
 

 

           रा�शभ�व	य  - जानेवार�, २०१५.  

         दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 

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

            सवा'ना  नव वषा)*या  शुभे*छा  ! 

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

(१) मेष - या राशी�या  मंडळीनी या मह�या�या  संपूण�  काळात शार��रक, मान�सक 

आरो�याकडे  सतत ल  !यावे, असे आ$हाने  सांगावेसे वाटते. कारण (व(वध कारणांनी 

मन*ताप  देण◌ा-या घटना घड/याची  दाट श1यता  वाटते. (वशषे क3न आ4थ�क  6यवहार  

सावधानतेने व (वचारपूव�क  करा. मह�याचा  पूवा�ध�  नोकर�-6यवसाया �या  89ट�ने  

:;तकुल  असणार आहे. केवळ परधम=यांशी   6यावसा;यक संबंध असणारानाच अनुकुल 

व लाभदायक होईल. संबंधी जनांपासनू Bास  झाला नाह� तर गुD $हा�याअनुकुलतेने  

कौटंुFबक सुख व गहृसौIय  लाभू शकेल. काह� मंडळी *थावर  खरेद� करतील तर काह�च े

*थावर  (वJKचे  व◌्यवहार समाधानकारक होतील. मह�या�या  उNतराधा�त  

नोकर�6यवसायात  अनुकुल व लाभदायक घटना घड/याची  दाट श1यता  वाटते. 

इ�छाआकां ा  प◌ूण� होतील. मोQया :;ति9ठत  लोकांशी संपक�  येऊन लाभदायक घटना 

घड/याची  श1यता  वाटते. मह�या�या  शवेट�या  दहा दवसांत शुJ  $ हा�या  

अनुकुलतेने मनोनुकुल लाभदायक घटना घडतील. मूUयवान  व*तूचा  लाभ होणेह� संभवते. 

माBसVया  या राशी�या  मंडळीचा *वभाव  अNयंत  लहर�, चचंल असा झाला अस/याची  

श1यता  दसते. तसे असेल तर  वाईट हेतनूे गोड बोलनू मोहात टाकणा-या  तथाक4थत 

�मBांपासनू  चार हात दरूच राहा. नपे ा “ दैव देते आYण कम�  नेते “ अशी अव*था  

होईल. जपा.  Z[ा  असेल तर �शवोपासना व Zीगणेश  उपासना करा.  

 

(२) वषृभ - या राशी�या  नोकरदार मंडळीना या मह�याचा  संपूण�  काळ 

:;तकुलअसUयाचाच  अनभुव येईल. *वतंB6यवसाय  असणारांपैकK \व  पदाथा�चे  

6याप ◌ार�, मान�सक रोग त] , वै!यकKय 6यवसाय  असणारे, औषध(ंवJेते , दलाल�, 

क�मशनवर 6यवसाय  करणारे यांनाच काह� :माणात  काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. 

या राशी�या  साहिNयकांचे  व 4चतंनशील (वचारवंतांचे लेखन $ंथ3पाने  :�स[  



 

 

हो/यास  काळ अनुकुल होईल. *व :�या  `कंवा जीवनसाथी�या  अनारो�यामुळे  वा अ�य  

कारणाने अपेa त  वैवाहक जीवनात सुखसमाधान लाभ/याची  श1यता  दसत नाह�. 

तसेच मुलांपैकK कोणाच ेअनारो�य , कोणाची आbण(वषयक  सम*या  अशापैकK कारणांनी 

अपेa त  संत;तसुखातह� बाधा येणे संभवत◌े. या राशी�या  गभ�वती  ि*Bयांनी  अकारण  

दगदग क3 नये. तसेच बंधजुनाकडून काह�ह� कारणाने मन*ताप  दला जा/याची  श1यता   

दसते. जपा. �मBांशी  भांडणे होणे संभवते. जपा. पण गुD-हष�ल , गुD-श;न शभु  

योगामुळे प�रि*थती  आटो1यात  राह�ल. गुD-हष�ल  शभु योगामुळे अनप◌ेa तपणे 

अथ�लाभ  होणेह� श1य आहे. काह�ना थोर कृपा तर काह�ना कKत= -:�स[ी�मळणेह�  

संभवते.  मह�या�या  अखेर�या  दहा दवसांत स◌्वतंB 6यावसा;यकां�या  6यवसायात  

अडचणी, अडथळे ;नमा�ण  हो/याची  श1यता  आहे. Z[ा  असेल तर कुल दैवताची 

उपासना करा. “ बाव�न  शल्ोकK गुDच�रBाचे  पठण करा.  

