॅ प ड ी हणून घेतलेले आहेत.
2. हा त ा के पी कॅ प वर हांची ी दशवतो.
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ह ते ह ी (पा ा य)

  ट पट प
1. हांचा नावा खालील दोन ओळ वरती आण हांचा नावा खालची मू ये डा या बाजूला या या हांची ड ी व िमिनट

दशवतात.
2. ी लाव यासाठ  डावीकडून वर पहा आ ण वभ  ी साठ  व न डावीकडे पहा.
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ट पट प : दश वलेले दनांक दशा समा ीचे आहेत

वमशो र  दशा

शुशु  - 20  - 20 वषवष
23/ 8/79 - 5/12/92
शु : 00/00/00
सुय : 00/00/00
चं : 5/12/78
मंगळ : 5/ 2/80
राहु : 5/ 2/83
गु : 5/10/85
शिन : 5/12/88
बुध : 5/10/91
केतु : 5/12/92

सूयसूय - 6  - 6 वषवष
5/12/92 - 5/12/98
सुय : 23/ 3/93
चं : 23/ 9/93
मंगळ : 29/ 1/94
राहु : 23/12/94
गु : 11/10/95
शिन : 23/ 9/96
बुध : 29/ 7/97
केतु : 5/12/97
शु : 5/12/98

चंचं  - 10  - 10 वषवष
5/12/98 - 5/12/08
चं : 5/10/99
मंगळ : 5/ 5/00
राहु : 5/11/01
गु : 5/ 3/03
शिन : 5/10/04
बुध : 5/ 3/06
केतु : 5/10/06
शु : 5/ 6/08
सुय : 5/12/08

मंगलमंगल - 7  - 7 वषवष
5/12/08 - 5/12/15

मंगळ : 2/ 5/09
राहु : 20/ 5/10
गु : 26/ 4/11
शिन : 5/ 6/12
बुध : 2/ 6/13
केतु : 29/10/13
शु : 29/12/14
सुय : 5/ 5/15
चं : 5/12/15

राहुराहु - 18  - 18 वषवष
5/12/15 - 5/12/33
राहु : 17/ 8/18
गु : 11/ 1/21
शिन : 17/11/23
बुध : 5/ 6/26
केतु : 23/ 6/27
शु : 23/ 6/30
सुय : 17/ 5/31
चं : 17/11/32
मंगळ : 5/12/33

गुगु  - 16  - 16 वषवष
5/12/33 - 5/12/49
गु : 23/ 1/36
शिन : 5/ 8/38
बुध : 11/11/40
केतु : 17/10/41
शु : 17/ 6/44
सुय : 5/ 4/45
चं : 5/ 8/46
मंगळ : 11/ 7/47
राहु : 5/12/49
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शिनशिन - 19  - 19 वषवष
5/12/49 - 5/12/68

शिन : 8/12/52
बुध : 17/ 8/55
केतु : 26/ 9/56
शु : 26/11/59
सुय : 8/11/60
चं : 8/ 6/62
मंगळ : 17/ 7/63
राहु : 23/ 5/66
गु : 5/12/68

बुधबुध - 17  - 17 वषवष
5/12/68 - 5/12/85
बुध : 2/ 5/71
केतु : 29/ 4/72
शु : 1/ 3/75
सुय : 5/ 1/76
चं : 5/ 6/77
मंगळ : 2/ 6/78
राहु : 20/12/80
गु : 26/ 3/83
शिन : 5/12/85

केतुकेतु - 7  - 7 वषवष
5/12/85 - 5/12/92
केतु : 2/ 5/86
शु : 2/ 7/87
सुय : 8/11/87
चं : 8/ 6/88
मंगळ : 5/11/88
राहु : 23/11/89
गु : 29/10/90
शिन : 8/12/91
बुध : 5/12/92
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ट पट प : दश वलेले दनांक दशा समा ीचे आहेत

वंशो र  दशा

शु  13 वष 3 माह 11 दन
दशा भो य

ल हर  आयन
अयनांश

शुशु  -  - मंगलमंगल
23/ 8/79 - 5/ 2/80
मंगळ : 00/00/00
राहु : 00/00/00
गु : 00/00/00
शिन : 00/00/00
बुध : 4/ 9/79
केतु : 29/ 9/79
शु : 9/12/79
सुय : 30/12/79
चं : 5/ 2/80

शुशु  -  - राहुराहु
5/ 2/80 - 5/ 2/83
राहु : 17/ 7/80
गु : 11/12/80
शिन : 2/ 6/81
बुध : 5/11/81
केतु : 8/ 1/82
शु : 8/ 7/82
सुय : 2/ 9/82
चं : 2/12/82
मंगळ : 5/ 2/83

शुशु  -  - गुगु
5/ 2/83 - 5/10/85
गु : 13/ 6/83
शिन : 15/11/83
बुध : 1/ 4/84
केतु : 27/ 5/84
शु : 7/11/84
सुय : 25/12/84
चं : 15/ 3/85
मंगळ : 11/ 5/85
राहु : 5/10/85

शुशु  -  - शिनशिन
5/10/85 - 5/12/88
शिन : 5/ 4/86
बुध : 17/ 9/86
केतु : 23/11/86
शु : 3/ 6/87
सुय : 30/ 7/87
चं : 5/11/87
मंगळ : 12/ 1/88
राहु : 3/ 7/88
गु : 5/12/88

शुशु  -  - बुधबुध
5/12/88 - 5/10/91
बुध : 29/ 4/89
केतु : 29/ 6/89
शु : 19/12/89
सुय : 10/ 2/90
चं : 5/ 5/90
मंगळ : 4/ 7/90
राहु : 7/12/90
गु : 23/ 4/91
शिन : 5/10/91

शुशु  -  - केतुकेतु
5/10/91 - 5/12/92
केतु : 29/10/91
शु : 9/ 1/92
सुय : 30/ 1/92
चं : 5/ 3/92
मंगळ : 30/ 3/92
राहु : 3/ 6/92
गु : 29/ 7/92
शिन : 5/10/92
बुध : 5/12/92
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सूयसूय -  - सूयसूय
5/12/92 - 23/ 3/93
सुय : 10/12/92
चं : 19/12/92
मंगळ : 25/12/92
राहु : 12/ 1/93
गु : 26/ 1/93
शिन : 13/ 2/93
बुध : 28/ 2/93
केतु : 5/ 3/93
शु : 23/ 3/93

सूयसूय -  - चंचं
23/ 3/93 - 23/ 9/93
चं : 8/ 4/93
मंगळ : 18/ 4/93
राहु : 15/ 5/93
गु : 9/ 6/93
शिन : 8/ 7/93
बुध : 3/ 8/93
केतु : 14/ 8/93
शु : 14/ 9/93
सुय : 23/ 9/93

सूयसूय -  - मंगलमंगल
23/ 9/93 - 29/ 1/94
मंगळ : 30/ 9/93
राहु : 19/10/93
गु : 6/11/93
शिन : 26/11/93
बुध : 14/12/93
केतु : 21/12/93
शु : 12/ 1/94
सुय : 18/ 1/94
चं : 29/ 1/94

सूयसूय -  - राहुराहु
29/ 1/94 - 23/12/94
राहु : 17/ 3/94
गु : 30/ 4/94
शिन : 22/ 6/94
बुध : 8/ 8/94
केतु : 27/ 8/94
शु : 21/10/94
सुय : 7/11/94
चं : 4/12/94
मंगळ : 23/12/94

सूयसूय -  - गुगु
23/12/94 - 11/10/95
गु : 1/ 2/95
शिन : 17/ 3/95
बुध : 27/ 4/95
केतु : 14/ 5/95
शु : 2/ 7/95
सुय : 17/ 7/95
चं : 11/ 8/95
मंगळ : 27/ 8/95
राहु : 11/10/95

सूयसूय -  - शिनशिन
11/10/95 - 23/ 9/96
शिन : 5/12/95
बुध : 23/ 1/96
केतु : 13/ 2/96
शु : 10/ 4/96
सुय : 27/ 4/96
चं : 26/ 5/96
मंगळ : 16/ 6/96
राहु : 7/ 8/96
गु : 23/ 9/96
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सूयसूय -  - बुधबुध
23/ 9/96 - 29/ 7/97
बुध : 6/11/96
केतु : 24/11/96
शु : 15/ 1/97
सुय : 30/ 1/97
चं : 26/ 2/97
मंगळ : 14/ 3/97
राहु : 29/ 4/97
गु : 10/ 6/97
शिन : 29/ 7/97

सूयसूय -  - केतुकेतु
29/ 7/97 - 5/12/97
केतु : 6/ 8/97
शु : 27/ 8/97
सुय : 3/ 9/97
चं : 14/ 9/97
मंगळ : 21/ 9/97
राहु : 10/10/97
गु : 27/10/97
शिन : 17/11/97
बुध : 5/12/97

सूयसूय -  - शुशु
5/12/97 - 5/12/98
शु : 5/ 2/98
सुय : 23/ 2/98
चं : 23/ 3/98
मंगळ : 14/ 4/98
राहु : 8/ 6/98
गु : 26/ 7/98
शिन : 23/ 9/98
बुध : 14/11/98
केतु : 5/12/98

चंचं  -  - चंचं
5/12/98 - 5/10/99
चं : 30/12/98
मंगळ : 17/ 1/99
राहु : 2/ 3/99
गु : 12/ 4/99
शिन : 30/ 5/99
बुध : 12/ 7/99
केतु : 30/ 7/99
शु : 20/ 9/99
सुय : 5/10/99

चंचं  -  - मंगलमंगल
5/10/99 - 5/ 5/00

मंगळ : 17/10/99
राहु : 18/11/99
गु : 16/12/99
शिन : 20/ 1/00
बुध : 19/ 2/00
केतु : 2/ 3/00
शु : 7/ 4/00
सुय : 17/ 4/00
चं : 5/ 5/00

चंचं  -  - राहुराहु
5/ 5/00 - 5/11/01

राहु : 26/ 7/00
गु : 8/10/00
शिन : 3/ 1/01
बुध : 20/ 3/01
केतु : 21/ 4/01
शु : 21/ 7/01
सुय : 18/ 8/01
चं : 3/10/01
मंगळ : 5/11/01
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चंचं  -  - गुगु
5/11/01 - 5/ 3/03

गु : 9/ 1/02
शिन : 25/ 3/02
बुध : 3/ 6/02
केतु : 1/ 7/02
शु : 21/ 9/02
सुय : 15/10/02
चं : 25/11/02
मंगळ : 23/12/02
राहु : 5/ 3/03

चंचं  -  - शिनशिन
5/ 3/03 - 5/10/04

शिन : 5/ 6/03
बुध : 26/ 8/03
केतु : 29/ 9/03
शु : 4/ 1/04
सुय : 2/ 2/04
चं : 20/ 3/04
मंगळ : 23/ 4/04
राहु : 19/ 7/04
गु : 5/10/04

चंचं  -  - बुधबुध
5/10/04 - 5/ 3/06
बुध : 17/12/04
केतु : 17/ 1/05
शु : 12/ 4/05
सुय : 7/ 5/05
चं : 20/ 6/05
मंगळ : 19/ 7/05
राहु : 6/10/05
गु : 14/12/05
शिन : 5/ 3/06

चंचं  -  - केतुकेतु
5/ 3/06 - 5/10/06
केतु : 17/ 3/06
शु : 22/ 4/06
सुय : 2/ 5/06
चं : 20/ 5/06
मंगळ : 2/ 6/06
राहु : 4/ 7/06
गु : 2/ 8/06
शिन : 5/ 9/06
बुध : 5/10/06

चंचं  -  - शुशु
5/10/06 - 5/ 6/08
शु : 15/ 1/07
सुय : 15/ 2/07
चं : 5/ 4/07
मंगळ : 10/ 5/07
राहु : 10/ 8/07
गु : 30/10/07
शिन : 5/ 2/08
बुध : 30/ 4/08
केतु : 5/ 6/08

चंचं  -  - सूयसूय
5/ 6/08 - 5/12/08
सुय : 14/ 6/08
चं : 29/ 6/08
मंगळ : 9/ 7/08
राहु : 6/ 8/08
गु : 30/ 8/08
शिन : 29/ 9/08
बुध : 24/10/08
केतु : 5/11/08
शु : 5/12/08
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मंगलमंगल -  - मंगलमंगल
5/12/08 - 2/ 5/09

मंगळ : 13/12/08
राहु : 5/ 1/09
गु : 25/ 1/09
शिन : 18/ 2/09
बुध : 9/ 3/09
केतु : 18/ 3/09
शु : 12/ 4/09
सुय : 19/ 4/09
चं : 2/ 5/09

मंगलमंगल -  - राहुराहु
2/ 5/09 - 20/ 5/10
राहु : 28/ 6/09
गु : 19/ 8/09
शिन : 19/10/09
बुध : 12/12/09
केतु : 4/ 1/10
शु : 7/ 3/10
सुय : 26/ 3/10
चं : 28/ 4/10
मंगळ : 20/ 5/10

मंगलमंगल -  - गुगु
20/ 5/10 - 26/ 4/11
गु : 4/ 7/10
शिन : 28/ 8/10
बुध : 15/10/10
केतु : 5/11/10
शु : 1/ 1/11
सुय : 18/ 1/11
चं : 16/ 2/11
मंगळ : 5/ 3/11
राहु : 26/ 4/11

मंगलमंगल -  - शिनशिन
26/ 4/11 - 5/ 6/12
शिन : 29/ 6/11
बुध : 25/ 8/11
केतु : 19/ 9/11
शु : 25/11/11
सुय : 15/12/11
चं : 18/ 1/12
मंगळ : 12/ 2/12
राहु : 11/ 4/12
गु : 5/ 6/12

मंगलमंगल -  - बुधबुध
5/ 6/12 - 2/ 6/13
बुध : 25/ 7/12
केतु : 16/ 8/12
शु : 16/10/12
सुय : 3/11/12
चं : 3/12/12
मंगळ : 24/12/12
राहु : 18/ 2/13
गु : 5/ 4/13
शिन : 2/ 6/13

मंगलमंगल -  - केतुकेतु
2/ 6/13 - 29/10/13
केतु : 10/ 6/13
शु : 5/ 7/13
सुय : 12/ 7/13
चं : 24/ 7/13
मंगळ : 3/ 8/13
राहु : 25/ 8/13
गु : 15/ 9/13
शिन : 8/10/13
बुध : 29/10/13
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मंगलमंगल -  - शुशु
29/10/13 - 29/12/14
शु : 9/ 1/14
सुय : 30/ 1/14
चं : 5/ 3/14
मंगळ : 29/ 3/14
राहु : 2/ 6/14
गु : 28/ 7/14
शिन : 5/10/14
बुध : 4/12/14
केतु : 29/12/14

मंगलमंगल -  - सूयसूय
29/12/14 - 5/ 5/15
सुय : 5/ 1/15
चं : 15/ 1/15
मंगळ : 23/ 1/15
राहु : 12/ 2/15
गु : 1/ 3/15
शिन : 18/ 3/15
बुध : 6/ 4/15
केतु : 14/ 4/15
शु : 5/ 5/15

मंगलमंगल -  - चंचं
5/ 5/15 - 5/12/15
चं : 22/ 5/15
मंगळ : 4/ 6/15
राहु : 6/ 7/15
गु : 4/ 8/15
शिन : 7/ 9/15
बुध : 7/10/15
केतु : 19/10/15
शु : 24/11/15
सुय : 5/12/15

राहुराहु -  - राहुराहु
5/12/15 - 17/ 8/18
राहु : 30/ 4/16
गु : 10/ 9/16
शिन : 14/ 2/17
बुध : 2/ 7/17
केतु : 28/ 8/17
शु : 10/ 2/18
सुय : 29/ 3/18
चं : 20/ 6/18
मंगळ : 17/ 8/18

राहुराहु -  - गुगु
17/ 8/18 - 11/ 1/21
गु : 12/12/18
शिन : 29/ 4/19
बुध : 1/ 9/19
केतु : 21/10/19
शु : 15/ 3/20
सुय : 29/ 4/20
चं : 11/ 7/20
मंगळ : 1/ 9/20
राहु : 11/ 1/21

राहुराहु -  - शिनशिन
11/ 1/21 - 17/11/23
शिन : 23/ 6/21
बुध : 18/11/21
केतु : 18/ 1/22
शु : 9/ 7/22
सुय : 1/ 9/22
चं : 26/11/22
मंगळ : 26/ 1/23
राहु : 30/ 6/23
गु : 17/11/23
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राहुराहु -  - बुधबुध
17/11/23 - 5/ 6/26
बुध : 27/ 3/24
केतु : 20/ 5/24
शु : 23/10/24
सुय : 9/12/24
चं : 26/ 2/25
मंगळ : 19/ 4/25
राहु : 7/ 9/25
गु : 9/ 1/26
शिन : 5/ 6/26

राहुराहु -  - केतुकेतु
5/ 6/26 - 23/ 6/27
केतु : 27/ 6/26
शु : 30/ 8/26
सुय : 19/ 9/26
चं : 20/10/26
मंगळ : 12/11/26
राहु : 9/ 1/27
गु : 1/ 3/27
शिन : 29/ 4/27
बुध : 23/ 6/27

राहुराहु -  - शुशु
23/ 6/27 - 23/ 6/30
शु : 23/12/27
सुय : 17/ 2/28
चं : 17/ 5/28
मंगळ : 20/ 7/28
राहु : 2/ 1/29
गु : 26/ 5/29
शिन : 17/11/29
बुध : 20/ 4/30
केतु : 23/ 6/30

राहुराहु -  - सूयसूय
23/ 6/30 - 17/ 5/31
सुय : 9/ 7/30
चं : 6/ 8/30
मंगळ : 25/ 8/30
राहु : 13/10/30
गु : 27/11/30
शिन : 18/ 1/31
बुध : 4/ 3/31
केतु : 23/ 3/31
शु : 17/ 5/31

राहुराहु -  - चंचं
17/ 5/31 - 17/11/32
चं : 2/ 7/31
मंगळ : 3/ 8/31
राहु : 24/10/31
गु : 6/ 1/32
शिन : 2/ 4/32
बुध : 18/ 6/32
केतु : 20/ 7/32
शु : 20/10/32
सुय : 17/11/32

राहुराहु -  - मंगलमंगल
17/11/32 - 5/12/33

मंगळ : 9/12/32
राहु : 5/ 2/33
गु : 26/ 3/33
शिन : 26/ 5/33
बुध : 19/ 7/33
केतु : 11/ 8/33
शु : 14/10/33
सुय : 3/11/33
चं : 5/12/33
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गुगु  -  - गुगु
5/12/33 - 23/ 1/36
गु : 17/ 3/34
शिन : 19/ 7/34
बुध : 7/11/34
केतु : 22/12/34
शु : 30/ 4/35
सुय : 9/ 6/35
चं : 13/ 8/35
मंगळ : 27/ 9/35
राहु : 23/ 1/36

गुगु  -  - शिनशिन
23/ 1/36 - 5/ 8/38
शिन : 17/ 6/36
बुध : 26/10/36
केतु : 19/12/36
शु : 21/ 5/37
सुय : 7/ 7/37
चं : 23/ 9/37
मंगळ : 16/11/37
राहु : 3/ 4/38
गु : 5/ 8/38

गुगु  -  - बुधबुध
5/ 8/38 - 11/11/40
बुध : 30/11/38
केतु : 18/ 1/39
शु : 4/ 6/39
सुय : 15/ 7/39
चं : 23/ 9/39
मंगळ : 10/11/39
राहु : 13/ 3/40
गु : 1/ 7/40
शिन : 11/11/40

गुगु  -  - केतुकेतु
11/11/40 - 17/10/41
केतु : 30/11/40
शु : 26/ 1/41
सुय : 13/ 2/41
चं : 11/ 3/41
मंगळ : 1/ 4/41
राहु : 21/ 5/41
गु : 6/ 7/41
शिन : 29/ 8/41
बुध : 17/10/41

गुगु  -  - शुशु
17/10/41 - 17/ 6/44
शु : 27/ 3/42
सुय : 15/ 5/42
चं : 5/ 8/42
मंगळ : 1/10/42
राहु : 25/ 2/43
गु : 3/ 7/43
शिन : 5/12/43
बुध : 21/ 4/44
केतु : 17/ 6/44

गुगु  -  - सूयसूय
17/ 6/44 - 5/ 4/45
सुय : 1/ 7/44
चं : 25/ 7/44
मंगळ : 12/ 8/44
राहु : 25/ 9/44
गु : 3/11/44
शिन : 19/12/44
बुध : 30/ 1/45
केतु : 17/ 2/45
शु : 5/ 4/45
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गुगु  -  - चंचं
5/ 4/45 - 5/ 8/46
चं : 15/ 5/45
मंगळ : 13/ 6/45
राहु : 25/ 8/45
गु : 29/10/45
शिन : 15/ 1/46
बुध : 23/ 3/46
केतु : 21/ 4/46
शु : 11/ 7/46
सुय : 5/ 8/46

गुगु  -  - मंगलमंगल
5/ 8/46 - 11/ 7/47

मंगळ : 24/ 8/46
राहु : 15/10/46
गु : 29/11/46
शिन : 23/ 1/47
बुध : 10/ 3/47
केतु : 30/ 3/47
शु : 26/ 5/47
सुय : 13/ 6/47
चं : 11/ 7/47

गुगु  -  - राहुराहु
11/ 7/47 - 5/12/49
राहु : 20/11/47
गु : 15/ 3/48
शिन : 2/ 8/48
बुध : 5/12/48
केतु : 25/ 1/49
शु : 19/ 6/49
सुय : 2/ 8/49
चं : 14/10/49
मंगळ : 5/12/49

शिनशिन -  - शिनशिन
5/12/49 - 8/12/52

शिन : 26/ 5/50
बुध : 30/10/50
केतु : 3/ 1/51
शु : 3/ 7/51
सुय : 27/ 8/51
चं : 28/11/51
मंगळ : 1/ 2/52
राहु : 13/ 7/52
गु : 8/12/52

शिनशिन -  - बुधबुध
8/12/52 - 17/ 8/55
बुध : 25/ 4/53
केतु : 21/ 6/53
शु : 3/12/53
सुय : 21/ 1/54
चं : 12/ 4/54
मंगळ : 9/ 6/54
राहु : 4/11/54
गु : 13/ 3/55
शिन : 17/ 8/55

शिनशिन -  - केतुकेतु
17/ 8/55 - 26/ 9/56
केतु : 10/ 9/55
शु : 16/11/55
सुय : 6/12/55
चं : 10/ 1/56
मंगळ : 3/ 2/56
राहु : 3/ 4/56
गु : 26/ 5/56
शिन : 29/ 7/56
बुध : 26/ 9/56
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शिनशिन -  - शुशु
26/ 9/56 - 26/11/59
शु : 6/ 4/57
सुय : 3/ 6/57
चं : 8/ 9/57
मंगळ : 14/11/57
राहु : 5/ 5/58
गु : 7/10/58
शिन : 8/ 4/59
बुध : 19/ 9/59
केतु : 26/11/59

शिनशिन -  - सूयसूय
26/11/59 - 8/11/60
सुय : 13/12/59
चं : 11/ 1/60
मंगळ : 1/ 2/60
राहु : 23/ 3/60
गु : 8/ 5/60
शिन : 2/ 7/60
बुध : 21/ 8/60
केतु : 11/ 9/60
शु : 8/11/60

शिनशिन -  - चंचं
8/11/60 - 8/ 6/62
चं : 25/12/60
मंगळ : 28/ 1/61
राहु : 24/ 4/61
गु : 10/ 7/61
शिन : 10/10/61
बुध : 1/ 1/62
केतु : 4/ 2/62
शु : 9/ 5/62
सुय : 8/ 6/62

शिनशिन -  - मंगलमंगल
8/ 6/62 - 17/ 7/63
मंगळ : 1/ 7/62
राहु : 1/ 9/62
गु : 24/10/62
शिन : 27/12/62
बुध : 24/ 2/63
केतु : 17/ 3/63
शु : 23/ 5/63
सुय : 13/ 6/63
चं : 17/ 7/63

शिनशिन -  - राहुराहु
17/ 7/63 - 23/ 5/66
राहु : 21/12/63
गु : 7/ 5/64
शिन : 20/10/64
बुध : 15/ 3/65
केतु : 15/ 5/65
शु : 6/11/65
सुय : 27/12/65
चं : 23/ 3/66
मंगळ : 23/ 5/66

शिनशिन -  - गुगु
23/ 5/66 - 5/12/68
गु : 24/ 9/66
शिन : 19/ 2/67
बुध : 28/ 6/67
केतु : 21/ 8/67
शु : 23/ 1/68
सुय : 9/ 3/68
चं : 25/ 5/68
मंगळ : 18/ 7/68
राहु : 5/12/68
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ट पट प : दश वलेले दनांक दशा समा ीचे आहेत

योिगनी दशा

उ काउ का : 6  : 6 वषवष
18/ 7/78 - 17/ 8/83

उ का : 18/ 7/78
िस : 17/ 9/79
संकट : 16/ 1/81
मंगळ : 16/ 3/81
पंगल : 16/ 7/81
धा य : 16/ 1/82
मर : 16/ 9/82

भ का : 17/ 8/83

िसिस  : 7  : 7 वषवष
17/ 8/83 - 17/ 8/90

िस : 26/11/84
संकट : 15/ 6/86
मंगळ : 25/ 8/86
पंगल : 14/ 1/87
धा य : 14/ 8/87
मर : 24/ 5/88

भ का : 14/ 5/89
उ का : 17/ 8/90

संकटसंकट : 8  : 8 वषवष
17/ 8/90 - 17/ 8/98

संकट : 24/ 4/92
मंगळ : 14/ 7/92
पंगल : 24/12/92
धा य : 24/ 8/93
मर : 14/ 7/94

भ का : 24/ 8/95
उ का : 24/12/96
िस : 17/ 8/98

मंगळमंगळ : 1  : 1 वषवष
17/ 8/98 - 17/ 8/99

मंगळ : 24/ 7/98
पंगल : 13/ 8/98
धा य : 13/ 9/98
मर : 23/10/98

भ का : 13/12/98
उ का : 13/ 2/99
िस : 23/ 4/99
संकट : 17/ 8/99

पंगलपंगल : 2  : 2 वषवष
17/ 8/99 - 17/ 8/01

पंगल : 23/ 8/99
धा य : 23/10/99
मर : 12/ 1/00

भ का : 22/ 4/00
उ का : 22/ 8/00
िस : 11/ 1/01
संकट : 21/ 6/01
मंगळ : 17/ 8/01

धा यधा य : 3  : 3 वषवष
17/ 8/01 - 17/ 8/04

धा य : 11/10/01
मर : 11/ 2/02

भ का : 11/ 7/02
उ का : 11/ 1/03
िस : 10/ 8/03
संकट : 10/ 4/04
मंगळ : 10/ 5/04
पंगल : 17/ 8/04
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मरमर  : 4  : 4 वषवष
17/ 8/04 - 17/ 8/08

मर : 20/12/04
भ का : 10/ 7/05
उ का : 10/ 3/06
िस : 20/12/06
संकट : 9/11/07
मंगळ : 19/12/07
पंगल : 10/ 3/08
धा य : 17/ 8/08

भ काभ का : 5  : 5 वषवष
17/ 8/08 - 17/ 8/13

भ का : 20/ 3/09
उ का : 20/ 1/10
िस : 9/ 1/11
संकट : 19/ 2/12
मंगळ : 8/ 4/12
पंगल : 18/ 7/12
धा य : 18/12/12
मर : 17/ 8/13

उ काउ का : 6  : 6 वषवष
17/ 8/13 - 17/ 8/19

उ का : 8/ 7/14
िस : 7/ 9/15
संकट : 6/ 1/17
मंगळ : 6/ 3/17
पंगल : 6/ 7/17
धा य : 6/ 1/18
मर : 6/ 9/18

भ का : 17/ 8/19

िसिस  : 7  : 7 वषवष
17/ 8/19 - 17/ 8/26

िस : 16/11/20
संकट : 5/ 6/22
मंगळ : 15/ 8/22
पंगल : 4/ 1/23
धा य : 4/ 8/23
मर : 14/ 5/24

भ का : 4/ 5/25
उ का : 17/ 8/26

संकटसंकट : 8  : 8 वषवष
17/ 8/26 - 17/ 8/34

संकट : 14/ 4/28
मंगळ : 4/ 7/28
पंगल : 14/12/28
धा य : 14/ 8/29
मर : 4/ 7/30

भ का : 14/ 8/31
उ का : 14/12/32
िस : 17/ 8/34

मंगळमंगळ : 1  : 1 वषवष
17/ 8/34 - 17/ 8/35

मंगळ : 14/ 7/34
पंगल : 3/ 8/34
धा य : 3/ 9/34
मर : 13/10/34

भ का : 3/12/34
उ का : 3/ 2/35
िस : 13/ 4/35
संकट : 17/ 8/35
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पंगलपंगल : 2  : 2 वषवष
17/ 8/35 - 17/ 8/37

पंगल : 13/ 8/35
धा य : 13/10/35
मर : 2/ 1/36

भ का : 12/ 4/36
उ का : 12/ 8/36
िस : 1/ 1/37
संकट : 11/ 6/37
मंगळ : 17/ 8/37

धा यधा य : 3  : 3 वषवष
17/ 8/37 - 17/ 8/40

धा य : 1/10/37
मर : 1/ 2/38

भ का : 1/ 7/38
उ का : 1/ 1/39
िस : 31/ 7/39
संकट : 31/ 3/40
मंगळ : 30/ 4/40
पंगल : 17/ 8/40

मरमर  : 4  : 4 वषवष
17/ 8/40 - 17/ 8/44

मर : 10/12/40
भ का : 30/ 6/41
उ का : 28/ 2/42
िस : 8/12/42
संकट : 28/10/43
मंगळ : 8/12/43
पंगल : 28/ 2/44
धा य : 17/ 8/44

