
 

 

             रा�शभ�व	य  - फे�वुार� , २०१६ 
            दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 

================================================== 

(१) मेष - या राशी)या  मंडळीना या म.ह0याचा  काळ शार�3रक-मान�सक आरो7याचे  

8	ट�ने  :;तकुल  आहे. =यामळेु  या राशी)या  स◌ंतापी @वभाव   व अहंकार� वCृी)या  

मंडळीनी मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू आचरण केHयास  खपूच सखुाचे होईल. 

सतत मना�वKLध घडणाOया  घटनानी P@त  Qहाल . जपा. असे आचरण केHयासच  

शार�3रक अनारो7य  फारसे Sबघडणार नाह�. आTथVक  Qयवहार  जपनू व �वचारपवूVकच  

करा. नप ेW ◌ा आTथVक  Tचतंा P@त  करतील. काह� असXय  मन@ताप  देणाOया  व 

अप ेWाभंगकरणाOया   घटना घडZयाची  दाट श[यता  .दसते.  =यामुळे  शार�3रक उ	णता  

भडकून उ	णता  �वकारांचा आजार P@तहोणे  संभवते. काह�ना मूळQयाधीचा  असXय 

Pास  सहन करावा लागेल. जपा. म.ह0या)या  पवूाVर ◌ध्ात वैवा.हक जीवनात मतभेद, वाद 

होणे संभवते. ते टाळZयाचा  :य=न  करा. अपघात भय आहे. जपा. भागीदार�त Qयापार -

Qयवसाय  असणारांनी भाग◌ीदार�त काह�ह� कारणाने बाधा येणार नाह�, याची काळजी 

_यावी . अशा प3रि@थतीतह�  शासकaय, ;नम-शासकaय नोकरदार मंडळीना �व�वध :कारचे  

लाभ होणे संभवते. इ)छाआकांWा  पणूV  होतील. हाती घेतलेHया  कायाVत  यश �मळेल. 

अथVलाभ  होईल. काह�ना बढती, काह�ना मानाच े @थान  :ाeत  होईल. @वतंP  

Qयावसा;यकां)या   Qयवसायात  वाढ होईल. क�मशन, दलाल�वर Qयवसाय  करत 

असणारांना काळ लाभदायक होईल. या �वLयाfयाgना  शैWhणक  :गतीस  काळ अनकुुल 

होईल. पण  संत;त�वषयक सम@या  P@त  करZयाची  श[यता  .दसते. या राशी)या  

गभVवती  ि@Pयांनी  अकारण दगदग कi नये. jीगणेश  उपासना मन शांत ठेवील. 

 

(२) वषृभ - या राशी)या  मंडळीना नोकर�-Qयवसाया)या  8	ट�ने  या म.ह0या)या  

उCराधVच   अनकुुल व लाभदायक होईल. म.ह0या)या  पवूाVधाVत  नोकर�त कामाचा 

ताण, व3र	ठांचा  �वरोध वा मानहानी  सहन करावी लागेलसे .दसते. =यामळेु  काह�ना 

गहरे नैराkय  येणे संभवते. पण म.ह0या)या  उCराधाVत  प3रि@थती  ;नवळेल व सवV  

सखुाचचे होईल. नQयाने  मोlया लोकां)या  ओळखी होतील व =यामुळे  काह� लाभह� 

:ाeत  होणे संभवते. पण मान�सक रोग तn , oव  पदाथाgचे  Qयापार�  यांना माP  

सवV  म.ह0याचा  काळ अन◌ुकुल व लाभदायक होईल. काह�ना नोकर� सोडून नवे काह� तर� 



 

 

