
 

 

              रा�शभ�व	य -ऑटोबर , २०१६.  
           दादा दामले(dadadamle@gmail.com) 

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

(१) मेष -  हश*ल , नेप-यनू , श/न आ1ण काह4 5माणात  र�व हे 7ह  या म8ह9या-या  

काळात 5/तकुल  अस>यामळेु  या राशी-या  मंडळीन◌ी या म8ह9या-या  काळात सतत 

मनावर संयम ठेवनू, सहनशील बननू, तापट Dवभावावर  ताबा ठेवून आ1ण शयतो  मौन 

Fत  धारण कHनच 5/तकुल  काळाशी मकुाबला केला तरच ते सखुाचे होईल. सतत 

मनDताप  देणाLया  घटना घडणे संभवते. तसेच आNथ*क  समDयाह4  PDत  करQयाची  

शयता  जाणवते. क◌ुमागT �मPांपासनू  दरू राहा. येणारे हकाचे  धन  �मळQयात  

�वलंब होणे संभवते. अशा सव*  Pासांमळेु  गहरे नैराVय  येईल. जपा. या राशी-या  

अ	टम  Dथानी  असले>या  शPरुाशीतील  श/न 7 हामळेु असमाधानकारक घटना घडणे, 

अपेWाभंग  होणे, अनारोXय  होणे संभवते. Yयामुळे  मन अDवDथराह4ल . जपा.  या 

राशी-या  पंचम Dथानी  असल◌े>या राहूमळेु �व�वध कारणांनी संत/तसुखात बाधा येणे 

शय आहे. या राशी-या  गभ*वती  िDPयांनी  अकारण दगदग कH  नये.  परंतु [यांचा  

दलाल4, क�मशन वर \यवसाय  आहे अशांना माP  हा राहू अनकुुल व लाभदायक होईल. 

या राशी-या  नोकरदार मंडळीना म8ह9याचा  पूवा*ध*च  अनकुुल असणार आहे. Yयामळेु  

Yयांनी  जे काय सा]य  करावयाच ेते म8ह9या-या  पूवा*धा*तच  साधनू घेQयाचा  5यYन  

करावा. म8ह9याचा  उ_राध* 5/तकुल  असनू आरोXय�वघातक  व वैवा8हक जीवनात बाधा  

/नमा*ण  करणारा असाच �स`ध होQयाची  शयता  8दसते. जपा. बौ`Nधक काय*WेP  

असण◌ारांना संपणू*  म8ह9याचा  काळ अनकुुल होईल. म8ह9या-या  उ_राधा*त  गaु-शbु  

7हां-या  अनकुुलतेने मनोनकुुल घटना घडतील. c`धेन ◌े cीगणेश  उपासना करा.  

 

(२) वषृभ - या राशी-या  नोकरदार मंडळीना या म8ह9याचा  उ_राध*च  अनकुुल, 

5ग/तकारक  व लाभदायक होईल. Nचeकत◌स्क बौ`Nधक व शाDPीय  संशोधन 

काय*WेP  असणारांना संपणू*  म8ह9याचा  काळ यशदायक व लाभदायक होईल. माP  

Yयांना  Dवत :च े सव*  5कारचे  आरोXय  उ_म  राखता आले पा8हजे.  तसेच 

सहकाLयाशी , �मPांशी  अकारण वाद, भांडणे होणार नाह4त याची काळजी घेतल4 पा8हजे. 

शैW1णक  WेP  कोणतेह4 असो, या राशी-या  �व`याhयाiना  शैW1णक  5गतीस  काळ 

अनकुुल होईल. माP  Yयासाठj  मन व बु̀ धी िDथर  राखता आल4 पा8हजे. कारण राहूमळेु 



 

 

