
 

 

रा�शभ�वष्य - नोव्ह�बर, २०१६ 
दादा दामले (dadadamle@gmail.com)     

================================================== 
(१) मेष - या म�हन्याच्या काळात या राशीच्या मंडळीना स्वत:च्या व कुटंु�बयांच्या  
शार��रक-मान�सक आरोग्य�वषयक समस्या त्रस्त करण्याची शक्यता जाणवते. या राशीच्या 
काह�ना पोट�वकाराचा चा तर काह�ना मूत्राशय�वकाराचा आजार त्रस्त कर�ल. पण आरोग्य 
स्थानी असलेल्या  गुरु ग्रहामुळे प�रिस्थती आटोक्यात राह�ल.  जीवनसाथीशी वाद, भांडणे 
होणार नाह�त, याची काळजी घ्या. या राशीच्या पंचम स्थानी असलेल्या राहूमुळे अपे��त 
संततीसुखात बाधा येणे संभवते. या काळात या राशीच्या गभर्वती िस्त्रयांनी अकारण दगदग 
करू नये. या राशीच्या नोकरदार मंडळीना या म�हन्याचा संपूणर् काळ प्र�तकुल असल्याचाच 
अनुभव येईल. त्यामुळे त्यांनी मनावर  ताबा ठेवनू व सहनशील बनून आचरण केल्यासच 
सुखाच े होईल. पण क�मशन, दलाल� व्यवसाय असणारांना, तसेच वैद्यक�य व्यवसाय, 
यां�त्रकतां�त्रक नोकर�-व्यवसाय    असणाराना व औषध �वके्रत्यांना  काळ अनुकुल व 
लाभदायक होईल. या राशीच्या व्ययस्थानी असलेल्या वक्र� हषर्लमुळे असह्य मनस्ताप देणार्या 
घटना घडण्याची शक्यता �दसते. त्यामुळे सवर् आ�थर्क व्यवहार काळजीपूवर्क करा. आ�थर्क 
नुकसान होनार नाहे, याची काळजी घ्या.  कोणाशीह� शत्रतु्व �नमार्ण होणार  नाह�, याची 
काळजी घ्या. कुमाग� �मत्रांपासून दरू राहा. या राशीच्या �वद्याथ्यार्च्या शै��णक प्रगतीत 
अडथळे �नमार्ण होतील. अशा प्र�तकुल प�रिस्थतीत गुरु-शुक्राच्या काह� प्रमाणातील 
अनुकुलतेमुळे  मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. श्रीगणेश उपासना 
अनुकुल होईल.  
 

(२) वषृभ - या राशीच्या नोकरदार मंडळीना या म�हन्याचा पूवार्धर्च अनुकुल व सुखसमाधान 
देणारा असणार आहे. त्यामुळे त्यांनी म�हन्याच्या पूवार्धार्तच अपे�ापूत�साठ� प्रयत्न करावेत. 
म�हन्याच्या उ�राधार्त अनारोग्य व मनस्ताप यांमुळे कालापव्यय होईल. जपा. मान�सक आजार 
तज्न्य व द्रव पदाथा�चे   व्यापार�  तसेच बौद्�धक, शै��णक, संशोधनात्मक कायर्�ेत्र 
असणारांना काळ अनुकुल, प्रग�तकारक व  यशदायक होईल. पण सहकार�, �मत्र यांच्याशी 
वाद, भांडणे होणार नाह�त, याची काळजी घ्यावी लागेल.  या राशीच्या युवकांना हातच ेसोडून 
नवीन काह� करण्याची उम� येईल. पण त्यांनी मनावर ताबा ठेवून हातच ेसोडून पळत्याच्या 
मागे धावू नये. नुकसान होईल. जपा. राहूमुळे कौटंु�बक जीवनात अस्वस्थता �नमार्ण करणार� 
प�रिस्थती �नमार्ण होणे संभवते. तसेच वैवा�हक जीवनातह� जीवनसाथीचे व स्वत:चे अनारोग्य 
व अन्य कारणांनी अपे��त   वैवा�हक सुख �मळण्याची शक्यता   �दसत  नाह�. पण गुरु 



 

 

