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                           दादा  दामले ( dadadamle@gmail.com) 
========================================================= 
(१) मेष - या राशी�या मंडळींचा वत�मान �वभाव अ�यंत अि�थर, चंचल, लहर� अशा �कारचा              
झाला असावा, असे �कषा�ने जाणवत.े �यामळेु कोणी केलेला उपदेश �कंवा दाखवलेला धाक अस�य             
होत असला पा�हजे. अपमाना�पद वाटत असावे. पण �यामळेु येणा�या म�ैी�या , �ेमा�या संबंधात             
बाधा येऊ नये �हणनू �यांनी मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू काळ �यतीत करावा, असे               
आ�हाने सांगावेसे वाटत.े �यामळेु �वत:ला मन�ताप होणार नाह�. तसेच या राशी�या लहान            
मलुांना तर �यां�या पालकांनी �वशषे जपावे, असे सांगावेसे वाटत.े असे असले तर� या राशी�या              
शा��ीय संशोधन काया�त काय�म�न असणा�या मंडळींना मा� काळ अनकुुल, �ग�तकारक व           
यशदायक होईल. पण या राशी�या अ�य नोकरदार मंडळींना मा� घर�दार� वडील मंडळींचा            
�वरोधच सहन करावा लागेल. इ�छा आकां�ा अपणू� राहतील. मान�सक ताण अस�य होईल.            
�यामळेु भावने�या भरात काह� जण भरकटत जाणेह� संभवत.े जपा. या राशी�या काह� यवुकांना             
हातची नोकर� सोडून नवे काह� कर�याची उम� येईल. पण �यांनी तसे क� नये. आहे ती नोकर�च                
करावी. चतथु� �थानी असले�या राहूमळेु �व�वध कारणांनी कौटंु�बक सखुात बाधा येणे संभवत.े            
जपा. भागीदार�त �यापार-�यवसाय असणारांनी मतभेद, संशय अशापकै� कारणांनी भागीदार�त         
बाधा येणार नाह� याची काळजी �यावी. पण गु� �हामळेु प�रि�थती फारशी �बघडणार नाह�.             
उलट म�ैीचे , �ेमाचे संबंध �ढ होतील. नवे �नेहसंबंध जळूुन येतील. �ववाहे�छूना �ववाहयोग             
संभवतो. काह�ंना धनलाभ होणेह� श�य आहे. मा� ववैा�हक जीवनात जीवनसाथी�या          
अनारो�यामळेु वा अ�य कारणाने अपे��त ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा.            
पण श�ु �हामळेु मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. काह�ंना दरू�या �वासाचे योग             
येतील. आ�थ�क �यवहार सावधानतनेे करा. वाममाग� �म�ांपासनू दरू राहा. ��धेने �ीगणेश व            
�ीहनमुान  उपासना  करा.  
