
 

                        रा�शभ�व�य  - ए��ल, २०१८ 
                          दादा दामले ( dadadamle@gmail.com) 
========================================================= 
(१) मेष - या राशी�या मंडळींचा �वभाव स�या अि�थर, चचंल, लहर� असा झाला              
अस�याची श�यता जाणवत.े �यामळेु कोणी काह� समजावनू सां�गतले, तर लगेच          
अपमान झाला असे वाटून संताप येत असला पा�हजे. या राशीची लहान मलेु तर             
अ�तशय वांड, �ा�य, खोडकर अशी झाल� असावीत असे वाटत.े असे सव� हष�ल या             
ब�ुधीमान, अहंकार� �हामळेु घडत असेल. पण हाच हष�ल शा��ीय सशंोधन काया�त           
काय�म�न असणारांना उपय�ुत होईल. हष�लबरोबर श�ु अस�याने या राशी�या         
मंडळींना ववैा�हक जीवनातील सखु लाभेल. तसेच म�ह�याचा पवूा�ध� सव� ��ट�ने          
चनैीत सखुाचा जाईल. पण म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह या राशी�या �थम �थानी            
आ�यावर मन�ताप देणा�या घटना घड�याची श�यता जाणवत.े कसल� तर� �चतंा          
��त कर�ल. काह�ंना शार��रक अनारो�याचा �ास होणे सभंवत.े र�तदाब, �दय�वकार          
असणारांनी मनि�थती शांत ठेव�याचा �य�न करावा. म�ह�या�या पवूा�धा�त        
अनपे��त खच� �नमा�ण होतील व �याची �चतंा ��त कर�ल. जपा. पण �दनांक १९             
पासनू �थम �थानी असलेला श�ु धन�थानी गे�यावर कौटंु�बक सखुसमाधान         
लाभेल. धनलाभ होणेह� संभवत.े पण या राशी�या चतथु� �थानी असलेला राहू सखु लाभू             
देणार नाह�. कौटंु�बक सम�या ��त करतील, वाद, गरैसमज अशापकै� कारणांनी          
मन�ताप होणे संभवत.े हाती घेतले�या कामात अपयश ये�याची श�यताह� �दसत.े          
या राशी�या �ववाहे�छू यवुक यवुतींना �ववाहयोग सभंवतो. �वासाचे योग सभंवतात.          
काह�ंचे नवे �नेहसबंधं जळूुन येतील. �ेम सबंधं असतील तर ते �ढ होतील. या             
राशी�या भा�य�थानी श�न-मंगळ हे श�ू �ह यतुीत अस�याने श�यतो �वास क�           
नका. �वासात मानहानी, �ास होणे सभंवत.े या राशी�या यवुकांनी स�या आहे ती            
नोकर� वा �यवसायच करावा. नवीन काह� कर�याचा �वचारह� क� नये. �यापारात           
नकुसान होणे संभवत.े कुमाग� �म�ांपासनू दरू राहा. लाभ�थानी असलेला नेप�यनू          
आ�थ�क सम�या �नमा�ण कर�ल. जपा. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना अनकूुल           
होईल व  मन:शांती लाभेल.  
 
(२) वषृभ - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अ�धक अनकुुल व             
लाभदायक होईल. �हणनू �यांनी जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच           
साधनू घे�याचा �य�न करावा. लाभ�थानी असले�या बधुामळेु नवे �म� �मळतील व           
धनलाभ होणेह� संभवत.े म�ह�या�या उ�राधा�त घर� दार� सव� �ठकाणी ��तकुल          

mailto:dadadamle@gmail.com


 

