
 

                       रा�शभ�व�य - फे�वुार�, २०१८. 
                           दादा  दामले ( dadadamle@gmail.com) 
========================================================= 
(१) मेष - या राशी�या मंडळींचा वत�मान �वभाव अ�यंत अि�थर, चंचल व लहर� असा झाला               
असावा असे जाणवत.े �यामळेु कोणी समजतुी�या चार गो�ट� सां�गत�या, उपदेश केला तर� ते             
अपमाना�पद वाटत असावे. या राशीची लहान मलेु तर अ�यंत हूड, �ा�य, खोडकर झाल�             
अस�याची श�यताह� जाणवत.े पण या �थम �थानातील हष�ल शा��ीय संशोधन काया�त काय�म�न            
असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होणेह� संभवत.े तथा�प या राशी�या चतथु� �थानी            
असलेला राहू अ�न�ट असनू कौटंु�बक सखुात बाधा �नमा�ण कर�ल. जपा. या राशी�या शासक�य,             
�नम-शासक�य नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ अनकुुल होणार असनू तो या            
राशी�या मंडळीं�या इ�छा आकां�ा पणू� कार�लसे �दसत.े हाती घेतले�या जबाबदार��या काया�त           
�गती होईल, यश �मळेल, आ�थ�क लाभ होतील. काह� मंडळींना बढती, पगारवाढ असे काह� �मळेल,              
तर काह�ंना मानाचे �थान वा ��त�ठा �ा�त होईल. मो�या कतृ��ववान मंडळीं�या ओळखी होतील             
व �यातनू अ�धक �गतीची संधी �मळेल. �यामळेु शार��रक-मान�सक आरो�यह� चांगले राह�ल. या            
राशी�या �वतं� �यवसाय असणा�या मंडळीं�या �यवसायात वाढ होणेह� श�य आहे. या राशी�या            
यवुकांनी आहे ती नोकर�च �यवि�थत करावी. �यात बदल कर�याचा �कंवा नवे काह� कर�याचा             
�वचारह� क� नये. नकुसान होणे संभवत.े जपा. म�ह�या�या �थम स�ताहानंतर श�ु �ह या             
राशी�या लाभ�थानी गे�यावर अनकुुल होईल व �यामळेु सव� काह� मनासारखे घडले व सव� �कारचे              
सखु समाधान �मळेल. मन:शांतीह� �मळेल. पण आ�थ�क �यवहार मा� �वचारपवू�क करा. आ�थ�क            
घोटाळे, नकुसान होणे संभवत.े जपा. तसेच कुमाग� �म�ांपासनू दरू राहा. या राशी�या �ववाहे�छू             
यवुकयवुतींना �ववाहयोग संभवतो. �ेमसंबंध असतील तर ते �ढ होतील. मा� वीज, पाणी            
यांपासनू धोका अस�याने जल�वास क� नका. तसेच सतत सावधानतनेे आचरण करा. अपघात            
भय आहेच. उ�णता �वकारांचे आजार ��त करतील. जपा. ��धा असेल तर �ीगणेश व �ीहनमुान              
उपासना  सखुशांती  देईल.  
 
