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                        रािशभिव�य  - मे, २०१४. 
                    दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 
=================================================== 

(१) मेष -  या राशी�या  मंडळीना या म�ह�याचा  काळ फारसा अनुकुल नाह�, असेच     

�हणावे  लागेल.   वशषे क"न  आरो%य वषयक  सम&या  '&त  करतील, असे वाटते. 

अस*य मन&तापामुळेच  शार�,रक अनारो%य  होणे संभवते. काह� म◌ंडळीना ने' वकार , 

काह�ना र/तदाब , काह�ना 2दय वकार , काह�ना र/त वकार , काह�ना ताप येणे, थकवा  

येणे , उ5णता वकार   बळावणे अशापैक◌ी आजार '&त  कर8याची  श/यता  वाटते. 

9या:शवाय  काह� मंडळीना अप;चाराचा  मन&ताप  होणेह� संभवते.  तसेच  आ<ते5ट  

भांडणे,  चोर�, फसवणूक  अशा  कारणांनी >व ् यहानी  हो8याची  श/यताह�  �दसते.  

जपा. काह�  मंडळीना आ@थAक  जबाबदाBया  पूणA  कशा होतील याची @चतंा '&त  कर�ल.  

वाम मागA  धना�या  लोभामुळे  कलंDकत Eहाल . जपा. कुमागF  :म'ांपासनू  'ास  होणे 

संभवते.  सतत मना वGH  घटना घडत असJयामुळे  काह� मंडळीना गहरे नैराKय   येणे 

संभवते.  वLM  शनीमुळे वैवा�हक जीवनातील  सुखात  बाधा येणे श/य  �दसते. अशा 

;Oतकुल  प,रि&थतीत  शुLा�या  काह� ;माणातील  अनुकुलतेमुळे  मधनू मधनू  

मनोनुकुल  घटना घडतील व थोडा �दलासा :मळेल.  बौ Hक  कायARे'  असणारांना  

काळ अनुकुल होईल.  या राशी�या  लेखकांचे  लेखन  Tंथ"पाने  ;:सH  होईल.   

UH ◌ा असेल  तर :शवोपासना अनुकुल होईल.  

 

(२) वषृभ -  या राशी�या  मंडळीना  या म�ह�याचा  पूवाAधAसतत  मन&ताप   देणाBया  

घटनांनी  अ&व&थ  करणारा असा :सH  होईल, असे वाटते.  9यामुळे  गहरे नैराKय  येणे 

संभवते.  म�ह�या�या  उ9तराधाAत  अनारो%याचा  'ास  सहन करावा लाग8याची श/यता  

�दसते. 2दय वकार,  र/तदाब  असे आजार असणारांनी  तर  सतत मन शांत राख8याचा  

;य9न  करावा, हे उ9तम . तसेच संयम आVण सहनशीलतेचे आचरण करावे , असे 

सांगावेसे वाटते.  तरच फारसे अनारो%य  होणार नाह�.  श'ु  राशीतील मंगळामुळे  या 

राशी�या  मंड- ळीना  संततीसुखाचे  X5ट�ने  या म�ह�याचा  काळ तापदायक असJयाचा  

अनभुव येणे श/य  �दसते.  मुलांपैकM कोणाच ेआजारपण, कोणाच ेअयो%य  आचरण , 

कोणाच े अYयासाकडे  दलुAR  अशापैकM कारणानी  वैताग  येईल.  या राशी�या  Zया  
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मंडळीचा परधमFयांशीEयावसाOयक  संबंध आहे, अशांना अशा संबंधामुळे काळ लाभदायक   

जाणे संभवते . >व  पदाथाAचे  Eयापार� ,  मान:सक रोग त\  , औषध वLेते  यांना 

काळ लाभदायक  होईल.  शुL -  हषAल   युतीमुळे या   राशी�या  काह�   भा%यवान   

मंडळीना  अचानक   धनलाभ  होणे  संभवत◌े.  धन&थानी  असलेJया  गुG  Tहामुळे  

कौटंु^बक  सुख समाधान लाभेल  व कुटंुबात शभु  घटना  घडतील.  तसेच 

आ@थAक ;गती  होणेह�  संभवते .  मा'  :म'ांशी  काह�ह�  कारणाने  भांडणे  हो8याची   

दाट  श/यता  वाटते.   जपा.  आपJया  लहर�  &वभावाला   लगाम घाला.  UHा  

असेल  तर  कुलदेवतेची  उपासना  अनुकुल  होईल.  

