
 

 

        रािशभिव�य  - नो�हबर , २०१५. 
            दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 
======================================== 
             सवा�ना   दीपावली
या  हाद�क  शुभे
छा  ! 
======================================== 
((((११११) ) ) ) मेषमेषमेषमेष    ----     या  राशी�या   मंडळीना  या  मिह
याचा  एकूण सव�  काळ  फारसा अनुकुल नाही, 
असेच �हणावे  लागेल.  केवळ  गु� �हच   अनुकुल  अस�याने  या राशी�या  िव�ा�या�ना  
शै�िणक  �गतीस  काळ  अनुकुल होईल.  तसेच  अ!या"माची  आवड  व  ओढ  असले�यांना  
साधने&ारे  मन:शांती  िमळू  शकेल.  या काळात  या राशी�या  काही  मंडळ)चा  *वभाव   लहरी, 
चंचल  झाला असणेही  श,य  आहे.   तसे असेल तर अिवचाराने वागून आ.थ�क  नुकसान हो1याची  
दाट श,यता  आहे. जपा.  या राशी�या  &ादश  *थानी  असलेला  हष�लअ"यंत  तापदायक  ठ5   
शकेल.  तसेच अपेक◌्षाभंग होणेही श,य  आहे. या राशी�या  ष6  *थानी  असलेला मंगळ  उ8णतेचे  
िवकार  िनमा�ण  कर1याची  श,यता  9दसते.   ताप येणे, अंगावर फ◌ोड येणे,  इजा होणे, र:िवकार  
बळावणे अशापैक<  आजार  िनमा�ण  कर1याची  श,यता  आहे. जपा.  =दयिवकार  असणारांनी  
�य>पूव�क  *वस् थ व  शांत  राह1याचा  �य>  करणेच इB  होईल.  असे असले तरी यांिCक -
तांिCक  नोकरी-Dवसाय  असणारांना  तसेच  औषध िवEे"यांना  क◌ाळ अनुकुल व लाभदायक 
होईल.  "याच�माणे  िच9क"सक  बौिHक  काय��ेC  असणारानाही  काळ अनुकुल,  
�गितकारक   व लाभदायक होईल.  परधर◌्मीयांशी Dावसाियक  संबंध असणारांनाही  अशा 
संबंधामुळे काळ लाभदायक होईल. तुलना"मक  द8ृJा   मिह
या�या  पूवा�धा�पे�ा  मिह
या चा 
उKराध�  अनुकुल व सुखकारक होईल.  तापट *वभावर  िनयंCण  ठेवून  व सहनशील  बनून  
आचरण कराल  तर खूपच सुखाचे होईल.  LHा  असेल तर Lीगणेश  उपासना  अनुकुल होईल व  
*व*थता  लाभेल.  
 
((((२२२२)  )  )  )  वृषभवृषभवृषभवृषभ    ----        या  राशी�या   मंडळीना  या मिह
याचा  पूवा�ध�च   अिधक  �माणात  अनुकुल, 
लाभदायक व  सुखकारक  होईल. शासक<य, िनम-शासक<य  नोकरदार  मंडळीनी  जे काय 
साधावयाचे ते पूवा�धा�तच  साधून घे1याचा  �य>  करावा.  मिह
या�या  उKराधा�त  
अनारोNय  व मन*ताप  दणेाOया  घटना घड1याची  श,यता  9दसते.  पण मानिसक रोग  तP  व Qव  
पदाथा�चे  Dापारी  यांना संपूण�  मिह
याचा  काळ  अनुकुल,  �गितकारक  व  समाधानकारक  असा 
जाईल. माC  िमCांशी , सहकाOयाशी  वाद, भांडणे  होणार नाहीत, याची काळजी Rया . इतर 
नोकरी-Dवसाय  असणारां�या  नोकरी-Dवसायात  अि*थर  पSरि*थती  िनमा�ण  होणे संभवते.  या 
राशी�या  चतुर्थ *थानी  असले�या  गु� �हामुळे  कौटंुिबक  सुखसमाधान लाभेल,  गृहसौTय  
लाभेल,  काही मंडळीचे *थावर  खरेदी-िवE<चे  Dवहार  होतील;  पण नातेवाईक मंडळीकडून  
मन*ताप  9दला जा1याची  श,यता  9दसते.  जपा.  पंचम *थानी  असले�या  राV-मंगळामुळे संतती 
सुखात  बाधा येणे संभवते.  मुलांपैक< कोणाचे आजारपण, कोणाचे अयोNय  आचरण,  कोणाचे 
अWयासाकडे  दलु��  अशापैक< कारणानी अपेि�त  संतितसुख  िमळणे श,य  9दसत नाही.  पण 
दलाली, किमशनवर Dवसाय  करत असणारांना  माC  राVमुळे   अपेि�त  अथ�लाभ  होणे  श,य  