ग्रहाच्या अनकुलतेमुळे प�रिस्थती आटोक्यात राह�ल. अपे��त संत�तसुख �मळेल. नवे 
प्रेमसंबंध,  स्नेहसंबंध �नमार्ण होतील, या राशीच्या �वद्याथ्या�ना अपे��त शै��णक प्रगती 
करणे शक्य होईल, आ�थर्क लाभ होणेह� संभवत.े काह�ना प्रवासाचे योगह� येतील.  पण वर�ल 
सवर् गोष्ट� म�हन्याच्या    उ�राधार्त अ�धक प्रमाणात घडण्याची शक्यता �दसते. काह�ंची 
भरभराट होईल तर काह�ना प्र�तष्ठा प्राप्त होईल.  शक्यतो दरूचे प्रवास टाळा. प्रवासात त्रास 
होणे संभवते. श्रद्धेने गुरुदेव द�ात्रयेाची उपासना करा. बावन्न श्लोक� गुरुच�रत्राचे �नय�मत 
पठण करा.  

 
(३) �मथनु - या म�हन्याच्या काळात या राशीच्या मंडळीनी मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील 
बनूनच प्र�तकुल काळाशी मुकाबला करावा, असे आग्रहान ेसांगावेसे वाटत.े नपे�ा अकारण 
शार��रक-मान�सक कष्ट होऊन थकवा येईल. जपा. संतापी स्वभावावर �नयतं्रण ठेवा. वीज, 
पाणी यापासून जपा. अपघातभय असल्यान ेसवर् कामे सावधानतेन ेकरा. हाडमोड होणेह� शक्य 
आहे. जपा. शार��रक उष्णता भडकून उष्णता   �वकार  बाळावतील. जपा.  या राशीच्या 
नोकरदार मंडळीना म�हन्याचा उ�राधर्च   अनुकुल  असणार आहे. त्यामुळे त्यांनी 
म�हन्याच्या पूवार्धार्त व�रष्ठांशी  नम्रतेने वागावे. त्याचा प�रणाम म�हन्याच्या उ�राधार्त 
�दसून येईल. प्र�तकुल प�रिस्थतीत बदल होईल व सवर् काह� मनासारखे घडले. धनलाभ होणेह� 
शक्य आहे. लोखडं, पोलाद, कोळसा व्यापार�, �च�कत्सक बौद्�धक कायर्�ेत्र, शास्त्रीय संशोधन 
�ेत्र असणारांना काळ अनुकुल, लाभदायक व यशदायक होईल. या राशीच्या चतुथर् स्थानी 
असलेल्या गुरु ग्रहामुळे कौटंु�बक  सुख लाभेल, काह� मंडळी स्थावर खरेद� वा �वक्र�चे  
व्यवहार मनासारखे व अपे�ेप्रमाणे करू शकतील. पण नातेवाईक मंडळीकडून त्रास होणे संभवत.े 
तसेच राहूमुळे बंधसुुखात बाधा येणे संभवते. जपा.  केतुमुळे संत�तसमस्या  
त्रस्त करण्याची शक्यता आहे. जपा. ढ�गी, �दखावू आचरण करण्याचा मोह होईल. पण त्यामुळे 
स्वत;चचे हसे करून घ्याल. जपा.   काह�ंना सूचक स्वप्ने पडतील, तर काह�ंना  
परदेशगमनाच ेयोग येतील. श्रद्धा असेल तर श्रीगणेश उपासना अनुकुल होईल. दररोज 
�नय�मतपणे श्रीअथवर्शीषर् स्तोत्राच ेपठण करा.  
 

(४) ककर्  - या राशीच्या मंडळीना  या म�हन्याच्या काळात आरोग्य�वषयक समस्या, आ�थर्क 
समस्या आ�ण कौटंु�बक कलह अशा �व�वध समस्यांना त�ड द्याव ेलागेलस े�दसते. कौटंु�बक 
जीवनात वाद, गैरसमज, अपे�ाभंग अशापैक� कारणानी असह्य  मनस्ताप होणे संभवत.े 
तसेच कौटंु�बक �प्रय जनांपैक� कोणाशी दरूत्व �नमार्ण  झाल्यामुळे मन अस्वस्थ राह�ल. जपा. 
त्यात भर म्हणून आ�थर्क समस्या �चतंा �नमार्ण करतील. काह�ना भावंडापैक� कोणाकडून त्रास 



 

 

