
 

 

              रा�शभ�व	य  - सट�बर , २०१६. 
             दादा दामल(ेdadadamle@gmail.com) 

================================================== 
(१) मषे - या राशी*या  मडंळीनी या म/ह1या*या  पूवा4धा4त  मनावर सयंम ठेवनू  व 

सहनशील बननूच आचरण कराव,े ह ेउ=म . कारण सतत मना�व>?ध घटना घडAयाची  

शBयता  /दसत.े Cयामळु  ेगहर ेनैराGय  यणे ेसभंवत.े �शवाय शारHIरक अनारोLय  होणहेH 

सभंवत.े Cयातच  कोणा �Mय  जनाच ेदरूCव  झाPयास  मन अQवQथ  होणहेH शBय आहH. 

जपा. सतंतीबाबतची समQया  SQत  कT शकेल. या राशी*या  पचंम Qथानी  असलPेया  

राहूमळु े या राशी*या  गभ4वती  िQSयानंी  अकारण दगदग कT नय.े माS  हा राहू 

दलालH-क�मशनवर Vयवसाय  असणारानंा लाभदायक होAयाची  शकय्ता आह.े सतत 

सावधानतने े आचरण करा. अपघातभय सभंवत.े  या राशी*या  VययQथानी  असललेा 

हश4ल  सव4  बाजूंनी असXय मनQताप  दणे ेशBय आह.े कुमागY  �मSापंासनू   दरू राहा.  

आZथ4क  Vयवहार  �वचारपूव4कच  करा. म/ह1या*या  उ=राधा4त   पIरिQथती  काहH 

Mमाणात  सधुारले. /हतशSचूा  Sास  कमी होईल. आरोLय  सधुारले. नोकरH-Vयवसायात  

मनोनकुुल घटना घडतील. धनलाभ होण ेसभंवत.े पण व\]  बुध पचंम Qथानी  गPेयावर  

थोडा मनQताप  सहन करावा लागलेस े /दसत.े जीव नसाथी*या  अनारोLयाची   Zचतंा 

SQत  करHल. जपा. �शवाय नकळत कुसगंती*या  मोहात फसनू Qवत :च ेनकुसान कTन 

`याल  .जपा. मगंळ aह  या राशी*या  भाLयQथानी  गलेय्ावर Mवासाचे योग यणे े

सभंवत.े पण शBयतो  Mवास  टाळा. कारण Mवासात  Sास  होAयाची  शBयता  आह.े  

सतत b?धनेे bीगणशेाचे नामसम्रण करा. तसचे  bीहनमुानाची   उपासना करा.  

 

(२) वषृभ - या राशी*या  मडंळीना या म/ह1याचा  पूवा4ध4  कौटुeंबक सखु, गहृसौgय  या 

h	टHन  े थोडा मनQताप  दणेारा असPय◌ाचाच अनभुव यईेल. अ�वचारान े खच4  होण े

सभंवत.े जपा. पण ग>ु-श\ुा*या  काहH Mमाणातील  अनकुुलतमेळु े होणारा  Sास  

ससुXय होईल. या म/ह1या*या  काळात वाद, भाडंण,े गैरसमज अशापैक] कारणानी 

वैवा/हक जीवनातील सुखात बाधा यणे े शBय आह.े जपा. �शवाय शारHIरक -मान�सक 

अनारोLय  होणहेH सभंवत.े कोट4  Mकरणे असतील तर Cयाचंा  Sास  होणहेH सभंवत.े या 

राशी*या  jया  मडंळीचा भागीदारHत Vयापार -Vयवसाय  असले Cयानंी  काहHहH कारणान े

भागीदारHत बाधा यणेार नाहH, याची काळजी `यावी . काहH मडंळीना कुसगंतीचा पIरणाम 

सहन करावा लागAयाची  शBयताहH  नाकारता यते नाहH. या राशी*या  यवुकानंी सkया  



 