 

 

आहे. तसेच या राशी�या  गभ�वती  िXयांनी  अकारण दगदग  क5  नये.   जीवनसाथी�या  
अनारोNयामुळे  वा अ
य  कारणाने  वैवािहक जीवनातील  अपेि�त  सुख समाधान  िमळू शकणार 
नाही. जपा.  तसेच मिह
या�या  उKराधा�त   *वत :�या  आरोNयाकडहेी  ल�  �ावे  लागेलसे 
9दसते.  ताप येणे, अपचन होणे,  अ
य  पोटिवकार बळावणे  अशापैक< आजार हो1याची  श,यता  
9दसते. जपा.  LHा  असेल तर िशवोपासना *वा*�य  व मन:शांत◌ी  दऊे  शकेल.  
 
((((३३३३) ) ) ) िमथुनिमथुनिमथुनिमथुन    ----        या  राशी�या   मंडळीना  या मिह
याचा   पूवा�ध�  सव�च  दBृीनी   �ितकुल  व 
मन*ताप   दणेारा  अस�याचा  अनुभव येईल.  नोकरीत  वSर6ांची  अवकृपा,  कौटंुिबक  जीवनात  
ि�य   जनापासून  होणारा  दरुावा,  मतभेद,  वाद, भांडणे,   घडणाOया   अिनB  घटना, *वत :चे  
अनारोNय  , राह"या  जागेची Yकंवा  *थावर  संबंधी  सम*या , संतितिवषयक सम*या    अशापैक< 
िविवध कारणांनी  असZ  मन*ताप   सहन करावा लाग1याची  श,यता  9दसते.  मनावर व 
िवचारश:<वर  ताबा ठेवून आिण  सहनशील बनून  आचरण  के�यास  होणारा मन*ताप   सुस[य 
होईल. अशा  पSरि*थतीतही  शुEा�या  काही �माणातील   अनुकुलतेमुळे  काही मनोनुकुल घटना 
घडतील व 9दलासा िमळेल. अ!या"मात  रस  असणारांना  उपा\े&ारे  साि"वक   सुखशांती व  
*व*थता   लाभू शकेल.  मिह
याचा  उKराध�  तुलना"मक  द8ृJा  खूपच  अनुकूल  व   
�गितकारक   व  सुखकारक  अस�याचा   अनुभव येईल.  िवरोधक  िन8�भ  होतील.   सव�  
�कार�या  नोकरदार  मंडळीना नोकरीत  अनुकूल  व सुखक◌ारक  काळ अस�याचा  अनुभव येईल.  
आरोNय  सुधारेल.  हाती घेतले�या  काया�त  यश लाभेल.   बौिHक   व  शाXीय  संशोधन 
काय��ेC  असण◌ारांना  िविवध �कारचे  लाभ  होणे संभवते.  या राशी�या  लेखकांचे  लेखन  
�ंथ5पाने  �िसH  होईल.  �वासाचे  योग  येतील.   आ.थ�क   लाभ  होतील.   येथे एक  
मह"वाची  गोB   सांगावीशी  वाटते,  क< या राशी�या   युवकांनी स!या   आहे तो  नोकरी-
Dवसायच  िचकाटीने  करावा.  हातचे सोडून  नवीन काही  कर1याचा   �य>  अिजबात  क5   
नये.  LHनेे  Lीगु5  दKाCेयाची  उपासना करा.  दररोज  िनयिमतपण◌े  “ बाव]  ^ोक<  
गु�चSरCा “चे  पठण  करा.  
 