होणे  संभवत.े �शवाय  या राशीच्या काह� मंडळीना त्वचारोग, तर काह�ना  रक्त�वकार 
तसेच काह�ना   मुखदंतरोगाचा आजार त्रस्त कार�लसे  �दसते. जपा.  या राशीच्या अष्टम 
स्थानी   असलेल्या नेपच्यूनमुळे पाण्यापासून धोका संभवतो. जपा. तसेच नेपच्यून सह 
असलेला केतू �वषभय सू�चत करतो. जपा. या राशीच्या नोकरदार मंडळीना  या म�हन्याचा  
संपूणर् काळ प्र�तकुल असल्याचाच अनुभव येईल. नोकर�त व�रष्ठांशी वाद,  मतभेद होणे 
संभवते. काह� मंडळीना कसल्या तर� भयाची �चतंा त्रस्त कर�ल. पंचम स्थानी असलेल्या 
शत्ररुाशीतील शनीमुळे संत�त�वषयक समस्यांची त्यात भर पडण्याची   शक्यता आहे. जपा. 
दाम्पत्यजीवनातह� काह�ह� कारणाने बाधा येणे संभवते. जपा.  ज्यांचा भागीदार�त 
व्यापार-व्यवसाय आहे अशांनी गैरसमज,  संशय आद� कारणानी  भागीदार�त बाधा येणार  
नाह�, याची काळजी घ्यावी. गुरु-शुक्र लाभ योगामुळे  म�हन्याच्या प्रथम सप्ताहात काह� 
मनोनुकुल घटना घडतील. सा�हित्यकांच े  सा�हत्य   ग्रंथरूपाने प्र�सद्ध होईल. दररोज 
�नय�मतपणे “बावन्न श्लोक�  गुरुच�रत्रा“च ेपठण करा.  
 

(५) �सहं -   या राशीच्या मंडळीनी या म�हन्याच्या काळात अ�धकारशाह� स्वभावाला लगाम 
लावून आचरण न केल्यास स्वत:चाच अपमान करून घेणारे प्रसंग घडण्याची शक्यता �दसते. 
जपा. दम्यासारखे वात�वकार असारांनी तर �वशषेच काळजी घेतल�   पा�हजे. या राशीच्या 
नोकरदार मंडळीना म�हन्याचा पूवार्धर्च  अनुकुल व लाभदायक होईल. मान, बढती, वेतनवाढ 
अस ेकाह� �मळणे संभवते.  पण म�हन्याच्या उ�राधार्त  कौटंु�बक जीवनात �व�वध कारणांनी 
अशांतीची  प�रिस्थती �नमार्ण होणे संभवते. जपा.  खचर् वाढल्यामुळे आ�थर्क �चतंा त्रस्त 
कार�लसे �दसते. आरोग्यस्थानी शत्ररुाशीत मंगळ असल्यामुळे शार��रक उष्णता भडकून उष्णता 
�वकाराचा आजार त्रस्त कर�ल.  काह�ना रक्त�वकाराचा त्रास होणेह� शक्य �दसत.े काह� 
मंडळीना अपप्रचाराचा  त्रास  सहन करावा लागेल. अशा प�रिस्थतीत हृदय�वकार असणारांनी 
तर मन व बुद्धी अत्यंत शांत राखणे जरूर�च ेहोईल. जपा. चोर�, फसवणूक आ�द कारणांनी 
आ�थर्क  नुकसान   होणे संभवते. जपा. या राशीच्या सप्तम स्थानी असलेल्या 
नेपचनू-केतुमुळे दाम्पत्य  जीवनातील सुखातह� �व�वध कारणानी बाधा येणे संभवते. जपा. 
अपघात भय असल्याने  सतत सावधानतेने आचरण करा, वाहन ेजपून चालवा. यां�त्रक तां�त्रक 
नोकर�-व्यवसाय   असणारांना, वैद्यक�य संशोधन कायर्�ेत्र असणारांना काळ प्रग�तकारक व 
लाभदायक होईल.  या राशीच्या धनस्थानी असलेल्या गुरु ग्रहामुळे व गुरु-शुक्रातील शुभ 
योगामुळे म�हन्याच्या उ�राधार्त कुटंुबात शुभ घटना घडतील, तसेच मधनू मधनू मनोनुकुल 
घटना घडतील व �दलासा �मळेल. कुलदैवताची उपासना करा.  
 



