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एक उ म आण अ धक समृ ध 2023 नवड यासाठ  आ ह  तु हाला हाद क शुभे छा देतो. आ हाला आशा आहे क ,
“वा षक कंुडल  2023” म ये तु हाला काय मळेल तुम यासाठ  हे वष वशेष बनव यात पूणतः सहायक स ध
होईल. न फ त ह  सं हता तुम या व वास वाढवेल तर, यात तु ह  वषासाठ  सटक भ व यवाणी आण येणा या
सम यांसाठ  सरळ उपाय ह  ा त कराल.
ह  वा षक कंुडल  2023 वै दक यो तषा या ाचीन स धांतावर आधा रत आहे. आ दम युगा या ऋषींनी अ त चेतन
समाधी अव थेत हे व ान शोधले होते या या मा यमाने सव मानवीय दुःखांनी पार मळवले जाऊ शकते आण
अ तस ्म ये लपले या मतांना कट केले जाऊ शकते. याच वै दक व ानाचा उपयोग क न आ ह  वा षक कंुडल
2023 चे नमाण केले आहे याम ये तु ह  आप या मतांना ओळखू शकाल आण वष 2023 म ये यांचा पूण
उपयोग यवि थत क  शकतील.
वषात मांडीय ऊजचा वाह सतत बदलत राहतो हणून, तु हाला येथे मळेल क  2023 या व भ न भागात
सहायक व कठण प रि थती क या कारे आकार घेईल. सोबतच तु ह  जाणून याल क , या वष  तु हाला काय
करायला हवे तसेच काय क  नये आण याच उपायां या मा यमाने तु ह  सम या टाळून गती या मागावर पुढे
जाऊ शकतात. आ ह  तुम या कंुडलम ये या वष  बनणा या राजयोग आण अ य वशेष योगांची ह  चचा व तारात
कराल.
संपूण वा षक कंुडल  2023 चे सार दे यासाठ  आ ह  एक व श ट सूचकांक ह  तयार केले आहे जे तु हाला वषाची
श ती सांगेल. दुस या श दात सां गतले तर, वषातील िजतक  अ धक श ती असेल तु ह  इत याच सरळतेने आप या
मतेचा उपयोग क  शकाल आण इि छत प रणामांना ा त क  शकाल.

आ ह  जाणतो क , तु ह  खास आहे आण हणून वा षक कंुडल  2023 म ये आ ह  तु हाला असे सू म व लेषण,
सटक भ व यवाणी आण सहज उपाय याल. जे खासक न, तुम यासाठ च तयार केले गेले आहे. आ ह  आशा करतो
क , या सं हते या सहायतेने 2023 म ये तु ह  जीवनातील येक े ात यश, संतोष, स नता आण मान सक
शांतता मळवाल. आम या सोबत या वशेष या ते आपले वागत आहे. जे वष 2023 उ म आण समृ धीची या ा
असेल.

तुमचा ज म तपशील

ज म दनांक: 23 : 8 : 1979
ज म वेळ: 23 : 53 : 18

ज म ठकाण: Delhi
वेळ े : 5.5
अ ांश: 28 : 40 : N
रेखांश: 77 : 13 : E

“वा षक कंुडल 2023” म ये तु हाला काय मळेल?



आथक जीवन
आथक जीवनात काह  सम या राह याची श यता आहे. धन गंुतवणूक वचार पूवक करा अ यथा हानी होऊ शकते.
यापाराला व तार देऊ नका तसेच दुसर कडे तु हाला अचानक धन ा ती कंवा वरासत ा त होऊ शकते.

क रयर
या काळात तु हाला आप या क रअरम ये चढ-उताराचा सामना करावा लागू शकतो. तु ह  आप या कामात पूण मन
लावा आ ण मेहनती सोबत आप या पथावर पुढे जा. अधून मधून क रअर म ये उंची गाठ याचे योग बनतील. जर तु ह
शोध, अनुसंधान तसेच गुढ व यां या संबं धत े ात असाल तर, वेळ उ म राह ल.

