
 

 

           रा�शभ�व	य  - �डस�बर, २०१५. 
         दादा दामल े(dadadamle@gmail.com) 

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

(१) मषे - स)या  या राशी+या  मडंळीचा /वभाव  अ1तशय लहर4, चचंल असा झाला 

अस6याची  श7यता  जाणवत.े या /वाभा�वक दोषामुळ ेहातनू कळत न कळत �व?च@  

आचरण होण े सभंवत.े जपा. या राशी+या  Cयय/थानी  असललेा हषEल  सापं�Fक  

अडचणी, अडथळ े1नमाEण  कर6याची  श7यता  आह.े काह4नंा िजवावर+या  Hसगंानंा  तJड 

Kयाव ेलाग6याची  श7यताह4  नाकारता यते नाह4. जपा. कुमागL  �म@ापंासनू  दरू राहा. 

तरच आ?थEक  नकुसान ह◌ोणे वाचले. नोकर4-Cयवसायातह4  �वरोधी पOरि/थती  1नमाEण  

हो6याची  श7यता  आह.े �वशषे कPन कलाQमक  नोकर4-Cयवसाय  असले Qयानंी  मन व 

बKुधी शातं ठेवनू व सवE  गो	ट4चंा  साधकबाधक �वचार कPनच आ?थEक  Cयवहार  

करावते. या राशी+या  �वKयाTयाUना  शैWXणक  Hगतीस  काळ अनुकुल होईल; पण 

Qयानंी  कुमागL  �म@ापंासनू  दरू राहाव.े या राशी+या  [या  मडंळीचा परधमLय  लोकाशंी 

Cयावसा1यक सबंधं असले Qयानं ◌ा अशा सबंधंामळु ेकाळ लाभदायक होईल. ष	ठ  /थानी  

असललेा मगंळ \ह  वैKयक]य सशंोधन कायाEत  कायEरत  असणारानंा व 

यां̂@कतां̂@क  नोकर4-Cयवसाय  असणारानंा अनकुुल व Hग1तकारक  होईल; पण या 

राशी+या  मडंळीना आरो_यघातकह4  होईल. शार4Oरक उ	णता  भडकून ताप यणे,े इजा 

होण,े अगंावर फोड यणे,े काह4नंा राि7Qवकाराचा  तर काह4नंा dदय�वकाराचा @ास  होणहे4 

सभंवत.े जपा. �शवाय घरात चोर4 हो6याची  eकंवा आ?थEक  नकुसान हो6याची  श7यताह4  

fदसत.े जपा. सवE  Hकार+या  1नकादाEर  मडंळीना नोकर4त मन/ताप  सहन करावा 

लागले. केवळ ◌ुगgु \हा+य ◌ा अनकुुलतमेळु े सतं1तसखु, कौटुं̂बक सखु व गहृसौkय  

लाभले. lीगजाननाची  उपासना अनकुुल होईल व मन:शातंी लाभले.  

 

(२) वषृभ - या राशीचय्ा मडंळीना या मfहoया+या  काळात /वत :+या  व 

कुटुं̂बया+ंया  आरो_य�वषयक  सम/यानंा  तJड Kयाव े लागलेस े fदसत.े काह4ना 

पोट�वकाराचा तर काह4ना मू@ाशय�वकाराचा  आजार होण ेसभंवत.े काह4ना ताप यणेहे4 

सभंवत.े मfहoया+या  उFराधाEत  नोकर4त वOर	ठ  अ?धकाpयाचा  @ास  सहन करावा 

लाग6याची  श7यता  fदसत.े Qयामळु  े काह4नंा ?चतंा तर काह4नंा  असqय  मन/ताप  

सहन करावा लागले. Qयामळु  ेगहर ेनैराrय  यणेहे4 श7य आह.े जपा. या राशी+या  पचंम 



 

 

/थानी  असलले ेमगंळ व राहू ह ेदोoह4  पाप \ह  सतं1तसखुाच ेs	ट4न  ेH1तकुल  आहते. 

