
 

 

          रा�शभ�व	य  - फे�ुवार� , २०१५ . 

        दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 

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

(१) मेष - या राशी(या  मंडळीना या म-ह/याचा  पूवा3र ◌्ध अनुकुल, 9ग;तकारक  व 

लाभदायक होईल. कौटंुAबक सुखसमाधान लाभेल. काह� मंडळीना मौEयवान  वFतूंचा  लाभ 

होणे संभवते. शासकHय, ;नम-शासक◌ीय नोकरदार मंडळीना पगारवाढ, बढती, उ(च पद 

अशा 9कारचे  लाभ होणे संभवते. सामा/य  नोकरदार मंडळीनाह� Kयां(या  कामा(या  

FवLपानुसार कमी-अMधक FवLपाच े लाभ होतीलच. गहृसौOय  लाभेल. काह� मंडळीचे 

Fथावर  खरेद�-AबQHचे  Rयवहार  होतील. पण नातेवाईक मंडळीकडून मनFताप  -दला 

जाTयाची  शUयता  -दसते. जपा. Vयांचा  परधमWयांशी  Rयावसा;यक संबंध आहे अशांना 

काळ लाभदायक होईल. पण या राशी(या  अ	टम  Fथानी  असलेEया  शनीमुळे अनारोYय  

बळावTयाची  शUयताह�  जाणवते. असमाधानकारक घटना घडतील व अस[य मनFताप  

सहन करावा लगTयाची  शUयता  जाणवते. म-ह/या(या  उKतराधा3त   आMथ3क  घोटाळे, 

आMथ3क  नुकसान, येणारे धन �मळTयास  होणारा �वलंब असे अनभुव येTयाची  शUयता  

-दसते. लहर�, चंचल Fवभावावर  ;नयं\ण   ठेवू शकलात तरच हातनू प^चाKताप  करावा 

लागTयासारखे  काह� घडणार नाह�. काह� मंडळीना जु/या  दबलेEया  घटनांचा  अस[य 

\ास  सहन करावा लागेलसे -दसते. जपा. काह� मंडळीना बेअ�ू(या  9संगांना  त_ड 

`यावे लागेलसे -दसते. पण शुQ  aहा(या  अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू मनोनुकुल घटना 

घडतील व -दलासा �मळेल. bीगजानन  व bीहनमुान  उपासना अनुकुल व लाभदायक 

होईल.  - 

 

(२) वषृभ - या र◌ाशी(या मंडळीना या म-ह/याचा  उKतराध3च  अन◌ुूकुल व लाभदायक 

होणार आहे. म-ह/या(या  पूवा3धा3तर�व  -बुध 9;तकुल  असEयामुळे  मान�सक ताण, 

वाद, भांडणे, �वरोध, मानहानी अशापैकH कारणांनी मनFताप  सहन करावा लागTयाची  

शUयता  -दसते. तसेच या राशी(या  पंचम Fथानी  असलेEय◌ा राहूमुळे वर�ल कारणामुळेच 

कौटंुAबक सुखात बाधा येणे संभवते. जपा. या राशी(या  गभ3वती  िF\यांनी  अकारण 

दगदग कL नये. पण हा राहू क�मशन, दलाल� Rयवसाय  असणारांना अनुकुल व 



 

 

लाभदायक होईल. या राशी(या  सeतम Fथानी  असलेEया  शनीमुळे Fवत :च े व 

जीवनसाथीच े अनारोYयामुळे  वैवा-हक सुख लाभणे कठgण -दसते. तसेच भावंडाकडून 

मनFताप  -दला जाTयाची  शUयता  जाणवते. नोकर�त कामाचा ताण सहन करावा लागेल. 

Fवतं\  Rयवसाय  असणारां(या  Rयवसायात  खळबळजनक घटना घडतील. पण 

म-ह/या(या  उKतराधा3त  या राशी(या  लेखकवगा3चे  लेखन aंथLपाने  9का�शत  होणे 

शUय आहे. अनुकुल काळाचा लाभ hया . तसेच MचiकKसक  बौ�jक  काय3kे\  व 

शाF\ीय  संशोधन काय3kे\  असणारांनाह� काळ  9गतीकारक  व  लाभदायक होईल. 