 

आह ेतो नोकरH-Vयवसायच मनापासून करावा. नव ेकाहH करAयाचा  �वचारहH कT नय.े 

कसलाहH Vयापार  सTु करण े नकुसानकारकच ठT शकेल. जपा. केवळ मान�सक रोग 

तj1य  व lव  पदाथाmचे VयापारH  यानंाच काळ अनकुुल, Mगnतकारक  व लाभदायक 

होण े सभंवत.े �मSाशंी  वाद, भाडंण े टाळा. या राशी*या  �व?याoयाmना   शैpqणक  

Mगतीस  काळ अनकुुल आह.े म/ह1या*या  उ=राधा4त  मगंळ aह  या राशी*या  अ	टम  

Qथानी  गPेयावर  शारHIरक अनारोLय  होण े सभंवत.े काहHना उ	णता�वकाराचा  Sास  

सह1कारावा  लागले; तर काहHना मळूVयाधीसारखा  आजार SQत  करHल. जपा. जलभय , 

वीजभय आह.े जपा.  b?ध ◌ा असले तर bी�शवोपासना   करा.  

 

(३) �मथनु -  या राशी*या  मडंळीना या म/ह1याचा  काळ बtयाच  Mमाणात  अनकुुल व 

मनोनकुुल घटना घड�वणार◌ा असPयाचाच  अनभुव यईेल. म/ह1या*या  पवूा4धा4त  

आरोLय  उ=म  राहHल, नोकरH-Vयवसायात  मनोनकुुल घटना घडतील, काहHना नोकरHत 

बढती तर क◌ाहHना उ*च पद vकंवा मानाच े Qथान  �मळणहेH सभंवत.े नोकरHत वIर	ठ   

अZधकारH  Mशसंा  करतील. Cयामळु  ेउCसाह  वाढले. पण राहूमळु ेबधंसुखुात बाधा यणे े

सभंवत.े तसचे काहHना अकारण कोट4कचरेHचा  Sास  होण े सभंवत.े म/ह1या*या  

उ=राधा4त  /हतशSचूा  Sास  /हईल. जपा. तसचे कौटुeंबक सखुात �व�वध कारणानंी 

थोडी बाधा यणे ेशBय आह.े पण शुकर् aहा*या  अनकुुलतमेळु ेकाहH  मनोनकुुल घटना 

घडतील व /दलासा �मळले. या राशी*या  jया  मडंळीची शतेीवाडी  असले Cयानंा  

Cयापासनू  भरघोस लाभ होईल.  अपwेpत  सतंnतसखु लाभले. याeंSकताeंSक  नोकरH-

Vयवसाय , वै?यक]य सशंोधन काय4pSे  असणारानंा काळ अनकुुल, Mगnतकारक  व 

यशदायक होईल. पण या मडंळीनी शारHIरक आरोLय  उ=म  साभंाळल े पा/हज.े कारण 

काहHना अपMचाराचा  मनQता प होण ेसभंवत.े Cयामुळ  ेशारHIरक उ	णता  भडकून उ	णता  

�वकाराचंा Sास  होण े शBय /दसत.े जपा. xदय�वकार असणारानंी तर �वशषे जपल े

पा/हज.े चोरHमुळ े vकंवा अ1य  कारणान ेआZथ4क  हानी होAयाची  शBयता  /दसत.े जपा. 

म/ह1या*या  उ=राधा4त  मगंळ aह  या राशी*या  सतम Qथानी  गPेयावर  

जीवनसाथीच ेअनारोLय , दोघातील वाद, गैरसमज अशापैक] कारणानंी वैवा/हक जीवनातील 

सखुात बाधा यणे े सभंवत.े जपा. आkयाCम ि◌क उपासन?ेवार े मन शातं व िQथर  राहू 

शकेल. bीगTु  द=ाSयेाची  उपासना करा.  