 

(३) �मथनु - या राशी�या  मंडळीनी या मह�या�या  काळात *वत :�या  आरो�याकडे  

ल  देणे अ;नवाय�  होणार आहे. मना*तापामुळे  गहरे नैराcय  ये/याची  श1यता  दसते.  

ताप येणे, अपचन होणे, अ�य  पोटाच े(वकार, मूBाशय(वकार   बळावणे अशापैकK आजार 

हो/याची  श1यता  दसते. जपा. दाdपNय  जीवनात जीवनसाथीशी वाद, भांडणे यामुळे  

मन*ताप  सहन करावा लाग/याची  श1यता  दसते. जपा. कौटंुFबक जीवनातह� गैरसमज, 

वाद, मना(वD[  घडणा-या  घटना आद कारणांनी अपेa त  कौटंुFबक सुखह� लाभ/याची  

श1यता  दसत नाह�. जपा. पण ग◌ुD $हा�या  अनुकुलतेने कुटंुबात काह� मनोनुकुल व 

शभु घटनाह� घडतील. तसेच गुD-शुJा�या  अनुकुUतेने  धनलाभ, :शंसा , भू�मलाभ 

अशापैकK लाभ होणे संभवते.  मह�या�या  उNतराधा�त  जीवनसाथीच े व मुलांपैकK 

कोणाच े अनारो�य  B*त  कर�ल. नोकरदार  मंडळीनाह� नोकर�च े ठकाणी (वरोधी 

प�रि*थतीला  तeड !यावे लागेल. या राशी�या  युवकांनी सVया  आहे तो नोकर�-6यवसायच 

चालू ठेवावा. नवीन काह� कर/याचा  प◌्रयNनह� क3 नये. 4च`कNसक  बौ([क  6यवसाय , 

व`कल�-सUलागार�  6यवसाय , शा*Bीय  संशोधन काय� ेB , अशापैकK 6यवसाय  

असणारांना काळ अनुकुल, :ग;तकारक  व लाभदायक होईल. श1यतो  :वास  क3 नका. 

:वासात  Bास , मन*ताप  होणे संभवते. थोडी अVयाNम  साधना कराल तर मनव बु[ी  

ि*थर  व शांत राहू शकेल. ZीगुDदेव  दNताBयेाची  उपासना अनुकुल होईल.  

 



 

 