(४) कक�  - या राशी�या   मंडळीना  या  मह�याचा  पूवा�ध�  ग�ृसौ�यास  व 

उ�राध�  नोकर त  "#तकुल  असाच अस'याची  श(यता  दसते. पण उ�च बौ./धक व 

शा01ीय  संशोधन 2े1ात  काय�रत  असणारांना काळ अनुकुल , "ग#तक ◌ारक  व 

लाभदायक होईल. या राशी�या  काह  मंडळीकडून “ पोटात एक, ओठात दसुरेच !”  असे 

आचरण होणे संभवते. तसे आचरण नुकसानकारक आहे याची त◌य्ांनी जाणीव ठेवावी. या 

राशी�या  ततृीय 0थानी  असलेले राहू-मंगळ या राशी�या  मंडळी�या  मनात उCसाह , 

0फूतE  व महFवाकां2ाजागृ त होणे संभवते.  तसेच मनाच े औदाय�  "दHश�त  

कर'याचा  मोहह  #नमा�ण  होईल. गुI-शुJ  या शभु Kहां�या  अनुकुलतेने कुटंुबात शभु 

घटना घडतील, 0वतं1  Mयवसाय  असणारां�या   Mयवसायात  वाढ हो'यास  काळ 



 

 

अनुकुल होईल. अपेO2त  अथ�लाभ  होईल. या राशी�या  Mयापार  मंडळीना 01ी - 

Kाहकांकडूनच   अ/धक अथ�लाभ  होईल.  मा1  या राशी�या  पंचम 0थानी  असलेले 

श#न व रPव PवPवध कारणांनी संत#तसुखात बाधा #नमा�ण   करतीलसे दसते.  या 

राशी�या  Pव.याRयाS�या   शै2Uणक  "गत ◌ीत PवPवध कारणानी अडथळे, अडचणी  

#नमा�ण  होणे संभवते.  या राशी�या  काह  मंडळीना  "वासयोग  येतील. पण "वासात  

इजा हो'याची  श(यता  दसते. जपा. मह�या�या  उ�राधा�त  गहृसौ�य  व Hम1सुख  

Hमळेल. मन:0वा0RयासाठX  दररोज #नयHमतपणे “ बाव�न  YलोकZ  गुIच[र1ाचे “ पठण 

करा. 

 

(५) 	सहं - या राशी�या  नोकरदार मंडळीना या मह�याचा  पूवा�ध�च   काह  

"माणात    अनुकुल, "ग#तकारक  व लाभदायक होईल. मह�या�या  उ�राधा�त  मा1   

सव�च  बाबतीत "#तकुल  प[रि0थतीला  त]ड .यावे लागेलसे दसते. मह�या�या  

उ�राधा�त  गुI Kह  सोडून इतर सव�च  Kह  "#तकुल   असणार आहेत.  Cयामुळे  

घर दार  सव�  ठकाणी मन0ताप  देणा^या   घटना घड'याची  श(यता  दसते. काळ 

"#तकुल  आहे याची जाणीव ठेवून मन व Pवचारश(तीवर  ताबा ठेवून, िजभेला लगाम 

घालनू  व सहनशील बननू आचरण करणेच सुखाचे होईल. नपे2ा  मनाPवI.ध घडणा^या  

घटना, आ/थ�क  सम0या , PवPवध कारणांनी  कौटंु_बक व वैवाहक  जीवनात #नमा�ण  

होणारा तणाव, छोटेमोठे अपघात, इजा, 0वत :च े व कुटंुबातील अ�य  कोणाच े गंभीर 

आजारपण, राहCया  जागेची सम0या  aकंवा 0थावरसंबंधी  सम0या   यांमुळे 10त  Mहाल .  

काह ना Cवचा  रोगाचा 1ा स तर काह ना मुख दंत Pवकाराचा 1ास  तर काह ना 

र(तPवकाराचा   1ास   सहन करावा लागेलसे दसते. अशा Pवपर त काळात गुI 

Kहा�या  अनुकुलतेने बौ./धक व शा01ीय  संशोधन काया�त  काय�रत  असणारांना काळ 

अनुकूल होईल  व PवPवध "कारचे  लाभ होतीलसे दसते.  तसेच या राशी�य◌ा 

Pव.याRयाSना  सु.धा  शै2Uणक  "गतीस  काळ अनुकुल होईल. "#तकुल  काळात 

मन:शांती  लाभावी यासाठX b.धेने  bीगुIदेव  द�ात्रेयाची उपासना करा. दररोज 

#नयHमतपणे एकाK  मनाने “ बाव�न  YलोकZ  गुIच[र1ाचे  “ पठण करा.  