प�रि�थतीशीच मकुाबला करावा लागेल. अशा प�रि�थतीत या राशीची काह� मडंळी          
“व�न क�त�न, आतनू तमाशा “ असे ढ�गी आचरण कर�याची श�यता �दसत.े पण            
�यांनी तसे क� नये. या राशी�या अ�टम �थानी असले�या श�न-मगंळ या श�ू            
�हांमळेु शार��रक-मान�सक अनारो�य होणे सभंवत.े काह� मडंळींना मळू�याधी        
सार�या उ�णता �वकाराचा आजार ��त कर�ल; तर काह�ंना एखादा मोठा आजार           
होणे संभवत.े काह�ंची आजार ��तकार श�ती कमी झा�यामळेु एखा�या �करकोळ          
आजाराचा �ास सहन करणेह� कठ�ण होईल. छो�या मो�या अपघाताने हाडमोड          
होणेह� संभवत.े जपा. वीज, पाणी यांपासनू धोका अस�यामळेु जल�वास क� नका.           
पा�यात पोहायला जाऊ नका. या�शवाय काह� मडंळींचा अपे�ाभंग होणेह� सभंवत.े          
काह� मंडळीं�या जीवनात असमाधानकारक घटना घडणेह� सभंवत.े काह�ंना        
आ�थ�क सम�या ��त कर�ल. जपा. दशम �थानी असले�या नेप�यनूमळेु         
नोकर�-�यवसायात अि�थर प�रि�थती �नमा�ण हो�याची श�यता �दसत.े राहूमळेु        
बंधसुखुात बाधा येणे संभवत.े �यय�थानी असले�या हष�लमळेु नातसेबंधंात श��ुव         
�नमा�ण होणे, काह� मंडळींना बेअ�ू होणा�या �सगंाला सामोरे जावे लागणे, काह�ंना           
िजवावर�या �संगाला त�ड �यावे लाग�याची श�यता आहे. जपा. �शवाय आ�थ�क          
�ववंचना �ास कर�लच. जपा. पण शभु �ह ग�ुश�ुा�या अनकुुलतनेे मधनू मधनू           
मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. ��धा असेल तर �ीगणेश व           
�ीहनमुान  उपासना  मन:शांती   देईल. 
 
(३) �मथनु - या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मडंळीना या म�ह�याचा            
संपणू� काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. शासक�य , �नम-शासक�य          
नोकरदार मंडळींना तर बढती, मानाचे �थान, पगारवाढ अशा �कारचे लाभ होणे           
संभवत.े �यापार-�यवसाय असणारांना मा� अ�नि�चत प�रि�थतीला सामोरे जावे        
लागेल. पण अथ�लाभ होणे संभवत.े लाभ�थानी असले�या हष�लमळेु �म�ांशी भांडणे          
होणे संभवत.े जपा. अशा प�रि�थतीत श�ु �हा�या पणू� अनकुुलतमेळेु सव� �कारचे           
लाभ होतील, अपे��त सखुसमाधान लाभेल. ऐषआरामाची साधने �ा�त होतील.         
पण कुटंुब �थानी असले�या राहूमळेु जीवनसाथीला अपार क�ट करावे लागतील.          
�शवाय काह�ंना आ�थ�क �चतंाह� ��त कर�लसे वाटत.े तसेच काह� मडंळींना          
अनारो�याचा �ास होणे संभवत.े र�त�वकार, �वचा रोग अशापकै� आजार होणे          
संभवत.े तसेच अपघातभय अस�याने सतत सावधानतनेे आचरण करा. वाहने         
जपनू चालवा. ववैा�हक जीवनातील अपे��त सखुात �व�वध कारणांनी बाधा येणे          
संभवत.े जपा. या राशी�या स�तम �थानी श�न-मगंळ हे श�ू �ह अस�याने           



 

अपे�ाभगं होणे, असमाधानकारक घटना घडणे, भागीदार�त �यापार-�यवसाय       
असणारां�या भागीदार�त बाधा उ�प�न होणे, काह� मडंळींना कायदा कचेर�चा �ास          
होणे संभवत.े पंचम �थानी असले�या ग�ु �हामळेु या राशी�या �व�या�या�ना          
श�ै�णक �गती करणे श�य होईल. नवे �ेमसबंधं �नमा�ण होतील. काह�ंना          
अथ�लाभ होणेह� श�य आहे. अ�या�मात रस असणारांना उपासने�वारे मन:शांती         
लाभेल. काह� मंडळींना सचूक �व�ने पडतील. काह�ंना परदेशगमनाची सधंी         
�मळेल. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना अनकुुल होईल. दररोज �नान झा�यावर           
�नय�मतपणे   “गणप�त अथव� शीष�"  चे  पठण करा.  
 