भ काभ का : 5  : 5 वषवष
17/ 8/44 - 17/ 8/49

भ का : 10/ 3/45
उ का : 10/ 1/46
िस : 30/12/46
संकट : 9/ 2/48
मंगळ : 29/ 3/48
पंगल : 9/ 7/48
धा य : 9/12/48
मर : 17/ 8/49

उ काउ का : 6  : 6 वषवष
17/ 8/49 - 17/ 8/55

उ का : 29/ 6/50
िस : 28/ 8/51
संकट : 28/12/52
मंगळ : 28/ 2/53
पंगल : 28/ 6/53
धा य : 28/12/53
मर : 28/ 8/54

भ का : 17/ 8/55

िसिस  : 7  : 7 वषवष
17/ 8/55 - 17/ 8/62

िस : 7/11/56
संकट : 27/ 5/58
मंगळ : 6/ 8/58
पंगल : 26/12/58
धा य : 26/ 7/59
मर : 6/ 5/60

भ का : 26/ 4/61
उ का : 17/ 8/62
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एस.नो.एस.नो. मंगळमंगळ पंगलपंगल धा यधा य मरमर भ काभ का उ काउ का िसिस संकटसंकट
अिधपतीअिधपती चं सुय गु मंगळ बुध शिन शु राहु

संकटसंकट : 8  : 8 वषवष
17/ 8/62 - 17/ 8/70

संकट : 5/ 4/64
मंगळ : 25/ 6/64
पंगल : 5/12/64
धा य : 5/ 8/65
मर : 25/ 6/66

भ का : 4/ 8/67
उ का : 4/12/68
िस : 17/ 8/70

मंगळमंगळ : 1  : 1 वषवष
17/ 8/70 - 17/ 8/71

मंगळ : 4/ 7/70
पंगल : 24/ 7/70
धा य : 24/ 8/70
मर : 4/10/70

भ का : 24/11/70
उ का : 24/ 1/71
िस : 3/ 4/71
संकट : 17/ 8/71

पंगलपंगल : 2  : 2 वषवष
17/ 8/71 - 17/ 8/73

पंगल : 2/ 8/71
धा य : 2/10/71
मर : 22/12/71

भ का : 1/ 4/72
उ का : 1/ 8/72
िस : 21/12/72
संकट : 31/ 5/73
मंगळ : 17/ 8/73

धा यधा य : 3  : 3 वषवष
17/ 8/73 - 17/ 8/76

धा य : 20/ 9/73
मर : 20/ 1/74

भ का : 20/ 6/74
उ का : 20/12/74
िस : 20/ 7/75
संकट : 20/ 3/76
मंगळ : 20/ 4/76
पंगल : 17/ 8/76

मरमर  : 4  : 4 वषवष
17/ 8/76 - 17/ 8/80

मर : 30/11/76
भ का : 19/ 6/77
उ का : 19/ 2/78
िस : 29/11/78
संकट : 19/10/79
मंगळ : 29/11/79
पंगल : 18/ 2/80
धा य : 17/ 8/80

भ काभ का : 5  : 5 वषवष
17/ 8/80 - 17/ 8/85

भ का : 28/ 2/81
उ का : 28/12/81
िस : 18/12/82
संकट : 28/ 1/84
मंगळ : 19/ 3/84
पंगल : 29/ 6/84
धा य : 29/11/84
मर : 17/ 8/85
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योितष व ाना या े ात जथे वंशो र  दशेला सवात अिधक मह वाचे मानले जाते तसेच, योिगनी दशेचे ह  आपले वेगळे
मह व आहे. अनेक व ान योितष वंशो र  दशेसोबत योिगनी दशेचा ह  योग करतात कारण, या दोघांना एक सोबत योग
कर याने अ यंत चांगले प रणाम ा  होतात आण फळ कथन म ये ह  मदत होते. वंशो र  दशा नव हांची होते आ ण याचा
एकूण दशा काळ 120 वषाचा असतो. तसेच, योिगनी दशा एकूणच आठ असतात याचा एकूण दशा म 36 वषाचा असतो
आण यानंतर पुनः याच माने ते परत भाव देते. येक योिगनी दशेचा वामी एक ह ह  असतो जसे :-

या कारे जातका या ज मापासून ारंभ होऊन सव 8 योिगनी दशा आपला आपला वभाव 36 वषापयत दसते आण 36
वषा या दशा अवधी नंतर पुनः ज म कालीन योिगनी दशा ारंभ होऊन तोच म आवृ ी केला जातो.
या सव दशेचा अवधी वेग-वेगळा असतो आण हे वेगवेग या कारचे फळ दे यात स म असतात.

योिगनी दशा फल

मंगलामंगला ( (चंचं ))
याचा एकूण अविध 1 वषाचा असतो.

पंगलापंगला ( (सुयसुय))
याचा एकूण अविध 2 वषाचा असतो.

धा याधा या ( (बृह पितबृह पित))
याचा एकूण अविध 3 वषाचा असतो.

ामरामर  ( (मंगळमंगळ))
याचा एकूण अविध 4 वषाचा असतो.

भ काभ का ( (बुधबुध))
याचा एकूण अविध 5 वषाचा असतो.

उ काउ का ( (शिनशिन))
याचा एकूण अविध 6 वषाचा असतो.

िस ािस ा ( (शुशु ))
याचा एकूण अविध 7 वषाचा असतो.

संकटासंकटा ( (राहुराहु))
याचा एकूण अविध 8 वषाचा असतो.

या दशेम ये तु हाला अनेक धािमक काय मात सहभागी हो याचे सौभा य ा  होईल तसेच तुमचे मन
प व तेकडे वाढेल. तु हाला संप नता ा  होईल आण जीवनात समृ  येईल. अनेक कारचे व ,
आभूषण, सुख, सु वधा आण यश तसेच मान ा ीचे योग बनतील तसेच घरात शुभ मंगल उ सवाचे
आयोजन होऊ शकते. या दशे या वेळ  तु हाला शुभता ा  होईल आण जीवनात येणा या क ांचे िनवारण
होईल.

तु हाला वा य लाभ होईल आण तुम या ित ेत वृ  होईल. या योिगनी दशे या अवधी म ये
तु हाला िन ावान आण सुशील जीवनसाथी तसेच आ ाकार  आण भा यशाली संतान ा ी ह  होऊ
शकते.

मंगला (चं ) योिगनी दशा

पंगला (सुय) योिगनी दशा
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या दशे या वेळ  काह  सम या समोर येऊ शकतात. तु हाला मानिसक तणाव आण शर र क क  हो याची
श यता असेल. जर कंुडलीम ये अ य योग उप थत असले तर, या वेळात दय रोग ह  िचंता देऊ शकतो
तसेच, आग, दुघटना कंवा ऊन संबंिधत आरो य सम या तुम या सम  येऊ शकतात तथा प, कुणी व र
य या सहयोगाने तुम या कायात यश ा ी होईल. या वेळ  वाईट संगती या कारणाने तुम या मान
तसेच यश हानी ह  होऊ शकते परंतु, दुसर कडे तु हाला यापारात कुशलता िमळेल तसेच, क  आण
लेश पासून मु  ह  िमळेल. तु हाला स ा सुख ा  होऊ शकते अथात, या दशेम ये तु हाला िमळते-

जुळते प रणाम ा  होऊ शकतात.

या दशा अवधी या वेळ  तु हाला अनेक कारचा आनंद, उ म धन आण उ म आरो य िमळू शकते.
या या अित र  तुमची समृ  वाढेल आण तु हाला िस  ह  ा  होऊ शकते. जर तु ह  ववा हत आहे
तर, तुमचे वैवा हक जीवन आनंद  राह ल आण जर अ ववा हत असेल तर, या वेळ  ववाहाचे योग बनू
शकतात. सरकार कडून चांग या स मान आण वैभवाची ा ी होऊ शकते तसेच तीथ या ा कर याची
संधी िमळेल. तु ह  बरेच धािमक बनाल आण या वेळेत तुम या जीवनात धन-धा याची वृ  होईल.

धा या (बृह पित) योिगनी दशा

या दशा अवधी म ये तु हाला सम यांचा सामना करावा लागू शकतो. एक थानापासून दुस या थानावर
मण कर याचे योग बनतील आण या ा अिधक होईल तसेच काह  या ा वनाकारण होऊ शकतात यामुळे

तु हाला काह  खास लाभ िमळणार नाह  आण यात धन हानी ह  होऊ शकते. काह  आव यक काय वश
तु ह  आप या घरापासून दूर जाऊ शकतात तसेच मान स मानात ह  कमतरता वाटू शकते हणून,
आप या कायावर वशेष ल  ठेवा, कुठे ते तु हाला िचंता तर घेऊन नको यायला.

ामर  (मंगल) योिगनी दशा

या दशे या वेळ  तुम या जीवनात आनंद येईल आण तुमचे कौटंु बक जीवन ह  खूप चांग या कारे
यतीत होईल. तुम या िम  मंडळ  म ये वाढ होईल आण िम ांसोबत वेळ घालव याची संधी िमळेल. जर
तु ह  यापार करतात तर, यात तु हाला उ म नफा ा  होऊ शकतो तसेच, तु हाला सुख सु वधांची
ा ी ह  होईल.

भ का (बुध) योिगनी दशा

या दशे या वेळ  तु हाला काह  वाहन दुघटना अथवा धन हानी हो याची श यता दसते. तुमचे काह
वाहन ह  चोर  होऊ शकते अथवा तुम या संतानला काह  सम या होऊ शकते. जर तु ह  पूव  काय ा या

उ का (शिन) योिगनी दशा
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वरोधात जाऊन काय केले आहे तर, यावेळ  सरकार  े ाकडून तु हाला िचंता, दंड होऊ शकतो. कौटंु बक
जीवनात थोडा तणाव राह याची श यता आहे आण तु हाला वशेष पात कान, दात, पाय, दय आण
उदर रोग हो याची श यता या वेळेत राह ल हणून, आप या आरो या या ित सतक राहा आ ण कुठले
ह  असे काम क  नका जे मानहानी कंवा धनहानीचे कारण असेल.

या दशे या वेळ  तु हाला अनेक कार या शुभ वाता ा  होतील आण तुम या इ छेची पूत  होईल.
तु हाला चांगले धन लाभ ह  होईल आण जीवनात शुभता येईल. तु हाला स नता आण िस ची ा ी
होईल तसेच धन, व ा, समृ या बाबतीत तु ह  बरेच भा यवान िस  हाल. तुमचे वा य उ म
राह ल तसेच, या वेळ  विभ न कार या र ा आ ण आभूषण तसेच महाग सामान खरेद  कर याचे योग
ह  बनतील. या दशा काळात तु ह  खूप स न ह  राहाल.

िस ा (शु ) योिगनी दशा

या दरेषे या वेळ  तु हाला थोड  काळजी यावी लागेल कारण, यावेळ  तु हाला कुठ या कारचे क  कंवा
संकटाचा सामना ह  करावा लागू शकतो. मह वपूण कायात बाधा येऊ शकतात आण धन हानीची श यता
ह  राह ल. काह  मह वा या योजना या वेळ  अडकू शकतात तसेच वा थ सम या ह  हो याची श यता
राह ल. जर तु ह  आधीपासून आजार  आहे तर, यावेळ  वशेष पात आप या आरो याची काळजी या.

संकटा (राहु) योिगनी दशा
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िमथुन प ती: कारकांश वाश कंुडली

कारक
कारककारक थरथर चाराचारा
आ मा सुय जु
अमा य मेक स
ातृ मंगळ मेक

मातृं चं चं
पु जु मंगळ
नाती स सुय
दारा वेनू वेनू

अव था
हह जागृतजागृत बला दबला द द ादद ाद

सूय जागृत कुमार वतः
चं व न युवा मु दत
मंगल व न युवा खल
बुध व न कुमार द न
गु जागृत बाल मु दत
शु जागृत बाल द न
शिन शुषु वृ द न

156

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



आ ढ कंुडली कंवा अ धा ल न कंुडली योितषा या े ात बरेच मह वाचे थान ठेवते. महष  पराशराने जथे याला मह व दले
आहे तेच जैिमनी प तीचा योग करणारे योितष ह  आ ढ ल न कंुडलीचा योग खूप सटक रािश भ व य दे यासाठ  करतात.
आ ढ़ ल न कंुडली ह  आम यासाठ  िततकच मह वाची आहे जतक  ज म कंुडली आहे कारण, जथे ज म कंुडलीपासून आप या
शर र आण आप या य वाचा बाबतीत मा हती िमळते आण आप याला मा हती िमळते क , वा तवात आपण काय आहे,
तेच आ ढ ल न कंुडली सांगते क , समाजा या समोर आपण काय आहे. अथात समाजात आमचे काय अ त व आहे काय
ितमा आहे आण समाजाचे लोक आप याला काय व पात पाहतात यामुळे आ ढ ल न कंुडलीचा योग केला जातो आण या
कारे ल न कंुडलीम ये हां या अनुसार फळ कथन केले जाते याच कारे आ ढ ल न कंुडलीम ये ह  हे काय केले जाते.

आ ढ चाट

  टपणटपण
1. आ ह  आ ढ पद गणनेसाठ  राहू आ ण केतू या ताकद वर वचार करत नाह .
2. आ ह  आ ढ पद गणना क न अपवादांचा उपयोग करत आहोत.
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ट पट प : दश वलेले दनांक दशा समा ीचे आहेत

चर दशा

वृषभ 03 वष 23/ 8/79 - 23/ 8/82
मेष 02 वष 23/ 8/82 - 23/ 8/84
मीन 08 वष 23/ 8/84 - 23/ 8/92

कंुभ 06 वष 23/ 8/92 - 23/ 8/98
मकर 05 वष 23/ 8/98 - 23/ 8/03
धनु 07 वष 23/ 8/03 - 23/ 8/10

वृ क 07 वष 23/ 8/10 - 23/ 8/17
तुळ 10 वष 23/ 8/17 - 23/ 8/27
क या 02 वष 23/ 8/27 - 23/ 8/29

िसंह 12 वष 23/ 8/29 - 23/ 8/41
कक 11 वष 23/ 8/41 - 23/ 8/52
िमथुन 01 वष 23/ 8/52 - 23/ 8/53

वृषभवृषभ 3  3 वषवष
मेष 23/ 8/79 - 23/11/79
मीन 23/11/79 - 23/ 2/80
कंुभ 23/ 2/80 - 23/ 5/80
मकर 23/ 5/80 - 23/ 8/80
धनु 23/ 8/80 - 23/11/80
वृ क 23/11/80 - 23/ 2/81
तुळ 23/ 2/81 - 23/ 5/81
क या 23/ 5/81 - 23/ 8/81

िसंह 23/ 8/81 - 23/11/81
कक 23/11/81 - 23/ 2/82

िमथुन 23/ 2/82 - 23/ 5/82
वृषभ 23/ 5/82 - 23/ 8/82

मेषमेष 2  2 वषवष
वृषभ 23/ 8/82 - 23/10/82
िमथुन 23/10/82 - 23/12/82
कक 23/12/82 - 23/ 2/83
िसंह 23/ 2/83 - 23/ 4/83
क या 23/ 4/83 - 23/ 6/83
तुळ 23/ 6/83 - 23/ 8/83

वृ क 23/ 8/83 - 23/10/83
धनु 23/10/83 - 23/12/83
मकर 23/12/83 - 23/ 2/84
कंुभ 23/ 2/84 - 23/ 4/84
मीन 23/ 4/84 - 23/ 6/84
मेष 23/ 6/84 - 23/ 8/84

मीनमीन 8  8 वषवष
मेष 23/ 8/84 - 23/ 4/85
वृषभ 23/ 4/85 - 23/12/85
िमथुन 23/12/85 - 23/ 8/86
कक 23/ 8/86 - 23/ 4/87
िसंह 23/ 4/87 - 23/12/87
क या 23/12/87 - 23/ 8/88
तुळ 23/ 8/88 - 23/ 4/89
वृ क 23/ 4/89 - 23/12/89
धनु 23/12/89 - 23/ 8/90
मकर 23/ 8/90 - 23/ 4/91
कंुभ 23/ 4/91 - 23/12/91
मीन 23/12/91 - 23/ 8/92
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कंुभकंुभ 6  6 वषवष
मीन 23/ 8/92 - 23/ 2/93
मेष 23/ 2/93 - 23/ 8/93
वृषभ 23/ 8/93 - 23/ 2/94
िमथुन 23/ 2/94 - 23/ 8/94
कक 23/ 8/94 - 23/ 2/95
िसंह 23/ 2/95 - 23/ 8/95
क या 23/ 8/95 - 23/ 2/96
तुळ 23/ 2/96 - 23/ 8/96

वृ क 23/ 8/96 - 23/ 2/97
धनु 23/ 2/97 - 23/ 8/97
मकर 23/ 8/97 - 23/ 2/98
कंुभ 23/ 2/98 - 23/ 8/98

मकरमकर 5  5 वषवष
धनु 23/ 8/98 - 23/ 1/99

वृ क 23/ 1/99 - 23/ 6/99
तुळ 23/ 6/99 - 23/11/99
क या 23/11/99 - 23/ 4/00
िसंह 23/ 4/00 - 23/ 9/00
कक 23/ 9/00 - 23/ 2/01
िमथुन 23/ 2/01 - 23/ 7/01
वृषभ 23/ 7/01 - 23/12/01
मेष 23/12/01 - 23/ 5/02
मीन 23/ 5/02 - 23/10/02
कंुभ 23/10/02 - 23/ 3/03
मकर 23/ 3/03 - 23/ 8/03

धनुधनु 7  7 वषवष
वृ क 23/ 8/03 - 23/ 3/04
तुळ 23/ 3/04 - 23/10/04
क या 23/10/04 - 23/ 5/05
िसंह 23/ 5/05 - 23/12/05
कक 23/12/05 - 23/ 7/06
िमथुन 23/ 7/06 - 23/ 2/07
वृषभ 23/ 2/07 - 23/ 9/07
मेष 23/ 9/07 - 23/ 4/08
मीन 23/ 4/08 - 23/11/08
कंुभ 23/11/08 - 23/ 6/09
मकर 23/ 6/09 - 23/ 1/10
धनु 23/ 1/10 - 23/ 8/10

वृ कवृ क 7  7 वषवष
तुळ 23/ 8/10 - 23/ 3/11
क या 23/ 3/11 - 23/10/11
िसंह 23/10/11 - 23/ 5/12
कक 23/ 5/12 - 23/12/12
िमथुन 23/12/12 - 23/ 7/13
वृषभ 23/ 7/13 - 23/ 2/14
मेष 23/ 2/14 - 23/ 9/14
मीन 23/ 9/14 - 23/ 4/15
कंुभ 23/ 4/15 - 23/11/15
मकर 23/11/15 - 23/ 6/16
धनु 23/ 6/16 - 23/ 1/17

वृ क 23/ 1/17 - 23/ 8/17

तुळतुळ 10  10 वषवष
वृ क 23/ 8/17 - 23/ 6/18
धनु 23/ 6/18 - 23/ 4/19
मकर 23/ 4/19 - 23/ 2/20
कंुभ 23/ 2/20 - 23/12/20
मीन 23/12/20 - 23/10/21
मेष 23/10/21 - 23/ 8/22
वृषभ 23/ 8/22 - 23/ 6/23
िमथुन 23/ 6/23 - 23/ 4/24
कक 23/ 4/24 - 23/ 2/25
िसंह 23/ 2/25 - 23/12/25
क या 23/12/25 - 23/10/26
तुळ 23/10/26 - 23/ 8/27

क याक या 2  2 वषवष
तुळ 23/ 8/27 - 23/10/27
वृ क 23/10/27 - 23/12/27
धनु 23/12/27 - 23/ 2/28
मकर 23/ 2/28 - 23/ 4/28
कंुभ 23/ 4/28 - 23/ 6/28
मीन 23/ 6/28 - 23/ 8/28
मेष 23/ 8/28 - 23/10/28

वृषभ 23/10/28 - 23/12/28
िमथुन 23/12/28 - 23/ 2/29
कक 23/ 2/29 - 23/ 4/29
िसंह 23/ 4/29 - 23/ 6/29
क या 23/ 6/29 - 23/ 8/29
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िसंहिसंह 12  12 वषवष
क या 23/ 8/29 - 23/ 8/30
तुळ 23/ 8/30 - 23/ 8/31
वृ क 23/ 8/31 - 23/ 8/32
धनु 23/ 8/32 - 23/ 8/33
मकर 23/ 8/33 - 23/ 8/34
कंुभ 23/ 8/34 - 23/ 8/35
मीन 23/ 8/35 - 23/ 8/36
मेष 23/ 8/36 - 23/ 8/37

वृषभ 23/ 8/37 - 23/ 8/38
िमथुन 23/ 8/38 - 23/ 8/39
कक 23/ 8/39 - 23/ 8/40
िसंह 23/ 8/40 - 23/ 8/41

कककक 11  11 वषवष
िमथुन 23/ 8/41 - 23/ 7/42
वृषभ 23/ 7/42 - 23/ 6/43
मेष 23/ 6/43 - 23/ 5/44
मीन 23/ 5/44 - 23/ 4/45
कंुभ 23/ 4/45 - 23/ 3/46
मकर 23/ 3/46 - 23/ 2/47
धनु 23/ 2/47 - 23/ 1/48

वृ क 23/ 1/48 - 23/12/48
तुळ 23/12/48 - 23/11/49
क या 23/11/49 - 23/10/50
िसंह 23/10/50 - 23/ 9/51
कक 23/ 9/51 - 23/ 8/52

िमथुनिमथुन 1  1 वषवष
वृषभ 23/ 8/52 - 23/ 9/52
मेष 23/ 9/52 - 23/10/52
मीन 23/10/52 - 23/11/52
कंुभ 23/11/52 - 23/12/52
मकर 23/12/52 - 23/ 1/53
धनु 23/ 1/53 - 23/ 2/53

वृ क 23/ 2/53 - 23/ 3/53
तुळ 23/ 3/53 - 23/ 4/53
क या 23/ 4/53 - 23/ 5/53
िसंह 23/ 5/53 - 23/ 6/53
कक 23/ 6/53 - 23/ 7/53
िमथुन 23/ 7/53 - 23/ 8/53
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वै दक योितष णालीम ये जैिमनी योितष प ित फळ कथन कर यात बर च सटक िस  होते. जथे वश र  दशा हांची
दशा होते तसेच जैिमनी चर दशा राशींची दशा असते. मेष पासून मीन राशीपयत एकूण 12 राशी असतात हणून, जैिमनी चर
दशा ह  12 राशींची दशा असते.
सव राशीचा आपला एक वभाव असतो आण या या आधारेच येक राशी आपले फळ दान करते.

जैिमनी चर दशा फळ

या दशे या वेळ  तुम या घरात अनेक कारचे अितथी येतील आण घरात आनंदाचे वातावरण राह ल तसेच
मुलांचा ग धळ आरडा-ओरड ह  असू शकतो. तु ह  बरेच मह वाकां ी बनाल आण आप या वभावात
थोड  आ मकतेची वृ  होईल. मह वाकां ा पूण कर यासाठ  तु ह  य  कराल परंतु, आ मकतेला
िनयं त ठेव याचा य  करा या दशे या वेळ  तु हाला जनावरांकडून दुखापत होऊ शकते. वशेषतः उंद र,
मांजर, कु ा इ याद  पासून सावधान राहा. घाई-गद त कुठले ह  काम क  नका.

मेष रािश जैिमनी चर दशा

या राशीतील दशेम ये तुम या कुटंुबात आनंद येईल आण तु हाला धन लाभ हो याची बळ श यता आहे.
जर तु ह  आधीपासून वचार केला आहे तर, या काळात तु ह  वाहन खरेद  क  शकतात.या दशा काळात
तु ह  ब याच सुखांचा अनुभव याल तथा प, वाहन सावधानतेने चालवा कारण, कुठ या वाहन अथवा
ा यांमुळे तु हाला थोड -फार दुखापत कंवा दुघटना हो याची श यता राहू शकते.

वृषभ रािश जैिमनी चर दशा

या राशीतील दशेम ये तुम या वचारात वृ  होईल आण तु ह  यो य दशेत वचार क  शकाल. याचा
लाभ तु हाला जीवना या विभ न े ात िमळेल. जर तु ह  िश ण घेत असाल तर, तु हाला िश णात
यश िमळेल आण जर तु ह  यापार करत आहे तर, यात ह  या काळात उ नती िमळू शकते. तथा प,
तुमचे आरो य या वेळेत कमजोर राहू शकते. वशेषतः काह  वचे संबंिधत िचंता, एलज  कंवा नस आण
नाड  संबंिधत रोग होऊ शकतो यासाठ  सावधान राहणे गरजेचे असेल.

िमथुन रािश जैिमनी चर दशा

ह  दशा तुम यासाठ  बर च उ नती दायक राहणार  आहे. या वेळेत तु हाला बहुमू य र  संबंिधत यवसाय

कक रािश जैिमनी चर दशा

161

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



कंवा काह  असा यवसाय याम ये वदेशी यापार होत असेल, यात तु हाला उ म यश िमळू शकते. या
वेळ  तु हाला जल संबंिधत आजार, जसे कावीळ, कॉलरा इ याद  पासून वाचले पा हजे आण खोल
पा यात नान कर यापासून सावधान रा हले पा हजे. या वेळ  तु ह  बरेच भावुक असाल आण आप या
कुटंुबा या बाबतीत वचार कराल हणून, घरगुती कायात तुमची य तता वाढेल.

या राशी या दशा काळात तु हाला आप याम ये अ ा मकते म ये वृ  पहायला िमळेल आण तुमचा
कल धािमक कायात अिधक असेल. तु ह  कुठे पवतीय देशात कंवा जंगल म ये ा ण कर यास जाऊ
शकतात परंतु, यावेळ  अिधक उंच ठकाणावर जा यापासून वाचले पा हजे कारण, ितथून पड याची श यता
असू शकते. या या अित र  आप या काय े ात ह  ल  ा कारण, तुमची पदावनित होऊ शकते या या
वपर त जर तु ह  चांगले काय केले तर, पद उ नती ह  ा  होऊ शकते. काह  ाणी जसे कु ा इ याद
चाव याची कंवा काह  दुघटना हो याची आशंका राहू शकते.

िसंह रािश जैिमनी चर दशा

या राशीतील दशेम ये तु हाला िश णात अनुकूल प रणाम िमळतील आण तु ह  बरेच उ म दशन क
शकाल. जर तु ह  काह  यापार करतात तर, यात तु हाला चांगला लाभ िमळेल आण या वेळेत तुम या
यापाराचा व तार ह  होऊ शकतो. तुम या तक मतेम ये वृ  होईल. तसेच, दुसर कडे अ नी संबंिधत
काह  दुघटना अथवा वचा संबंिधत रोग जसे खाज, एलज , च टा इ याद  हो याची श यता राह ल.

क या रािश जैिमनी चर दशा

या राशीतील दशेम ये तु हाला सव कारचे चांगले प रणाम ा  होऊ शकतात. तुम या जीवनात सुख
आण समृ  येईल तसेच तु ह  स न ा  बनाल. लोकां या मनात तुम या ित आकषण वाढेल.
तुम या वचारात सकारा मकता येईल आण शुभ कायात तुमचे मन लागेल. या या यित र , तु हाला
विभ न कारचे सुख, मग ते वाहन सुख असो, कंवा भवन सुख, ा  होऊ शकते. जीवनात ेमात वृ
होईल.

तुळ रािश जैिमनी चर दशा

ह  दशा तुम या जीवनात मह वपूण प रवतन घेऊन येईल. जर तु ह  काह  शोध काय करत आहे कंवा
काह  गूढ अ ययन करतात अथवा, अ या मक पात यान इ याद  करतात तर, तु हाला बरेच उ म
प रणाम िमळू शकतात तथा प, तुम या आरो यासाठ  दशा चांगली नसेल. वशेषतः औषधांचे साइड
इफे टने अथवा फूड पॉइजिनंग या कारणाने तु हाला क  होऊ शकते. या या अित र  इंजे शन ने

वृ क रािश जैिमनी चर दशा
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इ फे शन हो याची भीती राहू शकते अथवा कुठ या जलीय जीव ारे ती होऊ शकते.

या दशे या वेळ  जीवनात बरेच चढ-उतार येऊ शकतात कारण, बर च रह यमयी अशा आहे. या दशे या
काळात तु हाला ब याच माणात उ नती आण उ च पद ा ी ह  होवू शकते परंतु, अचानक वा य
संबंिधत क  ह  होऊ शकतात कंवा काह  दुघटना ह  होऊ शकते. तु हाला उंच थानापासून पडणे कंवा
काह  चुक या काया या कारणाने पद ती होऊ शकते. या वेळात तु हाला आप या श ू ं या ित सावधान
रा हले पा हजे कारण, ते तु हाला नुकसान पोहचव याचा य  क  शकतात.

धनु रािश जैिमनी चर दशा

ह  दशा तुम या जीवनात बदलावाचे कारण बनू शकते. बदल मग ते लहान असो अथवा मोठे, तुम या
जीवनावर चांगलाच भाव पाडेल. या वेळेत तु ह  आप या िनवास थानात बदल क  शकतात कंवा
आप या नोकर या थानात बदल क  शकतात. या या यित र , या दशा काळात जीवन संबंिधत मोठे
बदल जसे क , ववाह होणे कंवा संतान होणे कंवा आरो य सवात जा त खराब होऊ शकते हणून, थोडे
सावधान राह याची आव यकता आहे.