 

(६) क�या  - या राशी�या  मंडळीना या महि◌�याचा उ�राध�  अ/धक अनुकुल, 



 

 

"ग#तकारक   व लाभदायक होईल. मह�या�या  पूवा�धा�त  नोकर त Pवरोधी प[रि0थती  

#नमा�ण  होणे संभवते. Cयामुळे  अस�य मन0ताप  सहन कराव◌ा लागेल. िज.द  

0वभावामुळे  अकारण bम  व दगदग होणे संभवते. Cयामुळे  अनारोcयह  होणे श(य 

आहे. जपा. अपमान झाeयास  सूडबु.धी #नम� ◌ाण होईल. जपा. काह ंना ने1ाPवकाराचा  

तर काह ंना वातPवकाराचा 1ास  सहन करावा लागेल. आ/थ�क  सम0या  10त  करतील. 

मह�या�या  उ�र ◌ाधा�त नोकर तील प[रि0थती  सुधारेल व अनुकुल घटना घडतील. 

काह ंना उ�म  नोकर  लागेल; तर काह ंना आवडते काय�2े1  "ाgत  होईल. मा1  

कोणाशी श1Cुव  #नमा�ण  होणार  नाह , असे आचरण करा. श1रुाशीतील  शनी 

Kहामुळे  भावंड Pवषयक एखाद  /चतंा 10त  कर लसे दसते. षiठ  0थानी  असलेeया  

नेप�यनूमुळे  काह ना फसवणकZचा 1ास  तर काह ना काeप#नक आजाराची भावना 

10त  कर ल. तसेच काह ना अि0थर  मनि0थतीचा 1ास  सहन करावा लागेल. मतभेद, 

जीवनसाथीच े Pव/च1  आचरण, कोट�  "करणे  असतील तर Cयांचा  1ास  सहन करावा 

लागेल व Cयामुळे  वैवाहक जीवनातील सुखात बाधा येऊ शकेल. अkयाCम , सामािजक 

काय�  यांची आवड असणारांना या मह�याचा  संपूण�  काळ अनुकुल  होईल व काया�त  

"गती  होईल. श(यतो  "वास  कl नका.  1ास  होणे संभवते. b.धा  असेल तर 

bीगणेश  व bीहनमुान  उपासना अनुकुल होईल.  

 

(७) तुळा - सkया  या राशी�या  मंडळीचे मन अCयंत  भावनाशील व चचंल झाले 

अस'याची  श(यता  जाणवते. Cयात  सतत मन0ताप  देणा^या  घटना घडत अस'याची  

श(यताह  दसते. कौटंु_बक सुखात बाधा येणे संभवते. जपा. कोट�  "करणे  असतील तर 

Cयांचा  1ासह   सहन करावा लागेल.  Cया त भर mहणनू  आ/थ�क  सम0याह  #नमा�ण  

होणे संभवते. अशा प[रि0थतीत  मनावर व Pवचारश(तीवर   अनावYयक  ताण पडून  

काह ंना डोकेदखुीचा तर क◌ाह ंना मnदPूवकाराचा 1ास  सहन करावा लाग'याची  श(यता  

जाणवते. काह जण गHलतगा1  होणेह  श(य आहे. र(तदाब , oदयPवकार असणारांनी 

Pवश◌ेष काळजी घेणे जlर च े होईल. P"य  जनांशी वाद, भांडणे होणार नाह त, याची 

काळजी pया . शार [रक उiणता  भडकून काह ंना मुदतीचा ताप, काह◌ी◌ंना डोqयाची दखुणी, 

काह ंना घसा,मान, दात दखुीचा 1ास  होणे संभवते. जपा. मंगळ Kह  अCयंत  "#तकुल  

आहे. Cयामुळे  काह  जुनी दबलेल◌ी "करणे  असतील तर Cयांचा  अस�य मन0ताप  सहन 



 

 

करावा लागेल. जपा.   श#न  Kहा�या  साडसेातीचा अखेरचा सMवा  वषा�चा  काळ बाकZ 

आहे. तेवढा काळ सहनशीलतेने, नrतेने  व मन शांत ठेवनू जाऊ दलात तर  भावी 

काळातील अनुकुलतेचा आनंद चाखता येईल. अशा "#तकुल  काळात गुI-शुJ  या शभु 

Kहां�या  काह  "माणातील  अनुकुलतेने मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व 

दलासा Hमळेल. अkयाCमात  रस असेल तर उपासने.वारे मन:शांती Hमळू शकेल. 

bीगणेश  व bीहनमुान  उपासना अनुकुल होईल.  