 
(२) वषृभ - या म�ह�या�या काळात या राशी�या मंडळींची मनि�थती उ�साह�, हरहु�नर�, मोठे             
मन असणार� अशी राह�याची दाट श�यता आहे. हातनू कतृ��व घडले. पण काह� कारणाने             
बंधसुखुात बाधा येणे संभवत.े यां��क तां��क नोकर�-�यवसाय असणारांना, तसेच बौ��धक          
नोकर�-�यवसाय असणारांना, �व पदाथ� �यापार असणाराना आ�ण मान�सक आजारत�ाना या          
म�ह�याचा  संपणू�  काळ 
�ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक अस�याचा अनभुव येईल. अ�य नोकरदार मंडळींना          
म�ह�याचा  पवूा�ध�च  अनकुुल होईल.  उ�राध�  मन�ताप देणारा अस�याचाच अनभुव  येईल.  कुसंगतीची  
बाधा होणे संभवत.े जपा. अ�टम �थानी असले�या श�न �हामळेु आ�थ�क �चतंा, मन�ताप देणा�या             
घटना, अनारो�य अशापकै� घटना घडू शकतील. जपा. काह� जणांकडून ढ�गी आचरण होणे            
संभवत.े पण �यामळेु �वत:�वषयीचे इतरांचे मत बदलणे संभवत.े जपा. अ�टम �थानी असले�या            
श�ु �हामळेु काह� लाभदायक घटना घडणे श�य आहे. काह�ंना भ�ूमलाभ संभवतो तर            
काह�ंकडून �वत:चे कतृ��व �स�ध होईल. पण या राशी�या �यय�थानी असले�या �व���त हष�ल            
�हामळेु काह� जणांना आ�थ�क सम�या ��त करतील, तर काह�ंना नको �या वाईट �संगाला त�ड              
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�यावे लागेल. इतकेच न�हे तर काह�ंना िजवावर�या �संगाशी मकुाबला करावा लाग�याची           
श�यताह� �दसत.े काह�ंवर बेअ�ू हो�याची वेळ येईल तर काह�ंवर अकारण श��ुवाला त�ड दे�याचा             
�संग उ�भवेल. जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त मंगळ �ह या राशी�या स�तम �थानी आ�यावर            
जीवनसाथी�या अनारो�यामळेु �कंवा दोघांतील मतभेदामळेु ववैा�हक सखुात बाधा येणे संभवत.े          
��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. दररोज            
�नय�मतपणे  “बाव�न  �लोक�  गु�च�र�ा"चे  पठण करा.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या मंडळीना या म�ह�याचा काळ फारसा अनकुुल नाह� असेच �हणावे              
लागेल. कौटंु�बक जीवनात कलह, भांडणे होणे, आ�थ�क सम�या व संत�तसम�या ��त करणे,            
�ापं�चक व ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा पडणे अशापकै� घटनांनी ��त �हाल. सतत            
सावधानतनेे आचरण करा. अपघात भय आहे. तसेच काह� मंडळींना र�त�वकाराचा तर काह�ंना            
�वचा रोगाचा �ास सहन करावा लाग�याची श�यता आहे. काह� मंडळीना मखु दंत रोगाचा             
आजार होणेह� संभवत.े जपा. संततीपकै� काह� मलुांचे अनारो�य तर काह�ंचे �व���त आचरण,            
मना�व��ध वागणे, यांमळेु अस�य मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. या            
राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. या राशी�या सव�च �व�या�या�ना श�ै�णक            
�गतीस काळ अनकुुल होईल. पण �वशषे क�न व�ैयक�य आ�ण यां��कतां��क �श�ण घेत            
असणा�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गतीस काळ अ�धक अनकुुल होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त          
मंगळ �ह या राशी�या ष�ठ �थानी गे�यावर काह� मंडळींना अप�चाराचा �ास सहन करावा             
लागेल. काह�ंना र�त�वकाराचा तर काह�ंना �दय�वकाराचा आजार ��त कर�ल. जपा. तसेच चोर�            
होणे, आ�थ�क नकुसान होणेह� संभवत.े जपा. या राशी�या नोकरदार मंडळींना संपणू� म�ह�याचा            
काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. पण या राशी�या स�तम �थानी असले�या श�न �हामळेु �वत:चे              
व जीवनसाथीचे अनारो�य �चतंचेा �वषय होईल. जपा. काह� मंडळींना कुसंगतीची बाधा होणेह�            
संभवत.े या राशी�या भा�य�थानी असलेला नेप�यनू �ह आ�याि�मक उपासनेस अनकुुल          
असनू उपासने �वारे आ�याि�मक �गती करणे श�य होईल. काह� मंडळीना सचूक �व�ने पडतील,             
तर  काह�ंना  परदेशगमनाची  संधी  �मळेल.  