 

(३)  �मथनु -  या  राशी�या  नोकरदार  मंडळीना   या म�ह�याचा  पूरव्ाधAच  अनुकुल  

असणार आहे.  9यामुळे  9यांनी  जे  काय  साधावयाच े ते   म�ह�या�या  पूवाAधाAतच  

साधनू घे8याचा   ;य9न  करावा.  @चDक9सक   बौ Hक   आVण  शा&'ीय  संशोधन 

कायाAत  कायAरत  असणारांना  काळ  ;गOतकारक  व  लाभदायक   होईल.   

कलाRे'ातील  मंडळीना  म◌ा' म�ह�याचा   अखेरचा   आठवडाच    अनुकुल व 

लाभदायक   होईल.   गुG-नेप�यनू  शभु योगामुळे  अ`या9म  Rे'ात  Gची  

असणारांना  उप◌ासनेaवारे  आ`याि9मक  ;गती  साधणे  श/य  होईल.  सुख&थानी  

असलेJया   मंगळामुळे  या  राशी�या   काह� मंडळीना  राह9या  जागेची  समसय्ा  

'&त  कर�ल;  Dकंवा  &थावर  संबंधी  वाद  '&त  कर�ल.   तसेच  गैरसमजामुळे  

कौटंु^बक  भांडणे  होऊन   कौटंु^बक    सुखात    बाध◌ा    येणे  संभवते.   जपा.   

मुलांपैकM  कोणाच े अनारो%य   कोणाच े अयो%य  आचरण ,  कोणास  आलेले   नैराKय  

व   जड9व   अशापैकM   कारणांनी   अपेक◌् षत संतOत सुखात    बाधा   येणे  संभवते 

.  दलाल�, क:मशनवर  Eयवसाय  करत असणारांना  काळ  लाभदायक  होईल.   या  

राशी�या   गभAवती   ि&'यांनी  अकारण  दगदग   क"    नये.    म�ह�या�या   

अखेर�या   आठवdयात  गुG-शुLातील  लाभयोगामुळे   व वध  मनोनुकुल  घटना  

घडतील.  UHाअसेल   तर  बाव�न  Kलोक ◌ी  गुGच,र'ाचे  Oनय:मतपणे  पठण करा.  

 

(४) कक�  -  या राशी�या  नोकरदार  मंडळीना  या  म�ह�याचा   संपूणA   काळ  

अनुकुल  व  लाभदायक  होईल.  शासकMय,  Oनम-शासकMय  नोकरदार   मंडळीना  

बढती,  पगारवाढ,  अ@धकारपद  असे  काह�  :मळ8याची   श/यता  आहे.  काह�  
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जणांना  नवे  :म'  मै^'णी  :मळ8याची  श/यता   �दसते.   9यामुळे    सुखसमाधान   

लाभेल.  पण  म�ह�या�या   शवेट�या    स<ताहात   मातर् मन&ताप  देणाBया  घटना  

घड8याची    श/यता  वाटते.    तसेच काह�जणाना  कौटंु^बक  अडचणी,  वा  अ�य   

मन&ताप  देणाBया  घटना   '&त  करतील.  अ`या9म ,  समाजकायA   यांची  

मनापासनू आवड  असणारांना  काळ  अनुकुल  व  ;गOत - कारक असJयाचा  अनभुव  

येईल. मंगळ  Tहामुळे  धयैA , �हमत,  मह99वाकांRा  वाढेल  व हातनू  काह�   

कतAबगार�  होणे  संभवते.  सुख &थानी   असलेJया   शनी-राहूमुळे   व वध कौटंु^बक  

सम&या  '&त   करतील  व  9यामुळे  कौट◌ु◌ं^बक   सुख  व गहृसौhय   :मळणे  

अश/य  होईल.  पा8यापासून   धोका  असJयामुळे   जल;वास   क"   नका.  या 

राशी�या   युवकांनी  हातच े  सोडून  नवीन  काह�  कर8याचा   वचारह�   क"  नये.   

