
 

 

           रा�शभ�व	य  - जानेवार�, २०१६ . 
              (dadadamle@gmail.com) 

============================================= 
हे नव◌े वष&  सवा(ना  सखुसम-ृधीचे व मन:शांती  देणारे जावो ह� स7द8छा  ! 

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

(१) मेष  - या राशी8या  मंडळीना या म7ह=याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह�, असेच 

Bहणावे  लागेल.  Dयामळेु  सतत मनEताप  देणाGया  घटना घडणे, अपेJाभंग  होणे, 

वाईट Lसंग  उ-भवणे, आOथ&क  समEयेमळेु  Oचतंा वाटणे अशा Lकारचे  अनभुव 

येQयाची  शRयता  आहे.  Dयामळेु  अशा LSतकुल  काळात मनावर व ब-ुधीवर ताबा  

ठेवनू, सहनशील बननू व सतत नWतेचे  आचरण कXनच LSतकुल  काळाशी  मकुाबला 

केला पा7हजे. उगीच िज-द�ला पेटून नवय्ा उलाढा\या  कXन Eवत :च े हसे कXन घेऊ 

नका. तरच शार�^रक आरो_यह�  फारसे `बघडणार  नाह�. आप\या  अOधकारशाह� 

Eवभावाला  काबतू ठेवा. अस◌े आचरण कराल तरच म7ह=या8या  उaराधा&त  र�व bह  

या राशी8या  दशम Eथानी  आ\यावर  आcण शुd  bह  या राशी8या  भा_यEथानी  

आ\यावर  न◌ोकर�-eयवसायात  आcण कौटंु`बक जीवनात gया  काह� अनकुुल,  मनाला 

7दलासा देणाGया  घटना घडतील Dयांचे  सुखसमाधान चाख ूशकाल. कुमागh  �मत◌र्ांपासनू 

दरू राहा. Dयां8यामुळेच  आOथ&क  नकुसान होणे संभवते. या राशी8या  पंचम Eथानी  

असले\या  राहूमळेु �व�वध कारणांनी कौटंु`बक  सखुात बाधा येणे संभवते. तसेच 

संतSतसमEया  iEत  करQयाची  शRयता  जाणवते. या काळात या राशी8या   गभ&वती  

िEiयांनी  अकारण दगदग कर◌ू नये. पण Dयाच  Eथानी  गjु bह  अस\यामळेु  

प^रिEथती  आटोRयात  राह�ल. दलाल�, क�मशनवर eयवसाय  असणारांना यश, धनलाभ व 

eयवसाय  वाढ�स अनकुुल प^रिEथती  अस\याची  जाणीव होईल. म7ह=या8या  उaराधा&त  

गjु-शdु  शभु योगामळेु काह�ना धनलाभ तर काह�ना भ�ूमलाभ होणे संभवत◌े. वैवा7हक 

जीवनात मतभेद, वाद, भांडणे होणे संभवते. भागीदार�त eयापार -eयवसाय   असणारांनी 

काह�ह� कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी lयावी . mीगजानन  

उपासना अनकुुल होईल.  

 

(२) वषृभ- या राशी8या  मंडळीना या म7ह=याचा  काळ घर�दार� सतत मनEताप  



 

 

देणाGया  घटना सहन कर�त eयतीत  करावा लागेलसे 7दसते. �वशषे कXन Eवत :8या  व 

कुटंु`बयां8या  शार�^रक-मान�सक आरो_य�वषयक  समEया  iस्त  करतीलसे 7दसते. 

Dयामळेु  शार�^रक मान�सक क	ट  सहन करावे लागतील. जपा. शार�^रक उ	णता  भडकून 

काह�ना उ	णता  �वकारांचा iास  होणे संभवते. काह�ना मूळeयाधीचा  iास  होQयाची  दाट 

शRयता  आहे. जपा. तसेच जीवनसाथी8या  अनारो_याची  समEयाह�  iEत  कर�लसे 

7दसते. �शवाय क◌ाह�ना कुसंगतीचा अSन	ट  प^रणाम भोगावा लागेलसेह� 7दसते. जपा. 

काह� मंडळीना हातच े सोडून नवीन काह� करावेसे  वाटेल. पण तो  अ�वचार होईल. 

सnया  मनावर ताबा ठेवून व सहनशील बननू आहे Dया  नोकर�-eयवसायातच काळ 

eयतीत  करा. या राशी8या  चतथु&  Eथानी   मंगळा8या   राशीत शSनशdु  आहेत. 