पा रवा रक जीवन
कौटंु बक जीवनात काह  सम या राहू शकतात. तु हाला कुठ या ह  कार या वादापासून वाचले पा हजे ते हाच तु ह
उ म जीवनाचा आनंद घेऊ शकाल. तुमचे मन अ या मकडे अ धक लागेल.

वैवा हक आण ेम जीवन
जीवनसाथी सोबत सामंज य कायम ठेवणे एक आ हाना मक राह ल हणून, कुठले ह  असे काय क  नका यामुळे
तु हाला प छाताप होईल. सासर या प ातील लोकांसोबत चांगला यवहार ठेवा तसेच जीवनसाथी कंवा ेमीला पूण
समथन या. तुम या ेम जीवनासाठ  वेळ चांगल  राह ल आण तु ह  यां या सोबत आप या ना याला मजबुती
याल.

आरो य
मान सक तणाव कंवा कुठ या ह  कारची दुखापत हो याची श यता आहे सोबतच, तुम या रोगांम ये वृ धी होऊ
शकते. तु हाला आप या आरो याची पूण काळजी घेणे गरजेचे आहे तसेच जेवणा या सवयी सुधार या पा हजे. नय मत
यान तसेच योग इ याद ंचा अ यास करा.

वष 2023 ची सं त भ व यवाणी



2023 साठ  मह वाचे यो तषीय बदूं

अनुकूल मु दे

भा य अंक: 2
शुभ अंक: 1, 3, 7, 9

भा य दवस: श नवार,शु वार,र ववार
शुभ ह: श न,शु ,सुय

अनुकूल च ह: हर,जेम,टॉ
शुभ ल न: ले, कॉ,कॅप, पस
भा य धातू: ॉ झ
भा य टोन: प ना

तकूल मु दे

अशुभ दवस: सोमवार
अशुभ कण: कौलव
अशुभ ल न: कक
अभ  मांक: 5, 8
अशुभ म हना: आषाढ
अशुभ न : वाती
अशुभ हर: 3
अशुभ रा श: कंुभ
अशुभ तथी: 2, 7, 12
अशुभ योग: प र ह
अशुभ ह: चं



यो तष शा ा या अनुसार उपायां या मा यमाने आ ह  आप या सम यांनी सुटका मळवू शकतो आण सकारा मक
ऊजत वृ धी क  शकतात. येक वष तुम या सोबत भ न भ न संधी आण कठण सम या घेऊन येतो. हे वष ह
या ि टकोनाने खास आहे. आ ह  इथे या वष साठ  असा उपाय सांगत आहोत जो तु हाला बाधांपासून वाच यात
मदत होईल आण भा यात वाढ होईल. हा उपाय पूण वष केले जाऊ शकते. तुम यासाठ  पूण वष केला जाणारा उपाय
आहे :

या मं ाचा दररोज जप करा: ॐ ल ं का लकायै नमः

वष 2023 साठ  वशेष
हे वष तुम याम ये ब याच प रवतन घडवणार आहे िजथे काह  बदल सुखद आहे, तर काह  ततके मनोअनुकूल नाह .
एककडे ब याच संधी तुम या जवळ येतील तर, दुसर कडे तु हाला काह  कसोट चा सामना करावा लागेल. अ यात
आ ह  तुमचे ल  काह  मूलभूत गो ट ंकडे अ धक आक षत कर याची इ छा आहे या मा यमाने तु ह  या वष
पासून सव े ठ ा त क  शकतात आण कठण सम यांवर लगाम लावू शकतात. पाह यात जर  या गो ट
दो या माणे लहान आहे, परंतु याचा भाव रह यमयी आण दूरगामी आहे. चला पाहूया क , या वष  तु हाला
कोण या वशेष गो ट  ल ात ठेवायला पा हजे-

हे करा
मे डकल चेक अप वेळेवर करा.
अ याि मक गो ट ंम ये आनंदाने सहभागी हा.

हे क  नका
आप या सासू- सास यांसोबत भांडण तंटे क  नका.
पैशा या देवाण घेवाणीत सावधानता बाळगा.

