
 

 रा�शभ�व�य - फे�वुार�, २० १७ 
                                दादा दामले ( dadadamle@gmail.com) 
========================================================= 
(१) मेष - या राशी�या नोकरदार मंडळीना या म�ह�याचा काळ अ�तशय अनकुुल व लाभदायक अस�याचा               
अनुभव येईल. पण �यांनी आ�थ�क �यवहार मा� काळजीपूव�क करावेत, असे सांगावेसे वाटत.े तसेच             
कुमाग�  
स�का�यापासून दरू राहावे. �वशषे क�न वौ��धक नोकर�-�यवसाय असणारांना तसेच व�कल�-स�लागार�          
�यवसाय असणाराना काळ अनुकुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. �वासाचे योग संभवतात. पण            
हश�ल, मंगळ ��तकुल अस�याने अस�य मन�ताप देणा�या घटना घड�याची श�यता �दसत.े जपा. अकारण             
श��ुव �नमा�ण होणे, मानहानी होणे, गैर समजुतीने वाद, भांडणे होणे, आ�थ�क �चतंा ��त करणे, काह�               
मंडळीना ज�ुया दबले�या �करणांचा प�ुहा �ास होणे अशापैक� घटनांचा �ास सहन करावा लाग�याची             
श�यता �दसत.े जपा. राहूमळेु दलाल�, क�मशनवर �यवसाय करत असणारांना काळ लाभदायक जाईल. पण             
�व�वध कारणांनी या राशी�या मंडळीना संत�त�वषयक सम�या ��त करतील. तसेच या राशी�या गभ�वती             
ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. गु�-श�ुा�या काह� �माणातील अनकुुलतमेळेु मधून मधून मनाला            
�दलासा देणा�या घटना घडतील व थोडी �व�थता लाभेल. मा� अहंकार� , संतापी �वभावावर �नयं�ण ठेवनू               
व सहनशील बननू आचरण करणेच सखुाचे होईल. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना अनकुुल होईल व               
मन:श�ती  लाभेल.  
 
(२) वषृभ - या राशी�या मडंळीना या म�ह�याचा पवूा�ध� घर�दार� सव� �ठकाणी ��तकुल अस�याचाच अनभुव                
येईल. वाद, मतभेद, गैरसमज अशापैक� कारणांनी कौटंु�बक सखुात व ग�ृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े जपा.              
�याच�माणे श�न या राशी�या अ�टम �थानी अस�यामुळे जीवनसाथीचे व �वत:चे अनारो�य, अ�य            
मन�ताप देणा�या घटना अशापैक� कारणानी ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे, अपे�ाभंग होणे,            
असमाधानकारक घटना घडणे संभवत.े जपा. म�ह�याचा अखेरचा स�ताह अस�य मन�ताप होणे सभंवत.े            
जपा. नोकर�-�यवसायात मान�सक ताण, �वरोध, मानहानी , �नराशा , �दरंगाई अशापकै� कारणानी ��त             
�हाल. काह� यवुकांना हातची नोकर� सोडून नवीन काह� कर�याची उम� येईल. पण �यांनी तो मोह               
कटा�ाने टाळावाच. म�ह�या�या पवूा�धा�त मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू आचरण के�यास �याचा             
लाभ उ�राधा�त �मळेल . . मो�या मडंळीं�या ओळखी होतील. हाती घेतले�या कामात �गती होईल. यश               
लाभेल. मह�वाकां�ा पणू� होईल. आ�थ�क लाभह� होणे संभवत.े काह�ना मौ�यवान व�तंूचा लाभ होणेह�             
संभवत.े गु�-श�ुा�या अनुकुलतनेे या राशी�या कला �यवसाय व बौ��धक �यवसाय असणारांना           
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. तसेच या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गतीस काळ अनकुुल            
होईल. अपे��त संत�तसुख लाभेल. कौटंु�बक सखु-समाधान व गहृसौ�य लाभेल. मा� हष�लमुळे काह�ह�            
कारणाने �म�ांत भांडणे, वाद, दरुावा �नमा�ण हो�याची श�यता �दसत.े जपा. �यांचे �ेमसंबधं असतील ते              
�ढ   होतील.  ��धा असेल  तर  �ी�शवोपासना  अनुकुल  होईल.  
 