(४) कक)  - या राशी�या  नोकरदार मंडळीना मह�याचा  पूवा�ध�च  अ4धक अनुकुल व 

लाभदायक होईल. ते6हा  जे काय साVय  करावयाच ेते मह�या�या  पूवा�धा�तच  साधोन 

घे/याचा  :यNन  करा. पण 4च`कNसक  बौ([क  6यवसाय , व`कल�-सUलागार�  

6यवसाय , साहNय;न�म�ती  6यवसाय , शा*Bीय  संशोधन काय� ेB  अशापैकK 

काय� ेB  असणारांना मह�याचा  संपूण�  काळ अनुकुल, :ग;तकारक  व लाभदायक 

होईल. काह� मंडळीना दरू�या  :वासाचे  तर काह�ना परदेशगमनाचे योग येतील.  पण 

जलभय असUयाने  जल:व ◌ास क3 नका. तसेच (वजेपासनूह� धोका होणे संभवते. शुJ  

$हा�या  अनुकुलतेने मह�या�या  अखेर�या  सfताहात  काह�ना भू�मलाभ तर काह�ना 

धनलाभ, मान, :;त9ठा  असे काह� :ाfत  होणे संभवते. *वत :च े कतृ�Nव  �स[  

कर/यास  काळ अनुकुल होईल. पण बंधसुुखात बाधा येणे श1य दसते. जपा. श;न 

$हा�या  राशीतील अ9टम *थानी  मंगळ $ह  असUयामुळे  उ9णता(वकार  बळाव/याची  

श1यता  असनू Nयामुळे  मुळ6याधीसारखे  आजार होणे संभवते. जपा. तसेच काह� 

मंडळीना कुसंगतीची बाधा B*त  कर�लसे दसते. मुलांपैकK कोणास कसला तर� मान�सक 

Bास , कोणास आलेले नैराcय  अशापैकK कारणांनी अपेa त  संत;तसुखात बाधा येणे 

संभवते. या राशी�या  6यापार�  मंडळीना *Bी -$ाgकाकडूनच  अ4धक अथ�लाभ  होईल. 

ZीगुDदेव  दNताBयेाची  उपासना अनुकुल होईल. “ बाव�न  cलोकK  गुDच�रBाचे  

;नय�मतपणे पठण करा.  

 

(५) �सहं - या मंडळीना या महि◌�याचा संपूण�  काळ सव�च  बाबतीत :;तकुल  

असUयाचा   अनभुव येणे संभवते. Nयामुळे  या राशी�या  मंडळीनी  अहंकार, िजh  काबूत 

ठेवनू आYण मन व बु[ी  ि*थर , शांत ठेवनू सतत सावधानतेने व नiतेने  आचरण 

करावे, असे आवजू�न  सांगावेसे वाटते. (वशषे क3न आ4थ�क  सम*या  B *त  करतील. 

शार��रक क9ट  व दगदग सहन करावी लागेल. काह�ना राहNया  जागेची सम*या  तर 

काह�ना *थावर(वषयक  सम*या  B*त  कर�ल. पण गुD $हा�या . शभु 89ट�मुळे   

प�र*थती  आटो1यात  राह�ल. मह�या�या  पूवा�धा�त  या राशी�या  नोकरदार मंडळीना 

व�र9ठ  अ4धका-याचा  Bास  सहन करावा लागेल. मह�या�या  उNतराधा�त  प�रि*थती  

सधुारेल. काय��स[ी  होईल. पण दांपNयजीवनातील  सुखात व संत;तसुखात बाधा येणे 

संभवते. भागीदार�त 6यापार -6यवसाय  असणारांनी वाद, गैरसमज अशापैकK कारणांनी 

भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी jयावी . कोट�  :क रणे असतील तर ती पुढे 



 

 

ढकल/याचा  :यNन  करावा. काह� मंडळीना Nवचारोग , काह�ना मुखदंत  रोग तर 

काह�ना र1त(वकाराचा  Bास  सहन करावा लागणे संभवते. अपघात भय असUयाने  सतत 

सावधानतेने आचरण करावे. सािNवक  सुखशांती :ाfत  हो/यासा ठl Z[ेने  

आVयािNमक  उपासना कराल तर होणारा मन*ताप  सुसgय होईल. Z[ेने  �शवोपासना 

व हनमुान उपासना करा. हनमुानचा�लसा *तोB ◌ाचे दररोज ;नयमाने पठण करा.  

 