Dयामळेु  अपेoJत  कौटंु`बक सखुात �व�वध कारणानी बाधा येQयाची  शRयता  7दसते.   

जपा.  पण गjु-शdु  या शभु गहां8या  काह◌ी Lमाणातील  अनकुुलतेने मधनू मधनू 

मनोनकुुल घटना घडतील व 7दलासा �मळेल. नोकर� कोणDयाह�  Lकारची   असो, या 

राशी8या  नोकरदार मंडळीना नोकर�त �वरोधी प^रिEथतीला  सामोरे जावे लागेलसे 7दसते. 

जपा. केवळ मानसोपचार �वभागात काम करत असणारांना व pव  पदाथा&चा  eयापार  

असण◌ारांना काळ अनकुुल व सखुकारक होईल. पण �मi  व सहकार� यां8याबरोबर  भांडणे 

कX  नका. म7ह=या8या  उaराधा&त  शdुामळेु  या राशी8या  कला Jेiातील  मंडळीना 

�व�वध Lकारचे  लाभ होणे संभवते. �शवाय काह�ना भू�मलाभ तर काह�ना मानाच ेEथान  

वा LSत	ठा  Lाqत  होईलसे 7दसते. mीगjुदेव  दaाiयेाची  उपासना अनकुुल  होईल.  

दररोज Sनयमाने “बाव=न  sलोकt  गjुच^रiाचे  पठण करा.  

 

(३) �मथनु - या राश◌ीची  जी  मंडळी उ8च बौ-Oधक, शाEiीय  संशोधन व 

राजकारण Jेiात  काय&रत  असतील Dयांनाच   या म7ह=याचा  काळ eयावसाSयक 

v	wया  अनकुुल, लाभदायक व सखुकारक होईल.  या राशी8या  लेखक मंडळीचे  लेखन 

bंथ  Xपान ेL�स-ध  होईल. काह�ं8या  हातनू पराdमी  काय&  पार पड◌ेल. अnयाDमाची  

आवड असणारांना उपासने-वारे मान�सक Eथयै&  व शांती लाभेल. लोखडं, कोळसा 

�वdेDयांना  काळ अनकूुल व लाभदायक होईल. पण सव&  नोकरदार मंडळीना    संपूण&  

म7ह=याचा  काळ LSतकुल  व मनEताप  देणारा अस\याचाच  अनभुव येईल. काह� 

मंडळीना जवळ8या  तर काह�ना परदेश Lवासाचे  योग संभवतात. सूचक Eवqने     

पडतील. पण �व�वध कारणांनी कौटंु`बक सखुात व संतSतसखुात बाधा येणे संभवते. जपा. 

मलुांपैक◌ी कोणाच े अनारो_य , कोणाची आचरण�वषयक समEया  तर कोणाला  आलेले 



 

 

नैराsय  अशापैकt कारणांनी iEत  eहाल . जपा. Eवत :8या  अनारो_याची  समEयाह�  

iEत  कार�लसे 7दसते. जपा. काह�ना पोटदखुीचा तर काह�ना मiूाशय�वकाराचा  iास  

होQयाची  शRयता  7दसते. दाBपDय  जीवनातह� जीवनसाथीच े अनारो_य , दोघातील 

मतभेद, वाद अशापैकt कारणानी सखुसमाधान लाभQयाची  शRयता  7दसते.  Dयासाठx  

आपण मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू आचरण कराल तर सव&  काह�  सखुाचचे 

होईल. महyवाची  गो	ट  Bहणजे  ढzगी आचरण कX  नका. तसे के\यास  नकुसानच 

होईल. जपा. m-धा  असेल तर श◌र्�गjुदेव दaाiयेाची  उपासना करा. दररोज 

Sनय�मतपणे “ बाव=न  sलोकt  गjुच^रiाचे “ पठण करा.  