(३) �मथुन - या राशी�या मडंळीना या म�ह�याचा काळ स�ंम� �कारचे अनभुव देणारा अस�याचाच              
अनुभव येईल. यां��क तां��क नोकर�-�यवसाय असणाराना, व�ैयक�य �यवसाय असणारांना ,          
औषध�व�े�यांना, तसेच �च�क�सक बौ��धक व शा��ीय संशोधना�मक काय��े� असणाराना, �व पदाथा�चा           
�यापार असणारांना व मानसोपचार त�ांना काळ अनुकुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. पण            
म�ह�या�या उ�राधा�त मा� थोडा मन�ताप होणे संभवत.े अ�य कोण�याह� �कारची नोकर� वा �यवसाय             
असणा�या मंडळीना मा� संपणू� म�ह�याचा काळ मन�ताप देणारा, अपयश देणारा, इ�छा आकां�ा अपणू�             
ठेवणारा , अस�य कामाचा ताण देणारा, अनारो�यकारक व नरैा�य आणणारा असाच अस�याचा अनभुव             
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येईल. �वतं� अ�य �यवसाय असणारां�या �यवसायात खळबळजनक घटना घडणे संभवत.े जपा. अशा            
प�रि�थतीत मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू �वपर�त काळ �यतीत करणेच सखुाचे होईल.             
भाव�वचारां�या भरात भरकटत जाऊ नका. तसेच ढ�गी आचरण क� नका. या राशी�या ततृीया �थानी              
असलेला राहू काह� बाबतीत अनुकुल असला तर� काह�ह� कारणाने बधंसुखुात बाधा �नमा�ण कर�ल. जपा.              
या राशी�या स�तम �थानी याच राशीत श�न अस�यामुळे जीवनसाथी�या �कंवा �वत:�या अनारो�यामळेु            
ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण होणे संभवत.े जपा. ग�ु �हा�या अनकुुलतनेे कौटंु�बक            
सखु-समाधान लाभेल; पण अ�य नातवेाईक मंडळीपासून मन�ताप �दला जा�याची श�यता जाणवत.े           
जपा. तसेच या �थानी असले�या गु� �हामुळे काह� मंडळीना �थावर खरेद� करणे श�य होईल; तर काह�ना                
असलेल�  �थावर अपे�ेनुसार  �व�� करणे श�य  होईल.  �ीगणेश  उपासना  अनकुुल  होईल.  
 
(४) कक� - या राशी�या मडंळीना या म�ह�याचा काळ ��तकुल असा अस�याचाच अनभुव येईल. केवळ               
उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन काया�त काय�रत असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक             
हो�याची श�यता �दसत.े या राशी�या लेखक-ले�खकांचे लेखन �ंथ�पाने �का�शत हो�यास काळ अनकुुल            
होईल. तसेच लोखंड, कोळसा यांचा �यापार-�यवसाय असणारांना काळ लाभदायक हो�याची श�यता आहे. या             
राशी�या अ�य सव� �कार�या नोकरदार मंडळीना सव� ��ट�ंनी काळ ��तकुल असाच असणार आहे. �यामळेु              
�यांनी सतत मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू आचरण करणेच सखुाचे होईल. इ�छा आकां�ा अपणू�               
होतील. हाती घेतले�या काया�त अपयश येणे संभवत.े सतत मन�ताप देणा�या घटना घडतील. बधंवुगा�कडून             
मन�ताप होणे, जीवनसाथीचे अनारो�य, संत�त�वषयक सम�या, वाद, गरैसमज यांमळेु दा�प�य जीवनातील           
सखुात येणार� बाधा अशापैक� कारणानी ��त �हाल. जपा. ना�वक दलातील मंडळींनी व अ�य जलसंबधंी              
नोकर�-�यवसाय असणारांनी �वशषे जपावे. अपघात भय संभवत.े तसेच बाहेरचे उघ�यावरचे खाणे खाल            
तर अनारो�यास �नमं�ण �द�यासारखेच होईल. जपा. अशाह� ��तकुल काळात काह� मंडळीना दरू�या            
�वासाचे तर काह�ना परदेश गमनाचे योग ये�याची श�यता �दसत.े पण असा �वास जपनू व              
सावधानतेने करा. �वासात �ास होणे संभवत.े पण शभु �हां�या काह� �माणातील अनकुुलतनेे मधून             
मधून �दलासा देणा�या घटना घडतील. सव� �कारचे आरो�य उ�म राखू शकले तरच या राशीचे �व�याथ�               
अपे��त श�ै�णक �गती क� शकतील. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल.             
दररोज  �नय�मतपणे  “बाव�न �लोक�  गु�चारे�ा"चे  पठण  करा.  
 
