
 

 

                रा�शभ�व	य  - जलुै, २०१५. 
              दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 

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

(१) मेष - या राशी(या  मंडळीना या म-ह/याचा  पूवा3ध3च  अ6धक अनकुुल व 

लाभदायक होईल. शासक;य, <नम-शासक;य नोकरदार मंडळीनी म-ह/या(या  पवूा3धा3तच  

जे काय सा>य  करावयाच ेते सा>य  क?न घेAयाचा  सव3तोपरB  CयDन  करावा. काहBना 

बढती, काहBना उ(च पद तर काहBना मानाच े Hथान  �मळू शकेल. वJर	ठ  तमु(या  

कतृ3Dवाचे  कौतकु करतील. आरोOयहB  चांगले राहBल. पण म-हRया(या  उDतराधा3त  

पJरिHथतीची अनकुुलता लाभणे शTय -दसत नाहB. Hवभाव  �वUVWतहोणे  संभवते.  

श<न-हष3ल  C<तकुल  असXयाने  शारBJरक, मान�सक अनारोOय  होणे संभवते. तसेच 

मनHताप  देणाYया  घटना  घडतील.  कौटंु[बक व ग\ृसौ]याचे  ^	टBने  �वचार करता 

म-ह/या(या  पवूा3धा3त  कौटंु[बक सखु समाधान लाभेल. पण म-ह/या(या  उDतराधा3त  

अनारोOय , <नयोिजत काया3त  येणारे अडथळे. कौटंु[बक `ास ,  भांडणे, खच3  वाढ, 

मनHताप  देणाYया  घटना  घडAयाची  शTयताहB  नाकारता येत नाहB.  Dयामळेु  अस\य  

मनHताप  होणे संभवते. पण अशा पJरिHथतीत  गaु-शbुा(या   अनकुुलतेने मनोनकुुल 

घटना घडतील व -दलासा �मळेल. काहBंचे कौतकु होईल, काहBना पु̀ CाWती  होणे 

संभवते. काहBंचे Cेमसंबंध  <नमा3ण  होतील, �ववाहे(छू   वधवूरांचे �ववाह ठरतील, 

अथ3लाभ  होईल. या राशी(या  �वdयाeयाfना  अपेUVत  शैVgणक  Cगती  करणे शTय 

होईल. Hथ◌ावर खरेदB�वb;चे  iयवहारहB  मनासारखे होतील.  jयांचा  परधमkयांशी  

iयावसा<यक संबंध असेल Dयांना  अशा संबंधामळेु आ6थ3क  लाभ होणे स◌ंभवते.  

यां[`कतां[`क  नोकरB-iयवसाय  असणारांना संपूण3  म-ह/याचा  काळ अनकुुल व 

लाभदायक होईल. �शवोपासना व lीगणेश  उपासना अनकुुल  होईल.  

 

(२) वषृभ - या राशी(या  मंडळीना या म-ह/याचा  पूवा3ध3  मनHताप  देणारा 

असXयाचाच  अनभुव येईल. आ6थ3क  6चतंा, वाढता खच3 , फसवणूक, आWते	ट  भांडणे, 

अशापैक; कारणांनी `Hत  iहाल . येणे वसलू होणार नाहB; पण देणे मा`  कसे dयावे 

याची 6चतंा `Hत  करBल. अधि◌क अथ3CाWतीसाठo  होणाYया  क	ट  दगदगीमळेु शारBJरक 

आरोOय  [बघडून उ	णता  �वकार बळावतील. डोळे, मान, घसा, दाढा यापैक; कसXया  तरB  

आजाराने `Hत  होणे संभवते. जपा. पण म-ह/या(या  उDतराधा3त  पJरिHथती  सधुारेल. 



 

 

गaु-शbुा(या  अनकुुलतेने कौटंु[बक सखुसमाधान लाभेल. कुटंुबात शभु घटना घडतील. 