कौटंुkबक सखु व गहृसौlय  यांत बाधा /नमा*ण  होणे संभवते. Yयामुळे  अmयासासाठj  

मन व बु̀ धीची एका7ता  लाभQयात  बाधा येणे संभवते.  जपा. अपघातभय अस>याने  

सतत सावधानतेने आचरण करा. �5य  जनांपासून दरुावा /नमा*ण  झा>यास  मन 

अNधकच अDवDथ  होईल. जपा. या राशी-या  यवुकांनी स]या   आहे ती नोकर4 वा  

\यवसायच मनावर ताबा ठेवून व सहनशील बननू  नेटाने करावा. हातच े सोडून 

पळYया-या  मागे लागू नये. कारण अशा बदलास काळ अनकुुल नाह4. तसेच 

कुसंगतीपासनू दरू राहावे. केवळ मान�सक रोग त[9य  व pव  पदाथाiचे  \यापार4  यांनाच 

काळ अनकुुल होईल. जीवनसाथीच ेअनारोXय , दोघांत◌ील वाद, भांडणे अशापैकq कारणानी 

वैवा8हक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते. जपा. म8ह9या-या  उ_राधा*त  

पrरिDथतीत  खपूच बदल होईल. मनोनकुुल  व लाभदायक घटना घडतील, मान�सक ताण 

नाह4सा होईल व खपू बरे वाटेल. कुलदैवताची उपासना करा.   

 

(३) �मथनु - या राशी-या  मंडळीनी या म8ह9या-या  काळात �5य  जनांशी वाद, भांडणे 

होणार नाह4त याची काळजी tयावी  व Dवत :च ेआरोXय  उ_म  राह4ल याची काळजी 

tयावी . तरच कौटंुkबक सखु व गहृसौlय  लाभू शकेल. तसेच नोकर4-\यवसायातह4  

मनापासनू काम करणे जमेल. सामा9य  नोकर4 असणारांना संपणू*  म8ह9याचा  काळ  

5/तकुल  अस>याचाच  अनभुव येईल. पण NचeकYसक  बौ`Nधक नोकर4-\यवसाय , 

शाDPीय  संशोधन काय*WेP  , यांkPक  तांkPकव  कलाYमक   नोकर4-\यवसाय , 

असणारांना तसेच लोखडं, कोळसा यांचा \यापार  असणारांना संपूण*  म8ह9याचा  काळ 

अनकुुल, 5गतीकारक  व लाभदायक होईल. या राश◌ी-या �व`याhयाiना  म8ह9याचा  

पवूा*ध*च  मनापासनू अ]ययन करQयास  अनकुुल होईल. म8ह9या-या  उ_राधा*त  

अनारोXयामळेु  वा अ9य  मनDताप  देणाLया  घटना घडQयाची  शयता  अस>यामुळे   

अ]ययनात  बाधा येणे संभवते. जपा. मनेिuसत  साधQयासाठj  या राशी-या  काह4 

जणांकडून “ वHन कqत*न , आतनू तमाशा “ अशा 5कारचे  ढxगी आचरण होणे संभवते. 

पण Yयात  धोका आहे, Yयामळेु  मनावार ताबा ठेवा. [यांना  अ]याYमाची  मनापासून 

आवड व ओढ आहे अशांना आ]यािYमक  5गतीस  काळ अनकुुल होईल. वैवा8हक सखुी 

जीवनात बाधा येऊ नये {हणून  थोड ेनमते घेऊन समजतूदारपणे आचरण करा. [यांचा  

भागीदार4त \यापार -\यवसाय  असेल Yयांनीह4  गैरसमजाने वा संशयाने भागीदार4त  बाधा 

येणार नाह4, याची काळजी tयावी . c`धेने  cीगaुदेव  द_ाPयेाची उपासना करा. 

दररोज /नय�मतपणे “बाव9न  Vलोकq  गaुचrरP “च ेपठण करा.  



 

 