Qयामळु  ेकाह4 मलुाचं ेआजारपण, काह4चं ेअयो_य  आचरण अशापैक] कारणानंी असqय 

मन/ताप  सहन करावा लागलेस े fदसत.े जपा. या काळात या राशी+या  गभEवती  

ि/@यानंी  अकारण दगदग कP नय.े पण मानसोपचार त[oय , tव  पदाथाUचे Cयापार4 ,  

औषध�वvेते, वैKयक]य व यां̂@कतां̂@क  �शWण   घणेार े �वKयाथL  व Cयवसाय  

असणार े यानंा काळ अनकुुल, Hग1तकारक    व लाभदायक होईल. तसचे दलाल4, 

क�मशनवर Cयवसाय  करत असणारानाह4 काळ लाभदायक होईल. �म@ाशंी  वाद, भाडंण े

होण े सभंवत.े जपा. गgु  \हा+या  अनकुुलतने े कौटुं̂बक सखुसमाधान लाभले; काह4 

मडंळीच े /थावर  खरदे4�वv]चे Cयवहार  अपWेनेसुार  पार पडतील. पण नातवेाएक 

मडंळीपैक] काह4चंा @ास  सहन करावा लाग6याची  श7यता  fदसत.े जपा. शvु  \हा+या  

अनकुुलतने ेकाह4नंा थोरकृप◌ा तर काह4नंा  क]तL  H�सKधी  �मळण ेसभंवत.े  lKधनेे 

कुलदैवताची उपासना करा.  

 

(३) �मथनु - या राशी+या  मडंळीनी स)या  हातच े सोड◌ून नवीन काह4 कर6याचा  

�वचारह4 कP  नय.े नोकर4त वा Cयवसायात  सयंम आXण सहनशीलतने ेआचरण कPन 

काळ Cयतीत  करावा. तचे सखुाच ेहोईल. कौट◌ु◌ं̂बक जीवनात �व�वध कारणानंी मन/ताप  

दणेाpया  घटना घड6याची  श7यता  fदसत.े तसचे काह4 मडंळीना राहQया  जागचेी तर 

काह4ना /थावर  सबंधं◌ी सम/या  @/त  कर6याची  श7यता  fदसत.े या राशी+या  

नोकरदार मडंळीना मfहoयाचा  पवूाEधEच  अनकुुल व सखुाचा होईल. Qयामळु  ेQयानंी  ज◌े 

काय साधावयाच े त े मfहoया+या  पूवाEधाEतच  साधनू घ6ेयाचा  HयQन  करावा. 

मfहoया+या  उFराधाEत  �व�वध कारणानी नोकर4त, घर4दार4 मन/ताप  दणेाpया   घटना 

घडण े सभंावत.े �शवाय अनारो_य  बळाव6याची  श7यताह4  आह.े ताप यणे,े असqय 

मन/ताप  होण,े काह4 मडंळीना पोिQवका राचा तर काह4ना मू@ाशय  �वकाराचा आजार 

@/त  कर6याची  श7यता  fदसत.े जपा. वैवाfहक जीवनातह4 जीवनसाथीशी मतभदे, वाद, 

भाडंण े होण े सभंवत.े जपा. या राशी+या  लखेक वगाEला  काळ अनकुुल असनू काह4 

लखेकाचं ेलखेनह4 \थंPपान  ेHका�शत  होण ेश7य आह.े मQुसKद4 , राजकारणी मडंळीना 

तसचे शा/@ीय  सशंोधन कायाEत  कायEरत  असणारानंा काळ अनकूुल, Hग1तकारक  व 

यशदायक होईल. या राशी+या  चतथुE  /थानी  असलyेया  मगंळ व राहू या दोन \हामंळुे 

कौटुं̂बक  सखु व गहृसौkय  यातं बाधा यणे े सभंवत.े जपा. तसचे बधंवुागाEकडूनह4  

मन/ताप  fदला जाण ेसभंवत.े lKधनेे lीगणशे  उपासना करा.  