पण या राशी�या लाभ�थानी असले�या हश�लमळेु काह� मंडळीना अनपे��तपणे अथ�लाभ होईल;           
तर काह� मंडळीचे �म�ांशी भांडण तंटे हो�याची दाट श�यता आहे. ��धा असेल तर �शवोपासना              
मन:शांती  देईल. 
 
(४) कक� - कारण असो वा नसो, घर�दार�, सव� �ठकाणी या राशी�या मंडळींचे सतत अपमान होत                
असावेत व �यामळेु सडू भावना �नमा�ण होत असावी , असे वाटत.े असे घडणे वात�वकारांचा जोर               
वाढ�यामळेुह� होत असावे, असे वाटत.े कौटंु�बक जीवनात भांडणतंटे, असमाधानकारक घटना घडणे           
श�य असले तर� मंगळासह गु� �ह अस�याने प�रि�थती फारशी �बघडणार नाह�. उलट राह�या             
जागेसंबंधी �कंवा �थावर संबंधी काह� सम�या असेल तर ती सहज सटूु शकेल. पण नातवेाईक              
मंडळींपकै� कोणाचा अस�य �ास सहन करावा लाग�याची श�यता मा� �दसत.े या म�ह�यात या             
राशी�या मंडळींना संत�त�वषयक सम�या ��त कर�याची दाट श�यता आहे. काह� मलुांचे           
अनारो�य , काह�ंची आचरण�वषयक सम�या ��त करतील. म�ह�या�या उ�राधा�त �वत:�या          
अनारो�याची �चतंा ��त कर�ल. जपा. या राशी�या गभ�वती ि��यांनी दगदग क� नये. नोकर�त             



व�र�ठांचा �ास सहन करावा लागेल. पण म�ह�या�या उ�राधा�त प�रि�थती सधुारेल. शा��ीय           
संशोधन काया�त काय�रत असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. तसेच           
लोखंड, कोळसा �यापार असणारांनाह� काळ लाभदायक होईल. स�तम �थानी असले�या केतमूळेु           
ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े तसेच काह� कोट� �करणे असतील तर �यात             
अपयश येणे संभवत.े �यामळेु मनि�थती अ�व�थ राह�ल. बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका.            
तसेच जाल�वासह� क� नका. कारण �वषभय व जलभय आहे. एकंदर�त �वचार करता या राशी�या              
मंडळींनी या म�ह�या�या काळात मनावर व �वचारश�तीवर संयम ठेवनू आ�ण सहनशील बननू            
आचरण करणेच सखुाचे होईल. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल.            
दररोज  �नय�मतपणे  “ बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा”चे  पठण  करा.  
 
(५) �सहं - म�ह�या�या पवूा�धा�त या राशी�या मंडळींची मनि�थती अ�तशय धीट, शि�तशाल�,            
मह�वाकां�ी अशी राह�ल. हातनू काह� कत�बगार�चे काम घडू शकेल. काह�ंना �वासाचे योग येतील.             
या राशी�या लेखकांचे लेखन �ंथ�पाने �का�शत होईल. पण भावंडापकै� कोणाकडून मन�ताप           
�दला जाणे संभवत.े कौटंु�बक जीवनात �व�वध कारणांनी भांडण तंटे, वाद, असमाधानकारक घटना            
घडणे, अ�वचाराने खच� होणे संभवत.े �वत:�या अनारो�याची �चतंा ��त कर�ल. काह� मंडळींना            
राह�या जागेसंबंधीची �चतंा ��त कर�ल; तर काह�ंना �थावर संबंधीची �चतंा ��त कर�ल. जपा.             
पण बधु �हा�या अनकुुलतनेे �दलासा �मळेल. �म�सखु लाभेल. तसेच श�ुा�या अनकुुलतनेे काह�            
सखुसमाधान देणा�या घटना घडतील. या राशी�या �या मंडळींची शतेीवाडी आहे अशांना           
शतेीवाडीपासनू खपू लाभ होईल. पण म�ह�या�या पवूा�धा�पे�ा उ�राधा�त अ�धक मन�ताप सहन           
करावा लागेलसे �दसत.े म�ह�या�या पवूा�धा�त संत�त�वषयक सम�या ��त कर�ल; तर          
म�ह�या�या उ�राधा�त नोकरदार मंडळींना व�र�ठांचा �ास सहन करावा लाग�याची श�यता आहे.           