Hथावर  खरेदB-�वb;चे  iयवहार  मनासारखे घडून येतील. पण नातेवाईक मंडळीपासून 

`ास  होणे संभवते. जपा. या राशी(या  लेखकांचे लेखन pंथ?पाने  Cका�शत  होईल. 

शासक;य, <नम-शासक;य नोकरदार मंडळीना  नोकरBत �व�वध Cकारचे   लाभ होतील. 

काहBना Cवासाचे  योग येतील. पण या राशी(या  पंचम Hथानी  असलेXया  राहूमळेु या 

राशी(या  मंडळी(या  संतती सखुात �व�वध कारणांनी बाधा येणे संभवते. तसेच या 

राशी(या  गभ3वती  िH`यांनी  �वशषे जपावे.  जीवनसाथी(या  अनारोOया मळेु दाqपDय  

जीवनातहB सखुशांती �मळेलच याची खा`ी  देता येत नाहB.  �म`ांशी  वाद, भांडणे टाळा. 

Hवतं`  iयवसाय  असणारां(या  iयवसायात  अिHथर  पJरिHथती   <नमा3ण  होAयाची  

शTयता  जाणवते. पण गaु-हष3ल  शभु योगामळेु अनपेUVतपणे  धनलाभ होणेहB संभवते. 

lrा  असेल तर lीगaुदेवदDता` ◌ेयाची उपासना अनकुुल  होईल. बाव/न  sलोक;  

गaुचJर`ाचे  <नय�मतपणे पठण करा.  

 

(३) �मथनु - र�व-मंगळ हे दो/हB  pह  या म-ह/या(या  काळात C<तकुल  असXयान◌े 

या राशी(या  मंडळीनी Hवत :(या  Hवाभा�वक दोषांवर <नयं`ण  ठेवून आचरण केXयास  

खपूच सखुाचे होईल. कारण या C<तकुल  काळात सतत मना�वar  घ<नटना घडAयाची  

शTयता  असXयामळेु  Hवत :वरच संतापनू हातनू अ�वचाराची कृDये  घडAयाची  शTयता  

असते. बrुी  व �वचार �वकृत होणे शTय असते. अकारण दगदग केXयास  हाती काहBहB 

न लागता केवळ शारBJरक-मान�सक थकावट सहन करावी लागेल. Dयातनू  अनारोOय  

होणेहB शTय असते. रTतदाब , vदय�वकार असे आजार असलेXयांनी  तर आवजू3न  जपले 

पा-हजे. गैरसमजाने घरातील मंडळीशी वाद, भांडणे होणे संभवते. जपा. �वचार न करता 

फाजील �वsवासाने  आ6थ3क  iयवहार  केXयास  फसवणूक होAयाची  शTयता  आहे.जपा. 

अशा C<तकुल  काळातहB उ(च राशीतील गaु pहामळेु  कुट◌ु◌ंबात शभु घटना घडतील व 

-दलासा �मळेल.  तरBहB चतथु3  Hथानी  असलेXया  राहूमळेु गहृसौ]यात  �व�वध कारणांनी 

बाधा येणे शTय -दसते. जपा. या राशी(या  लेखकांचे लेखन  pंथ  ?पान े Cका�शत  

होईल. Cवासाचे  योग येतील.  श<न-हष3ल  शभु योगामळेु 6चwकDसक  बौ�rक  iयवसाय ,  

शाH`ीय  संशोधन iयवसाय  असण◌ारांना काळ अनकुुल, Cग<तकारक  व लाभदायक 

होईल. या राशी(या  यवुकांनी हातच े सोडून नवीन काहB करAयाचा  �वचारहB क? नये. 