(६) क6या  - या राशी�या  मंडळीनी या मह�या�या  काळात मन व बु[ीवर  ताबा 

ठेवनू आYण सहनशील होऊन आचरण करावे, असे आ$हाने  सांगावेसे वाटते. तसे घडले 

तरच गुD-शुJा�या  अनुकुलतेने मधनू मधनू योगायोगाने घडणा-या  मनोनुकुल घटनांचा 

सुखानंद अनभुवू शकतील. कौटंुFबक Bास , वाद, भांडणे, गैरसमज, 4चतंा  अशापैकK 

कारणांनी कौटंुFबक सुख व गहृसौIय  यांत बाधा येणे संभवते. मन*ताप  देणा-या  

घटनांमुळेच शार��रक अनारो�य  होणे संभवते. शार��रक उ9णता  भडकून ताप येणे, फोड 

येणे, र1त(वकार , nदय(वकार बळावणे अशापैकK आजार होणे संभवते. जपा. काह� जणांना 

उगीचच आपUयाला  काह� आजार झाला अस/याची  भावना B*त  कर�ल. कोट�  :करणे  

असतील तर Nयांचा ह� मन*ताप  सहन करावा लागेल. वैवाहक जीवनात जीवनसाथीच े

लहर�, (वa fत  वागणे, मतभेद, वाद, भांडणे अशापैकK कारणांनी मन*ताप  व दरुाव◌ा 

सहन करावा लागणे श1य दसते. भागीदार�त 6यापार  6यवसाय  असेल तर संशय, 

गैरसमज, वाद यांमुळे भागीदारेत बाधा येणे संभवते. जपा. या राशी�या  नोकरदार 

मंडळीनाह� नोकर�त जबाबदार� पार पाड/यात  येणारे अडथळे, व�र9ठांचा  कोप सहन 

करावा लागेलसे दसते. गुD-श;न शभु योगामुळ◌े काह�ना मनपसंत अशी नोकर� :ाfत  

होईल, तर काह�ना आवडते काय� ेB  �मळणे संभवते. 4च`कNसक  बौ([क  6यवसाय ,  

व`कल�-सUलागार�  वय्वसाय असणारांना काळ अन◌ुूकुल, :ग;तकारक  व लाभदायक 

होईल. (व!या oयाpना  शै Yणक  :गतीस  काळ अनुकुल होईल. (ववाहे�छू  युवकेयुवतीच े 

(ववाह ठरतील वा संप�न  होतील. Zीगणेश  व Zीहनमुान  उपासना अनुकुल होईल.  

 

(७) तळुा -  या राशी�या  मंडळीना मह�याचा  पूवा�ध� च सव�  89ट�नी  अनुकुल व 

लाभदायक होईल. पण आ4थ�क  सम*या  B*त  करतील आYण कुटंुबात अ;न9ट  घटना 

घड/याची  श1यता  दसते. जपा. या राश◌ी�या नोकरदार मंडळीना नोकर�त बढती, 

अ4धकारपद, मानाच े*थान  असे काह� �मळू शकेल. व�र9ठ  तमु�या  कामावर खषू होतील.  



 

 

पगारवाढ होईल. सव�  काह� मनासारखे घडले. वै!यकKय 6यवसाय ,औषध(वJेते , 

यांFBकतांFBक  नोकर�  6यवसाय  असणारांना  काळ अनुकुल, :ग;तकारक  व 

लाभदायक होईल. शतेी 6यवसाय  असणारांना उNतम  अथ�लाभ  होईल. गुण◌ा◌ंचे कौतुक 

होईल. बौ([क , शै Yणककाय� ेB , कला ेB , शा*Bीय  संशोधन  ेB    

असणारांना  काळ अनुकुल, :ग;तकारक  व लाभदायक होईल. गुD-शुJा�या  अनुकुलतेने 

कौटंुFबक सुख व गहृसौIय  लाभेल.  काह� भा�यवान  मंडळीना परदेशवार�ची संधी 

�मळेल. हतशBपूासनू  र ण  होईल. पण मह�या�या  उNतराधा�त  प�रि*थतीत  बदल 

होईल. कौटंुFबक सुख व दांपNयजीवनातील  सुखात बाधा येणे संभवते. तसेच 

संत;तसुखातह� बाधा येणे श1य दसते. वात (वकारांनी अनारो�य  वाढेल. काह�ना 

डोकेदखुीचा तर काह�ना मqद(ूवकाराचा Bास  सहन करावा लागणय्ाची  श1यता  जाणवते. 

