
 

                         रा�शभ�व�य  - माच�, २०१८. 
                          दादा दामले (  dadadamle@gmail.com) 
========================================================= 
(१) मेष - स�या या राशी�या मंडळींचा �वभाव अ�तशय अि�थर, चचंल, लहर� असा              
घडला अस�याचे जाणवत.े �यामळेु कोणाचाह� धाक, दडपण, कोणी सां�गतले�या         
उपदेशा�या चार गो�ट� सहन होत नस�या पा�हजेत. उलट उपदेश करणाराचा          
अपमानच केला जात असेल. या राशीची लहान मलेु तर अ�यतं हूड, खोडकर व �ा�य               
झाल� अस�याची श�यता जाणवत.े पण �या हष�लमळेु असा �वभाव होतो तोच हष�ल            
शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल.         
मा� या म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात श�ु �हामळेु ववैा�हक जीवनात         
सखुसमाधान लाभेल व स�ताह अ�तशय आनदंात जाईल. पण राहूमळेु या राशी�या           
मंडळीं�या कौटंु�बक सखुात �व�वध कारणांनी बाधा येणे सभंवत.े या राशी�या          
नोकरदार मडंळीना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व लाभदायक होईल. म�ह�या�या          
उ�राधा�त काह�ह� कारणाने मनि�थती अ�व�थ राहणे सभंवत.े तसेच मना�व��ध         
काह� घडणे, आ�थ�क �चतंा �नमा�ण होणे अशापकै� कारणानी अस�य मन�ताप होणे           
संभवत.े जपा. पण श�ुा�या अनकुुलतनेे मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व           
�दलासा �मळेल. कुमाग� �म�ांपासनू दरू राहा. या राशी�या यवुकांनी आहे �या           
नोकर�तच मनापासनू काम करावे. नवे काह� कर�याचा �वचारह� क� नये. �वत�ं           
�यापार वा �यवसाय कराल तर नकुसानच होईल. जपा. या राशी�या अ�टम �थानी            
असले�या मंगळामळेु उ�णता �वकारांचा आजार ��त कर�ल. �शवाय एखादा अपघात          
होऊन हाडमोड होणेह� संभवत.े जपा. प�ह�या स�ताहानंतर श�यतो �वास क� नका.           
�वासात �ास होणे संभवत.े जपा. �यांचे �ेमसबंधं असतील ते �ढ होतील. काह�ंना            
�ववाह योगह� संभवतो. तसेच काह�ंचे नवे �नेहसंबधं जळूुन येतील. ��धा असेल तर            
�ीगणेश  व �ीहनमुान  उपासना  अनकूुल  होईल.  
 