मकर रािश जैिमनी चर दशा

या दशे या वेळ  तु ह  पुढे येऊन बरेच दान, पु य, धािमक काय कराल तसेच, समाजा या हतासाठ
परोपकाराचे काय कराल यामुळे तुम या मान आण स मानात वृ  होईल. लोक तुम या कडून आप या
कायासाठ  स ला घे यास येतील अथवा काह  गरजू य  तुम याकडे मदत माग यास येऊ शकतात आण
तु ह  यांची मदत ह  कराल. यामुळे समाजात तुमची कत  वाढेल. तुमचे लोकांकडून कौतुक होईल.

कंुभ रािश जैिमनी चर दशा

या राशीतील दशेम ये तु ह  बरेच भावुक हाल आण भावुकतेम ये येऊन काह  चुकचा िनणय ह  घेऊ
शकतात हणून, कुठला ह  िनणय घे याआधी कुणी व र  य चा स ला घेणे उ म असेल तथा प,
तु हाला जीवनात या दशे या वेळ  बरेच मह वपूण अनुभव ा  होतील जे भ व यात तुम या कामी येईल.
फ  इतकेच नाह  तर, तु ह  गहन अ या मा या े ात ह  चांगले दशन क  शकाल. ह  दशा जीवनाला
अ या मक या समृ  बनव यासाठ  बर च मह पूण आहे.

मीन रािश जैिमनी चर दशा
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ज मज म म तकम तक वषवष
ी  िलंगिलंग ी 

23/8/1979 ज म दवसज म दवस 23/8/2020 
23:53:18 ज मवेळज मवेळ 12:9:8 
गु वार ज मतार खज मतार ख   र ववार 
Delhi  ज म थानज म थान Delhi 
28 योितषयोितष  अ ांशअ ांश 28 
77  रेखांशरेखांश 77 

00:21:07  थानीयथानीय  समयसमय  संशोधनसंशोधन 00:21:07 
00:00:00  युयु   काळकाळ  संशोधनसंशोधन 00:00:00 
23:32:10 ज मवेळेचीज मवेळेची  एल.एम.ट .एल.एम.ट . 11:48:00 
05:54:06  सूय दयसूय दय 05:54:45 
18:53:43  सूया तसूया त 18:52:38 
वृषभ  ल नल न तुळ 
शु   ल नल न  अिधपतीअिधपती शु  
िसंह  रािशरािश तुळ 
सूय  रािशरािश  अिधपतीअिधपती शु  

पू0फा गुनी  नन  िच ा 
शु   नन   अिधपतीअिधपती मंगल 
षव  योगयोग षु ल 
भाव  कारणकारण बालव 
क या  रासरास ( (पा ा यपा ा य)) क या 

023-34-20  अयनांशअयनांश 024-08-41 

ल हर  आयन  अयनांशअयनांश  नावनाव ल हर  आयन 

वषफळ ववरण
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  वषफळवषफळ  आलेखआलेख((सौरसौर  परतीचापरतीचा  आलेखआलेख) - 2020) - 2020

 वषफळ को क
ह राशी रेखांश

ल न तुळ 27-02-08 
सुय िसंह 06-27-58 
चं  तुळ 03-40-07 
मंगळ मेष 01-48-48 
बुध िसंह 12-05-41 
गु  धनु 24-00-03 
शु  िमथुन 21-03-31 
शिन मकर 02-13-44 
राहु िमथुन 01-38-04 
केतु धनु 01-38-04 
युरेनस मेष 16-37-02 
नेपचून कंुभ 25-52-36 
लुटो धनु 28-34-28 
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 वषफळ (वा षक अनुमान)  सहम
सहम अंश ह
पु य मकर 24.14.17 शिन
िश ण िसंह 29.49.58 सूय
लोक यता व कत क या 26.47.53 बुध
िम मकर 26.39.12 शिन
वड ल मीन 22.47.53 गु
आई मीन 09.38.43 गु
आयु य धनु 05.15.48 गु
कण िमथुन 16.45.14 बुध
मृ यू िसंह 27.28.03 सूय
परदेश संचार क या 15.43.13 बुध
धन िमथुन 24.07.46 बुध
ववाहबा  संबंध क या 11.37.41 बुध
रोग धनु 20.24.08 गु
एकांतर यवसाय िसंह 28.28.31 सूय
यापार मकर 18.36.34 शिन
काय िस कंुभ 02.13.43 शिन
ल न वृषभ 15.51.55 शु
अप य मीन 08.56.29 गु

ेम कक 02.37.48 चं

 पंचािधकार
अिधपती ह
मु थ अिधपती वेन
ज म ज अिधपती वेन
वष ज अिधपती वेन
ीराशी अिधपती मेर
दनरा ी अिधपती सुय

 वष  तपशील
म तक तपशील
वषा वेश ता रख 23/08/2020
वषा वेश वेळ 12:09:08
मु थ राशी तुळ
घरामधील मु थ 1
ज मप केतील मु थ 6
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धंदा िमथुन 16.45.14 बुध
वैर कंुभ 26.37.11 शिन
कारावास धनु 19.02.41 गु
आिथक नफा मीन 09.38.43 गु

सहम अंश ह

 मु ा  वमशो र  दशा
ह पासून पयत

गु 23/8/2020 11/10/2020
शिन 11/10/2020 07/12/2020
बुध 07/12/2020 28/01/2021
केतु 28/01/2021 18/02/2021
शु 18/02/2021 20/04/2021
सुय 20/04/2021 09/05/2021
चं 09/05/2021 08/06/2021
मंगळ 08/06/2021 29/06/2021
राहु 29/06/2021 23/08/2021

 मु ा  योिगनी दशा
दशा ह पासून पयत
िस शु 23/8/2020 02/11/2020
संकट राहु 02/11/2020 22/01/2021
मंगळ चं 22/01/2021 01/02/2021
पंगल सुय 01/02/2021 21/02/2021
धा य गु 21/02/2021 23/03/2021
मर मंगळ 23/03/2021 03/05/2021

भ का बुध 03/05/2021 23/06/2021
उ का शिन 23/06/2021 23/08/2021
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वषफळ ववरण 2020 - 2021

वष सारांश
मुथंा ता जक वष फळात एक मह वपूण बंदु आहे. या वषा या कंुडली म ये तुमचा मुथंा प हले भाव आहे.
हा तुम यासाठ  कृती कर याचा काळ आहे. व वध े ातून अनपे त भेटव तू आण लाभ िमळेल. तुम या क रअरम ये
गती आण सवागीण समृ  लाभेल. तुमचे श  ू तुम या मागात अडथ या हो याचा वचारह  करणार नाह त आण

तुम याकडे इतर लोक आक षत होतील व तुमची ितमाह  उंचावेल. शासनकत, व र  आण अिधकार  यांची तुम यावर मज
राह ल. तुमचे आरो य िनरोगी राह ल. यंदा वाहन ा ीचा योग आहे.

दशा शु
फे ुवार  19, 2021 - ए ल
20, 2021

दशा सुय
ए ल 20, 2021 - मे 09,
2021

दशा चं
मे 09, 2021 - जून 08,
2021

दशा मंगळ
जून 08, 2021 - जून 29,
2021

दशा राहु
जून 29, 2021 - ऑग ट
23, 2021

फे ुवार  19, 2021 - ए ल 20, 2021 दशा शु

तु ह  थोडे य  के यानेच तुमची कमाई वाढेल. या काळात वपर त प र थतीं मधून यो य प तीने बाहेर
येणा या तुम या मतांचा वकास होईल. नवम भावात शु ाची थती आिथक संप नतेला दशवते, अतः
या काळात आिथक समृ ता टकून राह ल. या काळात लांबची या ा लाभदायक ठरेल. या या े या
मा यमाने तु हाला यवसायात यश िमळेल.

आिथक जीवन

उ च पदा या लोकांकडून तु ह  स मान ा  कराल आण यांची कृपा तुम यावर टकून राह ल. जर
तुमची पदो नती होणारच असेल तर तु हाला मनासारखे यश िमळ याची श यता आहे. तुम या
आ म व ासात काह  कमतरता येणार नाह , हणून तु ह  मो यात या मो या सम यांना सहज र या मात
क  शकाल. परंतु एक गो  ल ात ठेवा, आळसामुळे कुठलेह  काम मधेच अपूण सोडू नका.

क रयर
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आई वड ल आण गु जनां सोबत संबंध अित मधुर राहतील. या काळा या वेळेत तु ह  लांब देशाची या ा
कराल. कौटंु बक जीवन तुम यासाठ  सुखद आण अनुकूल राह ल. चांग या कायात घरातील लोक तुमची
मदत करतील. या वेळेत कुटंुबातील सद यां या सं येत वृ  हो याची श यता आहे.

कौटंु बक जीवन

ेम संगाने जोडले या गो ी आ ण वैवा हक जीवनासाठ  उ म वेळ राह ल. आप या जीवनसाथी कंवा
ेमी सोबत कुठ या या वेर जाऊ शकतात. या वेळेत तुम या ना याम ये एक नवीन घिन ता येईल.

तुम या दोघांम ये कधी कधी नाराज थती बनू शकते हणून येक गो ीला बोलून सोडव याचा य
करा.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात तु ह  व थ आण उजावान राहाल. जर कुठ या जु या आजाराने पी डत आहे तर या काळात
तुम या आरो यात सुधारणा पहायला िमळू शकते. ातः लवकर उठून योग आण यायाम करणे
तुम यासाठ  लाभकार  असेल. याने तु हाला शार रक आण मानिसक लाभ िमळेल.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या सासर या प ासोबत चांगले संबंध िनमाण करा. नवीन नवीन थळ  फरायला जा आण
नवीन लोकांना जाणून या.

कायकाय  कक   नयेनये
वतः या वतं ते या मागे अिधक पळू नका. उ च िश णाकडे ल  क त करा.

उपायउपाय
ी दुगा स शती चा पाठ करा. पा यात इलायची टाकून नान करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

ए ल 20, 2021 - मे 09, 2021 दशा सुय

आिथक जीवन
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एकादश भावात थत सुय अनुकूल प रणाम देतो. या या भावाने तुमची सम त इ छा व मह वाकां ा
पूण होतील. या या फळ व प तु हाला धन लाभ होईल. या कालावधीत तु हाला िम  आण
नातेवाइकांचे सहयोग िमळेल. तु हाला काह  शुभ प रणाम दान करेल. एकादश भावात थत सुया या
भावाने तु ह  अिधक गुतंवणूक कराल आण ह  सव गुतंवणूक काय तुम यासाठ  लाभदायक िस  होईल,
हणून जर तु ह  जर गुतंवणुक  संबंधात काह  योजना करत असाल तर समजदार ने सव गो ी करणे

गरजेचे आहे.

नोकर  आण यवसायात होणारा येक सौदा आ ण समझोता तुम यासाठ  लाभकार  असेल. या अवधी
म ये तुम या कमाई म ये वाढ होईल. जर तु ह  नोकर  पेशा आहेत तर तु हाला वेतन वृ ची खुशखबर
िमळू शकते. नोकर  आण यवसाय दो ह  े ात तु हाला उ च अिधका यांचे समथन िमळत राह ल. तेच
जर तु ह  यवसाय करत असाल तर तु हाला मोठा लाभ ा  होऊ शकतो. या काळात होणार  या ा
तुम यासाठ  लाभदायक िस  होईल, वशेष क न लांब दूर या या ानी तु हाला े  फळाची ा ी होईल.

क रयर

कौटंु बक जीवन सुखी राह ल. मो या भाऊ ब हणींचा साथ िमळेल. घरात एकता आण ेमाचे वातावरण
राहू शकते. आई- व डलां या आरो याची काळजी या आण चांगले काय कर याआधी यांचा आशीवाद
या. सह- कुटंुब तु ह  कुठ या ठकाणी फरायला जा याची श यता आहे. घरात कुणी नवीन पाहु यांचे
आगमन होऊ शकते.

कौटंु बक जीवन

ेम संबंधांसाठ  ह  वेळ चांगली िस  होईल. तु ह  तुम या यतम सोबत आप या मनातील गो  शेअर
कराल. तेच वैवा हक आयु यात गोडवा अिधक वाढेल. तु ह  जोड दारासोबत सुदंर णांचा आनंद याल.

वैवा हक आण मे जीवन

तुमचे वा य जीवन चांगले असेल. तु ह  तंदु त राहाल आण येक कायाला यश वी संप न कराल.
तुम यात अित जोश व उ साह दसेल. या यित र  तु ह  ऊजने प रपूण असाल. चांग या आरो या या
कारणाने तुम या काय े ात वृ  होईल. आप या आरो या या ित गंभीर राहा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या यवसायाला नवीन आयाम दे या या हेतूने व तार ा. कुटंुबाला भरपूर वेळ ा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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कायकाय  कक   नयेनये
मह वाकां े या अित र  पासून बचाव करा. घाई गद त कोणासोबत ह  िम ता क  नका आण
कुणावर लवकर व ास ठेऊ नका.

उपायउपाय
सुय ादश नाम ोत चे पाठ करा. ल मी नारायण मं दरात व णू भगवान ला कमळाचे पु प अपण
करा.

मे 09, 2021 - जून 08, 2021 दशा चं

आिथक े ात तु हाला वचार क न पाऊल उचलावे लागेल. तुमचे आिथक आयु य सु ढ होईल परंतु
तुम या वतः या वचारांम ये मतभेद अस या या कारणाने काह  संधी तुम या हातातून िनघून जाऊ
शकते. सामा य पात धन लाभ होईल. अनाव यक खचावर लगाम ठेवा आ ण धनाची कंमत समजा.

आिथक जीवन

थम भावात थत चं ा या भावाने तु हाला िमळते- जुळते फळ िमळतील. या कालावधीत तु हाला
नोकर , यवसाय आण िनजी आयु यात काह  चांगली संधी ा  होतील. तथा प हे तुम यावर िनभर करेल
क  तु ह  या संधीचा फायदा कसा याल. ल ात या तु हाला या संधीला ओळखावे लागेल. तेच चं ा या
भावाने तुम या य म वात एक आगळे- वेगळे आकषण होईल आण तु ह  नेहमी स न राहाल.

ओज वी य वाचा भावाने समाजात तुमचे मेळ वाढतील आण नवीन संपक बनतील. थम भावात
थत चं ा या भावाने तु हाला वदेश या चेी संधी िमळ याची श यता आहे. तु ह  नोकर  यवसाय

कंवा अ य कुठ या कारणाने वदेश या से जाऊ शकतात. जर तु ह  कला मक आण रचना मक कायानी
जोडलेले आहेत तर या काळात तु ह  या े ात काह  खास क  शकतात. िम , प रजन आण सहयोगी
ला कुठ या गो ीला घेऊन ववादाची थती बनेल, हणून सवासोबत संयिमत यवहार करा. या
कालावधीत होणा या या ा तुम यासाठ  काह  खास नसतील, अत: वना- कारण या ा कर यापासून सावध
राहा.

क रयर

कौटंु बक जीवन सुखात यतीत होईल. कुटंुबातील लोकांम ये समरसतेचा भाव पाहायला िमळेल. घरात
एकता दसेल. तु हाला आई- व डलांचा आशीवाद ा  होईल. घरातील सद यह  आप- आप या कायात
उ नती करतील. भाऊ ब हणींकडून तु हाला कुठ याह  कारची आिथक मदत िमळू शकते.

कौटंु बक जीवन
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तु ह  तुम या जीवनसाथी सोबत कुठे फरायला जाऊ शकतात. याने जीवनसाथी सोबत तु हाला रोमा स
कर याची भरपूर संधी िमळेल. जर तु ह  अ ववा हत आहेत आण ख या ेमा या शोधात आहेत तर
तु हाला यात यश िमळेल. अशी कुठलीह  गो  बोलू नका याने तुम या जोड दाराला/ यकरा या
मनाला वाईट वाटेल.

वैवा हक आण मे जीवन

चं ा या थम भावात थत हो याने तुम या आई- व डलां या आरो यावर ितकूल भाव पडू शकतो,
तु हाला यां या आरो याची काळजी घेणे गरजेचे असेल. या यित र  तु ह  तुम या आरो याची काळजी
या. तु हाला ताप, खोकला, सद  कंवा खाज अ या सम या होऊ शकतात.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
प हले हातात घेतलेले काम पूण करा ते हाच दुसरे काम हातात या. जतके श य असेल िततके
यान करा.

कायकाय  कक   नयेनये
कुठ याह  कायात घाई- गद  क  नका. वतःला अ यािधक भावुक होऊ देऊ नका.

उपायउपाय
भगवान शंकराची आराधना करा आ ण यांना ते पु प अपण करा. िनयिमत पूणमासी चा उपवास
ठेवा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

जून 08, 2021 - जून 29, 2021 दशा मंगळ

मंगळाची ह  थती आिथक े ात ह  तु हाला िनराश क  शकते. मोठे आिथक िनणय न घेणे हेच
तुम यासाठ  यो य असेल आण वचारपूवक िनणय या. जुआ, स टा कंवा शेअर माकट म ये पैसे लावू
नका.

आिथक जीवन
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भागीदार त यवसाय करत असाल तर भागीदारासोबत तुमचे नाते बघडू शकते. तुम या र यात नवीन
नवीन सम या येऊ शकतात. अ यात धैयाने काम करा आण सकारा मकतेने या सम यांचा सामना करा.
श  ूप  तुम या सम या वाढवू शकतो, तसेच यां या पासून सावधान राहा आ ण चतुराईने यांचा सामना
करा.

क रयर

कौटंु बक आयु यात प र थती तुम या वपर त होऊ शकते. घरात मोठे भाऊ कंवा व डलांसोबत तुम या
संबंधात कटुता िनमाण होऊ शकते. स म भावातील मंगळाची उप थती तु हाला गरजेपे ा जा त
वािभमानी बनवू शकते. याचा प रणाम लोक तु हाला अहंकार  समजायला लागतील, हणून आप या

अहंकाराचा याग करा.

कौटंु बक जीवन

स म भावात असलेला मंगळ तुम यासाठ  क कर  असू शकतो. या वेळ  तुम या वैवा हक आयु यात
सम या येऊ शकतात. जीवनसाथी कडून तु हाला कुठ या कार या सम या येऊ शकतात. यां या सोबत
तुम या संबंधात कटुता िनमाण होऊ शकते. या यित र  दोघांम ये दुर  वाढू शकते. जर अ ववा हत
आहेत तर मंगळाची ह  थती तुम या ववाहात उशीर कर याचे कारण बनू शकते.

वैवा हक आण मे जीवन

कधी कधी तुम या मनात नकारा मक वचार येऊ शकतात. तुमचा मानिसक तणाव वाढू शकतो तुम या
मनात एक कारची बैचेनी राह ल हणून या कालावधीत आप या आरो याची वशेष काळजी या.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
जीवनसाथी या आरो याची काळजी या. समजूतदार ने वाग याची कला िशका.

कायकाय  कक   नयेनये
जीवनसाथी सोबत जा त भांडणे क  नका. कुठ याह  गो ीचे समाधान काढ याचा य  करा वाद
घालू नका.

उपायउपाय
कुठ याह  मो या आकारा या त यावर गुळाची पोळ  बनवून लोकांना खाऊ घाला. कुठ या उपयु

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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ठकाणी मंगळवार या दवशी र दान करा.

जून 29, 2021 - ऑग ट 23, 2021 दशा राहु

आिथक े ात तु हाला िमळ या जुळ या प रणामांची ा ी होईल. या वेळ  तुम या जवळ धनाचे आगमन
होईल, परंतु तुम या खचात वृ  होईल. या वेळ  आय आण खचा या म ये संतुलन कायम ठेवा, अ यथा
तु हाला आिथक संकटातून जावे लागू शकते. आिथक िनणय घे यावेळ  अनुभवी य ंचा स ला अव य
या.

आिथक जीवन

क रअर म ये तु हाला िमि त प रणामांची ा ी होईल. तु ह  आप या यापारात चांगले काम कराल
आण धैयापासून िमत होणार नाह . नोकर  पेशा या ित तुमचा िन य ढ राह ल. या वेळ  तुम या
य वात अहंकाराची झलक दसू शकते. आप या अहंकाराचा याग करा आण आपले आ म अवलोकन
करा.

क रयर

या वेळेत तु हाला कौटंु बक जीवनात आनंद येईल. प रजनांसोबत तु हाला चांगली वेळ घालव याची संधी
िमळेल. या काळात तु हाला आप या कुटंुबासोबत वशेष पात जवळकता िनमाण होईल परंतु
व डलांसोबत संबंध मधुर राह याची श यता कमी आहे. तु ह  व डलांचा स मान करा हे तुम यासाठ  उ म
असेल आण उ म यशासाठ  यां या गो ींचे अनुकरण करा.

कौटंु बक जीवन

वैवा हक जीवनात तु हाला आनंदाची अनुभूती येईल. जीवनसाथी सोबत नाते मधुर बनतील. यां या ारे
तु हाला आिथक लाभ होईल आण समाजात तुमचा मान स मान वाढेल. तसेच लव लाइफ साठ  ह
चांगली वेळ राह ल. यतम सोबत रोमा स कर याची पया  संधी िमळेल.

वैवा हक आण मे जीवन

या वेळ  तु हाला वा य लाभ िमळेल. तु ह  उजावान राहाल. तुम या चेह यावर चमक प हली जाईल
आण पूण उ साह आण जोशाने तु ह  आप या कामाला काया वत कराल. या वेळ  तु ह  आप या
आरो याला घेऊन गंभीर राहाल आण आप या खा या- प याची वशेष काळजी याल, म पानाचे सेवन
क  नका.

आरो य
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कायकाय  करावेकरावे
आप या व डलांसोबत चांगले संबंध ठेवा. ढ  वचारांचा पूणपणे वरोध करा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या वचारांना नवीन दशा ा कुणाला क  देऊ नका. धािमक अस याचा दखावा क  नका.

उपायउपाय
आप या वजना एवढे क या कोळशाचे दान करा. चांद ची चैन कंवा लॉकेट धारण करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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ज मज म म तकम तक वषवष
ी  िलंगिलंग ी 

23/8/1979 ज म दवसज म दवस 23/8/2021 
23:53:18 ज मवेळज मवेळ 18:18:18 
गु वार ज मतार खज मतार ख   सोमवार 
Delhi  ज म थानज म थान Delhi 
28 योितषयोितष  अ ांशअ ांश 28 
77  रेखांशरेखांश 77 

00:21:07  थानीयथानीय  समयसमय  संशोधनसंशोधन 00:21:07 
00:00:00  युयु   काळकाळ  संशोधनसंशोधन 00:00:00 
23:32:10 ज मवेळेचीज मवेळेची  एल.एम.ट .एल.एम.ट . 17:57:10 
05:54:06  सूय दयसूय दय 05:54:37 
18:53:43  सूया तसूया त 18:52:54 
वृषभ  ल नल न मकर 
शु   ल नल न  अिधपतीअिधपती शिन 
िसंह  रािशरािश कंुभ 
सूय  रािशरािश  अिधपतीअिधपती शिन 

पू0फा गुनी  नन  शतिभषा 
शु   नन   अिधपतीअिधपती राहु 
षव  योगयोग सु मा 
भाव  कारणकारण तैतुल 
क या  रासरास ( (पा ा यपा ा य)) क या 

023-34-20  अयनांशअयनांश 024-09-32 

ल हर  आयन  अयनांशअयनांश  नावनाव ल हर  आयन 

वषफळ ववरण
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  वषफळवषफळ  आलेखआलेख((सौरसौर  परतीचापरतीचा  आलेखआलेख) - 2021) - 2021

 वषफळ को क
ह राशी रेखांश

ल न मकर 26-35-52 
सुय िसंह 06-27-58 
चं  कंुभ 19-22-12 
मंगळ िसंह 21-27-01 
बुध िसंह 25-49-02 
गु  कंुभ 02-40-15 
शु  क या 14-30-53 
शिन मकर 14-28-57 
राहु वृषभ 12-16-43 
केतु वृ क 12-16-43 
युरेनस मेष 20-43-07 
नेपचून कंुभ 28-09-24 
लुटो मकर 00-24-38 
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 वषफळ (वा षक अनुमान)  सहम
सहम अंश ह
पु य िसंह 09.30.05 सूय
िश ण िसंह 13.41.39 सूय
लोक यता व कत कक 19.46.01 चं
िम तुळ 18.42.26 शु
वड ल िसंह 04.36.51 सूय
आई कक 01.27.11 चं
आयु य कंुभ 08.24.34 शिन
कण मकर 22.13.51 शिन
मृ यू िसंह 25.54.29 सूय
परदेश संचार मेष 05.46.25 मंगल
धन मीन 12.54.39 गु
ववाहबा  संबंध मेष 04.38.46 मंगल
रोग कंुभ 03.49.33 शिन
एकांतर यवसाय मीन 01.29.06 गु
यापार कक 20.09.01 चं
काय िस कंुभ 14.28.56 शिन
ल न क या 26.37.48 बुध
अप य कक 03.27.04 चं

ेम मीन 00.47.25 गु

 पंचािधकार
अिधपती ह
मु थ अिधपती मार
ज म ज अिधपती वेन
वष ज अिधपती सेट
ीराशी अिधपती मार
दनरा ी अिधपती सुय

 वष  तपशील
म तक तपशील
वषा वेश ता रख 23/08/2021
वषा वेश वेळ 18:18:17
मु थ राशी वृ क
घरामधील मु थ 11
ज मप केतील मु थ 7
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धंदा मकर 22.13.51 शिन
वैर क या 03.33.56 बुध
कारावास िसंह 21.37.01 सूय
आिथक नफा कक 01.27.11 चं

सहम अंश ह

 मु ा  वमशो र  दशा
ह पासून पयत

शिन 23/8/2021 20/10/2021
बुध 20/10/2021 11/12/2021
केतु 11/12/2021 01/01/2022
शु 01/01/2022 03/03/2022
सुय 03/03/2022 21/03/2022
चं 21/03/2022 21/04/2022
मंगळ 21/04/2022 12/05/2022
राहु 12/05/2022 06/07/2022
गु 06/07/2022 23/08/2022

 मु ा  योिगनी दशा
दशा ह पासून पयत
संकट राहु 23/8/2021 12/11/2021
मंगळ चं 12/11/2021 22/11/2021
पंगल सुय 22/11/2021 12/12/2021
धा य गु 12/12/2021 11/01/2022
मर मंगळ 11/01/2022 21/02/2022

भ का बुध 21/02/2022 13/04/2022
उ का शिन 13/04/2022 13/06/2022
िस शु 13/06/2022 23/08/2022

179

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



वषफळ ववरण 2021 - 2022

वष सारांश
मुथंा ता जक वष फळात एक मह वपूण बंदु आहे. या वषा या कंुडली म ये तुमचा मुथंा अकरावे भाव आहे.
तुम या कामा या ठकाणी, िम ांसोबत आण कुटंुबाम ये एकोपा राख यासाठ  काय करावे लागेल, याचे माग तु हाला
सापडतील. िम  आण तुम या भावांमुळे तु हाला लाभ होईल. राजघरा यांकडून कंवा उ च अिधका यांकडून तु हाला मदत
िमळेल. तुम या आय़ु यात होणारे बदल हे सखोल आण िचरंतन टकणारे असतील. तुम या इ छा पूण होतील.

दशा शिन
ऑग ट 23, 2021 -
ऑ टोबर 20, 2021

दशा बुध
ऑ टोबर 20, 2021 -
डसबर 11, 2021

दशा केतु
डसबर 11, 2021 - जानेवार
01, 2022

दशा शु
जानेवार  01, 2022 - माच
03, 2022

दशा सुय
माच 03, 2022 - माच 21,
2022

दशा चं
माच 21, 2022 - ए ल 21,
2022

दशा मंगळ
ए ल 21, 2022 - मे 12,
2022

दशा राहु
मे 12, 2022 - जुलै 06,
2022

दशा गु
जुलै 06, 2022 - ऑग ट
23, 2022

ऑग ट 23, 2021 - ऑ टोबर 20, 2021 दशा शिन

या काळात तुमचे आिथक जीवन सामा य गतीने चालेल. तथा प आप या सहयोगीं या िन काळजी
पणामुळे तु हाला आिथक े ात मोठा ध का लागू शकतो, हणून थोडे या बाबतीत सचेत राहा. या
काळातील शेवटचा ह सा तु हाला काह  आराम देईल आण या वेळात तु हाला आिथक लाभ होईल.

आिथक जीवन

क रअर म ये तु हाला सम येचा सामना करावा लागू शकतो. या वेळात तुम या अिधकतर कायात कुठ या
ना कुठ या कारची अडचण येऊ शकते. आप या क रअरला घेऊन तुम या मनात कधी कधी असुर चेी
भावना ह  िनमाण होऊ शकते. या वेळात तुम यावर कामाचा बोझा जा त राह ल आण फालतू कामाम ये

क रयर
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तु ह  फसू शकतात.

आप या कौटंु बक आयु यात या सम येचा सामना करावा लागेल. आप या कौटंु बक जीवनातील आनंदात
कमतरता असू शकते. कुटंुबातील सद यां या आरो यात सम या प हली जाईल. यामुळे आपण देखील थोडा
िचंितत राहू शकता. आप या पालकां या आरो याची काळजी या आण लहान भावंडांसोबत ेम पूण
यवहार ठेवा.

कौटंु बक जीवन

वैवा हक जीवनात सम या उ प न होऊ शकते. कुठ या गो ीला घेऊन जीवनसाथी सोबत मतभेद होऊ
शकतात. तसेच ेम जीवनात ह  तु हाला सम यांचा सामना करावा लागू शकतो. आप या साथी या ित
व ास ठेवा आ ण यां याह  व ासाला तडा जाऊ देऊ नका. ना याला मजबूत बनव यासाठ  हा उ म
फॉमुला आहे.