(४) कक*  - या राशी-या  मंडळीना या म8ह9या-या  काळात आNथ*क  व कौटंुkबक 

समDया  PDत  करQयाची  शयता  जाणवते. अनपे}Wत  खच*  /नम* ◌ाण झा>यास  

अपे}Wत  अथ*5ाuतीसाठj  काह4 मंडळीना कठोर पrरcम  करावे लागतील. तसेच 

/नयोिजत काय*  पार पाडQयात  8दरंगाई होणेह4 संभवते. Yयामुळे  मनDताप  सहन करावा  

लागणे संभवते. Yयात  भर {हणनू  कौटंुkबक समDया , ग~ृकलह अशापैकq घटना घड>या  

तर गहरे नैराVय  येणेह4 शय आहे. जपा. �वशषे कHन म8हन◌य्ाचा उ_राध*  5/तकुल  

असQयाची  शयता  गहृ4त धHन मन व बु̀ धीवर ताबा ठेवा व सहनशील बननू न�तेचे  

आचरण करा. जल5वास  कH नका. तसेच �वषभय अस>याने  खा`यपदाथ*  नीट 

तपासनूच खा. काह4ना Yवचचेे  आजार,  काह4ना रत�वकार  तर काह4ना मखुदंत 

�वकाराचा Pास  होणे संभवत◌े. श/न-केतू  अशभु योगामळेु वैवा8हक जीवनातील सुखात व 

संत/तसखुात बाधा येणे संभवते. कुसंगतीपासनू जपा. या राशी-या  नोकरदार मंडळीना य◌ा 

म8ह9याचा  पवूा*ध*च  नोकर4-\यवसाया-या  �	ट4ने  अनकुुल व �व�वध 5कारे  लाभदायक 

होईल व सखुसमाधान लाभेल. शाDPीय  संशोधन काय* WेP , वै`यकqय \यवसाय , 

यांkPकतांkPक  नोकर4-\यवसाय , शतेी \यवसाय , औषध�वbेते  तसेच सा8हिYयकांना   

संपणू*  म8ह9याचा  काळ अनकुुल, 5ग/तकारक , यशदायक व लाभदायक होईल. 

5वासाचतेर  काह4ना परदेशगमनाचे योग येतील.  गaु-शbु  या शभु गर्हां-या  काह4 

5माणातील  अनकुुलतेमळेु  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 8दलासा �मळेल. 

cीगणेश  व cीहनमुान  उपासना करा. दररोज /नय�मतपणे हनमुानचा�लसा DतोP  

वाचा.  

 

(५) �सहं - या राशी-या  मंडळीना या म8ह9या-या  पूवा*धा*त  आNथ*क  जबाबदाLया  

पार पडQयाची  Nचतंा PDत  कर4ल. कारण वाढता खच* , फसवणूक, पैसे गहाळ होणे 

अशापैकq घटना घडणे संभवते. जपा. काह4 मंडळीना डो�या-या  अनारोXयाचा  Pास  

सहन करावा लागQयाची  शयता  आहे. काह4 कारणाने आuते	टांशी  वाद, भांडणे 

झा>यास  अकारण मनDताप  सहन करावा लागेल. {हणनू  आप>या  अNधक◌ारशाह4 व 

संतापी Dवभावाला  लगाम घालनूच आचरण करा. तसे आचरण झा>यास  बधु-गaु 

7हां-या  अनकुुलतेमळेु �मळणाLया  कौटंुkबक सखुात बाधा येणार नाह4. कुटंुबात शभु 

घटना घडतील. \यवसायात  5गती  होईल.  काह4ंना अथ*लाभ  होणेह4 शय आहे. पण 

म8ह9या-या  पवूा*धा*त  या राशी-या  नोकरदार मंडळीना माP  नोकर4त 5/तकुल   

पrरिDथतीला  सामोरे जावे लागQयाची  शयता  8दसते. म8ह9याचा  उ_राध*  माP  सव*  



 

 

5कार-या  नोकरदार मंडळीना  सुखसमाधान देणारा व �व�वध 5कारचे  लाभ देणारा 

असाच �स`ध होईल. राहू-श/न-हश*ल -मंगळ हे 7ह  5/तकुल   अस>याने  ग~ृसौlयात , 

संत/तसखुात व वैवा8हक जीवनातील सुखात बाधा eकंवा कमतरता /नमा*ण  होQयाची  

शयता  आहे. जपा. या राशी-या  �व`याhयाiना  अनारोXयामुळे  eकंवा अmयासाकडे   

दलु*W  झा>यामळेु  शैW1णक  5गती  करणे शय होणार नाह4. जपा. वै`यकqय 

\यवसाय , बौ`Nधक \यवसाय , शाDPीय  संशोधन काय*WेP  असणाराना म8ह9याचा  

उ_राध*  खपूच लाभदायक होईल. अपघात भय अस>याने  सतत सावधानतेने आचरण 

करा. cीगणेश  व cीहनमुान  उपासना अनकुुल ह◌ोईल.   