(५) �सहं - या राशी�या मडंळीना या म�ह�या�या सपंणू� काळात शार��रक-मान�सक आरो�याकडे ल�             
देणे अग�याचे होईल. शार��रक उ�णता भडकून ताप येणे, अगंावर फोड येणे, हाडमोड होणे संभवत.े जपा.               
काह� मंडळीना मळु�याधीचा तर काह�ना अ�य उ�णता �वकारांचा अस�य �ास सहन करावा लाग�याची             
श�यता �दसत.े जपा. तसेच िज�द� �वभावामुळे अकारण शार��रक-मान�सक क�ट-प�र�म झा�यास          
थक�या सारखे वाटेल. जपा. मात�ृथानी तसेच या राशी�या पचंम �थानी श�न �ह ��तकुल अस�याने              
मलुांपैक� कोणाशी न पटणे, कोणा�या अनारो�याची �चतंा �नमा�ण होणे, अशापकै� घटनांनी द:ुख व             
मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. अ�व�थ मनि�थतीमळेु या राशी�या           
�व�या�या��या श�ै�णक �गतीत अडथळे �नमा�ण हो�याची श�यता �दसत.े या काळात मनि�थती अि�थर            
होणे संभवत.े �यामुळे भाव�वचारात भरकटत जाणे होणे संभवत.े अपघात भय आहे. जपा. मनावर ताबा              
ठेवा, सहनशील �हा आ�ण शांतपणे जे जे घडले ते करा. या राशी�या सव� नोकरदार मंडळीना म�ह�याचा                
पवूा�ध�च अनुकुल व लाभदायक होणार अस�याने �यांनी जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या             
पवूा�धा�तच साधून घे�याचा �य�न करावा. म�ह�या�या उ�राधा�त �वत:�या तसेच जीवनसाथी�या          
अनारो�या�या सम�या ��त कर�याची श�यता �दसत.े जपा. अशाह� प�रि�थतीत ज�मकंुडल�त योग           
असतील तर काह�ना भ�ूमलाभ, काह�ना धनलाभ, तर काह�ना ��त�ठा �ा�त होणे संभवत.े मन व ब�ुधी               
ि�थर राखू शकले तरच या राशीचे �व�याथ� अपे��त श�ै�णक �गती क� शकतील. तसेच धन�थानी              



 

असले�या गु� �हामुळे आ�थ�क ि�थती उ�म राह�ल, �यापार-�वतं� �यवसाय असणारांना �गती करणे            
श�य होईल.  कुटंुबात  शभु  घटना  घडतील.  ��धेने  �शवोपासना  करा.  
 