करावेसे वाटेल. पण तसे कi नका. हाती धपु ाटणे येईल. यांSPकतांSPक  Qयवसाय , 

औषध�वqेते , वैLयकaय Qयवसाय  असे Qयवसाय  करत असणारा◌ंना काळ लाभदायक 

होईल. जोईल. पण  आरो7्य@थानी    असलेHया  मंगळामळेु म.ह0या)या  पवूाVधाVत  

शार�3रक-मान�सक क	ट ,  उ	णता�वकार , ताप येणे, र[त�वकार , rदय�वकार बळावणे 

अशाप ैकa आजार होणे संभवते, जपा. ;नयोिजत कायाVत  अडथळे-अडचणी  ;नमाVण  होणे 

संभवते.  कुसंगतीपास◌ून धोका आहे. जपा. म.ह0या)या  उCराधाVत  दाsप=यजीवनातील  

सखुात बाध येणे संभवते. जपा. कोटV  :करणे  असतील तर ती पढेु ढकला.  �मत◌र्ांशी 

भांडणे होतील. कुटंुब ात अ;न	ट  घटना घडणे, कौटंुSबक वाद, भांडणे वाढZयाची  श[यता  

जाणवते. पण गKु uहामळेु  वाद, भांडणे वाढण◌ार नाह�त. नातेवाईक मंडळीपासून Pास  

होणे संभवते. जपा. बधु-शqु  uहां)या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल घटना 

घडतील. कुलदैवताची उपासना अनकुुल होईल.  

 

(३) �मथनु - या राशी)या  नोकरदार मंडळीना या म.ह0याचा  संपणूV  काळ :;तकुल  

असHयाचाच  अनभुव येईल. नोकर�त व3र	ठांशी  मतभेद, वाद होणे संभवते. काह�ना तर 

पदw	ट  Qहावे  लागेल कa काय अशी शंका येते. काह�ना कामाचा असXय ताण सहन 

करावा लागेल. घर�ह� वडील मंडळीचा �वरोध सहन करावा लागZयाची  श[यता  .दसते. 

=यामळेु  काह�ना गहरे नैराkय  येणे संभवते. �शवाय घर� जीवनसाथीच,े संततीच◌े  

आजारपण, =याची  Tचतंा P@त  कर�ल. जपा. म.ह0या)या  पवूाVधाVत  बधु-शqु  हे 

दोनह� शभु uह  :;तकुल  असHयामळेु  @वत :स व जीवनस◌ाथीस द:ुख , मन@ताप  सहन 

करावा लागेलसे .दसते. =यामळेु  काह�ना कुसंगतीची  बाधा होणे संभवते. पण 

म.ह0या)या  उCराधाVत  प3रि@थती  नि◌वळेल. बधु-शqु  दो0ह�  uह  बOयाच  :माणात  

अनकुुल होतील.  =यामळेु  हाती घेतलेHया  कामात यश �मळेल. कायV�सLधी  होईल आhण 

सखुसमाध◌ान लाभेल. शqुामळेु  काह�ना धनलाभ तर काह�ना भ�ूमलाभ होZयाची  श[यता  

.दसते. Qयापार -Qयवसाय  असणारांना सहज :गती  करणे श[य होईल. काह�ना :;त	ठा  

:ाeत  होईल. Tचyक=सक  बौLTधक कायVWेP  , शा@Pीय  संशोधन कायVWेP ,  

यांSPक  तांSPक  नोकर�-Qयवसाय  असणारांना संपणूV  म.ह0याचा  काळ अनकुुल व 

लाभदायक होईल. म.ह0या)या  उCराधाVत  शनी-मंगळ यतुीमळेु अनारो7याचा  Pास  

सहन करावा लागेलसे .दसते. काह�ना असXय मन@ताप  होणे संभवते. जपा. म.ह0याचा  

पवूाVधV  मलुांप ैकa कोणाची आचरण�वषयक सम@या , तर कोणाच ेअzयासाकडे  दलुVW , 

कोणाच े आजारपण  अशाप ैकa कारणांनी P@त  Qहाल . राहूमळेु ब ंधसुखुात बाधा येणे 



 

 

संभवते. जपा. पण गiुमळेु या राशी)या  लेखकांचे लेखन uंथiपाने  :�सLध  होईल. 