(२) वषृभ - या राशी�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा उ�राध�च अ�धक अनकुुल अस�याचा             
अनभुव येईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त भय, �नराशा, मानहानी �वरोध अशापकै� घडणा�या घटनांचा           
अनभुव येणे संभवत.े पण म�ह�या�या उ�राधा�त प�रि�थती बदलेल. प�ुकळसे मनोनकुुल असे घडून            
येईल. काह�ं�या इ�छा आकां�ा पणू� होतील; तर काह�ंना बढती, पगारवाढ असे काह� �मळू शकेल.              
मो�या वजनदार मंडळीं�या ओळखी होतील व �या ओळखीचा लाभदायक उपयोग होणे श�य            
होईल. �शवाय मान�सक, कौटंु�बक सखु समाधान लाभेल. पण या राशी�या �यय�थानी असलेला            
हष�ल �ह मा� या राशी�या काह� मंडळीना अस�य मन�ताप देणारा अस�याचाच अनभुव येईल.             
�वतं� �यापार, �यवसाय असणा�या काह� जणांना काळ अनकुुल होईल; तर काह�ंना अि�थर            
प�रि�थतीशी मकुाबला करावा लागेल. मान�सक रोग त� आ�ण �व पदाथा�चे �यापार� यांना मा�             
संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. या राशी�या ष�ठ �थानी असलेला गु� आरो�य              
उ�म राख�यास उपय�ुत होईल; पण या राशी�या अ�टम �थानी असलेला श�न मा� काह�             
मंडळीना अस�य मन�ताप देईल, असे वाटत.े ववैा�हक जीवनात जीवनसाथीचे अनारो�य,          
दोघांतील वाद, गैरसमज अशापकै� कारणांनी सखुसमाधान लाभणे अश�य होईल. �यांचा          
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भागीदार�त �यापार-�यवसाय असेल �यांनी संशयाने भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी           
�यावी. या राशी�या ततृीय �थानी असलेला राहू अनकुुल होणार असला तर� काह�ह�            
कारणाने बंधसुखुात बाधा �नमा�ण कर�ल. जपा. तसेच भा�य�थानी असले�या केतमूळेु          
संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े ��धा असेल तर कुलदैवताची उपासना करा. �यामळेु मन:शांती            
लाभेल.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या मंडळींनी या म�ह�या�या काळात शार��रक-मान�सक आरो�याची           
काळजी घेणे अग�याचे होईल. उ�णता�वकार बळावतील व �यामळेु काह� मंडळींना ताप येणे,            
अगंावर फोड येणे, र�त�वकार, �दय�वकार वाढणे, काह�ंना अप�चाराचा �ास सहन करावा लागणे            
अशापकै� आजार हो�याची श�यता �दसत.े चोर� �कंवा आ�थ�क नकुसानीमळेु काह�ंना अस�य           
मन�ताप सहन करावा लागेल. राहूमळेु आ�थ�क �चतंसेह कौटंु�बक वाद, भांडणे आ�द कारणामळेु            
कौटंु�बक सखुातह� बाधा येणे श�य �दसते अपार क�ट सहन करावे लागतील. या राशी�या पंचम              
�थानी असले�या गु� �हामळेु या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गती करणे श�य होईल, उ�च             
संशोधक ब�ुधी असणारांना आप�या संशोधन काया�त �गती करणे श�य होईल . �यांचे �ेमसंबंध             
आहेत �यां�या �ेमसंबंधात वाढ होईल. या राशी�या नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा उ�राध�च काह�            
�माणात अनकुुल होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त अपे�ाभंगाचे द:ुख सहन करावे लागेल. इ�छाअपे�ा           
पणू� कर�यात अडथळे �नमा�ण होतील. �यामळेु संत�त �हाल. काह� मंडळीना वडील मंडळींचा            
�वरोध सहन करावा लागेल. बढतीची अपे�ा जे करत असतील �यांची �नराशा होईल. पण             
म�ह�या�या पवूा�धा�त बधु-श�ुा�या अनकुुलतमेळेु ज�मकंुडल�त योग असतील तर �व�वध �कारे          
आ�थ�क लाभा�या घटना घडतील. मा� या राशी�या व�ृद मंडळींना मन�तापच सहन करावा लागेल.             
म�ह�या�या उ�राधा�त प�रि�थती बदलेल. मान�सक सखु लाभेल. खपू काह� मनासारखे घडले.           
अ�या�मात रस असणारांना उपासने�वारे मन:शांती लाभेल. काह�ंना सचूक �व�ने पडतील.          
काह�ंना परदेशगमनाची संधी �मळेल. मा� कारण असो वा नसो, �म�ांशी भांडणे होणे संभवत.े             
जपा. शा��ीय संशोधन काया�त काय�रत असणारांना काळ �ग�तकारक व यशदायक होईल. ��धा            
असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल व येणारे नरैा�य दरू होईल. दररोज             
�नय�मतपणे  “बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा”चे  पठण   करा.   
 