(2) वषृभ - या राशी�या नोकरदार मंडळीना या म�ह�याचा संपणू� काळ अनकुुल, यशदायक व              
लाभदायक होईल. काह� मंडळीना एखादे उ�च पद �मळणे संभवत.े काह�ं�या इ�छा आकां�ा पणू�             
होतील. आरो�य उ�म राह�ल. �वतं� �यावसा�यकां�या �यवसायात अि�थर प�रि�थती राह�ल. पण           
मनो�वकार त� व �व पदाथा�चे �यापार� यांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल.             
बधु-श�ु-र�व हे तीनह� �ह म�ह�या�या उ�राधा�त इ�छा पणू� करतील, सखु-शां�त-समाधान देतील.           
असे असले तर� सतत सावधानतनेे आचरण क�नच आनंद लटुा. कारण �यय �थानी असलेला हष�ल              
�ास, अडचणी, िजवावरचे �संग �नमा�ण कर�याची श�यता �दसत.े जपा. या राशी�या ततृीय �थानी             
असलेला राहू अनकुुल होणार असला तर� तो बंधसुखुात बाधा �नमा�ण कर�ल. जपा. गु� �हामळेु              
आरो�य उ�म राह�ल व बौ��धक नोकर�-�यवसाय असणारांना �ग�तकारक व लाभदायक होईल. “            
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व�न क�त�न , आतनू तमाशा “ अशा �कारचे ढ�गी आचरण होणे संभवत.े �याचा त�ुहालाच �ास               
होईल. जपा. या राशी�या मंडळीं�या संत�तसखुात �व�वध कारणानी बाधा येणे संभवत.े जपा.            
दा�प�य जीवनात दोघातील वाद, मतभेद, जीवनसाथीचे अनारो�य अशापकै� कारणांनी ववैा�हक          
जीवनातील सखुसमाधान �मळणार नाह�. जपा. �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे अशांनी          
मतभेद, संशय अशापकै� कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी �यावी. श�न �ह             
��तकुल असनू �या�यामळेु घरात असमाधानकारक घटना घडणे, अनारो�य होणे, अपे�ाभंग होणे           
असे काह� घडू शकेल. �शवाय म�ह�या�या दसु�या स�ताहापासनू श�न-मंगळ एक� येत अस�याने            
अपघात भय संभवत.े जपा. हाडमोड होणेह� संभवत.े वीज, पाणी यापासनू धोका आहे. जपा. ��धा              
असेल तर �ीगणेश उपासना व �ीहनमुान उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “हनमुानचा�लसा"           
�तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा उ�राध�च अ�धक अनकुुल व             
लाभदायक होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त अनारो�य, मान�सक ताण, काह�ंना पद अवनती सहन करावी            
लागेल. तसेच काह�ंना व�र�ठांचा जाच सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े पण म�ह�या�या            
उ�राधा�त प�रि�थती सधुारेल. मो�या, अनभुवी, अ�धकार� मंडळीं�या ओळखी होणे संभवत.े          
काह�ंना हाती घेतले�या जबाबदार�त यश �मळेल. काह�ं�या इ�छा अपे�ा पणू� होतील. काह�ंना            
धनलाभ होणे संभवत.े कला�मक नोकर�-�यवसाय असणारांना मा� आप�या काया�त अडथळे,          
अडचणी येत अस�याचा अनभुव येईल. पण म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात श�ु या राशी�या            
लाभ�थानी गे�यावर सव� काह� मनासारखे घडले व सखुसमाधान लाभेल. या राशी�या �व�या�या�ना            
श�ै�णक �गतीस काळ अनकुुल होईल. कौटंु�बक सखु लाभेल. काह�ंचे न�याने �ेमसंबंध �नमा�ण            
होतील. काह�ंना अथ�लाभ होणेह� संभवत.े राहू-केतू ��तकुल असनू राहूमळेु काह� मंडळींना आ�थ�क            
सम�या ��त करतील. कौटंु�बक सखुात बाधा �नमा�ण होईल. केतमूळेु काह�ंना �वचा आजाराचा            
�ास सहन करावा लागेल. तर काह�ंना र�त�वकार �कंवा मखुदंत �वकाराचा आजार ��त कर�ल. या              
राशी�या स�तम �थानी श�न-मंगळ आहेत �यामळेु दा�प�य जीवनात अनारो�य, दोघांतील वाद,           
गैरसमज अशापकै� कारणांनी मन�तापच सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े भागीदार�त          
�यापार=�यवसाय असणारांनी गैरसमज, वाद, संशय अशापकै� कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार          
नाह� याची काळजी �यावी. यां��क तां��क नोकर� �यवसाय असणारांना म�ह�याचा �थम स�ताहच            
अ�धक अनकुुल व लाभदायक होईल. पण �च�क�सक बौ��धक काय��े�, शा��ीय संशोधन काय��े�            
असणारांना काळ ब�याच �माणात अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. ��धा असेल तर            
�ीगु�देव द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा”चे          
पठण  करा.  
 