 

(६) क9या  - स]या  या राशी-या  मंडळीना उगीचच कसल4 तर4 आजार भावना PDत  

कर4त असQयाची  शयता  8दसते. तसेच का>प/नक Nचतंाह4 अDवस◌थ् करत असQयाची  

शयता  जाणवते. पण अकारण Nचतंा कH नका.  नपेWा  खरेच अनारोXयाचा  Pास   

होईल. [यांना  �दय�वकार, रत�वकार  असे आजार आहेत Yयांनी  तर �वशषे काळजी 

घेतल4 पा8हजे. मन व बु`धी शांत व िDथर  ठेवा. श/न 7हाच य्ा काह4 5माणातील  

अनकुुलतेमळेु   या राशी-या  काह4 यवुकांना उ_म  नोकर4 �मळेल eकंवा अपे}Wत  असे 

नवे काय*WेP  5ाuत  होईल. पण हा श/न  भावंड�वषयक एखाद4 Nचतंा /नमा*ण  

करQयाची  शयता  8दसते. जपा. वeकल4-स>लागार4  \यवसाय  असणारांना अनकुुल होईल.  

बौ`Nधक नोकर4 असणारांना बुध-गaु हे 7ह  5ग/तकारक  व लाभदायक होतील.  

लाभदायक होतील. या राशी-या  सuतम Dथानी  असलेला वbq  हश*ल  आ1ण 

\ययDथानी  असलेला राहू वैवा8हक जीवनातील सुखात व \यावसा/यक भागीदारेत बाधा 

/नमा*ण  करQयाची  शयता  आहे. जपा. पण हाच राहू 8हतशPपूासनू  रWण  कर4ल, 

अथ*लाभ  देईल  व काह4 मंडळीना परदेशगमनाची संधीह4 देऊ शकेल. या राशी-या  

चतथु*  Dथानी  असले>या  मंगळ 7हामु ळे गैरसमजाने वा अ9य  कारणांनी कुटंुबात वाद, 

भांडण तंटे, असमाधानकारक घटना असे काह4 घडू शकेल. जपा. काह4 मंडळीना राहYया  

जागेची तर काह4ना Dथावरसंबंधीची   समDया  PDत  कर4ल. तसेच काह4 कारणाने 

अपे}Wत  संत/तसखु �मळेलच याची खाPी  नाह4. गaु-शbुा-या  काह4 5 माणातील   

अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 8दलासा �मळेल.   

 

(७) तळुा - या राशी-या  मंडळीना या म8ह9याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह4, असेच 

{हणावे   लागेल. �शवाय स]या  या राशी-या  मंडळीचे मन अ/तशय चचंल व भावनाशील 



 

 

झाले असQयाची  शयता  जाणवते. सतत मनDताप , मना�वa`ध घटना, /नयोिजत 

काया*त  अडथळे, आNथ*क  समDया  अशापैकq कारणांनी PDत  \हाल . जपा. 5/तकुल  

काळाशी सहनशील बननू मकुाबला करणेच सखुाचे होईल. रतदाब , �दय�वकार असे 

आजार असणारांनी तर �वशषे काळजी घेतल4 पा8हजे. कौटंुkबक सखुात बाधा येऊ नये 

{हणनू  वाद, भांडणे  टाळा.  अ]याYमात  रस असेल तर �5य  दैवता-या  उपासनेतच  

काळ \यतीत  करा. श/न 7हा-या  साडसेातीचा केवळ चार म8ह9यांचा  काळ उरला आहे. 

नंतर पrरिDथती  बदलणार आहेच. सामािजक काया*ची  आवड असेल तर गaु 7हा-या  

अनकुुलतेने अशा काया*त  सखुसमाधान �मळेल. मंगळ 7हा-या  अनकुुलतेमळेु धयै* , 

8ह{मत  वाढेल. Yयाचा  लाभ उठवा. या राशी-या  नोकरदार मंडळीना काह4 5माणात  

म8ह9याचा  पवूा*ध*च  अनकुुल होईल. म8ह9या-या  उ_राधा*त  मनDताप , अनारोXय  

होणे संभवते. जपा. यांkPक  तांkPक  नोकर4-\यवसाय , वै`यकqय \यवसाय , औषध  

�वbेते , शाDPीय  संशोधन काय*  असणारांना काळ अनकुुल होईल. �व�वध कारणानी या 

राशी-या  �व`याhयाi-या  �शWणात  अडथळे /नमा*ण  ह◌ोणे संभवते. तसेच या राशी-या  

मंडळीना संत/त�वषयक एखाद4 Nचतंा PDत  करQयाची  शयता  8दसते. अकारण अ/त 

�वचार कH नका. डोकेदखुी, म�द�ूवकार अशापैकq आजार उ`भवू शकतील. जपा. c`धेने  

�शवोपासना व cीहनमुान  उपासना करा. हनमुानचाल4सा DतोPाचे  पठण करा.  