(४) कक� - या राशी�या मंडळीना या म�ह�या�या काळात मन�ताप देणा�या घटना सहन करा�या               
लाग�याची श�यता �दसत.े �यामळेु �वत:लाच �ास क�न �याल. पण मनावर ताबा ठेवनू व             
सहनशील बननू आचरण केलेत तर खपूच बरे होईल. नपे�ा अनारो�य होऊन वात�वकाराचा एखादा             
आजार ��त कर�ल. या म�ह�यात या राशी�या मंडळींना कौटंु�बक सखु व गहृसौ�य लाभेल; पण              
नातवेाईक मंडळींचा �ास होणे संभवत.े जपा. तसेच मलुांपकै� कोणाचे अनारो�य, कोणाचे �व���त            
व मना�व��ध आचरण, कोणाचे अ�यासाकडे दलु�� अशापकै� कारणांनी अपे��त संत�तसखुात          
बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. �च�क�सक             
बौ��धक नोकर�-�यवसाय, व�कल�, स�लागार� �यवसाय, कोळसा, लोखंड �यापार�, तसेच शा��ीय          
संशोधन काय��े� असणाराना या म�ह�याचा काळ संपणू� काळ अनकुल, �ग�तकारक व लाभदायक            
होईल. पण सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना मा� म�ह�याचा पवूा�ध�च काह� �माणात           
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. म�ह�याचा उ�राध� मा� शार��रक-मान�सक अनारो�यकारक         



 

हो�याचीच श�यता आहे. जपा. तसेच �थम �थानी असले�या राहूमळेु व स�तम �थानी असले�या             
केतमूळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व -बधु या             
राशी�या अ�टम �थानी गे�यावर नोकर��यवसायात व कौटंु�बक सखुात बाधा येणे संभवत.े तसेच            
नेप�यनूमळेु पा�यापासनू धोका संभवतो. तसेच �वष भय अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे खा�यपदाथ�           
खाऊ नका. अशा प�रि�थतीत बधु �हा�या काह� �माणातील अनकुुलतमेळेु काह� मनोनकुुल घटना            
घडतील व �दलासा �मळेल. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दररोज            
�नय�मतपणे “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा"चे पठण करा. तसेच कुलदैवताची उपासनाह� के�यास          
मान�सक श�ती  �ा�त होईल व मन:शांती  लाभेल.  
 
(५) �सहं - या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ अनकुुल व                
लाभदायक होईल. तसेच शार��रक-मान�सक आरो�यह� फारसे �बघडणार नाह�. �यय�थानी         
असले�या राहूमळेु अथ�लाभ होईल; पण हाच राहू ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण            
कर�याची श�यता �दसत.े बौ��धक काय��े� असणारांना �यां�या काया�त यश लाभेल व अथ�लाभह�            
होणे श�य �दसत.े पण काह� मंडळीजवळ �ान , अनभुव असनूह� यो�य संधी �मळत नस�याची              
�यांना खंत वाटेल. �यामळेु नरैा�य येऊन ते �यसनाधीन होणेह� संभवत.े जपा. काह� मंडळींना नसते              
आळ आ�याने अस�य मन�ताप सहन करावा लागेल. �वकृत �ेम�करणामळेुह� असे आळ येणे            
श�य आहे. जपा. या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गतीसाठ� मनापासनू खपू �य�न करावा            
लागेल. पण �वाथ�, मतलबी ब�ुधी असेल तर फारशी �गती होणे संभवत नाह�. या राशी�या              
मंडळीं�या संत�तसखुात �व�वध कारणांनी बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी�या ततृीय �थानी            
असले�या गु� �हामळेु या राशी�या लेखकांचे सा�ह�य �ंथ�पाने �का�शत होणे श�य आहे. पण             
याच गु� �हामळेु काह�ंना भावंडाकडून होणारा �ास सहन करावा लाग�याची श�यताह� आहे जपा.             
म�ह�या�या उ�राधा�त र�व, बधु या राशी�या स�तम �थानी गे�यावर �व�वध कारणांनी मान�सक            
�ास सहन करावा लागेलसे �दसत.े तसेच या �थानातील नेप�यनूमळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात            
बाधा येणे संभवत.े जपा. पण गु� �हा�या शभु ��ट�मळेु फारसा मन�ताप होणार नाह�, असे वाटत.े               
या राशी�या काह� भा�यवान मंडळींना अथ�लाभ होणे संभवत;े तर काह�ंना परदेशगमनाची संधी            
�मळेल. या राशी�या चतथु� �थानी असले�या मंगळ �हामळेु कौटंु�बक जीवनात वाद, भांडणे            
झा�यास �कंवा असमाधानकारक घटना घड�यास कौटंु�बक सखु व गहृ सौ�य �मळणे अश�य            
होईल. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे           
“बाव�न  �लोक�  गु�च�र�ा"चे  पठण करा.  
 