आहे तीच नोकरB वा iयवसाय  मनापासून करावा. अ>याDमात  रस असणारांना 

उपासनेdवारे आ>यािDमक  Cगती  करणे शTय होईल. काहBंना सूचक HवWने  पडतील, 



 

 

तर काहBंना परदेशगमनाची संधी �मळेल. कुलदैवताची उपासना अनकुुल होईल व Dयामळेु  

सािDवक  समाधान व शांती �मळेल.  

 

(४) कक3  - मन व बdुधीला अस\य ताण देणारा असा या म-ह/याचा  काळ अशभु 
असXयाचा  अनभुव येईल. गैरसमज, भांडणे, मानहानी अशापैक; कारणांनी अHवHथ  

iहाल . जपा. Dयात  आ6थ3क  समHया , वाढता खच3 , पराजय अशापैक; घटनांची भर पडून 

6च<ंतत iहाल . जपा. घरBदारB, नोकरB-iयवसायाचे  -ठकाणी मनावर ताबा ठेवून व शांतपणे 

�वचारपवू3क  आचरण कराल तर सव3  Cकारचे  आरोOय  उDतम  राहBल व म-ह/या(या  

उDतराधा3त  गaु-शbुा(या  अनकुुलतेमळेु jया  मनोनकुुल घटना घडतील, आ6थ3क  

समHया  सटुतील Dयामळेु  कौटंु[बक सखुसमाधान लाभेल व नोकरB-iयवसायात  शभु 

घटना घडून मन:शांती लाभेल. 6चwकDसक  बौ�rक  iयवसाय , शाH`ीय  संशोधन काय3  

लेखन iयवसाय  असणारांना संपणू3  संपणू3  म-ह/याचा  काळ अनकुुल, Cग<तकारक  व 

लाभदायक होईल. सव3  Cकार(या  नोकरदार मंडळीनी मा`  सहनशीलतेचे व नyतेचे  

आचरण करावे व �वपरBत काळाशी मुकाबला करावा. तेच सखुाचे होईल. राहूमळेु 

बंधसुखुात बाधा येणे संभवते. जपा. श`रुाशीतील  श<नमळेु �व�वध कारणांनी 

संत<तसखुात बाधा येणे संभवते. तसेच या राशी(या  �वdयाeयाf(या  शैVgणक  Cगतीत  

अडथळा <नमा3ण  होईलसे -दसते. जपा. या राशी(या  काहB मंडळीना दरू(या  Cवासाचे  

तर काहBना परदेशवारBच े योग येणे शTय -दसते. जलभय असXयाने  पाAयाशी  संबंध 

असलेXयांनी  �वशषे जपावे. तसेच �वषभय असXयाने  बाहेरचे खाणे�पणे  टाळावे. lrेने  

lीगaुदेव  दDता`येाचे  उपासना करा व “बाव/न  sलोक;   गaुचJर`ाचे “ पठण  करा.  

 

(५) �सहं - या राशी(या  नोकरदार मंडळीना या म-ह/याचा  पूवा3ध3च   अ6धक अनकुुल, 

Cग<तकारक  व लाभदायक होईल. या राशी(या  सा-हिDयकांना ,  कलाकार मंडळीना, 

यां[`कतां[`क  iयवसाय  असणारांना, एकूण सवाfनाच  म-ह/याचा  पवूा3ध3च  अनकुुल 

होणार आहे. qहणून  Dयांनी  म-ह/या (या  पूवा3धा3तच  जे काय सा>य  करावयाच े ते 

साधनू घेAयाचा  आटोकाट CयDन  करावा. म-ह/या(या  उDतराधा3त  <नमा3ण  होAयाची  

दाट शक्यता आहे. म-ह/याचा  उDतराध3  मन व बrुी  िHथर   राखनू  संयमाने व 

सहनशीलतेने आचरण करणे जमले तरच होणारा मनHताप  व अनारोOय  ससु\य  होईल. 