 

 

(४) ककE  - या राशी+या  मडंळीना या मfहoयाचा  उFराधE  अ?धक Hमाणात  

अनकुुल, Hग1तकारक  व लाभदायक होईल. केवळ सतं1त�वषयक  सम/या  मन/ताप  

दतेील, अस े fदसत.े मलुापंैक] कोणाच े आजारपण, कोणाला आलले े नैराrय , कोणाच े

/वाभा�वक दोष अशापैक] कारणानी ?चतंा वाटले. नोकर4त वOर	ठाचंा  @ास  सहन करावा 

लागले. पण मfहoया+या  उFराधाEत  पOरि/थती  सुधारले. गgु-शvु  या शभु \हा+ंया  

अनकुुलतने े मनोनकुुल घटना घडतील. धन/थानी  असलyेया  गgु \हामळुे कुटुबंात 

आ?थEक  Hगती  होईल. �शवाय कुटुबंात  तर शभु घटना घडतील. /वत@ं  

Cयावसा1यका+ंया  Cयवसायात  वाढ होईल. या राशी+या  Cयापाpयाना  /@ी  

\ाहकाकंडूनच  अ?धक आ?थEक  लाभ होईल. शासक]य, 1नम-शासक]य नोकरदार मडंळीना 

बढती, पगारवाढ, fहतश@ू  पराभतू होतील. 1नयोिजत कायाEत  सफलता लाभले. केवळ 

बधंसुखुात काह4 गैरसमजामळु े बाधा यणे े सभंवत.े जपा. पा6याशी  सबंधं असलyेयानंी  

तसचे नोकर4-Cयवसाय  असलyेयानंी  �वशषे जपाव.े जलभय, �वषभय आह.े जपा. काह4चंी 

मह|वाकाWंा  वाढले; काह4चंी कतEबगार4  �सKध होईल. काह4नंा दरू+या  Hवासाचे तर 

काह4नंा परदशेगमनाच ेयोग  यतेील. उ+च ?चeकQसक  बौK?धक व शा/@ीय  स◌शंोधन 

कायाEत  कायEरत  असणारानंा काळ अनकुुल, Hग1तकारक  व यशदायक असyयाचा  

अनभुव यईेल. आपल4 राशी शभु \ह  गgुची उ+च राशी असyयान◌े व धन/थानी  गgु 

\हच  असyयान  ेसवE  काह4 मनासारख ेघडले व सखुसमाधान लाभले.  

 

(५) �सहं - या राशी+या  मडंळीना या मfहoयाचा  सपूंरण् काळ H1तकुल  असyयामळु  े

Qयानंी  आपyया  सतंापी व अहकंार4 /वभावाला  ता}यात  ठेवून व सहनशील बननू तसचे 

सयंमशील  बननू आचरण केyयास  फारस ेअनारो_य  होणार नाह4 व H1तकुल  काळास 

ट7कर  द6ेयाची  Wमता  Hा~त  होईल. या राशी+या  धन/थानी  असलले े राहू-मगंळ 

आ?थEक  समसय्ा 1नमाEण  करतील. अनप�ेWतपणे आ?थEक  जबाबदाpया  1नमाEण  

होतील व Qया  कशा पणूE  होणार याची ?चतंा लागले. आ?थEक  यणे ेअसले तर त ेवसूल 

होणार नाह4; पण दणे ेमा@  Kयावचे लागले. यामुळचे शार4Oरक उ	णता  भडकून उ	णता  

�वकार बळावतील. काह4 मडंळीना न@े�वकाराचा  तर काह4ना घसा, मान दाढा दखुीचा 

@ास  होण े सभंवत.े जपा. काह4ना शार4Oरक इजा होणहे4 श7य आह.े जपा. गैरसमज, 

मतभदे, वाद, भाडंण े  अशापैक] क◌ारणानंी कौटुं̂बक सखुात व गहृसौkयात  बाधा यऊे 

शकेल. तसचे �व�वध कारणानंी सतं1तसखुातह4 बाधा यणे े सभंवत.े जपा. �वशषे कPन 

मfहoया+य ◌ा उFराधाEत  या राशी+या  नोकरदार मडंळीना नोकर4त वOर	ठ  अ?धकाpयाचा  



 