नुकसान  होणे  संभवते.  म�ह�याचा   अखेरचा  स<ताह   कला Rे'ातील   मंडळीना  

अडचणीचा  व  मन&ताप   देणारा  असJयाचा  अनभुव  येईल.   शा&'ीय  संशोधन    

कायाAत    कायAम%न  असणारांना  काळ  अनुकुल  व  ;गOतकार क होईल.  या  

राशी�या   काह�  मंडळीना  दरू�या    ;वासाचे   Dकंवा   परदेश ;वासाचे  योग  

येतील.   कुलदैवताची   उपासना  अनुकुल  होईल.  

 

(५)  �सहं -  या  राशी�या   मंडळीना  या  म�ह�याचा  काळ  फारसा  अनुकुल  नाह� ,  

असेच �हणावे  लागेल.  तुलना9मक   X5iया   म�ह�याचा   उ9तराधA  अनुकुल  व  

मनोनुकुल  घटना घडवणारा  असा असेल.  या राशी�या  नोकरदार  मंडळीना  

म�ह�या�या  पूवाAधाAत  नोकर�त खपू मन&ताप   सहन  करावा  लाग8याची   श/यता   

जाणवते.  पण  म�ह�याचा   उ9तराधA  मा'  खपूच  अनुकुल  व  लाभदायक  होईलसे  

�दसते.  या राशी�या   युवक-युवतींना  उ9तमनोकर�   :मळू शकेल  वा  आवडीच े  नवे  

कायARे'  :मळू शकेल.  पण  भावंड  वषयक  एखाद�  @चतंा  'स ् त कार�लसे �दसते.   

गुG-शनी  शभु  योगामुळे @चDक9सक   बौ Hक  Eयवसाय ,  वDकल� - सJलागार�   

Eयवसाय ,  अकौणटनसी   Eयवसाय ,  खाण Eयवसाय , कोळस◌ा  वLेते  अशांना काळ 

अनुकुल  व  लाभदायक  होईल. मंगळामुळे  @चतंा OनमाAण  होणे  संभवते.   तसेच  

शार�,रक  उ5णता   भडकून  डोkयात ख◌ुपBया वाढणे, मान, घसा ,  दाढा  दखुणे  

अशापैकM   आजार  '&त  कर8याची  श/यता   जाणवते.   म�ह�या�या  अखेर�या   

स<ताहात   लाभ &थ ◌ानी होत असलेJया   बधु-गुG  युतीमुळे  नवे :म'  :मळतील,  
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सुखसमाधान  लाभेल  व  धनलाभह�  होऊ  शकेल.  दा�प9य  जीवनातील  सुखात 

मा'   व वध  कारणांनी  बाधा  येणे    संभवते.  जपा.  तसेच  वाहने  सावधानतेने  

व  Oनयं^'त  वेगातच  चालवा.  अपघात भय  आहे.  जपा.   अ5टम  &थानी  

असलेJया   शुLामुळे   काह�  मंडळीना  भू:मलाभ  तर  काह�ना  धनलाभ  Dकंवा  

;Oत5ठा  असे   का ह� तर�  :मळ8याची  श/यता   वाटते.  UHा   असेल  तर  

हनमुान उपासना  अनुकुल  होईल.  

 

(६)  क�या  -  या  राशी�या   मंडळीचा शOन  Tहा�या  साडसेातीचा  केवळ  सहा  

म�ह�यांचा   काळ  :शJलक  रा�हला  आहे.  तेवढा  काळ  मनावर   ताबा  ठेवनू  व  

सहनशील   बननू घालवू  शकलात  तर  होणारा  माना&ताप   खपूच  सुस*य होईल.  