 

(८) विृVचक  - नोकर4 - \यवसाय  कोणताह4 असो, या राशी-या  मंडळीना या 

म8ह9याचा  पवूा*ध*च  अनकुुल असणार आहे. र�व-राहू-या  अनकुुलतेमळेु \यावसा/यक 

5गती  होईल. शासकqय, /नम-शासकqय नोकरदार मंडळीना बढती, वेतनवाढ, मानाच े

Dथान  वा उ-च पद असे काह4 �मळणे स◌ंभवते. काह4ंचा स9मान  होणेह4 संभवते. या 

राशी-या  �व`याhयाiना  शैW1णक  5गतीस  काळ अनकुुल होईल. NचeकYसक  बौ`Nधक 

व शाDPीय  संशोधनाYमक  काय*WेP  असणारांना काळ 5ग/तकारक , यशदायक व 

लाभदायक होईल. पण श/न-मंगळ पणू*पणे  व र�व 7ह  म8ह9या-या  उ_राधा* त  

5/तकुल  होणार अस>यामळेु  कौटंुkबक सखु व गहृसौlय  यात �व�वध कारणांनी बाधा 

येऊ शकेल. जपा. लXनी  शPरुाशीतील  श/न अस>यामळेु  सतत मनDताप  देणाLया  घटना 

घडणे संभवते. कुटंुबातील �5य  \यतींचे  दरू गावी Dथलांतर  झा>यास  अDवDथ  \हाल . 

जपा. Dवत :-या  व जीवनसाथी-या  आरोXयाची  काळजी tया . धनDथानी  असले>या  

मंगळ 7हामळेु  आNथ*क  कxडी होणे संभवते. देणे `यावेच लागेल; पण येणे वसलू 

होQयात  दि◌रंगाई होईल. काह4ना अथ*पुरवठा  होQयासाठj  अNधक क	ट -पrरcम  करावे 



 

 

लागतील. Yयामळेु  थकवा येणे, शार4rरक उ	णता  भडकणे, डोळे तळावणे अशापैकq 

पrरणाम भोगावे लागQयाची  शयता  8दसते. जपा. म8ह9या-या  उतत्राधा*त  शbु  7ह  

या राशी-या  5थम  Dथानी  आ>यावर  गaु-शbु  शभु योगामळेु थो�या मनोनकुुल घटना 

घडतील व 8दलासा �मळेल.  c`धे ने cीगणेश  उपासना व cीहनमुान  उपासना करा. 

दररोज /नय�मतपणे हनमुानचा�लसा DतोPाचे  पठण करा.  

 