 

(४) कक4  - या राशी*या  मडंळीनी या म/ह1या*या  सपूंण4  काळात सव4  Mकार*या  



 

 

आरोLयाकड  े लp  ?याव.े Cवचारोग , मुखदतं रोग, रBत�वकार , xदय�वकार, उ	णता  

�वकार अशापैक] आजाराचंा Sास  सहन करावा लागAयाची  शBयता /दसत.े तसचे 

पाAयापासनू  दरू राहा. जलभय आह.े शBयतो  बाहरेच ेपदाथ4  खाऊ नका.  �वषबाधाहH 

सभंवत.े या राशी*या  पचंम Qथानी  असलPेय ◌ा शनी-मगंळामळु ेमलुापंैक] कोणास कसला 

तरH Sास  असावा व Cयाची  Zचतंा त{ुहास  सतावत असावी, अस े वाटत.े तसचे काहH 

मडंळीना अयोLय  आचरणाचा Sास  सहन करावा लागAयाची  शBयताहH  /दसत.े या 

राशी*या  धनQथानी  असलPेया  र�व-राहूमळु े आZथ4क  Zचतंा, आत	ेट  भाडंण े होण े

सभंवत.े काहH मडंळीना डो|या*या  आजाराचा Sास  सहन करावा लागAयाची  शBयता  

आह.े म/ह1या*या  उ=राधा4त  पIरिQथती  सुधारले. शासक]य, nनम-शासक]य नोकरदार 

मडंळीना �व�वध Mकारचे लाभ होतील. वIर	ठ  अZधकारH कामाच े कौतकु करतील.  

बौ?Zधक काय4pSे  असणारानंा , सा/हत◌n्यकानंा,  शाQSीय  सशंोधन काय4pSे  

असणारानंा म/ह1याचा  उ=राध4  फारच अनकुुल, Mगnतकारक , यशदायक व लाभदायक 

होईल. पण बधंवुर◌ग्ाकडून Sास  होAयाची  शBयताहH  /दसत.े जपा. श\ुामळुे या 

राशी*या  VयापारH  मडंळीना  QSी - aाXकाकडूनच  अZधक अथ4लाभ  होईल. या राशी*या  

काहH भाLयवान  मडंळीना भ�ूमलाभ, मान, Mnत	ठाअसे काहH Mात  होAयाची  शBयता  

/दसत.े शतेकरH मडंळीनाहH शतेीपासनू लाभ होईल.  मन िQथर  व शातं राहAयासाठ}  bी  

ग>ुदवे द=ाSयेाची  उपासना करा. बाव1न  Gलोक]  ग>ुचIरSाचे पठण करा.  

 

(५) �सहं-  या राश◌ी*या मडंळीनी या म/ह1या*या  सपूंण4  काळात आपPया  अहकंारH व 

अZधकारशाहH Qवभावावर  nनयSंण  ठेवाव े व सतत मनावर व बु?धीवर ताबा ठेव◌ून व 

सहनशील बननूच आचरण कराव,े अस ेआaहाने सागंावसे ेवाटत.े एकूण सव4च  aहमान  

Mnतकुल  असPयान  े सतत मना�व>?ध घटना घडAयाची  शक◌य्ता /दसत.े nनयोिजत 

काया4त  अडथळ े यणे,े आZथ4क  फसवणूक होण,े धननाश होण,े चोरH होण े अशापैक] 

घटना घडAयाची  शBयता  वाटत.े जपा. रBतव ि◌कार, xदय�वकार असणारानंी तर �वशषे 

MयCन  कTनच मन व ब?ुधी शातं व िQथर  राखAयाचा  MयCन  केला पा/हज.े  Cयातच   
�व�वध कारणानंी आत	ेट  मडंळीत वाद, भाडंण े होणहेH सभंवत.े तसचे घरात 

असमाधानकारक घटना घडणहेH शBय आह.े काहH मडंळीना राहCया  जागचेी तर काहH 

मडंळ◌ीना Qथावरसबंधंीची  Zचतंा SQत  कारHलस े /दसत.े Cयामळु  े गहृसौgय  लाभलेच 

याची खाSी  दतेा यते नाहH. म/ह1या*या  उ=राधा4त  सतंnतसमQया  SQत  करतील.  