तसेच काह�ना परदेशगमनाची संधी �मळणेह� संभवते. jीग जानन उपासना करा.  

 

(४) ककV  - या राशी)या  मंडळीना या म.ह0याचा  काळ :;तकुल  असHयाचाच  अनभुव 

येईल. कौटंुSबक  सखुा)या  8	ट�ने  महि◌0याचा पवूाVधV  अTधकच :;तकुल  असHयाचा  

अनभुव येईल. कौटंुSबक सम@या , भांडणतंटे, असमाधानकारक घटना, राह=या  जागेची 

सम@या , @थाव रसंब ंधी वाद अशाप ैकa कारणानी आशय मन@ताप  सहन करावा लागेलसे 

.दसते. जपा. �शवाय आTथVक  सम@याह�  P@त  कर�लसे .दसते. पण गKु uहाची  

थोडीफार अनकुुलता असHयामळेु  होणारा Pास  ससुXय होईल, असे वाटते. म.ह0या)या  

उCराधाVत  संत;त�वषयक  सम@या  P@त  करतील. मलुांच ेअयो7य  आचरण, ब ेपवाV  

वागणे, काह�ंचे आजारपण, हूडपणा अशाप ैकa कारणानी संत;तसखुात बाधा येणे संभवते. 

या राशी)या  गभVवती  ि@Pयां नी अकारण दगदग कi नये. दाsप=यजीवनात  

गैरसमजाने वाद, भांडणे होणे संभवते. म.ह0या)या  पवूाVधाVत  बधु uह  अनकुुल 

असHयाने  बौLTधक, संशोधना=मक  कायVWेP  असणारांना म.ह0याचा  पवूाVधV  अनकुुल 

व लाभदायक होईल. पण म.ह0या)या  उCराधाVत  कायVQयवसायात  बाधा येणे संभवते. 

कुसंगतीपासनू दरू राहा.  कोण=याह�  मोहात सापडून कतVQयाकडे  दलुVW  होणे संभवते. 

जपा. “वiन कaतVन , आतनू तमाशा “ अस◌े आचरण अगंाशी येईल. जपा. @वत :)या  व 

कुटंुSबयां)या  आरो7याकडे  लW  देणे अग=याचे  होईल. �वषभय, जलभय आहे. 

जपा.म.ह0या)या  पवूाVर ◌ध्ात  गKु-बधु-शqु  शभु योग असHयामळेु  कलाWेPातील  

मंडळीना तो काळ  :ग;तकारक  व  लाभदायक होईल. ◌्j}देने कुलदैवताची उपासना 

करा. तसेच jीहनमुान  उपासना अनकूुल होईल.  

 

(५) �सहं - या राशी)या  मंडळीना या म.ह0याचा  पवूाVधVच  अनकुुल व लाभदायक 

होईल. म.ह0याचा  उCराधV  घर�दार�, नोकर�-Qयवसाया)या    .ठकाणी मन@ताप  

देणाOया  घटना घडZयाची  श[यता  जाणवते. जपा. या राशीचय्ा �वLयाfयाgना  शैWhणक  

:गतीस  म.ह0याचा  पवूाVधV  अनकुुल होईल. मह�वाकांWा     वाढेल कतृV=व  :कट  

होईल . काह�ना :वा साच ेयोग येतील. पण सतत अ=यंत  सावधानतेने,  मनावर ताबा 

ठेवनू आचरण करणे सखुाचे होईल. कारण या राशी)या  अ	टम  @थानी   असलेला हषVल  

uह  अपघात योग दाख�वतो. जपा. म.ह0या)या  पवूाVधाVत  शासकaय, ;नम-शासकaय 

नोकरदार मंडळीना सतत लाभदायक घटना घडत असHयाचा अनभुव येईल. .हतशPू  



 

 