(४) कक� - कक� या चं�ा�या मालक��या राशीतच राहू अस�याने सतत मन�ताप देणा�या, अपमान               
होणा�या घटना घड�याची श�यता �दसत.े �यामळेु मान�सक संताप होईल. अ�व�थ मनि�थतीत           
नकळत इजा, दखुापती होतात. जपा. �शवाय �यामळेु अनारो�य होऊन वात�वकाराचा आजार होणेह�            
संभवत.े या राशी�या चतथु� �थानी गु� �ह अस�यामळेु कौटंु�बक सखु लाभेल, काह� मंडळींचे             
�थावर खरेद��व��चे �यवहारह� मनासारखे होतील; पण नातवेाईक मंडळींपकै� कोणाकडून         
मन�ताप �दला जाणेह� संभवत.े संततीपकै� कोणाची आचरण�वषयक सम�या, कोणाची         

 



 

आरो�य�वषयक सम�या ��त कर�ल. या राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये.            
�दनांक ७ पासनू पंचम �थानी असलेला मंगळ ष�ठ �थानी गे�यावर अनारो�यकारक होईल व �यामळेु              
ताप येणे, इजा होणे, अगंावर फोड येणे, र�त�वकार बळावणे, अप�चाराचा �ास होणे अशा पकै�              
कारणांनी अनारो�य होणे संभवत.े �दय �वकार असणारांनी �वशषे काळजी �यावी. पण याच �थानी             
असले�या श�न-मंगळामळेु यां��क-तां��क नोकर�-�यवसाय असणारांना व �च�क�सक बौ��धक        
नोकर�-�यवसाय असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. पण म�ह�या�या          
अखेर�या स�ताहात �गतीत थोडे अडथळे, अडचणी �नमा�ण होणे संभवत.े स�तम �थानी           
असले�या केतमुळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े या राशी�या नोकरदार मंडळींना            
संपणू� म�ह�याचा काळ ��तकुल होणार असनू मन�ताप देणा�या घटना घडणे संभवत.े पा�यापासनू            
धोका अस�यामळेु व �वषभय अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका . पण श�ुामळेु             
मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. ��धा असेल तर कुलदैवताची उपासना अनकुुल होईल.             
तसेच  हनमुान उपासनाह�  अनकुुल  होईल. दररोज  �नय�मतपणे  हनमुानचा�लसा �तो�ाचे पठण  करा.  
 
(५) �सहं - या राशी�या मंडळींना शार��रक-मान�सक आरो�याचे ��ट�ने या म�ह�याचा काळ             
��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. मनासारखे काह� न घडणे, हाती घेतले�या कामात अपयश येणे,             
पोटाचे अनारो�य होणे, रोग��तकार श�ती कमी होणे अशापकै� कारणांनी सव� �कारचे अनारो�य            
सहन करावे लागेलसे �दसत.े �यात भर �हणनू संततीपकै� कोणा�या अनारो�याची �चतंा ��त            
कर�ल. जपा. तसेच स�तम �थानी र�व �हासह नेप�यनू अस�याने ववैा�हक जीवनातील सखुातह�            
बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी�या चतथु� �थानी असले�या मंगळ �हामळेु म�ह�या�या �थम             
स�ताहात असमाधानकारक घटना, गैरसमज, वाद, भांडणे अशापकै� कारणांनी कौटंु�बक सखुात व           
ग�ृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े जपा. नंतर�या काळात संत�त�वषयक सम�या ��त करतील.           
पण कोणताह� बौ��धक �यवसाय, व�कल�-स�लागार� �यवसाय, सा�ह�य �न�म�ती करणारे लेखक,          
यां��कतां��क नोकर� �यवसाय व व�ैयक�य �यवसाय असणारांना तसेच �यांचा इतर ध�म�यांशी           
�यावसा�यक संबंध आहे अशांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. या राशी�या            
नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा पवूा�ध�च काह� �माणात अनकुुल होईल. पण गु� �हामळेु भावंडाकडून            
�ास होणे संभवत.े ज�मकंुडल�त योग असेल तर या राशी�या काह� मंडळीना अचानक धनलाभ             
�कंवा वारसा ह�काने धनलाभ होणे संभवत.े शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना काळ अनकुुल,            
पग�तकारक व यशदायक होईल. काह�ंना दरू�या �वासाचे तर काह�ंना परदेशवार�चे योग संभवतात.            
म�ह�या�या उ�राधा�त श�ु �ह या राशी�या भा�य�थानी गे�यावर काह�ंना थोरकृपा तर काह�ना            
गु�कृपा �ा�त होईल. काह�ंना क��त ���स�धी �ा�त होईल व सखुसमाधान लाभेल. राहूमळेु काह�ह�            
कारणाने ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. ��धा असेल तर गाय�ी उपासना             
अनकूुल होईल व मन:शांती लाभेल. दररोज �नय�मतपणे गाय�ीमं�ाचा कमीत कमी बारा वेळा जप             
करा,  
 