(६) क�या - या राशी�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल व लाभदायक              
होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त काह� मंडळींना व�र�ठांचा �ास सहन करावा लागेल; तर काह�ना            
अनारो�याचा �ास सहन करावा लागेल. काह�ंना ��य जणांशी दरू�व आ�याने अ�व�थ वाटेल, तर             
काह� जणांना संत�त�वषयक सम�या ��त कर�ल. या राशी�या पंचम �थानी असले�या श�ुामळेु या             
राशी�या कलाकारांना कलेत �गती होत अस�याचे समाधान �मळेल; पण �यातनू अथ�लाभ वा            
��स�धी असे काह� �मळणार नाह�. काह�ना जड�व आ�याने �कंवा अनारो�यामळेु इ�छा असनूह�            
काह�ह� बौ��धक काम कर�याची इ�छाच होणार नाह�. काह� मंडळींना पोट�वकार ��त कर�ल.            
जड�व, अनारो�य, काह� क� नयेसे वाटणे अशापकै� कारणांनी या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक            



 

�गतीत बाधा येणे संभवत.े जपा. या म�ह�या�या काळात या राशी�या मंडळींना उगीचच            
आप�याला कोणता तर� आजार झाला अस�याची भावना ��त कर�ल. जपा. तसेच या राशी�या             
काह� मंडळीना आ�थ�क फसवणकू झा�याची �चतंा ��त कर�ल. या राशी�या ततृीय �थानी            
�वराशीत  असले�या  मंगळ �हामळेु  
आ�म�व�वास वाढेल, मह�वाकां�ा वाढेल, धयै� वाढेल व आप�या काया�तनू आपल� कत�बगार�           
�स�ध होईल. �वासाचे योग येतील. पण अपघात भय अस�याने श�यतो �वास क�च नका. या              
राशी�या चतथु� �थानी असले�या मंगळ �हामळेु अपे��त ग�ृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े या            
राशी�या �या मंडळींना वाममाग� धन अगद� सहज �मळणे श�य असले तर� �यांनी तो मोह              
टाळावाच. हो�याचे न�हते हो�यास वेळ लागणार नाह�. या राशी�या �यांना लॉटर� सार�या            
जगुारांचा नाद आहे �यांनी तो नाद सोडावा असे आ�हाने सांगावेसे वाटत.े तसेच आप�या             
अ�धकाराचा द�ुपयोग के�यासह� मन�तापच सहन करावा लागेल. जपा. ��धा असेल तर �ीगणेश            
व �ीहनमुान उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “हनमुानचा�लसा �तो�ा"चे पठण          
करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ फारसा अनकुुल नाह�,               
असेच �हणावे लागेल. पण अपवाद �हणनू या राशी�या काह� भा�यवान मंडळींना नोकर�त            
अ�धकार पद �मळणे संभवत.े तसेच कोणा एकास स�ा�थान, तर अ�य एकाचा स�मान होणे             
संभवत.े इतरांना नोकर�त व�र�ठ अ�धका�याचा �ास सहन करावा लागेल. अपमान होणे संभवत.े            
�यामळेु अस�य मन�ताप होऊन शार��रक अनारो�य होणेह� श�य �दसत.े जपा. �शवाय अ�य            
कौटंु�बक �ास होणेह� श�य आहे. जपा. �नयोिजत काया�त अडथळे येणे, �दरंगाई होणे, खच� वाढणे              
अशा सम�याह� ��त करतील. काह� मंडळींना ��य जनां�या दरू�वामळेु अ�व�थ वाटेल. पण            
बधुामळेु �म�सखु �मळेल. �यां�याकडे शतेीवाडी आहे अशांना �यापासनू लाभ होईल व गहृसौ�य            
लाभेल. मनि�थती अ�त भावनाशील होणेह� संभवत.े पण �यांना अ�या�मात रस आहे अशांना            
उपासने�वारे मन:शांती �मळू शकेल. काह� मंडळींना संतती�या अनारो�याची सम�या ��त कर�ल.           
या राशी�या ततृीय �थानी असले�या श�न �हामळेु या राशी�या यवुकांना नवी मनासारखी नोकर�             
�मळू शकेल; तर काह�ना आवडते काय��े� �मळेल. पण हाच श�न �ह भावंड�वषयक एखाद� �चतंा              
�नमा�ण कर�ल. या राशी�या स�तम �थानी असले�या हष�लमळेु जीवनसाथीचे लहर�, �व���त           
आचरण, दोघांतील वाद, मतभेद, भांडणे अशापकै� कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे            
संभवत.े जपा. तसेच �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे �यांनी संशय आ�द कारणांनी           
भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी �यावी. या राशी�या धन�थानी असलेला मंगळ आ�थ�क             
सम�या वाढवील व उ�णता �वकारांनी अनारो�य �नमा�ण कर�ल. घसा , मान, दाढा यांपकै� एखादा              
आजार होणे संभवत.े जपा. ��धा असेल तर कुलदैवताची उपासना करा. �यामळेु मन:शांती            
लाभेल.  
 