पराभतू  होतील. बौLTधक, कला=मक  असे कायVWेP  असणारांना व यांSPक  तांSPक  

नोकर�-Qयवसाय  असणारांना सहज सवV  काह� �मळू शकेल. पण =यांनी  मनावर ताबा 

ठेवनू व सहनशील बननू आचरण केले पा.हजे.  पण म.ह0या)या  उCराधाVत  

सखु@थानी  श;न-मंगळ हे शPू  uह  एकP  आHयावर  सतत मन@ताप  देणाOया  घटना 

घडतील व =यामळेु  कौटंुSबक सखु व गहृसौ�य  �मळणे अश[य होईल. जपा. मौन �त  

धारण करा. तसेच दाsपत य् जीवनातह� @वत :च ेवा जीवनसाथीच ेअनारो7याची  सम@या , 

तसेच गैरसमज, वाद आद� कारणांनी अप े�Wत  वैवा.हक सुख �मळणेह� कठ�ण होईल. 

जपा. केवळ म.ह0या)या  पवूाVधाVत  गKु-बधु-शqु  शभु योगामळेु  Tचyक=सक  बौLTधक 

कायVWेP , शा@Pीय  संशोधन कायVWेP  असणारांना, या राशी)या  लेखक मंडळीना  

म.ह0याचा  पवूाVधVच  अनकुुल, :ग;तकारक  व लाभदायक  होईल. jीदCाPयेाची  

उपासना करा. “बाव0न  kलोकa  गKुच3रP “ च े  ;नय�मतपणे पठण करा.  

 

(६) क0या  - नोकर�-Qयवसाय  आhण कौटंुSबक सखु व गहृसौ�य  या 8	ट�ने  या 

राशी)या  मंडळीना या म.ह0याचा  उCराधVच  अनकुुल व सखुदायक  होईल. तर�ह� 

आTथVक  सम@या  माP  P@त  करZयाची  दाट श[यता  .दसते. �मळणारे धन �मळणार 

नाह� व देणे माP  Lयावेच लागेल, अशी काPीत  सापडHयासारखी   ि@थती  होणे 

संभवते. जपा. =यामळेु  असXय मन@ताप  सहन करावा लागHयाने  शार�3रक उ	णता  

भडकून उ	णता�वकाराचा  Pास  होणे संभवते. घसा , मान दखुणे, डोळे तळावणे अशाप ैकa 

आजार होणे श[य .दसते. जपा. या राशी)या  सeतम @थानी  हषVलसारखा  �व�Weत  

uह  असHयाने  वैवा.हक जीवन ढवळून ;नघेल. जपा. ज◌ीवनसाथीचे �व�Weत  आचरण, 

वाद, भांडणे अशाप ैकa कारणानीच वैवा.हक जीवनातील अप े�Wत  सुखसमाधान  

�मळZयात  बाधा ;नमाVण  होणे संभवते.  �यांचा  भागीदार�त Qयापार -Qयवसाय  असेल 

=यांनीह�  संशय, मतभेद अशाप ैकa कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी 

_यावी . कोटV  :करणे  असतील तर ती पढेु ढकलZयाचा  :य=न  करा. या राशी)या  

काह� मंडळीना उगीचच कसला तर� आज◌ार झाHयाची  भावना P@त  कर�ल.  या 

राशी)या  नोकरदार मंडळीना म.ह0याचा  उCराधVच  अनकुुल, :ग;तकारक   व 

लाभदायक होईल. म.ह0या)या  पवूाVधाVत  व3र	ठांचा  �वरोध, Pास  होणे संभवते. जपा. 

�यांना  अ}या=म , समाजसेवा यांची मनापासनू आवड आहे अशांना काळ अनकुुल, 

:ग;तकारक   व सखुकारक होईल. तसेच काह� मंडळीना परदेशगमनाचे योगह� संभवतात. 

jLधा  असेल तर jीगKुदेव  दतत्ाPयेाची  उपासना करा. “बाव0न  kलोकa  गKुच3रP “च े



 

 

पठण करा. 