(६) क�या - या राशी�या मंडळींना काह� बाबतीत अनकुुल तर काह� बाबतीत ��तकुल असे सं�म�               
अनभुव देणारा या म�ह�याचा काळ असणार आहे. गु�-श�ु या शभु �हां�या अनकुुलतनेे काह�             
मनोनकुुल घटना घडतील; तर राहू-केतू , श�न- मंगळ-हष�ल हे �ह �मळाले�या सखुसमाधानात            
बाधा �नमा�ण कर�याची दाट श�यता �दसत.े म�ह�या�या �थम स�ताहात मंगळ �ह अनकुुल            

 



 

होईल; तर नंतर तोच श�न �ाहासह ग�ृसौ�यात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यता �दसत.े जपा. गु�              
�ह कौटंु�बक सखु, अथ�लाभ आद� जेवढे देता येईल तवेढे देईल; पण मंगळ-श�न हे �ह वाद,               
गैरसमज, असमाधानकारक घटना, अनारो�य �नमा�ण क�न �मळणा�या सखुसमाधानात बाधा         
�नमा�ण कर�याचा �य�न करतील. जपा. राहू-केतू हे दोघे �व�वध कारणांनी संत�तसखुात बाधा            
आणतील. राहू या राशी�या अ�धकार� मंडळींना अ�धकाराचा गैर वापर कर�यास व वाममाग� धन             
�मळ�व�यास �व�ृ कर�ल. जपा. मोहाला बळी पडू नका. जगुार खेळू नका. पण केतू अनकुुल              
असला तर� पाप �हां�या योगात अनारो�य �नमा�ण कर�ल. तसेच दो�ह� राहू-केतू हे �ह �व�वध              
कारणांनी संत�तसखुात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यता आहे. �यामळेु या राशी�या �व�या�या��या           
श�ै�णक �गतीत अडथळे �नमा�ण होणेह� संभवत.े या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना संपणू�            
म�ह�याचा काळ अनकुुल होणार असला तर� म�ह�याचा पवूा�ध�च अ�धक अनकुुल, �ग�तकारक व            
लाभदायक होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त काह�ंना अनारो�याचा �ास सहन करावा लाग�याची          
श�यता �दसत.े म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात या राशी�या �या मंडळीं�या ज�मकंुडल�त अचानक           
धनलाभ योग आहे अशापकै� काह�ंना असा अचानक धनलाभ तर काह�ंना वारसा ह�काने धनलाभ             
होणे संभवत.े काळ अनकूुल असला तर� सतत सावधानतनेे आचरण करा. कारण अपघात भय आहे.              
जपा. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती �मळेल. दररोज             
�नय�मतपणे “ बाव�न �लोक� गु�च�र�ा"चे  पठण करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या �या मंडळींचे बौ��धक काय��े� आहे अशांना या म�ह�याचा संपणू� काळ               
अनकुुल, �ग�त कारक व यशदायक होईल. सा�हि�यकांचे लेखन �ंथ�पाने ��स�ध होईल.           
बौ��धक संशोधन काया�सह� काळ अनकुुल होईल. �शवाय शार��रक आरो�यह� �बघड�याची श�यता           
�दसत नाह�. पण या राशी�या धन�थानी असलेला मंगळ म�ह�या�या प�ह�या स�ताहात आ�थ�क            
सम�या �नमा�ण कर�याची श�यता आहे. �यामळेु मान�सक आरो�य �बघडू शकेल. जपा. नंतर            
मंगळ अनकुुल झा�यावर �ह�मत वाढेल, मह�वाकां�ा वाढेल, व औषध �व�ेत,े व�ैयक�य �यवसाय            
असणारे, यां��कतां��क काय��े� असणारे, कोळसा, लोखंड �यापार� अशांना उव��रत काळ अनकुुल           
व लाभदायक होईल. काह� मंडळींना अनकुुल व मनाला �चेल अशी नोकर� �मळेल �कंवा आवडते              
काय��े� �मळेल. पण भावंड�वषयक एखाद� �चतंा ��त कर�याची श�यता �दसत.े केतमूळेु घरात            
वा बाहेर कोणाशी पटणार नाह�. �शवाय कसल� तर� �चतंा ��त कर�ल. �वषभय अस�याने बाहेरचे              
उघ�यावर�या खा�यपदाथा�चे सेवन क� नका. या राशी�या नोकरदार मंडळीना म�ह�याचा          
उ�राध�च अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. पण �दय�वकार असणारांनी मनि�थती सतत           
शांत ठेव�याचा �य�न करावा. कारण �हतश�चूा �ास होणे संभवत.े श�ु �ह अनकुुल अस�यामळेु             
सव� �कार�या कला�मक �े�ात काय�रत असणारांना काळ आनंददायक व यशदायक होईल.           
�े�मकांचे �ेम�ववाह होतील. पण स�तम �थानी असले�या हष�लमळेु �व�वध कारणांनी ववैा�हक           
जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त शासक�य, �नम-शासक�य          
नोकरदार मंडळींपकै� काह�ना बढती, अ�धकारपद असे काह� �मळू शकेल. काह�ंचा स�मान होणेह�            
संभवत.े  ��धा  असेल तर  देवी  उपासना  अनकुुल होईल  व  मन:शांती  लाभेल.  
 