वैवा हक आण मे जीवन

या वेळात तुमचे आरो य नाजूक राहू शकते. तु हाला कुठ या न कुठ या कारची शर रक सम या राहू
शकते. तुमची रोग ितकार श  कमकुवत हो याची श यता आहे. या वेळ  आप या शर राला बलवान
बनवा आण इ युिनट  श ला वाढव यासाठ  खा या- प यावर वशेष ल  ा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
कठोर प र म करा आण आप या आरो याची काळजी या. अंतमुख वृ ीतून बाहेर पड याचा य
करा.

कायकाय  कक   नयेनये
असहा य वाटणे थांबवा. िनराशावाद  कोनातून वतःला काढून टाका.

उपायउपाय
िनयिमत जेवण करतांना ताटात एक ह सा गाईला आण एक ह सा कु याला आण काव याला
खाऊ घाला. लोखंडा या वाट म ये तेलाचे छाया पा  दान करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

ऑ टोबर 20, 2021 - डसबर 11, 2021 दशा बुध
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बुध चे अ म भावात थत होणे तुम यासाठ  थोडे क कर  होऊ शकते. या थतीम ये प र म आण
य  यित र  तु हाला यश सहज र या िमळणार नाह . आप या ल याला ा  कर यासाठ  तु हाला

संघष करावा लागेल. तथा प तु हाला उिशरा पण तुम या कठण मेहनतीचे फळ िमळेल. गरज नस यास
या काळात या ा क  नका. कारण वनाकारण या नेे तु हाला काह  फायदा िमळणार नाह .

आिथक जीवन

काय थळावर कामाची अिधकता राह ल हणून कामाला घेऊन जा त तणाव घेऊ नका. घर कंवा काय
थळावर छो या या गो ीला घेऊन ववादाची थती बनू शकते अतः अ या प र थतीम ये संयमा सोबत

काम या. श य ितत या गो ीचे समाधान बोलून करा. या काळात तु हाला भौितक सुखांची ा ी होत
राह ल, सोबतच तु ह  दुस यां या मदतीसाठ  तयार रहाल.

क रयर

कौटंु बक जीवन सामा यतः तणाव त राहू शकते. अ या थतीम ये धैय आण संयाम सोबत काम या.
कारण कुठ याह  वेळ  प र थती बदलू शकते. भाऊ ब हणींसोबत यवहारात संयम पाळा. या काळात
व डलांसोबत भांडण होऊ शकते हणून धैयासोबत काम या आण यां या गो ींचा स मान करा.

कौटंु बक जीवन

वैवा हक आण ेम जीवनासाठ  बुध ची थती आदश सांिगतली जाऊ शकत नाह . या कारणाने
वचारांम ये मतभेद तसेच वाणी दोषा या कारणाने ना याम ये सम या वाढू शकते. अ या थतीम ये
संयामाने काम करा आण आप या वाणीवर िनयं ण ठेवा.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात वा य संबंिधत वकार तु हाला ास देऊ शकतात हणून आरो याने जोडले या गो ींम ये
ब कूल हलगजपणा क  नका. तुम या खराब आरो याचा प रणाम तुम या कामावर पडेल. यामुळे तु ह
मते इतके काय क  शकणार नाह .

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
वतः या द य ान कंवा चेतनेचा योग दुस यां या भ यासाठ  करा. आप या सासर या

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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लोकांसोबत चांगले वतन करा.

कायकाय  कक   नयेनये
कुठ याह  कारचा अंध व ास ठेऊ नका. कुणी दुस यां या धनावर नजर ठेऊ नका.

उपायउपाय
िनयिमत गाईचा घास काढा. क नरांकडून आशीवाद या आण यांना हर या बांग या ा.

डसबर 11, 2021 - जानेवार  01, 2022 दशा केतु

अचानक प र थती तुम या अनुकूल होईल. काह  यापार  सौ ाने तु हाला आिथक लाभ िमळेल. या वेळ
तु ह  अिधक गुतंवणूक कराल आण हे सव िनवेश काय तुम या साठ  लाभदायक िस  होईल, हणून जर
तु ह  गुतंवणुक  संबंधी काह  योजना बनवत आहे तर याला समजूतदार  सोबत करा.

आिथक जीवन

या काळात नोकर म ये पद उ नती होऊ शकते. या यित र  वेतन वृ ची बळ श यता राह ल.
यावसाियक या ा तुम यासाठ  लाभकार  राह ल. नोकर  आण यवसाय दो ह  े ात तु हाला उ च
अिधका यांचे समथन िमळेल. तसेच जर तु ह  यवसाय करत आहे तर तु हाला मोठे लाभ ा  होऊ
शकते.

क रयर

या काळात तु ह  आप या कौटंु बक जीवनापासून संतृ  रहाल. सामा जक े ात तुमची ित ा वाढेल.
कौटंु बक जीवनात मो या भाऊ ब हणींचा साथ िमळेल आण घरात एकतेचे वातावरण राहू शकते. आई
व डलां या आरो याची काळजी या आण चांग या कामासाठ  प हले यांचा आशीवाद या.

कौटंु बक जीवन

या वेळात वैवा हक जीवनात गोडवा वाढेल. तु ह  जीवनसाथी सोबत उ म णांचा आनंद याल. तसेच
ेम संबंधांसाठ  ह  वेळ खूप चांगली िस  होईल. तु ह  तुम या लव पाटनर सोबत आप या मनातील गो
य  क  शकतात. यतम तुम या भावनांना समजून घेईल.

वैवा हक आण मे जीवन

आरो य
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या काळात तु हाला शार रक आण मानिसक सुख ा  होईल. तुमचे वा य जीवन उ म राह ल आण
तु ह  ऊजने भरलेले असाल. चांग या आरो या या कारणाने तुम या मतेम ये वृ  होईल. या वेळ  तु ह
आप या आरो याला ाथिमकता देऊन योग व यायामाला अिधक मह व ाल.

कायकाय  करावेकरावे
आप या कानाची काळजी या. भाऊ बह ण तसेच व र  अिधकार  सोबत चांगले संबंध टकवून ठेवा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या संताना या ित दािय वाचे िनवाहन कर यास मागे वळू नका. आप या सामा जक तराला
वाढव याचा य  करा आण लोकांसोबत मै ी ठेवा.

उपायउपाय
ी गणेश चतुथ चे त ठेवा आ ण गणपतीला मोदक अपण करा. रंगी बेरंगी कु ांना दूध आण

चपाती खाऊ घाला.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

जानेवार  01, 2022 - माच 03, 2022 दशा शु

तु ह  थोडे य  के यानेच तुमची कमाई वाढेल. या काळात वपर त प र थतीं मधून यो य प तीने बाहेर
येणा या तुम या मतांचा वकास होईल. नवम भावात शु ाची थती आिथक संप नतेला दशवते, अतः
या काळात आिथक समृ ता टकून राह ल. या काळात लांबची या ा लाभदायक ठरेल. या या े या
मा यमाने तु हाला यवसायात यश िमळेल.

आिथक जीवन

उ च पदा या लोकांकडून तु ह  स मान ा  कराल आण यांची कृपा तुम यावर टकून राह ल. जर
तुमची पदो नती होणारच असेल तर तु हाला मनासारखे यश िमळ याची श यता आहे. तुम या
आ म व ासात काह  कमतरता येणार नाह , हणून तु ह  मो यात या मो या सम यांना सहज र या मात
क  शकाल. परंतु एक गो  ल ात ठेवा, आळसामुळे कुठलेह  काम मधेच अपूण सोडू नका.

क रयर

आई वड ल आण गु जनां सोबत संबंध अित मधुर राहतील. या काळा या वेळेत तु ह  लांब देशाची या ा

कौटंु बक जीवन

184

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



कराल. कौटंु बक जीवन तुम यासाठ  सुखद आण अनुकूल राह ल. चांग या कायात घरातील लोक तुमची
मदत करतील. या वेळेत कुटंुबातील सद यां या सं येत वृ  हो याची श यता आहे.

ेम संगाने जोडले या गो ी आ ण वैवा हक जीवनासाठ  उ म वेळ राह ल. आप या जीवनसाथी कंवा
ेमी सोबत कुठ या या वेर जाऊ शकतात. या वेळेत तुम या ना याम ये एक नवीन घिन ता येईल.

तुम या दोघांम ये कधी कधी नाराज थती बनू शकते हणून येक गो ीला बोलून सोडव याचा य
करा.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात तु ह  व थ आण उजावान राहाल. जर कुठ या जु या आजाराने पी डत आहे तर या काळात
तुम या आरो यात सुधारणा पहायला िमळू शकते. ातः लवकर उठून योग आण यायाम करणे
तुम यासाठ  लाभकार  असेल. याने तु हाला शार रक आण मानिसक लाभ िमळेल.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या सासर या प ासोबत चांगले संबंध िनमाण करा. नवीन नवीन थळ  फरायला जा आण
नवीन लोकांना जाणून या.

कायकाय  कक   नयेनये
वतः या वतं ते या मागे अिधक पळू नका. उ च िश णाकडे ल  क त करा.

उपायउपाय
ी दुगा स शती चा पाठ करा. पा यात इलायची टाकून नान करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

माच 03, 2022 - माच 21, 2022 दशा सुय

तुमची आिथक थती मजबूत हो याची बळ श यता आहे. धन िमळव या या सोबतच तु ह  पैशाची
बचत कराल. जीवनसाथी या सहयोगाने धन लाभ हो याची श यता आहे. एकापे ा अिधक ोतांची
तुम या जवळ धनाचे आगमन होईल. धना या बाबतीत थोडे सतक राहा.

आिथक जीवन
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क रअर म ये उतार- चढावाची प र थती येऊ शकते. व र  अिधका यां या सहयोगात कमतरता येईल.
कुठलेह  काय काय ा या व  क  नका. काय े ात मेहनती ला घाब  नका. कारण पुढे जाऊन तु हाला
याचा य  लाभ ा  होईल. लालसे म ये शॉट कट र ता वाप  नका.

क रयर

ना यातील संबंधांम ये कटूपणा येऊ शकतो. या कालावधीम ये तु हाला कुणी धोका देऊ शकतो, हणून
मह वपूण कागदांवर ह ता र कर यापूव  सवाना चांग या कारे वाचून या. सुयाला पता- पतृ चे कारक
मानले गेले आहे अत: अ म भावात सूया या थत हो याने व डलांसोबत संबंधांम ये थोड  कटुता येऊ
शकते, परंतु तुम यासाठ  यो य असेल क तु ह  व डलांचा आदर करा आण यां या सांिगतले या गो ी
ऐका. अ म भावात सुया या थत हो याने तुम या वभावात ोधाची वृ  होईल. या गो ीची िचंता
तु हाला गरजेपे ा जा त ासदायक असेल हणून कुठ याह  गो ीचा तणाव घेऊ नका.

कौटंु बक जीवन

ेम व वैवा हक आयु यात काह  क  श य आहे. जर ववा हत आहेत तर तुम या सासर या प ाकडून
काह  सम यांचा सामना करावा लागू शकतो. ेम आयु यात ह  आ हाने असतील. आप या ना यावर
व ास ठेवा आ ण यात मधुरता आण या या य  करा. वासना मक वचारांना वतःवर वरचढ होऊ देऊ
नका.

वैवा हक आण मे जीवन

या कालावधी म ये तु हाला आरो या संबंिधत काह  सम या होऊ शकतात, जे लांब वेळेपयत तुम या
सम यांचे कारण बनेल, हणून आरो या संबंिधत सम या झा यास लगेचच डॉ टरांचा स या या. या
कालावधीत तु हाला प  कृती या रोगांनी ास होऊ शकतो. या यित र  तु हाला डो या संबंिधत
सम या ह  होऊ शकतात.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
व डलां या आरो याची काळजी या. काय ाचे पालन करा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या कुळ व मयादा या व  कुठलेह  काय क  नका. सरकारचा अपमान क  नका.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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उपायउपाय
सुय नारायणाला लाल पु प अ पत करा. रा ी झोपे या वेळ  डो याजवळ तां या या पा ात जल ठेऊन
ातः काळ  याला लाल फुलां या झाडात वहा.

माच 21, 2022 - ए ल 21, 2022 दशा चं

या कालावधीत तु हाला येक े ात आिथक लाभाची ा ी होईल. तुमची कमाई चांगली होईल सोबतच
तु ह  पैशाची बचत क  शकाल. परंतु तुम या आिथक थतीत वेळो- वेळ  काह  चढ- उतार अस याची
श यता आहे. िम  आण सहयोगी तुम यासाठ  बरेच सहायक िस  होतील. या ा शुभ फळ देईल.

आिथक जीवन

तुम या य वात अिधक स नता येईल. या यित र  तुम या सामा जक ित ेत वृ  होईल आण
तु हाला भौितक सुखाची ा ी होईल. तीय भावात थत चं ा या भावाने तु ह  खूप स न राहाल.
तु ह  या वेळेचा जतका सदुपयोग कराल िततके तुम यासाठ  चांगले असेल.

क रयर

कौटंु बक आयु यात शांतता आण स ाव टकून राह ल. तुमचे कुटंुब मोठे आ ण आनंद  असेल. चं ाची ह
थती तुम या आिथक प ाला मजबूत करणार  िस  होईल. तुमची मुले वदेश या ा करतील. जर ते
यवसाय करत असेल तर, आपला यवसाय ते प रवितत क  शकतात.

कौटंु बक जीवन

ेम जीवनात नवीन गो ी पाहायला िमळतील आण तुमचे मन फु लत होईल आप या ेमी सोबत
तु ह  चांगले ण यतीत कराल. जे ववा हत आहेत यां या जोड दाराला काह  मानिसक तणाव राहू
शकते. याचे प रणाम तुम या वैवा हक ना यावर पडू शकते हणून जोड दारा या आरो याची काळजी या.

वैवा हक आण मे जीवन

चं ाची ह  थती तु हाला वा य संबंिधत पीडा देऊ शकते. चं  मनाचे कारक आहे, हणून तु ह
मनो वकाराने पी डत होऊ शकतात. मनाला थर आण शांत ठेव यासाठ  योग व यान येची मदत
या. याने तु हाला ताजेतवाने वाटेल. लहान मोठ  वा य संबंिधत सम या होऊ शकते.

आरो य
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कायकाय  करावेकरावे
आप या आवड या व तुनंा दुसयासोबत शेअर करा. आप या मनातील गो ी मोक या मनाने
दुसयाना सांगा.

कायकाय  कक   नयेनये
कुणाचेह  ऋणी होऊ नका. कुणालाह  आप या भाविनक बंधनात जबरद तीने बांधू नका.

उपायउपाय
आप या भोजनासाठ  चांद या भां यांचा उपयोग करा. चं  बीज मं ाचे जप करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

ए ल 21, 2022 - मे 12, 2022 दशा मंगळ

या वेळ  तुमचे आिथक प  कमकुवत राहू शकते हणून तु हाला धन बाबतीत सावधान राहावे लागेल.
मोठे आिथक िनणय घे यापासून सावधान राहा. पैशा या लेनदेन म ये सतकता ठेवा. धन खचा या
बाबतीत आिथक ितबंधाची आव यता असेल. जर तु ह  या वेळेत आप या आिथक प ाकडे दुल  केले
तर तु हाला धन हानी होऊ शकते.

आिथक जीवन

नोकर  आण यापारात चढ- उताराची प र थती होऊ शकते. व र  अिधका यांकडून अपे पेे ा कमी
सहयोग िमळेल. कुठलेह  काम काय ा या व  क  नका. काय े ात मेहनती पासून घाब  नका, कारण
पुढे जाऊन तु हाला याचा य  लाभ ा  होईल. कुठ याह  कार या लालसे म ये येऊन शॉट कट चा
र ता अवलंब क  नका.

क रयर

जर कौटंु बक आयु याची गो  केली तर, घरातील य ंसोबत तुमचे संबध खराब होऊ शकतात. खासक न
भाऊ ब हणींसोबत कुठ या गो ीला घेऊन वाद होऊ शकतो. तुम या वभावात ोध वाढू शकतो. या
यित र  तुम या वाणीम ये कटुता पाहायला िमळू शकते, याने तुमचे संबंध दुस या लोकांसोबत बघडू
शकतात. हणून लोकांसोबत नेहमी ेमाने बोला.

कौटंु बक जीवन
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तुम या वैवा हक आयु यात ह  मंगळाची वाईट नजर पडू शकते, अतः सावधान राहा. ेम व वैवा हक
आयु यात काह  क  अस याची श यता आहे. जर ववा हत असाल तर तुम या सासर या प ाकडून काह
सम यांचा सामना करावा लागू शकतो. ेम आयु यात ह  काह  आ हाने असतील. आप या ना यावर
व ास ठेवा आ ण यात मधुरता आण याचा य  करा.

वैवा हक आण मे जीवन

मंगळाची अ म भावातील उप थती तुम यासाठ  क कर  राहू शकते. आरो याला घेऊन ह  तु हाला
सावधान राह याची आव यकता आहे. आठ या भावात थत मंगळ तु हाला शार रक क  देऊ शकते. या
कालावधीत तुम या शर रात फोडे कंवा काह  लाग याची श यता आहे. या कालावधीत तु हाला गुदा
संबंिधत पीडा हो याची श यता आहे हणून िमच - मसा या या पदाथाचे भोजन करणे टाळा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
अंतगत संबंधांना धैयाचा प रचय ा. आप या आरो याची पूणपणे काळजी या.

कायकाय  कक   नयेनये
अिधक गरम असलेले भोजन भोजन क  नका. अनैितक काय कंवा अनैितक आय पासून दूर राहा.

उपायउपाय
तां या या पा ाला दान करा. 11 पंपळा या पानावर राम-राम िलहून याची माळ बनवून हनुमानाला
प रधान करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

मे 12, 2022 - जुलै 06, 2022 दशा राहु

तुमची मेहनत आण य ांनी आिथक प  मजबूत होतील. तु हाला सरकार या कुठ या आिथक योजनांचा
लाभ ा  होऊ शकतो. तथा प तुम या खचात वृ  हो याची श यता आहे परंतु तु ह  पैशाची बचत
कर यात यश वी राहाल. पैतृक संप ीम ये वृ  हो याची श यता आहे. स टेबाजी वृ ीवर अंकुश लावा.

आिथक जीवन

क रयर
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िनणय घे याची मता आण यो यतेवर वपर त भाव पडू शकतो. तु ह  तुम या क रअरला घेऊन
असमंजस या थतीत राहू शकतात. खोट  अशा तुम या धैयाला िमत क  शकते. जर तु ह  लेखन
संबंिधत कायाने जोडलेले आहेत तर तु हाला या काळात उ म प रणाम ा  होऊ शकतात.

कौटंु बक जीवनात तु हाला कठण प र थतीचा सामना करावा लागू शकतो. घरात कुठ या कारचा लेश
होऊ शकतो. लहान लहान गो ीला घेऊन घरचांम ये भांडणे हो याची श यता आहे. कौटंु बक गो ींना घेऊन
िचंता करणे तुम यासाठ  वेदनादायक असू शकते, अतः या पासून सावध राहा.

कौटंु बक जीवन

ह  वेळ वैवा हक जीवनासाठ  क कर  राहू शकते. ेम जीवनात जातकांना सम यांचा सामना करावा लागू
शकतो. जीवनसाथी कंवा यतम सोबत ना याम ये कटुता येऊ शकते. अ या थतीम ये धैयाने काम
करा. जोड दारा या भावनांना समजून या आण यां यावर कुठ याह  गो ीला घेऊन दबाव टाकू नका.

वैवा हक आण मे जीवन

आप या आरो याची काळजी या. तु हाला फूड पॉइझन ची सम या राहू शकते हणून आप या खा या-
प यावर वशेष ल  ठेवा. या वेळात मुलां या आरो याची वशेष काळजी या. आरो य संबंिधत कुठ याह
कारचा िन काळजीपणा क  नका. दनचयत शार रक यायाम ठेवा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या दा प य जीवनाला मजबूत बनव याचा य  करा. आयु यात येणा या संधींना पूण पाने
साथक करा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या संतान ित कत याकडे दुल  क  नका. येक गो ीत जुगाड लाव याचा य  क  नका.

उपायउपाय
रा ी या वेळेत का या उडदचे दान करा. काळे आण िन या रंगाचे व  प रधान क  नका.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

जुलै 06, 2022 - ऑग ट 23, 2022 दशा गु
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दुस या भावात गु  तुम या आय म ये वृ  करेल. पैतृक संप ी म ये वृ  हो याचे शुभ संकेत आहेत.
तु हाला आिथक लाभ ा  होईल. परंतु तुम या आिथक थती म ये वेळो- वेळ  काह  चढ उतार
हो याची श यता आहे. िम  आण सहयोगी तुम यासाठ  बरेच सहायक िस  होतील. या ा शुभ फळ
देईल.

आिथक जीवन

तुमची संवाद शैली भावी आ ण य राह ल. तुम या वाणीम ये नेह भाव दसेल आण लोक तुम या
गो ींनी मं मु ध होऊ शकतात. तु ह  तुम या बु  ववेका या कारणाने उ च पदावर वराजमान होऊ
शकतात. आप या श ूवंर तु ह  सहज र या वजय ा  कराल. नवीन भाषा िशक यात तु ह  बर च आवड
दाखवाल. तसेच अ याया या ित तु ह  आप या आवाजाला बुलंद क  शकतात. तुम या क रअर म ये
तु ह  गती कराल.

क रयर

आपले पा रजन आण दुस यांचे भले तुमची ाथिमकता असेल. जर या वेळेत तुमचे धन खच होत असेल
तर तु ह  वाईट वाटून घेऊन नका कारण या काळात तु ह  जन य हाल. समाजात तुमचा मान स मान
वाढेल. कुटंुबातील सद यां या सं येत वृ  हो याची श यता आहे. घरात काह  शुभ काय कंवा मांगिलक
काय संप न होऊ शकते. कौटंु बक आयु यात सुख शांतीचे वातावरण पहायला िमळू शकते. तथा प कधी
कधी सम या ह  येऊ शकतात.

कौटंु बक जीवन

ेम- संगा या गो ींम ये चांगले ण येतील. ेमी सोबत तु ह  चांगले ण यतीत कराल. तेच जर
तु ह  ववा हत आहेत तर तुम या जीवनसाथीला मानिसक तणाव राहू शकतो. याचा प रणाम तुम या
वैवा हक ना यावर पडू शकतो. हणून जीवनसाथी या आरो याची काळजी या.

वैवा हक आण मे जीवन

बृह पतीची ह  थती तु हाला वा य संबंिधत पीडा ह  देऊ शकते. बृह पती वसा चे कारक असते
हणून तु ह  ल ठपणा कंवा चरबी वाढ या या सम येने त असू शकतात. वजन िनयं त राह यासाठ

या काळात िनयिमत यायाम आण वॉक करा, सोबतच संतुिलत आहार या.

आरो य

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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कायकाय  करावेकरावे
आप या ितभेचे भरपूर दशन करा. इं य जिनत सुखा या ित वतःला िनयं णात ठेवा.

कायकाय  कक   नयेनये
अ यािधक गोड खाणे टाळा. बृह पती या दवशी कुणालाह  कपडे दान कंवा भेट देऊ नका.

उपायउपाय
येक गु वार  केशरचा टळा लावा. पंपळा या वृ ाला गु वार  आण शिनवार  जल अ पत करा.
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ज मज म म तकम तक वषवष
ी  िलंगिलंग ी 

23/8/1979 ज म दवसज म दवस 24/8/2022 
23:53:18 ज मवेळज मवेळ 0:27:28 
गु वार ज मतार खज मतार ख   मंगळवार 
Delhi  ज म थानज म थान Delhi 
28 योितषयोितष  अ ांशअ ांश 28 
77  रेखांशरेखांश 77 

00:21:07  थानीयथानीय  समयसमय  संशोधनसंशोधन 00:21:07 
00:00:00  युयु   काळकाळ  संशोधनसंशोधन 00:00:00 
23:32:10 ज मवेळेचीज मवेळेची  एल.एम.ट .एल.एम.ट . 00:06:20 
05:54:06  सूय दयसूय दय 05:55:01 
18:53:43  सूया तसूया त 18:52:06 
वृषभ  ल नल न वृषभ 
शु   ल नल न  अिधपतीअिधपती शु  
िसंह  रािशरािश िमथुन 
सूय  रािशरािश  अिधपतीअिधपती बुध 

पू0फा गुनी  नन  पुनवसु 
शु   नन   अिधपतीअिधपती गु  
षव  योगयोग िस  
भाव  कारणकारण तैतुल 
क या  रासरास ( (पा ा यपा ा य)) क या 

023-34-20  अयनांशअयनांश 024-10-22 

ल हर  आयन  अयनांशअयनांश  नावनाव ल हर  आयन 

वषफळ ववरण
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  वषफळवषफळ  आलेखआलेख((सौरसौर  परतीचापरतीचा  आलेखआलेख) - 2022) - 2022

 वषफळ को क
ह राशी रेखांश

ल न वृषभ 23-50-49 
सुय िसंह 06-27-59 
चं  िमथुन 26-46-50 
मंगळ वृषभ 07-48-43 
बुध क या 03-25-34 
गु  मीन 13-29-50 
शु  कक 20-34-23 
शिन मकर 27-02-36 
राहु मेष 22-55-23 
केतु तुळ 22-55-23 
युरेनस मेष 24-49-40 
नेपचून मीन 00-26-13 
लुटो मकर 02-13-19 
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 वषफळ (वा षक अनुमान)  सहम
सहम अंश ह
पु य िसंह 03.31.58 सूय
िश ण मेष 14.09.39 मंगल
लोक यता व कत तुळ 13.52.57 शु
िम वृ क 09.56.41 मंगल
वड ल धनु 03.16.11 गु
आई कक 17.38.22 चं
आयु य िसंह 10.18.02 सूय
कण क या 19.27.40 बुध
मृ यू िसंह 18.38.28 सूय
परदेश संचार वृषभ 09.42.46 शु
धन मीन 08.47.56 गु
ववाहबा  संबंध वृषभ 07.57.13 शु
रोग वृषभ 20.54.48 शु
एकांतर यवसाय मकर 24.06.35 शिन
यापार मीन 17.12.04 गु
काय िस मीन 03.09.47 गु
ल न वृ क 17.22.35 मंगल
अप य वृ क 13.46.33 मंगल

ेम मीन 04.28.30 गु

 पंचािधकार
अिधपती ह
मु थ अिधपती जूप
ज म ज अिधपती वेन
वष ज अिधपती वेन
ीराशी अिधपती चं
दनरा ी अिधपती मेर

 वष  तपशील
म तक तपशील
वषा वेश ता रख 24/08/2022
वषा वेश वेळ 00:27:28
मु थ राशी धनु
घरामधील मु थ 8
ज मप केतील मु थ 8
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धंदा कंुभ 28.13.57 शिन
वैर कंुभ 13.04.42 शिन
कारावास धनु 17.21.27 गु
आिथक नफा वृषभ 00.03.15 शु

सहम अंश ह

 मु ा  वमशो र  दशा
ह पासून पयत

बुध 24/8/2022 14/10/2022
केतु 14/10/2022 05/11/2022
शु 05/11/2022 04/01/2023
सुय 04/01/2023 23/01/2023
चं 23/01/2023 22/02/2023
मंगळ 22/02/2023 15/03/2023
राहु 15/03/2023 09/05/2023
गु 09/05/2023 27/06/2023
शिन 27/06/2023 24/08/2023

 मु ा  योिगनी दशा
दशा ह पासून पयत
मंगळ चं 24/8/2022 03/09/2022
पंगल सुय 03/09/2022 23/09/2022
धा य गु 23/09/2022 23/10/2022
मर मंगळ 23/10/2022 03/12/2022

भ का बुध 03/12/2022 23/01/2023
उ का शिन 23/01/2023 25/03/2023
िस शु 25/03/2023 04/06/2023
संकट राहु 04/06/2023 24/08/2023
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वषफळ ववरण 2022 - 2023

वष सारांश
मुथंा ता जक वष फळात एक मह वपूण बंदु आहे. या वषा या कंुडली म ये तुमचा मुथंा आठवे भाव आहे.
जवळ या नातेवाईका या कंवा कुटंबातील सद या या मृ युची बातमी समजेल. एखादा वकार हो याची श यता अस यामुळे
आरो याची नीट काळजी या. संप ीचे नुकसान, आ म व ासात कमतरता, यथ आण मानिसक िचंता संभवतात. लोकांना
तुम या ित असले या आसूयेमुळे सम या उ वू शकतात. चोर मुळे आिथक नुकसान होऊ शकते. कुसंगत आण वाईट सवयी
लाग याची श यता आहे.

दशा बुध
ऑग ट 24, 2022 -
ऑ टोबर 14, 2022

दशा केतु
ऑ टोबर 14, 2022 -
नो हबर 05, 2022

दशा शु
नो हबर 05, 2022 -
जानेवार  04, 2023

दशा सुय
जानेवार  04, 2023 -
जानेवार  23, 2023

दशा चं
जानेवार  23, 2023 -
फे ुवार  22, 2023

दशा मंगळ
फे ुवार  22, 2023 - माच
15, 2023

दशा राहु
माच 15, 2023 - मे 09,
2023

दशा गु
मे 09, 2023 - जून 27,
2023

दशा शिन
जून 27, 2023 - ऑग ट
24, 2023

ऑग ट 24, 2022 - ऑ टोबर 14, 2022 दशा बुध

पंचम भावात थत बुध पैशाची कमतरता होऊ देणार नाह  हणजेच या कालावधी म ये तु हाला कुठ या
कारची काह  आिथक सम या होणार नाह . तथा प या वेळेत तुमची ची जोखीम काय जसे जुगार, स टा

आ ण लॉटर  म ये होऊ शकते, हणून धैयाने काम या आण पैसा कमाव यासाठ  शॉटकट चा वापर क
नका. तु ह  नवीन उ ोगांम ये िन तत पात यश ा  कराल. तुम या सृजनशीलतेचे कौतुक होईल.