वष 2023 साठ  व श ट उपाय



तुम या जीवनाला भा वत करणार  सू म श ती वषभर प रव तत होत राह ल हणून, वषाचे व तृत व लेषण
जीवना या वेगवेग या पैलंूम ये भ न- भ न प रणामांना दशवते. आ ह  आधीच सं ेप म ये सां गतले आहे क , हे
वष तुम यासाठ  कसा राहणार आहे. चला आता जाणून घेऊया क , ऊजत येणा या बदलाचे फळ व प वषा या
व भ न ह यात पडणा या भावांना कसे व ताराने पाहतात

जानेवार  01, 2023 - जानेवार  23, 2023
आथक जीवन
या कालावधीत कमाई सोबतच बचतीवर ह  अ धक ल  या. तु ह  नय मत 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
दा ग यांचे काम करत असाल तर तु हाला अचानक कुठ या मो या लाभाची ा ती होऊ शकते. या य त र त या
कालावधीत केल  जाणार  या ा तुम यासाठ  लाभकार  स ध होईल.

क रयर
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 तीचे
वाईट व अनै तक कायाकडे कल वाढतो, अतः या अवधी म ये कुठ याह  चुक या कायाम ये संल त हो यापासून सावध
राहा नाह तर तु ह  कठण सम यांम ये पडू शकतात.

कौटंु बक जीवन
आई - व डलां या वा यात घसरण हो याने तुमची चतंा 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 सुय पताचा कारक असतो आण सुया या चतुथ
भावात ि थत हो याने हे वडीलांसोबत मनमुटावाचे कारण बनते, अतः व डलां सोबत मधुर संबंध बनव याचा य न करा.

वैवा हक आण ेम जीवन
वैवा हक आण ेम जीवनासाठ  काह  क टकर  वेळ असेल. ना याम ये कुठ या कारची कटुता येऊ नये, यासाठ
तु हाला सावधान राहावे लागेल. जोडीदारासोबत वाद घालू नका आण यां यावर कुठ याह  कारचा दबाव टाकू नका.
ेमात पारदशकता कायम ठेवा. यकराला या या वा याचा वेळ या.

आरो य
आरो य थोडे कमजोर राहू शकते. तुम या म ये ोधाची अ धकता होऊ शकते. मान सक तणावा मधून जावे लागू
शकते. तणावा पासून बचाव कर यासाठ  योग यान करा. आप या खा या- प यावर वशेष ल  या. तु हाला वचे
संबं धत सम या येऊ शकतात. अ या अव थेत च क सका या स यानुसार उपचार करा.

काय करावे
आप या आई या आरो याची काळजी या. आप या कुटंुबातील आव यतेची पूत  पूण मनाने करा.

वष 2023 चे व तृत व लेषण



काय क  नये
कुटंुबात वतःला उ च स ध कर याचा य न क  नका. आप या प रवारात अजनबी सारखे वागू नका आण
कुटंुबातील सद यांना वेळ या.

उपाय
आप या दै नक भोजन म ये केशर चा योग करा. आक या या पानांनी य  करा



जानेवार  23, 2023 - फे वुार  22, 2023
आथक जीवन
या कालावधीत तु हाला येक े ात आ थक लाभाची ा ती होईल. तुमची कमाई चांगल  होईल सोबतच तु ह
पैशाची बचत क  शकाल. परंतु तुम या आ थक ि थतीत वेळो- वेळी काह  चढ- उतार अस याची श यता आहे. म
आण सहयोगी तुम यासाठ  बरेच सहायक स ध होतील. या ा शुभ फळ देईल.

क रयर
तुम या यि त वात अ धक स नता येईल. या य त र त तुम या सामािजक त ठेत वृ धी होईल आण तु हाला
भौ तक सुखाची ा ती होईल. ि वतीय भावात ि थत चं ा या भावाने तु ह  खूप स न राहाल. तु ह  या वेळेचा
िजतका सदुपयोग कराल ततके तुम यासाठ  चांगले असेल.