(६) क�या - या राशी�या मडंळीना या म�ह�याचा सपंणू� काळ घर�दार�, सव� �ठकाणी ��तकुल              
अस�याचाच अनुभव येईल असे �दसत.े केवळ गु� �हा�या काह� �माणातील अनकुुलतमेळेु बौ��धक            
काय��े� असणारांना व आ�याि�मक उपासनेत रस असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक, सखुकारक           
व लाभदायक होईल. तसेच म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या नोकरदार मंडळीना नोकर�त मनोनकुुल            
घटना घडत अस�याचा अनुभव येईल व �व�थता लाभेल. राहूमळेु या राशी�या काह� मंडळीना परदेशगमनाची              
संधी �मळेल. आ�थ�क लाभ होतील व �हश�ूपंासून र�ण होईल. पण म�ह�या�या पवूा�धा�त मा� नोकर�त              
व�र�ठांचा रोष, �ास सहन करावा लाग�याची दाट श�यता आहे. जपा. तसेच सखु�थानी असले�या श�न              
�हामुळे �व�वध कारणानी कौटंु�बक सखुात व ग�ृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े मातचेे आजार वा मातशेी न               
पटणे, ��य जनांपैक� कोणाचे दरू�व घडणे अशापैक� घटना घड�याची श�यता �दसत.े तसे घडले तर              
�व�थता लाभणार नाह�. जपा. �याच�माणे जीवनसाथीचे अनारो�य, दोघांतील वाद, मतभेद अशापकै�           
कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुातह� बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी�या �या मंडळींचा भागीदार�त             
�यापार-�यवसाय असेल �यांनी गैरसमज, संशय अशापैक� कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची            
काळजी �यावी. कोट� कचेर�ची �करणे असतील तर ती पढेु ढकल�याचा �य�न करावा. कुसंगतीची बाधा              
होणे संभवत.े जपा. म�ह�या�या पवूा�धा�त संततीपैक� कोणा�या अनारो�याची सम�या ��त कर�ल. जपा.            
तसेच अनारो�यामुळे या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत बाधा येणे संभवत.े जपा. ��धा असेल             
तर  �ीगु�देव द�ा�येाची  उपासना  करा.  “ बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा” चे   दररोज  �नय�मतपणे  पठण  करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या मडंळीनी या म�ह�या�या सपंणू� काळात आप�या शार��रक-मान�सक             
आरो�याकडे ल� देणे ज�र�चे होईल. र�व -हष�ल -मंगळ हे �ह ��तकुल अस�यामळेु शार��रक उ�णता              
वाढून उ�णता�वकारांपैक� एखा�या �वकाराचा आजार ��त कर�ल. मदुतीचा ताप येणे, अगंावर फ़ोड येणे ,              
पोट�वकार, र�त�वकार बळावणे अशापैक� आजार होणे संभवत.े जपा. तसेच अ�त �वचार क� नका.             
डोकेदखुी वा म�द�ूवकाराचा �ास हो�याची श�यता �दसत.े. जपा. नोकर�त व�र�ठांचा �ास सहन करावा             
लागेल. घर� संत�त �वषयक सम�या �कंवा संततीचे अनारो�य, तसेच भावडं�वषयक एखाद� �चतंा अ�व�थ             
कर�ल. �यात चंचल मनि�थतीमुळे हातून नको ते घडू शकेल. जपा. पण हश�ल - मंगळ - श�ु हे �ह                  
नोकर�-�यवसायातील अनुकुलत�ेया ��ट�ने परूक होतील. या राशी�या ततृीय �थानी असले�या श�न           
�हामुळे काह� मंडळीना नवी उ�म नोकर� �मळू शकेल; तर काह�ंना उ�म आवडते काय��े� �मळ�याची              
श�यता �दसत.े अ�या�मात रस असणारांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती करणे श�य होईल. तसेच            
सामािजक काया�ची ओढ असणारांनाह� हाती घेतले�या सामािजक काया�त यश �मळू शकेल. या राशी�या             
नोकर�त अ�धकार असले�या मंडळीना सहज वाम माग� धन �मळणे श�य असले तर� �यांनी तो मोह               
टाळावाच.  तसेच  
�यांना जगुाराचा नाद आहे �यांनीह� तो नाद सोडणेच सखुाचे होईल. कौटंु�बक �ास, भांडणे, अडचणी,              
अपे�ाभंग अशापैक� कारणांनी कौटंु�बक सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. �वासाचे योग संभवतात. या             
राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत �व�वध कारणानी अडथळे येणे श�य आहे. जपा. ��धा असेल             
तर  कुलदैवताची  उपासना  मन:शांती  देईल.  
 
(८) विृ�चक - या राशी�या मडंळीना या म�ह�याचा पवूा�ध�च काह� �माणात अनकुुल होणार आहे.              
शासक�य, �नम-शासक�य नोकरदार मंडळीना �यांचे कतृ��व �स�ध झा�यास व�र�ठांकडून कौतकु केले           
जाईल. काह� मंडळीना बढती, वेतनवाढ, काह�ना उ�च पद असे काह� �मळू शकेल. श�ै�णक, बौ��धक,              
शा��ीय संशोधना�मक काय��े� असणारांना , व�ैयक�य व कला�मक काय��े� असणारांना, तसेच           



 