आिथक जीवन

यवसायात तु हाला द ता ा  असेल. कुठ या चांग या कायासाठ  सरकार कंवा सरकार  वभागाचे

क रयर
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अिधकार  तु हाला स मािनत क  शकतात. समाजात तुमचा मान आण ित ा वाढेल. जर तु ह  लेखन,
रंगमंच कंवा सा ह य जगत ने जोडलेले आहेत तर या कालावधीम ये तु हाला वशेष लाभ िमळू शकतो.

कौटंु बक सुखात वाढ होईल. तु हाला आई व वड ल दोघां या ेमाचे सहयोग िमळेल. िम  आण शुभ
िचंतक भरपूर सहयोग करतील. या कालावधी या वेळ  तु ह  मह वपूण य ं या संपकात याल आण
यां या मदतीने तु ह  लाभ ा  कराल. तुम या सुदंर यवहारा या कारणाने लोक तुम या वशीभूत
होतील.

कौटंु बक जीवन

ह  वेळ लव लाइफ आण मॅर ड लाइफ दोघांसाठ  चांगली आहे. ेम आयु यात नवीन गो ी पहायला
िमळेल आण तु ह  ेमी सोबत चांगले ण यतीत कराल. तेच जर तु ह  ववा हत आहेत तर
जीवनसाथी सोबत ना याम ये मधुरता येईल आण जवळकता अिधक वाढेल. या काळात जीवनसाथी या
आरो याची काळजी या.

वैवा हक आण मे जीवन

तुमचे वा य उ म राह ल. स न रा ह यामुळे तु ह  तणावापासून लांब रहाल. जर तु ह  कुठ या
रोगापासून पी डत असाल तर या काळात तुम या आरो यात सुधारणा होईल, परंतु या वेळेत
िन काळजीपणा ठेऊ नका, अथवा तुम या आरो यावर ितकूल भाव पडू शकतो.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या ानाचा लाभ दुस यांपयत ह  पोहचावा. आप या मनाला आवडणार  कुठलीह  कला वकिसत
करा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या ेमी ित इनामदार रहा आ ण एक वेळ  एकच नाते ठेवा. ेम संबंधाम ये अिधक बोलू
नका.

उपायउपाय
ी व णु सह नाम चे पाठ करा. हर या रंगाचे व  धारण करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

ऑ टोबर 14, 2022 - नो हबर 05, 2022 दशा केतु
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ऑ टोबर 14, 2022 - नो हबर 05, 2022 दशा केतु

या वेळात तुमचा यापार धंदा चांगला चालेल. कमाई चांगली होईल परंतु या वेळ  तुम या खचात वृ
हो याची श यता आहे. आप या खच आटो यात आणा. जर तु ह  बँकेत लोन यायचे आवेदन केले आहे
तर तुमचे लोन पास होईल. तथा प या काळात तु हाला धन लाभ हो याचे योग आहे.

आिथक जीवन

क रअर े ात सुधारणा होईल. यापारात व तार हो याची श यता आहे. या वेळात येक े ात
तु हाला स मान िमळेल. तु ह  कुठ या ित पधत यश वी राहाल. श  ूतुम या पासून भयभीत राह ल.
अचानक होणार  या ा तुम यासाठ  लाभदायक राह ल. काय े ात तुमचे जा त य  यश वी होतील.

क रयर

या काळात तु ह  कठोर वभावाचे असतात आण या कारणाने तुमचे प रजनां सोबत संबंध कटू होतील.
आप या वभावात वन ता आणा. या वेळ  तुम या नातेवाइकांकडून तु हाला सम येचा सामना करावा
लागू शकतो. कौटंु बक मु ांना सोडून तु ह  सामा जक सेवेत ची घेऊ शकतात.

कौटंु बक जीवन

वैवा हक जीवनात तु हाला चढ उताराचा सामना करावा लागू शकतो. जीवनसाथी सोबत वाद हो याची
श यता आहे. तसेच ेम जीवनात ह  प र थती वपर त राहू शकते. या वेळ  जीवनसाथी/ यतम वर
राग क  नका, अ यथा ना याम ये अिधक दुरावा येऊ शकतो.

वैवा हक आण मे जीवन

या वेळात तु हाला वा य लाभ िमळेल. जर तु ह  कुठ या जु या रोगाने पी डत आहे तर तु हाला या
रोगापासून मु  िमळू शकते. या वेळ  आप या डो यांची वशेष काळजी या, कारण तु हाला ने  संबंिधत
पीडा होऊ शकते. या भावात केतूची थती तु हाला र  दाबाचा आजार देऊ शकते.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
वाहन चालव या या वेळ  सावधानता बाळगा. आप या मामा मावशी सोबत चांगले संबंध बनवून
ठेवा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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कायकाय  कक   नयेनये
या वेळेत कुठलेह  ऑपरेशन क  नका. श  आण वाईट संगती पासून लांब राहा.

उपायउपाय
केतु बीज मं ाचा जप करा. केतु औषधी नान करा.

नो हबर 05, 2022 - जानेवार  04, 2023 दशा शु

या काळात आिथक जीवन सामा य राह ल. तु ह  वय क य  क न आिथक संप नता ा  कर याचा
य  कराल. समाजात तुमचा स मान वाढेल आण तु हाला धन लाभाचा माग सुगम होईल. जर तु ह

धन बचतीसाठ  गंभीर आहेत तर आिथक बंधन करा. लहान मोठ  या ा लाभकार  िस  होईल.

आिथक जीवन

जर नोकर  पेशा आहे तर काय थळावर प र थती सुधारेल आण तुम या कामाला ओळख िमळेल. या
काळात भा य तुमचे साथ देईल आण या या प रणाम व प तु हाला आप या कामात यश िमळेल.
लहान या ा सुखकर आण सफल राह ल. लोकांशी तुमचे संपक वाढतील.

क रयर

कौटंु बक सुख कायम राह ल आण भाऊ बह ण ह  आनंद  व सुखी राहतील. आई व डलांसोबत तुमचे नाते
चांगले राहतील आण यां या मागदशनाने तु हाला यश िमळेल. या वेळे या काळात तुम या व डलांना
खूप वास कर याची संधी िमळेल. हा वास कुठ या कामा तव कंवा अ य कारणाने होऊ शकतो.

कौटंु बक जीवन

या काळात तुमचे वैवा हक जीवन सुखद राह ल. तुम या जीवनसाथीला परदेश मण कर याची संधी िमळू
शकते. जर ेम संग चालू असेल तर यतम कडून अपार ेम िमळेल. या वेळेत मया दत आचरण ठेवा
आ ण अशी कुठलीह  गो  क  नका यामुळे तुम या ना याम ये कटुता िनमाण होईल.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात तुमचे वा य सामा यतः उ म राह ल. तथा प लहान मोठे आजार हो याची श यता राहू
शकते. पोटा संबंिधत वकार हो याची संभावना आहे. या वेळेत आप या खा या- प याची काळजी या.

आरो य
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अ व थ अस यास जा त तणाव घेऊ नका तर डॉ टरांचा स ला या आण यानंतर संतुिलत दनचयचा
अवलंब करा.

कायकाय  करावेकरावे
भाऊ- ब हणींसोबत आपले संबंध मजबूत करा. आप या कुठ याह  छंदाला पुढे वाढवा.

कायकाय  कक   नयेनये
अ यािधक वासना मक वचारांपासून दूर राहा. आप या जीवनसाथीला कुठ याह  कारचे क  देऊ
नका.

उपायउपाय
िनयिमत गाईचा घास काढा. जायफळाने औषधी नान करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

जानेवार  04, 2023 - जानेवार  23, 2023 दशा सुय

या कालावधीत कमाई सोबतच बचतीवर ह  अिधक ल  ा. तु ह  िनयिमत पात येणा या कमाई मधून
काह  पैसा बचती या पात जमा कराल. या कालावधीत तु हाला सो या- चांद या यवसाया पासून लाभ
िमळेल. जर तु ह  दािग यांचे काम करत असाल तर तु हाला अचानक कुठ या मो या लाभाची ा ी होऊ
शकते. या यित र  या कालावधीत केली जाणार  या ा तुम यासाठ  लाभकार  िस  होईल.

आिथक जीवन

या कालावधीत तु हाला यश िमळव यासाठ  कठण प र म करावे लागतील. तथा प या या फळ व प
िमळणारे प रणाम अ यंत सुखकारक असेल. तुम या मनातील इ छा पूण होतील. चतुथ भावात थत
सुया या भावाने य चे वाईट व अनैितक कायाकडे कल वाढतो, अतः या अवधी म ये कुठ याह
चुक या कायाम ये संली  हो यापासून सावध राहा नाह तर तु ह  कठण सम यांम ये पडू शकतात.

क रयर

आई - व डलां या वा यात घसरण हो याने तुमची िचंता वाढू शकते, हणून यां या आरो याची वशेष
काळजी या. यांना कुठ याह  कारचा ास झा यास डॉ टर चा स ला या. सुयाची ह  थती
भावांम ये वादाचे कारण बनू शकते. अ यात कुटंुबाम ये भावांसोबत ताळमेळ बनवून चालावे लागेल. कारण

कौटंु बक जीवन

201

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



सुय पताचा कारक असतो आण सुया या चतुथ भावात थत हो याने हे वड लांसोबत मनमुटावाचे कारण
बनते, अतः व डलां सोबत मधुर संबंध बनव याचा य  करा.

वैवा हक आण ेम जीवनासाठ  काह  क कर  वेळ असेल. ना याम ये कुठ या कारची कटुता येऊ नये,
यासाठ  तु हाला सावधान राहावे लागेल. जोड दारासोबत वाद घालू नका आण यां यावर कुठ याह
कारचा दबाव टाकू नका. ेमात पारदशकता कायम ठेवा. यकराला या या वा याचा वेळ ा.

वैवा हक आण मे जीवन

आरो य थोडे कमजोर राहू शकते. तुम या म ये ोधाची अिधकता होऊ शकते. मानिसक तणावा मधून
जावे लागू शकते. तणावा पासून बचाव कर यासाठ  योग यान करा. आप या खा या- प यावर वशेष ल
ा. तु हाला वचे संबंिधत सम या येऊ शकतात. अ या अव थेत िच क सका या स यानुसार उपचार

करा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या आई या आरो याची काळजी या. आप या कुटंुबातील आव यतेची पूत  पूण मनाने करा.

कायकाय  कक   नयेनये
कुटंुबात वतःला उ च िस  कर याचा य  क  नका. आप या प रवारात अजनबी सारखे वागू नका
आण कुटंुबातील सद यांना वेळ ा.

उपायउपाय
आप या दैिनक भोजन म ये केशर चा योग करा. आक या या पानांनी य  करा

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

जानेवार  23, 2023 - फे ुवार  22, 2023 दशा चं

या कालावधीत तु हाला येक े ात आिथक लाभाची ा ी होईल. तुमची कमाई चांगली होईल सोबतच
तु ह  पैशाची बचत क  शकाल. परंतु तुम या आिथक थतीत वेळो- वेळ  काह  चढ- उतार अस याची
श यता आहे. िम  आण सहयोगी तुम यासाठ  बरेच सहायक िस  होतील. या ा शुभ फळ देईल.

आिथक जीवन
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तुम या य वात अिधक स नता येईल. या यित र  तुम या सामा जक ित ेत वृ  होईल आण
तु हाला भौितक सुखाची ा ी होईल. तीय भावात थत चं ा या भावाने तु ह  खूप स न राहाल.
तु ह  या वेळेचा जतका सदुपयोग कराल िततके तुम यासाठ  चांगले असेल.

क रयर

कौटंु बक आयु यात शांतता आण स ाव टकून राह ल. तुमचे कुटंुब मोठे आ ण आनंद  असेल. चं ाची ह
थती तुम या आिथक प ाला मजबूत करणार  िस  होईल. तुमची मुले वदेश या ा करतील. जर ते
यवसाय करत असेल तर, आपला यवसाय ते प रवितत क  शकतात.

कौटंु बक जीवन

ेम जीवनात नवीन गो ी पाहायला िमळतील आण तुमचे मन फु लत होईल आप या ेमी सोबत
तु ह  चांगले ण यतीत कराल. जे ववा हत आहेत यां या जोड दाराला काह  मानिसक तणाव राहू
शकते. याचे प रणाम तुम या वैवा हक ना यावर पडू शकते हणून जोड दारा या आरो याची काळजी या.

वैवा हक आण मे जीवन

चं ाची ह  थती तु हाला वा य संबंिधत पीडा देऊ शकते. चं  मनाचे कारक आहे, हणून तु ह
मनो वकाराने पी डत होऊ शकतात. मनाला थर आण शांत ठेव यासाठ  योग व यान येची मदत
या. याने तु हाला ताजेतवाने वाटेल. लहान मोठ  वा य संबंिधत सम या होऊ शकते.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या आवड या व तुनंा दुसयासोबत शेअर करा. आप या मनातील गो ी मोक या मनाने
दुसयाना सांगा.

कायकाय  कक   नयेनये
कुणाचेह  ऋणी होऊ नका. कुणालाह  आप या भाविनक बंधनात जबरद तीने बांधू नका.

उपायउपाय
आप या भोजनासाठ  चांद या भां यांचा उपयोग करा. चं  बीज मं ाचे जप करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

फे ुवार  22, 2023 - माच 15, 2023 दशा मंगळ
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फे ुवार  22, 2023 - माच 15, 2023 दशा मंगळ

या कालावधीत तुमचे आिथक प  कमजोर राहू शकते हणून धन संबंिधत िनणय घे यात वशेष
सावधानी ठेवा, कारण धन हानी होऊ शकते जोखमा या कायात गुतंवणूक कर यापासून सावध राह याचा
य  करा. या यित र  जुगार, स टेबाजी ज या कायापासून दूर राहा.

आिथक जीवन

काय े ात तु हाला या वेळेत िमळते- जुळते प रणाम िमळतील. तथा प हे प रणाम अपे पेे ा वपर त
होऊ शकतात हणून फळ ित अित उ साह दाखव या या वृ ीवर िनयं ण ठेवा. तु ह  न घाबरता आपले
मत य  करा. जातक व रत िनणय घे यासाठ  स म राहतील आण समाजा या लोकांम ये तुमचा
भाव वाढेल. या वेळ  तु हाला तुम या श ूपंासून सावधान राह याची आव यता आहे. सेना, िच क सा
कंवा इं जिनयर ंग े ात तुमची ची राह ल, या े ात तु ह  उ म दशन दाखवाल.

क रयर

कौटंु बक तणावा या कारणाने मानिसक शांतता भंग होऊ शकते हणून या कालावधीत कुटंुबाने जोडले या
गो ींम ये धैय आण संयमा सोबत काम या. लहान भाऊ- ब हणींची जीवनशैली चांगली असेल, तथा प
यां यासोबत ना यांम ये कटुता िनमाण होऊ शकते.

कौटंु बक जीवन

या भावात मंगळ अस याने तु हाला वैवा हक जीवना या संबंिधत सम यांचा सामना करावा लागू शकतो.
तुम या वाणीम ये कटूपणा पहायला िमळू शकतो आण या कारणाने तुमचे नाते बघडू शकते.

वैवा हक आण मे जीवन

या प र थतीत तु ह  साहसी, िनडर आण वतं  वचारांचे असाल, परंतु तुम या वभावात ोधाची
ती ता वाढू शकते. मंगळा या भावाने लहान- मोठे आजार कंवा छोट  दुघटना हो याची श यता आहे.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
वाहन सावधानीने चालवा. वतःचे तसेच जीवनसाथी या वा याची काळजी या.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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कायकाय  कक   नयेनये
घाई-गद त कुठलाह  िनणय घेऊ नका. कुठ याह  कारचा नशा क  नका.

उपायउपाय
कुठ याह  मो या त यावर गुळाची पोळ  बनवून लोकांना खाऊ घाला. मंगळवार या दवशी लाल व
दान करा.

माच 15, 2023 - मे 09, 2023 दशा राहु

आिथक े ात तु हाला सामा य प रणाम िमळतील. तुम या खचात वाढ होईल, तर कमाई खचापे ा कमी
राह ल, हणून तु हाला आिथक िनयोजन करावे लागेल अ यथा तुम या समोर आिथक संकटाची सम या
येऊ शकते. तु ह  कुणाकडून कज घेऊ शकतात. आिथक िनणय घे यापासून सावध राहा.

आिथक जीवन

या वेळ  तु हाला नवीन नोकर  िमळ याची श यता आहे, वपर त प र थतीम ये भांड यासाठ  वतःला
वतःच तयार करा, कारण हा काळ तुम या क रअर साठ  ठक नाह . वचार न करता कुठ याह  कारचे

पाऊल उचलू नका, अ यथा तु हाला आयु यभर प ाताप राहू शकतो. या वेळ  तुम या आ म व ासात ह
कमतरता पाहायला िमळू शकते.

क रयर

कौटंु बक जीवनासाठ  ह  वेळ थोड  कठण राहू शकते. प रजनांसोबत संबंध कटू होऊ शकतात. आप या
कौटंु बक सम यांना घेऊन तु ह  या वेळ  िचंतीत राहाल. अ या लोकांपासून सावधान राहा जे तुम या
कुटंुबात वाद िनमाण क न कटुता पैदा करतात. दुस यां या गो ी ऐकून आप या लोकांसोबत भांडणे क
नका.

कौटंु बक जीवन

जीवनसाथीला कुठ या कार या सम येचा सामना करावा लागू शकतो अथवा यां यासोबत तुमचे संबंध
बघडू शकतात. जोड दारासोबत अशी कुठलीह  गो  क  नका यामुळे यांचे मन दुखावेल. ेम जीवनात
यतम साठ  वेळ काढा आ ण यां या इ छांना पूण करा.

वैवा हक आण मे जीवन
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या काळात तु हाला या े या वेळात जरा थकवा जाणवू शकतो. ने  संबंिधत पीडा हो याची श यता आहे.
या यित र  तु हाला ताप, थंड , खोकला आण अिन ा अ या सम या होऊ शकतात. या वेळेत आप या
खा या- प याची वशेष काळजी या. फा ट फूड पासून आण अिधक मसालेदार पदाथाचे भोजन करणे
टाळा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
जीवनसाथी या ित व ासपा  राहा. धनाचा सदुपयोग करा आण यथ खच क  नका.

कायकाय  कक   नयेनये
काय ा या व  जाऊन कुठलेह  काय क  नका. कुणाकडूनच फुकट व तू घेऊ नका आण देऊ ह
नका.

उपायउपाय
घास घेऊन याला जिमनीवर ठेऊन कुठ या वजनी व तूने दाबा. वाह या पा यात नारळ वा हत
करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

मे 09, 2023 - जून 27, 2023 दशा गु

तसेच तुम या आिथक गो ींवर नजर टाकली तर, यात तु हाला उ च लाभ ा  हो याची श यता आहे.
क रअर कंवा यापार म ये तु ह  यश ा  कराल आण तुमचे जीवन तर उंच असेल. या वेळ  तु हाला
अहंकारापासून सावध राहणे गरजेचे असेल, कारण अहंकार तुम या सुदंर य वाला खराब क  शकते.

आिथक जीवन

अकरा या भावात गु  तुम या जीवनाला यश वी बनवेल. या काळात तु ह  सांसा रक सुखांचा अनुभव
कराल. आप या आयु याला घेऊन तु हाला संतृ ी पहायला िमळेल. या वेळ  भा य तुमचा साथ देईल.
परदेशात थत कंवा लांब थळात राहणा या लोकांशी तुमचे संबंध था पत होतील. हे संबंध मै ी पूण
कंवा यापा रक होऊ शकतात.

क रयर
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या वेळ  तुम या कुटंुबात आनंदाचे आगमन होईल. भाऊ ब हणींचे आयु य आनंद  राह ल आण ते आप या
काय े ात यश िमळवतील. या काळात कुठ या कारणा तव कुटंुबापासून अिधक वेळेसाठ  दूर राहावे लागू
शकते. आप या प रजनांपासून दूर रा ह या कारणाने मन थोडे उदास राह ल.

कौटंु बक जीवन

वैवा हक जीवन आण ेम संग गो ींसाठ  ह  वेळ चांगली राह ल. या वेळेत ना यांम ये घिन ता येईल
आण तु ह  एकमेकांसाठ  पूण तहने सम पत असाल. सुदंर णांचा आनंद घे यासाठ  तु ह  यकर कंवा
जीवनसाथी सोबत फरायला जाऊ शकतात. 00

वैवा हक आण मे जीवन

या वेळ  तुमचे आरो य िनरोगी राह ल. जर तु ह  कुठ या रोगाने पी डत आहे तर तु ह  या रोगातून
वरती येऊ शकतात. तु ह  इ  देवी देवतां या सुिमरन यान धारणा कराल. दान पु या या कायात तु हाला
मानिसक शांततेचा अनुभव होईल. एका त व ा माणेच आपण कोण याह  वषयाब ल गहन वचार कराल.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
समाजा या अ य लोकांसोबतच आप या कुटंुबातील लोकांनाह  वेळ ा. आयु यात पुढे जा यासाठ
आप या संपकाचा उपयोग करा.

कायकाय  कक   नयेनये
काया या ित अ यािधक जवळकतेमुळे वा याला घेऊन दुल  क  नका. िमतभाषी बना आण
अ यािधक खच करणे टाळा.

उपायउपाय
क ची हळद पव या धा यात बांधून आप या मनगटात बांधा. पव या रंगाचा माल आप या
खशात ठेवा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

जून 27, 2023 - ऑग ट 24, 2023 दशा शिन
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आप या आिथक प ाला घेऊन तु ह  स न राहाल. भाऊ ब हणीं या ारे तु हाला आिथक लाभ हो याचे
योग आहे. कमाई या ोतात वृ  होईल. आिथक प  मजबूत अस याने तु ह  तुमचा जुना हशोब चुकवू
शकतात. तसेच जर तु ह  बँकेत लोन साठ  आवेदन केले आहे आहे तर यात तु हाला यश िमळेल.

आिथक जीवन

क रअर म ये हा काळ एक चांग या संधी माणे असेल. फ  तु हाला या वेळेचा फायदा उचलायची गरज
आहे. या काळात सरकार  ऑ फसर आण समाजा या भावी लोकांशी संबंध मधुर होतील. लांबची या ा
तुम यासाठ  फायदेशीर राह ल. तुमचे िम  आण सहयोगी पूण मदत करतील. नवीन यापार कंवा नोकर
बदल याची पूण श यता आहे. वरोधी तु हाला काह  नुकसान पोहचवू शकणार नाह .

क रयर

या काळात आई व डलां सोबत तुमचे संबंध खूप मधुर राह याचे संकेत िमळत आहे. याला तु ह  आप या
कौटंु बक जबाबदार ला समजाल आण याला िनभाव याचा य  कराल. आप या ा वभावा या कारणाने
तु ह  तुम या घर यांसाठ  य राहाल. कुटंुबात चढ उतारा या प र थतीचा सामना करावा लागू शकतो.

कौटंु बक जीवन

वैवा हक जीवनासाठ  ह  चांगली वेळ राह ल. तु ह  तुम या जीवनसाथी या ित अिधक व ासू राहाल.
तसेच ेम जीवनात तु हाला काह  सम यांचा सामना करावा लागू शकतो. परंतु अशी श यता असू शकते
क तुमचा जोड दार तु हाला पूण पात व ासू मानणार नाह . अ यात तो तुमची पर ा घेऊ शकतो.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात तु हाला लहान मोठे आजार चालूच असतील आण म ये तु हाला तुमचे काम एकदम फ ट
वाटेल. कुठ या आनंदाचा अनुभव घे यासाठ  तु ह  कुठ या प वर जाऊ शकतात. याने तुमचा मानिसक
तणाव दूर होईल. तणावाला आप यावर वरचढ होऊ देऊ नका. त बेतीम ये घसरण झा यास डॉ टरांशी
संपक करा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
जीवनात यशासाठ  दूर देशांचे मण करा. अिधक यं ां या वेळात आप या आरो याची पूण काळजी

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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या.

कायकाय  कक   नयेनये
वतः या काय कुशलतेवर संदेह कर यापासून सावध राहा. यथ म ये दुस यांची आलोचना

कर यापासून सावध राहा.

उपायउपाय
काळे तीळ दान करा, िशव तो ाचे पाठ करा.
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ज मज म म तकम तक वषवष
ी  िलंगिलंग ी 

23/8/1979 ज म दवसज म दवस 24/8/2023 
23:53:18 ज मवेळज मवेळ 6:36:38 
गु वार ज मतार खज मतार ख   गु वार 
Delhi  ज म थानज म थान Delhi 
28 योितषयोितष  अ ांशअ ांश 28 
77  रेखांशरेखांश 77 

00:21:07  थानीयथानीय  समयसमय  संशोधनसंशोधन 00:21:07 
00:00:00  युयु   काळकाळ  संशोधनसंशोधन 00:00:00 
23:32:10 ज मवेळेचीज मवेळेची  एल.एम.ट .एल.एम.ट . 06:15:29 
05:54:06  सूय दयसूय दय 05:54:54 
18:53:43  सूया तसूया त 18:52:21 
वृषभ  ल नल न िसंह 
शु   ल नल न  अिधपतीअिधपती सूय 
िसंह  रािशरािश वृ क 
सूय  रािशरािश  अिधपतीअिधपती मंगल 

पू0फा गुनी  नन  वशाखा 
शु   नन   अिधपतीअिधपती गु  
षव  योगयोग इ  
भाव  कारणकारण व  
क या  रासरास ( (पा ा यपा ा य)) क या 

023-34-20  अयनांशअयनांश 024-11-12 

ल हर  आयन  अयनांशअयनांश  नावनाव ल हर  आयन 

वषफळ ववरण
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  वषफळवषफळ  आलेखआलेख((सौरसौर  परतीचापरतीचा  आलेखआलेख) - 2023) - 2023

 वषफळ को क
ह राशी रेखांश

ल न िसंह 14-40-59 
सुय िसंह 06-27-59 
चं  वृ क 02-00-01 
मंगळ क या 03-35-19 
बुध िसंह 27-39-56 
गु  मेष 21-10-06 
शु  कक 20-25-24 
शिन कंुभ 09-53-35 
राहु मेष 03-34-02 
केतु तुळ 03-34-02 
युरेनस मेष 28-56-44 

नेपचून मीन 02-43-03 
लुटो मकर 04-00-34 
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 वषफळ (वा षक अनुमान)  सहम
सहम अंश ह
पु य वृ क 10.13.00 मंगल
िश ण िमथुन 19.08.57 बुध
लोक यता व कत कंुभ 25.38.04 शिन
िम मीन 29.21.20 गु
वड ल कंुभ 18.06.35 शिन
आई वृ क 26.15.35 मंगल
आयु य िमथुन 03.24.28 बुध
कण क या 20.36.21 बुध
मृ यू िमथुन 22.11.29 बुध
परदेश संचार मेष 25.00.31 मंगल
धन तुळ 01.18.58 शु
ववाहबा  संबंध कक 28.38.23 चं
रोग िमथुन 27.21.56 बुध
एकांतर यवसाय वृषभ 06.47.24 शु
यापार वृ क 19.01.03 मंगल
काय िस मीन 09.53.35 गु
ल न कंुभ 25.12.47 शिन
अप य वृषभ 08.11.08 शु

ेम मेष 23.36.55 मंगल

 पंचािधकार
अिधपती ह
मु थ अिधपती सेट
ज म ज अिधपती वेन
वष ज अिधपती सुय
ीराशी अिधपती जूप
दनरा ी अिधपती सुय

 वष  तपशील
म तक तपशील
वषा वेश ता रख 24/08/2023
वषा वेश वेळ 06:36:37
मु थ राशी मकर
घरामधील मु थ 6
ज मप केतील मु थ 9
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धंदा क या 20.36.21 बुध
वैर मीन 08.22.42 गु
कारावास वृषभ 15.00.23 शु
आिथक नफा वृ क 26.15.35 मंगल

सहम अंश ह

 मु ा  वमशो र  दशा
ह पासून पयत

केतु 24/8/2023 14/09/2023
शु 14/09/2023 14/11/2023
सुय 14/11/2023 02/12/2023
चं 02/12/2023 02/01/2024
मंगळ 02/01/2024 23/01/2024
राहु 23/01/2024 18/03/2024
गु 18/03/2024 05/05/2024
शिन 05/05/2024 02/07/2024
बुध 02/07/2024 23/08/2024

 मु ा  योिगनी दशा
दशा ह पासून पयत
पंगल सुय 24/8/2023 13/09/2023
धा य गु 13/09/2023 13/10/2023
मर मंगळ 13/10/2023 23/11/2023

भ का बुध 23/11/2023 13/01/2024
उ का शिन 13/01/2024 14/03/2024
िस शु 14/03/2024 24/05/2024
संकट राहु 24/05/2024 13/08/2024
मंगळ चं 13/08/2024 23/08/2024
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वषफळ ववरण 2023 - 2024

वष सारांश
मुथंा ता जक वष फळात एक मह वपूण बंदु आहे. या वषा या कंुडली म ये तुमचा मुथंा सहावे भाव आहे.
नातेवाईकांशी सलो याचे संबंध ठेवा. द घ आजाराची श यता अस यामुळे आरो याची काळजी या. तुमचे श  ूतु हाला अपाय
कर याची एकह  संधी सोडणार नाह त, यामुळे यां यापासून चार हात लांब उभे राहा. कुटंुबातील य ं या आरो या या
त ार ंमुळे तु हाला मन ताप होईल. ऋण आण कज िनयं णात ठेवा जेणेक न तु ह  आिथक बाबतीत िन ंत राहाल. चोर
आ ण भांडणांमुळे आिथक नुकसान संभवते. अिधकार  वगासोबत भांडण कंवा मतभेद संभवतात.