या राशी�या  गभ�वती  ि*Bयांनी  अकारण  दगदग क3 नये. नैराcय , अयो�य  आचरण 

अशापैकK कारणांनी संत;तसुखातह� बाध◌ा येऊ शकेल. अVयाNमाची  ओढ असेल तर यो�य  

गुD�या माग�दश�नाने  आVयािNमक  :गती  साधणे श1य होईल. Z[ा  असेल तर 

Zीहनमुान  उप◌ासना अनुकूल होईल. दररोज ;नयमाने Zीहनमुान  *तोBाचे  पठण करा,  

 

(८) विृ<चक  - श;न $हा�या  साडसेातीचा काळ आहे ह� बाब सतत Vयान◌ात घेऊन 

या राशी�या  मंडळीनी मन व बु[ीवर  ताबा ठेवून व सहनशीलतेने आचरण केUयासच  

होणारा मन*ताप  सुसgय होईल आYण गुD-शुJा�या  अनुकुलतेने मधनू मधनू sया  

मनोनुकुल घटना घडतील Nया  सुखशांती देऊ शकतील. श;न - मंगळ कौटंुFबक सुखात व 

गgृसौIयात  बाधा ;नमा�ण  कर/य ◌ाची श1यता  जाणवते. तसेच सतत मन*ताप  देणा-या  

घटना घडवनू शार��रक मान�सक अनारो�य  हो/यास  कारणीभूत होतील. कौटंुFबक  

भांडण तंटे, गैरसमज, घडणा-या  असमाधानकारक घटना यांनी B*त  6हाल . काह� 

मंडळीना राहNया  जागेची सम*या  तर काह�ना *थावरसंबंधी  सम*या  B*त  कर�ल.  

हाती घेतलेUया  काया�त  अडथळे ;नमा�ण  होतील. Nयामुळे  गहरे नैराcय  येणे संभवते. 

शार��रक अनारो�य  होणेह� श1य दसते. शार��रक उष◌्णता भडकून नेB(वकार  B*त  

करतील. जपा. मह�या�या  पूवा�धा�त  फसवणूक, (वNतहानी , वाढता खच�  अशापैकK 

कारणांनी आ4थ�क  4चतंा B *त  कर�ल.  नोकरदार मंडळीनी मह�या�या  

पूवा�धा�तनोकर�चे  ठकाणी शांत राहावे व नiतेचे  आचरण करावे. तेच  सुखाचे होईल व 

मह�याच ्या उNतराधा�त   घडणा-या  मनोनुकुल घटनांचे सुखसमाधान अनभुवता येईल. 



 

 

गुD-हष�ल  शभु योगामुळे गूढ संशोधन व शा*Bीय  संशोधन काया�त  काय�रत  

असणारांना :गती  व यश :ाfत  होईल. शतेी 6यवसाय  असणारांना काळ लाभदायक 

होईल. अVयाNमाची  ओढ असणारांना उपासने!वारे सािNवक  सुख श◌ा◌ंती �मळू शकेल 

Z[ेने  दररोज ;नय�मतपणे Zीगणेश  व Zीहनमुान  उपासना करा. मन:शांती �मळेल.  

 

(९) धन ु-  या राशी�या  मंडळीना नुकत◌ीच श;न $हाची  साडसेाती सु3 झाल� आहे. 

Nयामुळे  Nयांनी  सतत संयम आYण सहनशीलतेने आचरण करावे, हे उNतम . र(व $ह  

:;तकुल  असUयाने  उ9णता(वकारांचा  Bास  होणे संभवते. (वशषे क3न डोtयाची दखुणी 

B*त  कर/याची  श1यता  दसते. मन*ताप  देणा-या  घटना घडून असgय मनस◌्ताप 

होणे संभवते. Nयामुळे  काह�ना थकवा जाणवेल. र1तदाब , nदय(वकार असणारांनी मन व 

बु[ी  शांत ठेवनू व मूक uत  धारण क3न आचरण करण◌ेच सुखाचे होईल. तसेच 

आVयािNमक  उपासनेस काळ अनुकुल असUयाने  (:य  आराVय  दैवताची उपासना 

सािNवक  सुखशांती देऊ शकेल. या राशी�या  व◌्यय*थानी असलेUया  शनीमुळे या 

राशी�या  मंडळीनी सव�  आ4थ�क  6यवहार  व आचरण  अNयंत  सावधानतेने व 

(वचारपूव�क  करावे, असे आ$हाने  स◌ा◌ंगावेसे वाटते. या  राशी�या   शासकKय, ;नम-

शासकKय नोकरदार मंडळीना काळ लाभदायक होईल; पण सामा�य  नोकरदार मंडळीना 

माB  हमतीने व धैया�ने  वागनूच अपे ापूत=  कर/याचा  :यNन  करावा लागेल. 