यां��कतां��क नोकर�-�यवसाय असणारांना काळ अनुकुल, यशदायक व लाभदायक होईल. पण कौटंु�बक           
सखु व गहृसौ�य या ��ट�ने मा� संपणू� म�ह�याचा काळ ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. कुटंुबात              
अ�न�ट घटना घडणे, कोट� �करणे �नमा�ण होणे, आ�थ�क सम�या ��त करणे, अकि�पत खचा�ची             
सम�या �नमा�ण होणे, �यासाठ� कज�बाजार� �हावे लागणे, �हतश�ूचंा �ास होणे, घरात गरैसमज, वाद,             
भांडणे होणे, कोणाशी न पटणे अशापैक� घटना घड�याची श�यता �दसत.े जपा. या राशी�या गभ�वती              
ि��यांनी अकारण �वत:ला �ास क�न घेऊ नये. तसेच अकारण दगदग क� नये. मन व ब�ुधी शांत,                
ि�थर राह�यासाठ� अहंकार� �वभावावर ताबा ठेवनू, िजभेला लगाम घालनू व सहनशील बननू न�तनेे             
आचरण करणेच सखुाचे होईल. गु� �हा�या अनुकुलतनेे अशाह� ��तकुल प�रि�थतीत मधून मधून            
मनोनुकुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गती करणे सहज             
श�य होईल. �े�मकांचे �ेम सफल होईल. �ववाहयोग येईल. काह�ना नवे �म� �मळतील. ववैा�हक             
सखुसमाधान लाभेल. मन:शांतीसाठ� �ीगजाननाची उपासना करा. तसेच मन:श�ती �ा�त हो�यासाठ�          
�ीहनुमान  उपासना  करा.  हनमुानचा�लसा  �तो�ाचे  दररोज  �नय�मतपणे  पठण  करा.  
 
(९) धनु - या राशी�या मडंळीना तलुना�मक ���या या म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल व लाभदायक               
होईल, असे वाटत.े म�ह�या�या पवूा�धा�त �वत:ची वा जीवनसाथीची आरो�य�वषयक सम�या ��त           
कार�लसे �दसत.े �वशषे क�न डो�याचे अनारो�य होणे संभवत.े तसेच वाढता खच�, �यात आ�थ�क             
फसवणूक होणे वा आ�थ�क नकुसान होणे, अशापैक� कारणांनी आ�थ�क �चतंा ��त कर�ल. जपा.             
�या�शवाय  काह�  मंडळीना  
कौटंु�बक वाद, भांडणे , तसेच आ�त�ेटांशी भांडणे अशापैक� कारणानी अस�य मन�ताप सहन करावा             
लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. तसेच ��य जनांपैक� कोणाचे घरातनू दरू जाणे झा�यामळेु काह�             
मंडळी अ�व�थ होतील. जपा. �याच�माणे �नयोिजत काया�त अडथळे येणे, कुटंुबात असमाधानकारक           
घटना  घडणे,  
काह� मंडळीना राह�या जागेची सम�या ��त कर�ल; तर काह�ना �थावर संबधंीची सम�या ��त             
कर�याची श�यता �दसत.े अशा सव� प�रि�थतीमुळे काह� मंडळीना गहरे नरैा�य येणेह� श�य आहे. जपा.              
अशा ��तकुल प�रि�थतीत अ�यंत भावनाशील मनि�थती, �वाभा�वक दोष, कोणाशी पटवून न घे�याची            
व सतत त�ार� कर�या�या व�ृीमुळेह� काह� जणाना �व�थता लाभणार नाह�. समोर ठाकले�या            
प�रि�थतीत आहे �यात सखुसमाधान मानून काल�मणा कराल तर खपूच सखुाचे होईल. म�ह�या�या            
उ�राधा�त प�रि�थतीत थोडी सधुारणा होणे संभवत.े शासक�य, �नम-शासक�य नोकरदार मंडळीना          
�यां�यातील काय� कुशलतमेळेु व�र�ठ �स�न होतील व कौतुक करतील. काह�ना पगारवाढ , बढती, तर              
काह�ना एखादे उ�च पद वा मनाचे �थान �मळ�याची श�यताह� जाणवते. �च�क�सक बौ��धक काय��े�             
असणारांना,  शा��ीय  संशोधन  काय��े�ात  
काय�रत असणाराना काळ अनुकुल, �ग�तकारक , यशदायक व लाभदायक होईल. अ�या�मात रस            
असणारानाह� उपासाने�वारे मन:शांती �मळू शकेल. काह� मंडळीना जल�वासाचे तर काह�ना परदेशगमनाचे           
योग संभवतात.  ��धेने “ बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा “ चे  पठण  करा.  
 