(८) विृ�चक - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ आरसा अनकुुल नाह�, असेच �हणावे              
लागेल. �यात श�न �हा�या साडसेातीची भर अस�यामळेु या राशी�या मंडळींनी आप�या           

 



 

अ�वचार�, संतापी, अहंकार� मनोब�ुधीला लगाम घालनू व सतत न�तचेे आचरण क�नच ��तकुल            
काळ �यतीत करावा. तचे सखुाचे होईल. नपे�ा अस�य मन�ताप, आ�थ�क नकुसान व अनारो�यच             
सहन करावे लागेल. मनाला भावणा�या एखा�या कले�या �कंवा छंदा�या नादात काल�मणा करता            
आल� तर खपूच सखुाचे होईल. शा��ीय संशोधन काया�स हष�ल अनकुुल असला तर� अ�त             
�वचाराने डोकेदखुीचा आजार ��त कर�ल. �व�चत कोणास म�द�ूवकाराचा आजार होणेह� संभवत,े           
जपा. या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळीना नोकर�त सतत मना�व��ध घडणा�या           
घटनांना सामोरे जावे लागेल. �नयोिजत काया�त सतत �दरंगाई, अडथळे, �वरोध सहन करावा            
लागेल. वर��ठांचा जाच सहन करावा लागेल. �शवाय कौटंु�बक जीवनातह� कोणाचे अनारो�य,           
कोणाचे गैरसमज, वाद, भांडणे अशापकै� कारणांनी वतैागून जाल. �हणनू सतत मनावर संयम            
ठेवनू व िजभेला लगाम घालनूच आचरण करा. म�ह�या�या प�ह�या सा�ताहानंतर धन�थानी व            
कुटंुब �थानी श�न-मंगळ एक� येतील त�ेहा तर कुटंुबात अ�न�ट घटना घडणे, आ�थ�क सम�या             
��त करणे, अनपे��तपणे येणार� आ�थ�क जबाबदार� कशी पणू� करावयाची याची �चतंा लागणे,            
�यामळेु शार��रक उ�णता भडकून उ�णता �वकार बळावनू अनारो�य होणे संभवत.े जपा. �वासाचे            
योग येतील; पण �वासात मन�ताप होणार नाह� व आ�थ�क नकुसान होणार नाह� याची काळजी              
घेतल� पा�हजे. �व�वध कारणांनी संत�तसखुातह� बाधा येणे संभवत.े अशी एकूण प�रि�थती होणे            
संभवत अस�यामळेु मन:शांतीसाठ� व कौटंु�बक सखुासाठ� आ�याि�मक उपासना अनकुुल होईल व           
मन:शांती लाभेल. �ीगणेश उपासना व �ीहनमुान उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे          
“हनमुानचाल�सा “  �तो�ाचे   पठण करा.  
 