(९) धन ु - या राशी-या  नोकरदार मंडळीना या म8ह9याचा  संपूण*  काळ अनकुुल, 

यशदायक व लाभदायक होईल. मो�या लोकां-या  ओळखी होईत. काह4ना बढती, 

पगारवाढ, काह4ना मानाच ेDथ◌ान वा उ-च पद असे काह4 �मळू शकेल. इ-छा  आकांWा   

पणू*  होतील. बौ`Nधक व शैW1णक  काय*WेP  असणारांना  काळ 5ग/तकारक , 

यशदायक व लाभदायक होईल. DवतंP  \यवसाय  असणारां-या  \यवसायातह4 वाढ होणे 

संभवते. पण या राशी-या  \ययDथानी  असले>या  शनीमळेु मनDताप  देणाLया  घटना 

घडQयाची  दाट शयता  आहे. जपा. अकारण शर्म, दगदग कH नका. यांkPक  तांkPक  

नोकर4-\यवसाय  असणारांना  माP  काळ फारसा अनकुुल होQयाची  शयता  8दसत 

नाह4. या राशी-या  चतरुथ् Dथानी  असले>या  हष*लमळेु  कोणाशी पटणार नाह4. आहे 

Yयात  सखुसमाधान लाभणार नाह4, भाXयDथानी  असले>या  राहूमळेु घरात वाद, भांडणे 

होणे संभवते. तसेच ग~ृसौlयातह4  बाधा येऊ  शकेल. जपा. स]या  या राशी-या  मंडळीचे 

मन अ/तशय भावनाशील झाले असQयाची  शयता  वाटते. तसे असेल व या राशी-या  

काह4 मंडळीना  अ]याYमात  रस असेल तर आ]यािYमक  उपासने`वारा मन:शांती �मळेल 

व आरोXयह4  फारसे kबघडणार नाह4. या राशी-या  काह4 मंडळीना परदेशगमनाची तर 

काह4ना जल5वासाचीसंधी  �मळणे संभवते. या राशी-या  \यापार4  मंडळीना DPी -

7ाहकांकडूनच  अNधक अथ*लाभ  होईल. गaु-शbुा-या  अनकुुलतेने मधनू मधनू 

मनोनकुुल घटना घडतील व 8दलासा �मळेल. cीगaुदेव  द_ाPयेाची  उपासना करा. 

दररोज /नय�मतपणे “ बाव9न  Vलोकq  गaुचrरPा “च ेपठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशी-या  मंडळीनी  या म8ह9या-या  काळात सतत सावधानपूव*क  व 

�वचारपवू*क  आचरण करावे, असे आ7हाने  सांगावेसे वाटते. कारण या राशी-या  

\ययDथानी  असलेला मंगळ 7ह  पणू*पणे  अशभु असनू Yयामळेु  जनुी काह4 दबलेल4    

5करणे  असतील तर ती प9ुहा  उकरल4 जाऊन Yयांचा  अस~य मनDताप  सहन करावा 

लागQयाची  शयता  जाणवते. जपा. गैरसमजुती, वाद, भांडणे अशाप◌ैकq कारणानी मन 



 

 

/नराश व अDवDथ  होणे संभवते. जपा. मानहानी होणे, आNथ*क  Nचतंा PDत  करणे 

संभवते. जपा. उ-च बौ`Nधक शती , Dमरणशती , आकलनशती  5ाuत  झाल4 

अस>यास  गढू संशोधन, अ/तशय गहन व क8ठण समDया  सोडवणे सहज शय होईल. 

या राशी-या  नोकरदार मंडळीना यां म8ह9याचा  पूवा*र ◌ध्  5/तकुल  अस>यामळेु  Yयांनी  

मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू आचरण केले तरच सखुाचे होईल. Yयामळेु  

म8ह9या-या  उ_राधा*त  अनकुुल कालाचा लाभ उठवणे शय होईल. म8ह9या-या    

उ_राधा*त  नोकर4-\यवसायात  मनासारखे सव*  काह4 घडQयाची  शयता  8दसते. पण 

वाममाग*  धनाचा मोह टाळाच. वeकल4-स>लागार4  \यवसाय , अ9य  बौ`Nधक, शैW1णक  

\यवसाय  असणाराना अपे}Wत  5गती  करणे व यश �मळवणे शय होईल. आNथ*क  

लाभ होतील. पण या राशी-या  �व`याhयाiना  �व�वध कारणानी अपे}Wत  शैW1णक  

5गती  करणे शय होणार नाह4. जपा. तसेच या राशी-या  मंडळी-या  संत/तसखुातह4 

बाधा येणे संभवते. या राशी-या  काह4 भाXयवान  मंडळीना परदेशगमनाची संधी �मळेल. 

cीगणेश  व cीहनमुान  उपासना मन व बु̀ धी िDथर , शांत राखQयास  उपयुत  होईल.   

 