आ6थ3क  6चतंा, अनारोOय  �व�वध कारणांनी होणारा मनHताप , lम , क	ट , दगदग यांनी 

थकून जाल. जपा. काहB मंडळीना Dवचारोग , काहBना रTत�वकार  तर काहBना मखु-दंत 



 

 

रोग `Hत  करAयाची  शTयता  जाणवते. अपघात भय असXयाने  सतत सावधानतेने 

आचरण करणे अगDयाचे  होईल. काहB जुनी दबलेलB Cकरणे  असतील तर त◌ी  प/ुहा  

उकरलB जाऊन Dयांचा  अस\य  `ास  सहन करावा लागेल. जपा. कौटंु[बक सखु व 

गहृसौ]य  याम>येहB  बाधा <नमा3ण  होणे संभवते. वैवा-हक जीवनात दोघांचे वा कोणा 

एकाच े अनारोOयामुळे , मतभेदामळेु , संशयामळेु wकंवा अ/य  कारणाने वैवा-हक 

जीवनातील सखुसमाधानात बाधा येणे संभवते. जपा. �म`  मै[`णीशी असणारे Cेमाचे  

संबंध तटुणार नाहBत याची काळजी ~या . समाजकाया3ची  आवड असणारांना, अ>याDमात  

रस असणारांना म-ह/याचा  उDतराध3  अनकु◌ुल होईल. lrेने  ◌े�शवोपासना, कुलदैवत 

उपासना करा. आहे Dया  पJरिHथतीत  नyतेने  आचरण क?न �वपरBत काळ iयतीत  करा.  

 

(६) क/या  - या राशी(या  सव3  नोकरदार मंडळीना या म-ह/याचा  संपूण3  काळ 
अनकुुल, Cग<तकारक  व लाभदायक जाईल. इ(छाआकांVा  पणू3  होतील. काहB मंडळीना 

थोरामो�या(या  ओळखीने मनासार]या  गो	टB  घडवून आणणे शTय होईल. काहB 

मंडळीना बढती, काहBना उ(च पद तर काहBना मानाच ेHथान  �मळू शकेल. गaु-श<न शभु 

य◌ोगामळेु 6चwकDसक  बौ�rक  iयवसाय , वwकलB, सXलागारB  iयवसाय , शाH`ीय  

संशोधन नोकरB-iयवसाय  असणाराना काळ Cग<तकारक , यशदायक व लाभदायक होईल. 

अ/य  कोणताहB Hवतं`  iयवसाय  असणारांना iयावसा<यक  Cगती  करणे शTय होईल.  

पण श`रुाशीतील  मंगळामळेु काहB मनHताप  देणाYया  घटना घडणेहB शTय -दसते. 

जपा. यवुकांना अपेUVत  नवे काय3Vे`  वा नवी नोकरB �मळू  शकेल. काहB मंडळीना 

उगीचच आपXयाला  काहB तरB नवा आजार झाXयाची  भावना होईल. काXप<नक 6चतंा 

`Hत  करतील. भावंड�वषयक एखादB 6चतंा ` Hत  करBल. जीवनसाथीच ेलहरB �वUVWत  

आचरण, प<तपDनी  मतभेद, वाद अशापैक; कारणांनी वैवा-हक जीवनातील आनंद �मळणे 

अशTय होईल. जपा. कोरट् Cकरणे  असतील तर Dयात  अपयश येAयाची  शTयताच 

अ6धक -दसते. या राशी(या  �वdयाeयाfना  अपेUVत  शैVgणक  Cगती  करणे शTय 

होईल. म-ह/या(या  उDतराधा3त  शTयतो  Cवास  क? नका. Cवासात  `ास  होणे 

संभवते. काहB मंडळीना Dवचा  रोग,  काहBना मुखद/त  रोग तर काहBना रTत�वकाराचा  

`ास  होणे संभवते. जपा. उपासनेdवारे आ>यािDमक  Cगती   साधणे व मन:शांती 

�मळ�वणे शTय होईल. सामािजक काया3त  यश �मळेल. lrा  असेल तर �शवोपासना 

अनकुुल होईल व सािDवक  सखुशांती �मळेल.  