 

(४) कक&  - या राशी8या  मंडळीना  य◌ा म7ह=या8या  काळात आOथ&क , कौटंु`बक व 

eयावसाSयक सखुास गjु bह  अनकुुल असला तर� तो राहूसह अस\यामळेु  आOथ&क  

eयवहारात  व कौटंुबि◌क जीवनातील अपेoJत  सखुसमाधानात अडथळे Sनमा&ण  करQयाची  

शRयता  जाणवते. Dयामळेु   सव&  गाफtल न राहता �वचारपूव&क  व सावधानतेने आचरण 

करा. तेच सखुाचे होईल.  अकारण वाद घालू नका. गैरसमज झाले तर ते समंजसपणे दरू 

करा. तर� स-ुधा असमाधानकारक घटना, राहDया  जागेची समस◌य्ा, Eथावरसंबंधी  

समEया  अशापैकt कारणांनी ग}ृसौ~यात   बाधा येणे संभवते. जपा.  तसेच मुलांपैकt 

कोणास आलेले नैराsय , कोणास झालेला आजार, कोणाची आचारण�वषयक समEया  

अशापैकt कारणांनी अपेoJत  संतSतसखु लाभेलच याची खाiी  देता येत नाह�. पण 

शdु  bहा8या  अनकुुलतेन◌े म7ह=याचे  प7हले दहा 7दवस सखुाचे जातील, असे वाटते. या 

राशी8या  नोकरदार मंडळीना म7ह=याचा  पूवा&ध&च   अनकुुल व लाभदायक होईल. 

नंतर8या  काळात मनEताप , �वरोध, अनारो_य , नैराsय  अशापैकt कारणानी  iास  सहन 

करावा लागQयाची  शRयता  आहे. जपा. या राशी8या  भा_यस थ्ानी मीन राशीत हष&ल  हा  

bह  अस\याने  Oच�कDसक , उ8च बौ-Oधक व शाEiीय  संशोधन Jेiात  काय&रत  

असणारांना संपणू&  म7ह=याचा  क◌ाळ अनकुुल, LगSतकारक  व यशदायक होईल. 

अपघातभय आहेच. Bहणनू   �वचारा8या  तंp�त  चालू नका. वाहने चालवू नका. सतत 

सावधानतेने आचरण करा. या राशी8या  काह� मंडळीना Dवचारोगाचा  ,  काह�ना मखुदंत 

रोगाचा आजार iEत  कर�लसे   7दसते. जपा. m-धेने  �शवोपासना करा.  

 

(५) सि◌◌ंह - नोकर�, eयापार , eयवसाय  कोणताह� असो, या राशी8या  मंडळीना या 



 

 

म7ह=याचा  उaराध&च  अनकुुल,  LगSतकारक  व लाभदायक होईल. म7ह=या8या  

पवूा&धा&त  नोकर�-eयवसायात  LSतकुल  प^रिEथती  अस\याचाच  अनभुव  येईल. 

नोकर�त व^र	ठांचा  iास , तर eयवसायात  मनEताप  देणाGया  घटन◌ा यामळेु iEत  

eहाल . जपा. तसेच कौटंु`बक जीवनात काह� �Lय  जनां8या  घरापासून दरू जाQयामळेु  

अEवEथ  eहाल . अशा अEवEथ   प^रिEथतीत मन व ब-ुधीवर Sनयंiण  ठेवनू व 

सहनशील बननूच घर�दार� सावधानतेने आचरण करा. कारण अपघात भय संभवते. जपा. 

मलुांपैकt कोणा8या  अनारो_याची  समEया  iEत  करQयाची  शRयता   7दसते. 

शiरुाशीतील  शSन bहामळेु  कारण असो वा नसो, गहृसौ~यात  बाधा येणे संभवते. जपा. 

पण शुd  bहामळेु  या राशी8या  शतेी eयवसाय  असणारांना काळ लाभदायक होईल. 

म7ह=या8या  उaराधा&त  शासकtय, Sनम-शासकtय नोकरदार मंडळीना, ब◌ौ-Oधक 

काय&Jेi  असणारांना, तसेच खाजगी नोकर� असणारानाह�  बढती, पगारवाढ, असे 

काह� �मळQयाची  शRयता  जाणवते. या राशी8या  लेखक मंडळीनाह� काह� तर� लाभदायक 

असे �मळQयाची  शRयता  7दसते. उराशी बाळगलेल� महDवाकांJा   पणू&  होQयासह�   

म7ह=याचा  उaराध&च  अनकूुल होईल. दाBपDय  जीवनात अपेoJत   सखुसमाधान 

�मळेलच याची खाiी  देता येत नाह�. Dयामुळे  गहरे नैराsय  आ\यास  �वरागी वaृी  

Sनमा&ण  ह◌ोईल. गjु-शdुा8या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 

7दलासा �मळेल.  m-धा  असेल तर �शवोपासना अनकुुल होईल व मन:शांती  लाभेल.  