या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत �व�वध कारणांनी अडथळे �नमा�ण होतील. केत�ूया           
अनकुुलतनेे �यवसायात �गती होईल. पण स�तम �थानी असले�या नेप�यनूमळेु व �यय�थानी           
असले�या राहूमळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. शा��ीय संशोधन काय��े�            
असणारांना समणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. काह� मंडळींना दरू�या            
�वासाचे योग येतील, तर काह�ंना परदेशवार�ची संधी �मळेल. ��धा असेल तर कुलदैवताची            
आराधना  व  जप यांमळेु  मन:शांती  लाभेल.  
 
(६) क�या - या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल,            
�ग�तकारक व लाभदाय होईल. मह�वाकां�ा वाढेल. �वकतृ��व �स�ध कर�यास काळ अनकुुल           
आहे. �म�सखु �मळेल. मा� �यासाठ� शार��रक-मान�सक आरो�य उ�म राखता आले पा�हजे.           
कारण या काळात शार��रक उ�णता भडकून उ�णता�वकाराचा एखादा आजार ��त कर�लसे �दसत.े            
म�ह�या�या उ�राधा�त प�रि�थती बदलेल. �यामळेु कोणतीह� अपे��त गो�ट घड�यात �दरंगाई          
होणे संभवत.े �शवाय कौटंु�बक सखुाचे ��ट�ने स�ुधा म�ह�याचा उ�राध� ��तकुल असणे संभवत.े            
कारण असो, नसो गैरसमजाने कुटंुबात वाद , भांडणे होणे संभवत.े �यामळेु नातसेंबंधात �वत�ुट             
येणे संभवत.े काह�ंना राह�या जागेची सम�या ��त कर�ल, तर काह�ंना �थावरसंबंधी सम�या ��त             
कर�ल. जपा. �यामळेु काह� मंडळीना अनारो�याचा �ास सहन करावा लागेल. काह� मंडळींना            
पोट�वकाराचा आजार ��त कर�ल. जपा. अवा�तव खच� होणेह� संभवत.े या राशी�या मंडळीं�या            



संत�तसखुात �व�वध कारणांनी बाधा येणे संभवत.े तसेच या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक           
�गतीत अडथळे येणे संभवत.े आ�थ�क फसवणकू होणे संभवत.े का�प�नक �चतंा ��त करतील.            
काह�ना नरैा�य येईल तर काह�ंना उगीचच आप�याला कसला तर� आजार झाला अस�याची            
भावना ��त कर�ल. वाहन सावधानतनेे चालवा. र��याने �वचारा�या तं��त चालू नका. कारण            
अपघात भय आहे. जपा. अ�धकारामळेु �यांना वाममाग� धन सहज �मळणे श�य आहे , अशांनी              
तो मोह कटा�ाने टाळावाच. हो�याचे न�हते हो�यास वेळ लागणार नाह�. जपा. तसेच �यांना             
जगुाराचा नाद आहे अशांनीह� तो नाद सोडावा. नकुसानच होईल. ��धा असेल तर �ीगु�देव             
द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा"चे पठण          
करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा उ�राध�च अ�धक �माणात अनकुुल, �ग�तकारक             
व लाभदायक होईल. �वशषे क�न बौ��धक काय��े� असणाराना या म�ह�याचा संपणू� काळ            
अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. पण म�ह�या�या पवूा�धा�त िज�द कराल तर केवळ �म             
व दगदग होईल. �यामळेु अनारो�य होणेह� संभवत.े जपा. �च�क�सक बौ��धक संशोधना�मक           