(९) धनु - या राशी�या मंडळींना शार��रक-मान�सक मन�ताप देणारा या म�ह�याचा काळ             
आहे. तो मन व ब�ुधी व िजभेवर ताबा ठेवनू �यतीत केलात तर अनारो�य फारसे होणार नाह� व                 
स�या भावनाशील मनि�थती झाल� अस�यास मान�सक अनारो�यह� सहन करणे सहज श�य           
होईल. कारण श�न-मंगळ हे श�ू �ह पणू�पणे ��तकुल असणार आहेत. �यामळेु �नयोिजत काया�त             
अडथळे येणे, मन�ताप होणे, घर�दार� वाद, भांडणे होणे, काह� कारणाने मानहानी होणे, आ�थ�क             
सम�या ��त करणे, ह�ट� �वभाव असेल व बौ��धक अहंकार असेल व सतत मानस�मानाची             
अपे�ा कराल तर या उलटच अनभुव येतील व �यामळेु शार��रक अनारो�य होणेह� संभवत.े जपा.              
अशा प�रि�थतीतह� म�ह�या�या पवूा�धा�त र�व-गु� शभु व लाभयोगकारक अस�यामळेु व या राशी�या            
नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल होणार अस�याने �यांनी जे काय सा�य करावयाचे            
ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा आटोकाट �य�न करावा. उ�राधा�त घर�दार� मना�व��ध           
घटनाच घड�याची श�यता �दसत.े नेप�यनू आ�याि�मक उपासनेसाठ� अनकुुल अस�यामळेु         
आ�याि�मक उपासनेत मन गुंतव�यास होणारा मन�ताप ससु�य होईल व अनारो�यह� होणार           
नाह�. �शवाय गु�-नेप�यनू शभु योगामळेु या राशी�या काह� भा�यवान मंडळींना जल�वासाची �कंवा            
परदेशगमनाची संधीह� �मळू शकेल. श�ु कला �े�ासाठ� अनकुुल अस�यामळेु या राशी�या सव�            
�कार�या गायन-वादन, �च�कला-फोटो�ाफ�, �कंवा अ�य कला �े�ात काय�रत असणारांना संपणू�          
म�ह�याचा काळ �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल व मान�सक सखु-शां�त-समाधान          
लाभेल. हाच श�ु शतेी �यवसाय असणारांनाह� लाभदायक होईल. गु�-हष�ल शभु योगामळेु बौ��धक            
व शा��ीय संशोधना�मक काय��े� असणारांना आप�या काय��े�ात उ�च �गती साधणे व           
यश�वी होणे श�य होईल. बधु �हा�या अनकुुलतनेे गहृसौ�य व �म�सखु लाभेल, पण तो             
आ�थ�क नकुसानीसह� कारणीभतू हो�याची श�यता आहे. जपा. अ�टम �थानी असले�या राहूमळेु           

 



 