 

(८) विृ�चक  - श#न Kहा�या  साडसेातीचा काळ आहे; Cयामुळे  या राशी�या  

मंडळीनी मनावर व Pवचारश(तीवर  ताबा ठेवून संयम आUण सहनशीलतेचे आचरण केले 

तर खपूच सुखाचे होईल. सव�  "कार�या  अनारोcया चा फारसा 1ास  होणार नाह . या 

माह�याचा  काळ या राशी�या  मंडळीना फारसा अनुकुल नसeयाने  सतत मन0ताप  

देणा^या  घटना घडणे संभवते. नोकर -Mयवसायात , घर दार  सव�  ठकाणी मन0ताप  

देणा^या  घटनाच घड'याची  श(यता  जाणवते. अशा प[रि0थतीत  न /चडता, न संतापता 

सहनशील बननू नrतेचे  आचरण करणेच सुखाचे होईल. घर�या  जबाबदा^या  पार 

पाड'यासाठX  आवYयक   ती अथ�"ाgती  HमळPव'यासाठX   खपू प[रbम  व दगदग 

कराल तर "चडं  थकवा येईल. या राशी�या  काह  मंडळीना P"य  जनां�या  

0थलांतरामुळे   Pवयोगाच े द:ुख  सहन करावे लाग'याची  श(यता  दसते.  जीवन- 

साथी�या  अनारोcयामुळे  वैवाहक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते.  या राशी�या  

Pव.याRयाS�या   शै2Uणक  "गतीत  अडथळे येणे संभवते. तसेच PवPवध कारणांनी  या 

राशी�या  मंडळी�या  संततीसुखात  बाधा येणे श(य आहे. अशा "#तकुल  प[रि0थतीत  

गुI-शुJ  या सािCवक  Kहां�या  मदतीने मनोनुकुल घटना घडतील व दलासा Hमळेल. 

या राशी�या  लाभ0थानी  असलेeया  मंगळामुळे काह ना मौeयवान  गोiट ंची  प◌र्ाgती होणे 

संभवते. नोकर त अ/धकार असलेeया  मंडळीना वाममाग�  धन सहज Hमळणे श(य असले  

तर  Cयांनी  तो मोह सोडावाच. तेच सुखाचे होईल. केवळ बौ./धक, व शा01ीय  संशोधन  

काया�त  काय�रत  असणारानाच काळ अनुकुल, "ग#तकारक  व लाभदायक होईल. शुJ  

Kहा�या  अनुकुलतेने मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व दलासा Hमळेल. b.धेने   

हनमुानचाHलसा 0तो1ाचे  पठण करा.  

 



 

 

(९) धनु - या राशी�या  मंडळीना या मह�याचा  पूवा�ध�च  अनुकुल, "ग#तकारक  व  

लाभदायक होईल. तर ह  Mयय0थानी  असलेला श#न Kह  सहज सुखसमाधान देणार 

नाह , ह  बाब kयानात  घेऊन सावधानतेने व खा1ीपूव�क  प[रि0थती  असeयाचे  पाहूनच 

काय�वाह  करा. शासकZय नोकरदार मंडळीना PवPवध "कारचे  लाभ होणे संभवते. काह ना 

बढती, काह ना पगारवाढ, कतृ�Cववान  मंडळीना उ�च पद वा मानाच े0थान  Hमळू शकेल.  