दशा केतु
ऑग ट 24, 2023 - स टबर
14, 2023

दशा शु
स टबर 14, 2023 - नो हबर
14, 2023

दशा सुय
नो हबर 14, 2023 - डसबर
02, 2023

दशा चं
डसबर 02, 2023 -
जानेवार  02, 2024

दशा मंगळ
जानेवार  02, 2024 -
जानेवार  23, 2024

दशा राहु
जानेवार  23, 2024 - माच
18, 2024

दशा गु
माच 18, 2024 - मे 05,
2024

दशा शिन
मे 05, 2024 - जुलै 02,
2024

दशा बुध
जुलै 02, 2024 - ऑग ट
23, 2024

ऑग ट 24, 2023 - स टबर 14, 2023 दशा केतु

केतूची तृतीय भावात उप थती तुम यासाठ  धन योगाचा िनमाण करेल. नोकर  अथवा यवसाया या
मा यमाने तुम या जवळ धन येईल. चांगली कमाई असेल. विभ न ोतांनी तुम या जवळ धन आगमन
होईल. तु ह  यावेळ  नवीन वाहन खरेद  क  शकतात. तुम या बँक बॅल स म ये वाढ होईल.

आिथक जीवन

क रअर या गाड ला पुढे चालव यासाठ  आप या बौ क मतांचा योग करा. या पूण काळात तु ह
आशावाद  रहाल. अचानक या ा के याने तु हाला चांगले फळ ा  होतील. काय े ात सहकम  सोबत

क रयर
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िम ता वाढेल. हा काळ तुम यासाठ  खूप अनुकूल िस  होऊ शकतो, हणून या वेळेचा पूण सदुपयोग करा.

केतू या तृतीय भावात थर रा ह याने तुमचे कौटंु बक जीवन चांगले राह ल. घरात सुख शांततेचे
वातावरण असेल. कुटंुबा सोबत तु ह  कुठे या वेर जाऊ शकतात. तु हाला प रजनांसोबत वेळ घालव याची
संधी ा  होईल. नातेवाईकांसोबत नाते अिधक मधुर होतील.

कौटंु बक जीवन

जर तु ह  गृह थ जीवनात आहे तर जीवनसाथी या कारणाने तु हाला सम यांचा सामना करावा लागू
शकतो. जोड दारा या आरो या संबंिधत सम या प हली जाऊ शकते. तसेच जे लोक ेम जीवनात आहे
यां यासाठ  वेळ अनुकूल आहे. अ ववा हत जातकांसाठ  ेम ववाहाचे योग बनत आहे.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात तुमचे वा य जीवनात उ म राह ल. जर कुठ या रोगाने पी डत आहे तर यात सुधारणा
पहायला िमळेल. आप या आरो याला उ म ठेव यासाठ  ातः उठून योग व शार रक यायाम करा. याने
तुमचा तणाव दूर होईल आण तुम या चेह यावर चमक दसेल. तुमचे य व सवाना आक षत करते.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
धािमक गो ींम ये वतःहून ह सा या. तुम या सहकम  आण िम ांसोबत चांगले संबंध बनवून
ठेवा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या भाऊ ब हणींसोबत संबंधांना खराब होऊ देऊ नका. धम कमा या कायात दुरावा होऊ देऊ
नका.

उपायउपाय
केतु बीज मं  चा जप करा. प ींना धा य खाऊ घाला.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

स टबर 14, 2023 - नो हबर 14, 2023 दशा शु
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या वेळेत सुख सु वधांवर तुमचा खच वाढू शकतो. वलासपूण जीवनाला तु ह  ाथिमकता ाल. आिथक
े ात वरोधी तु हाला नुकसान पोहचव याचा य  करतील, हणून थोडे यां यापासून सावध राहा.

आिथक पात ह  वेळ तुम या अनुकूल आहे परंतु तु हाला आप या खचा या वृ ीस लगाम लाव याचा
स ला दला जातो.

आिथक जीवन

क रअर या कोनातून ह  चांगली वेळ यतीत होईल. तुम या ाना या कारणाने तुमची शंसा होईल
आण सहकम  तुमचा साथ िमळव यात आनंदाचा अनुभव करतील. तसेच काह  लोक तुमचा स ला घेऊन
आपले काय सु  क  शकतात. एकूणच क रअर या अनुसार थती अनुकूल राह ल.

क रयर

हा काळ तुम या कौटंु बक जीवनासाठ  खास नाह . या काळात घरात कुठ या ना कुठ या कारचे आजार
असू शकतात आण हा वषय तु हाला िचंतीत करेल. असे कुठलेह  काय क  नका यामुळे तुमची कुटंुबात
बदनामी होईल. आप या आई व डलां या त बेतीची काळजी या आण कुटंुबा या ित आप या
जबाबदा यांचे पालन करा.

कौटंु बक जीवन

या वेळात तु हाला वैवा हक सुख ा  होईल. जीवनसाथी सोबत तु ह  वेळेचा आनंद याल. तसेच ेम
जीवनात प र थती तुम या अनुकूल दसेल. परंतु या वेळ  आप या वासना मक वचारांना जागा देऊ नका
अ यथा तुम या ना याम ये दुर  िनमाण होऊ शकते. ेमात जोड दारावर काह  शत लागू क  नका.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात आप या आरो याला घेऊन जरा गंभीर राहा, कारण हा काळ तुम या वा य साठ  जा त ठक
नाह . या वेळ  तु हाला लहान मोठे आजार ास देऊ शकतात. आप या खा या- प यावर वशेष ल
ठेवा. दू षत जल आण भोजन दोघांचा याग करा अ यथा तु हाला टायफाइड कंवा फूड पॉइझनींगचा ास
होऊ शकतो.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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अ या म िचंतनाकडे मन लावा. धनाची देवाण घेवाण वचार पूवक करा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या भूतकाळा या बाबतीत अ यािधक िचंतन क  नका. कुठ या गु  ना याम ये पडू नका.

उपायउपाय
िनयिमत गाईचा घास काढा. गुलर या सिमधेने हवन करा.

नो हबर 14, 2023 - डसबर 02, 2023 दशा सुय

या वेळ  अवधी म ये धन संबंधीत गो ींम ये चांगले फळ िमळ याची श यता आहे. नोकर  आण
यवसायात धन लाभ साठ  तुम याकडून के या जाणा या य ांना यश िमळेल आण जर तु ह  खूप
दवसांपासून य  करत येत आहेत, तर या वेळेत तु हाला तुम या प र माचे फळ धन लाभा या पात
िमळेल.

आिथक जीवन

यवसाय आण नोकर त तु ह  पूण इमानदार ने आ ण समपणा या सोबत काय कराल. ल ात ठेवा
तुम या या इमानदार ने फळ तु हाला िमळेल परंतु थोडे धैय ठेवा आ ण हळू हळू पुढे चालत राहा.
कामा या बाबतीत होणा या या ा तुम यासाठ  यशाचे दरवाजे उघडेल. या वेळेत तुमची भेट ित ीत
लोकांसोबत होईल, कारण गाठ -भेट ंनी संबंध तयार होतात नवीन संधी ा  होते, हणून नवीन
लोकांसोबत होणा या नवीन भेट  तु हाला तुम या क रअर म ये पुढे जा याची संधी िमळेल.

क रयर

कौटंु बक जीवन सामा य गतीने चालत राह ल, तथा प कुटंुबात शांतता आण स ाव टकून राहावे या साठ
थोडे धैयाने काम या. या वेळेत व डलांसोबत तुमचे संबंध चांगले राह ल आण यां या स याने तु हाला
लाभ होईल. वड ल येक प र थती तुम या सोबत उभे राहतील आण तु हाला मागदशन करतील.

कौटंु बक जीवन

वैवा हक जीवनात जीवनसाथी कडून पूण सहयोग िमळेल. तुम या दोघांम ये चांगले ताळमेळ पाहायला
िमळेल. जोड दार तुम या भावनांची कदर करेल. तथा प लहान मोठ  त ार पाहायला िमळू शकते.
जोड दारा या त बेतीची काळजी या.

वैवा हक आण मे जीवन
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या अवधी म ये लहान मोठे वा य संबंधी वकार होऊ शकतात परंतु या सम या काह  वेळेपयतच
राह ल. या यित र  प रजनांचे खराब आरो य तुम या िचंतेचे कारण बनू शकते. अ यात आपली आण
प रजनां या आरो याला घेऊन लपवाह  क  नका.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
सवा या ित सम भाव ठेवा. परोपकाराची भावना वकिसत करा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या अहंकाराचा पूण पाने याग करा. वाथ  पणा या भावनांपासून दूर राहा.

उपायउपाय
येक र ववार  तां याची कुठलीह  व तू दान करा. रा ी झोप या या वेळ  डो याजवळ तां या या

पा ात जल ठेऊन ातः काळ याला लाल पु पा या झाडात वहा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

डसबर 02, 2023 - जानेवार  02, 2024 दशा चं

चं ाचे चतुथ भावात थत असणे तुम यासाठ  सुखद असेल. या या फळ व प तु ह  सुखी आण
वकिसता पूण जीवन यतीत कराल. चांगले वाहन, चांगले िम  आण अचल संप ी या ा ी साठ
तु हाला अिधक मेहनत करावी लागणार नाह , कारण ा गो ी तु हाला सहजतेने ा  होतील. या वेळेत
तु ह  भौितक संसाधनांना ा  कर यासाठ  धन खच कराल.

आिथक जीवन

जर तु ह  नोकर  करत असाल तर या कालावधीत तु हाला पद उ नती िमळ याची बळ श यता आहे.
तसेच यापारात काह  मोठा आिथक लाभ ा  हो याची श यता आहे. या कालावधीत तु ह  आप या
वरोधींवर वरचढ राहाल. नोकर  आण यवसाय दो ह  े ा या कमाईम ये वृ  होईल. तुम या हसत
मुख वभावामुळे लोक तु हाला खूप पसंत करतील. चतुथ भावात चं ा या उप थतीने तुम या मरण
श म ये वृ  होईल.

क रयर
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चं  आईचे कारक असते, हणून या वेळेत तुमचे संबंध आप या आईसोबत खूप मधुर राहतील. तु ह
आप या आई सोबत भावना मक पात जोडलेले राहाल आण यांची सेवा कराल. आई या आशीवादाने
तु हाला यश आण स मानाची ा ी िमळेल. जर तु ह  आप या पूवजां या घरात राहत असाल कंवा
पूवजां या घरा या देखरेखीत सहयोग करतात तर हे काय तुम यासाठ  मंगलकार  असेल. या कालावधीत
तु ह  पा याचे ठकाण असले या जागेत फरायला जाऊ शकतात. हे समु ा या जवळ या कना यावर
थत असलेले पयटन थळ असू शकतात.

कौटंु बक जीवन

जर तु ह  ववा हत असाल तर तुम या जीवनसाथीला लोक यता िमळेल. या कालावधीत तुम या िनवास
थानात प रवतन होऊ शकते. ेम जीवनात यतम सोबत सुदंर ण यतीत कर याची संधी िमळेल.

ऑ फस कंवा कॉलेज म ये कुठ या खास य  सोबत तुमची जवळकता वाढू शकते.

वैवा हक आण मे जीवन

या कालावधीत तुमचे वा य चांगले राह ल. मन स न राह या या कारणाने तु ह  तणावापासून दूर
राहाल. जर तु ह  कुठ या रोगाने पी डत असाल तर या वेळ  तुम या आरो यात सुधारणा होईल, परंतु या
वेळेत कुठलाह  िन काळजीपणा क  नका, अ यथा याचे वपर त प रणाम िमळू शकतात. द घ
आयु यासाठ  चांग या जीवन शैलीला आ मसात करा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या आईची सेवा करा. भावुकते या सोबतच यावहा रक बन याचा य  करा.

कायकाय  कक   नयेनये
सतत थान प रवतन क  नका. आप या भूतकाळा या बाबतीत वारंवार वचार क न िनराश होऊ
नका.

उपायउपाय
िशव उपासना करा आ ण यांना तांदूळ अपण करा. पलाश अथवा ढाक या सिमधेने हवन करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

जानेवार  02, 2024 - जानेवार  23, 2024 दशा मंगळ
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मंगळा या दुस या भावात थत हो याने तु हाला आिथक े ात जा त अनुकूल प रणाम िमळणार नाह .
तु हाला यापारात घाटा अथवा चोर या कारणाने आिथक हानी हो याची श यता आहे. तु ह  अनाव यक
व तूवंर आपले धन खच क  शकतात. वनाकारणा या खचावर लगाम लाव याची गरज आहे.

आिथक जीवन

नोकर / यवसायात मेहनत क नह  यश न िमळा याने तु ह  िनराश होऊ शकतात, अतः या वेळ  धैयाने
वागा. या कालावधीत तु ह  आप या काय े ात द ता िमळवाल आण याने तु हाला यश िमळेल. सोने
कंवा तां या या धातूचा यापार तुम यासाठ  लाभकार  होऊ शकतो.

क रयर

घरगुती आयु यात प र थती तुम या ितकूल राहू शकते. घरात लेश हो याची संभावना आहे. तु ह
तुम या घरगुती आयु यात दुःखी राहू शकतात. या वेळ  आप या वाणीवर िनयं ण ठेवा आ ण अपश दांचा
उपयोग क  नका. तु हाला कुठ या काया या हेतूने घरापासून लांब राहावे लागू शकते.

कौटंु बक जीवन

तुम या जीवनसाथी या वा यात सम या येऊ शकतात हणून या कालावधीत यां या आरो याची
काळजी या. ेम आयु यात पाटनरला समज याचा य  करा आण यां यावर वनाकारण शक क
नका. जर मनात कुठ या कारची शंका असेल तर याला दूर करा.

वैवा हक आण मे जीवन

या वेळ  आप या वा याची काळजी या. ने  संबंिधत काह  रोग हो याची श यता आहे, तसेच या
वेळेत िन काळजीपणा क  नका. तु हाला गैस, पोटदुखी, मलब ता इ याद  ची सम या होऊ शकते,
हणून आप या खान- पानावर वशेष ल  ा. वेळोवेळ  आप या आरो याची न क  तपासणी करा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आपली मातृभूमी तसेच सेनेचे स मान करा. भाऊ, साला तसेच िम ांसोबत मधून यवहार टकवून
ठेवा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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कायकाय  कक   नयेनये
मंगळवार  पैसे उधार घेऊ नका. कुणा ब ल कटू श द बोलू नका.

उपायउपाय
मंगळ बीज मं ाचे जप करा. मंगळवार  डािळंबाचे झाड एका गाडन म ये लावा.

जानेवार  23, 2024 - माच 18, 2024 दशा राहु

आिथक े ात तु हाला िमळ या जुळ या प रणामांची ा ी होईल. या वेळ  तुम या जवळ धनाचे आगमन
होईल, परंतु तुम या खचात वृ  होईल. या वेळ  आय आण खचा या म ये संतुलन कायम ठेवा, अ यथा
तु हाला आिथक संकटातून जावे लागू शकते. आिथक िनणय घे यावेळ  अनुभवी य ंचा स ला अव य
या.

आिथक जीवन

क रअर म ये तु हाला िमि त प रणामांची ा ी होईल. तु ह  आप या यापारात चांगले काम कराल
आण धैयापासून िमत होणार नाह . नोकर  पेशा या ित तुमचा िन य ढ राह ल. या वेळ  तुम या
य वात अहंकाराची झलक दसू शकते. आप या अहंकाराचा याग करा आण आपले आ म अवलोकन
करा.

क रयर

या वेळेत तु हाला कौटंु बक जीवनात आनंद येईल. प रजनांसोबत तु हाला चांगली वेळ घालव याची संधी
िमळेल. या काळात तु हाला आप या कुटंुबासोबत वशेष पात जवळकता िनमाण होईल परंतु
व डलांसोबत संबंध मधुर राह याची श यता कमी आहे. तु ह  व डलांचा स मान करा हे तुम यासाठ  उ म
असेल आण उ म यशासाठ  यां या गो ींचे अनुकरण करा.

कौटंु बक जीवन

वैवा हक जीवनात तु हाला आनंदाची अनुभूती येईल. जीवनसाथी सोबत नाते मधुर बनतील. यां या ारे
तु हाला आिथक लाभ होईल आण समाजात तुमचा मान स मान वाढेल. तसेच लव लाइफ साठ  ह
चांगली वेळ राह ल. यतम सोबत रोमा स कर याची पया  संधी िमळेल.

वैवा हक आण मे जीवन
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या वेळ  तु हाला वा य लाभ िमळेल. तु ह  उजावान राहाल. तुम या चेह यावर चमक प हली जाईल
आण पूण उ साह आण जोशाने तु ह  आप या कामाला काया वत कराल. या वेळ  तु ह  आप या
आरो याला घेऊन गंभीर राहाल आण आप या खा या- प याची वशेष काळजी याल, म पानाचे सेवन
क  नका.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या व डलांसोबत चांगले संबंध ठेवा. ढ  वचारांचा पूणपणे वरोध करा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या वचारांना नवीन दशा ा कुणाला क  देऊ नका. धािमक अस याचा दखावा क  नका.

उपायउपाय
आप या वजना एवढे क या कोळशाचे दान करा. चांद ची चैन कंवा लॉकेट धारण करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

माच 18, 2024 - मे 05, 2024 दशा गु

गु ची कृपा ी तुम यावर राह ल हणून या काळात तु हाला ान, धन, ऐ य, यश, पद इ याद  ची
ा ी होईल. गु ची ह  थती आिथक संप नतेला दशवते, अतः या काळात आिथक समृ ता टकून

राह ल. या काळात लांब दूरची या ा ह  लाभदायक िस  असेल. ा या े या मा यमात तु हाला
यवसायात यश िमळेल.

आिथक जीवन

या काळात तु हाला सव े  प रणाम ा  होऊ शकतात. गु या भावाने तु ह  विभ न े ात यश ा
कराल. समाजात तुमचा आदर स मान वाढेल. लांब दूरची या ा तुम यासाठ  लाभदायक राह ल. तुम या
आ म व ासात काह  कमतरता येणार नाह , हणून तु ह  मो यातील मो या गो ीवर सहज र या मात
कराल. परंतु आळसा या कारणाने कुठलेह  काम अपूण सोडू नका याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

क रयर

कौटंु बक जीवन

222

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



कौटंु बक जीवनात सुख शांती पाहायला िमळू शकते. चांग या कायात घरातील तुमची मदत करतील. या
वेळेत कुटंुबातील सद यां या सं येत वृ  हो याची श यता आहे. दान पु याला कर यात तुमचे मन लागेल
तसेच सामा जक क याणासाठ  ह  तु ह  काय कराल. तु ह  या वेळेत कुठ या धािमक कंवा सामा जक
संघटनांचे सद य बनू शकतात. या काळात तु ह  कुटंुबा सोबत कुठ या तीथ या वेर जाऊ शकतात.

ेम आण वैवा हक जीवनासाठ  उ म वेळ राह ल. आप या जीवनसाथी कंवा ेमी सोबत कुठ या या वेर
जाऊ शकतात. या वेळेत तुम या ना याम ये एक नवीन पकड येईल. तुम या दोघांम ये कधी कधी
नाराजीची थती बनू शकते हणून येक सम यांचे िनराकरण बोलून कर याचा य  करा.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात तु ह  व थ आण उजावान राहाल. जर कुठ या जु या वा य सम यांनी त आहे तर या
काळात तुम या आरो यात सुधारणा पहायला िमळेल. ातः लवकर उठून योगा- यायाम करा. याने
तु हाला शार रक आण मानिसक लाभ िमळेल.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
वेळो- वेळ  तीथ या ा करत राहा. समाजा या ित काह  चांगले काय करा.

कायकाय  कक   नयेनये
अित क टर वचारांपासून दूर राहा. ान ा ी साठ  कुठ याह  चुक या मागावर चालू नका.

उपायउपाय
पंपळा या सिमधेने हवन करा. िनयिमत केशराचा टळा लावा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

मे 05, 2024 - जुलै 02, 2024 दशा शिन

या काळ आिथक जीवनासाठ  जरा नाजूक आहे, तथा प या वेळेत अशे कुठलेह  पाऊल उचलू नका याने
तु हाला आिथक हानीचा सामना करावा लागेल. तुम या जवळ धनाचे आगमन होईल परंतु सोबतच खचात
वाढ होईल. धना या बचतीम ये तु हाला अडचणी येतील. या वेळ  तु ह  आप या कुठ या खास
लोकांकडून मदत घेऊ शकतात.

आिथक जीवन
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क रअर म ये तु हाला आंबट गोड अनुभवांमधून जावे लागेल. या वेळात तुमचा बराच िन काळजीपणा
तु हाला जॉबलेस बनवू शकतो. हणून जर तु ह  नोकर  करत असाल तर अनुशािसत कम  बना. कुठ या
सहकम  सोबत तुमचे संबंध बघडू शकतात. रोज या कामात तु हाला कठण सम यांचा सामना करावा
लागू शकतो.

क रयर

तु ह  कुटंुबा या लहान मो या मु ांकडे दुल  कराल. मुलांकडून तु हाला आनंद िमळेल. भाऊ ब हणीं या
त बेतीम ये कमतरता प हली जाऊ शकते. व डलांकडून तु हाला शुभ बातमी िमळ याची श यता आहे.
आईची त बेत चांगली राह ल. जर कुटंुबात काह  वाद चालू आहे तर याला बोल या या मा यमातून
सोडव याचा य  करा.

कौटंु बक जीवन

ेम जीवनासाठ  चांगली वेळ आहे. तु ह  आप या साथी सोबत कुठ या लहान या वेर जाऊ शकतात. जर
तु ह  ववा हत आहेत तर दा प य जीवनात काह  क  ये याची श यता आहे. यावर वशेष पात काळजी
या अ यथा जीवनसाथी सोबत काह  नाराजी होऊ शकते.

वैवा हक आण मे जीवन

वा या या ीने ह  वेळ चांगली नाह . या वेळ  तु हाला शार रक पाने ास हो याची श यता राह ल.
तु हाला गुढघे दुखी, थकवा, डोकेदुखी इ याद  सम या राहू शकतात. अ वा य वाट यास डॉ टरां कडून
उपचार या. कुठ या कारचा िन काळजीपणा सम या कारक होऊ शकतो.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
यापारा या भागीदार म ये कुणाला धोका देऊ नका. जीवनसाथी या ित उदासीनतेचा याग करा.

कायकाय  कक   नयेनये
मांस, मासे, अंडे यांचे सेवन क  नका. जीवनसाथी यित र  कुठ या अ य सोबत अंतगत नाते
बनवू नका.

उपायउपाय
िनयिमत जेवण करतांना ताटात एक ह सा गाईला आण एक ह सा कु याला आण काव याला

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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खाऊ घाला. लोखंडा या वाट म ये तेलाचे छाया पा  दान करा.

जुलै 02, 2024 - ऑग ट 23, 2024 दशा बुध

या कालावधीत तुम या आयु यात सुख आण संप नता राह ल. यवसायात ह  तु हाला यश ा  होईल.
धन लाभ हो यासोबतच कमाईचे नवीन नवीन साधन सृ जत होतील. या कालावधी म ये जोखीम
असले या कायात वचार पूवक गुतंवणूक करा, अ यथा प रणाम आशे या वपर त होऊ शकतात.

आिथक जीवन

आपली ितभा, यो यता आण िनपुणता या बळावर तु ह  चांगले प रणाम ा  कराल. सामा जक
सामा जक भेट  गाठ  वाढतील आण व ान व स जन लोकांसोबत संपक होईल. सावजिनक आयु यात
तुम या मान ित ेत वृ  होईल आण िस  िमळेल. या वेळेत तुम या वभावात सौ यता येईल.
तुमची हजर जबाबी, समजदार  आण सरळ यवहार तु हाला शंसनीय बनवेल. थम भावात थत बुध
या भावाने तुम या वभावात उदारता येईल. तु ह  ब याच भाषेचे ान ा  कराल. बुध या भावाने

वाणी, लेखन कंवा काशना या े ात वशेष यशाचे योग बनतील.

क रयर

कौटंु बक आयु यात शांतता आण स ावना टकून राह ल. या काळात तु ह  आपली मह वाकां ा पूण
कर यासाठ  कठण मेहनत कराल. तथा प कामा या य ततेने थकवा येऊ शकतो, हणून या काळात
तु ह  कामकाजा या बाबतीत घरापासून दूर राहू शकतात. खास गो  ह  असेल क  तु हाला वदेश या चेी
संधी िमळेल. या यित र  तु ह  धािमक या ा ह  क  शकतात.

कौटंु बक जीवन

ेम संग आण वैवा हक जीवनासाठ  थम भावात बुध ची थती बर च चांगली राह ल. या वेळेत तु ह
आप या हजर जबाबी आ ण वाणी कौश याने आयु यात संतुलन ठेऊन चाल याचा य  कराल. तुम या
या सकारा मक वभावामुळे वैवा हक आण लव लाइफ दोघांवर चांगला भाव पहायला िमळेल.

वैवा हक आण मे जीवन

थम भावात थत बुध वा य संबंिधत वकार उ प न करते, अतः तु हाला नायू तं  आ ण वचे या
संबंिधत रोगांनी सम या होऊ शकतात, हणून आरो याला घेऊन कुठ याह  कारचा िन काळजीपणा क
नका.

आरो य
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कायकाय  करावेकरावे
क नरांचा आशीवाद न क  या. टै स चोर  क  नका.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या यापारात बेइमानी क  नका. बह ण, मुलगी कंवा लहान क येचा अपमान क  नका.

उपायउपाय
ी व णु सह नाम तो ाचे ित दन पाठ करा. बुधवार या दवशी ते चंदनाचे दान करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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ज मज म म तकम तक वषवष
ी  िलंगिलंग ी 

23/8/1979 ज म दवसज म दवस 23/8/2024 
23:53:18 ज मवेळज मवेळ 12:45:48 
गु वार ज मतार खज मतार ख   शु वार 
Delhi  ज म थानज म थान Delhi 
28 योितषयोितष  अ ांशअ ांश 28 
77  रेखांशरेखांश 77 

00:21:07  थानीयथानीय  समयसमय  संशोधनसंशोधन 00:21:07 
00:00:00  युयु   काळकाळ  संशोधनसंशोधन 00:00:00 
23:32:10 ज मवेळेचीज मवेळेची  एल.एम.ट .एल.एम.ट . 12:24:40 
05:54:06  सूय दयसूय दय 05:54:46 
18:53:43  सूया तसूया त 18:52:37 
वृषभ  ल नल न वृ क 
शु   ल नल न  अिधपतीअिधपती मंगल 
िसंह  रािशरािश मीन 
सूय  रािशरािश  अिधपतीअिधपती गु  

पू0फा गुनी  नन  रेवती 
शु   नन   अिधपतीअिधपती बुध 
षव  योगयोग ग ड 
भाव  कारणकारण केोलव 
क या  रासरास ( (पा ा यपा ा य)) क या 

023-34-20  अयनांशअयनांश 024-12-02 

ल हर  आयन  अयनांशअयनांश  नावनाव ल हर  आयन 

वषफळ ववरण
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  वषफळवषफळ  आलेखआलेख((सौरसौर  परतीचापरतीचा  आलेखआलेख) - 2024) - 2024

 वषफळ को क
ह राशी रेखांश

ल न वृ क 04-49-08 
सुय िसंह 06-27-59 
चं  मीन 25-38-60 
मंगळ वृषभ 28-02-01 
बुध कक 29-08-18 
गु  वृषभ 23-41-40 
शु  िसंह 28-09-04 
शिन कंुभ 23-00-21 
राहु मीन 14-12-42 
केतु क या 14-12-42 
युरेनस वृषभ 03-04-23 

नेपचून मीन 04-59-53 
लुटो मकर 05-46-24 
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 वषफळ (वा षक अनुमान)  सहम
सहम अंश ह
पु य िमथुन 24.00.08 बुध
िश ण मेष 15.38.08 मंगल
लोक यता व कत तुळ 04.30.40 शु
िम िमथुन 19.47.03 बुध
वड ल वृषभ 21.21.30 शु
आई िमथुन 02.19.04 बुध
आयु य िसंह 04.07.49 सूय
कण क या 03.42.51 बुध
मृ यू िमथुन 04.39.51 बुध
परदेश संचार मीन 18.57.58 गु
धन वृषभ 18.25.57 शु
ववाहबा  संबंध धनु 26.30.12 गु
रोग कक 13.59.17 चं
एकांतर यवसाय मकर 07.27.46 शिन
यापार कक 01.19.49 चं
काय िस मीन 23.00.21 गु
ल न िमथुन 09.57.50 बुध
अप य िसंह 29.22.30 सूय

ेम िसंह 26.27.08 सूय

 पंचािधकार
अिधपती ह
मु थ अिधपती सेट
ज म ज अिधपती वेन
वष ज अिधपती मार
ीराशी अिधपती मार
दनरा ी अिधपती सुय

 वष  तपशील
म तक तपशील
वषा वेश ता रख 23/08/2024
वषा वेश वेळ 12:45:48
मु थ राशी कंुभ
घरामधील मु थ 4
ज मप केतील मु थ 10
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धंदा क या 03.42.51 बुध
वैर मीन 09.50.48 गु
कारावास मेष 05.48.55 मंगल
आिथक नफा िमथुन 02.19.04 बुध

सहम अंश ह

 मु ा  वमशो र  दशा
ह पासून पयत

शु 23/8/2024 23/10/2024
सुय 23/10/2024 10/11/2024
चं 10/11/2024 11/12/2024
मंगळ 11/12/2024 01/01/2025
राहु 01/01/2025 25/02/2025
गु 25/02/2025 14/04/2025
शिन 14/04/2025 11/06/2025
बुध 11/06/2025 02/08/2025
केतु 02/08/2025 23/08/2025

 मु ा  योिगनी दशा
दशा ह पासून पयत
धा य गु 23/8/2024 22/09/2024
मर मंगळ 22/09/2024 02/11/2024

भ का बुध 02/11/2024 23/12/2024
उ का शिन 23/12/2024 22/02/2025
िस शु 22/02/2025 04/05/2025
संकट राहु 04/05/2025 24/07/2025
मंगळ चं 24/07/2025 03/08/2025
पंगल सुय 03/08/2025 23/08/2025
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वषफळ ववरण 2024 - 2025

वष सारांश
मुथंा ता जक वष फळात एक मह वपूण बंदु आहे. या वषा या कंुडली म ये तुमचा मुथंा चौथे भाव आहे.
तुम या आिथक आण सामा जक थाना या बाबतीत चढ-उतार संभवतात. आिथक आण मालम चेे नुकसान हो याची
श यता आहे. आिथक बाजूचंी नीट काळजी या. तुम या रागावर िनयं ण ठेवा कारण जवळचे सहकार  आण नातेवाईक
यां याशी वाद हो याची श यता आहे. तुम या आऱो याकडेह  ल  ा कारण या बाबातीत आजारपण संभवते.