(७) तळुा - कौटंुSबक सखु व गहृसौ�य  या 8	ट�ने  या राशी)या  मंडळीना या 

म.ह0याचा  काळ मन@ताप  देणारा असHयाचाच  अनभुव येईल. कुटंुब ात वाद, भांडणे होणे 

संभवते. तसेच अ0य  मन@ताप  देणाOया  अ;न	ट  घटना घडZयाची  श[यता  .दसते. जपा.  

आTथVक  सम@या  P@त  करत◌ील. कोटV  :करणे  उLभवतील. जपा. @वभाव  हेकट, ह�ट� 

बनेल व =यामळेु  अकारण jम , दगदग होईल. =यामळेु  शार�3रक अनारो7य  होणेह� 

श[य .दसते. जपा. आTथVक  जबाबदाOया  पणूV  करZयासाठ�  खपू धडपड करावी लागेल 

व =यामळेु  शार�3रक उ	णता  भडकून उ	णता  �वकारांचे आजार Pस्त करतील. जपा. 

अशाह� प3रि@थतीत  म.ह0या)या  पवूाVधाVत  गKु-शqु  शभु योगामळेु या राशी)या  

Qयापार�  मंडळीना @Pी  uाहकांकडून  अTधक अथVलाभ  होईल.  तसेच काह�ना भ�ूमलाभ, 

धनलाभ, मानाच े @थान  yकंवा :;त	ठा  :ाeत  होणे संभवते. इ)छा  आकांWा  पणूV  

होतील, वाहनसखु �मळेल, नवे �मत◌र् �मळतील व �ववाहे)छू   यवुकयवुतीचे �ववाह 

ठरतील.  पण म.ह0या)या  :थम  सeताहात  छुeया  शPूचंा  Pास  होणेह� संभवते. जपा. 

म.ह0या)या  उCराधाVत  या राश◌ी)या  �वLयाfयाgना  अनारो7यामुळे  शैWhणक  :गती  

करणे कठ�ण होईल. �यांना  सहज वाममागV  धन �मळणे श[य आहे =यांनी  मनावर 

ताबा ठेवनू तो मोह टाळावाच. श;न uहा)या  साडसेातीचा  काळ आहे. हो=याचे  नQहते  

होZयास  वेळ लागणार नाह�. जपा. या राशी)या  काह� मंडळीना डोकेदखुीचा तर काह�ना 

म�द�ूवकाराचा Pास  सहन करावा लागZयाची  श[यता  .दसते. jLधेने  jीहनमुान  

उपासना करा. हनमुानचा�लसा @तोPाचे  दररोज ;नय�मतपणे पठण करा.  

 

(८) विृkचक  - अLयाप एक वषVभर  श;न uहाचा   म[ुकाम  आपHयाच  राशीत 

असHयामळेु  या राशी)या  मंडळीनी सतत मनावर ताबा ठेवून व सहनशील बननू आचरण 

करणेच सखुाचे होईल. ;नयोिजत कायाVत  अडथळे येणे, �:य  जनांप ासून दरुावा ;नमाVण  

होणे, �:य  Qय[त ◌ी)या आरो7य�वषयक  सम@येची   Tचतंा ;नमाVण  होणे, एखाLया 

जु0या  दबलेHया  :करणाचा  प0ुहा  Pास  सiु  होणे, मानहानी सहन करावी लागणे 

अशाप ैकa Pास  होणे संभवते. जपा  म.ह0या)या  उCराधाVत रा�श @वामी  मंगळ याच 

राशीत :वेश  कर�ल तेQहा  संतापी @वभावाला  काबतू ठेवू शकलात तरच फारसा 

मन@ताप  सहन करावा लागणार नाह�. अशा प3रि@थतीत बधु-गKु-शqु  शभु योगामळेु 

कुटंुब ात काह� :माणात  शभु घटना घडतील व .दलासा �मळेल. या राशी)या  नोकरदार 

मंडळीना म.ह0याचा  परूव्ाधVच  अनकुुल व लाभदाय होणार असHयाने  =यांनी  



 