 

 

 

(६) कन्या - या राशीच्या मंडळीना या म�हन्याचा उतराधर्च अ�धकत अनुकुल व लाभदायक 
होईल. पण म�हन्याच्या पूवार्धार्त आ�थर्क �चतंा, फसवणूक, �व�हानी,    आप्तेष्ट भांडणे 
अशापैक� कारणानी मनस्ताप सहन करावा लागण्याची शक्यता जाणवत.े जपा. त्याचप्रमाणे 
मुलांपैक� कोणाचे अयोग्य आचरण, कोणाची   आरोग्य�वषयक समस्या अशापैक� कारणानी 
अपे��त संत�तसुख �मळणेह� कठ�ण �दसते. �शवाय  जीवनसाथीचे लहर�, �व��प्त आचरण, 
दोघांतील वाद, मतभेद आ�द कारणांनी वैवा�हक जीवनातील सुखातह� बाधा येणे संभवत.े जपा. 
मनावर ताबा ठेवा, सहनशील व्हा आ�ण प्र�तकुल काळ व्यतीत करा. तरच म�हन्याच्या 
उ�राधार्त अनुकुल प�रिस्थतीचा लाभ उठवणे शक्य होईल.  म�हन्याचा उ�राधर् या राशीच्या  
नोकरदार मंडळीना खपूच सुखावह व लाभदायक होईल.  बौद्�धक, शै��णक,     
संशोधनात्मक कायर्�ेत्र असणारांना तसेच वैद्यक�य व्यवसाय, यां�त्रक तां�त्रक व्यवसाय, शतेी 
व्यवसाय  असणाराना काळ प्रग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. पण ज्यांचा 
भागीदार�त व्यापार-व्यवसाय असेल त्यांनी गैरसमज, संशय आद� कारणानी भागीदार�त बाधा 
येणार नाह�, याची काळजी घ्यावी. काह� मंडळीना उगीचच  एखाद� आजार भावना �कंवा 
काल्प�नक �चतंा  त्रस्त कर�ल.  या राशीच्या गभर्वती िस्त्रयांनी अकारण दगदग करू नये. 
या राशीच्या व्ययस्थानी असलेल्या राहूमुळे �हतशत्रपूासून र�ण होईल. तसेच काह�ना 
परदेशगमनाच े योग येतील.  श्रद्धेने  श्रीगुरुदेव द�ात्रयेाची उपासना करा. दररोज 
�नय�मतपणे “बावन्न श्लोक� गुरुच�रत्रा“च ेपठण करा.  
 

(७) तुळा - या  राशीच्या मंडळीची मान�सक अवस्था अत्यंत भावनाशील झाल� असावी, अस े
वाटत.े त्यामुळे मनासारखे थोड ेजर� काह� झाले नाह� तर� लगेच नैराश्य येत असावे, असे वाटते. 
तसे असेल तर त्यांनी शार��रक आरोग्य उ�म राखनू श्रद्धेने आध्याित्मक उपासना करावी. 
त्यासाठ� काळ अनुकुल होईल. उपासनेने मन सशक्त व दृढ �वश्वासी बनेल. अकारण अ�त 
�वचार करू नका. डोकेदखुीचा त्रास होईल. काह�ना म�द�ूवकाराचा त्रास होणेह� संभवत.े जपा. 
र�व-श�न  पूणर्पणे प्र�तकुल असल्यामुळे घर�दार� मनस्ताप देणार्या घटना घडतीलसे  �दसते. 
आ�थर्क समस्या, कौटंु�बक कलह,   
कोणाचे गंभीर अनारोग्य, कोणाचे होणारे स्थलांतर  अशापैक� कारणांनी  अस्वस्थ व्हाल.  
जपा. नोकरदार मंडळीनाह� नोकर�त कामाचा ताण सहन करावा लागण्याची शक्यता  �दसते. 
त्यामुळे थकवा येणे संभवते. पण अशाह� प�रिस्थतीत शुभ ग्रहांच्या काह� प्रमाणातील 
अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू �दलासा देणार्या घटना घडतील. रक्त�वकार, हृदय�वकार 
असणारांनी �वशषे जपावे. काह�  मंडळीना राहत्या जागेची तर काह�ना स्थावरसंबंधी समस्या 



 

 

त्रस्त कर�ल.   जपा.  शक्यतो प्रवास करू नका. अडचणी,  अडथळे �नमार्ण होणे  संभवते.  
या राशीच्या �वद्याथ्या�च्या शै��णक प्रगतीत  अनारोग्य वा अन्य कारणानी अडथळे �नमार्ण 
होणे संभवत.े शास्त्रीय संशोधन, गूढ अभ्यास असे कायर्�ेत्र असणारांना काळ अनुकुल, 
प्रग�तकारक व  यशदायक होईल.  नोकर�त वाममागर् धन सहज �मळणे शक्य असले तर� 
तो मोह कटा�ाने टाळाच. श�न ग्रहाच्या साडसेातीचा अखेरचा काळ आहे. होत्याच ेनव्हत े
होण्यास वेळ लागणार नाह�. जपा. श्रद्धेने श्रीहनुमान उपासना करा. हनुमानचा�लसा स्तोत्राचे 
पठण करा.  
 