कोणाच ेआजारपण, कोणाच ेअयोLय  आचरण अशापैक] कारणानंी SQत  Vहाल . जपा. या 



 

 

राशी*या  गभ4वती  िQSयानंी  अकारण दगदग कT नय.े  या राशी*या  सतम Qथानी  

व\]  नपे*यनू  व  केतु असPयान  े अपwेpत  वैवा/हक जीवन◌ातील सुखात बाधा यणे े

सभंवत.े जपा. सतत सावधानतने ेआचरण करा. अपघात भय सभंवत.े अशा Mnतकुल  

पIरिQथतीतहH  ग>ु-श\ु  या शभु aहाचं य्ा काहH Mमाणातील  अनकुुलतमेळु ेमधनू मधनू 

मनोनकुुल घटना घडतील व /दलासा �मळले.  b?धनेे कुलदैवताची उपासना   करा. 

तसचे bीगायत र्H उपासनाहH अनकुुल होईल. सतत मनापासनू  दैवताचा नामजप करा.  

 

(६) क1या  - या राशी*या  मडंळीना या म/ह1या*या   काहH मडंळीना काळात उगीचच 

एखादH काPपnनक आजारभावना vकंवा एखादH काPपnनक Zचतंा SQत  करHलस े/दसत.े 

काहH मडंळीना नकळत झालPेया  फसवणकु]चा Sास  होAयाची  शBयता  आह.े 

जीवनसाथी*या  लहरH व �वwpत  आचरणामुळ,े दोघातंील वाद, भाडंण ेगैरसमज आदH 

कारणामंळु े वैवा/हक जीवनातील अपwेpत  सुख �मळणहेH दरुापाQत  होईल. जपा. jयाचंा  

भागीदारते Vयापार -Vयवसाय  असले Cयानंी  भागीदारHत बाधा यणेार नाहH, याची काळजी 

`यावी . या राशी*या  ततृीय Qथानी  शnन-मगंळ ह े शSू  aह  असPयामळु  े सतत 

सावधानतने े आचरण करा. इजा, दखुापत होण े सभंवत.े जपा. शनीमळु े काहHना नवी 

उ=म  नोकरH वा आवडत ेकाय4pSे  �मळू शकेल.  पण एखादH भावडं �वषयक  Zचतंा 

SQत  करAयाची  शBयता  /दसत.े र�व-बधु पणू4पणे Mnतकुल  असPयामळु  ेमन सतत 

अQवQथ  राहHल.  nनयोिजत काया4त  अडथळ ेयतेील. नैर◌ाGय यणेहेH सभंवत.े  Cयामळु  े

थकवा वाटले.  काहHना कुसगंतीचा Sास  सहन करावा लागAयाची  शBयता  /दसत.े पण 

Vयय  Qथानी  असलPेया  राहूमळु े /हतशSपूासनू   रpण  होईल, धनलाभ होण े शBय 

/दसत ेव काहH भाLयवान  मडंळीना परदशे गमनाची सधंी �मळणहेH सभंवत.े  माS  हा 

राहू वैवा/हक जीवनातील सुखात बाधा nनमा4ण  करAयाची  शBयता  /दसत.े  म/ह1या*या  

उ=राधा4त  ग>ु - श\ुा*या  बtयाच  Mमाणातील  अनकुुलतमेळु ेमधनू मधनू मनोनकुुल  

घटना घडतील व खपूच /दलासा �मळले. b?धनेे bीगTु  द=ाSयेाची   उपासना  करा.  

दररोज nनय�मतपण े“ बाव1न  Gलोक]  ग>ुचIरSाचे पठण करा. 