वाद ववाद,, भांडणे  टाळा. नmतेचे  आचरण करा.   काळ  ;Oतकुल  आहे  9यामुळे  

अपेnRत  असे फारसे  काह� घडणारच  नाह�  ह�  गो5ट  सतत  `यानात    ठेवनू  

आचरण  केलेत  तर  मना वGH   घडणाBया  घटनांचे  फारसे  द:ुख  होणार  नाह�;  व  

नवीन  काह� कर8याचा   मोहह� होणार नाह�.  तसेच  9यामुळे   शार◌ी,रक  आरो%यह�  

बरे  राहू    शकेल.  राहू-शनीमुळे  भावंड  वषयक  एखाद�  @चतंा '&त  कार�लसे 

�दसते.  हटट�  &वभावावर   Oनयं'ण   ठेव◌ू     शकलात  तर  शर�रपीडा,  दगदग  न   

होता थकावट  पण  होणार नाह�.  आ@थAक   @चतंा  व  कौटंु^बक  कलह  अस*य 

मन&ताप   दे8याची  श/य ता आहे.  जपा.  काJपOनक   @चतंा  क" नका.   या  

राशी�या  Zया   मंडळीचा  भागीदार�त  Eयापार -Eयवसाय    आहे  9यांनी   भागीदार�त  

बाध◌ा येणार  नाह�  याची काळजी   pयावी .  दा�प9य  जीवनात  वाद, मतभेद 

टाळ8याचा  ;य9न  करा.  @चDक9सक   बौ Hक   Eयवसाय ,  शा&'ीय  संशोधन ,  

सा�ह9यOन:मAती  असे  Eयवसाय   असणारांना  काळ  अनुकुल  व  लाभदायक   होईल.  

UHा  असेल  तर  :शवोपासना   व   हनमुान उपासना अनुकुल  होईल.  दररोज  

Oनय:मतपणे  हनमुानचा:लसा  &तो'ाचे  पठण  करा.  

 

(७ )  तळुा  -  या  राशी�या   मंड ळीच े मन  स`या   अ9य ◌ंत  भावनाशील व चचंल  

झाले  अस8याची   दाट  श/यता   वाटते.  शा&'ीसंशोधन   कायाAस  हषAल  Tह  

अनुकुल  असला  तर�  संशोधन  कायाAत  यश  ये8यासाठr   अOत   वचार  क"   

नका.   डोकेदखुी  Dकंवा  मsदचूे आजार  हो8याची    श/यता   असते.   जपा.   काळ   
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शनी   Tहा�या  साडसेातीचा    आहे. 9यामुळे   सतत   मना वGH   घटना घडणे  

संभवते. तसे  घडले  तर  गहरे   नैराKय   येणे  श/य  असते.  जपा.  सहनशील  Eहा   

आVण   मन  व बुHीवर   ताबा  ठेवून  ;Oतकुल  काळ  वय्तीत  करा.   

अ`या9माची   मनापासनू  आवड  असेल  तर  आ`याि9मक   साधनेत  मन  रमवा.  

गुG-नेप�यनू   शभु  योगामुळे  उपासनेaवारे  मान:सक   शांती   :मळवणे  श/य   

होईल.  र व   Tह   पूणAपणे  ;Oतकुल  असJयामुळे    जीवनसाथीच े व  &वत :च े 

अनारो%य ,  दोघांतील   मतभ◌ेद ,  वाद  यांमुळे  वैवा�हक  जीवनातील  सुखात   बाधा 

येणे संभवते.  जपा.   ताप  येणे,  अपचन  होणे,  पोटाच े  वकार  बळावणे,   

अशापैकM  आजार  हो8याची   श/यता   वाटते. जपा.  गुG - शOन  शभु  योगामुळे  

@चDक9सक    Eयवसाय ,  वDकल�,  सJलागार� ,  �हशबे  अशी  कायARे'े   

असणारांना   काळ  अनुकुल  व   लाभदायक  होईल.  या राशी�या   Eयय  &थानी   

असलेJया   श'ू  राशीतील  मंगळामुळे    गैर समजुती,  मानहानी, जुनी  दबलेल�  

;करणे   पु�हा  उकरल�  जाऊन  9यांचा  असहय  'ास  सहन  करावा  लाग8याची  

श/यता  �दसते.  जपा.   Ua धा असेल  तर   हनमुान उपासना  अनुकुल  होईल.  

दररोज  Oनय:मतपणे  हनमुानचा:लसा  &तो'ाचे  पठण करा.   