 



 

 

(७) तळुा - या राशी(या  मंडळीना या म-ह/याचा  पूवा3ध3  घरBदारB सव3  -ठकाणी 

मनHताप  देणारा असXयाचाच  अनभुव येईल. नोकरBत मान�सक ताण, मानहानी होणे 

संभवते. जपा. घरगतुी पJरिHथतीत  वडील मंडळीचा �वरोध सहन करावा लागेलसे -दसते. 

शTयतो  Cवास  क? नका. Cवासात  `ास , मानहानी होणे संभवते. पण म-ह/या(या  

पवूा3धा3त  गaु-हष3ल  शभु योगामळेु शाH`ीय  संशोधन Vे`ात  काय3रत  असणारांना 

काळ अनकुुल, Cग<तकारक  व यशदायक होईल. म-ह/याचा  उDतराध3   शासक;य, <नम-

शासक;य नोकरदार मंडळीना, तसेच �शVणVे`ात  काय3रत  असणारांना  आgण अ/य  

बौ�rक  Vे`ात , वwकलB, सXलागारB  iयवसायात  काय3रत  असणारांना अनकुुल, 

Cग<तकारक  व लाभदायक होईल. या राशी(या  iययHथानी  असलेXया  राहूमळेु काहB 

मंडळीना अथ3लाभ   होईल; तर काहBना परदेशगमनाची संधी CाWत   होईल. 

-हतश`पूासनू  रVण  करBल.  मन अDयंत  भावनाशील झाले असेल व अ>याDमाची  

मनापासनू ओढ असेल तर उपासनेdवारे सािDवक  सखुशांती �मळू शकेल. श`रुाशीतील  

शनीमळेु कुटंुबात अ<न	ट  घटना घडणयाची शTयता  आहे. जपा. तसेच कोट3  Cकरणे  

असतील तर Dयांचा  मनHताप  सहन कराव◌ा लागेल. Dयामळेु  आ6थ3क  समHयाहB  `Hत  

करतील. अशा पJरिHथतीत  मन व बrुी  शांत ठेवनू व सहनशील बननू नyतेचे  

आचरण करणेच सखुाचे ह◌ोईल. गaुशbुामळेु  मनोनकुुल घटना घडतील व -दलासा �मळेलं.  

हष3लमळेु  काहBना डोकेदखुीचा तर काहBना म�द�ूवकाराचा `ास  सहन करावा लागAयाची  

शTयता  -दसते. lrेने  lीहनमुान  उपासना करा.  

 

(८) विृsचक  - या राशी(या  मंडळीनी स>या  Hवत :(या  सव3  Cकार(या  आरोगय्ाकड े

लV  देणे अगDयाचे  होईल. श`रुाशीतील  मंगळ व श`रुाशीतील   श<न आgण र�व हे 

तीनहB शिTतशालB  pह  C<तकुल  असणार आहेत. Dयामळेु  सतत मनHताप  देणाYया  

घटना घडAयाची  शTयता  जाणवते. जपा.  तसेच क◌ाहB मंडळी(या  जीवनसाथी(या  

अनारोOयाची  समHयाहB  `Hत  करAयाची  शTयता  जाणवते. जपा. काहBं(या  कुटंुबातील 

�Cय  जनांचे Hथलांतर  झ◌ाXयामळेु Dयांची  अनपुिHथती   अHवHथ  करBल. राहूमळेु 

अपेUVत  संत<तसखु �मळAयाची  शTयता  -दसत नाहB. तसेच केतमूळेु या राशी(या  

�वdयाeयाf(या  शैVgणक  Cगती त अडथळे होAयाची  दाट शTयता  -दसते. पण 

म-ह/या(या  पवूा3धा3त  गaु-हष3ल  शभु योग असXयामळेु  उ(च बौ�rक  व शाH`ीय  

संशोधन कारय्ात काय3रत  असणारांना म-ह/याचा  पूवा3ध3  अनकुुल, Cग<तकारक  व 

यशदायक होईल. नोकरBत वJर	ठ  अ6धकाYयाचा  �वरोध वा मतभेद सहन करावे ल◌ागतील. 