 

(७) तळुा - या राशी*या  मडंळीचा शनी aहा*या  साडसेातीचा क◌ाळ केवळ पाच 

म/ह1याचंाच  उरला आह.े तवेढा काळ मनावर ताबा ठेवून व सहनशील बननू Vयतीत  

केलात तर भावी काळातील मनोनकुुल गो	टHचंा  आनदं मनसोBत  लटूु  शकाल. या 

म/ह1या*या  काळात शnन aह  पणू4पणे Mnतकुल  असनू र�व aह  पवूा4धा4त   तर 



 

 

मगंळ aह  म/ह1या*या  उ=राधा4त  अनकुुल होईल. Cयामळु  ेया म/ह1या*या  काळात 

या राशी*या  मडंळीना काहH बाबतीत सुख तर काहH बाबतीत मनQताप  सहन करावा 

लागलेस े /दसत.े या राशी*या  शासक]य, nनम-शासक]य नोकरHत असलPेया  मडंळीनी 

नोकरHत ज े काय साkय  करावयाच े त े म/ह1याच◌य्ा पूवा4धा4तच  साधनू घAेयाचा  

आटोकाट MयCन  करावा. QवतSं  Vयापार -Vयवसाय  असणारा*ंया  काया4त  Mगती  

करण े Cयानंा  सहज शBय होईल. शासक]य नोकरदार मडंळीना बढती, उ*च पद अस े

काहH �मळAयाची  शBयता  /दसत.े माS्वाममाग4  धन सहज �मळू शाणार असल ेतरH तो 

मोह कटाpाने टाळाच. तसचे जुगारH व=ृीला  थारा दऊे नका.  आZथ4क  नकुसानच 

होईल. जपा. jयाचं  े उ*च बौ?Zधक काय4pSे  वा शाQSीय  सशंोधन pSे  आह े , 

Cयानंी  अnत �वचार कT नय.े नपpेाकाहHना  डोकेदखुीचा तर काहHना म�द�ूवकाराचा Sास  

सहन करावा लागले. जपा. म/ह1याच◌य्ा उ=राधा4त  पIरिQथती  बदलले. शारHIरक 

आनारोLय  होण ेसभंवत.े तसचे गहर ेनैराGय  यणे ेशBय आह.े आZथ4क  Zचतंा  SQत  

करHल. जपा.  ग>ु-श\ु  aहा*ंया  काहH Mमाणातील  अनकुुलतमेळु े  मधनू मधनू 

मनोनकुुल घटना घडतील व /दलासा �मळले. अkयाCम  पर्गतीस काळ अनकुुल  होईल. 

�Mय  दैवताची उपासना करा.  

 