 

@ास  सहन करावा लागलेस ेfदसत.े जीवनसाथीच ेअनारो_य  आXण अoय  कारण ेयामंळु े

वैवाfहक जीवनातह4 ताणतणाव  1नमाEण  हो6याची  श7यता  fदसत◌े. जपा. या राशी+या  

काह4 मडंळीना Qवचारोगाचा  त काह4ना र7त�वकाराचा  eकंवा मखुदतं�वकाराचा @ास  

सहन करावा लाग6याची  श7यता  आह.े जप◌ा. सदैव सावधानतने ेआचरण करा. कारण 

छो�या मो�या अपघाताची श7यता  fदसत.े जपा. अशा पOरि/थतीत  गgु \हा+या  

अनकुुलतने े बौK?धक कार◌य्W@े  असणारानंा काळ सखुकारक, Hग1तकारक  व  

लाभदायक होईल. lीगणशे  व lीहनमुान  उपासना मन:शातंीसाठ�  उपय7ुत  होईल.  

 

(६) कoय◌ा - या राशी+या  मडंळीना या मfहoयाचा  पूवाEधEच   अ?धक अनकुुल व 

सखुकारक होईल. पण मfहoयाचा  उFराधE  कौटुं̂बक सखु , गहृसौkय  व वैवाfहक 

जीवनातील सखु  या s	ट4न  ेH1तकुल  असाच अस6याची  श7यता  fदसत.े या राशी+या  

काह4 मडंळीना काyप1नक आजार भावना @/त  कर4ल; तर काह4ना फसवणकु]चा @ास  

होण े सभंवत.े जपा. काह4 मडंळीना भावडं�वषयक ?चतंा @/त  कर4ल. काह4 मडंळीना 

झालyेया  अपमानामळु ेअ/व/थता  यईेल. पण या राशी+या  यवुकानंा मनपसतं नोकर4 वा 

कायEW@े  �मळू शकेल. नोकरदार मडंळीनी नोकर4त ज े काय साधावयाच े त े

मfहoया+या  पूवाEधाEतच  साधनू घ6ेयाचा  आटोकाट HयQन  करावा. कारण मfहoया+या  

उFराधाEत  H1तकुल  पOरि/थती   1नमाEण  होण ेसभंवत.े छु~या  शतP्ंपासनू सावध राहा. 

अस ेअसल े तर4 गgु-शvु  या शभु \हा+ंया  काह4 Hमाणातील  अनकुुलतमेळु े  मधनू 

मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व fदलासा �मळले. या राशी+या  [या  मडंळीचा 

भागीदार4त Cयापार -Cयवसाय  आह े Qयानंी  गैरसमजान े वा अoय  कारणान े भागीदार4त 

बाधा यणेार नाह,े याची काळजी �यावी . [याचंी  कोटE  Hकरणे असतील Qयानंी  ती पढु े

ढकल6याचा  HयQन  करावा. नपWेा  H1तकुल  1नकालाला सामोर े जाव े लागण◌य्ाची 

श7यता  नाकारता यते नाह4.  जीवनसाथीच े �व�W~त  आचरण, दोघातंील वाद, भाडंण े

अशापैक] कारणानी वैवाfहक जीवनातील सुखात बाधा यणे ेसभंवत.े जपा. अ)याQम  व 

समाजसवेा याचंी आवड असणारानंा काळ अनकुुल होईल व सखुसमाधान लाभले. lKधनेे  

“बावoन  rलोक]  गgुचOर@ाचे पठण करा.  