ज�मकंुडल�त योग असेल तर काह� भा�यवान मंडळीना अचानक धनलाभ होणे 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 बौ��धक व बौ��धक संशोधना�मक काय��े� असणारांना तसेच या             
राशी�या लेखकांना व सा�ह�य �न�म�ती करणा�या गंथ �काशकांना या म�ह�याचा काळ अनकुुल,            
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. तसेच या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या            
म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल व लाभदायक होईल. �यामळेु �यांनी म�ह�या�या उ�राधा�त जे काय            
सा�य करावयाचे �याची योजना पवूा�धा�त तयार क�न ठेवावी. �हणजे वेळ वाचेल व अपे��त ते              
सा�य करणे सोयीचे होईल. या संपणू� म�ह�या�या काळात �व�वध कारणांनी आ�थ�क सम�या ��त             
कर�याची श�यता जाणवत.े तसेच �यात भर �हणनू आ�थ�क नकुसान होणे, आ�थ�क घोटाळे होणे,             
अनपे��तपणे न�या आ�थ�क जबाबदा�या पार पाड�याचा �संग ओढवणे अशापकै� घटना घड�याची           
दाट श�यता �दसत.े �यामळेु शार��रक उ�णता �वकार बळावतील व �वशषे क�न डो�याचे अनारो�य             
होणे संभवत.े छु�या श�चूा �ास होणे संभवत.े �हणनू सव� आ�थ�क �यवहार सावधानतनेेच करा.             
नपे�ा आ�थ�क फसवणकू हो�याची श�यता आहे. या राशी�या काह� मंडळींना भ�ूमलाभ तर काह�ंना             
धनलाभ , ��त�ठा असे काह� �ा�त होणे संभवत.े या राशी�या �यापार� मंडळींना ��ी �ाहकाकडूनच              
अ�धक अथ�लाभ होईल. शतेी �यवसाय असणारांना म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात �वशषे          
अथ�लाभ होणे संभवत.े अखेरचा स�ताह या राशी�या सवा�नाच समाधानकारक अस�याचा अनभुव           
येईल. पण �वभाव चंचल, �व���त असा झाला तर मा� कोणाशी पटणार नाह�, आहे �या              
प�रि�थतीत सखुसमाधान लाभणार नाह�, सतत त�ार� करत राहाल व �यामळेु ग�ृसौ�यात           
बाधा �नमा�ण होईल. जपा. श�न �हा�या साडसेातीचा काळ आ�ण �यात श�न-मंगळ हे दो�ह� श�ू              
�ह ��तकुल अस�यामळेु या राशी�या मंडळींनी सहनशील बननू सतत सावधानतनेे आचरण           
करणेच सखुाचे होईल. ��धा असेल तर �ीगणेश व �ीहनमुान उपासना मन शांत ठेवील. दररोज              
�नय�मतपणे  हनमुानचा�लसा  �तो�ाचे पठण  करा.  
 
(११) कंुभ - या राशी�या मंडळींचा वत�मान �वभाव अ�यंत भावनाशील झाला असनू            
मनि�थती अ�त कोमल झाल� अस�याची श�यता वाटत.े �यामळेु मान�सक संवेदनाह� अ�त शी�            
होत असा�यात असे वाटत.े तसे असेल तर मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर� लगेच मन उदास               
होऊन लगेच गहरे नरैा�य येत असावे असे वाटत.े �शवाय मन�ताप जनक असे काह�ह� घडले तर�               
अस�य संताप येत असावा. अशामळेु थकवा येऊन शार��रक अनारो�य होणेह� श�य आहे. जपा.             
र�त�वकार, �दय�वकार असे आजार असणारांनी तर मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू सतत             
शांत राह�याचा �य�न केला पा�हजे. बधु -श�ु अनकुुल अस�याने म�ह�या�या पवूा�धा�त अपे��त            
कौटंु�बक सखुसमाधान �मळेल. पण म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह धन�थानी गे�यावर आ�थ�क           
सम�या ��त करतीलसे �दसत.े �शवाय आ�थ�क नकुसान होणेह� संभवत.े जपा. �यामळेु           
वाद�ववाद, भांडणे झा�यास शार��रक उ�णता भडकून ने��वकार ��त कर�ल. जपा. या राशी�या            
�या मंडळीना उ�च बौ��धक �मता , आकलन श�ती व �मरणश�ती लाभल� आहे आ�ण जे              
बौ��धक वा शा��ीय संशोधन काया�त काय�म�न आहेत �यांना या म�ह�याचा काळ अनकुुल,            