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

वैवा हक आण ेम जीवन
ेम जीवनात नवीन गो ट  पाहायला मळतील आण तुमचे मन फुि लत होईल आप या ेमी सोबत तु ह  चांगले
ण यतीत कराल. जे ववा हत आहेत यां या जोडीदाराला काह  मान सक तणाव राहू शकते. याचे प रणाम तुम या

वैवा हक ना यावर पडू शकते हणून जोडीदारा या आरो याची काळजी या.

आरो य
चं ाची ह  ि थती तु हाला वा य संबं धत 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 संबं धत सम या होऊ शकते.

काय करावे
आप या आवडी या व तंुना दुसयासोबत शेअर करा. आप या मनातील गो ट  मोक या मनाने दुसयाना सांगा.

काय क  नये
कुणाचेह  ऋणी होऊ नका. कुणालाह  आप या भाव नक बंधनात जबरद तीने बांधू नका.

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



फे वुार  22, 2023 - माच 15, 2023
आथक जीवन
या कालावधीत तुमचे आ थक प  कमजोर राहू शकते हणून धन संबं धत नणय घे यात वशेष सावधानी ठेवा,
कारण धन हानी होऊ शकते जोखमा या कायात गंुतवणूक कर यापासून सावध राह याचा य न करा. या य त र त
जुगार, स टेबाजी ज या कायापासून दूर राहा.

क रयर
काय े ात तु हाला या वेळेत मळते- जुळते प रणाम मळतील. तथा प हे प रणाम अपे ेपे ा वपर त होऊ शकतात
हणून फळ त अ त उ साह दाखव या या वृ ीवर नयं ण ठेवा. तु ह  न घाबरता आपले मत य त करा. जातक
व रत नणय घे यासाठ  स म राहतील आण समाजा या लोकांम ये तुमचा भाव वाढेल. या वेळी तु हाला तुम या
श ूपंासून सावधान राह याची आव यता आहे. सेना, च क सा कंवा इंिज नयर ंग े ात तुमची ची राह ल, या े ात
तु ह  उ म दशन दाखवाल.

कौटंु बक जीवन
कौटंु बक तणावा या कारणाने मान सक शांतता भंग होऊ शकते हणून या कालावधीत कुटंुबाने जोडले या गो ट ंम ये
धैय आण संयमा सोबत काम या. लहान भाऊ- ब हणींची जीवनशैल  चांगल  असेल, तथा प यां यासोबत
ना यांम ये कटुता नमाण होऊ शकते.

वैवा हक आण ेम जीवन
या भावात मंगळ अस याने तु हाला वैवा हक जीवना या संबं धत सम यांचा सामना करावा लागू शकतो. तुम या
वाणीम ये कटूपणा पहायला मळू शकतो आण या कारणाने तुमचे नाते बघडू शकते.

आरो य
या प रि 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.

काय करावे
वाहन सावधानीने चालवा. वतःचे तसेच जीवनसाथी या वा याची काळजी या.

काय क  नये
घाई-गद त कुठलाह  नणय घेऊ नका. कुठ याह  कारचा नशा क  नका.

उपाय
कुठ याह  मो या त यावर गुळाची पोळी बनवून लोकांना खाऊ घाला. मंगळवार या दवशी लाल व  दान करा.



माच 15, 2023 - मे 09, 2023
आथक जीवन
आथक े ात तु हाला सामा य प रणाम मळतील. तुम या खचात वाढ होईल, तर कमाई खचापे ा कमी राह ल,
हणून तु हाला आ थक नयोजन करावे लागेल अ यथा तुम या समोर आ थक संकटाची सम या येऊ शकते. तु ह

कुणाकडून कज घेऊ शकतात. आ थक नणय घे यापासून सावध राहा.

क रयर
या वेळी तु हाला नवीन नोकर  मळ याची श यता आहे, वपर त प रि 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 चाताप राहू शकतो. या वेळी तुम या आ म व वासात ह  कमतरता पाहायला मळू
शकते.

कौटंु बक जीवन
कौटंु बक जीवनासाठ  ह  वेळ थोडी कठण राहू शकते. प रजनांसोबत संबंध कटू होऊ शकतात. आप या कौटंु बक
सम यांना घेऊन तु ह  या वेळी चतंीत राहाल. अ या लोकांपासून सावधान राहा जे तुम या कुटंुबात वाद नमाण
क न कटुता पैदा करतात. दुस यां या गो ट  ऐकून आप या लोकांसोबत भांडणे क  नका.