(१०) मकर - या राशी�या मडंळींचा नकुताच श�न �हा�या साडसेातीचा काळ स�ु झाला आहे.              
रा�श�वामी श�न �हच असला तर� ह� मंगळ �हाची उ�च राशी आहे. तसेच श�न-मंगळ एकमेकाचे श�ू               
अस�यामुळे साडसेाती�या काळात या राशी�या मंडळीनाच इतर श�न �हा�या मालक��या राशीपे�ा           
अ�धक मन�ताप सहन करावा लागतो. ह� गो�ट �यानात घेऊन या राशी�या मंडळींनी सतत मनावर              
ताबा ठेवनू , सहनशील बननू व िजभेला लगाम घालून आचरण करणेच सखुाचे होईल. या राशी�या �यय                
�थानी असलेला श�न �ह अ�यंत ��तकुल अस�यामुळे सतत मन�ताप देणा�या घटना घडू शकतील. या              
काळात सव� �कारचे आ�थ�क �यवहार सावधानतेने व �वचारपूव�क करणेच अग�याचे होईल. नपे�ा            



 

मानहानी होणे, अस�य मन�ताप होणे, कोट� लचांड मागे लागणे अशापैक� घटनांना सामोरे जावे लागेल.              
जपा. �यामुळे शार��रक- मान�सक अनारो�य होणेह� श�य आहे. जपा. र�व �ह पणू�पणे ��तकुल             
अस�यामुळे �नयोिजत काया�त अडथळे येणे, पीछेहाट होणे, फसवणूक होणे, आ�त�ेटांशी वाद, भांडणे            
होणे, आ�थ�क �चतंा ��त करणे अशा �कार�या घटना घड�याची श�यता �दसत.े जपा. �यामळेु             
शार��रक-मान�सक आरो�य �बघडून काह� मंडळीना अ�तशय थकवा येणे संभवत.े र�तदाब, �दय�वकार           
असे आजार असणारांनी तर �वशषे जपले पा�हजे. काह� मंडळीना �वाकानचे दखुणे ��त कार�लसे वाटत.े              
अशा प�रि�थतीतन अि�थर, चंचल मनि�थतीमुळे काह� मंडळीना कुसगंतीची बाधा होणेह� संभवत.े जपा.            
या राशी�या नोकरदार मंडळीना संपणू� म�ह�याचा काळ ��तकुल असला तर� उ�च बौ��धक व शा��ीय              
संशोधना�मक काया�त काय�रत असणारांना मा� काळ अनुकुल, �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक           
होणे  संभवत.े  �यामुळे  म��वाकां�ा  
वाढेल. अ�या�मात रस असणारांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती करणे श�य होईल. अशा           
प�रि�थतीत गु�-श�ु या शभु �हां�या अनुकुलतनेे �व�वध �कारचे लाभ होतील व �दलासा �मळेल.             
�वासाचे योग येतील. �शवोपासना व �ीहनुमान उपासना मन:शांती देईल. हनमुानचा�लसा �तो�ाचे           
�नय�मतपणे  पठण  करा.  
 