(४) कक� - या राशी�या मडंळींना या म�ह�याचा काळ �व�श�ट           
नोकर�-�यवसाय असणारांनाच अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. उ�च        
बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व          
यशदायक होईल. शासक�य, �नम-शासक�य नोकरदार मडंळीना म�ह�याचा उ�राध�च        
अ�धक अनकुुल व लाभदायक होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त काह� �हां�या कुयोगामळेु          
मन�ताप सहन करा�या लागणा�या घटना घडतील. व�ैयक�य �यवसाय , औषध          
�व�ेत,े यां��कतां��क नोकर�, �यवसाय असणारांना तसेच लोखडं, कोळसा यांचा         
�यापार-�यवसाय असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. पण         
कला �े�ातील मंडळींना मा� म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल व लाभदायक होईल. जल           
भय आ�ण �वषभय अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाणे व�य� करा. तसेच           
पा�यात पोहणे, जल�वहार करणे श�यतो टाळा. या राशी�या चतथु� �थानी असले�या           
गु� �हामळेु कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल; पण नातवेाईक मडंळीपासनू �ास होणे          
संभवत.े जपा.  काह� मंडळीचे  �थावर  खरेद�-�व��चे  �यवहार  अपे�ेनसुार  पार पडतील. 
काह� मंडळींना अपमान सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े काह�ंना वात�वकार          
��त करतील. स�तम �थानी असले�या केतमुळेु अि�थर मनि�थती राह�ल. तसेच          
ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे सभंवत.े ग�ु �हाची ह� उ�च राशी अस�यामळेु            
�ीगु�देव द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक�         
गु�च�र�ाचे “ पठण  करा.  
 
(५) �सहं - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ अनकुुल-��तकुल असे            
सं�म� अनभुव देणारा असाच असणार आहे. या राशी�या नोकरदार मडंळींना          
अपयश, मन�ताप, द:ुख , नरैा�य देणा�या घटनांशी मकुाबला करत काळ �यतीत           
करावा लागेलसे �दसत.े पण बधु-हष�ल अनकुुल अस�याने शा��ीय सशंोधन         



 

काया�त काय�रत असणारांना सपंणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल, �ग�तकारक ,         
यशदायक व लाभदायक होईल. काह� मडंळींना परदेशगमनाची सधंी �मळणेह�         
संभवत.े म�ह�या�या पवूा�धा�त श�ु �हाची अनकुुलता अस�यामळेु काह� मडंळींना         
थोर कृपा, ग�ुकृपा, �ा�त होणेह� सभंवत.े काह� मडंळींना क�त�-��स�धी �मळणेह�          
श�य आहे. पण हाच श�ु �ह म�ह�या�या उ�राधा�त ��तकुल होणार अस�याने           
अडचणी, अडथळे, मन�ताप सहन करावा लागणे सभंवत.े �यामळेु म�ह�या�या         
पवूा�धा�तच जे काय साधावयाचे ते साधनू घे�याचा �य�न करा. �यय �थानी असलेला            
राहूह� अनकुुल असनू काह�ंना अथ�लाभ, श�पूासनू सरं�ण �मळू शकेल. पण हा           
राहू नेप�यनूसह ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण कर�ल. जपा. या          
राशी�या पचंम �थानी असले�या श�न-मगंळ या श�ू �हांमळेु अनकुुल-��तकुल         
अनभुव येतील. बौ��धक , यां��क-तां��क नोकर�-�यवसाय असणाराना काळ अनकूुल         
होईल; पण संत�त सम�या ��त करतील. काह�ंना �थावरसबंधंी सम�या ��त          
कर�ल. काह�ंना अनारो�याचा �ास सहन करावा लागेल. गभ�वती ि��यांनी अकारण          
दगदग क� नये. ग�ु �हामळेु सा�हि�यकांचे सा�ह�य �ंथ �पाने ��स�ध होईल.           
पण भावडंाकडून मन�ताप �दला जा�याची श�यता आहे. ��धा असेल तर          
कुलदैवताची  उपासना   अनकुुल  होईल.  
 