 

(८) विृ"चक  -  या राशी�या   म◌ंडळीना  या  म�ह�याचा   पूवाAधAच  अ@धक  अनुकुल  

व  लाभदायक  होणार  आहे.   9यामुळे   9यांनी    जे काय  साधावयाच े ते  

पूवाAधाAत च साधनू  घे8याचा  आटोकाट  ;य9न  करावा.  नोकरदार  मंडळीना  

9यां�या   कामातील  कौशJयामुळे  म�ह�या�या   पूवाAधाAत   पगारवाढ,   बढती,  

अ@धकारपद   असे  काह�   :मळ8याची   श/यता  �दसते.    तसेच  म�ह�या�या   

पूवाAधाAतच  कौटंु^बक  सुखसमाधान  लाभेल.   म�ह�या �या  उ9तराधाAत  गैरसमज,  

संशय,  घरगुतीबाबत  सम&या   अशापैकM  कारणानी  गहृसौhयात   बाधा  येणे  श/य   

�दसते. अशा  प,रि&थतीत   जोपयuत  शुL  Tह  पंचम &थानी   मीन राशीत आहे  

तोपयuत   कौटंु^बक   सुखसमाधान  लाभ8याची   श/यता  वाटते. तसेच  कला 

Rे'ातील  मंडळ◌ीनाह�  म�ह�याचे   प�हले  तीन आठवडचे  अनुकुल  व  लाभदायक  

होतील.   या राशी�या  Zया  मंडळी�या   ज�मकंुडल�त    अचानक  धनलाभाच े  योग 

आहेत  अशापैकM  काह�ना असा अचानक धनलाभ  होणे संभवते.  काह�ना  वारसा 

ह/काने  धनलाभ  होणेह� श/य  आहे.  या राशी�या   लाभ &थानी  असलेJया   
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मंगळामुळे  मै'ीत   वतु5ट  येणे  संभवते.   जपा.  पण  काह�  भा%यवंताना   

मौJयवान   व&तूंचा  लाभ  होणे संभवते.  वाहने  सावधानतेने  चालवा.  आ@थAक  

Eयवहार  सावधानतेने  व   वचारपूवAक  करा. राहूमुळे  वैवा�हक जीवनातील सुखात  बाधा 

येणे   श/य  आहे; पण  हाच राहू  काह�  भा%यवान   मंडळीना  परदेशगमनाची  संधी 

देऊ  शकेल.  UHा  असेल तर  शर्�गणेश उपासना  अनुकुल  होईल.  

 

(९)  धनु -  स`या  या राशी�या  मंडळीनी  या म�ह�या�या  पूवाAधाAत  संयम आVण 

सहनशीलतेने आचरण करणेच सुखाचे होईल.  कारण  या राशी�या  लाभ&थानी   

असलेJया   शOन-राहूमुळे  संततीसंबंधी   @चतंा  '&त  कर8याची   श/यता   आहे.    