 

(७) तुळा - या राशी+या  मडंळीना या मfहoयाचा  पूवाEधE  अ1तशय  H1तकुल  

असyयाचा  अनभुव यईेल. स)या  या राशी+या  मडंळीची मान�सक ि/थती  अ1तशय चचंल, 



 

 

अि/थर  अशा Hकारची  झाल4 अस6याची  श7यता  वाटत.े Qयामळु  ेया H1तकुल  काळात 

Qयानंी  मन:श7ती  वाढ6यासाठ�  आ)यािQमक  उपासना करावीच अस ेआ\हाने सागंावसे े

वाटत.े अशा उपासनसे काळ अनकुुल आह.े Qयामळु  ेहोणारा मन/ताप  ससुqय होईल व 

मfहoया+या  उFराधाEत  पOरि/थती काह4 Hमाणात   अनकुुल यईेल तCेहा  Qयाचा  लाभ 

घणे े श7य होईल. श@रुाशीतील  श1न \हामळुे कुटुबंात अ1न	ट  घटना घड6याची  

श7यता  fदसत.े जपा. काह4 मडंळीना कोटE  Hकरणाशी   मुकाबला करावा लागले. �शवाय 

आ?थEक  सम/या  @/त  करतीलच. काह4ना वाढQया  खचाEह4  ?चतंा त◌र्/त कर4ल;  तर 

काह4ना काह4ना आ?थEक  फसवणूक]चा मन/ताप  सहन करावा लागले. जपा. मतभदे, 

गैरसमज यामळु े �Hय  जणाशंी भाडंण े होण े सभंवत◌े. जपा. बुध \ह  थोडासा अनकुुल 

होईल. काह4 मडंळीना मदुतीचा ताप तर काह4ना डोकेदखुी वा म�द�ुवकाराचा @ास  सहन 

करावा लाग6याची  श7यता जाणवत.े मfहoया+या  उतराधाEत  र�व \ह  या राशी+या  

ततृीय /थानी  गyेयावर  नोकरदार  मडंळीना नोकर4त �व�वध Hकारचे लाभ होतील. पण 

तर4ह4 fहतश@पूासनू  सावध राहाव ेलागलेच. अप�ेWत  सतं1तसखु लाभले. या राशी+या  

�वKयाTयाUना  शैWXणक  Hगती  करण ेसहज श7य होईल. [याचंा  शतेी Cयवसाय  आह े

अशानंा काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. कुटुबंात शभु घटना घडतील. काह4 मडंळीना 

परदशेगमनाची सधंी �मळले. lीग णशे व lीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल . 

 

(८) विृrचक  - या राशी+या  मडंळीना शार4Oरक-मान�सक आरो_या+या  s	ट4न  ेया 

मfहoयाचा  काळ पर्1तकुल असyयाचाच  अनभुव यईेल. र7तदाब , dदय�वकार अस ेआजार 

असणारानंी मन शातं ठेव6याचा  सतत HयQन  करावा. तसचे सयंम व सहनशीलतने े

आचरण कPन H1तकूल  काळाशी मकुाबला करावा. मन/ताप  दणेाpया  घटना घडण,े 

1नयोिजत कायाEत  अडथळ े यणे,े फसवणूक होण,े �Hय  जनाशंी वाद, मतभदे, भाडंण े

होण,े वाढQया  खचाEची  ?चतंा वाटण ेअशापैक] �व�वध कारणानी असqय मन/ताप  सहन 

करावा लाग6याची  श7यता  fदसत.े जपा. सतंाप◌ी /वभाव  असले तर Qयामळु/वत@ंे  

शार4Oरक उ	णता  भडकून न@े�वकार  बळाव6याची  श7यता  जाणवत.े जपा. या राशी+या  

चतथुE  /थानी  असलले◌य्ा नपे+यनूमळु  ेगैरसमज, घरगतुी गो	ट4बंाबत  घोटाळ ेअशापैक] 

कारणानी गqृसौkयात  थोडी बाधा 1नमाEण  होण ेश7य fदसत.े जपा. नोकरदार म◌डंळीना, 

तसचे /वत@ं  Cयापार -Cयवसाय  असणारानंा काळ अनकुुल, Hग1तकारक  व लाभदायक 

होईल. �वशषे कPन  उ+च ?चeकQसक  बौK?धक कायEक्ष@े  व शा/@ीय  सशंोधन 

कायEW@े  असणारानंा सपंणूE  मfहनाचा काळ Hग1तकारक , लाभदायक व सखुसमाधान 



 