(६) क�या - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ फारसा अनकुुल नाह�,            
असेच �हणावे लागेल. या राशी�या चतथु� �थानी श�न-मगंळ हे श�ू �ह अस�याने            
कौटंु�बक जीवनात गैरसमज, भांडणतटें, असमाधानकारक घटना अशापकै� कारणांनी        
सखुसमाधान लाभणार नाह�. उलट गहरे नरैा�य येणे सभंवत.े घरात माता असेल           
तर �त�या अनारो�याची �चतंा ��त कर�ल. �वशषे �हणजे या राशी�या मडंळींना           
उगीचच आपणास काह� आजार झाला अस�याची का�प�नक �चतंा ��त कर�ल.          
तसेच फसवणकू झा�याचा �ास होणे सभंवत.े या राशी�या �व�या�या��या         
श�ै�णक �गतीत अडथळे ये�याची श�यता आहे. �यामळेु काह� मडंळीं�या         
संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े या राशी�या नोकरदार मडंळीना म�ह�याचा         
पवूा�ध�च काह� �माणात अनकुुल होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त सावधानतनेे        
आचरण केले पा�हजे. कारण अपघात भय आहे. जपा. म�ह�या�या पवूा�धा�त श�ु           
�हा�या अनकुुलतमेळेु फारसे क�ट न घेता अपे��त अथ�लाभ होईल. �यां�या          
ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभ योग आहे अशापकै� काह�ंना असा अचानक धनलाभ          
�कंवा वारसा ह�काने धनलाभ होणे सभंवत.े पण या राशी�या वयोव�ृध मडंळींनी           
अकारण दगदग क� नये. नपे�ा अनारो�याचा �ास सहन करावा लागेल.          



 

म�ह�या�या उ�राधा�त हा श�ु �ह या राशी�या भा�य�थानी गे�यावर         
सखुसमाधान लाभेल. काह�ंना ग�ुकृपा तर काह�ंना थोर मडंळींची कृपा �ा�त होईल.           
काह�ंना क�त�-��स�धी �मळणेह� श�य आहे. या राशी�या लाभ�थानी असले�या         
राहूमळेु शासक�य नोकर�तील काह� मडंळींना एखादे अ�धकारपद �मळू शकेल. पण          
अ�धकाराचा गैरवापर क�न वाममाग� धन �मळ�व�याचा मोह आवरला पा�हजे. या          
राशी�या धन�थानी असले�या ग�ु �हामळेु कुटंुबात मधनू मधनू मनोनकुुल         
घटना घडतील, �वत�ं �यवसाय असणारां�या �यवसायात �गती होईल व         
सखुसमाधान लाभेल. ��धा असेल तर �ीग�ुदेव द�ा�येाची उपासना मन:शांती         
देईल.  दररोज  �नय�मतपणे  “बाव�न �लोक�  ग�ुच�र�ा"चे  पठण  करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ अनकुुल आहे असेच             
�हणावे लागेल. या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मडंळींना �यां�या         
यो�यतनेसुार �व�वध �कारचे लाभ होतील. �वशषे क�न बौ��धक, श�ै�णक,         
शा��ीय संशोधना�मक काय��े� असणारांना काळ �ग�तकारक, यशदायक व        
लाभदायक होईल. सा�हि�यकांचे लेखन �ंथ�पाने ��स�ध होईल. शासक�य,        
�नम-शासक�य नोकरदार मंडळींना बढती, पगारवाढ, एखा�याला उ�च पद असे काह�          
�मळू शकेल. या राशी�या काह� यवुक -यवुतींना उ�म नोकर� �कंवा आवडते काय��े�            
�मळू शकेल. �ह�मत , धयै�, आ�म�व�वास वाढेल. कत�बगार� �दसनू येईल. मा�           
�वास जपनू करा. इजा , दखुापत होणे सभंवत.े जपा. पण स�या या राशी�या काह�              
मंडळीची मनि�थती अ�यतं भावनाशील झाल� असणेह� सभंवत.े अ�या�माची        
मनापासनू आवड असेल तर उपासने�वारे साि�वक सखुशांती �मळू शकेल. �हतश�ू          
पराभतू होतील. पण या राशी�या �या मडंळींना �दय�वकार आहे �यांनी मनाचा           
�ोभ होणार नाह� याची काळजी �यावी. तसेच या राशी�या काह� मडंळींना           
पोट�वकाराचा आजार ��त कर�ल. �वशषे क�न म�ह�या�या पवूा�धा�त        
जीवनसाथी�या लहर� , �व���त आचरणामळेु, दोघांतील वाद, मतभेद, गरैसमज         
अशापकै� कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे सभंवत.े जपा. �यांचा          
भागीदार�त �यापार-�यवसाय असेल �यांनी गरैसमज, सशंय अशापकै� कारणानी        
भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी �यावी. कोणाची कोट� �करणे असतील           
तर �यांनी ती पढेु ढकल�याचा �य�न करावा. नपे�ा अपयश येणे सभंवत.े           
म�ह�या�या उतराधा�त काह�ंना अचानक धनलाभ वा वारसाह�काने धनलाभ होणे         
संभवत.े  ��धा असेल  तर  �ीगणेश  व �ीहनमुान  उपासना  मन:शांती  देईल.  
 