 

 

काहB मंडळीना शारBJरक क	ट , दगदग सहन करावी लागेल; तर काहBना 

मळूiयाधीसार]या  उ	णता�वकाराचा  `ास  सहन करावा लागेल. अपघात भय असनू 

पाणी व वीज यांपासूनहB धोका संभवतो. जपा. म-ह/याचा  उDतराध3  6चwकDसक  बौ�rक  

नोकरB-iयवसाय , �शVणVे`  असे काय3Vे`  असणार◌ा◌ंना काळ अनकुुल, 

Cग<तकारक  व लाभदायक होईल. पण कलाVे`ातील  मंडळीना अडचणीना त�ड देत 

काळ iयतीत  करावा लागेलसे -दसते. नोकरBत वाममाग3  धन सहज �मळणे शTय असले 

तरB तो मोह CयDनपवू3क  टाळाच. lीगणेश  उपासना व lीहनमुान   उपासना 

<नय�मतपणे करा व मनावर संयम ठेवून व सहनशील बननू सदैव आचरण करा.  

 

(९) धन ु - या राशी(या  मंडळीना या म-ह/या(या  काळात सतत तbारखोर  

Hवभावामळेु  आहे Dया  पJरिHथतीत  सखुासमाधानाने काळ iयतीत  करणे अशTय होईल. 

कोणी समजावAयाचा  CयDन  केला तरB ते सहन होणार नाहB. मन अ<तशय भावनाशील 

झाले तर Dयामळेु  कोणाशी पटणारच नाहB. जपा. मन:शांतीसाठo lीगaुदेव  दDता`येाची  

उपासना करा. अशा C<त कुल काळातहB काहBना जलCवासाची  तर काहBना 

परदेशगमनाची संधी �मळAयाची  शTयता  -दसते. वैवा-हक जीवनात मतभेद, वाद, भांडणे 

अशापैक; कारण◌ा◌ंनी अHवHथ  iहाल . Dयामळेु  शारBJरक आरोOय  [बघडून काहBना ताप 

येणे, काहBना पोट�वकाराचा `ास  होणे, तर काहBना मू`ाशय�वकाराचा   `ास  सहन 

करावा लागAयाची  शTयता  -दसते. कोट3  Cकरणे  असतील तर ती पढेु ढकलAयाचा  

CयDन  करा. भागीदारBत iयापार  iयवसाय  असेल तर गैरसमजामळेु, संशसावधानतेने 

यामळेु भागीदारBत बाधा येणार नाहB, याची काळजी ~या . सव3  आ6थ3क  iयवहार  जपनू, 

सावधानतेने व फसवणकू होण◌ार नाहB, याची काळजी घेऊनच करा. श`रुाशीतील  

iययHथानी  असलेला श<न  म-ह/या(या  पवूा3धा3त  फारसा C<तकुल  होणार नाहB; पण 

उDतरार ◌्धात मा`  तो सतत मनHताप  देणारा असाच असXयाचे  अनभुव येतील. अशा 

C<तकुल  काळातहB  jयां(या  ज/मकंुडलBत  अचानक धनलाभाच ेयोग आहेत अशापैक; 

काहBना तसा धनलाभ wकंवा वारसाहTकाने  धनलाभ �मळणे संभवते. म-ह/या(या  

उDतराधा3त  भाOयHथानी  असलेXया  गaु-शbुामळेु  गरु◌ुकृपा, सjजनांचा  सहवास, 

थोरंकृपा, अनकुुल संधी, अ>याDमात  Cगती  अशा सखुसमाधान   देणाYया  घटना 

घडतील.  