 

म.ह0या)या  पवूाVधाVतच  जे काय साधावयाच े ते साधनू घेZयाचा  आटोकाट :य=न  

करावा. Tचyक=सक  बौLTधक नोकर�-Qयवसाय  व शा@Pीय  संश◌ोधन  कायVWेP  

असणारांना माP  म.ह0याचा  उCराधVच  अनकुुल,  :ग;तकारक  यशदायक व 

लाभदायक होईल. या राशी)या  यवुकांना नवे कायVWेत ◌र् �मळू शकेल. काह�ना 

अTधकारपद �मळणे संभवते; तर काह�ना मानस0मान  :ाeत  होईल. म.ह0या)या  

उCराधाVत  र�व uह  या राशी)या  सुखसथ्ानी :वेश  कर�ल. =यामळेु  गXृसौ�यात  

�व�वध कारणानी बाधा ;नमाVण  होणे   संभवते. जपा. jLधेने   jीगणेश  व 

jीहनमुान  उपासना करा. दररोज ;नय�मतपणे हनमुानचा�लसा @तोPाचे  पठण करा.  

 

(९) धन ु - या राशी)या  मंडळीचे मन स}या  अ=य ◌ंत भावनाशील झाले असZयाची  

श[यता  जाणवते. =यामळेु  मना�वKLध थोड ेकाह�ह� घडले तर� लगेच गहरे नैराkय  येत 

असावे, असे वाटते. या राश◌ी)या नोकरदार मंडळीना या म.ह0याचा  उCराधVच  अनकुुल 

व लाभदायक होईल. तेQहा  म.ह0या)या  पवूाVधाVत  =यांनी  मनावर ताबा ठेवून व 

सहनशील बननूच आचरण करणे यो7य  होईल. आपल� राशी गKुदेव दCाPयेाची  

@वत :ची राशी आहे. गKु uहह�  भा7य@थानी  आहे. =यामळेु  आ}या =माची  मनापासनू 

ओढ असेल तर आ}याि=मक  उपासनेस काळ अनकुुल होईल. =यामळेु  �वचारांचा ताण 

;नघनू जाईल व सखुशांती समाधान लाभेल. म.ह0य◌ा)या उCराधाVत   र�व uह  या  

राशी)या  ततृीय @थानी  आHयावर  नोकर�त मनोनकुुल घटना घडतील व .दलासा �मळेल. 

म.ह0या)या  पवूाVधाVत  वाढता खचV , आTथVक  जबाबदाOया  पणूV   करZयाची  Tचतंा, 

आeते	ट  भांडणे, आTथVक  फसवणकू होणे अशाप ैकa कारणानी P@त  Qहाल . या 

राशी)या  Qयय@थानी  शPरुाशीत  असलेHया  शनि◌ uहामळेु  �व�वध :कारे  मन@ताप  

देणाOया  घटना घडZयाची  श[यता  जाणवते. जपा. अशा प3रि@थतीत  आTथVक  Qयवहार  

जपनू व काळजीपवूVक  करणेच .हताच े होईल. म.ह0या)या  .दनांक २० नंतर मंगळ 

uहह�  Qयय@थानी  @वत :)या  राशीत आHयावर  तर �व�वध कारणांनी  असXय मन@ताप  

देणाOया   घटना घडणे संभवते. काह� झाले तर� सुखसमाधान लाभणार नाह�. अशा 

प3रि@थतीत  धीर न सोडता खबंीर मनाने प3रि@थतीव र मात करा.   रा�श@वामी ◌्गKु 

uहामळेु  सवV  काह� ठ�क होईल.  काह�ना जल:वासाचे  तर काह�चा परदेशगमनाचे योग 

संभवतात. दररोज ;नय�मतपणे “बाव0न  kलोकa  गKुच3रPा “च ेपठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशी)या  मंडळीना या म.ह0या)या  काळात शार�3रक-मान�सक 