 

(८) विृ�चक - या राशी�या मडंळींना या म�ह�याचा काळ फारसा अनकुुल           
नाह� असेच �हणावे लागेल. �यामळेु या राशी�या मडंळींनी या म�हना�या काळात           
मन व �वचारश�तीवर �नयं�ण ठेवनू आ�ण सहनशील बननू न�तचेे आचरण          
करणेच सखुाचे होईल. एकूण सव�च �हि�थती ��तकुल अस�याने ह�टाला पेटून          
िज�द�ने काह� कृती कर�यास �स�ध होऊ नये. नपे�ा आ�थ�क नकुसान व अस�य            
मन�तापच सहन करावा लागेल. �यातनू अनारो�य होणेह� श�य आहे. जपा.          
अ�या�मात रस असेल तर आ�याि�मक उपासना करा. िजभेला लगाम घाला आ�ण           
शांत राहा. श�यतो �वास क� नका. �वासात अडचणी �ास होणे सभंवत.े तसेच            
कौटंु�बक सखुातह� �व�वध कारणानी बाधा येणे, अपे�ाभगं होणे सभंवत.े या          
राशी�या धन�थानी असले�या श�न-मगंळ या श�ू �हांमळेु काह�ंना आ�थ�क         
सम�या ��त कर�ल. काह�ंना अनपे��त आ�थ�क सकंटांना त�ड कसे �यायचे याची           
�चतंा ��त कर�ल. आ�थ�क येणे असेल तर �यास �वलबं होईल. पण देणे असेल             
तर अस�य मन�तापच सहन करावा लागेल. �यामळेु शार��रक उ�णता भडकून          
उ�णता�वकाराचा आजार ��त कर�ल. घसा, मान, दाढा, डोळे यांपकै� कसला तर�           
आजार ��त कर�ल. काह� मंडळीना डोकेदखुी �कंवा म�द�ूवकाराचा आजार ��त          
कर�ल. श�नमळेु कुटंुबात अ�न�ट घटना घड�याची श�यता आहे. जपा. या राशी�या           
नोकरदार  मंडळींना  म�ह�याचा  उ�राध�च 
अनकुुल व लाभदायक होईल. पण म�ह�या�या पवूा�धा�त वर��ठांचा जाच सहन          
करावा लागेलसे �दसत.े जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त जीवनसाथी�या कलागणुामळेु        
ववैा�हक जीवनात सखुसमाधान लाभेल. �ेम सबंधं असणारांना �ववाहयोग सभंवतो.         
��धा  असेल  तर  �ीगणेश व �ीहनमुान उपासना  मन:शांती  देईल.  
 
(९) धनु - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ फारसा अनकूुल नाह�,             
असेच �हणावे लागेल. शार��रक-मान�सक आरो�य जपणे आव�यक होईल.        
श�न-मंगळ हे दो�ह� श�ू �ह �थम �थानी अस�यामळेु �वत:�या व जीवनसाथी�या           
आरो�य�वषयक सम�या ��त करतील. सतत मन�ताप देणा�या घटना घड�याची         
श�यता �दसत.े �नयोिजत काया�त अडथळे येणे, कुटंुबातील ��य �य�तींचे         
�थलांतर होणे, �शवाय �वाभा�वक दोष अस�यास अकारण दगदग होणे अशापकै�          
घटना ��त करतील. �यात भर �हणनू आ�थ�क सम�याह� अ�व�थ करतील, असे           
वाटत.े मनि�थती भावनाशील अस�यामळेु अ�या�मात रस अस�यास उपासने�वारे        
मन�वा��य लाभेल. या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मडंळींना नोकर�त काळ          
��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. वर��ठांचा �ास सहन करावा लागेलसे         



 