काह�ना मौEयवान  वFतूंचा  लाभ होणे शUय आहे.  9वासाचे  योग येतील. सामा/य  

नोकरदार मंडळीना क	ट  पlरbम  कLनच अपेmkत  अथ3लाभ  कLन hयावा  लागेल. 

�म\ांशी  �वतु	ट  येणे संभवते. जपा. bjेने  हनमुान उपासना करा.  

 

(३) �मथनु - या राशी(या  मंडळीना या म-ह/या(या  काळात अनुकुल 9;तकुल  

अनभुवांना सामोरे जावे लागणार आहे. उ(च राशीतील गुn aह  कौटंुAबक सुख देTयाचा  

9यKन  कर�ल, तर चतथु3  Fथानी  असलेला राहू कौटंुAबक सुखात व ग[ृसौOयात  बाधा 

;नमा3ण  कार�लसे  -दसते. धनFथानी  असलेला गुn कुटंुबात शभु घटना घडवील, 

आMथ3क  9गती  कर�ल, न◌ोकर�-Rयवसायात  अनुकुल घटना घडवनू आणील. पण र�व 

aह  9;तकुल   असEयामुळे   नोकर�त मनFताप  सहन करावा लागेल व Kयामुळे  

अनारोYय  होणे संभवते. Kया�शवाय  जीवनसाथीच े व मुलांचे अनारोYयाचा  9^नह�  

\Fत  करTयाची  शUयता  जाणवते. जपा. म-ह/या(या  पूवा3धा3त  शUयतो  9वास  कL 

नका. 9वासात  मनFताप  सहन करावा लागTयाची  लागTयाची  शUयता  आहे. 

म-ह/या(या  उKतराधा3त  या राशी(या  काह� मंडळीना परदेशगमनाची संधी �मळेल. तसेच 

शुQा(या  अनुकुलतेने मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व -दलासा �मळेल. 

म-ह/या(या  उKतराधा3त  नोकरदार मंडळीना नोकर�त कामाचा ताण सहन करावा लागेल 

व अMधकार� मंडळी(या  �वरोधाचा \ास  सहन करावा लागेल. Fवतं\  Rयवसाय  

असणारा(या  Rयवसायात  अडचणी, अडथळे ;नमा3ण  होTयाची  शUयता  जाणवते. पण 

गुn-हष3ल  शभु योगामुळे काह� लाभदायक घटनाह� घडTयाची  शUयता  आहे. तसेच 

MचiकKसक  बौ�jक  व शाF\ीय  संशोधन kे\ात  काय3रत  असणारांना म-ह/याचा  

उKतराध3  9ग;तकारक  व यशदायक होईल. या राशी(या  युवकांनी आहे ती नोकर�च 

करावी. नवीन काह� करTयाचा  �वचारह� कL नये. bीगुnदेव  दKता\येाची  उपासना करा.  



 

 

(४) कक�  - या राशी(या  मंडळीना या संपूण3  म-ह/या(या  काळात रवी-बुध हे दोन 

aह  पूण3पणे  9;तकुल  असणार आहेत. Kयामुळे  जीवनसाथीशी मतभेद, भांडणे होणे 

संभवते. काह� मंडळीना ताप, पोटदखुीचा \ास , अपचनाचा \ ◌ास अशापैकH आजार होणे 

संभवते. म-ह/या(या  उKतराधा3त  जीवनसाथी व संतती(या  आजारपणास त_ड `यावे 

लागेल. काह� मंडळीना मान�सक, शार�रि◌क क	ट  पlरbम  सहन करावे लागतील, तर 

काह�ना मूळRयाधीसारOया  उ	णता�वकारांचा  \ास  सहन करावा लागेल. अपघातभय 

आहेच. यामुळे सतत सावधानतेने आचरण करा. अpयाKमात  रस असणारांना 

उपासने`वारे मन:शांती �मळू शकेल. सूचक Fवeने  पडतील. काह�ना परदेशगमनाची संधी 

�मळेल. मुलांपैकH कोणास झालेला आजार, कोणास आलेले नैरा^य , कोणाची अ/य  

समFया  अशापैकH कारणांनी संततीसुखात बाधा येणे संभवते. या राशी(या  

�व`याrयाs(या  शैktणक  9गतीत  अडथळे, अडचणी ;नमा3ण  होTयाची  शUयता  आहे. 