(८) विृ�चक - श�न �हा�या साडसेातीचा काळ आहे. �यात प�ुहा श�न-मंगळ हे एकमेकांचे श�ू               
आहेत. �यामळेु या राशी�या मंडळींनी आप�या अहंकार� �वभावावर �नयं�ण ठेवनू न�तचेे आचरण            
करणेच सखुाचे होईल. नपे�ा ह�ट�, दरुा�ह� �वभावामळेु व मानापमान फार अस�यामळेु या            
राशी�या मंडळींना अकारण नको ते प�र�म करावे लागतील व �यामळेु होणार� दगदग सहन करावी              



 

लागेल. �याचा प�रणाम �हणनू शार��रक अनारो�य होणेह� संभवत.े जपा. या राशी�या नोकरदार            
मंडळीना नोकर�त मन�ताप सहन करावा लागेलसे �दसत.े या राशी�या धन�थानी असले�या श�न            
�हामळेु कुटंुबात अ�न�ट घटना घडणे संभवत.े �शवाय आ�थ�क सम�या वाढ�याची श�यताह�           
आहे. जे आधीच कज�बाजार� आहेत �यां�या कजा�त वाढ होणेह� संभवत.े काह� मंडळींना कोट�             
�करणाचा �ास सहन करावा लागेल. या म�ह�या�या पवूा�धा�त र�व-श�ु हे �ह अनकुुल अस�यामळेु             
या राशी�या नोकरदार मंडळीना नोकर�त यो�यतनेसुार बढती, मानाचे �थान वा एखादे उ�च पद             
�मळू शकेल. सव� �कारचे आरो�य सधुारेल व सखुसमाधान लाभेल. व�र�ठ अ�धकार� तमु�या            
कामावर  �स�न  होतील.  
श�ु �हामळेु काह� मंडळींना भ�ूमलाभ �कंवा धनलाभ होणे संभवत.े या राशी�या �यापार� मंडळींना             
��ी �ाहकांकडूनच अ�धक अथ�लाभ होईल. पण �हतश�पूासनू जपावे. �हतश�चूा �ास होणे संभवत.े            
तसेच बंधसुखुात बाधा येणे संभवत.े �यांचे बौ��धक व शा��ीय संशोधना�मक काय��े� आहे            
�यांनी अ�त �वचार क� नये. नपे�ा काह�ंना डोकेदखुीचा तर काह�ंना म�दू �वकाराचा आजार ��त              
कर�ल. जपा. पण या राशी�या ष�ठ �थानी असलेला हष�ल उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन              
काय��े� असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. �वासाचे योग येतील. पण �वासात            
�ास होणे संभवत.े जपा. या राशी�या �यय�थानी असलेला गु� �ह अ�या�म व सामािजक काया�त              
रस असणारांना अनकुुल व सखुकारक होईल. पण कौटंु�बक जीवनात अपे�ाभंग व मन�ताप            
देणाराच असेल. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना व �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल व             
मन:शांती  लाभेल.  दररोज �नय�मतपणे  “�ीहनमुानचा�लसा"  �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(९) धनु - या राशी�या मंडळींना या म�ह�या�या काळात श�न-मंगळ हे दोन �ह पणू�पणे               