 

(६) क=या - या राशी8या  मंडळीना  या म7ह=याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह� असेच 

Bहणावे  लागेल. केवळ या राशी8या  काह� मंडळीना उaम  नोकर� वा नवे काय&Jेi  

�मळQयाची  शRयता  7दसते. तसेच शdु  bहा8या  अनकुुलतेने या राशी8या  eयापार�  

मंडळीना Eiी - bा हकांकडूनच अOधक अथ&लाभ  होईल. तसेच काह�ना भ�ूमलाभ, 

काह�ना मानाच े Eथान  तर काह�ना LSत	ठा  Lाqत  होईल. एवढेच. या eयSत^रRत  

घर�दार� जीवना8या  सव&च  बाबतीत LSतकुल    प^रिEथतीशी  मकुाबला करावा लागेलसे 

7दसते. या काळात मन व �वचारशRतीवर  Sनयंiण  ठेवून व सहनशील बननू LSतकुल  

काळाशी मकुाबला करणेच  सखुाचे होईल.  तसेच मनापासनू आnयािDमक   उपासनेत 

काळ eयतीत  केलात तर Sनिsचतच  मन:शांती �मळू शकेल. अशा Lकारे   आचरण 

कराल तरच मधनू मधनू gया  मनोनकुुल घटना घडतील Dयांचा  आनंद चाख ू शकाल. 

केवळ गjु bहा8या  अनकुुलतेमळु◌े सामिजक काय&Jेiात  काय&रत  असणाराना 

शार�^रक उ	णता  वाढून काळ अनकुुल व LगSतकारक  होईल. जीवनसाथी8या   लहर�, 



 

 

�वoJqत  आचरणामळेु, तसेच दोघातील वाद, भांडणे, मतभेद आ7दमळेु वैवा7हक 

जीवनातील सखुात बाधा Sनमा&ण  होणे संभवते. जपा. �व�वध कारणांनी अपेoJत  

संतSतसखुातह� बाधा येणे संभवते. जपा. या राशी8या  नोकरदार मंडळीना संपणू&  

म7ह=याचा  काळ LSतकुल  असनू कामाचा ताण व व^र	ठांचा  जाच सहन करावा 

लागQयाची  शRयता  7दसते. अकEमात  उ-भवणाGया  आथ& ि◌क समEया  मनEताप  देतील. 

तसेच शार�^रक उ	णता  वाढून उ	Qता�वकाराचे  आजार iEत  करतील. जपा. अशा  

LSतकुल  काळातह� या राशी8या  काह◌ीना परदेशगमनाची संधी �मळेल. m-धेने  

�शवोपासना करा.  

 

(७) तुळा - या राशी8या  मंडळीना सांगावेसे वाटते कt आता शSन bहा8या  

साडसेातीचा केवळ एक वषा&चा  काळ �श\लक रा7हला आहे. आपल� राशी शSन bहाची  

उ8च राशी अस\यामळेु  आप\याला  शSन bहा8या  साडसेातीचा फ◌ारसा iास  झाला 

नसावा. जानेवार� २६, २०१७ पासनू आपण शSन bहा8या  साडसेातीतनू मRुत  होणार 

आहात. आता उरलेला एक वषा&चा  काळ बे�फकtरपणे आचरण न करता सावधानतेने, 

सहनशीलतेने व वत&मान  िज-द� Eवभावावर  Sनयंiण  ठेवून, �वचारपूव&क  आचरण करा. 