जपा. अशा पlरिFथतीत  गुn-शुQा(या  शभु योगामुळे मध◌ून मधनू मनोनुकुल घटना 

घडतील व -दलासा �मळेल. उ(च राशीतील गुn aहामुळे  बौ�jक , शैktणकव   

शाF\ीय  संशोधन काय3kे\  असणारा◌ंना, सा-हिKयकांना  संपूण3  म-ह/याचा  काळ 

अनुकुल, 9ग;तकांरक , यशदायक व लाभदायक होईल. या राशी(या  ततृीय Fथानी  

असलेEया  राहूमुळे Fवत :च े कतृ3Kव  �सj  कL शकाल; पण भावंड सुखात काह� 

कारणाने बाधा येणे संभवते. जपा. बाव/न  ^लोकH  गुnचlर\ाचे  bjेने  पठण कर◌ा.  

 

(५) �सहं - या राशी(या  नोकरदार मंडळीना या म-ह/याचा  पूवा3ध3च  अनुकुल व 

9ग;तकारक  होणार आहे. vहणून  Kयांनी  जे काय साpय  करावयाच े ते म-ह/या(या  

पूवा3धा3तच  साधनू घेTयाचा  9यKन  करावा, हे उKतम . म-ह/याचा  उKतराध3  केवळ 

बौ�jक  काय3kे\  असणारानाच काह� 9माणात  अनुकुल होईल. या राशी(या  चतथु3  

Fथानी  असलेला श\रुाशीतील  श;न मातसृुखास व ग[ृसौOयास  बाधक असा �सj  

होईल. जप◌ा. काह� मंडळीना Fथावर�वषयक Mचतंा \Fत  कर�ल. राहूमुळे �व�वध 

कारणांनी कौटंुAबक सुखात बाधा येणे संभवते. तसेच आMथ3क  समFया  \स ् त कर�ल. 

जपा. या राशी(या  सeतम Fथानी  असलेले नेप(यनू  व मंगळ दाvपKयजीवनात  कटकट� 

;नमा3ण  करतील व Kयामुळे  Fवत :च े व जीवनसाथीच े शार�lरक-मान�सक आरोYय  

AबघडTयाची  शUयता  -दसते. जपा.  Vयांचा  भागीदार�त Rयापार - Rयवसाय  असेल Kयांनी  

गैरसमज, संशय अशापैकH कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी hयावी . 



 

 

म-ह/या(या  उKतराधा3त  काह�ना मूळRयाधीसारOया  उ	णता�वकाराचा  \ास  होणे 

संभवते.  तसेच काह� मंडळीना Kवचा  रोग, मुखदंत रोग \Fत  करतीलसे -दसते. जपा.  

सावधानतेने आचरण करा. अपघात भय आहे. या राशी(या  RययFथानी  उ(च राशीत 

असलेला गुn aह  आpयािKमक  उपासनेस अनुकुल आहे. vहणनू  9;तकुल  पlरिFथतीत   

मन:शांतीसाठg गुnदेव दKता\येाची  उपासना करा. bjेने  बाव/न  ^लोकH  गुnचlर\ाचे  

पठण करा. 

 

(६) क�या  - या राशी(या  मंडळीना नोकर� - Rयवसाया(या  w	ट�ने  म-हनय्ाचा 

उKतराध3च  अनुकुल, 9ग;तकारक  व लाभदायक होईल. मनात संताप, डूख न धरता 

सरळ मनाने आचरण केलेत तर गुnकृपेन ेफारसा मनFताप  सहन करावा लागणार नाह�. 

म-ह/या(या  पूवा3धा3त  सतत सावधानतेने आचरण करा. अपघात भय आहे. जपा. तसेच 

नोकर�त अMधकार�वगा3चा  \ास , घर� �9 य जनां(या  दरूKवामुळे  येणारे नैरा^य , 

अFवFथ  मन, Fवत :च े व संततीपैकH कोणाच े आजारपण, कोणाची अxण�वषयक  

समFया  अशापैकH कारणांनी असह मनFताप  सहन करावा लागTयाची  शUयता  जाणवते. 