काय��े�, सा�हि�यक लेखन काय��े� असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल व लाभदायक           
होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त र�व �ह व उ�राधा�त बधु-मंगळ �ह ��तकुल अस�यामळेु मना�व��ध            
घटना घडणे संभवत.े �यामळेु संताप येईल व शार��रक उ�णता भडकून उ�णता�वकाराचा आजार            
होणे संभवत.े �वशषे क�न डो�याचे अनारो�य होणे संभवत.े काह�ंना घशाचे आजार, �कंवा दात             
-दाढा दखु�याचा आजार होणे संभवत.े �शवाय आ�थ�क सम�याह� ��त कर�ल. देणे �यावेच लागेल;             
पण येणे मा� के�हा येईल ते सांगता येणार नाह�. अशा प�रि�थतीत श�ु �हा�या अनकुुलतनेे              
कौटंु�बक जीवनात मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. काह�ंना भ�ूमलाभ तर काह�ंना            
मानाचे �थान व ��त�ठा �ा�त होईल. काह�ंना मनपसंत उ�म नोकर� लागेल तर काह�ंना नवे              
आवडते काय��े� �मळेल. पण भावंड�वषयक एखाद� �चतंा ��त कर�ल, असे वाटत.े सखु�थानी            
असले�या केतू मळेु कोणाशी फारसे पटणार नाह�. �शवाय एखाद� �चतंा ��त कर�ल. �वषभय             
अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. मनि�थती अ�यंत भावनाशील झा�यास          
आ�याि�मक उपासनेस अनकुुल होईल व अशा उपासने�वारे मन:शांती �ा�त होईल. जीवनसाथीचे           
�व���त, लहर� आचरण, दोघांतील मतभेद, वाद अशांमळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा           
येईल. जपा. तसेच भागीदार�त �यापार-�यवसाय असणारांनी काह�ह� कारणाने भागीदार�त बाधा          
येणार नाह�, याची काळजी �यावी. दशम �थानी असले�या राहूमळेु शासक�य , �नम-शासक�य            
नोकरदार मंडळींना बढती, अ�धकार पद असे काह� �मळू शकेल. काह�ंचा स�मान होणेह� संभवत.े             
कुलदैवताची उपासना  अनकुुल होईल.  
 
(८) विृ�चक - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ फारसा अनकुुल नाह� असेच �हणावे              
लागेल. �शवाय श�न �हा�या साडसेातीचा काळ आहे. याचा अथ� इतकाच क� सतत मनावर व              
�वचारश�तीवर �नयं�ण ठेवनू व अ�यंत सहनशील बननू तसेच न�तचेे आचरण क�नच           
��तकुल काळाशी मकुाबला करा. या राशी�या मंडळींचा �वभाव संतापी आ�ण अहंकार� असतो.            
�यामळेु �यां�या अहंकाराला ध�का बसला तर �यां�या मनावर�ल ताबा सटूुन �यां�या हातनू नको             
ते घड�याची श�यता असत.े कधी कधी कुटंुबात अ�न�ट घटनाह� घडतात. जपा. �यामळेु            



शार��रक-मान�सक आरो�य �बघड�याची दाट श�यता असत.े र�व-मंगळ हे उ�ण �कृतीचे दादा           
�ह पणू�पणे ��तकुल अस�यामळेु आ�थ�क �चतंा, ज�ुया दबले�या �करणाचा अस�य �ास सहन            
करावा लाग�याची श�यता आहे. अथ��ा�तीसाठ� खपू क�ट प�र�म करावे लागतील. �यामळेु           
अनारो�य होणे संभवत.े र�तदाब व �दय�वकार असणारांनी तर �वशषे काळजी घेतल� पा�हजे.            
नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा उ�राध� मन�ताप देणारा असाच असणार आहे. मा� �यापार�           
मंडळींना ��ी-�ाहकाकडूनच अ�धक अथ�लाभ होईल. कोण�याह� सम�येबाबत �कंवा संशोधानाबाबत         
अ�त �वचार क� नका. नपे�ा अस�य डोकेदखुीचा �ास सहन करावा लागेल. काह� मंडळींना             
म�द�ूवकाराचा �ास ��त कर�ल. जपा. भा�य�थानी असले�या कक� राशीतील राहूमळेु कधी अनकुुल            
तर कधी ��तकुल �संगाला त�ड �यावे लागेल. खपू क�ट प�र�म करावे लागतील. मधनू मधनू              
नरैा�य येणेह� संभवत.े अशा ��तकुल काळात आ�याि�मक उपासनाच मन खंबीर ठेवू शकत.े            
�हणनू ��धेने �ीगणेश उपासना आ�ण �ीहनमुान उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे          
हनमुानचा�लसा  �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(९) धनु - या राशी�या मंडळींनी या म�ह�या�या काळात आप�या शार��रक-मान�सक            
आरो�याकडे ल� देणे आव�यक होईल. सतत मना�व��ध घटना घडणे संभवत.े तसेच �म�ांशी            
�वत�ुट येणे संभवत.े जपा. काह� जनुी दबलेल� �करणे असतील तर ती प�ुहा उकरल� जातील              
व �यांचा अस�य मन�ताप सहन करावा लागेल. गैरसमजतुीने वाद, भांडणे होणे श�य �दसत.े             
�यामळेु थकवा येईल. र�तदाब, �दय�वकार असे आजार असणारांनी तर मनावर संयम ठेवनू व             
सहनशील बननू नाम�मरणात काळ �यतीत करावा. आ�थ�क �चतंा ��त करतील. कौटंु�बक           
जीवनात  कोणा ��य  
जनांचे �थलांतर झा�यास मन बेचनै, अ�व�थ होईल. �वत:�या व जीवनसाथी�या अनारो�याकडे           
ल� �यावे लागेल. �नयोिजत काया�त अडथळे येणे संभवत.े काह� मंडळींना कुसंगतीचा प�रणाम            
भोगावा लागेल. अशा ��तकुल काळातह� काह� मंडळींना जल�वासाचे तर काह�ंना परदेशगमनाचे           
योग येतील. तसेच गूढ संशोधन व शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना, बौ��धक काय��े�            
असणारांना व सा�हि�यकाना तसेच सव� �कार�या कलाकारांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल व            
लाभदायक होईल. मा� �यासाठ� शार��रक-मान�सक आरो�य उ�म असले पा�हजे. सव� नोकरदार           
मंडळीना मा� मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननूच काळ �यतीत करावा लागेल. या राशी�या              
अ�टम �थानी असले�या राहूमळेु मन�ताप व पोट�वकाराचा आजार ��त कर�याची श�यता           
जाणवत.े अशाह� ��तकुल काळात गु�-श�ुा�या काह� �माणातील अनकुुलतमेळेु मधनू मधनू          
मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. या राशी�या काह� भा�यवान मंडळींना मौ�यवान            
व�तचूा लाभ होणेह� संभवत.े ��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 - या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व              
लाभदायक होईल. �हणनू �यांनी जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू            
घे�याचा आटोकाट �य�न करावा. कारण म�ह�याचा उ�राध� ��तकुल प�रि�थती �नमा�ण करणारा           
अस�याचाच अनभुव येईल. व�ैयक�य �यवसाय, औषध �व�ेत,े यां��कतां��क नोकर�-�यवसाय,         
तसेच बौ��धक नोकर�-�यवसाय असणारानाह� संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल, �ग�तकारक व          



लाभदायक होईल. मन �स�न राह�ल. पण वाहन सावधानतनेे चालवा. अपघात भय आहे. आ�थ�क             
�यवहार सावधानतनेे व �वचारपवू�क करा. काह� जणांना अनपे��तपणे येणा�या आ�थ�क          
जबाबदा�या पार पाड�याची �चतंा ��त कर�ल. काह�ं�या आ�थ�क �यवहारात घोटाळे होणेह�           
संभवत.े जपा. अशा घोटा�यामळेु काह�ंना कोट�कचेर�चे लचांड मागे लाग�याची श�यता �दसत.े           
जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या �यय�थानी असलेले र�व-श�न ��तकुल होणार अस�याने           
मन�ताप देणा�या घटना घड�याची श�यता �दसत.े �यामळेु मन अ�व�थ राह�ल व काह�ंना गहरे             
नरैा�य येणेह� संभवत.े काह�ंचे शार��रक आरो�य �बघडणेह� संभवत.े मनि�थती चंचल, अ�व�थ           
रा�ह�यास घर�दार� कोणाशी पटणार नाह�, सखु समाधान लाभणार नाह� व सतत त�ारखोर            
�वभाव राह�ल. आहे �या प�रि�थतीत सखु लाभणार नाह�. वा�तसुखुह� �मळणार नाह�. जपा.            