तरच गjु-शdु  या शभु गर्हां8या  अनकुुलतेने gया  मनोनकुुल घटना घडतील Dयांचे  

सखुसमाधान अनभुवू शकाल. या म7ह=या8या  काळात या राशी8या  मंडळीना Eवाभा�वक 

द◌ोषामळेु अकारण अSत दगदग, प^रmम  व क	ट  सहन करावे लागतीलसे  7दसते. या 

राशी8या  धनEथानी   शSन-शdु   अस\यामळेु  शनीमळेु जर� आOथ&क  संकटे  येQयाची  

शRयता  असल� तर� शdुा8या  अनकुु\तेने   कुटंुबात मनोनकुुल घटना घडतील व Oचतंेचा 

काळ �वXन  जाईल. माi  म7ह=याच य्ा उaराधा&त  कुटंुबात मनEताप  देणाGया  घटना 

घडQयाची  शRयता  आहे व Dयाचा  शार�^रक आरो_यावर  प^रणाम होणे संभवते. पण 

बधुामळेु प^रिEथती  काबतू राह�ल.  या राशी8या  पंचम Eथानी  केतसूह  नेप8यनू  

अस\याने  आnयािDमक  साधनेस काळ अनकुुल असनू आnयािDमक  उपासने-वारे 

शार�^रक-मान�सक आरो_य  उaम  राहू शकेल. अकारण अSत �वचार कX नका. नपेJा  

डोकेदखुीचा iास  होणे शRय 7दसते. एवढेच नeहे  तर काह�ना म�द  ू �वकाराचा iास  

होणेह� शRय आहे. जपा.  या राशी8या  �व-या�या(8या  शैJcणक  Lगतीत  बाधा येणे 

संभवते. म7ह=याचा  पवूा&र्ध नोकरदार मंडळीना  अनकुुल व लाभदायक होईल. 

उaराधा&त  मनEताप  देणाGया  घटना घडतीलसे 7दसते. हनमुान उपासना अनकुुल होईल.  

 



 

 

(८) विृsचक  -  या राशी8या  मंडळीनी या म7ह=या8या  पूवा&धा&त  Eवत :8या  व 

जीवनसाथी8या  अनारो_याकडे  �वशषे लJ  देणे अगDयाचे  होईल. काह� मंडळीना 

थक\यासारखे  वाटेल, तर काह�ना Oचतंा, मनEताप  iEत  करतील. तसेच कुटंुबातील 

�Lय  जनांपैकt कोणाच े Eथलांतर  झा\यामुळे  नैराsय  येणे संभवते. रRतदाब  व 

�दय�वकार असणारांनी सहनशील बननू मन शांत राखावे. eयय  Eथानी  असले\या  मंगळ  

bहपणू&पणे  LSतकुल  अस\यामळेु  �व�वध कारणांनी अस}य मनEताप  सहन करावा 

लागQयाची  शRयता  7दसते. काह� जुनी दबलेल� Lकरणे  असतील तर ती प=ुहा  उकरल� 

जाऊन अस}य मनEताप  होणे संभवते. जपा.  पण शdुbहा8या  अनकुुलतेने 

म7ह=या8या  उaराधा&त  प^रिEथती  सुधारेल. काह� मंडळीना दरू गावी Lवासाचे  योग 

येतील. कौटंु`बक सखु समाधान लाभेल. आOथ&क  समEया  स◌ुटतील.  तसेच शासकtय, 

Sनम-शासकtय नोकरदार मंडळीना म7ह=याचा  उaराध&  खपूच अनकुुल व लाभदायक 

होईल. या राशी8या  चतथु&  Eथानी   असलेल◌य्ा केतू व नेप8यनूमळेु   �व�वध कारणांनी  

गहृसौ~यात  बाधा येणे संभवते. जपा. या राशी8या  Oच�कDसक  बौ-Oधक व शाEiीय  

संशोधनाDमक  काया&त  काय&म_न  असणारांना संपणू&  म7ह=याचा  काळ अनकुुल, 

LगSतकारक  व यशदायक होईल. Dयामळेु  आOथ&क  लाभ होणेह� संभवते.  तसेच काह◌ी 

मंडळीना  स=मानयोगह�  येणे शRय 7दसते. कलाJेi ,  सा7हDय  Jेi , गढू संशोधन 

Jेi  असे काय&Jेi  असणारानाह� काल, अनकुुल, LगSतकारक   व लाभदायक 

होईल. m-धेने  mीगजानन  व mीहनमुान  उपासना करा.  

 

(९) धनु - या राशी8या  मंडळीना या म7ह=याचा  काळ फारस◌ा अनकुुल नाह�, असेच 

Bहणावे  लागते. सतत मनEताप  देणाGया  घटना घडतील. बर�चशी bहिEथती  

LSतकुलच  आहे.  Dयामळेु  अSत �वचार कX नका. सहनशील eहा  आcण होणारा 

मनEताप  सहन करा. असे आचरण कराल तरच शार�^रक आरो_य  फारसे `बघडणार नाह�.  