जपा. पण म-ह/या(या  उKतराधा3त  नोकरदार मंडळीना काळाची अनुकुलता अनभुवता 

येईल. Mचकि◌Kसक बौ�jक  नोकर�-Rयवसाय  असणारांना, वiकल�, सEलागार�  Rयवसाय   

असणारांना काळ अनुकुल, 9ग;तकारक  व लाभदायक होईल. इ(छा  आकांkा  पूण3  

होतील. अनेक मागाsनी  अथ3लाभ  होणे संभवते. काह� मंडळीना वाहनसुख �मळेल. या 

राशी(या  �व`याrयाsना  शैktणक  9गतीस  काळ अनुकुल होईल.  युवकयुवतींचे �ववाह 

ठरतील. नवे �म\  लाभतील. पण वैवा-हक जीवनातील सुखात मा\  �व�वध कारणांनी 

बाधा येणे संभवते. जपा. क◌ाह�ंना कुसंगतीचा \ास  होTयाची  शUयता  जाणवते. 

भागीदार�त Rयापार -Rयवसाय  असणारांनी काह�ह� कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह� 

याची काळजी hयावी . कोट3  9करणे  असतील तर ती पुढे ढकलTयाचा  9यKन  करा. 

संयम आtण सहनशीलता अगंी बाणTयासाठg  व मन आtण बुjी  संय�मत व शांत 

राहTयासाठg  आpयािKमक  उपासनेत मन गुंतवा.  

 

(७) तळुा - या राशी(या  मंडळीना या म-ह/या(या  काळात कौटंुAबक सुख समाधान 

लाभTय ◌ाची शUयता  -दसत नाह�. आMथ3क  समFया , कुटंुबात घडणा{या  अ;न	ट  घटना, 

काय3  -दरंगाई, खच3  वाढ, �9य  जनाच े होणारे Fथलांतर , अशापैक◌ी कारणांनी सतत 



 

 

मनFताप  सहन करावा लागTयाची  शUयता  जाणवते. मुलांपैकH कोणाच े अयोYय  

आचरण, कोणाच ेअनारोYय , कोणाची अ/य  समFया  अशापैकH कारणांनी सतत डोUयाला  

\ास  व मनFताप  सहन करावा लागेलसे -दसते. पण राहूमुळे धनल◌ाभ, कोणाला 

परदेशगमनाची संधी, कोणाला श\पूासनू  रkणअशापैकH  मनोनुकुल घटना घडतील. पण 

म-ह/या(या  पूवा3धा3तया  राशी(या  गभ3वती  स◌्A\यांनी �वशषे जपावे. अकारण दगदग 

◌्कL नये.  गुn-शुQा(या  अनुकुलतेने मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व -दलासा 

�मळेल. म-ह/याचा  उKतराध3  नोकर�-Rयवसाया(या  w	ट�ने  अनुकुल होणार असला तर� 

शार�lरक-मान�सक क	ट , उ	णता�वकारांचा  \ास , कोणाला |दय�वकाराचा \ ◌ास, कोणाला 

अप9चाराचा  \ास , कोणाला चोर� वा अथ3हानीचा  \ास  सहन करावा लागTयाची  

शUयता  -दसते. जपा. तसेच काह�ना डोकेदखुी वा म}द�ूवकार \Fत  करतील. बौ�jक  व 

शाF\ीय  संशोधनाKमक  काय3kे\  असणारांना म-ह/याचा  संपूण3  काळ अनुकुल, 

9ग;तकारक  व लाभदायक होईल. श;न aहा(या  साडसेातीचा काळ आहेच याची जाणीव 

ठेवनू मनावर ताबा ठेवून व सहनशील बननू काळ Rयतीत  करावा, हे उKतम . bीहनमुान  

उपासना करा व ;नयमाने हनमुानचा�लसा Fतो\ाचे  पठण करा.  

