
ज�म�डंली �हण� काय?

(अव�य वाचा व आवड�या �यर करा व

�यो�तष शा�ाचा �सार करा)

खपू लोक�ना हा ��न पडतो �क ज�म�डंली �म� �हण� काय? तर
चला थोड�यात जाणनू घऊेया

�वा� काम काय आ� की आप�याला आई�या गभ�त गभ�धारणा
झा�यावर पही�या �दवसा पासनु � नव�या म�ह�यात पय�त गभ�त आप�
रण करण आेिण जसा आपला आई�या गभ�तनू आपला या प�ृवीवर �हण�
एका �ह वर ज�म होतो तसा या नऊ �हाचा आप�या जीवनावर �भाव स�ु
होतो.

जातकाचा ज�म प�ृवीवर झा�यावर वर� या �हाची ि�थ�त काय आ� �
आप�या ज�म�दन�क, ज�म�ळी तमु�या ज�म�थळाव�न पचंाग�या आधा�
�ह- न-राश�ची ि�थती दाखवणारा स���तक प�तीचा आराखडा �हण�
तमुची ज�म�डंली व �डंलीतील �ह�ची ि�थती नसुार �ह � जीवनावर �भाव
करतात.

�डंलीत � आकड�असतात �य�ना ज�म ल�न अ� �हणतात � राश��
अन�ुम�क दाखवणा� आकड�असतात. �थान�� �हण� घर��
अन�ुम�क �त�यात िलहीत नाहीत. आप�याकड�ती चौकटीत म�ड�ली
अस�. �डंली ही खगोलशा�ावर आधार�ली अस� पण �त�याव�न
भाकीत स�गण हेा फल�यो�तषाचा भाग आ�

आज मा�या �यो�तष �वषयक अनभुव�� दालन आज तमु�यापढु�ख�ु
करा�� वाटत आ�. पण �थम आप�याला �यो�तषाची थोडी मा�हती असली
पा�ह�. आपण ��हा �यो�तषास ज�म �ळ ,तारीख आिण ज�माठीकन



स�गतो .��हा �यो�तषी एक �डंली तयार करतो .ही �डंली �हण�
ज�मा�या �ळी आकाशात जी �हि�थती होती �याचा नकाशा . �हणनू आज
मी प�ह�या �खात �डंलीम�� जी १२ �था� असतात �य�ची मा�हती स��न.

१) प�ह� �थान -ल�न�थान
या �थाना व�न माणसा� आय�ुय ,र�ग,उचंी, �प ,�वभाव , डो� ,�� या
गो�टी प�ह�या जातात.

२)�स� �थान -धन�थान
या �थाना व�न माणसाला िमळणारा पसैा ,�या� डोळ�,बोलण ,े वाणी
(मधरुता �ट�ंबातील �य�ती ,�यािशवाय काही मारक बाधक गो�टी प�ह�या
जातात.

३)�तस� �थान -परा�म �थान
या व�न माणसा� �वतः �हनती� िमळव�� यश ,छो� �वास ,लहान
भावडं�,हात �वसनस�ंथा प�हली जातात.

४)चौ� �थान -सखु �थान
या �थानाव�न �ाथिमक िशक, (10/12 पय�त�) वाहनसखु,
गाडी ,बगंला ,मालम�ता, आई ,माणसा� मन ,जमीन या गो�टी पाहतात.

५)पाच� �थान -सतंती �थान/�वद�या/महाल�मी �थान/
नावा�माणचे याव�न म�ु बाळ�, उ�च िशण, �ववाह �थळ, �यर
मा��ट,स�ा बाजार यश, अगंात अस��या कला, �व�वध गो�ट�� उ�पादन
,पाठीचा कणा या गो�टी पाहतात

६) सहा� �थान -�रप �ूथान
या �थानाव�न आप� श ,ूआजार ,रोग , पोट ,मामा ,पाळीव �ाणी
को��स इ�यादी गो�टी पाहतात



७)सात� �थान --�ववाह �थान
� जोडीदारा� �थान आ� ,जोडीदारा� र�ग �प ,�वभाव ,इ�यादी ,िशवाय
�यवसायातील पा�नर पण याव�नच बघतात.

८)आठ� �थान -म�ृय�ुथान।
याव�न म�ृय�ुया �ळची प�रि�थती, ग�ुतधन ,वारसाह�का� धन ,ग�ुत
गो�टी प�ह�या जातात.

९)नव� �थान - भा�य �थान/ पवु�ज�म कम��थान/ धम��थान
या व�न �र� �वास ,याा ,धािम�क गो�टी ,�यायखा�, उपासना,
नात,ूपतं(ूमलुा� मलु)पाय या गो�टी पाहतात.

१०)दहा� �थान -कम��थान/ �पता, �यापार, �यवसाय,माणसाचा नोकरी धदंा,
पदो�नती, ,�यातील यश गडुघ येा गो�टी पाहतात .

११)अकरा� �थान -लाभ �थान/धन सचंय �थान
या �थानाव�न �ग�गळ�लाभ ,िम प�रवार ,कान या गो�टी
पाहतात,आप�या सव��या �डंलीत � �थान न�कीच �बळ असा� �हणनू
फ�सबकु �या मा�यमातनू सव�ना एवढा मोठा िम प�रवार िमळाला .

१२) बारा� �थान -�यय �थान
या व�न पर�शी जाण ,ेहॉि�पटल , �ल ,गुंतवणकू ,खच�होण येा गो�टी
पाहतात त�च मोा क�रताही नवम व द�वादश या �थान�चा एक�त �वचार
करतात