थक\यासारखे  वाटणार नाह�. �दय�वक◌ार, रRतदाब  असणारानी तर �वशषेच  काळजी 

घेतल� पा7हजे. Sनयोिजत काया&त  अडथळे येणे, फसवणूक होणे, आOथ&क   Oचतंा iEत  

करणे, आqते	ट ◌ा◌ंशी वाद, भांडणे होणे, संतती �वषयक समEया  iEत   करणे अशा 

घटना घडQयाची  शRयता  7दसते. जपा. Eवभाव  सतत तdारशील  होईल,   अEवEथ  

मनिEथतीमळेु  काह�ह� केले, सांOगतले तर� सखुसमाधान लाभणार नाह�. आहे Dया  

प^रिEथतीत  सखुसमाधान लाभणार नाह�. काह� मंडळीना नेi�वका र iEत  करतील. 

अशा प^रिEथतीत  आnयािDमक  उपासनेत काळ eयतीत  केलात तर खपूच सखुाचे होईल 



 

 

व मन:शांती लाभेल; आcण गjु-शdुा8या  काह� Lमाणातील  अनकुुलतेमळेु मनोनकुुल 

घटना घडतील. काह�ना जलLवासाची  तर काह�ना परदेशगमनाची संधी �मळेल. मधनू 

मधनू मनोनकुुल घटना घडतील  व 7दलासा �मळेल. मन:शRतीसाठx  m -धेने  mीगjुदेव  

दaाiयेाची  उपासना करा. “बाव=न  sलोकt  गjुच^रiाचे    पठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशी8या  सव&च  नोकरदार मंडळीना या म7ह=याचा  संपूण&  काळ 

LSतकुल  अस\याचाच  अनभुव येईल. Dयामळेु  मन अEवEथ  राह�ल व गहरे नैराsय  

येणेह� संभवते. सतत मनEताप  देणाGया  घटना घडत गे\या  तर शार�^रक  अनारो_य  व 

आOथ&क  समEया  Oचतंा Sनमा&ण  करतील. Dयात  भर Bहणून  गैरसमजाने �Lय  

जनांमnये  वाद, भांडणे होणेह� संभवते. शार�^रक उ	णता  भडकून काह�  मंडळीना 

डो�या8या  दखुQयाचा  iास  सहन करावा लागQयाची  शRयता  7दसते. रRतदाब , 

�दय�वकार असणारांनी तर अDयंत  सहनशील बननू व मन व ब-ुधी शांत राखनू व 

नWतेचे  आचरण कXन LSतकुल  काळास सामोरे जावे. “ महापरेु झाड े जाती, तेथे 

लeहाळे  वाचती “ हे तकुोबांचे वचन सतत nयानात  घेऊन काळ eयतीत  करावा. उ8च व 

Oच�कDसक  बौ-Oधक व शाEiीय  संशोधन क◌ाया&त काय&रत  असणारांना तसेच यां`iक  

तां`iक  नोकर�-eयवसाय  असणारांना आcण खाण, कोळसा, लोखडं  उ-योग, eयवसाय  

असणारांना तसेच वै-यकtय eयवसाय , औषध �वdेते  अशा सवा(ना  म7ह=याचा  सव&  

काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. gयाना  वाममाग&  धन सहज �मळणे शRय आहे 

Dयांन ◌ी कटाJाने  तो मोह टाळावाच. धोका संभवतो. अशा LSतकुल  काळातह� gयां8या  

ज=मकंुडल�त  अचानक धनलाभ योग असेल Dयांना  असा अचानक धनलाभ वा वारसा 

हRकाने  धनलाभ होQयाची  शRयता  7दसते. शdु  bहा8या  अनकुुलतेने मधनू मधनू 

मनोनकुुल घटना घडतील व 7दलासा �मळेल. mीगणेश  व mीहनमुान  उपासना मन:शांती 

देऊ शकेल. “हनमुानचा�लसा “ Eतोiाचे  दररोज Sनय�मतपणे पठण करा.  

 

(११) कंुभ - सnया  या राशी8या  मंडळ◌ीचे मन अDयंत  कोमल व भावनाशील झाले 

असावे, असे वाटते. Dयामळेु  मना�वj-ध थोडहे� काह� घडले तर� लगेच गहरे नैराsय  येत 

असावे, असे व◌ाटते.  तसेच Eवभावह�  अDयंत  अिEथर , चचंल झाला असावा, असे वाटते. 

तसे असेल तर अ�वचाराने खच&  होणे संभवते. तसेच बोलणेह� फटकळ, समोरच◌य्ाचा न 

कळत अपमान करणारे असे घड असावे, असे वाटते. Bहणनू  सांगावेसे वाटते कt 

LयDनपवू&क  मन, ब-ुधी, �वचारशRती  िEथर , शांत राखQयाचा  कसोशीने LयDन  करा.  