दशा शु
ऑग ट 23, 2024 -
ऑ टोबर 23, 2024

दशा सुय
ऑ टोबर 23, 2024 -
नो हबर 10, 2024

दशा चं
नो हबर 10, 2024 - डसबर
11, 2024

दशा मंगळ
डसबर 11, 2024 - जानेवार
01, 2025

दशा राहु
जानेवार  01, 2025 -
फे ुवार  25, 2025

दशा गु
फे ुवार  25, 2025 - ए ल
14, 2025

दशा शिन
ए ल 14, 2025 - जून 11,
2025

दशा बुध
जून 11, 2025 - ऑग ट
02, 2025

दशा केतु
ऑग ट 02, 2025 - ऑग ट
23, 2025

ऑग ट 23, 2024 - ऑ टोबर 23, 2024 दशा शु

आिथक थती मजबूत राह ल आण तु ह  सुख सु वधांना आयु यात अिधक ाथिमकता ाल. कमती
आण वलासपूण व तूं या खरेद त तु ह  आपले पैसे खच क  शकतात. जर तुमचा यवसाय आहे तर
यवसाय क युिनट  म ये तुमचा भाव वाढेल याने तु हाला आिथक लाभ ह  होऊ शकतो. यापा रक
या चेे योग आहे.

आिथक जीवन

आप या काय े ात तु ह  मह वपूण यश ा  कराल. क रअर े ात तुमची ित ा वाढेल. या काळात
तु ह  वपर त प र थती मधून सहज र या बाहेर िनघू शकतात. प र थती तुम या अनुकूल राह ल. तुमचे

क रयर
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नवीन वचार, नवीन ी तु हाला भ व यात यश वी बनवेल. तुमचे िसिनअस तुम या कामाने खुश
राहतील.

कुटंुबात चढ उताराची प र थती येईल, परंतु चांगली गो  ह  असेल क  कुटंुबात एकजुटता राह ल. घरातील
सद यांचा यवहार ेमपूण राह ल आण याने घरातील वातावरण शांतीपूण राह ल. घरातील सद य
कुटंुबासाठ  असलेली आप- आपली जबाबदार  चांग या कारे समजतील.

कौटंु बक जीवन

या वेळेत तुमचे वैवा हक नाते कमजोर होऊ देऊ नका. वेळ दा प य जीवनासाठ  थोडे क कर  राहू शकते.
या वेळेत कामामुळे तु ह  कमी वेळ देऊ शकाल. यामुळे यांना तुम याशी त ार असू शकते. जर ेम
संग चालू असेल तर लव पाटनर पासून लांब राहावे लागू शकते.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात तुम या आरो याने जोडलेली सम या ास देणार नाह , कारण तुम या वा य जीवनासाठ  हा
काळ उ म आहे. जर तु ह  आधी पासून जु या आजाराने त आहे तर या वेळात तुम यात सुधारणा
पाहायला िमळेल. ल ात ठेवा, आरो या संबंिधत िन काळजीपणा तुम यासाठ  यो य नाह .

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
काय थळावर यथ ग पा गो ी क  नका. आप या आळसाचा याग करा आण कुणावर िनभर राहू
नका.

कायकाय  कक   नयेनये
काय थळावर यथ ग पा गो ी क  नका. आप या आळसाचा याग करा आण कुणावर िनभर राहू
नका.

उपायउपाय
िनयम पूवक शु वारचा उपवास करा. 5 क यांचे पूजन क न यांना सफेद व तू दान करा. 3314

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

ऑ टोबर 23, 2024 - नो हबर 10, 2024 दशा सुय
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दशम भावात थत सुय अनुकूल प रणाम देतो. सूया या भावाने तु हाला िस  िमळेल. या कालावधी
म ये तु ह  खूप स य आण य त राहाल. या वेळ  कालावधी म ये तु हाला आिथक सम यांपासून
सुटका िमळेल. सुया या भावाने तुम या आ म व ासात वृ  होईल.

आिथक जीवन

यापार व नोकर त यश िमळवाल आण तु हाला व र  अिधका यांचे सहयोग िमळत राह ल. ह  वेळ
तु हाला कमठ आण िन ेची वेळ िस  होईल, हणून तु ह  तुम या मेहनतीने या काळात बरेच काह  ा
कराल. यवसाया या कामा िनिम  या ा कराल, ह  या ा सफल होईल. सफलता आण लाभ िमळा याने
तु हाला संतोष ा ी होईल. या या भावाने काय थळावर तु ह  नवीन जोश व ऊज सोबत काम कराल.
तुम या म ये नेतृ वाची जबरद त मता पाहायला िमळेल, हणून तु ह  लोकांचे नेतृ व कराल. या
कालावधीत तु हाला काह  अहम सरकार  पद ा  होऊ शकते कंवा तु ह  सरकार ारे पुर कृत होऊ
शकतात. जर तु ह  राजकारणात स य आहेत तर तु हाला मं ी पदाची ा ी होऊ शकते. तु ह  तुम या
उदार चा र यामुळे लोक यता िमळवाल.

क रयर

वै दक योितष म ये सुयाला पताचे कारक मानले गेले आहे हणून या कालावधी म ये तुमचे संबंध
तुम या व डलांसोबत चांगले राह ल. दशम भावात थत सुय काह  सम या उ प न करतो. फळ व प
तुम या आईला काह  क ांचा सामना करावा लागू शकतो.

कौटंु बक जीवन

वैवा हक जीवनात काह  सम या उ प न होऊ शकतात. अतः जीवनसाथी सोबत वाद करणे टाळा. ेम
आयु यासाठ  चांगली वेळ आहे. यतम सोबत फरणे- िगरणे होईल. मनोरंजनासाठ  सोबत जाणे होऊ
शकते. काह  असे कुठलेह  काम क  नका याने समाजात तुमची आण तुम या जोड दाराची बदनामी
होईल.

वैवा हक आण मे जीवन

तुमचे वा य जीवन चांगले राह ल. जर तु ह  कुठ या जु या आजारामधून जात असाल तर यात
सुधारणा होईल. वेळो-वेळ  आप या आरो याची तपासणी न क  करा. मानिसक तणावाला आप या वर
वरचढ होऊ देऊ नका. पया  झोपेने तुम या शर रात स नता येईल. माटफोन वर जा त य त राहू
नका.

आरो य
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कायकाय  करावेकरावे
काय आण कौटंु बक जीवना या म यात संतुलन था पत करा. आप या आई या आरो याची काळजी
या.

कायकाय  कक   नयेनये
वतःची शंसा क  नका. सरकार  कमचार  तसेच व र  अिधका यांसोबत संबंध बघडवू नका.

उपायउपाय
आद य दय तो  चे पाठ करा. केशर िमि त दुधाचे सेवन करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

नो हबर 10, 2024 - डसबर 11, 2024 दशा चं

चं ाचे पंचम भावात थत होणे तुम यासाठ  शुभ संकेत आहे. कारण या कालावधीत तुम या सव योजना
पूण होतील. आपले ान, कौश य आण कला मक गुणांनी तु ह  यश िमळवाल. या कालावधीत तु ह
मनोरंजन आण भौितक सुख- सु वधांकडे आक षत हाल आण यांना िमळव याचा य  कराल. या
कालावधीत तु ह  शेअर बाजार म ये गुतंवणूक कर यासाठ  ची दाखवू शकतात.

आिथक जीवन

जर तु ह  लेखका या े ाने जोडलेले आहे तर या कालावधीत लोक तुम या लेखनाची शंसा करतील. जर
तु ह  काशक, ट लेखक कंवा प का रते या े ाशी संबंध ठेवत असाल तर तुम यासाठ  हे सुवण
ण असेल. ऑ फस म ये वाद टाळा आण ऑफस म ये होणा या राजकारणाचा ह सा बनू नका. ह

तुम या क रअर साठ  चांगली वेळ ठरणार आहे.

क रयर

तुमची आई धािमक आण दान- धमाने जोडलेले काय करेल. या कालावधीत तु ह  तुम या मनात काह
गो ी जा त वेळेपयत ठेऊ शकणार नाह . घरातील सद यां सोबत तु ह  तुमचे वचार शेअर कराल. घरात
कुठ या कारचे मंगल काय संप न होऊ शकते. घरातील सद यां या सं येत वृ  हो याची श यता आहे.

कौटंु बक जीवन
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ेम संबंधांसाठ  ह  वेळ अ यंत चांगली राहणार आहे. तु ह  तुम या जीवनसाथी कंवा यतम या
अिधक जवळ याला. पंचम भावात थत चं  ना फ  आनंद  बनवेल तर तु हाला ेम आकषण दान
करेल. जर तु ह  ववा हत आहे तर या कालावधीत संतान प ाकडून तु हाला सुख आण स नता िमळेल.
या यित र  तु हाला तुम या जीवनसाथी या मा यमातून लाभ ा ी होईल.

वैवा हक आण मे जीवन

पंचम भावात थत चं  वशेष पात तळले या गो ींसाठ  हािनकारक मानले जाते, अतः या काळात
तळले या पदाथा या सेवन इ याद  म ये सावधानता पाळा. को ंक आण दा  इ याद  पासून दूर राहा
आ ण आप या आरो याची वशेष काळजी या. आरो या या संबंिधत िन काळजीपणा क  नका.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
कुठ याह  कला मक े ात आपले मन लावा. घरा या बाहेर िम  इ याद  यांना पया  वेळ ा.

कायकाय  कक   नयेनये
जुगार, स टा बाजी इ याद  पासून लांब राहा. आप या जबाबदा यांपासून लांब पळू नका यांना पूण
करा.

उपायउपाय
लहान मुलांना खड -साखर खाऊ घाला. पांढरे व  प रधान करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

डसबर 11, 2024 - जानेवार  01, 2025 दशा मंगळ

मंगळाची ह  थती आिथक े ात ह  तु हाला िनराश क  शकते. मोठे आिथक िनणय न घेणे हेच
तुम यासाठ  यो य असेल आण वचारपूवक िनणय या. जुआ, स टा कंवा शेअर माकट म ये पैसे लावू
नका.

आिथक जीवन

भागीदार त यवसाय करत असाल तर भागीदारासोबत तुमचे नाते बघडू शकते. तुम या र यात नवीन

क रयर
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नवीन सम या येऊ शकतात. अ यात धैयाने काम करा आण सकारा मकतेने या सम यांचा सामना करा.
श  ूप  तुम या सम या वाढवू शकतो, तसेच यां या पासून सावधान राहा आ ण चतुराईने यांचा सामना
करा.

कौटंु बक आयु यात प र थती तुम या वपर त होऊ शकते. घरात मोठे भाऊ कंवा व डलांसोबत तुम या
संबंधात कटुता िनमाण होऊ शकते. स म भावातील मंगळाची उप थती तु हाला गरजेपे ा जा त
वािभमानी बनवू शकते. याचा प रणाम लोक तु हाला अहंकार  समजायला लागतील, हणून आप या

अहंकाराचा याग करा.

कौटंु बक जीवन

स म भावात असलेला मंगळ तुम यासाठ  क कर  असू शकतो. या वेळ  तुम या वैवा हक आयु यात
सम या येऊ शकतात. जीवनसाथी कडून तु हाला कुठ या कार या सम या येऊ शकतात. यां या सोबत
तुम या संबंधात कटुता िनमाण होऊ शकते. या यित र  दोघांम ये दुर  वाढू शकते. जर अ ववा हत
आहेत तर मंगळाची ह  थती तुम या ववाहात उशीर कर याचे कारण बनू शकते.

वैवा हक आण मे जीवन

कधी कधी तुम या मनात नकारा मक वचार येऊ शकतात. तुमचा मानिसक तणाव वाढू शकतो तुम या
मनात एक कारची बैचेनी राह ल हणून या कालावधीत आप या आरो याची वशेष काळजी या.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
जीवनसाथी या आरो याची काळजी या. समजूतदार ने वाग याची कला िशका.

कायकाय  कक   नयेनये
जीवनसाथी सोबत जा त भांडणे क  नका. कुठ याह  गो ीचे समाधान काढ याचा य  करा वाद
घालू नका.

उपायउपाय
कुठ याह  मो या आकारा या त यावर गुळाची पोळ  बनवून लोकांना खाऊ घाला. कुठ या उपयु
ठकाणी मंगळवार या दवशी र दान करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

जानेवार  01, 2025 - फे ुवार  25, 2025 दशा राहु
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जानेवार  01, 2025 - फे ुवार  25, 2025 दशा राहु

तुमची मेहनत आण य ांनी आिथक प  मजबूत होतील. तु हाला सरकार या कुठ या आिथक योजनांचा
लाभ ा  होऊ शकतो. तथा प तुम या खचात वृ  हो याची श यता आहे परंतु तु ह  पैशाची बचत
कर यात यश वी राहाल. पैतृक संप ीम ये वृ  हो याची श यता आहे. स टेबाजी वृ ीवर अंकुश लावा.

आिथक जीवन

िनणय घे याची मता आण यो यतेवर वपर त भाव पडू शकतो. तु ह  तुम या क रअरला घेऊन
असमंजस या थतीत राहू शकतात. खोट  अशा तुम या धैयाला िमत क  शकते. जर तु ह  लेखन
संबंिधत कायाने जोडलेले आहेत तर तु हाला या काळात उ म प रणाम ा  होऊ शकतात.

क रयर

कौटंु बक जीवनात तु हाला कठण प र थतीचा सामना करावा लागू शकतो. घरात कुठ या कारचा लेश
होऊ शकतो. लहान लहान गो ीला घेऊन घरचांम ये भांडणे हो याची श यता आहे. कौटंु बक गो ींना घेऊन
िचंता करणे तुम यासाठ  वेदनादायक असू शकते, अतः या पासून सावध राहा.

कौटंु बक जीवन

ह  वेळ वैवा हक जीवनासाठ  क कर  राहू शकते. ेम जीवनात जातकांना सम यांचा सामना करावा लागू
शकतो. जीवनसाथी कंवा यतम सोबत ना याम ये कटुता येऊ शकते. अ या थतीम ये धैयाने काम
करा. जोड दारा या भावनांना समजून या आण यां यावर कुठ याह  गो ीला घेऊन दबाव टाकू नका.

वैवा हक आण मे जीवन

आप या आरो याची काळजी या. तु हाला फूड पॉइझन ची सम या राहू शकते हणून आप या खा या-
प यावर वशेष ल  ठेवा. या वेळात मुलां या आरो याची वशेष काळजी या. आरो य संबंिधत कुठ याह
कारचा िन काळजीपणा क  नका. दनचयत शार रक यायाम ठेवा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या दा प य जीवनाला मजबूत बनव याचा य  करा. आयु यात येणा या संधींना पूण पाने
साथक करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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कायकाय  कक   नयेनये
आप या संतान ित कत याकडे दुल  क  नका. येक गो ीत जुगाड लाव याचा य  क  नका.

उपायउपाय
रा ी या वेळेत का या उडदचे दान करा. काळे आण िन या रंगाचे व  प रधान क  नका.

फे ुवार  25, 2025 - ए ल 14, 2025 दशा गु

तुम या आयु यात धन आण वैभवाचे आगमन होईल. समाजात तुमचा मान स मान वाढू शकतो. या
काळात तु हाला संप ी िमळ याची श यता आहे. घरातील सद यांना आिथक े ात ह  लाभाचे योग
िमळत आहे. यापारात होणा या सौ ाने मोठे धन लाभ होईल. बृह पती या भावाने थो याच य ात
तु हाला मनासारखे यश िमळू शकते. जर तु ह  परदेशात जा याची इ छा ठेवतात तर थो याच य ात
तुमचे मनोरथ पूण होऊ शकते.

आिथक जीवन

क रअर साठ  गु  ची ह  थती तुम यासाठ  लाभदायक राह ल. नोकर , यवसाय इ याद  म ये तु ह
गुणव ा ा  कराल. कामासाठ  तु ह  परदेशात जाऊ शकतात. आप- आप या कायात चांगले दशन
कराल. या वेळेत तुमची इ छा पूण होऊ शकते. श  ू प  तुम या पासून भयभीत राह ल. लोकांकडून
तु हला आदर भाव ा  होईल.

क रयर

कुटंुबात लोकांम ये ताळमेळ दसेल आण घरात सुख शांती चे वातावरण पहायला िमळेल. गु या कृपेने
तुम या घरात या वेळ  काह  शुभ काय संप न होऊ शकतो. आई- व डलां या यित र  हाता या लोकांची
सेवा करा. यांचा आशीवाद तु हाला यशा या र यात पुढे नेईल. वाईट काय आण वाईट संगती पासून
दूर राहा.

कौटंु बक जीवन

स म भावात गु  तुमचे वैवा हक जीवन सुदंर बनव यात मदत करेल. जीवनसाथी सोबत तुमचे संबंध
उ म होतील आण तु हाला वेळो- वेळ  यांचा साथ िमळेल. तुम या दोघांम ये एक चांगले ताळमेळ
दसेल. तु हाला आप या जीवनसाथी सोबत खूप वास कर याची संधी िमळेल.

वैवा हक आण मे जीवन

238

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



शार रक पात तु ह  अगद  फ ट राहाल. या काळात तु ह  वतःम ये एक नवीन उजला फल कराल
आण आपले पूण काम पूण जोशाने कराल. तुम या उ म आरो याचा प रणाम तुम या काम आण
वभावात पाहायला िमळेल. या या फळ व प तु हला चांगले प रणाम ा  होतील.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
पवळा, बदामी रंग आण ऑफ हाइट रंग उपयोगात आणला जाऊ शकतो. गु  ा हण आण
आप या पे ा वयाने मो या असले या य चा स मान करा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या मुलांसोबत आण मो या भावा सोबत संबंध खराब क  नका. कुणा सोबत खोटे बोलू नका.

उपायउपाय
बृह पती बीज चे मं  जप करा. गु वार या दवशी पंपळा या वृ ाला पाणी घाला.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

ए ल 14, 2025 - जून 11, 2025 दशा शिन

या वेळात तु हाला आिथक पात लाभ होईल. तुम या जवळ धन येईल आण या धनाचा योग तु ह
तुम या सुख साधनां या वृ  साठ  कराल. या काळात तु ह  भौितक सुखांचा आनंद याल. तुम या संप ी
म ये वृ  हो याची बळ श यता आहे. धनाची बचत कर यावर तु ह  जा त ल  देणार नाह .
प रजनांना आिथक लाभ होऊ शकतो.

आिथक जीवन

क रअर म ये असफलतेने तु ह  िनराश होऊ शकतात. या वेळ  तुमचे श  ूह  स य राहतील. ते तुम या
छवीला बघडव याचा य  करतील, हणून या पासून सावधान राहा. या यित र  तुम यावर खोटे
आळ लावले जाऊ शकतात. आप या क रअरवर फोकस करा आण असफलतेला आपले ह यार बनवून पुढे
चला.

क रयर

कौटंु बक जीवन
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या वेळात तुम या कौटंु बक जीवनात सुखांचा अभाव राहू शकतो. कुठ या कामा तव घरापासून दूर
जा याची श यता आहे. कामात य त राह या या कारणाने तु ह  आप या कुटंुबाला पया  वेळ देऊ
शकणार नाह . कधी कधी घरगुती सम या तुम या तणावाचे कारण बनू शकते.

जीवनसाथी या कारणाने तु हाला वैवा हक जीवनात शुभ वाता ा  होईल. जोड दाराला भ व यात लाभ
हो याची श यता आहे. दुसर कडे तु ह  यां या पासून दूर जाऊ शकतात. ेम जीवनासाठ  आ हाना मक
वेळ राहू शकते. यतम सोबत नाते चांगले टकून ठेव याचा य  करा.

वैवा हक आण मे जीवन

या वेळेत आप या आरो याची काळजी या. जर तु ह  कुठ या रोगाने त आहेत तर पूण सावधानता
बाळगा. जर कुठ या खा या- प या या गो ींचे प य पाळावे लागले तर न क  करा, अ यथा आजारात
सुधारणा होणे कठण होईल. दा  कंवा इतर नशे या पदाथाचे सेवन क  नका.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या कुटंुबातील लोकांची काळजी या आण आव यकतांना पूण करा. आप या वतः या
चुकांमधून िशक याचा य  करा.

कायकाय  कक   नयेनये
कुटंुबात आई वड ल अथवा हाता या लोकां या आरो याला नजर अंदाज क  नका. अ यािधक ढ
वाद  बन याचा य  क  नका.

उपायउपाय
दररोज जेवण करताना ताटात एक ह सा गायीचा एक ह सा कु याचा आण एक ह सा काव याला
खाऊ घाला. काळा सुरमा कुठ या िनजन थानावर जाऊन जिमनीत दाबून ा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

जून 11, 2025 - ऑग ट 02, 2025 दशा बुध

तु ह  तुम या बु ने नोकर  आण यवसाय े ात धन लाभ िमळवाल. या काळात तु हाला या नेे
िन त पात लाभ होईल. जर ह  या ा कामकाजा या बाबतीत असेल तर धन लाभ होईल आण जर

आिथक जीवन
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कौटंु बक या ा असेल, तर लोकांसोबत गाठ - भेट  होतील. नवम भावात थत बुध ला शुभफळ देणारे
सांिगतले गेले आहे. या या भावाने य  भा यशाली बनतो, अतः या काळात भा य तुमचा साथ देईल.
चांग या भा यामुळे नोकर  कंवा यापारात उ नती आण लाभ होईल.

इथे थत बुध जातकांना भावशाली वाणी आण य व दान करते हणून या काळात तु ह  आप या
भावशाली वाणीने आप या गो ीने मनवून याल. समाजाचे ित त आण िस  य  तुम या

संपकात येतील. या गाठ - भेट ंमुळे समाजात तुमची मान ित ा वाढेल. जर तु ह  संपादक, लेखक आण
सा ह या या े ाने आहेत तर या काळात तु हाला चांगले प रणाम ा  होईल.

क रयर

कौटंु बक जीवन सुखदायी यतीत होईल. आयु या या सुखी णांचा आनंद मनमोकळे पणाने या. तु ह
धम आण आई व डलां या वपर त जाऊन कुठलेह  काय करणार नाह . तुमची ची दान- पु य या कायात
अिधक राह ल. या काळात तु ह  भौितक सुखांचा आनंद याल. या काळात तु ह  तीथ या वेर जाऊ
शकतात. तुम या उदारता आ ण वन तेमुळे लोक तुमचा आदर करतील.

कौटंु बक जीवन

ेम संगासाठ  आदश थती राह ल. या काळात तु ह  यतम सोबत चांगली वेळ घालवाल आण
यां यासोबत कुठे फरायला जाऊ शकतात. वैवा हक आयु यात मजबुती येईल. जीवनसाथी सोबत संबंध
अिधक मधुर होईल. जीवनसाथी या मा यमाने समाजात तु हाला मान स मान ा  होईल.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात तुमचे वा य अनुकूल राह ल. तु ह  िनरोगी आ ण उजावान राहाल. कुठ या जु या वा य
सम याने पी डत असाल, तर या काळात तु हाला वा य लाभ िमळ याची श यता आहे. िनरोगी
राह यासाठ  संतुिलत जीवनशैली आ मसात करा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
दुस यांसाठ  ेरणा ोत बना. उ च िश णासाठ  नेहमी य  करत राहा.

कायकाय  कक   नयेनये
लहान लहान गो ींना जा त मह व देऊन जा त वचार क  नका. आप या ानाला चुक या दशेत

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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योग क  नका.

उपायउपाय
बुधवार  6 हरवी इलायची हर या मालात बांधून आप या जवळ ठेवा. तां या या पा ाचे दान करा.

ऑग ट 02, 2025 - ऑग ट 23, 2025 दशा केतु

अचानक प र थती तुम या अनुकूल होईल. काह  यापार  सौ ाने तु हाला आिथक लाभ िमळेल. या वेळ
तु ह  अिधक गुतंवणूक कराल आण हे सव िनवेश काय तुम या साठ  लाभदायक िस  होईल, हणून जर
तु ह  गुतंवणुक  संबंधी काह  योजना बनवत आहे तर याला समजूतदार  सोबत करा.

आिथक जीवन

या काळात नोकर म ये पद उ नती होऊ शकते. या यित र  वेतन वृ ची बळ श यता राह ल.
यावसाियक या ा तुम यासाठ  लाभकार  राह ल. नोकर  आण यवसाय दो ह  े ात तु हाला उ च
अिधका यांचे समथन िमळेल. तसेच जर तु ह  यवसाय करत आहे तर तु हाला मोठे लाभ ा  होऊ
शकते.

क रयर

या काळात तु ह  आप या कौटंु बक जीवनापासून संतृ  रहाल. सामा जक े ात तुमची ित ा वाढेल.
कौटंु बक जीवनात मो या भाऊ ब हणींचा साथ िमळेल आण घरात एकतेचे वातावरण राहू शकते. आई
व डलां या आरो याची काळजी या आण चांग या कामासाठ  प हले यांचा आशीवाद या.

कौटंु बक जीवन

या वेळात वैवा हक जीवनात गोडवा वाढेल. तु ह  जीवनसाथी सोबत उ म णांचा आनंद याल. तसेच
ेम संबंधांसाठ  ह  वेळ खूप चांगली िस  होईल. तु ह  तुम या लव पाटनर सोबत आप या मनातील गो
य  क  शकतात. यतम तुम या भावनांना समजून घेईल.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात तु हाला शार रक आण मानिसक सुख ा  होईल. तुमचे वा य जीवन उ म राह ल आण
तु ह  ऊजने भरलेले असाल. चांग या आरो या या कारणाने तुम या मतेम ये वृ  होईल. या वेळ  तु ह
आप या आरो याला ाथिमकता देऊन योग व यायामाला अिधक मह व ाल.

आरो य
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कायकाय  करावेकरावे
आप या कानाची काळजी या. भाऊ बह ण तसेच व र  अिधकार  सोबत चांगले संबंध टकवून ठेवा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या संताना या ित दािय वाचे िनवाहन कर यास मागे वळू नका. आप या सामा जक तराला
वाढव याचा य  करा आण लोकांसोबत मै ी ठेवा.