 

 

अनारो7याशी  मकुाबला करावा लागZयाची  श[यता  जाणवते. र[तदाब , rदय�वकार 

असणारांनी मनाचा Wोभ  होणार नाह�, याची काळजी _यावी . हाती घेतलेHया  कायाVत  

अडथळे, अडचणी ;नमाVण  होZयाची  श[यता  आहे. आTथVक  उलाढाल� सावधानतेने व 

काळजीपवूVक  करा.  आTथVक  फसवणकू होZयाची  दाट श[यता  .दसते.  घरातील �:य  

जनाशी वाद, भांडणे होणार नाह�त, याकड े मनापसून लW  Lया. कुसंगतीची बाधा 

संभवते. जपा. अशा :;तकु ल प3रि@थतीत  शqु  uहा)या  काह� :माणातील  

अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व .दलासा �मळेल. शासकaय, 

;नमशासकaय नोकरदार मंडळीना या म.ह0याचा  काळ पणूVपणे  :;तकुल  असHयाचा  

अनभुव येईल. पण Tचyक=सक  बौLTधक कायVWेP  आhण शा@Pीय  संशोधन 

कायVWेP  असणारांना ,  औषध�वqेते , यांSPकतांSPक  Qयापार -Qयवसाय  असणारांना 

काळ काह� :माणात  अनकुुल व लाभदायक होईल. पण इतर Qयावसा;यकां)या  

Qयवसायात  अडचणी, अडथळे ;नमाVण  होZयाची  श[यता  .दसते. म.ह0या)या  

उCराधाVत  मंगळ uह  या राशी)या  लाभ@थानी  गेHयावर  काह�ना  क	ट , प3रjमाने  

अथVलाभ  होईल; तर काह�ना मौHयवान  व@तूंचा  लाभ होणे संभवते. पण मैPीत  �वत	ुट  

होZयाचीह�  दाट श[यता  आहे. जपा. �यां)या  ज0मकंुडल�त  अचानक धनलाभ योग आहे 

अशांप ैकa मंडळीना अचानक धनलाभ वा वारसाह[काने  धनलाभ होZयाची   श[यता  आहे. 

या राशी)या  काह� भा7यवान  मंडळीना परदेशगमनाची संधी �मळू शकेल. jLधा  असेल 

तर jीगणेश  व  jीहनमुान  उपासना मन:शांती देईल.  

 

(११) कंुभ- या राशी)या  मंडळीना नोकर�-Qयवसाया)या  8	ट�ने  या म.ह0याचा  काळ 

मळुीच अनकुुल नाह�, असे sहणावे  लागेल.  कारण शार�3रक-मान�सक अनारो7यामळेु  

P@त  Qहाल  व गहरे नैराkय  येणे संभवते. =यामळेु  कामात चकुा होणे संभवते. 

म.ह0या)या  पवूाVधाVत  बधु-शqु  अनकुुल असHयामळेु  �मPलाभ , धनलाभ व 

सखुसमाधान लाभेल. पण उCराधाVत  ते दोघे या राशी)या  Qयय@थानी  गेHयावर  बधु 

uह  प◌र्;तकुल होईल व शqुामळेु  मधनू मधनू सखुसमाधान लाभेल. या राशी)या  

QयापाOयाना  @Pी -गाहकाकडूनच अTधक अथVलाभ  होईल. हा केतु वाहनापासनू अपघात 

धोका दशV�वतो . =यामळेु  सतत सावधानतेने वाहन चालवा व पायी  yफरताना 

सावधानतेने वाटचाल करा. र�व uह  पणूVपणे  :;तकुल  असHयामळेु  सतत मना�वKLध 

घटना घडतील व =यामळेु  गहरे नैराkय  येणे संभवते. जपा. =यामुळे  शार�3रक अनारो7य  

होणे संभवते. जपा. र[तदाब , rदय�वकार असणारांनी तर मन अ;तशय शांत ठेवZयाचा  



 