(८) विृGचक  - या राशी*या  मडंळीना या म/ह1याचा  सपूंण4  काळ खपूच अनकुुल आह.े 

पण शnन-मगंळ ह ेशत◌T् aह  नको त ेकरAयास  Mव=ृ  करतील. {हणनू  या राशी*या  

मडंळीनी  आपPया  अ�वचारH, सतंापी व अहकंारH Qवभावावर  ताबा ठेवनू आqण सहनशील 

बननू आचरण केल ेतरच अनकुुल काळाचा लाभ उठवण ेशBय होईल. र�व-राहू ह ेदो1हH  

aह  पणू4पणे अनकुुल असPयान  े शासक]य, nनम-शासक]य न◌ोकरदार मडंळीना बढती, 

वतेनवाढ, मह�वाचे  पद अशापैक] �व�वध Mकारचे लाभ होतील. सामा1य  नोकरदार 

मडंळीनाहH काळ अनकुुल, लाभदायक व सुखकारक होईल. ग>ु-शु\ा *या  *या   

अनकुुलतमेळु े काहHना वाहनसखु �मळले, तर काहHना �ववाहयोग यईेल. काहH*ंया  

इ*छाआकाpंा  पणू4  होतील. नव े�मS  �मळतील. �व?यार◌o्यानंा  अपwेpत  शैpqणक   

Mगती  करण ेसहज शBय होईल. �व�वध मागाmनी  अथ4लाभ  होईल. सखुसमाधान लाभले 

व मन:शातंी �मळले. पण शnन-मगंळ ह ेशतर्aह  Mथम  Qथानी  असPयान  ेमान�सक-

बौ?Zधक ओढाताण होऊन आरोLय  eबघडAयाची  शBयता  जाणवत.े  काहHना गहर े 

नैराGय  यणेहेH शBय आह.े मानापमान फार असPयामुळ  ेतसचे Qवभाव  ह�टH, तापट, 

अहकंारH असPयान  ेअकारण bम , दगदग कराल व Cयामळु  ेग�लतगाS  Vहाल . जपा. 



 

 

जीवनसाथी*या  आरोLय�वषयक  समQया  SQत  करतील.  सुखQथानी  असलले े केतू-

नपे*यनू  गहृसौgयात  बाधा nनमा4ण  करAयाची  शBयता  आह.े घरात कोणाशी पटणार 

नाहH. जपा. म/ह1या*या  उ=राधा4त  आZथ4क  समQया  SQत  करतील व उ	णतचे  े

�वकार बळावतील. जपा. b?धनेे bीगजानन  व bीहनुमान  उपासना करा.   

 

(९) धन ु - या राशी*या  मडंळीना शnन aहाची  साडसेाती चालू असनू Cयात  भर 

{हणनू  सkया  शnन--मगंळ ह ेदो1हH  शSaूह  यतुीत या राशी*या  VययQथानी  आहते.  

Cयामळु  ेया राशी*या  मडंळीनी मन व ब?ुधीवर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू अCयतं  

सावधानतने े आचरण कराव े व �वचारप◌ूव4क सव4  आZथ4क  Vयवहार  करावते अस े

आaहाने सागंावसे े वाटत.े मनQताप  व मानहानी होण ेसभंवत.े काहH मडंळीना जु1या  

दबलPेया  Mकर णाचंा प1ुहा  Sास  सहन करावा लागAयाची  शBयता  आह.े जपा. काहHना 

QSी -वगा4कडून  Sास  होण े सभंवत.े जपा. बौ?Zधक व शाQSीय  सशंोधनाCमक  

काय4pSे  असणारानंा सपंणू4  म/ह1याचा  काळ अनकुुल, Mगnतकारक  व लाभदायक 

होईल. पण सव4  Mकार*या  नोकरदार मडंळीना व कलाCमक  काय4pSे   असणारानंा 

माS  म/ह1याचा  उ=राध4च  अनकुुल होईल. म/ह1या*या  पवूा4धा4त  �वरोधी 

पIरिQथतीशी  मकुाबला करावा लागले. हश4ल -राहू अश◌ुभ योगामळु ेकौटुeंबक व गहृसौgय  

�मळण ेकठ}ण होईल.  QSी -aाहकाशंी  सबंधं असणाtया  या राशी*या  VयापारH  मडंळीना 

माS  QSी - गर्ाXकामळुचे अZधक अथ4लाभ  होईल. भावनाशील मन  असPयामळु  े

अkयाCम  �व?यते रस असणारानंा उपासन?ेवार े मन:शातंी लाभू शकेल.  या राशी*या  

काहH मडंळीना जलMवासाचे तर काहHना परदशेगमनाच ेयोग सभंवतात.  आपलH राशी 

bीग>ुदवे  द=ाSयेाची  राशी असPयान  ेbीग>ु  द=ाSयेाची   उपासना अनकुुल होईल 

व सािCवक  सखु शातंी लाभले. दररोज nनय�मतपण ेबाव1न  Gलोक]  ग>ुचIरSाचे पठण 

करा.  