 

(१०) मकर - या राशी(या  मंडळीना या म-ह/याचा  पूवा3ध3च  काहB बाबतीत अनकुुल 



 

 

व लाभदायक होईल. उ(च बौ�rक  व शाH`ीय  संशोधन काया3त  काय3रत  असणारांना 

या म-ह/याचा  संपणू3  काळ अनकुुल, Cग<तकारक  व यशदायक असXयाचा  अनभुव 

येईल. या राशी(या  iयापारB  मंडळीना   H`ीpा\काकडूनच  अ6धक अथ3लाभ  होईल. 

पण इतरांना �व�वध Cकार(या  आ6थ3क  6चतंा `Hत  करतील. शासक;य, <नम-शासक;य 

नोकरदार मंडळीना म-ह/याचा  पवूा3ध3च  अनकुुल होणार असXयाने  Dयांनी  जे काय 

साधावयाच े ते म-हनय्ा(या  पवूा3धा3तच  साधनू घेAयाचा  CयDन  करावा. म-ह/याचा  

उDतराध3  मनHताप  देणारा असाच असAयाची  शTयता  जाणवते. मंगळ pहामळेु  

शारBJरक उ	णता  भडकून काहBना ताप येणे, काहBना इजा होणे, काहBना अगंावर फोड 

येणे तर काहBना  रTत�वकाराचा  `ास  होणे संभवते. vदय�वकार असणारांनी तर मन व 

बrुी  शांत व िHथर  राखAयाचा  CयDन  करावा. jयां(या  ज/मकंुडलBत  अचानक 

धनलाभाचा योग आहे अशांना असा धनलाभ  वा वारसाहTकाने  धनलाभ होणे संभवते. 

काहBना भ�ूमलाभ तर काहBना मानस/मान  लाभणेहB  शTय -दसते. म-ह/या(या  

उDतराधा3त  दाqपDय  जीवनात वाद, भांडणे होणे संभवते. जपा. तसेच काहBना 

पोट�वकाराचा तर तर काहBना मू`�वकाराचा  `ास  सहन करावा लागेलसे -दसते. पण गaु 

p हा(या  अनकुुलतेने नवे मै`ीचे  संबंध <नमा3ण  होणे संभवते. जुने Cेमसंबंध  ^ढ  

होतील. �ववाहोDसुक  असणारांचे �ववाहहB ठरतील. शbु ◌ा(या अनकुुलतेने काहBना 

भ�ूमलाभ तर काहBना मान, C<त	ठा CाWत   होAयाची  शTयता  -दसते. पण 

भाOयHथानी  असलेXया  राहूमळेु कौटंु[बक सखुात व संत<तसखुात बाधा येणे संभवते. 

जपा. lीगणेश  व lीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(११) कंुभ - स>या  या राशी(या  मंडळीचे मन अDयंत  कोमल झाले असAयाची  

शTयता  जाणवते. Dयामळेु  ती�  मान�सक स◌ंवेदना होत असतील. अशा अवHथेत  थोडहेB 

मना�वar  काहB घडले तर लगेच गहरे नैराsय  येत असावे असे वाटते. Dयातच  बrुी  व 

�वचारशTती  च◌ंचल व अिHथर  झालB असेल तर अ�वचाराच ेआचरण होणेहB शTय -दसते. 