या  राश◌ी�या  मंडळीना   या म�ह�याचा   उ9तराधAच  अ@धक  अनुकुल  व  

;गOतकारक  होणार  आहे.   अ`या9माची   मनापासून आवड  असेल  तर  

उपासनेaवारे आ`याि9मक  ;गती  साधणे  श/य   होईल  आVण :शवाय  मनह� &व&थ  

राह�ल.  नोकर�त   व,र5ठांचा  'ास  सहन करावा  लागेल.   प◌्,रय जनांपासून  दरू9व  

घडणे   संभवते.  9यामुळे  मन अ&व&थ  राह�ल. हषAलमुळे   &वभाव  तLारखोर  राह�ल  

व  9यामुळे  गहृसौhय   :मळणेह� अश/य  होईल. जपा.  पण  शुLामुळे   मधनू मधनू  

मनोनुकुल  घटना  घडतील व  थोडा �दलासा  :मळेल.  म�ह�या�या   उ9तराधाAत  

नोकर�त  प,रि&थती   अनुकुल होईल ,   वरोधक  पराभूत होतील,  आVण  सुखसमाधान  

लाभेल.  यां^'क  तां^'क  नोकर�-Eयवसाय  असणारांना ,   औषध वLेत ◌्याना,  

@चDक9सक   बौ Hक  Eयवसाय   असणारांना   संपूणA  म�ह�याचा  काळ  अOनकुल   व    

लाभदायक  होईल.   स<तम  &थानी  असलेJया  गु"म◌ुळे  नवे  &नेहसंबंध   जुळून  

येतील.    ववाहे�छूचे    ववाह   जमतील.  पण  म�ह�या�या  अखेर�या   स<ताहात  

वैवा�हक जीवनात  थोडी  बाध◌ा येणे  संभवते.  जपा.  नोकर�त  वाममागA  धन  सहज  

:मळणे श/य   असले  तर�  तो मोह  टाळाच.  गुG   द9ता'येाची  उपासना  करा.  

बावनन् KलोकM  गुGच,र'ाचे  Oनयमाने पठण करा.   

 

(१०)  मकर -  सतत  मना वGH  घडणाBया   घटनांमुळे  मन  अ&व&थ  राह�लसे  

�दसते. 9यातनू  शार�,रक   अनारो%य  होणेह�   संभवते.   नोकर�त  व,र5ठांचा  'ास  

होणे  संभवते.  काळ   ;Oतकुल  आहे  ह� गो5ट  `यानात   घेऊन  मनावर  संयम   

ठेवनू  व सहनशील   बननू  
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नmतेचे  आचरण करणेच  सुखाचे  होईल.   कोणा�या   आ@थAक   जबाबदाBया  &वीका"    

नका.  सवA  आ@थAक  Eयवहार    वचारपूवAक  करा.   उ�च   बौ Hक  कायARे'  

असणारांना ,  शा&'ीय  संशोधन   कायाAत   म%न  असणारांना  काळ  अनुकुल  व  

;गOतकारक   होईल.  या   राशी�या   काह�  भा%यवंताना   परदेशगमनाचे  योगह�  

संभवतात. या राशी�या   Eयापार�  मंडळीना  &'ी  गाहाकाकडूनच  अ@धक अथAलाभ   

होईल.  शुLा�या  अनुकुलतेने  काह�ना धनलाभ, काह�ना  मानाच े&था न  तर काह�ना  

भू:मलाभ  हो8याची   दाट  श/यता  आहे.  म�ह�या�या  ◌्पूवाAधाAत   मतभेद,   वाद  

यांमुळे  कौटंु^बक  सुख समाधान  :मळ8य ◌ाची श/यता   कमी आहे.  पण  म�ह�या�या   

अखेर�या  स<ताहात  या राशी�या  चतथुA  &थानी  शुLTह  येईल  तेEहा  मनोनुकुल    

घटना  घडतील  व बरे  वाटेल.  शतेी Eयवसाय  असणारांना  काळ  लाभदायक  होईल.  

म�ह�या�या   उ9तराधाAत  आरो%य  सुधारेल  व  मनोनुकुल  घटना  घडतील.  श/यतो   

;वास  क"   नका.  मन&ताप   होणे संभवते.  @चDक9सक   बौ Hक  Eयवसाय ,  

वDकल�  सJलागार�  Eयवसाय  असणारांना  काळ अनुकुल  व लाभदायक     होईल.  

UHा  असेल तर  हनमुान उपासना अनुकुल होईल.  UHेने  हनमुानचा:लसा  

&तो'ाचे   पठण करा.  

 

(११)  कंुभ -  या राशी�या    मंडळीना   या म�ह�याचा  पूवाAधAच  अ@धक  अनुकुल, 

सुखसमाधान   देणारा  व  लाभदायक    असा  असेल    असे   वाटते.   बधु - 

शुLा�या  अनुकुलतेमुळे  कौटंु^बक  सुख,  कौटंु^बक   ;गती , गहृसौhय   लाभेल.  