(८) विृश्चक - श�न ग्रहाच्या साडसेातीचा काळ आहे.  एकूण ग्रहिस्थती प्र�तकुलअशीच आहे, 
त्यामुळे मनान ेखचनू न जाता संतापी स्वभावावर व  मनावर ताबा ठेवून व सहनशील बनून 
आचरण करणेच सुखाचे होईल. कुटंुबातील �प्रय  जनांपैक� कोणाच ेकाह� कारणाने दरूत्व 
�नमार्ण झाल्यास मन अस्वस्थ होईल. जपा. काह�ना जीवनसाथीच्या अनारोग्याची समस्या 
त्रस्त कर�ल. कुसंगतीपासून दरू  राहा. सवर् प्रकारच्या नोकरदार मंडळीना नोकर�त काळ 
प्र�तकुल असल्यामुळे असह्य मनस्ताप  सहन करावा लागेलसे �दसते. हृदय�वकार असणारांनी 
�वशषे काळजी घ्यावी. यां�त्रक   तां�त्रक नोकर�-व्यवसाय, वैद्यक�य व्यवसाय, औषध �वके्रते, 
कोणतेह� बौद्�धक वा  कलात्मक कायर्�ेत्र, शास्त्रीय संशोधन कायर्�ेत्र असणारांना  काळ  
अनुकुल, प्रग�तकारक व यशदायक होईल. धनलाभ होईल. �ववाहेच्छूना �ववाहयोग संभवतो.  
काह�ना नवे �मत्र �मळतील; तर काह�च ेप्रेमसंबंध �नमार्ण होतील.  या  राशीच्या �वद्याथ्या�ना 
शै��णक प्रगती करणे शक्य होईल. सवा�शी समजूतदारपणे आचरण केलेत व पटवून घेतलेत 
तरच सुखाचे होईल. गुरु-शुक्र या शुभ ग्रहांच्या काह� प्रमाणातील अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू 
मनोनुकुल घटना  घडतील व �दलासा �मळेल. श्रद्धा असेल तर दररोज �नय�मतपणे श्रीगणेश 
व श्रीहनुमान उपासना अनुकुल होईल.  
श्रीहनुमानचाल�सा स्तोत्राच ेपठण करा.  
 

(९) धन ु- या म�हन्याच्या काळात या राशीच्या मंडळीचे मन अत्यंत भावनाशील, चंचल, 
अस्वस्थ असे राहण्याची शक्यता �दसते. कोणी काह� समजुतीच्या चार       गोष्ट� 
सां�गतल्या तर� त्या पटणार नाह��. आहे त्या प�रिस्थतीत सुखसमाधान  लाभणार नाह�.  
सतत तक्रार� करत राहाल. पण येथे स्पष्ट सांगतो क�  या म�हन्याचा    पूवार्धर् आपणांस 
खपू अनुकुल व लाभदायक होणार आहे. तेव्हा मन स्वस्थ व  शांत ठेवा, मनावर संयम ठेवा, 
सहनशील व्हा आ�ण आपले कतर्व्य मनापासून नीट पार  पाडा. बौद्�धक, शै��णक, शास्त्रीय 
संशोधनात्मक कायर्�ेत्र असणारांना, तसेच  व�कल�,  सल्लागार�, �हशबे अशी कामे करत 



 

 