 

(८) विृ"चक  - या राशी(या  मंडळीना या म-ह/या(या  काळात Fवत :(या  आtण 

जीवनसाथी(या  आरोYय�वषयक  समFयांना  त_ड `यावे लागेलसे -दसते. कुटंुबातील �9य  

जनांपैकH कोणाच ेअ/य  -ठकाणी वाFतRयास  जाणे होTय ◌ाची शUयता  -दसते. तसे घडले 

तर नैरा^य  येणे संभवते. या राशी(या  नोकरदार मंडळीना म-ह/याचा  पूवा3ध3च     

अनुकुल, व लाभदायक होईल. वlर	ठ  9शंसा  करतील. काह�ना बढती, वेतनवाढ तर 

काह�ना उ(च पद वा मानाच ेFथान  �मळणे संभवते. मा\  अMधकार �मळाला तर� वाम 

माग3  धन मि◌ळ�वTयाचा �वचारह� मनात आणू नये.. तसेच जुगाराचा नाद असेल तर 

तोह� सोडाच. ;नकासान होईल. म-ह/या(या  उKतराधा3त  �व�वध कारणांनी कौट◌ु◌ंAबक 

सुखात बाधा येणे संभवते. जपा. असमाधानकारक घटना घडणे, राहKया  जागेची समFया  

\Fत  कर�ल. Fथावर  असेल तर Kयासंबंधी  Mचतंाह� मनFताप  देणे शUय आहे. तसेच 

संत;तसुखातह� �व�वध कारणांनी बाधा येणे संभवते. या राशी(या  गभ3वती  िF\यांनी  

मन शांत व आनंद� राखावे. अकारण दगदग कL नये. पण गुn-शुQा(या  अनुकुलतेमुळे  

मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व  -दलासा �मळेल. यांA\क  तांA\क  Rयवसाय , 

वै`यकHय Rयवसाय ,  औषध�वQेते , गूढ संशोधन, उ(च बौ�jक  काय3kे\  



 

 

असणारांना तसेच कलावंताना म-ह/याचा  उKतरा�3  अनुकूल, 9ग;तकारक  व 

लाभदायक होईल. अpयाKमात  रस असणारांना उपासने`वारे 9गती  व सािKवक  

सुखशांती लाभेल. bीगणेश , bीहनमुान  उपासना अनुकुल  होईल.   

 

(९) धन ु - श;न aहा(या  साडसेातीचा काळ आहे ह� गो	ट  pयानात  घेऊनच सतत 

सावधानतेने आचरण करावे. मनावर ताबा ठेवून व सहनशील बननू दैन◌ं-दन कत3Rये  पार 

पाडा. तरच मनFताप  देणा{या   घटना घडEयास  Kयांचा  फारसा \ास  होणार नाह�. सव3  

आMथ3क  Rयवहार  �वचारपूव3क  व सावधानतेनेच  करा. फसवणूक होणे संभवते. कोट3  

9करणे  असतील तर ती पुढे ढकलTयाचा   9यKन  करा. Fवत :ची मानहानी होणार 

नाह� याची काळजी hया . खचा3वर  ;नयं\ण  ठेवा. अ;त �वचार कL नका. 

उ	णता�वकारांचा  - �वशषे कLन  ने\�वकाराचा  \ास   होणे संभवते. तसेच आeते	ट  

मंडळीशी वाद, भांडणे, दरुावा अशा मनFताप  देणा{या  घटना घडTयाची  शUयता  

जाणवते. वाFतुसुखह�  लाभTयाची  शUयता  -दसत नाह�. आहे Kयात  सुखसमाधान 

लाभणार नाह�. कोणाशीह� पटणार नाह�. जपा. अशा पlरिFथतीत  शुQ  aहा(या  

अनुकुलतेने मधनू मधनू सुखकारक घटना घडतील व -दलासा �मळेल. म-ह/या(या  

उKतराधा3त  नोकर�-Rयवसायात  मनोनुकुल घटना घडतील Kयामुळे  महKवाकांkा  वाढेल. 