��तकुल असणार आहेत. �शवाय र�व �ह स�ुधा म�ह�या�या पवूा�धा�त ��तकुल असणार आहे.            
�यामळेु या राशी�या मंडळींनी म�ह�या�या पवूा�धा�त शार��रक-मान�सक आरो�य उ�म �कारे          
सांभाळून शांतपणे काळ �यतीत करावा व म�ह�याचा उ�राध� ब�याच �माणात अनकुुल होणार            
अस�यामळेु �या काळात जे काय सा�य करावयाचे �याची पवू� तयार� क�न ठेवावी. तचे सखुाचे              
होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त सतत मना�व��ध घटना घडत गे�या तर �वत:वरच �चडाल व �यामळेु             
उ�णता भडकून डो�याचे अनारो�य होणे संभवत.े तसेच काह�ना वात�वकार ��त करतील. �यात            
जीवनसाथी�या अनारो�याची भर पड�याची श�यताह� जाणवत.े �नयोिजत काया�त अडथळे �नमा�ण          
होतील. कुटंुबातील ��य जनांचे �थलांतर झा�यामळेुह� अ�व�थता व नरैा�य ��त कर�ल. या            
राशी�या �यय�थानी असलेला �वराशीचा मंगळ पणू�पणे अशभु असनू �यांचा ��ी-वगा�शी          
�यावसा�यक संबंध आहे �याना ि��यांकडूनच मन�ताप सहन करावा लागेलसे �दसत.े जपा.           
�यामळेु नरैा�य येणे संभवत.े �यातच आ�थ�क सम�यांची भर पड�याची श�यता आहे. जपा. पण             
धन�थानी असले�या श�ु �हामळेु प�रि�थती आटो�यात राह�ल. म�ह�याचा पवूा�ध� शांत मनाने व            
न�तनेे �यतीत केलात तर म�ह�या�या उ�राधा�त खपूच मनोनकुुल घटना घडतील. नोकर�त           
व�र�ठ तमु�या कामावर खषू होतील. �यामळेु काह�ंना बढती, �व�चत कोणास उ�च पद �कंवा             
मानाचे �थान �मळू शकेल. आ�थ�क लाभह� होतील. �यामळेु आरो�यह� सधुारेल. पण �हतश�ूचंा            
�ास होणार नाह�, याची काळजी �यावी लागेल . र�व-गु� शभु योगामळेु इ�छा-आकां�ा पणू� होतील.              
वाहनसखु �मळेल. धनलाभ होईल. �ववाहे�छूना �ववाहयोग येईल. गु�-हष�ल शभु योगामळेु या           
राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गती करणे व अपे��त यश �मळवणे सहज श�य होईल.            
कलाकारांना कला�व�कारास काळ अनकुुल होईल. �च�क�सक बौ��धक व शा��ीय संशोधन काया�त           



 

काय�रत असणारांना अपे��त �गती साधणे व यश �मळ�वणे श�य होईल. �ेम�करणात पढुाकार            
घेणाराला अपे��त साथ �मळू शकेल. ज�मकंुडल�त योग असेल तर अचानक धनलाभ होणेह�            
संभवत.े ��धेने �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. मनशांती �मळेल. दररोज �नय�मतपणे          
“बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा"चे  पठण  करा.  
 