 

(१०) मकर - या राशी*या  मडंळ◌ीनी या म/ह1या*या  काळात सव4  आZथ4क  Vयवहार  

जपनू व �वचारपूव4कच  करावते, अस े आaहाने सागंावसे े वाटत.े  कारण आZथ4क  

समQया  व आरZ्थक जबाबदाtया  पार पाडAयाची  Zचतंा SQत  करलेस े/दसत.े नोकरHत 

MnतकुलपIरिQथतीशी  मकुाबला करावा लागले.  कामाचा ताण व मान�सक ताण सहन 

करावा लागAयाची  शBयता  /दसत.े Cयामळु  े अनारोLय  होणहेH सभंवत.े Cयात  भर 

{हणनू  जीवनसाथी*या  व मुलापंैक] कोणा*या  अनारोLयाच ◌ी समQया  SQत    करHल. 



 

 

जपा. केवळ उ*च बौ?Zधक व गहन अशा शाQSीय  सशंोधन काया4त  काय4मLन  

असणारानंाच शभु aहा*ंया  अनकुुलतमेळु े काळ Mगnतकारक , यशदायक व सािCवक  

समाधान दणेारा असा �स?ध होईल. म/ह1या*या  पवूा4धा4त  ग>ु-श\ुा*या  अनकुुलतमेळु े 

या राशी*या  काहH मडंळीना क]तY -M�स?धी  �मळण े सभंवत.े ग>ु aहा*या  कृपमेळु े

स?गणुाचंा �वकास होईल, अkयाCमात  Mगती  होईल, मनोकामना पूण4  करणारH सधंी 

लाभले. माS  म/ह1या*या  उ=राधा4त  �व�वध कारणानंी मनQताप  व द:ुख  सहन 

कराव ेलागAयाची  शBयता  आह.े मनावर सयंम ठेवनू सहनशील बनाल तर सर◌व् काहH 

ससुXय होईल. �व�वध कारणानंी  सतंnतसुखात   बाधा यणे ेसभंवत.े या राशी*या  jया  

मडंळीना सहज वाममाग4  धन �मळण े शBय असले  तय्ानंी कटाpाने तो मोह 

टाळावाच. धोका सभंवतो. जपा. या राशी*या  लाभQथानी  असलPेया  मगंळामळु े�मSाशंी  

�वत	ुट  यणे े सभंवत.े जपा. पण काहHना मौPयवान  गो	टHचंा   लाभ होणहेH सभंवत.े 

b?धनेे �शवोपासना व bीहनमुान  उपासना करा.  

 