 

दणेारा असाच असyयाचा  अनभुव यईेल. कलाQमक  अ�यास , गढू अ�यास  करत 

असणारानंा सKुधा सपंणूE  मfहoयाचा  काळ अनकुुल व सखुकारक होईल. मा@  �व�वध 

कारणानी अप�ेWत  सतं1तसखु �मळ6याची  श7यता  दै/त  नाह4. तसचे या राशी+या  

�वKयाTयाU+या  �शWणात  अडथळमे अडचणी 1नमाE ण होण ेसभंवत.े नोकर4त अ?धकार 

असलyेया  मडंळीना वाममागE  धन सहज �मळण े श7य असल े तर4 Qयानंी  तो मोह 

कटाWाने टाळावाच. काळ शनी \ह ◌ा+या साडसेातीचा असyयान  े होQयाच  े नCहत  े

हो6यास  वळे लागणार नाह4. जपा. �म@ाशंी  �वत	ुट  यणेार नाह4, याची काळजी �या . या 

राशीचय्ा काह4 भा_यवान  मडंळीना मौyयवान  व/तूंचा  लाभ होण ेसभंवत.े lीगणशे  व 

lीहनमुान  उपासना करा. हनमुानचा�लसा /तो@ाचे  1नय�मत  पठण करा. 

 

(९) धनु - या राशी+या  मडंळीच ेमन अQयतं  भावनाशील झाल ेअस6याची  श7यता  

जाणवत.े Qयामळु  ेथोड ेजर4 मना�वgKध काह4 घडल ेतर4 लगचे मन अ/व/थ  होत असले 

व Qयामळु  ेगहर ेनैराrय  यते असाव,े अस ेवाटत.े स)या  लया राशी+या  मडंळीनी नवीन 

अस ेकाह4 न करता मन:शातंीसाठ� अ)यािQमक  उपासनकेड ेलW  Kयाव,े अस ेआ\हाने 

सागंावसे े वाटत.े �शवाय अ)याQम  उपासनसे काळह4 अनकुुल आह.े या राशी+या  दशम 

/थानी  असलyेया  राहूमळु े नोकरदार मडंळीना नोकर4त अनकुुल पOरि/थती  असyयाचा  

अनभुव यईेल. हाती घतेलyेया  कामात यश लाभले. काह4ना बढती, पगारवाढ, अ?धकारपद 

अस ेकाह4 �मळू शकेल. पण Qयासाठ�  मन व बKुधी ि/थर  राखता आल4 पाfहज.े कारण  

स)या  आपyयाला  कोणी काह4 सा?ंगतल ेतर4 त ेपटत नसाव,े वतEमान  पOरि/थतीत  सखु 

वाटत नाह4. सतत तvार4  कर6याची  वFृी  वाढल4  असावी. वा/तसुखु  �मळत नाह4. 

पण लWात  �य◌ा क] श1न \हा+या  साडसेातीचा काळ आह.े गgु-शvु  वगळता इतर 

सवE  \हमान  H1तकुल  आह.े Qयामळु  े सतत मनावर सयंम ठेवनू, िजभलेा लगाम 

घालनू व सहनशील बननूच काळ Cयतीत  केला पाfहज.े सतत सावधानतने ेआचरण करा. 

सवE  आ?थEक  Cयवहार  �वचारपूवEक  करा. मनWोभ  होऊ  दऊे नक◌ा. नवीन काह4 

कर6याचा  �वचारह4 कP नका. तरच फारस ेअनारो_य  होणार नाह4. र7तदाब , dदय�वकार 

असणारानंी तर �वशषेच जपल े पाfहज.े अशा पर्1तकुलकाळातह4 या राशी+या  काह4 

मडंळीना जलHवासाचे तर काह4ना परदशेगमनाच ेयोग यणे ेसभंवत.े सतं1तसखु लाभले. 