(१०) मकर - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ ��तकुल आहे असेच �हणावे              
लागेल. केवळ गु� �ह आ�ण अ�प �माणात श�ु �ह अनकुुल अस�यामळेु बौ��धक व शा��ीय              
संशोधन काय��े� असणारांनाच नोकर� - �यवसाया�या ��ट�ने काळ अनकुुल, �ग�तकारक व           
लाभदायक होईल. �हणनू या राशी�या मंडळींनी या ��तकुल काळात अ�यंत सावधानतनेे,           
�वचारपवू�क सव� �यवहार करावेत व सतत न�तचेे आचरण करावे. काह� नवीन कर�या�या            
भानगडीत पडू नये. श�न �हा�या साडसेातीचा काळ असनू श�न �ह या राशी�या �यय�थानी आहे.              
�यामळेु सतत मना�व��ध घटना घड�याची श�यता आहे. तसेच मन�ताप, मानहानी होणे           
संभवत.े आ�थ�क �यवहार तर अ�तशय काळजीपवू�क व �वचारपवू�क करा. नपे�ा कोट� लचांडाचा            
ससे�मरा मागे लागेल. जपा. जे काय �मळावयाचे ते सहजासहजी न �मळता अ�त क�ट-प�र�मानेच             
�मळणार आहे. �यामळेु �चडू नका, संतापू नका. सहनशील �हा. तरच �म�ांशी �वत�ुट येणार नाह�.              
उलट काह� भा�यवंतांना तर एखा�या मौ�यवान व�तचूा लाभह� होऊ शकेल. र�व-श�न हे दो�ह�             
�ह पणू�पणे ��तकुल अस�याने काह� मंडळींना उ�णता�वकाराचा आजार तर काह�ना वात�वकाराचा           
आजार ��त कर�ल. र�तदाब, �दय�वकार असणारांनी तर सतत मनि�थती शांत ठेवनू भावनांचा            
�ोभ होणार नाह� याची काळजी घेतल� पा�हजे. कुसंगतीपासनू दरू राहा. या राशी�या चतथु� �थानी              
असले�या हष�लमळेु कोणाशी पटणार नाह�, आहे �यात सखुसमाधान �मळणार नाह�, वा�तसुखु           
�मळणार नाह�. सतत त�ार� करत राहाल. �यामळेु घरातील सवा�नाच मन�ताप सहन करावा            
लागेल. जपा. राहूमळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येईल. जपा. ��धेने �ीहनमुान उपासना            
करा.  दररोज �नय�मतपणे  �ीहनमुानचा�लसा  �तो�ाचे  पठण करा. 
 
(११) कंुभ - या राशी�या मंडळींचा �वभाव स�या अ�तशय चंचल, लहर� असा झाला असावा असे               
वाटत.े �यात भर �हणनू मान�सक संवेदना अ�त शी� होत असा�यात असे वाटत.े �यामळेु             
मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर� लगेच गहरे नरैा�य येत अस�याची दाट श�यता �दसत.े             
र�व-बधु हे दो�ह� �ह ��तकुल अस�याने मानहानी, द:ुख, �चतंा, अपयश यांमळेु मनि�थती            
अ�व�थ होत असावी. �यात आ�थ�क सम�यांची भर पडत अस�यास कशी कुचंबणा होत असेल             
याची क�पनाच करवत नाह�. अशा प�रि�थतीतह� गु�-श�ु या शभु �हां�या अनकुुलतनेे मधनू मधनू             
मनोनकुुल घटना घडतील व सखुसमाधान लाभेल. म�ह�या�या उ�राधा�त शार��रक-मान�सक         
आरो�याकडे ल� देणे अग�याचे होईल. र�तदाब, �दय�वकार असणारांनी तर �वशषे काळजी घेऊन            
मनाचा �ोभ होणार नाह� याची काळजी �यावी. आ�थ�क नकुसान होणे संभवत.े जपा. तसेच काह�ंना              
कुसंगतीची बाधा होणे संभवत.े काह�ंचे �म�ांशी �वत�ुट येणेह� संभवत.े श�न-हष�ल या �च�क�सक            
ब�ुधी असणा�या �हांम�ये धभु योग अस�याने �च�क�सक बौ��धक व शा��ीय संशोधन �े�ात            
काय�रत असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. या राशी�या काह� मंडळींना            
परदेशगमनाची संधी �मळेल . पण �व�वध कारणांनी संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े या राशी�या             
नोकरदार मंडळींना कामाचा ताण सहन करावा लागेल. तसेच व�र�ठ अ�धका�याशी �वत�ुट येणे            