�दसत.े छु�या श�ूचंा �ास होणे सभंवत.े तसेच न�याने श��ुव होणेह� श�य �दसत.े            
पण उ�च बौ��धक व शा��ीय, गढू सशंोधन काय��े� असणारांना मा� काळ           
अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक हो�याची श�यता आहे. तसेच कला�मक         
काय��े� असेल �यांनाह� काळ अनकुुल हो�याची श�यता आहे. काह� मडंळींना          
जल�वासाचे तर काह�ंना परदेशगमनाचे योग सभंवतात. पण काह� मडंळींजवळ         
कला�मक गुण असनूह� अपे��त सधंी न �मळा�याने �यांना नरैा�य येणे सभंवत.े           
�यां�या ज�मकंुडल�त योग आहे अशापकै� काह�ंना अचानक धनलाभ �कंवा वारसा          
ह�काने धनलाभ होणे संभवत.े काह�ंना वाममाग� धन �मळू शकेल. लाभ�थानी          
असले�या ग�ु �हामळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल.           
या राशी�या �ववाहे�छू यवुकयवुतींना �ववाहयोग सभंवतो. �व�या�या�ना श�ै�णक        
�गती करणे श�य होईल. काह�ंना नवे �म� �मळतील. ��धा असेल तर           
�ीगु�देव द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न        
�लोक�  गु�च�र�ा"चे  पठण करा.  
 
(१०) मकर - श�न �हा�या साडसेातीचा ��तकुल काळ अस�यामळेु या          
राशी�या मंडळींनी मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू सतत न�तचेे          
आचरण करणेच सखुाचे होईल. �शवाय श�नसह मगंळह� �यय�थानी अस�यामळेु         
सतत मानहानीचे अनभुव येतील. तसेच अस�य मन�ताप सहन करावा         
लाग�याची श�यता आहे जपा. �यामळेु शार��रक-मान�सक अनारो�य होणेह� श�य         
आहे. गैरसमज, वाद, भांडणे यांमळेु अस�य मन�ताप होईल. �यात भर �हणनू           
आ�थ�क सम�याह� ��त कर�याची श�यता आहे. सव� आ�थ�क �यवहार         
सावधानतनेे व साधकबाधक �वचार क�नच करा. या राशी�या �यापार� मडंळींना          
��ी-�ाहकांकडून  
�ास होणे संभवत.े या राशी�या नोकरदार मडंळीना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल           
होणार अस�यामळेु �यांनी जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच          
साधनू घे�याचा आटोकाट �य�न करावा. म�ह�या�या उ�राधा�त घर�दार� सव�         
�ठकाणी  
मन�तापच सहन करावा लागेलसे �दसत.े पण �यांचा शतेी-�यवसाय आहे �यांना          
श�ुामळेु म�ह�याचा पवूा�ध� लाभदायक होईल. म�ह�याचा उ�राध� या राशी�या         
सव� �कार�या कलावतं मंडळींना अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल.         
मान�सक समाधान लाभेल. स�तम �थानी असले�या राहूमळेु ववैा�हक        
जीवनातील सखुात वाद, गैरसमज, मतभेद अशापकै� कारणांनी अस�य मन�ताप         



 