वैवा हक आण ेम जीवन
जीवनसाथीला कुठ या कार या सम येचा सामना करावा लागू शकतो अथवा यां यासोबत तुमचे संबंध बघडू
शकतात. जोडीदारासोबत अशी कुठल ह  गो ट क  नका यामुळे यांचे मन दुखावेल. ेम जीवनात यतम साठ  वेळ
काढा आ ण यां या इ छांना पूण करा.

आरो य
या काळात तु हाला या े या वेळात जरा थकवा जाणवू शकतो. ने  संबं धत पीडा हो याची श यता आहे. या
य त र त तु हाला ताप, थंडी, खोकला आण अ न ा अ या सम या होऊ शकतात. या वेळेत आप या खा या-
प याची वशेष काळजी या. फा ट फूड पासून आण अ धक मसालेदार पदाथाचे भोजन करणे टाळा.

काय करावे
जीवनसाथी या त व वासपा  राहा. धनाचा सदुपयोग करा आण यथ खच क  नका.

काय क  नये
काय या या व ध जाऊन कुठलेह  काय क  नका. कुणाकडूनच फुकट व तू घेऊ नका आण देऊ ह  नका.

उपाय
घास घेऊन याला ज मनीवर ठेऊन कुठ या वजनी व तूने दाबा. वाह या पा यात नारळ वा हत करा.



मे 09, 2023 - जून 27, 2023
आथक जीवन
तसेच तुम या आ थक गो ट ंवर नजर टाकल  तर, यात तु हाला उ च लाभ ा त हो याची श यता आहे. क रअर
कंवा यापार म ये तु ह  यश ा त कराल आण तुमचे जीवन तर उंच असेल. या वेळी तु हाला अहंकारापासून
सावध राहणे गरजेचे असेल, कारण अहंकार तुम या संुदर यि त वाला खराब क  शकते.

क रयर
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 ट  पहायला मळेल. या वेळी 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.

कौटंु बक जीवन
या वेळी 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 अ धक वेळेसाठ  दूर राहावे लागू शकते. आप या

प रजनांपासून दूर रा ह या कारणाने मन थोडे उदास राह ल.

वैवा हक आण ेम जीवन
वैवा हक जीवन आण ेम संग गो ट ंसाठ  ह  वेळ चांगल  राह ल. या वेळेत ना यांम ये घ न टता येईल आण
तु ह  एकमेकांसाठ  पूण तहने सम पत असाल. संुदर णांचा आनंद घे यासाठ  तु ह  यकर कंवा जीवनसाथी
सोबत फरायला जाऊ शकतात. 00

आरो य
या वेळी 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 ट देवी देवतां या सु मरन यान धारणा कराल. दान पु या या कायात तु हाला मान सक शांततेचा
अनुभव होईल. एका त व ा माणेच आपण कोण याह  वषयाब दल गहन वचार कराल.

काय करावे
समाजा या अ य लोकांसोबतच आप या कुटंुबातील लोकांनाह  वेळ या. आयु यात पुढे जा यासाठ  आप या
संपकाचा उपयोग करा.

काय क  नये
काया या त अ या धक जवळीकतेमुळे वा याला घेऊन दुल  क  नका. मतभाषी बना आण अ या धक
खच करणे टाळा.

उपाय
क ची हळद पव या धा यात बांधून आप या मनगटात बांधा. पव या रंगाचा माल आप या खशात ठेवा.



जून 27, 2023 - ऑग ट 24, 2023
आथक जीवन
आप या आ थक प ाला घेऊन तु ह  स न राहाल. भाऊ ब हणीं या वारे तु हाला आ थक लाभ हो याचे योग आहे.
कमाई या ोतात वृ धी होईल. आ थक 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.

क रयर
क रअर म ये हा काळ एक चांग या संधी माणे असेल. फ त 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 .