(११) कंुभ -  स]या  या राशी-या  मंडळीची मनिDथती  कोमल पण शी�  मान�सक 

संवेदना होत असणार4 अशी झाल4 असQयची  शयता  जाणवते.  तसेच Dवभाव  अिDथर , 

चचंल असा घडला असावा, असेह4 जाणवते.  �शवाय अ�वचाराच ेआचरण, अ�वचाराने 

खच*  होणे, अ�वचाराने फटकळ बोलणे होत अस>याची  शयताह4 जाणवते. Yयामळेु  

मैPीत  �वत	ुट  येऊ शकेल. जपा. वर सNूचत केलेल4  वDतिुDथती  असेल तर आ7हाने  

सांगावेसे वाटते कq, या म8ह9याचा  काळ या राशी-या  मंडळीना फारसा अनकुुल 

नस>यामळेु  Yयांनी  मनावर संयम ठेवनू, सहनशील बननू व �वचारपूव*क  सावधानतेने 

आचरण करणेच सखुाचे होईल. वा~नधोका संभवतो. जपा. अपे}Wत  आNथ*क  

5ाuतीसाठj  काह4 मंडळीना अNधक क	ट , पrरcम  करावे लागतील. या राशी-या  

नोकरदार मंडळीना नोकर4त Pास , वर4	ठां शी मतभेद होणे संभवते. [या  मंडळीचा 

DवतंP  \यापार -\यवसाय  असेल Yयां नाह4 \यावसा/यक पीछेहाट होत अस>याचा  अनभुव 

येईल. केवळ वeकल4-स>लागार4  \यवसाय , अ9य  बौ`Nधक, शैW1णक  \यवसाय  

असणारांना व लोखडं, कोळसा \यापार4  यांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. राहूमळेु 

वाद, भांडणे, गैरसमज आद4 कारणांनी वैवा8हक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते. 

जपा. [यां-या  ज9मकंुडल4त  अचानक धनलाभाचा योग आहे अशापैकq  काह4ना अचानक 

धनलाभ वा वारसा हकाने  धनलाभ होऊ शकेल. गaु-शbुा-या  अनकुुलतेने मधनू मधनू  



 

 

मनोनकुुल घटना घडतील व 8दलासा �मळेल. c`धा  असेल तर “ �शवोपासना “ आ1ण 

cीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल व 8दलासा �मळेल.  

 

(१२) मीन -  या राशी-या  मंडळीना या म8ह9या-या  काळात Dवत :-या  व 

कुटंुkबयां-या  सव*  5कार-या  आरोXय�वषयक  समDयांना  तxड `यावे लागेलसे 8दसते. 

काह4 मंडळीना ताप येणे, काह4ना पोट�वकाराचा तर काह4ना मPूाशय�वकाराचा  Pास  

सहन करावा लागQयाची  शयता  जाणवते. म8ह9या-या  उ_राधा*त  जीवनसाथीशी वाद, 

भांडणे होणे संभवते. तसेच  जीवनसाथीची आरोXय�वषयक  समDया  Nचतंा /नमा*ण  

कर4ल. जपा. पण म8ह9या-या  उ_राधा*त  शुभ 7हां-या  अनुकुलतेमळेु मनोनकुुल 

घटना घडतील व 8दलासा �मळेल. बधुा-या  अनकुुलतेने हाती घेतले>या  काया*त  यश 

�मळेल. सखु-समाधान लाभेल. \यापार -\यवसाय  असणारांना भरभराट होत अस>याचा  

अनभुव येईल. शbुामळेु  नोकर4त काह4ना मानाच ेतर काह4ना 5/त	ठेचे  Dथान  �मळणे 

संभवते. इतरानाह4 छोटेमोठे लाभ होतील. काह4 भाXयवान  मंडळीना भ�ूमलाभ होणेह4 

संभवते. पण या राशी-या  दशम Dथानी  असले>या  मंगळामळेु नोकर4-\यवसायात  

मनDताप  देणाLया  घटना घडQयाची  शयता  8दसते. जपा. या राशी-या  यवुकांना हातच े

सोडून नवीन काह4 करावेसे वाटेल. पण Yयांनी  तसे कH नये. आहे तो वत*मान  नोकर4-

\यवसायच मनापासनू करावा. गaु 7हा-या  अनकुुलतेने या राशी-या  �ववाहे-चूचंे  �ववाह 

ठरतील. 5ेमसंबंधअसतील  तर ते �ढ होतील. नवे Dने� संबंध /नमा*ण  होतील. काह4ना 

दरू-या  5वासाचे  योग येणेह4 संभवते. म8ह9या-या  उ_राधा*त  शुb  7ह  या राशी-या  

भाXयDथानी  गे>यावर  सखु-समाधान देणाLया  घटना घडतील.  c`धेने  cीगaुदेव  

द_ाPयेाची  उपासना करा. “बाव9न  Vलोकq  गaुचrरPा “च ेदररोज पठण करा.  

 

 

 

 

                     =====ooo0ooo===== 