(११) कंुभ - या राशी�या मडंळीना या म�ह�याचा सपंणू� काळ अनुकुल नाह�, असेच �हणावे लागेल.               
�यात स�या या राशी�या मंडळींची मनि�थती अ�यंत कोमल झाल� असावी असेह� वाटत.े तसेच शी�              
मान�सक संवेदनांमुळे मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर� लगेच गहरे नरैा�य येत अस�याची श�यता             
जाणवते. र�व, बधु, मंगळ, हष�ल हे चार �ह पणू�पणे ��तकुल अस�याने सतत मन�ताप देणा�या घटना               
घड�याची श�यता �दसत.े तसे अनुभव येत असतील तर मनावर व भाव�वचारांवर ताबा ठेवनू आ�ण              
िजभेला लगाम घालून, सहनशील बननू व न�तचेे आचरण क�न ��तकुल काळाशी मकुाबला करणेच             
सखुाचे होईल. वाचा �थानी असलेला हष�ल �ह मन सतत लहर�, अ�व�थ, चंचल ठेवतो. �यामळेु              
आप�या फटकळ बोल�याने समोरची माणसे अकारण दखुावल� जातील. . जपा. मंगळामळेु आ�थ�क �चतंा             
��त करतील. �यामुळे शार��रक अनारो�य होणेह� संभवत.े र�तदाब, �दय�वकार असणारांनी �वशषे           
जपावे. काह� मंडळीना उ�णता �वकार ��त करतील. काह�ंना ने��वकाराचा तर काह� मंडळीना मखुदंत             
�वकाराचा आजार ��त कर�लसे �दसत.े नोकर�-�यवसायात अडचणी, अपयश, मानहानी अशापकै� घटना           
घडणे संभवत.े जपा. कपट� �वचार व वाममाग� धनाचा मोह घातक ठरेल. जपा. तसेच कुसंगतीपासनू दरू               
राहा. या राशी�या स�तम �थानी असले�या राहूमळेु काह�ह� कारणाने ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा             
येणे संभवत.े जपा. तसेच मलुांपैक� कोणाचे आजारपण, कोणाचे अ�यासाकडे दलु�� वा अ�य सम�या             
अशापैक� कारणांमुळे अपे��त संत�तसुखात बाधा येणे संभवत.े जपा. अशा संपणू� ��तकुल प�रि�थतीतह�            
�यां�या ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभाचे योग असतील तर अशापैक� काह�ना असा अचानक धनलाभ            
वा वारसा ह�काने धनलाभ होणे संभवत.े तसेच श�ु �हा�या काह� �माणातील अनकुुलतनेे कौटंु�बक             
सखुसमाधान लाभू शकेल. ��धा असेल तर �शवोपासना करा. तसेच दररोज �नय�मतपणे हनमुानचा�लसा            
�तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(१२) मीन - स�या या राशी�या मडंळींचा �वभाव अ�यंत अि�थर, लहर�, चंचल अशा �कारचा झाला               
असावा, असे वाटत.े तसेच कोणाचा धाक, दडपण वा कोणी चार समजुती�या गो�ट� सां�गत�या तर ते               
सहन होत नसावे, असेह� वाटत.े तसेच ह�ट�, हेकट �वभाव व मानापमान फार अस�यामळेुह� शर�रपीडा,              
दगदग होऊन थकावट व अनारो�य होणेह� संभवत,े जपा. म�ह�या�या पवूा�धा�त र�व-बधु अनकुुल            
अस�याने व �यांचा गु� �हाशी शभु योग होत अस�याने नोकर�-�यवसायात मनोनकुुल घटना घडतील व              
सखुसमाधान लाभेल. �वशषे क�न शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना म�ह�याचा पवूा�ध� अ�धक           
अनुकुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. काह� मंडळीना नवे �म� �मळतील. काह�ना नोकर�त बढती ,              



 

पगारवाढ , अ�धकार पद असे काह� �मळ�याची श�यता �दसत.े �हणून नोकर�-�यवसायात जे काय सा�य              
करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधून घे�याचा �य�न करा. म�ह�याचा उ�राध� मा� ��तकुल            
होणार अस�यामुळे मनावर व �वचारश�तीवर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू न�तचेे आचरण करणेच             
सखुाचे होईल. नपे�ा अस�य मन�ताप, मानहानी , अथ�हानी यांचा अस�य मन�ताप सहन करावा             
लागेल. जपा. पण राहूमळेु या राशी�या �या मंडळींचा परध�म�यांशी �यावसा�यक संबधं आहे अशांना             
मा� काळ अनुकुल व लाभदायक होणे संभवत.े या राशी�या स�तम �थानी असले�या क�या राशीतील              
गु� �हामुळे �ववाहे�छू यवुकयुवतींचे �ववाह ठरतील, काह�ं�या �ेमसंबधंात वाढ होईल. तसेच नवे �नेह             
संबंध जळूुन ये�याची श�यताह� �दसत.े काह�ंना धनलाभ होणेह� संभवत.े �वाभा�वक दोषांवर �नयं�ण            
ठेवू शकलात तर ववैा�हक जीवनात अपे��त सखुसमाधान �मळू शकेल व कौटंु�बक सखुसमाधानह�            
लाभेल. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनुकुल होईल. दररोज �नय�मतपणे “ बाव�न             
�लोक�  गु�च�र�ा"चे  पठण  करा.  
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