उपायउपाय
ी गणेश चतुथ चे त ठेवा आ ण गणपतीला मोदक अपण करा. रंगी बेरंगी कु ांना दूध आण

चपाती खाऊ घाला.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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ज मज म म तकम तक वषवष
ी  िलंगिलंग ी 

23/8/1979 ज म दवसज म दवस 23/8/2025 
23:53:18 ज मवेळज मवेळ 18:54:58 
गु वार ज मतार खज मतार ख   शिनवार 
Delhi  ज म थानज म थान Delhi 
28 योितषयोितष  अ ांशअ ांश 28 
77  रेखांशरेखांश 77 

00:21:07  थानीयथानीय  समयसमय  संशोधनसंशोधन 00:21:07 
00:00:00  युयु   काळकाळ  संशोधनसंशोधन 00:00:00 
23:32:10 ज मवेळेचीज मवेळेची  एल.एम.ट .एल.एम.ट . 18:33:50 
05:54:06  सूय दयसूय दय 05:54:39 
18:53:43  सूया तसूया त 18:52:52 
वृषभ  ल नल न कंुभ 
शु   ल नल न  अिधपतीअिधपती शिन 
िसंह  रािशरािश िसंह 
सूय  रािशरािश  अिधपतीअिधपती सूय 

पू0फा गुनी  नन  मधा 
शु   नन   अिधपतीअिधपती केतु 
षव  योगयोग षव 
भाव  कारणकारण क तु ना 
क या  रासरास ( (पा ा यपा ा य)) क या 

023-34-20  अयनांशअयनांश 024-12-53 

ल हर  आयन  अयनांशअयनांश  नावनाव ल हर  आयन 

वषफळ ववरण
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  वषफळवषफळ  आलेखआलेख((सौरसौर  परतीचापरतीचा  आलेखआलेख) - 2025) - 2025

 वषफळ को क
ह राशी रेखांश

ल न कंुभ 08-34-11 
सुय िसंह 06-27-60 
चं  िसंह 10-06-16 
मंगळ क या 16-16-54 
बुध कक 18-45-20 
गु  िमथुन 22-02-53 
शु  कक 03-15-28 
शिन मीन 06-20-33 
राहु कंुभ 24-51-21 
केतु िसंह 24-51-21 
युरेनस वृषभ 07-12-38 

नेपचून मीन 07-16-42 
लुटो मकर 07-30-51 
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 वषफळ (वा षक अनुमान)  सहम
सहम अंश ह
पु य कंुभ 04.55.54 शिन
िश ण मीन 12.12.27 गु
लोक यता व कत तुळ 21.27.12 शु
िम वृषभ 25.58.55 शु
वड ल िसंह 08.41.37 सूय
आई मकर 01.43.22 शिन
आयु य िमथुन 24.16.31 बुध
कण धनु 11.02.36 गु
मृ यू वृषभ 07.53.36 शु
परदेश संचार िमथुन 20.03.12 बुध
धन तुळ 28.10.37 शु
ववाहबा  संबंध मकर 05.21.39 शिन
रोग क या 07.02.05 बुध
एकांतर यवसाय क या 04.48.27 बुध
यापार मीन 29.55.07 गु
काय िस मकर 10.13.43 शिन
ल न कक 05.29.06 चं
अप य मेष 05.16.37 मंगल

ेम मीन 15.50.43 गु

 पंचािधकार
अिधपती ह
मु थ अिधपती जूप
ज म ज अिधपती वेन
वष ज अिधपती सेट
ीराशी अिधपती जूप
दनरा ी अिधपती सुय

 वष  तपशील
म तक तपशील
वषा वेश ता रख 23/08/2025
वषा वेश वेळ 18:54:57
मु थ राशी मीन
घरामधील मु थ 2
ज मप केतील मु थ 11
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धंदा वृषभ 06.05.45 शु
वैर कक 28.37.50 चं
कारावास मीन 09.58.49 गु
आिथक नफा मेष 15.24.59 मंगल

सहम अंश ह

 मु ा  वमशो र  दशा
ह पासून पयत

सुय 23/8/2025 11/09/2025
चं 11/09/2025 11/10/2025
मंगळ 11/10/2025 01/11/2025
राहु 01/11/2025 26/12/2025
गु 26/12/2025 13/02/2026
शिन 13/02/2026 11/04/2026
बुध 11/04/2026 02/06/2026
केतु 02/06/2026 23/06/2026
शु 23/06/2026 23/08/2026

 मु ा  योिगनी दशा
दशा ह पासून पयत
मर मंगळ 23/8/2025 03/10/2025

भ का बुध 03/10/2025 23/11/2025
उ का शिन 23/11/2025 23/01/2026
िस शु 23/01/2026 04/04/2026
संकट राहु 04/04/2026 24/06/2026
मंगळ चं 24/06/2026 04/07/2026
पंगल सुय 04/07/2026 24/07/2026
धा य गु 24/07/2026 23/08/2026
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वषफळ ववरण 2025 - 2026

वष सारांश
मुथंा ता जक वष फळात एक मह वपूण बंदु आहे. या वषा या कंुडली म ये तुमचा मुथंा दुसरे भाव आहे.
सु वातीपासूनच तु हाला मो या माणावर लाभ आण संप ी िमळे. स टा, लॉटर  कंवा शेअसमधून हा फायदा होईल.
तुम या सग या यवहारांसाठ  िम  आण शुभिचंतकांची मदत आण सहकाय िमळे. उ ोगात केले या यवहारातून तु ह
चांगला आिथक नफा कमवाल. तु हाला हु ा आ ण ित ा ा  होईल. तु हाला लोकांकडून आदर िमळेल आण या काळात
तु ह  चकल जेवणाचा आ वाद याल.

दशा सुय
ऑग ट 23, 2025 - स टबर
11, 2025

दशा चं
स टबर 11, 2025 -
ऑ टोबर 11, 2025

दशा मंगळ
ऑ टोबर 11, 2025 -
नो हबर 01, 2025

दशा राहु
नो हबर 01, 2025 - डसबर
26, 2025

दशा गु
डसबर 26, 2025 - फे ुवार
13, 2026

दशा शिन
फे ुवार  13, 2026 - ए ल
11, 2026

दशा बुध
ए ल 11, 2026 - जून 02,
2026

दशा केतु
जून 02, 2026 - जून 23,
2026

दशा शु
जून 23, 2026 - ऑग ट
23, 2026

ऑग ट 23, 2025 - स टबर 11, 2025 दशा सुय

स म भावात थत सुय सामा यतः कठण सम या पैदा करते, अतः ह  वेळ तुम यासाठ  आ हानांनी
भरलेली राह ल. धन हानी हो याची श यता आहे. सुया या या भावात थत हो यामुळे कुठ या गो ीला
घेऊन तु ह  खूप िचंतेत राहू शकतात.

आिथक जीवन

यश िमळव यासाठ  तु हाला कठण मेहनत करावी लागेल, यश तु हाला न कच िमळेल परंतु हे कठण
संघषा नंतर ा  होईल. जर तु ह  भागीदार त यापार करत असाल तर तुमचे भागीदार तु हाला नुकसान

क रयर
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पोहचवू शकतात हणून यां यावर गरजेपे ा जा त व ास ठेऊ नका. ह  िचंता प रवार, नोकर , यवसाय
कंवा िश ण या सोबत जोडलेली राहू शकते. उ म हे असेल क  तु ह  या कालावधी म ये अिधक िचंता
कंवा तणाव कर यापे ा िचंतन आण मनन करा. सरकार, स ा प  कंवा सरकार  वभागांपासून सम या
होऊ शकतात.

स म भावात सुयाची उप थती तु हाला गरजेपे ा जा त वािभमानी बनवू शकते. याचा प रणाम हा
असेल क . लोक तु हाला अहंकार  समजतील, हणून आप या अहंकाराचा याग करा. जर प रजनांम ये
कुठ या गो ीला घेऊन वाद असेल तर याचे समाधान कर याआधी मा हती या.

कौटंु बक जीवन

सुयाची या भावातील थती वैवा हक जीवनासाठ  चांगली मानली गेलेली नाह , हणून जीवनसाथी सोबत
मतभेद हो याची श यता आहे. या काळात वैवा हक जीवनात संतुलन बनवून चला. ववाद कंवा मतभेद
हो या या थती म ये संयमाने काम या आण बोलून सम यांचे समाधान करा.

वैवा हक आण मे जीवन

तु हाला आरो य संबंिधत सम या होऊ शकतात. ताप, डोकेदुखी कंवा प  संबंिधत रोगांनी तु हाला
सामना करावा लागू शकतो. या वेळ  आप या आरो याची वशेष काळजी या. जर आरो य खराब आहे तर
डॉ टरां या स याने उपचार करा. आळसाचा याग क न शार रक म करा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या जीवनसाथीला पूण पाने वीकार करा. आप या यावसाियक भागीदारा सोबत इमानदार
ठेवा.

कायकाय  कक   नयेनये
वतःपे ा खाल या तरातील लोकांचा ितर कार क  नका. यथाचे वाद ववाद वाढवू देऊ नका.

उपायउपाय
र ववार  लाल व  दान करा. पा यात लाल क हेर चे फुल टाकून नान करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

स टबर 11, 2025 - ऑ टोबर 11, 2025 दशा चं
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चं ाचे स म भावात थत होणे सुखद मानले जाते. या कालावधीत तु हाला संप ी िमळ याची श यता
आहे. यापारात होणा या सौ ाम ये मोठे धन लाभ होईल. चं ा या भावाने थो या य ात तु हाला
मनासारखे यश िमळेल. जर तु ह  वदेशात गमन कर याची इ छा ठेवतात तर तु ह  थो या या य ात
तुमचे मनोरथ पूण क  शकतात.

आिथक जीवन

या वेळ  समाजात चांग या लोकांसोबत तुमचे संबंध बनतील आण यां या मदतीने तु हाला लाभ ा
होईल. जर तु ह  नोकर  करत असाल तर या संपका या मदतीने तु हाला नवीन नोकर  िमळ याची
श यता आहे. तेच जर तु ह  यवसायी आहात तर तु हाला आिथक लाभ होऊ शकतो. लांब या
थळाव न कंवा वदेशातून तु हाला चांगली बातमी िमळेल. चं ा या सात या थानात अस याने तुमची

गणना स य य ंम ये होईल. या कालावधी म ये समु ा या कनार  या ा क  शकतात कंवा समु
कनार  पयटन थळावर फरायला जाऊ शकतात. तु हाला तुम या यवसायात चांगले यश िमळेल.

क रयर

तुमचे कुटंुब आयु यात संतोषजनक राह ल, या कालावधीत तुमची मुले कुठे फरायला जाऊ शकतात. यांना
यां या ोफेशनल लाइफ म ये ह  यश िमळ याची श यता आहे. आई- व डलांचे वा य चांगले राह ल
आण यांना तुम या कडून नेहमी सहयोग िमळत राह ल.

कौटंु बक जीवन

जर तु ह  अ ववा हत आहात तर या वेळे या कालावधीत तुमचा ववाह हो याची श यता आहे. तुमचा
भावी जोड दार खूप आ मीय असेल. तु हाला जीवनसाथी सोबत खूप या ा कर याची संधी िमळेल.

वैवा हक आण मे जीवन

शर र क पाने तु ह  एकदम फ ट राहाल, तथा प तुमचे मन थोडे चंचल राहू शकते. या कालावधीत
तु हाला वतःम ये एक नवीन ऊजा वाटेल आण आपले येक काम पूण जोशाने कराल. तुम या
चांग या आरो याचा प रणाम तुम या काम आण वभावात पाहायला िमळेल. या या फळ व पात
तु हाला चांगले प रणाम ा  होतील.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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जीवनसाथीचा स मान करा. योग आण यान आप या दन चयत शािमल करा.

कायकाय  कक   नयेनये
कुठ याह  म हलेचा अनादर क  नका. जल संबंिधत यापार क  नका.

उपायउपाय
कुठ याह  म हला अनाथालयात दान करा. िनयिमत पणे िशव ािभषेक करा.

ऑ टोबर 11, 2025 - नो हबर 01, 2025 दशा मंगळ

या वेळ  तुमचे आिथक प  कमकुवत राहू शकते हणून तु हाला धन बाबतीत सावधान राहावे लागेल.
मोठे आिथक िनणय घे यापासून सावधान राहा. पैशा या लेनदेन म ये सतकता ठेवा. धन खचा या
बाबतीत आिथक ितबंधाची आव यता असेल. जर तु ह  या वेळेत आप या आिथक प ाकडे दुल  केले
तर तु हाला धन हानी होऊ शकते.

आिथक जीवन

नोकर  आण यापारात चढ- उताराची प र थती होऊ शकते. व र  अिधका यांकडून अपे पेे ा कमी
सहयोग िमळेल. कुठलेह  काम काय ा या व  क  नका. काय े ात मेहनती पासून घाब  नका, कारण
पुढे जाऊन तु हाला याचा य  लाभ ा  होईल. कुठ याह  कार या लालसे म ये येऊन शॉट कट चा
र ता अवलंब क  नका.

क रयर

जर कौटंु बक आयु याची गो  केली तर, घरातील य ंसोबत तुमचे संबध खराब होऊ शकतात. खासक न
भाऊ ब हणींसोबत कुठ या गो ीला घेऊन वाद होऊ शकतो. तुम या वभावात ोध वाढू शकतो. या
यित र  तुम या वाणीम ये कटुता पाहायला िमळू शकते, याने तुमचे संबंध दुस या लोकांसोबत बघडू
शकतात. हणून लोकांसोबत नेहमी ेमाने बोला.

कौटंु बक जीवन

तुम या वैवा हक आयु यात ह  मंगळाची वाईट नजर पडू शकते, अतः सावधान राहा. ेम व वैवा हक
आयु यात काह  क  अस याची श यता आहे. जर ववा हत असाल तर तुम या सासर या प ाकडून काह
सम यांचा सामना करावा लागू शकतो. ेम आयु यात ह  काह  आ हाने असतील. आप या ना यावर
व ास ठेवा आ ण यात मधुरता आण याचा य  करा.

वैवा हक आण मे जीवन
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मंगळाची अ म भावातील उप थती तुम यासाठ  क कर  राहू शकते. आरो याला घेऊन ह  तु हाला
सावधान राह याची आव यकता आहे. आठ या भावात थत मंगळ तु हाला शार रक क  देऊ शकते. या
कालावधीत तुम या शर रात फोडे कंवा काह  लाग याची श यता आहे. या कालावधीत तु हाला गुदा
संबंिधत पीडा हो याची श यता आहे हणून िमच - मसा या या पदाथाचे भोजन करणे टाळा.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
अंतगत संबंधांना धैयाचा प रचय ा. आप या आरो याची पूणपणे काळजी या.

कायकाय  कक   नयेनये
अिधक गरम असलेले भोजन भोजन क  नका. अनैितक काय कंवा अनैितक आय पासून दूर राहा.

उपायउपाय
तां या या पा ाला दान करा. 11 पंपळा या पानावर राम-राम िलहून याची माळ बनवून हनुमानाला
प रधान करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

नो हबर 01, 2025 - डसबर 26, 2025 दशा राहु

तु हाला धन संबंिधत गो ींम ये चांगले फळ िमळ याची श यता आहे. नोकर  कंवा यवसायात लाभ
ा ी साठ  असणारे य  यश वी होतील. जर तु ह  ब याच वेळापासून य  करत आहे तर, या काळात

तु हाला तुम या मेहनतीचे फळ धना या पात िमळेल.

आिथक जीवन

या वेळेत कामा या ित तुमचे मन कमी लागेल आण मनात कुठ याह  कारची माची थती ह  राहू
शकते. या काळात तु हाला नोकर  जा याचे भय राहू शकते. तुमचे सहकम  तु हाला धोका देऊ शकतात
हणून सावधान राहा. घाई गद त कुठलेह  काय क  नका. याने तु हालाच नुकसान होईल.

क रयर

घरगुती जीवन सामा य गतीने चालत राह ल, तथा प घरात शांतता आण सामंज य टकून राह ल, याने

कौटंु बक जीवन
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तु हाला य शीर राहावे लागेल. या काळात व डलां सोबत तुमचे संबंध चांगले राहतील आण यां या
आशीवादाने तु ह  यशा या मागावर पुढे जाल. ते येक प र थतीत तुम या सोबत उभे राहतील आण
तुमचे मागदशन करतील.

ल ात ठेवा क  या कालावधीत, वपर त िलंगी लोकांशी तुमचे संबंध खराब होऊ शकतात तथा प, वैवा हक
जीवनात, याला या या जीवनसाथीकडून एक पूण साथ िमळेल. दोघांम ये चांगले सम वय पा हले
जाईल. पण लहान सम या देखील असू शकतात. आप या जीवनसाथी या आरो याची काळजी या.

वैवा हक आण मे जीवन

या दर यान, एक गु  रोग हो याची श यता आहे, हणून आप या आरो याची काळजी या. घर ,
नातेवाईकां या आरो यात सम या येऊ शकते. या कालावधीत आपण कंिचत िचंता त असू शकता.
तथा प, प र थती लवकरच सुधारेल आण आप याला आरो य लाभ िमळतील.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या घराचे छत िनयिमत व छ करा. िनणय घे याआधी समजदार य चा स ला अव य या
आ ण यावर अंमलबजावणी करा.

कायकाय  कक   नयेनये
कुणाकडून ह  फुकट व तू घेऊ नका. वतः या पुढे जा या या इ छेम ये चुकचा माग िनवडू नका.

उपायउपाय
बाजर ला जिमनीवर ठेऊन जड व तूने दाबा. दुवला सिमधा बनवून हवन करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

डसबर 26, 2025 - फे ुवार  13, 2026 दशा गु

यापार / यवसाय म ये लाभ िमळवू शकाल. तुमचे सामा जक े  वाढेल. िम  अनुकूल आण पूण
सहयोग देतील. या काळात तुम या सव योजना पूण होतील. या काळात तु ह  शेअर बाजारात
गुतंवणुकला पाहून ची दाखवू शकतात आण यानेच तु हाला आिथक लाभ िमळ याची श यता आहे.
तु ह  आप या ान, कौश य आण कला मक गुणांनी यश िमळवाल.

आिथक जीवन
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ह  वेळ तुम या क रअर साठ  चांगली राहणार आहे. या काळात तुमचा तुम यासाठ  व ास तु हाला सतत
वजय देईल. तु ह  स मान आण ित ा ा  कराल. जर तु ह  काशन, ट राय टंग कंवा
प का रते या े ात संबंध ठेवतात तर ह  वेळ तुम यासाठ  सुदंर ण घेऊन येईल. ऑ फस म ये वाद
क  नका. आ ण ऑफस म ये होणा या राजकारणाचा ह सा बनू नका.

क रयर

घर कुटंुबात शुभ आण मंगल कायाचे आयोजन होईल. या काळात तु ह  तुम या मनात कुठली गो
जा त वेळपयत मनात ठेऊ शकणार नाह . घर यांसोबत तु ह  आपले वचार य  कराल. घरात मुलाचा
ज म होऊ शकतो. तुमची आई धािमक आण दान धमाने जोडलेले काय करेल.

कौटंु बक जीवन

जर तु ह  ववा हत असाल तर या काळात संतान प ाकडून तु हाला सुख आण स नता िमळेल. या
यित र  तु हाला तुम या जीवनसाथी या मा यमातून लाभ ा ी होईल. ेम संगातील गो ींसाठ  ह
वेळ चांगली राहणार  आहे. तु ह  तुम या यतम कंवा जीवनसाथी या अिधक जवळ याल.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात आरो य संबंिधत चढ उतार पहायला िमळू शकतात, हणून संतुिलत आहार या. फा ट फूड
आण याने चरबी लगेचच वाढते अशे पदाथ खाणे टाळा हे तुम यासाठ  फायदेशीर राह ल. या वेळेत
तुम या वजनात वाढ होऊ शकते हणून िनयिमत यायाम करणे तुम यासाठ  लाभदायक असेल.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
वेळ काढून गर ब मुलांना कंवा गरजे या य ंना िश ण ा. आप या मुलांना सं कार िशकवा.

कायकाय  कक   नयेनये
ेम संबंधात अ यािधक आदशवाद  बनू नका. जुगार आण स टेबाजी पासून दूर राहा.

उपायउपाय
क या हळदची गाठ पव या धा यात आप या मनगटाम ये बांधा. पव या रंगाचा माल आप या
खशात ठेवा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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फे ुवार  13, 2026 - ए ल 11, 2026 दशा शिन

या काळात तुम या समोर काह  आिथक सम या येऊ शकतात. अ यात येक प र थतीचा सामना
कर यासाठ  तयार राहा. आिथक प  कमजोर अस या या कारणाने तुम या कमाई म ये घसरण पाहायला
िमळू शकते. या वेळ  धन या गो ींची जोखीम घे यापासून सावधान राहा, अ यथा तु हाला आिथक हानी
होऊ शकते.

आिथक जीवन

ह  वेळ तुम या क रअरसाठ  सोपी नाह , तथा प नोकर  कंवा यवसायाला घेऊन सावधानीने पाऊल टाका.
या वेळेत वना पाहता आण घाई गद त कामा या कागदावर स ा क  नका. जर तु हाला कुठले नवीन
उ ोग सु  कर याची इ छा आहे तर या या सव गो ींचे चांग या कारे अवलोकन करा.

क रयर

या वेळात तु हाला आपली कौटंु बक जबाबदार  िनभाव यात असहा यक वाटेल. प रजनां या अपे ा
तुम या ारे पूण होणार नाह . घरचांसोबत नाराजी हो याची श यता आहे आण या वेळात आई व डलां या
आरो यात कमतरता पहायला िमळू शकते. सव टे शन सोडून कुटंुबात आनंद आण याचा य  करा.
प रजनांशी लांब जा याची श यता बनत आहे.

कौटंु बक जीवन

हा काळ वैवा हक तसेच ेम जीवनासाठ  थोडे आ हाना मक राह ल. या वेळ  तु ह  धैयाने काम घेतले
पा हजे तसेच आप या ना याला मजबुती दे यासाठ  आव यक पाऊल उचलले पा हजे. या वेळ  जीवनसाथी
कंवा यतम ला समज याचा य  करा आण यां या गरजांना पूण करा.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात तुमचे वा य जरा कमजोर राह ल. कुठ या कारणा तव तुम या जेवणा या ट न म ये
गडबड होऊ शकते, हणून तु हाला वेळेवर भोजन िमळणे कठण होऊ शकते आण याचा प रणाम तुम या
आरो यावर पाहायला िमळेल. अ यात आप या आरो याची वशेष काळजी या.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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कायकाय  करावेकरावे
आप या वाणीचा उपयोग जी वका उपाजनासाठ  करा. वतःसाठ  मजबूत बना आण आपला स मान
करणे िशका.

कायकाय  कक   नयेनये
वचार क न बोला कुणा या भावनेला ठेस पोहचवू नका. भावनां या ित संवेदशील राहा आ ण
भौितक व तुनंा अिधक मह व देऊ नका.

उपायउपाय
सायंकाळ  साबूत काळे उडद दान करा. ी कृ णाची उपासना करा.

ए ल 11, 2026 - जून 02, 2026 दशा बुध

बुध चे ष म भावात थत राहणे सामा यतः क कर  असते. इथे थत बुध दशवते क  या काळात तुमचे
खच वाढतील, हणून वनाकारण खचावर िनयं ण ठेवणे उ म असेल. वरोधींकडून आ हाने िमळू शकतात
आण ते तुम या ितमेला इजा पोहच याचा य  क  शकतात, अतः आप या श ूपंासून सावधान
राह याचा य  करा. तु ह  चांग या आण परोपकार  कायासाठ  धन खच कराल.

आिथक जीवन

नोकर  व यवसाया या े ात प र थती सुधारेल तथा प कामाचा बोझा वाढेल, हणून कामा या
अिधकतेमुळे जा त तणाव घेऊ नका. या यित र  यथ कामांपासून वाचव याचा य  करा. या काळात
वाणीवर िनयं ण ठेवा. दुस यां वषयी कटू श द बोलू नका. या वेळेत या ा क  नका. कारण या वेळेत या ा
साथक हो याची श यता खूप कमी आहे. चांगली गो  ह  आहे बुध या भावाने या वेळ  तु ह  आप या
प र मा या बळावर यश ा  कराल. तथा प या वेळेत लोकांसोबत तुमचे वाद होऊ शकतात, हणून
ताळमेळ ठेऊन चाल याची गरज आहे. या काळात लेखनाम ये तुमची ची वाढू शकते. तेच तु ह  लेखन
कंवा प का रतेने जोडलेले असाल तर या काळात उ म कामिगर  कराल.

क रयर

कौटंु बक आयु यात तणाव उ प न होऊ शकतो आण वादाची थती उ प न होऊ शकते, हणून थोडे
संयमाने काम या. श य ितत या कौटंु बक वादापासून लांब रहा. या काळात आई व डलांचे वा य
चांगले राह याची श यता आहे.

कौटंु बक जीवन
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ेम जीवनासाठ  चांगली वेळ राह ल. या वेळेत तु ह  आप या यतम साठ  काह  भेटव तू खरेद  क
शकतात. तेच दुसर कडे वैवा हक आयु यात काह  मतभेत उ प न होऊ शकतात, हणून संयमाने काम या
आ ण जीवनसाथी सोबत मधुर संबंध बनव याचा य  करा.

वैवा हक आण मे जीवन

या काळात वा य संबंिधत सम या हो याची श यता आहे, अतः आरो याला घेऊन िन काळजीपणा क
नका. वचा आण नायू तं  संबंिधत वकारांपासून सम या येऊ शकतात. अ या थतीम ये लगेचच
डॉ टरांचा स ला या.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
वतः या आरो याची खूप काळजी या. मावशी, मामी, आ या, बह ण इ याद ं सोबत चांगले यवहार

करा.

कायकाय  कक   नयेनये
मानिसक उदासीनते या अव थेत जा यापासून सावध राहा. अ यािधक काय कर या या सवयींपासून
लांब रहा.

उपायउपाय
िनयिमत गाईचा घास काढा. य ाम ये अपामागचा वापर सिमधा हणून करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी

जून 02, 2026 - जून 23, 2026 दशा केतु

तुम या खचात अचानक वृ  हो याची श यता आहे. या नेे तु हाला अपे  े माणे प रणाम िमळ याची
श यता कमी आहे. आिथक े ात या वेळ  जबाबदार चे िनणय घेऊ नका. धनाला घेऊन सावधानता
बाळगा, कारण या वेळ  तु हाला धनाची हानी हो याची श यता आहे. कमाईम ये कमतरता प हली जाऊ
शकते.

आिथक जीवन
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या काळा या वेळात तु हाला क रअर म ये िमळते जुळते प रणाम ा  होतील तथा प अचानक तुमचे
भा य चमकू शकते. या वेळात क रअरम ये तुम या प रचयाची वाढ होईल. परंतु यात यश िम व यासाठ
तु हाला कठण मेहनत करावी लागेल. िनराश हो याची आव यकता नाह , यश तु हाला न क  ा  होईल.

क रयर

या वेळ  तुमचा अहंकार घरातील शांततेला भंग क  शकतो. प रजनांसोबत तुमचे नाते कटू होऊ शकतात.
आप या घमंडचा याग करा आण घरात मो या सद यांचा सामना व आदर करा. या काळात आई
व डलां या आरो याची काळजी या. भाऊ ब हणीं सोबत कुठ या गो ीला घेऊन त ाराची थती उ प न
होऊ शकते.

कौटंु बक जीवन

दा प य जीवन कंवा ेम जीवनासाठ  वेळ शुभ नाह . ेिमका कंवा जीवनसाथी सोबत वाद हो याची
श यता आहे. या काळात वैवा हक जीवनात संतुलन बनवून ठेवा. वाद कंवा मतभेद हो या या
थतीम ये बोल या या मा यमातून सम यांचे समाधान करा.

वैवा हक आण मे जीवन

या वेळ  तु हाला डोकेदुखी, ताप कंवा प  संबंिधत सम या होऊ शकतात. अ या थतीत आप या
वा याचा उपचार करा. केतू या भावाने तु ह  आळशी होऊ शकतात. शार रक पात तु ह  सु त
दसाल. या वेळ  ोट न यु  भोजन हण राहा आ ण खा या- प यात सलाड न क  या. ातः उठून
शार रक योग यायाम ह  क  शकतात.

आरो य

कायकाय  करावेकरावे
आप या जीवनसाथीला समज याचा य  करा. जनन या संबंिधत रोगांपासून सतक राहा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या जीवनसाथी या चा र यावर वनाकारण संशय घेऊ नका. भागीदार म ये यवसाय क  नका.

उपायउपाय
ित दन ातःकाळ आण सायंकाळ  घरात लोबान धूप लावा. भैरव मं दरात जाऊन का या रंगाचा
वज लावा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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जून 23, 2026 - ऑग ट 23, 2026 दशा शु

या काळात आिथक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. अचानक धन हानी हो याने सम या वाढू
शकतात कंवा कमाई या तुलनेत खच अचानक वाढ याने तुमचे बजेट बघडू शकते, हणून या काळात
धनाने जोडले या गो ींम ये समजदार  आण संयमाने काम घेणे उ म असेल. तसेच यथ खच क  नका
आण आिथक बंधनावर ल  ठेवा.

आिथक जीवन

नोकर  म ये प र थती आधी या तुलनेत सुधारेल, तथा प आ हाने अिधसारखीच असतील. कामा या
अिधकतेने थकवा वाटू शकतो. यश ा  कर यासाठ  कठण मेहनत आण संघष करावा लागेल. वरोधी
प ावर हावी हो याचा य  करेल. या वेळेत काह  लोक तुम या ितमेला हानी पोहचव याचा य  क
शकतात, हणून सावधान राहा.

क रयर

या काळात कौटंु बक लोकांसोबत चांगले संबंध अस याची श यता कमी आहे. वरोधी प  वरचढ असू
शकतो. तथा प या काळात तुमची मुले उ नती करतील. तुम या व डलांसाठ  ह  थती शुभ प रणाम देईल
आण यांना कुठ या मो या पदावर ित ीत करेल. या वेळ  तुम या आईचे वा य चांगले राह याची
श यता आहे.

कौटंु बक जीवन

ेम संगा या गो ींसाठ  ह  वेळ चांगली आहे परंतु यतम आण तुम या वचारांम ये मतभेदाने सम या
होऊ शकते. तसेच तु ह  ववा हत आहेत तर जीवनसाथी सोबत मतभेदाची श यता आहे, हणून उ म
असेल क  बोलून कुठ याह  गो ीचा माग काढ याचा य  करा.

वैवा हक आण मे जीवन

आरो य संबंिधत सम या ास देऊ शकते. या काळात तु हाला ने  कंवा मू  रोगा या संबंिधत काह
वकार ास देऊ शकतात. कुटंुबात कुठ या य या आरो यावर संकट येऊ शकते. अ या थती म ये
लगेचच डॉ टरांचा स ला या. कारण थोडा िन काळजीपणा तुमची आण तुम या प रजनां या
आरो यासाठ  हािनकारक असू शकते.

आरो य
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कायकाय  करावेकरावे
वपर त िलंगी लोकांसोबत सामंज यपूण यवहार बनवून ठेवा. आयु यात येणा या सम यांचा
हंमतीने सामना करा.

कायकाय  कक   नयेनये
आप या िम ांवर अ यािधक व ास ठेऊ नका. जीवनसाथी सोबत भांडणे क  नका.

उपायउपाय
िनयिमत गाईचा घास काढा. गुलर या मदतीने हवन करा.

या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ी
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A-139, -139, Sector 63,  63, Noida ( (UP) 201307. ) 201307. India

इइ- - मेलमेल:: query@astrosage.com
वेबसाइटवेबसाइट:: https://www.AstroSage.com
टेिलफोनटेिलफोन:: +91 95606 70006, +91 120 4138503

Disclaimer

We want to make it clear that we put our best efforts in providing this report but any prediction that you receive from
us is not to be considered as a substitute for advice, program, or treatment, that you would normally receive from a
licensed professional such as a lawyer, doctor, psychiatrist, or financial adviser. Although we try our best to give you
accurate calculations, we do not rule out the possibility of errors. The report is provided as-is and we provide no
guarantees, implied warranties, or assurances of any kind, and will not be responsible for any interpretation made or use
by the recipient of the information and data mentioned above. If you are not comfortable with this information, please do
not use it. In case of any disputes, the court of law shall be the only courts of Agra, UP (India).

Icons source - freepik.com
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