होणे संभवत.े जपा. पण या राशी�या दशम �थानी असले�या ग�ु �हामळेु बौ��धक            
व शा��ीय संशोधना�मक काय��े� असणारांना काळ �ग�तकारक, यशदायक व         
लाभदायक होईल. ��धेने �शवोपासना, गणेश उपासना व हनमुान उपासना करा.          
दररोज  �नय�मतपणे  “हनमुानचा�लसा"  �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(११) कंुभ - स�या या राशी�या मडंळींची मनि�थती अ�यतं कोमल झाल�           
अस�याची श�यता वाटत.े �यामळेु मान�सक सवेंदनाह� अ�त शी� होत अस�याची          
श�यता वाटत.े �यामळेु मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर लगेच गहरे नरैा�य           
येणे श�य आहे. नोकर� �यवसाया�या ��ट�ने या राशी�या मडंळींना म�ह�याचा          
उ�राध�च अनकुुल होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त वाद, भांडणे, आ�थ�क सम�या,         
आ�थ�क नकुसान , डो�याचे अनारो�य अशापकै� घटना ��त कर�याची श�यता          
�दसत.े पण बधु �हामळेु अथ��ा�ती होणेह� सभंवत.े म�ह�या�या उ�राधा�त         
प�रि�थतीत बदल होणे संभवत.े म�ह�या�या पवूा�धा�त श�ु �हा�या अनकुुलतमेळेु         
या राशी�या काह� मंडळींना भ�ूमलाभ तर काह�ंना मानाचे �थान तर काह�ंना           
��त�ठा �ा�त होणे संभवत.े या राशी�या �यापार� मडंळीना ��ी-�ाहकांकडूनच         
अ�धक अथ�लाभ होईल. या राशीची जी मडंळी शा��ीय सशंोधना�मक काय��े�ात          
काय�रत आहेत �यांना उ�च �कारची सशंोधक ब�ुधी, आकलनश�ती व         
�मरणश�ती अस�यामळेु �यांना आप�या सशंोधन काया�त �गती साधणे श�य         
होईल. काह�ंना परदेशगमनाची सधंी �मळणेह� सभंवत.े म�ह�या�या उ�राधा�त श�ु         
�ह या राशी�या चतथु� �थानी गे�यावर �यांची शतेीवाडी आहे अशांना �यापासनू           
धनलाभ होईल. इतरांना कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल. �यांचा इतर ध�म�यांशी         
�यावसा�यक संबंध आहे अशांना अशा सबंधंामळेु �यावसा�यक लाभ व अथ�लाभ          
होणे संभवत.े �हतश�ू पराभतू होतील. �म�ांशी �वत�ुट येणे सभंवत.े पण काह�ंना           
म�ूयवान व�तूचंा लाभ होणेह� श�य आहे. मा� शनीमळेु सतं�तसखुात बाधा          
ये�याची श�यता आहे. जपा. भा�य �थानी असले�या ग�ु �हामळेु अ�या�मात रस           
असणारांना उपासने�वारे मन:शांती �मळू शकेल. �वासाचे योग येतील. ��धेने         
हनमुान उपासना  करा.  दररोज  �नय�मतपणे  “हनमुानचा�लसा"  �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(१२) मीन - या राशी�या मंडळींची वत�मान मनि�थती अ�यतं अि�थर, चचंल,            
लहर� व अ�वचार� अशी झाल� अस�याची श�यता वाटत.े तसे असेल तर कोणी            
समजतुी�या चार गो�ट� सां�गत�या तर तो अस�य अपमान वाटून आप�या          
फटकळ बोल�याने समोर�याचा अपमान केला जात अस�याची श�यता वाटत.े         



 

तसेच दैनं�दन आचरणह� �व���त असे होत असावे, असे वाटत.े अशी अव�था           
हो�याचे म�ुय कारण आ�थ�क सम�या असावी, असे वाटत.े �या�शवाय अनारो�याचा          
�ासह� अशा आचरणाला कारणीभतू असावा असे वाटत.े र�तदाब, �दय�वकार असे          
आजार असणारांनी तर सतत सयंम व सहनशीलतचेे आचरण करणे अग�याचे          
होईल. �यामळेु अशा �व���त आचरणाला थोडा लगाम घातला जाईल व आरो�यह�           
फारसे �बघडणार नाह�. शार��रक उ�णता भडकून काह�ंना डो�याचे अनारो�य ��त          
कर�लसे �दसत.े काह� मंडळींना कुसगंतीचा �ास सहन करावा लागेलसे �दसत.े          
�म�ांशी वरै होणेह� संभवत.े पण मनावर सयंम ठेवनू व सहनशील बननू आचरण            
के�यास श�ु �हा�या अनकुुलतनेे कौटंु�बक सखुसमाधान �मळू शकेल.        
म�ह�या�या उ�राधा�त या श�ु �हामळेु काह� मडंळींना भ�ूमलाभ, काह�ंना धनलाभ          
तर काह�ंना मान, ��त�ठा असे काह� �मळू शकेल. या राशी�या �यापार� मडंळींना            
��ी-�ा�कांकडूनच अ�धक अथ�लाभ होईल. या राशी�या पचंम �थानी असले�या         
राहूमळेु दलाल�, क�मशन वर �यवसाय करत असणारांना काळ लाभदायक होईल.          
पण या राहूमळेु संत�तसखुात बाधा ये�याची श�यता आहे. या राशी�या गभ�वती           
ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. या राशी�या अ�टम �थानी असले�या ग�ु           
�हामळेु काह� मंडळींना अचानक धनलाभ तर काह�ंना वारसा ह�काने धनलाभ होणे           
संभवत.े दशम �थानी श�न-मगंळ यतुी अस�याने नोकर�-�यवसायात कां�तकारक        
घटना घड�याची श�यता वाटत.े �यय�थानी असले�या नेप�यनूमळेु गहरे नरैा�य         
ये�याची श�यता आहे. जपा. ��धा असेल तर �ीग�ुदेव द�ा�येाची उपासना          
अनकुुल होईल व मनशांती लाभेल. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक� ग�ुचारे�ा"चे          
पठण  करा.  
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