0वतं1  Mयवसाय  असणारांना तसेच यां_1कतां_1कनोकर -Mयवसाय  असणारानाह    

Mयवसायात  वाढ कर'यास  प[रि0थती  अनुकुल होईल व आ/थ�क  लाभ होतील. पण  

वाममाग�  धन सहज देणे/घेणे श(य असले तर  तो मोह टाळाच. साडसेातीचा काळ आहे 

व श#न Kह  तमुची सCवपर 2ा  पाह'यास  PवPवध "कारे  अडचणी #नमा�ण  कर'याची  

श(यता  आहे. सव�  आ/थ�क  Mयवहार  सावधानतेने व फसवण◌ूक होणार नाह  याची 

खा1ी  कlनच करा. मन0ताप  व मानहानी होणे संभवते. जपा. मह�या�या  उ�राधा�त  

रPव, बुध Mयय0थानी  गेeयावर  तर खपूच सहनशील बननू व मन शांत ठेवनू नrतेचे  

आचरण करा. Cयामुळे  "#तकुलप[रि0थतीला  ट(कर  देणे सहज श(य होईल. नपे2ा  

नैराYय  येऊन शार [रक अनारोcय  होणेह  श(य आहे. जपा. मन भावनाशील बनेल व 

मनाPवI.ध थोड े काह ह  घडले तर  अ0व0थता  येईल. अशा प[रि0थतीतह  काह  

मंडळीना जल"वासाचे  तर काह ना परदेशगमनाचे योग संभवतात. या राशी�या  चतथु�  

0थानी  असलेले हष�ल  व केतू हे दो�ह  Kह  कौटंु_बक सुख व ग�ृसौ�यात  बाधा 

आणतील जपा. भाcय0थानी  असलेeया  गुI Kहामुळे  संत#तसुख लाभेल. आkयािCमक  

उपासनेत "गती  होईल व "#तकुल  काळ सुस�य होईल. b.धेने  बाव�न  YलोकZ  

गुIच[र1ाचे  #नयHमतपण पठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशी�या  मंडळीना या मह�याचा  संपूण�  काळ अनुकुल व 

मनोनुकुल घटना घडPवणारा असeयाचा  अनभुव येईल. tयां�या  ज�मकंुडल त  अचानक 

धनलाभाच े योग आहेत अशापैकZ काह ना असा धनलाभ होण◌े संभवते. तसेच काह ना  

वारसा ह(काने  असा अचानक धनलाभ होणेह  श(य आहे. शासकZय, #नम-शासकZय 

नोकरदार मंडळीना, वaकल -सeलागार  Mयवसाय असणारांना, उ�च बौ./धक व शा01ीय  

संशोधन काय�2े1  असणारांना काळ अनुकुल, "ग#तकारक  व लाभदायक होईल. मा1  

PवPवध कारणांनी संत#तसुखात बाधा येणे संभवते. जपा. शासकZय नोकरदार मंडळीना 



 

 

बढती, पगारवाढ, उ�च पद अशापैकZ काह  "ाgत  होणे संभवते. अशा अनुकुल काळातह  

या राशी�या  काह ना आ/थ�क  सम0या  10त  करतील, तर काह ना आ/थ�क  

जबाबदा^या  कशा पार पडतील याची /चतंा 10त  कर ल. काह  मंडळीना आर◌/्थक 

घोटाqयाची सम0या  10त  कर ल . जपा. श(यतो  "वास  कl नका. "वासात  

मानहानी वा अ�य  "कारचा  1ास  होणे संभवते. तर ह  या र◌ाशी�या काह  भाcयवान  

मंडळीना परदेशगमनाचे योग संभवतात. तसेच राहूमुळे कौटंु_बक  सुख व ग�ृसौ�यात  

बाधा येणे संभवते. जपा. पण भाcय 0थानी  असलेeया  शुJामुळे  Pवपर त प[रि0थतीत  

काह  मनोनुकुल घटना घडतील व दलासा Hमळेल. या राशी�या  Mयापार  मंडळीना 01ी -

Kाहक ◌ा◌ंकंडूनच अ/धक अथ�लाभ  होईल. मन:शांतीसाठX आkयािCमक  उपासना करा. 

b.धेने  दररोज #नयHमतपणे bीगणेश  व bीहनमुान  उपासना करा.  