स�तम �थानी असले�या राहूमळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े तसेच काह�ं�या            
मनात कपट� �वचार �बल होतील. ते घात करतील. जपा. �यांना वाममाग� धन सहज �मळणे श�य               
आहे अशांनी कटा�ाने �या गो�ट�चा मोह टाळावा. हो�याचे न�हते हो�यास वेळ लागणार नाह�.             
श�न �हा�या साडसेातीचा काळ अस�याने सतत �वचारपवू�क, मोह टाळून व सावधानतनेे आचरण            
करणेच सखुाचे होईल. बधु-गु�-श�ुा�या काह� �माणातील अनकुुलतनेे मधनू मधनू मनोनकुुल          
घटना घडतील व �दलासा �मळेल. ��धा असेल तर �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल. दररोज             
�नय�मतपणे  “ हनमुानचा�लसा"  �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(११) कंुभ - स�या या राशी�या मंडळींचे मन अ�तशय कोमल झाले अस�यास मान�सक संवेदनाह�              
अ�त शी� होत असतील. �यामळेु थोडहे� काह� मना�व��ध घडले तर लगेच मान�सक उदासीनता             
येऊन गहरे नरैा�य येत असावे, असे वाटत.े या राशी�या �यय�थानी असलेला केतू श��ुव �नमा�ण              
करणारा आहे. पण याच केतमूळेु श�ती �ा�त होते व इतर लाभह� होतात. या केतमूळेु खच�               
वाढतात व आ�थ�क �चतंा �नमा�ण होत.े जपा. �शवाय अनारो�य होणेह� संभवत.े या राशी�या             
मंडळींना स�या उ�च �कारची बौ��धक श�ती, आकलनश�ती व �मरणश�ती �ा�त होणे           
संभवत.े तसे असेल तर चौकस ब�ु�धम�ेमळेु शा��ीय संशोधनातील कठ�ण सम�याह� ह� मंडळी            
सहज सोडवू शकतील. या राशी�या ष�ठ �थानी असले�या राहूमळेु �यावसा�यकां�या �यवसायात           
अडचणी �नमा�ण हो�याची श�यता आहे. तसेच चोर� होणेह� संभवत.े जपा. पण या राहूमळेु सव�              
�कारचे आरो�य उ�म राह�ल व धनलाभह� होईल. शतेी �यवसाय असणारांना हा राहू अनकुुल व              
लाभदायक होईल. श�यतो �वास क� नका. कारण �वासात मन�ताप सहन करावा लाग�याची            
श�यता �दसत.े अ�या�माची ओढ असणारांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती साधणे श�य          
होईल. काह� भा�यवान मंडळींना सचूक �व�ने पडतील; तर काह�ंना परदेशवार�ची संधी �मळेल.            