मन अKयंत  भावनाशील होईल. Kयाम ◌ुळे अpयाKमाची  गोडी असणारांना उपासने`वारे 

सािKवक  सुखशांती लाभेल. अशा पlरिFथतीत  या राशी(या  का◌ेह� मंडळीना परदेशगमनाची 

संधी  मि◌ळTयाची शUयता  -दसते. काह�ना ◌्जल9वासाचा योग येणेह� शUय आहे. या 

राशी(या  दशम Fथानी  असलेEया  राहूमुळे नोकर�त काह� भाYयवंताना  अMधकार वा 

सKता  Fथान  9ाeत  होईल. ज/मकंुडल�त   योग असेल तर या राशी(या  काह� 

भाYयवान  मंडळीना अचानक धनलाभ 9ाeत  होईल; iकंवा वारसा हUकाने  धन9ाeती  

होईल. bjा  असेल तर गुnदेव दKता\येाची  उपासना करा.  

 

(१०) मकर - या राशी(या  मंडळीनी  या म-ह/या(य ◌ा काळात सवाsगीण  आरोYयाकडे  

लk  देणे अगKयाचे  होईल. उ	णता  �वकारांचा \ास  होणे संभवते. रUतदाब , |दय�वकार 

असणारांनी अ;त �वचार कL नये व मन सतत शांत राखTयाचा  9यKन  करावा. सतत 

मना�वnj  घटना घडTयाची  शUयता  जाणवते. Kयामुळे  अस[य मनFताप  होईल. जपा. 

;नयोिजत काया3त  अडथळे येणे, पी◌ेछेहाट होणे, फसवणूक होणे, आMथ3क  नुकसान होणे, 



 

 

आMथ3क  जबाबदा{या  वाढणे, �मळणारे पैसे वसूल न होणे, खचा3ची  त_ड �मळवणी 

करTयासाठg  अMधक क	ट  पlरbम  करणे यामुळे शार�lरक उ	णता  भडकून ने\�वकार , 

घसा, मान, दाढा यांचे आजार होणे संभवते. जपा. Kयात  भर म◌्हणनू आeते	ट  भांडणे, 

वाद यांमुळे \Fत  Rहाल . जपा. बुjी  �वकृत होऊन हातनू नको ते घडTयाची  शUयता  

-दसते. जपा. मुलांपैकH कोणाच◌े अनारोYय , कोणाची आचरण�वषयक समFया  अशापैकH 

कारणांनी अपेmkत  संत;तसुख  लाभणे कठgण -दसते. पण शुQ  aहा(या  

अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व -दलासा �मळेल.  उ(च व 

MचiकKसक  बौ�jक  काय3kे\  असणारांना, राजकारणी मंडळीना तसेच वiकल�, 

सEलागार�  Rयवसाय  असणारांना काळ अनुकुल, 9ग;तकारक   व लाभदायक होईल.  या 

राशी(या  काह� भाYयवान  मंडळीना परदेशगमनाची संधी �मळणेह� संभवते. या राशी(या  

सeतम Fथानी  असलेEया  उ(च राशीतील गुn aहामुळे  �ववाहे(छूचे  �ववाह ठरतील, नवे 

Fनेहसंबंध  जुळून येतील. अथ3लाभ  होणेह� संभवते. bीगुnदेव  दKता\येाची  उपासना 

अनुकुल होईल. ;नय�मतपणे “ बाव/न  ^लोकH  गुnचlर\ाचे  पठण करा.  

 

(११) कंुभ -  या राशीचय्ा मंडळीना या म-ह/याचा  काळ फारसा अनुकुल नाह�, असेच 

vहणावे  लागेल. रवी-मंगळ-श;न-हष3ल  हे  महKKवाचे  सव3  aह  9;तकुल  असणार 

आहेत. Kयामुळे  या राशी(या  मंडळीनी  मनावर ताबा ठेवून व सहनशील बननू न�तेचे  

आचरण केले तरच गुn-शुQा(या  काह� 9माणातील  अनुकुलतेमुळे  मधनू मधनू 
मनोनुकुल घटना घडतील व -दलासा �मळेल. सpया  या राशी(या  मंडळीची बुjी  व मन 