बोलणे फटकळ व धारदार होत असAयाची  शTयताहB  नाकारता येत नाहB. Dयातच  

आ6थ3क  6चतंाहB `Hत  करत असतीलच. म-ह/या(या  पवूा3धा3त  Hवत :च ेअनारोOय , 

संत<तसमHया , �Cय  जनांपासनू झालेला दरुावा, नोकरBत वJर	ठांचा   `ास , अशापैक; 

कारणांनी मन अHवHथ  होणेहB संभवते. या काळात या राशी(या   गभ3वती  िH`यांनी  

अकारण दगदग क? नये. म-ह/या(या  उDतराधा3त  पJरिHथती  सुधारेल. मनोनकुुल 

घटना घडतील व सखुसमाधान लाभेल. पण जीवनसाथीच ेअनारोOय , कुसगतीमळेु होणारे  



 

 

द	ुपJरणाम  सहन करावे लागतील. गaु pह  सWतम Hथानी  आXयावर  या राशी(या  

�ववाहे(छूचे  �ववाह ठरतील. नवे Cेमसंबंध  व Hनेहसंबंध   नि◌मा3ण  होतील. Cवासाचे  

योग येतील व काहBना धनलाभ होणेहB शTय आहे. मा`  शासक;य नोकरBत सहज 

वाममाग3  धन �मळणे शTय असले तरB तो मोह कटाV ◌ाने टाळाच. नपेVा  होDयाचे  

नiहते  होAयास  वेळ लागणार नाहB. जपा. वwकलB, सXलागारB  iयवसाय , -हशबे, कोळसा 

iयापारB , खाण उdयोग असे iयवसाय  असणारांना म-ह/याचा  पूवा3ध3च  अनकुुल होईल. 

उDतराधा3त  C<तकुल  पJरिHथती  <नमा3ण  होणे संभवते. lrा  असेल तर lीहनु मान 

उपासना व lीदDता`येाची  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(१२) मीन - या राशी(या  मंडळीचा Hवभाव  स>या  अ<तशय अिHथर , लहरB, चचंल 
झाला असAयाची  शTयता  जाणवते. तसेच कोणाचा धाक वा कोणी केलेला उपदेश सहन 

होत नसावा, असेहB -दसते. सतत गलुहौशीपणा, ऐषाराम यातच काळ iयतीत  करAयाचा  

मोह असावा, असे वाटते. मन व बrुी(या  िHथरतेसाठo  या राशी(या  मंडळीनी भगवान 

शंकराची उपासना करावी, असे सांगावेसे वाटते. या राशी(या  लहान मलुांकडे पालकांनी 

�वशषे लV  परु�वणे अगDयाचे  होईल. समाजकाया3ची  व अ>याDमाची  आवड असणारांना  

या संपणू3  म-ह/या चा काळ अनकुुल, Cग<तकारक  व सखुशांती देणारा असXयाचा  

अनभुव येईल. या राशी(या  �वdयाeयाfना  शैVgणक  Cगतीस  म-ह/याचा  पवूा3ध3 च 

अनकुुल आहे. उDतराधा3त  अनारोOय , अHवHथ  मन अशापैक; कारणांनी अ�यासात 

अडथळे <नमा3ण  होणे संभवते. पण सव3  Cकारचे  आरोOय  उDतम  राखता आले तर गaु 

pहा(या  अनकुुलतेने शैVgणक  Cगती  करणे शTय होईल. या राशी(या  सWतम 

Hथानी  असलेXया  राहूमळेु नको ते आचार�वचार मनात येतील व हातनू नको ते घडू 

शकेल. जपा. तसेच हा राहू वैवा-हक जीवनातील सुखातहB बाधा <नमा3ण  अ? शकेल. 

जपा. शनी-हष3ल  शभु योगामळेु 6चwकDसक  उ(च बौ�rक  काय3Vे`  असणारांना व 

शाH`ीय  संशोधन काय3Vे`  असणारांना  Cगती  करणे व यश �मळवणे शTय 

होईल. या राशी(या  नोकरदार मंडळीनी मनावर ताबा ठेवून व सहनशील बननूच C<तकूल  

काळ iयतीत  करावा, हे उDतम . lrा  असेल तर <नय�मतपणे lीगaुदेव  दDता`येाची  

उपासना करा व दररोज “ बाव/न  sलोक;  गaुचJर`ाचे  पठण करा.  
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