 

कसोशीने :य=न  केला पा.हजे. मान�सक ि@थती  अि@थर , चचंल झाHयास  �वTचP  

आचरण होणे संभवते. अ�वचाराने खचV  होणे संभवते. तसेच फटकळपणे बोलनू 

समोर)याचा  अपमान होणेह� संभवते. जपा. या राशी)या  सeतम @थानी  राहू- गKु एकP  

असHयामळेु  वैवा.हक जीवनात फारसा मन@ताप  होणार नाह�. उलट �ववाहे)छू  

यवुकयवुतीचे �ववाह ठरZयाची  श[यता  .दसते. :ेमसंब ं ध असतील तर =यात  फारशी 

बाधा येणार नाह�. श[यतो  :वास  कi नका. :वासात  मन@ताप  सहन करावा 

लागZयाची  श[यता  आहे. मंगळ uह  म.ह0य◌ा)या उCराधाVत  या राशी)या  दशम 

@थानी  @वराशीत  गेHयावर  श;न-मंगळ यतुीमळेु नोकर�-Qयापा -Qयवसायावर  अ;न	ट  

घटना घडZयाची  श[यता  .दसते. जपा.  व jी�शवोपासाना  व  jीहनमुान  उपासना 

अनकुुल होईल.  

 

(१२) मीन- स}या  या राशी)या  मंडळीचा @वभाव  अ=यंत  अि@थर , चचंल व लहर� 

असा झाला असावा, असे वाटते. तसे हूडअसेल तर =यांना  उपदेश केला, समजावनू 

सांTगतले तर भयंकर अपामान झाHयासारखे  वाटत असेल. य◌ा राशीची लहान मलेु तर 

अ=यंत  हूड व �ा=य  झाल�  असZयाचा  अनभुव येत असेल. परंतु या राशी)या  :थम  

@थानी  असलेला हषVल  �यांचे  शा@Pीय  संशोधना=मक  कायVWेP  आहे =यांना  

अ;तशय उपय[ुत  आहे. �यांचा  अ0य  धम�य  मंडळीशी Qयावसा;यक संब ंध आहे =यांना  

अशा संब◌ंधामळेु आTथVक  लाभ होणे संभवते. या राशी)या  नोकरदार  मंडळीना या 

म.ह0याचा  पवूाVधVच  अनकुुल होणार असHयाने  =यांनी  जे काय साधावयाच े ते 

म.ह0या)या  पवूाVधाVतच  साधनू घेZयाचा  आटोकाट :य=न  करावा.  म.ह0याचा  

उCराधV  :;तकुल  असणार आहे. शैWhणक , बौLTधक Qयवसाय  असणारांना काळ 

अनकुुल व लाभदायक होईल. म.ह0या)या  पवूाVधाVत  नवे �मP  �मळतील, धनलाभ 

होईल व =यामळेु  सखुसमाधान लाभेल. कौटंुSबक सखु व  गहृसौ�य  लाभेल पण 

म.ह0या)या  उCराधाVत   र�व uह  या राशी)या  Qयय@थानी  गेHयावर  मन@ताप  

देणाOया  घटना घडतील व गहरे नैराkय  येणे संभवते. म.ह0या)या  पवूाVधाVत  अपघात, 

हाडमोड, शार�3रक-मान�सक क	ट , उ	णता  �वकार, मूळQयाध  अशाप ैकa आजार होणे 

संभवते.  जपा. दरू)या  :वासाचे  योग येतील; पण उCराधाVत  :वास  टाळा. मन@ताप  

होणे संभवते. जपा. jीगKुदेव  दCाPयेाची उपासना करा.  
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