अ;तशय तeत  झाले असणे संभवते. Kयामुळ ◌े मना�वnj  काह�ह� घडले तर� त_डाचा 

पटटा चालू होणे संभवते. िजभेला लगाम घालनू व सहनशील बननू आचरण केलेत तरच 

मनFताप  सहन करणे शUय होईल. अस[य मनFतापामुळेच  शार�lरक उ	णता  भडकून 

उ	णता  �वकाराच ेआजार होणे संभवते. डोळे तळावणे,  घसा, मान, दाढा दखुणे, ह�ी  

Fवभ◌ावामुळे शर�रपीडा, bम , दगदग सहन करावी लागणे असे \ास  सहन करावी 

लागTयाची  शUयता  आहे. जपा. Kयामुळे  नैरा^य  येणेह� संभवते. जपा. रUतदाब , 

|दय�वकार असणारांनी तर खपूच काळजी घेतल� पा-हजे. नोकर�-Rयवसायास  संपूण3  

म-ह/याचा  काळ 9;तकुल  असTयाची  शUयता  -दसते. Kयामुळे  नवीन काह� करTयाचा  

�वचारह� कL नका. म-ह/या(या  उKतराधा3त  गुn-शुQ  शभु योगांमुळे आरोYय  चांगले 

राह�ल, कौटंुAबक सुख लाभेल, कुटंुबात शभु घटना घडतील. पण नोकर�त अMधकारपद 



 

 

असणारांनी मा\  वाममाग3  धन �मळ�वTयाचा  9यKन  कL नये. असा 9यKन  अगंाशी 

येईल. जपा. तसेच ऋण काढून सण साजरा कL नका. Fवतं\  Rयवसाय  असणारांनी 

आहे तो Rयवसायच RयविFथत  चाल�वTयाचा  9यKन  करावा, हे उत◌्तम. नRया  

उलाढाल� कL नये. bीगणेश  उपासना व bीहनमुान  उपासना अनुकुल होईल . 

 

(१२) मीन - या राशी(या  मंडळीना  नोकर�-Rयवसाया(य ◌ा w	ट�ने  म-ह/याचा  

पूवा3ध3च  अनुकुल, 9ग;तकारक  व लाभदायक होईल. पण Kयासाठg  मन व बुjी  िFथर  

राखनू चचंल Fवभावावर  ;नयं\ण  ठ◌ेवता आले पा-हजे. अpयाKम  असो, उ(च शाF\ीय  

संशोधन kे\  असो, कोणताह� नोकर�-Rयवसाय  असो, वर�ल गो	ट�ंवर  ;नयं\ण  ठेवता 

आले न◌ाह� तर “ दैव देते, कम3  नेते“ अशी अवFथा  होईल. जपा. इ(छा  आकांkा  पूण3  

होTयासाठg , यश, धन 9ाeतीसाठg  म-ह/याचा  पूवा3ध3अ;तश य अनुकुल आहे. पण 

काळा(या  सKवपर�kेत  उKतीण3  होता आले पा-हजे. आरोYय  w	�या  काळ 9;तकुल  

आहे. गैर समजुती, मानहानी , अस[य मनFताप  देणा{या  घटना घडTयाची  शUयता  

आहे. घर�दार� सव3  -ठकाणी मनFतापच  सहन करावा लागेल. Kयासाठg  ई^वर�  साहा�य  

हवेच. vहणून  शर्jेने  �शवोपासना करा. तसेच गुnदेव दKता\येाची  उपासनाह� अनुकुल 

होईल. या राशी(या  काह� मंडळीना  दरू(या  9वासाचे  योग येतील; पण 9वासात  \ास  

होणार नाह� याची सव3तोपर�  काळजी hयावी  लागेल. म-ह/या(या  उKतराधा3त  अMधक 

सावधानतेने , न�पणाने  व सहनशीलतेने  आचरण झाले तर शुQ  aहा(या  

अनुकुलतेने मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व -दलासा �मळेल. तसेच गुnकृपेन े 

संत;तसुख लाभेल. या राशीच◌्या �व`याrयाsना  शैktणक  9गतीस  काळ अनुकुल होईल.  

9ेमसंबंध  ;नमा3ण  होतील. जपा.  

 

 

 

                        =====000O000===== 