असणारांना अपे�ापूत�साठ� काळ अनुकुल होईल. नोकर�त व�रष्ठ कामाचे कौतुक करतील. 
काह�ना नवे कायर्�ेत्र �मळू शकेल. मोठ्या अ�धकार� मंडळीच्या ओळखी होतील. त्यातून �व�वध 
प्रकारच ेलाभ  होतील. काह� मंडळीना जलप्रवासाचे तर काह�ना परदेशगमनाच ेयोग येतील. 
पण म�हन्याच्या उ�राधार्त र�व-श�न या राशीच्या व्ययस्थानी आल्यावर काळ-वेळ-प�रिस्थतीत 
बदल होणे संभवते. अनारोग्य, मनस्ताप देणार्या घटना, मानहानी, आ�थर्क फसवणूक अशापैक� 
घटना घडून असह्य मनस्ताप सहन करावा लागण्याची शक्यता �दसते. जपा. आ�थर्क व्यवहार 
सावधानतेने करा. उष्ण्ता�वकार  बळावण्याची शक्यता �दसते. जपा. वाद, भांडणे, गैरसमज 
आ�द कारणानी कौटंु�बक सुखात व   गहृ्सौख्यात बाधा येऊ शकेल. जपा.  शुभ ग्रहांच्या 
काह� प्रमाणातील अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू  मनोनुकुल घटन  घडतील व �दलासा �मळेल. 
श्रीगुरुदेव द�ात्रयेाची  उपासना करा. “बावन्न श्लोक� गुरुच�रत्रा“चे दररोज �नय�मतपणे पठण 
करा.  
 

(१०) मकर - या राशीच्या मंडळीना या म�हन्याचा काळ अ�तशय अनुकुल व मनेिप्सत पूणर् 
करणारा असा �सद्ध होईल, असे वाटत.े तेव्हा स्वस्थ न बसता �वचारपूवर्क कायार्स आरंभ 
करा. त्यासाठ� अहंकार� व�ृी व �वचारशक्तीवर �नयंत्रण ठेवणे अगत्याच ेहोईल. या राशीच्या 
नोकरदार मंडळीना या म�हन्याचा संपूणर् काळ   अनुकुल होईल. इच्छा आकां�ा पूणर् होतील. 
मोठ्या अ�धकार� मंडळीच्या ओळखी होतील. त्यातून लाभदायक घटना घडतील. कतृर्त्व �सद्ध 
झाल्यास प्र�तष्ठा प्राप्त होईल. नावलौ�कक वाढेल. काह�ना बढती, काह�ना उच्च पद तर काह�ना 
मानाच ेस्थान �मळणेह� शक्य आहे. उच्च बौद्�धक व शास्त्रीय संशोधनात्मक कायर्�ेत्र 
असणाराना कठ�ण समस्या सोडवणे सहज शक्य होईल. काह�ना परदेशवार�ची संधी �मळेल. 
व�कल�-सल्लागार� व्यवसाय, �श�ण�ेत्र, कोळसा, लोखडं, पोलाद व्यापार� यांनाह� काळ  
प्रग�तकारक व लाभदायक होईल. या राशीच्या �वद्याथ्या�ना शै��णक  प्रगतीस काळ अनुकुल 
होईल. मात्र या राशीच्या अ�धकार� मंडळीना स्पष्ट  सांगावेसे वाटत ेक� वाम मागर् धन सहज 
�मळणे शक्य असले तर� तो मोह कटा�ाने टाळाच. सवर् आ�थर्क व्यवहार जपून व सावधानतेन े
करा. आ�थर्क �चतंा त्रस्त करण्याची शक्यता �दसत.े जपा. तसेच जीवनसाथीच ेअनारोग्य वा 
अन्य कारणामुळे  वैवा�हक   जीवनातील सुखात बाधा येणार नाह�, याची काळजी घ्या. शुभ 
ग्रहांच्या अनुकुलतेन ेसतत मनोनुकुल घटना घडतील व मन:शांती लाभेल. श्रीगणेश उपासना 
व श्रीहनुमान   उपासना अनुकुल होईल.  श्रध्देने दररोज हनुमानचा�लसा स्तोत्राचे  पठण 
करा.  
 
 



 

 