कौटंु बक जीवन
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 न कराल. आप या या वभावा या कारणाने तु ह  तुम या
घर यांसाठ  य राहाल. कुटंुबात चढ उतारा या प रि थतीचा सामना करावा लागू शकतो.

वैवा हक आण ेम जीवन
वैवा हक जीवनासाठ  ह  चांगल  वेळ राह ल. तु ह  तुम या जीवनसाथी या त अ धक व वासू राहाल. तसेच ेम
जीवनात तु हाला काह  सम यांचा सामना करावा लागू शकतो. परंतु अशी श यता असू शकते क तुमचा जोडीदार
तु हाला पूण पात व वासू मानणार नाह . अ यात तो तुमची पर ा घेऊ शकतो.

आरो य
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 मान सक तणाव दूर होईल. तणावाला
आप यावर वरचढ होऊ देऊ नका. त बेतीम ये घसरण झा यास डॉ टरांशी संपक करा.

काय करावे
जीवनात यशासाठ  दूर देशांचे मण करा. अ धक यं ां या वेळात आप या आरो याची पूण काळजी या.

काय क  नये
वतः या काय कुशलतेवर संदेह कर यापासून सावध राहा. यथ म ये दुस यांची आलोचना कर यापासून सावध

राहा.

उपाय
काळे तीळ दान करा, शव तो ाचे पाठ करा.



ऑग ट 24, 2023 - स टबर 14, 2023
आथक जीवन
केतूची तृतीय भावात उपि थती तुम यासाठ  धन योगाचा नमाण करेल. नोकर  अथवा यवसाया या मा यमाने
तुम या जवळ धन येईल. चांगल  कमाई असेल. व भ न ोतांनी तुम या जवळ धन आगमन होईल. तु ह  यावेळी
नवीन वाहन खरेद  क  शकतात. तुम या बँक बॅल स म ये वाढ होईल.

क रयर
क रअर या गाडीला पुढे चालव यासाठ  आप या बौि धक मतांचा योग करा. या पूण काळात तु ह  आशावाद
रहाल. अचानक या ा के याने तु हाला चांगले फळ ा त होतील. काय े ात सहकम  सोबत म ता वाढेल. हा काळ
तुम यासाठ  खूप अनुकूल स ध होऊ शकतो, हणून या वेळेचा पूण सदुपयोग करा.

कौटंु बक जीवन
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 ा त होईल.
नातेवाईकांसोबत नाते अ धक मधुर होतील.

वैवा हक आण ेम जीवन
जर तु ह  गृह थ जीवनात आहे तर जीवनसाथी या कारणाने तु हाला सम यांचा सामना करावा लागू शकतो.
जोडीदारा या आरो या संबं धत सम या प हल  जाऊ शकते. तसेच जे लोक ेम जीवनात आहे यां यासाठ  वेळ
अनुकूल आहे. अ ववा हत जातकांसाठ  ेम ववाहाचे योग बनत आहे.

आरो य
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 यि त व सवाना आक षत करते.

काय करावे
धा मक गो ट ंम ये वतःहून ह सा या. तुम या सहकम  आण म ांसोबत चांगले संबंध बनवून ठेवा.

काय क  नये
आप या भाऊ ब हणींसोबत संबंधांना खराब होऊ देऊ नका. धम कमा या कायात दुरावा होऊ देऊ नका.

उपाय
केतु बीज मं  चा जप करा. प ींना धा य खाऊ घाला.



स टबर 14, 2023 - नो हबर 14, 2023
आथक जीवन
या वेळेत सुख सु वधांवर तुमचा खच वाढू शकतो. वलासपूण जीवनाला तु ह  ाथ मकता याल. आ थक े ात
वरोधी तु हाला नुकसान पोहचव याचा य न करतील, हणून थोडे यां यापासून सावध राहा. आ थक पात ह  वेळ
तुम या अनुकूल आहे परंतु तु हाला आप या खचा या वृ ीस लगाम लाव याचा स ला दला जातो.

क रयर
क रअर या ि टकोनातून ह  चांगल  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.

कौटंु बक जीवन
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 चतंीत 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.