या राशी+या  �वKयाथ्E यानंा शैWXणक  Hगतीस  काळ  अनकुुल होईल. lKधनेे बावoन  

rलोक]  गgुचOर@ाचे 1नय�मतपण ेपठण करा.  

 



 

 

(१०) मकर - या राशी+या  मडंळीचा नोकर4-Cयवसाय  काह4ह4 असो, Qयानंा  या 

मfहoयाचा   पवूाEधEच  अ?धक अनकुुल,  Hग1तकारक  व लाभदायक होण◌ार आह.े 

Qयामळु  े Qयानंी  ज े काय साधावयाच े त े मfहoया+या  पूवाEधाEतच  साधनू घ6ेयाचा  

HयQन  करावा. उ+च बौK?धक व शा/@ीय  सशं◌ोधन कायाEत  कायEम_न  असणारानंा, 

वeकल4-सyलागार4  Cयवसाय  असणारानंा तसचे लोखडंी सामान �वvेQयानंा  मfहoयाचा   

पवूाEधE  खपूच लाभदायक होईल. शासक]य, 1नम-शासक]य नोकरदार मडंळीना बढती, 

पगारवाढ, काह4ना उ+च पद तर काह4ना मानाच े /थान  �मळू शकेल. खाजगी नोकर4 

असणारा◌नंाह4 काह4 तर4 Hा~त  होईलच. बुधामळु े नव े �म@  �मळतील. पण र�व-बुध  

मfहoया+या  उFराधाEत  या राशी+या  Cयय/थानी  गyेयावर  मात◌र् पOरि/थती  H1तकुल  

होईल. लाभ/थानी  असललेा शनी \ह  सतं1तसम/या  1नमाEण  कर6याची  श7यता  आह.े 

जपा. या राशी+या  Cयापार4  मडंळीना  /@ी -\ाहकाकंडूनच   अ?धक अथEलाभ  होईल. 

मfहoया+या  उFराधाEत  सतत मन/ताप  दणेाpया  घटना घड6याची  श7यता  आह.े तस े

घडल े तर काह4ना गहर े नैराrय  यईेल. जपा. मन अ/व/थ  राह4ल व आ?थEक  ?चतंा 

@/त  कर4ल जपा. अनप�ेWतपणे  खचाEचे Hमाणह4  वाढ6याची  श7यता  जाणवत.े 

काह4ना मानहानीच े द:ुखह4 सहन कराव े लाग6याची  श7यता  fदसत.े अशा H1तकुल  

पOरि/थतीतह4  शvु  \हा+या  अनकुुलतने े काह4 मनोनकु◌ुल घटना घडतील, वैवाfहक 

जीवनातील सखुसमाधान लाभले व fदलासा �मळले. पण कौटुं̂बक सखुात थोडी बाधा 

1नमाEण  होण े श7य fदसत.े [या+ंया  जoमकुंडल4त  अचानक धनलाभाच े योग आहते 

Qयापंैक]  काह4ना असा अचानक धनलाभ वा वारसा ह7कान  े धनलाभ होण े सभंवत.े 

श7यतो  Hवास  कP नका. प◌र्वासात मन/ताप  सहन करावा लाग6याची  श7यता  आह.े 

आ)यािQमक   उपासनKेवार ेमन:शातंी �मळू शकेल.  

 

(११) कुंभ - स)या  या राशी+या  मडंळीची मनि/थती  अQयतं  अि/थर  झाल4 

अस6याची  श7यता  fदसत.े मान�सक सवंदेनाह4 अ1तशय शीघ ्रहोत असतील.  Qयामळु  े

लगचे गहर ेनैराrय  यते असाव,े अस ेवाटत.े अशा मनि/थतीत  Qया+ंयाकडून  अ�वचाराच े

आचरण होत असाव,े असहे4 वाटत.े इ+छा  नसूनह4 बोलण ेफटकळ समोर+याचा  अपमान 

करणार े अस े होत असाव.े याला मह|वाचे  कारण �हणज  े आ?थEक  ?चतंा अ/व/थ  

करत असावी. पण अशी पOरि/थती  केवळ मfहoया+या  पूवाEधाEतच  होईल. कारण 

मfहoया+या  पवूाEधाEत  र�व-श1न �पतापु@  एक@  दशम या नोकर4-Cयवसाया+या  

/थानी   आहते. Qयामळु  े सतत मन/ताप  दणेाpया  घटना घड6याची  श7यता  असत.े 



 