शुJा�या  अनुकुलतेने कौटंुFबक सुखसमाधान लाभेल’; पण वत�मान  न पटवनू 

घे/या�या  *वभावाला  मुरड घालावी लागेल.  आहे Nयात  सुखसमाधान मानता आले 

पाहजे. या राशी�या  काह� मंडळीना जल:वासाचे  तर काह�ना परदेशगमनाचे योग 

येतील. sयां�या  ज�मकंुडल�त  अचानक धनलाभाचा योग आहे अशांना असा धनलाभ वा 

वारसा ह1काने  धनलाभ होणे संभवते. Z[ेने  बाव�न  cलोकK  गुDच�रBाचे  पठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशी�या  मंडळीनी या मह�या�या  काळात शार��रक-मान�सक 

आरो�याकडे  ल  (वशषे  ल  !यावे. कारण (व(वध कारणांनी असgय मन*ताप  

देणा-या  घटना घड/याची  श1यता  दसते. Nयामुळे  गहरे नैराcय  येणे, नको इतके Zम , 

दगदग झाUयामुळे  थकवा येणे संभवते. तसेच शार��रक उ9णता  भडकून उ9णतेचे  (वकार 

B*त  कर/याची  श1यताह�  जाणवते. डोळे, मान, घसा, दाढ◌ा यापैकK कसला तर� आजार 

B*त  कर�ल. जपा. nदय(वकार, र1तदाब  अशी दखुणी असणारांनी तर मन व 



 

 

(वचारश1ती  शांत व ि*थर  राख/याचा  सतत :यNन  केला पाहजे. तेच सुखाचे होईल. 

तसेच संतती(वषयक सम*याह�  B*त  कार�Uसे  दसते. (वशषे क3न आ4थ�क  सम*या  

अ4धक :माणात  B*त  करतील. जपा. नोकरदार मंडळीना संपूरण् मह�याचा  काळ 

:;तकुल  असUयाचा  अनभुव येईल. पण उ�च बौ([क  व शा*Bीय  संशोधन 

काय� ेB  असणारांना माB  काळ अनुकुल , :गत ि◌कारक व यशदायक होईल. तसेच 

व`कल�-सUलागार�  6यवसाय , कोळसा , लोखडं 6यापार�  यांना काळ अनुकुल व लाभदायक 

होईल. घरात वाद, भांडणे होणार नाह�त याची काळजी घेता आUयासच शुJा�या  

अनुकुलतेने कौटंुFबक सुख व गहृसौIय  लाभू  शकेल. गुD $हा�या  अनुकुलतेने 

(ववाहे�छूचे  (ववाह ठरतील व संप�न  होतील. काह� युवक युवतीचे :ेमसंबंध  जुळून 

येती. तसेच नवे *नेgसबंध  जुळून येणेह� संभवते. :वासाचे  `कंवा परदेशगमनाचे योग 

संभवतात. Zीगणेश  व Zीहनमुान  उपासना अनुकुल होईल. मान�सक सुखशांती लाभेल.  