 

 

सहनशील eहा ;  �शवोपासना करा. तरच शभु bहां8या  काह� Lमाणातील  अनकुुलतेने 

मधनू मधनू gया  मनोनकुुल घटना घडतील Dयांचा  आनंद चाख ू शकाल व मन:शांती 

लाभेल. या राशी8या  नोकरदार मंडळीना या म7ह=याचा  पूवा&ध&च  अनकुुल, Lगतीकारक  

व लाभदायक होणार आहे. Dयामुळे  Dयांनी  जे काय साधावयाच े ते म7ह=या8या  

पवूा&धा&तच  साधनू घेQयाचा  आटोकाट Lय Dन  करावा. उaराधा&तसतत  मनEताप  

देणाGया  घटना घडQयाची  शRयता  7दसते. पण म7ह=या8या  उaराधा&त  शdु  bह  या 

राशी8या  लाभEथा नी आ\यावर  काह� मनोनकुुल घटना घडतील; Dयामळेु  उव&̂ रत  काळ 

ससु}य होईल.  कला Jेiातील  मंडळीनाह� म7ह=याचा  उaराध&च  सखुसमाधान व 

मन:शांती देणारा अस\याचा  अनभुव येईल. व�कल� eयवसाय  असणारे, कोळसा, लोखडं 

यांचा eयापार  असणारे अशांना संपूण&  म7ह=याचा  काळ अनुकुल, LगSतकारक  व 

लाभदायक होईल. जीवनसाथीच ेअनारो_य , गैरसमज अशा कारणांनी दाBपDय  जीवनातील 

सखुात बाधा येणे संभवते. जपा. पण गjु bहामळेु  काह� शभु घटना घडतील व 

सखुसमाधान लाभेल. शRयतो  Lवास  कX नका. Lवासात  iास  होणे संभवते. 

mीहनमुान  उपासना करा.  

 

(१२) मीन - सnया  या राशी8या  मंडळीचा Eवभाव  अDयंत  चचंल, अिEथर  व लहर� 

झाला असQयाची  शRयता  7दसते. Dयात  भर Bहणनू  या राशी8या  अ	टम Eथानी  

असलेला मंगळ धोकादायकच आहे. Dयामळेु  या राशी8या  मंडळीनी सतत सावधानतेने 

आचरण करणे अगDयाचे  होईल. शार�^रक क	ट , दगदग प^रश◌र्म करावयास लावणारा हा 

मंगळ असनू Dयामळेु  शार�^रक उ	णता  भडकून उ	णता�वकाराचा  आजार होणे संभवते. 

Sतखट पदाथा(ची  आवड असेल तर Dया वर Sनयंiण  ठेवा. नपेJा  मूळeयाधीचा  अस}य 

iास  सहन करावा लागेल. जपा. तसेच �वचारा8या  तंp�त  चालू नका, वाहन चालवू 

नका. अपघातभय आहेच. जपा. �वशषे कXन वीज, पाणी यापासून धोका संभवतो. जपा. 

अपघात योग अस\यामळेु  साnया  अपघातातह� हाडमोड होणे संभवते जपा.या राशी8या  

नोकरदार मंडळीना नोकर�त सुखाचा काळ अस\याचा  अनभुव येईल. इ8छा  आकांJा  

पणू&  होतील. मो�या ओळखी होतील. काह�ना बढती तर काह�ना पगारवाढ, काह�ना उ8च 

पद  �मळू शकेल; तर काह�ंचा स=मान  होईल. म7ह=या8या  पवूा&धा&त  शdु  bहा8या  

अनकुुलतेमळेु  मनोनकुुल घटना घडतील; पण नंतर eयवसायात  अडचणी, अडथळे 

Sनमा&ण  होणे संभवते. जपा. gयांचा  परध�म&यांशी  eयावसाSयक संबंध आहे अशांना अशा 

संबंधामळेु अOधक अथ&लाभ  होणे संभवते. गqुत  पोल�स खाDयात  नोकर�स असणारांना 



 

 

काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. नोकर�-eयवसायात  गjु-शdुा8या  अनकुुलतेने 

मनोनकुुल घटना घडतील व सखुसमाधान लाभेल. m-धेने  बाव=न  sलोकt  गjुच^रiाचे   

पठण करा.  
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