वैवा हक आण ेम जीवन
या वेळात तु हाला वैवा हक सुख ा त होईल. जीवनसाथी सोबत तु ह  वेळेचा आनंद याल. तसेच ेम जीवनात
प रि थती तुम या अनुकूल दसेल. परंतु या वेळी आप या वासना मक वचारांना जागा देऊ नका अ यथा तुम या
ना याम ये दुर  नमाण होऊ शकते. ेमात जोडीदारावर काह  शत लागू क  नका.

आरो य
या काळात आप या आरो याला घेऊन जरा गंभीर राहा, कारण हा काळ तुम या वा य साठ  जा त ठक नाह . या
वेळी 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.

काय करावे
अ या म चतंनाकडे मन लावा. धनाची देवाण घेवाण वचार पूवक करा.

काय क  नये
आप या भूतकाळा या बाबतीत अ या धक चतंन क  नका. कुठ या गु त ना याम ये पडू नका.

उपाय
नय मत गाईचा घास काढा. गुलर या स मधेने हवन करा.



नो हबर 14, 2023 - डसबर 02, 2023
आथक जीवन
या वेळी अवधी म ये धन संबंधीत गो ट ंम ये चांगले फळ मळ याची श यता आहे. नोकर  आण यवसायात धन
लाभ साठ  तुम याकडून के या जाणा या य नांना यश मळेल आण जर तु ह  खूप दवसांपासून य न करत येत
आहेत, तर या वेळेत तु हाला तुम या प र माचे फळ धन लाभा या पात मळेल.

क रयर
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 ट त लोकांसोबत होईल, कारण गाठ -भेट ंनी संबंध
तयार होतात नवीन संधी ा त होते, हणून नवीन लोकांसोबत होणा या नवीन भेट  तु हाला तुम या क रअर म ये
पुढे जा याची संधी मळेल.

कौटंु बक जीवन
कौटंु बक जीवन सामा य गतीने चालत राह ल, तथा प कुटंुबात शांतता आण स भाव 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.
वडील येक प रि थती तुम या सोबत उभे राहतील आण तु हाला मागदशन करतील.

वैवा हक आण ेम जीवन
वैवा हक जीवनात जीवनसाथी कडून पूण सहयोग मळेल. तुम या दोघांम ये चांगले ताळमेळ पाहायला मळेल.
जोडीदार तुम या भावनांची कदर करेल. तथा प लहान मोठ  त ार पाहायला मळू शकते. जोडीदारा या त बेतीची
काळजी या.

आरो य
या अवधी म ये लहान मोठे वा य संबंधी वकार होऊ शकतात परंतु या सम या काह  वेळेपयतच राह ल. या
य त र त प रजनांचे खराब आरो य तुम या चतेंचे कारण बनू शकते. अ यात आपल  आण प रजनां या आरो याला
घेऊन लपवाह  क  नका.

काय करावे
सवा या त सम भाव ठेवा. परोपकाराची भावना वक सत करा.

काय क  नये
आप या अहंकाराचा पूण पाने याग करा. वाथ  पणा या भावनांपासून दूर राहा.

उपाय
येक र ववार  तां याची कुठल ह  व तू दान करा. रा ी झोप या या वेळी डो याजवळ तां या या पा ात जल

ठेऊन ातः काळ याला लाल पु पा या झाडात वहा.



डसबर 02, 2023 - डसबर 31, 2023
आथक जीवन
चं ाचे चतुथ भावात ि थत असणे तुम यासाठ  सुखद असेल. या या फळ व प तु ह  सुखी आण वक सता पूण
जीवन यतीत कराल. चांगले वाहन, चांगले म  आण अचल संप ी या ा ती साठ  तु हाला अ धक मेहनत करावी
लागणार नाह , कारण या गो ट  तु हाला सहजतेने ा त होतील. या वेळेत तु ह  भौ तक संसाधनांना ा त
कर यासाठ  धन खच कराल.