 

मfहoया+या  उFराधाEत  र�व-बुध या राशी+या  लाभ/थानी  जात असyयान  ेपOरि/थती  

सधुारले व मनोनकुुल घटना घडतील. शासक]य, 1नम-शासक]य न◌ोकरदार मडंळीना 

पगारवाढ, बढती, अ?धकारपद अस ेकाह4 �मळ6याची  श7यता  आह.े पण हाती अ?धकार 

आला तर4 वाममागE  धनाचा मोह टाळाच. मन/ताप , शार4Oरक-मान�सक क	ट  यामंळु े

उ	णता  भडकून अनारो_य  होण े सभंवत.े काह4 मडंळीना मुळCयाधीचा  आजार @/त  

कर4ल. जपा. या राशी+या  स~तम /थानी  असलyेया  गgु \हामळुे �ववाह+ेछू  वधवूराचं े

�ववाह ठरतील. नव े Hमेसबंधं  वा /नहेसबंधं  1नमाEण  होतील. वैवाfहक जीवनात 

सखुसमाधान लाभले. शvुामळुे मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व fदलासा �मळले.  

lीगणशे  व lीहनमुान  उपासना मन:शातंी दईेल.  

 

(१२) मीन - या राशी+या  मडंळीचा /वभाव  स)या  अ1तशय चचंल, अि/थर  व लहर4 

असा झाला अस6याची  श7यता  जाणवत.े या राशी+या  लहान मलु े तर अQयतं  हूड, 

�ाQय , अशी झाल4 असyयाचा  अनभुव Qया+ंया  पालकानंा यते असावा, अस े वाटत.े 

गलुहौशी /वभावामळु  ेऐशारामात पण �वचारा+ंया  तtं4त   fदवस काढ6याची  इ+छा  होत 

असावी. या राशीतील  हषEल  शा/@ीय  सशंोधन कायाEस  अQयतं  उपय7ुत  असनू 

शा/@ीय  सशंोधन कायाEत  कायEम_न  असणारानंा अनकुुल, Hग1तकारक  व यशदायक 

होऊ शकेल. या राशी+या  काह4 मडंळीना काyप1नक ?चतंा @/त  करत असावी. Qयामळु  े

गहर े नैराrय  यणेहे4 श7य fदसत.े  नोकर4-Cयवसाय  कोणताह4 असो, या राशी+या   

मडंळीना या  मfहoयाचा  उFराधEच अनुकुल असणार आह.े  घर4दार4 सवE  fठकाणी 

मनोनकुुल घटना घडतील व fदलासा �मळले. पण मfहoया+या  पूवाEधाEत  �वरोधी 

पOरि/थतीशी मकुाबला करावा लागले. घर4 वडील मडंळीचा �वरोध, तर  नोकर4-

Cयवसायात  अ?धकार4 वगाEकडून  मन/ताप  fदला जा6याची  श7यता  fदसत.े जपा. 

वैवाfहक जीवनातील सुखातह4 �व�वध कारणानी थोडी बाधा य6ेयाचा  सभंाव आह.े पण गgु 

\हामळुे आरो_य  उFम  राह4ल व शvुामळुे मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 

fदलासा �मळले. या राशी+या  �वKयाTयाUना  शैWXणक  Hगतीस  काळ अनकूुल होईल; 

मन:शातंीसाठ� �शवोपासना व lीगgुदवे  दFा@येाची  उपासना अनकुुल होईल. “बावoन  

rलोक]  गgुचOर@ाचे दररोज 1नय�मतपण ेपठण करा.  

 

                     ===ooo0ooo=== 