(११) कंुभ - सध्या या राशीच्या मंडळीची व�ृी ऐशारामाची झाल� असून मन मात्र हळव,े 
मान�सक संवेदना शीघ्र असणारे असे झाले असावे, असे वाटत.े पण बौद्�धक अस्वस्थता त्रस्त 
करत असण्याची शक्यताह� जाणवते.  अशा प�रिस्थतीत  �व�चत्र, �व��प्त आचरण होणेह� 
संभवते. तसे असेल तर मन व बुद्धीवर ताबा ठेवा, सहनशील व्हा, िजभेला लगाम घाला, नपे�ा 
आपल्या फटकळ बोलण्याने अकारण �प्रय जन दखुावले जातील. जपा. अ�वचारान ेखचर् करू  
नका. या राशीच्या व्ययस्थानी असलेला मंगळ ग्रह अशुभ असून तो गैरसमज, वाद, भांडणे 
यांमुळे अस्वस्थ कर�ल.   तसेच काह� मंडळीना जुन्या दबलेल्या प्रकरणाचा पुन्हा असह्य 
मनस्ताप भोगावयास लावील.  जपा. या राशीच्या नोकरदार मंडळीना या म�हन्याचा उ�राधर्च 
अनुकुल व मनेिप्सत  पूणर् करणारा असा  असणार आहे. पण त्यासाठ� म�हन्याच्या पूवार्धार्त 
�वचारपूवर्क व सावधानतने ेतसेच नम्रतेन ेआचरण करणे आवश्यक होईल. काह�ना बढती, 
काह�ना  पगारवाढ तर काह�ना मनाच े स्थान �मळणेह� संभवते. यां�त्रक तां�त्रक 
नोकर�-व्यवसाय, कलात्मक व्यवसाय असणाराना मात्र या म�हन्याचा प्रथम सप्ताहानंतरचा 
काळ अनुकुल व लाभदायक होईल.  या राशीच्या ज्या मंडळीच्या जन्मकंुडल�त अचानक 
धनलाभाचा योग असेल त्यापैक� काह�ना असा अचानक धनलाभ  वा वारसा हक्कान े 
धनलाभ होणे संभवते.  जीवनसाथीच ेअनारोग्य, दोघातील वाद, गैरसमज अशापैक� कारणानी  
वैवा�हक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवत.े जपा. श्रद्धा असेल तर �शवोपासना  व 
श्रीहनुमान उपासना अनुकुल होईल.  
 

(१२) मीन - सध्या या राशीच्या मंडळीचा स्वभाव अ�तशय चचंल, लहर�, �व��प्तअसा घडला 
असण्याची शक्यता जाणवत.े  �शवाय  कसल� तर� �चतंा, मान�सक व्यग्रताह� त्रस्त करत 
असण्याची शक्यता �दसते. या राशीची लहान मुले तर सध्या अ�तशय हूड, व्रात्य झाल� असतील 
तर त्यांच्यावर बारकाईने ल� ठेवणे जरूर�चे होईल. जपा. एकंदर�त �वचार करता या राशीच्या 
मंडळीना या म�हन्याचा काळ  फारसा अनुकुल नाह� असेच म्हणावे लागेल. केवळ गुरु-मंगळ 
शुभ योगामुळे मनापासून कष्ट प�रश्रम केल्यास अपे��त अथर् प्राप्ती होणे शक्य होईल.  
काह�ना मौल्यवान वस्तूंचा लाभ होणेह�  संभवत.े पण �मत्रांशी �वतुष्ट येणार नाह�, याची 
काळजी घ्या.  व्यापार-व्यवसाया�न�म� ज्यांचा परधम�य मंडळीशी व्यावसा�यक संबंध असेल 
अशाना   मात्र अशा संबंधामुळे अथर्लाभ होऊ शकेल.  काह�ना दरूच्या प्रवासाचे योग येतील. 
या राशीच्या नोकरदार मंडळीनी मात्र नोकर�त आपल्या   स्वभावदोषांवर �नयंत्रण ठेवून  व 
मनावर संयम ठेवून तसेच सह शील बनून आचरण करत काळ व्यतीत करणेच सुखाचे होईल. 
तरच गुरु-शुक्र या शुभ ग्रहांच्या अनुकुलतेन ेमधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व �दलासा 
�मळेल. जुने प्रेमसंबंध असतील तर त ेदृढ होतील.  नवे प्रेमसंबंध , स्नेहसंबंध जुळून येतील. 



 

 

आ�थर्क लाभ होतील. �ववाहेच्चूचं े�ववाह  जमतील. मात्र स्वत:च्या व कुटंु�बयांच्या आरोग्य 
�वषयक समस्या त्रस्त करतील. जपा.  काह� मंडळीना गुरुकृपा तर काह�ना सुसंगती, क�त�, 
प्र�सद्धी प्राप्त होणे शक्य �दसते.  श्रद्धा असेल तर श्रीगुरुदेव द�ात्रयेाची उपासना करा. 
“बावन्न श्लोक� गुरुच�रत्रा“चे पठण करा.  
 
 
 
                      =====ooooo0ooooo===== 