या राशी�या नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा सव� काळ अनकुुल असनू लाभदायक होईल. शासक�य,            
�नम-शासक�य नोकरदार मंडळीपकै� काह�ना बढती, काह�ंना मानाचे �थान तर काह�ंना ��त�ठा           
�ा�त होईल. इ�छा आकां�ा पणू� होतील. मो�या अ�धकार� मंडळीं�या ओळखी होतील व �यामळेु             
लाभदायक घटना घडतील. म�ह�याचा उ�राध� व�ैयक�य �यवसाय, यां��कतां��क �यवसाय         
असणारांना अनकुुल, �ाग�तकारक व लाभदायक होईल. काह�ंना नवे �म� �मळतील तर काह�ंना            
धनलाभ होईल. सखुसमाधान लाभेल. मा� दशम �थानी असले�या मंगळा�या राशीतील श�ुामळेु           
काह� अडचणी व मन�ताप देणा�या घटना घडणेह� संभवत.े ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना             
व �ीहनमुान  उपासना  मन:शांती  देईल.  
 



(१२) मीन - या राशी�या मंडळींची वत�मान मनि�थती अ�यंत चंचल व अि�थर अशी झाल�               
अस�याची श�यता जाणवत.े �वभाव अ�त लहर� व �व���त झाला असणेह� संभवत.े �यामळेु            
�यांचेकडून �व�च�, �व���त आचरण होत असावे, असेह� वाटत.े आप�या फटकळ बोल�यामळेु           
समोर�या �य�तीचा नकळत अपमानह� होत असेल. यामळेु या राशी�या मंडळीं�या �यवहारात           
�यनूता येत अस�याची श�यता आहे. तसेच �ानातह� कमीपणा अस�याचा अनभुव येत असला            
पा�हजे. चंचल, अि�थर मनि�थतीमळेु या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत बाधा येणे           
श�य �दसत.े तसेच या राशी�या मंडळीं�या संसारसखुातह� बाधा येत अस�याचे जाणवत.े या            
राशी�या अ�टम �थानी असले�या मंगळ �हामळेु अनारो�याचा �ास सहन करावा लागेलसे �दसत.े            
काह�ंना उ�णता�वकाराचा आजार ��त कर�ल; तर काह�ंना मळू�याधीचा �ास सहन करावा लागेल.            
काह�ंना शार��रक-मान�सक क�ट होतील. सतत सावधानतनेे चाला. अपघात भय असनू हाडमोड होणे            
संभवत.े तसेच पा�यापासनू व �वजेपासनू धोका आहे. जपा. पण याच �थानी गु� �ह अस�यामळेु              
�यां�या ज�म कंुडल�त योग आहे अशापकै� काह�ंना अचानक धनलाभ �कंवा वारसा ह�काने            
धनलाभ होणे संभवत.े म�ह�या�या पवूा�धा�त मान�सक व कौटंु�बक सखु समाधान लाभेल; पण            
उ�राधा�त मतभेद, वाद, गैरसमज होणे संभवत.े तसेच श�यतो �वास क� नका. �वासात मन�ताप             
सहन करावा लाग�याची श�यता आहे. या राशी�या नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा उ�राध�च           
अनकुुल होईल. पवूा�धा�त मान�सक ताण, �वरोध, अनारो�य यांचा �ास सहन करावा लागेलसे �दसत.े             
म�ह�या�या उ�राधा�त र�व-श�न एक� अस�यामळेु काह� �ां�तकारक फलदायी घटना घड�याची          
श�यता �दसत.े या राशी�या �यय�थानी असले�या नेप�यनूमळेु मान�सक �य�ता व नरैा�य येणे            
संभवत.े पण हाच नेप�यनू गु�त पोल�स असणारांना अनकुुल होईल. ��धा असेल तर �ीगु�देव             
द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा"चे पठण          
करा.  
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