 

संभवत.े जपा. काह� मंडळींना हातचे सोडून काह� नवीन कर�याची उम� येईल. पण �यांनी मनावर              
ताबा ठेवनू आहे ती नोकर�च करावी. तचे सखुाचे होईल. काह� मंडळीं�या �यवसायात            
खळबळजनक  घटना  घड�याची  श�यता �दसत.े पण  
यां��क तां��क नोकर�-�यवसाय, औषध�व�ेत,े व�ैयक�य �यवसाय असणारांना काळ अनकुुल होईल.          
�यांचा परजा�तध�म�यांशी �यावसा�यक संबंध आहे अशांना अशा संबंधामळेु �व�वध �कारचे लाभ           
होतील. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची व �ीहनमुानाची उपासना मन:शांती व सखुसमाधान            
देईल.  
 
(१२) मीन - या राशी�या मंडळींनी मन व ब�ुधीवर �नयं�ण ठेवनू व िजभेवर ताबा ठेवनू                
आचरण के�यासच सखुाचे होईल. नपे�ा आप�या अ�वचार� फटकळ बोल�याने समोर�याचे          
अकारण अपमान होतील व �यामळेु संबंध �बघडतील. जपा. या राशी�या नोकरदार मंडळींना            
म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होणार अस�याने �यांनी जे काय साधावयाचे            
ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा आटोकाट �य�न करावा. कारण म�ह�याचा उ�राध� सव�            
�कारे ��तकुल असणार आहे. केवळ गु�त पोल�स खा�यात काय�रत असणारानाच काळ अनकुुल            
होईल. व�कल�-स�लागार� �यवसाय, लोखंड -कोळसा �यापार� यांना काळ �ग�तकारक व लाभदायक           
होईल.  
म�ह�या�या पवूा�धा�त या राशी�या शासक�य, �नम-शासक�य नोकरदार मंडळींना बढती, पगारवाढ          
असे लाभ हो�याची श�यता आहे. काह�ंना मानाचे �थान तर काह�ंना एखादे उ�च पद �मळणेह�              
संभवत.े इतरांना सखुसमाधान लाभेल व �वतं� �यवसाय असणारां�या �यवसायात वाढ होईल.           
�वासाचे योग येतील; पण �वासात �ास, मानहानी होणे संभवत.े जपा. या राशी�या पंचम �थानी              
असले�या राहूमळेु या राशी�या मंडळीं�या संत�तसखुात �व�वध कारणांनी बाधा येणे संभवत,े या            
राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. पण हाच राहू �यापार� क�मशन, दलाल�             
�यवसाय करत असणारांना लाभदायक होईल. लाभ�थानी असले�या श�ुामळेु धनलाभ, मन:शांती व           
सखुसमाधान लाभेल. या राशी�या �या मंडळीं�या ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभाचे योग आहेत           
अशापकै� काह�ंना असा अचानक धनलाभ �कंवा वारसाह�काने धनलाभ होणे संभवत.े ��धा असेल            
तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल व मनि�थती �स�न ठेवील. दररोज �नय�मतपणे            
“बाव�न �लोक� गु�च�र�ा"चे  पठण करा.  
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