 

(११) कंुभ - सkया  या राशी�या  मंडळीची मनि0थती  व Pवचारश(ती  अCयंत  

अि0थर , चचंल अशी  झाल  असावी, असे वाटते. Cयामुळे  अPवचाराने खच�  होणे 

संभवते. जपा. तसेच अशा अव0थेत  Pव/च1  आचरण होणेह  संभवते. 0वत :वर ल 

संतापाने इतरांशी बोलणेह  धारदार, फटकळ इ�छा  नसताना समोर�याचा  अपमान 

करणारे असे होत असावे, असे वाटते. शीu  मानHसक संवेदना, आ/थ�क   /चतंा यामुळेह  

असे आचरण घडत असावे, असे वाटते. हळMया  मनि0थतीमुळे  मनाPवI.ध थोडहे  काह  

घडले तर  गहरे नैराYय  येत असावे, असे वाटते. अशा प[रि0थतीत  मन व बु.धी शांत 

ठेवनू व आkयािCमक  उपासनेत ल2  घातलेत तर खपूच सुखाचे होईल. मंगळ व राहू हे 

दोन Kह  कौटंु_बक सुख, गहृसौ�य  व वैवाहक जीवनातील सुखात बाधा आणतील. जपा. 

अशा Pवपर त काळातह  या राशी�या  Pववाहे�छू  वध ू वरांचे Pववाह ठरतील व संप�न  

होतील.  तसेच "ेमसंबंध  असतील तर ते घvट होतीलसे दसते. या राशी�या  नोकरदार 

मंडळीना मह�याचा  पूवा�ध�  नोकर त मन0ताप  देणाराच असeयाचा  अनभुव येईल. पण 

मह�या�या  उ�राधा�त  प[रि0थती  बदलेल व मनोनुकुल घटना घडतील. मा1  

वाममाग�  धन सहज Hमळणे श(य असले तर  कटा2ाने  तो मोह टाळाच. होCयाचे  

नMहते  हो'यास  वेळ लागणार नाह . जपा. श1रुाशीतील  शनीमुळे या राशी�या  0वतं1  

Mयावसा#यकाना  काळ "#त कुल असeयाचाच  अनभुव येईल. पण उ�च बौ./धक व 

शा01ीय  संशोधन काय�2े1  असणारांना काळ अनुकुल व "ग#तकारक  असeयाचा  



 

 

अनभुव येईल. गुI-शुJ  Kहां�या  अनुकुलतेने मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व 

दलासा Hमळेल.  

(१२) मीन - या राशी�या  मंडळीना या मह�याचा  संपूण�  काळ अनुकुल नसeयाचाच  

अनभुव  येईल. सkया  या राशी�या  मंडळीचा 0वभाव  अCयंत  अि0थर , चचंल व लहर  

असा झाला अस'याची  श(यता  जाणवते. कोणाचाह  धाक, दडपण, केलेला उपदेश 

अस�य होत असावा, असे वाटते. या राशी�या  लहान मुलांना पालकांनी Pवशषे जपावे. या 

राशीची लहान मुले या काळात अCयंत  हूड, wाCय  अशी होणे संभवते. जपा. मानHसक 

/चतंा, शीu  मानHसक संवेदना होत असeयास  मनाPवI.ध थोड ेकाह ह  घडले तर  लगेच 

गहरे नैराYय  येत असावे, असे  वाटते. या राशी�या  सgतम 0थानी  असलेeया  राहू व 

मंगळ या Kहांमुळे  वैवाहक जीवनातील सुखातह  PवPवध कारणांनी बाधा येणे संभवते. 

जपा. भागीदार त Mयापार -Mयवसाय  असणारांनी भागीदार  संबंधात बाधा येणार नाह , 

याची काळजी pयावी . तसेच कोट�  "करणे  असतील तर Cयांचाह  1ास  होणे संभवते. 

काह  मडळी�या  मनात कपट  Pवचारांचा "भाव  पड'याची  श(यता  जाणवते.  तसेच 

काह ंना वाईट मागा�ने  "Hस.धी  Hमळणेह  संभवते. जपा. बौ./धक व  शै2Uणक  

नोकर -Mयवसाय  असणारांना व गुgत  पोल स खाCयातील  कम�चा ^याना  काळ अनुकुल व 

सुखकारक जाईल. या राशी�या  Pव.याRयाSना  शै2Uणक  "गतीस  काळ अनुकुल होईल.  

मा1  चचंल 0वभावावर  ताबा ठेवता आला पाहजे.  अशा "#तकुल  काळातह  या 

राशी�या  काह  भाcयवंताना  दरू�या  "वासाची  संधी Hमळेल. मन:0वा0Rय  व 

आCमPवYवास  वाढ'यासाठX  bीगुI देवद�ा1येाची  उपासना करा. “बाव�न  YलोकZ  

गुIच[र1ाचे “ पठण करा.  
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