क रयर
जर तु ह  नोकर  करत असाल तर या कालावधीत तु हाला पद उ नती मळ याची बळ श यता आहे. तसेच
यापारात काह  मोठा आ थक लाभ ा त हो याची श यता आहे. या कालावधीत तु ह  आप या वरोधींवर वरचढ
राहाल. नोकर  आण यवसाय दो ह  े ा या कमाईम ये वृ धी होईल. तुम या हसत मुख वभावामुळे लोक तु हाला
खूप पसंत करतील. चतुथ भावात चं ा या उपि थतीने तुम या मरण श तीम ये वृ धी होईल.

कौटंु बक जीवन
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 ा ती 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.

वैवा हक आण ेम 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 संुदर ण यतीत कर याची संधी मळेल. ऑ फस कंवा कॉलेज
म ये कुठ या खास य ती सोबत तुमची जवळीकता वाढू शकते.

आरो य
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 वेळी 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 शैलला
आ मसात करा.

काय करावे
आप या आईची सेवा करा. भावुकते या सोबतच यावहा रक बन याचा य न करा.

काय क  नये
सतत थान प रवतन क  नका. आप या भूतकाळा या बाबतीत वारंवार वचार क न नराश होऊ नका.

उपाय



शव उपासना करा आ ण यांना तांदूळ अपण करा. पलाश अथवा ढाक या स मधेने हवन करा.

आता पाहूया क , या वष  तुम या कंुडलम ये कोण-कोणते राज योग आण वशेष योग बनत आहे. हे योग तुम या
जीवनात सकारा मक ऊजची वृ धी करतात आण पुढे जाऊन यश व समृ धी ा त कर यात मदतगार स ध होतात.
या वष  नामां कत राजयोगाचा भाव तुम यावर राह ल-
1.बुध-आ द य योग
या वष  या योगा या भावाने तु ह  ानी तसेच स मा नत हाल
2.शकट योग
या वष  या योगा या भावाने तु ह  कठण प र मी असाल आण व-प र माने धन अिजत कराल
3.शश पंच महापु ष योग
या वष  या योगा या भावाने तु ह  कुठ या उ च पदावर वराजमान असाल
4.पाराशर  राज योग
या योगा या भावाने या वष  तुम या जीवनात समृ धी येईल
5.उभयचर  योग
या वष  या योगा या भावाने तु ह  भा यवान तसेच ानवान हाल
6.अमला योग
या वष  या योगा या भावाने तु ह  व यात हाल तसेच सुखी व क तवान असाल

2023 म ये तयार होत आहे वशेष योग



आयु यातील वेगवेग या पैलंूम ये येक वेळी-कालावधी भ न असतो. आतापयत अशा अनेक गो ट ंब दल आ ह
चचा केल  आहे. जे हा आपण या सव घटकांना सम पणे पाहतो ते हा ते आप याला एक वेगळे घटक देते आ ण या
काळात चांगले नणय घे यास मदत करते. तसेच, अशा टकोनातून आप या गो ट ंना गहन प धतीने पाह यास
स म होते आ ण आप याला रांगेम ये वाचन कर यास स ज होते. हे पूण कर यासाठ , आ ह  एक अन य
अनु म णका तयार केल  आहे, जी येक गो ट आप या खा यात देईल आण आप यासाठ  ह  टाइम े म कती
यश वी असेल हे समजेल. चला या नदशांकाने काय कट केले ते पहा:
वष 2023 ची शि त: 50%

आ ह  आशा करतो क , या रपोट या अंतगत दलेल  मा हती आण भ व यवाणी या आधारावर तु ह  वष 2023
या अंतगत जीवनात गती पथावर अ ेसर हाल आण शां त पूवक आप या जीवनातील व भ न उ दे यांना पूण

कराल. जर तु ह  आम या यो तषांसोबत संपक कर याची इ छा ठेवतात तर, तु ह  दले या नंबरवर संपक क न
आम या यो तषां सोबत बोलू शकतात आण आप या िज ासेचे समाधान ह  ा त क  शकतात.

वष 2023 ची शि त

50%



वेबसाइट https://www.astrosage.com/

इ- मेल query@astrosage.com

मोबाइल नंबर: +91 95606 70006

टे लफोन +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).
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