नेप�यनूमुळे  मन  हळवे  झाले  असेल  तर  RुJलक  कारणानेह�  नैराKय ,  

उदासीनता  येणे  संभवते.   अशा  प,रि&थतीत    मन  व  बुHी  ि&थर   व  काबूत  

राखणे जमले  पा�हजे.  तसेच     िजभेला लगाम  घालनू  आचरण  करणे  जमले  

पा�हजे.  तरच दा�प9य  जीवनातील  समाधानह�   लाभेल.  या  राशी�या   शासकMय,  

Oनम शासकMय  नोकरदार  मंडळीना  पगारवाढ,  बढती, मानाच े&थान ,  व,र5ठाकडून   

;शंसा ,  काह�ंना  धनलाभ  तर असे  काह�  :मळ8याची   श/यता  �दसते.  या  

राशी�या   Eयापार�  मंडळीना  &'ी  Tाहकांकडूनच  अ@धक  अथAलाभ  होईल.  या  

राशी�या    वaयाyयाuना  शैRVणक  ;गती  साधणे  सहज  श/य  होईल.  ;ेमसंबंध  ,  

&नेहसंबंध   Xढ  होतील.  मा'  शार�,रक  मान:सक  आरो%य  उ9तम  राखता  आले  

पा�हजे.  उ5णता वकारांचा   ' ◌ास होणे  संभवते.   काह�ना  मूळEयाधीचा  'ास  तर  
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काह�ना शार�,रक मान:सक  क5ट  सहन करावे लाग8याची   श/यता   आहे. जपा.   

अपघात भय  असJयामुळे   सतत  सावधानतेने  आचरण  करा.  वाहने  Oनयं^'त  

वेगाने  चालवा.  जलभय ,   वषभय  आहे.  जपा.  म�ह�या�या  उ9तर ◌ाधाAत काह�ह�  

कारणाने  ग*ृसौhयात  बाधा  येऊ   शकेल  अ`या9म  साधनेसाठr  काळ  अनुकुल   

आहे.  9यामुळे    मन: शांतीसाठr    गुG द9ता'येाची  व  Uीहनमानाची    उपासना   

अनुकुल   होईल.  

 

(१२)  मीन -  या  राशी�या  मंडळीचा  &वभाव    स`या   अि&थर ,  चचंल  व  लहर�  

असा   झाला असावा,  असे  वाटते.  तसेच  मन   काJपOनक   @चतंा  करणारे  झाले 

असेल  तर  अकारण नैराKय   येत असणेह�  श/य   �दसते.  वा&तवात   आ@थAक   

@चतंा  असेल  Dकंवा   ;य  जनांशी  वाद  झाले  तरच  नैराKय   येणे  &वाभा वक   

आहे.  पण  शुL  Tहा�या  अनुकूलतेमुळे  कौटंु^बक  सुखात  फारसा  'ास  होणार  

नाह�,  असे  वाटते.  पण  दा�प9य  जीवनात  मा'  जीवनसाथीच े अनारो%य ,  

दोघातील  वाद,  मतभेद  अशा   कारणांनी सुखसमाधान  लाभ8याची   श/यता   �दसत 

नाह�.  या राशी�या  नोकरदार  मंडळीना  म�ह�याचा   उ9तराधाAच  अनुकुल  व  

लाभदायक  होईल.   पण वाम मागA   धन  सहज :मळणे श/य  असले  तर�  तो मोह 

टाळाच.  हो9याचे  नEहते  हो8यास  वेळ  लागणार  नाह�.   म�ह�या �या   अखेर�या   

स<ताहात  गुG-बधु  या Tहां�या  अनुकुलतेने  गहृसौhय   लाभेल,  :म'सुख   :मळेल.  

काह�ना   &थावर   खरेद�- वLMचे    योग   योग  येणेह� संभवते . पण  नातेवाईक  

मंडळीकडून  मन&ताप  �दला  जाणे  संभवते.  वात  गुणधमाAचे  ;ाबJय  असेल  तर  

दमा,  फुफ◌ुसाचे  आजार ,  Kवास वकार   अशापैकM  आजार  '&त  करतील . जपा.  

पुढ�ल  म�ह�यात   गुG  Tह  ककA  राशीस  जाईल  तेEहा   प,रि&थतीत   सधुारणा  

होईल.  स`या   दररोज UHेने   Oनय:मतपणे  बाव�न  KलोकM  गुGच,र'ाचे  व  

हनमुानचा:लसा  &तो'ाचे  पठण  करा . 

 

 

=====०००००=====  