 



 

�ग�तकारक व यशदायक होईल. पण �यांना खंबीर मनि�थती राखणे जमले पा�हजे. या म�ह�याचा             
अखेरचा  स�ताह  
या राशी�या बहुसं�य मंडळींना सखुदायक जाईल व काह�ंना �व�वध �कारचे लाभ होतील. राहूमळेु             
�यावसा�यक श�वूर �वजय �मळवाल. �यांचा अ�य जा�त-धमा��या मंडळींशी �यावसा�यक संबंध          
आहे, अशांना अशा संबंधामळेु लाभ होईल. पण काह�ंना या राहूमळेु पोटदखुीचा आजार ��त             
कर�ल. जपा. अ�या�मात रस असणारांना उपासने�वारे गु�कृपा �ा�त होईल. गु�-श�न          
लाभयोगामळेु शभु घटना घडतील, अथ�लाभ होईल, पण शनीमळेु �व�वध कारणांनी संत�तसखुात           
बाधा येणे संभवत.े दशम �थानी असले�या मंगळामळेु �वतं� �यावसा�यकां�या �यवसायात          
खळबळजनक घटना घड�याची श�यता �दसत.े जपा. ��धा असेल तर �शवोपासना व हनमुान            
उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज �नय�मतपणे  हनमुानचा�लसा  �तो�ाचे  पठण करा.  
 
(१२) मीन - या राशी�या मंडळींची मनि�थती स�या �चतंा��त असावी, असे �दसत.े तसेच मन               
व ब�ुधी अ�व�थ, चंचल अस�यामळेु अ�वचाराने आचरण होत असावे, असे वाटत.े पण �यय �थानी              
असलेला नेप�यनू गु�त पोल�सखा�यात काय�रत असणारांना अनकुुल होईल. पण हष�लमळेु िजभेचा           
उपयोग अ�वचाराने वाटेल तशी फटकेबाजी क�न समोर�याचा अपमान कर�यातच होत असावा,           
असे वाटत.े �यामळेु आचरणह� �व���तपणाचेच होत असले पा�हजे. आप�या फटकळ व अ�वचार�            
बोल�याने माणसे अकारण दखुावल� जात असतील. अशा वाग�यामळेु त�ुहाला �वत:लाच अस�य           
�ास सहन करावा लागत असेल, असे वाटत.े असे असले तर� धन�थानी हष�लसह असले�या             
श�ुामळेु कौटंु�बक प�रि�थती काह� �माणात सखुकारक घडत असेल. कौटंु�बक �गतीह� होत           
असेल. पण या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना मा� काळ ��तकुल व मन�ताप देणारा             
अस�याचाच अनभुव येईल. या राशी�या पंचम �थानी असले�या राहूमळेु या राशी�या �या मंडळींचा             
दलाल�-क�मशनवर �यवसाय असेल �यांना काळ लाभदायक होईल. पण हाच राहू �व�वध कारणांनी            
संत�तसखुात बाधा �नमा�ण कर�ल. जपा. अ�टम �थानी असले�या गु� �हामळेु �यां�या           
ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभाचे योग आहेत �यां�यापकै� काह�ंना असा अचानक धनलाभ होणे           
संभवत.े काह�ंना वारसा ह�काने धनलाभ होणेह� संभवत.े श�यतो �वास क� नका. �वासात �ास व              
मानहानी होणे संभवत.े जपा. दसु�या स�ताहापासनू श�न-मंगळ एक� अस�यामळेु         
नोकर�-�यवसायात खळबळ जनक घटना घडतील. जपा. नोकरदार मंडळींना कामाचा ताण सहन           
करावा लागेल. काह�ंना हातचे सोडून नवीन काह� स�ु कर�याची उम� येईल; पण �यांनी तसे काह�               
क� नये. आहे ती नोकर�च करावी. �वासाचे योग संभवतात. ��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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