(११) कुंभ- सkया  या राशी*या  मडंळीच ेमन अnत कोमल झाल ेअसAयाची  व भावना 

अCयतं  शी�  होत असPयाची  शBयता  जाणवत.े Cयामळु  े मना�व>?ध  थोड े काहHहH 

घडल ेतरH लगचे मन उदास होत असनू  गहर ेनैराGय  यते असAयाची  शBयताहH  /दसत.े 

अशा पIरिQथतीत  ब?ुधी अिQथर , चचंल झालH असPयास  �वZचS  आचरण घडत 

असPयाची  शBयताहH  /दसत.े अ�वचारान े आचरण होण,े फटकळ बोलनू समोर*याचा  

अपमान करण ेअस ेकाहH घडत असAयाची  शBयताहH /दसत.े  Cयावर  उपाय {हणून   

�शवोपासना केPयास  ब?ुधी व मन खबंीर बनू शकेल. Qथयै4  लाभले.  अपघात भय 

टळले. जTर MयCन  करा. र�व aह  पणू4पणे Mnतकुल  असPयान  े या राशी*या  

नोकरदार मडंळीनी मनावर सयंम ठेवनू व सहनशील बननूच Mnतकुल   काळ Vयतीत  

करावा. नपके◌ष्ा शारHIरक उ	णता  भडकून उ	णता�वकाराच  ेआजार बळावतील.  ताप यणे,े 

पोट eबघडण,े मूSाशय  �वकार SQत  करण ेअशापैक] आजार होण ेसभंवत.े जपा. Cयात  

भर {हणनू  जीवनसाथीच े  व मलुापंैक] कोणाच े अनारोLय  भर घालHल.  Cयामुळ  े

वैवा/हक सखुात व सतंnतसखुात बाधा यणे े शBय आह.े जपा. वvकलH-सPलागारH  

Vयवसाय , औषध�व\ेते, लोखडं कोळसा VयापारH , याeंSकताeंSक  नकरH-Vयवसाय  

असणार ेअशानंा काळ अनकुुल व लाभद◌ायक होईल.  म/ह1या*या  उ=राधा4त  माS  

क	ट  पIरbमानचे  अथ4Mाती  होईल. �मSाशंी  �वत	ुट  यणेार नाहH, याची काळजी 

`या . ग>ु-श\ुा*या  अनकुुलतमेळु े �व�वध Mकारचे लाभ होतील.  ज1मकुंडलHत  योग 



 

 

असले तर अचानक धनलाभ वा वारसा हBकान  ेधनलाभ होण ेसभंवत.े  भगवान शकंराची 

व bी  हनमुानाची उपासना करा.  

(१२) मीन - या राशी*या  मडंळीचा Qवभाव  सkया  अnतशय चचंल, लहरH व अिQथर  

असा घडला असAयाची  शBयता  जाणवत.े  या राशीची लहान मलु े तर अCयतं  हूड, 

�ाCय  अशा आचरणाची झालH असAयाची  शBयता  /दसत.े मान�सक Vयaता , Zचतंा, 

नैराGय  अशापैक] कारणानंी अQवQथता  nनमा4ण  होत.े काहHना दरू*या  Mवासाचे योग 

यतेील; पण शBयतो  Mवास  कT  नका. Mवासात  Sास , मानहानी होण े सभंवत.े 

म/ह1या*या  उ=राधा4त  या राशी*या  काहH यवुकानंा हातच ेसोडून नव ेकाहH करAयाची  

उमY  यईेल. पण तो मोह टाळा. आह े ती नोकरH वा Vयवसायच मनापासनू करा. या 

राशी*या  नोकरदार मडंळीना म/ह1याचा  पूवा4ध4च   अनुकुल असणार आह.े तVेहा  ज े

काय साkय  करावयाच े त े म/ह1या*या  पूवा4धा4तच  साधनू घAेयाचा  MयCन  करा. 

म/ह1याचा  उ=राध4  घरHदारH  अडचणीचा, मनQतापाचा  व अनारोLयाचा  असण ेसभंवत.े 

काहHना पोट�वकाराचा तर काहHना मूSाशय�वकाराचा  आजार SQत  करHलस े  /दसत.े 

काहHना कुसगंतीचा  Sास  सहन करावा लागले. जपा. काहHना जीवनसाथी*या  समQया  

सोड�वAयाचा  MयCन  करावा लागले. पण ग>ु aहा*या  अनकुुलतने े  नव े QनXेसबधं  

जुळून यतेील, जुन ेMमेसबंधं  hढ होतील, यवुक यवुतीचं े�ववाह ठरतील, काहHना धनलाभ 

होणहेH शBय आह.े jयाचंा  परधमYयाशंी  Vयावसाnयक सबंधं आह े अशानंा अशा 

सबंधंामळु े अZधक अथ4लाभ  Mात  होईल. म/ह1या*या  उ=राधा4त  श\ु  aह  या 

राशी*या  अ	टम  Qथानी  गPेयावर  या राशी*या  मडंळीना �व�वध Mकार च ेलाभ होतील. 

b?धनेे bीग>ुदवे  द=ाSयेाची  उपासना करा. बाव1न  Gलोक]  ग>ुचIरSाचे पठण करा.  

 

 

 

 

 

                        =====ooo0ooo===== 