 

(११) कंुभ - सVया  या राशी�या  मंडळीचे मन कोमल व भावना:धान  झाले 

अस/याची  श1यता  दसते. पण *वभाव  माB  अहंकार�, हेकट असा झाला अस/याची  

श1यता   वाटते. बु[ी  अि*थर , चचंल झाल� असUयास  हातनू सतत अ(वचाराने नको ते 

घड/याची  श1यता  असते. तसेच िजभेला लगाम घालनू व सहनशील बननू आचरण 

करावे, हे उNतम . क◌ुसंगतीची बाधा होणेह� संभवते. अ(वचाराने वाग/यामुळेच  आ4थ�क  

4चतंा ;नमा�ण  होतील. जपा. या राशी�या  नोकरदार मंडळीना या मह�याचा  पूवा�ध�च  

अनुकुल होणार असUयाने  Nयांनी  जे काय साधावयाच ेते पूवा�धा�तच  साधनू घे/याचा  

:यNन  करावा. माB  वाममाग�  धन सहज �मळण◌े श1य असले तर� तो मोह टाळणेच 

सुखाचे होईल. गुD-श;न शभु योगामुळे 4च`कNसक  बौ([क  काय� ेB ,शा*Bीय  

संशोधन व  शै Yणक  कारय् ेB  असणारांना संपूण�  मह�याचा  काळ अनुकुल, 

:ग;तकारक  व यशदायक होईल. *वतंB  6यवसाय  असणारांनी कुवतीपे ा  अ4धक मोठे 

धाडस क3 नये. 6यवसायातील  वत�मान  ि*थतीच  6यवि*थत  राख/याचा  :यNन  

करावा. मंगळ-राहूमुळे काह�ह� कारणाने वैवाहक सुखात बाधा येणे संभवते. जपा. पण 

शुJा�या  थोxया फार अनुकुUतेने  मधनू मधनू  मनोनुकुल घटना घडतील व दलासा 

�मळेल.  Z[ा  असेल तर कुल*वा�मनीची  व Zी  हनमुानाची उपासना करा. दररोज 

;नय�मतपणे Zीहनमुानचाल�सा  *तोBाचे  पठण करा.  

 



 

 

(१२) मीन - या राशी�या  नोकरदार  मंडळीना या मह�याचा  संपूण�  काळ अनुकुल व 

लाभदायक होईल. शासकKय, ;नमशासकKय नोकर�त असणारांना तर पगारवाढ, बढती, 

मानस�मान , उ�च पद असे काह� �मळ/याची  श1यताह�  दसते. 4च`कNस क बौ([क  व 

शा*BीयसशोधनाNdक  काय� ेB  असणारांना काळ खपूच अनुकुल, :ग;तकारक ,  

यशदायक व लाभदायक होईल.   पण हे सुखसमाधान प◌्राfत हो/यासाठl   काह� पoये  

पाळावीच लागतील. मुIय  dहणजे  शार��रक आरो�य , मान�सक, भाव;नक व वैचा�रक  

ि*थरता  व शांती लाभनू काह�ह◌ी कारणाने नैराcय  येणार नाह�, यासाठl जपले पाहजे. 

6यय*थानी  असलेUया  मंगळ $हामुळे  सतत मन*ताप  देणा-या  घटना घड/याची  

श1यता  ज◌ाणवते. गैरसमजुतीने होणारे वाद, भांडणे टाळ/याचा  कसोशीने :यNन  झाला 

पाहजे. बु[ी  (वकृत होणार नाह� व मनाला नैराcय  येणार नाह� यासाठl जपले पाहजे. 

वत�मान  अि*थर , चचंल, लहर� *वभावावर  ;नयंBण  ठेवता आले पाहजे. इतरांचे 

बोलणे, उपदेश सहन करता आले पाहजेत. प◌ंचम *थानी  असणा-या  उ�च राशीतील गुD 

�हामुळे  या राशी�या  (व!याoयाpना  शै Yणकउ�च   :गतीस  काळ अनुकुल  होईल. 

नवे *नेहसंबं ध, :ेमसंबंध  जुळून येतील. धनलाभ होणेह� श1य आहे. दरू�या  :वासाचे  

योग येतील. केवळ वैवाहक जीवनातील सुखास काळ  :;तकुल  आहे. .पण संयम व 

सहनशीलता राख ू शकलात तर गुD-शुJा�या  अनुकुलतेने Nया  सुखातह� फारशी बाधा 

येणार नाह�. Z[ेने  ZीगुDदेव  दNताBयेा ची उपासना करा. “ बाव�न  cलोकK  

गुDच�रBाचे  पठण करा.  
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