
 

 

        रा�शभ�व	य - �डस�बर, २०१४. 

     दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 

======================================= 
(१) मेष - या र◌ाशी*या मंडळीना या म.ह0याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह6 

असेच 7हणावे  लागेल. केवळ  बधु-गु;-श<ुा*या  थो?या फार अनकुुलतेने 

मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व .दलासा �मळेल. माD  लहर6, 

चंचल Eवभावावर  FनयंDण  ठेवावे लागेल.  उ*च राशीतील गु; Iहामळेु  

कौटंुKबक सखु व गहृसौNय  लाभेल, पण नातेवाईक मंडळीकडून मनEताप  

.दला जाणे संभवते. या राशीची काह6 मंडळी Eथावर  खरेद6 कR शकतील; 

तर काह6ंना  Tया ◌ं◌्*या मालकVची Eथावर  संपTती  �वकावी लागेल. 

म.ह0याचा  पवूाWधW  XचYकTसक  बौ�Zक , श\ै]णक ,  शाEDीय  

संशोधनाTमक  कायW\ेD  असणारांना अनकुुल व ^गFतकारक  होईल; तर 

म.ह0याचा  उTतराधW  श<ु  Iहा*या  अनकुुलतेमळेु  सखुकारक होईल. 

परधम_यांशी  `यावसाFयक स◌ंबंध असणारांना अशा संबंधामळेु अथWलाभ  

होईल. पण र�व - शFन हे दो0ह6  Iह  ^Fतकुल  असaयामळेु  घर6दार6 सतत 

मनEताप  देणाbया  घटना घडणे संभवते. Tयात  भर 7हणनू  जीवनसाथीच ेव 

मलुांपकैV कोणाच े आजारपण XचFंतत करdयाची  शeयता  .दसते. जपा. 

fZा  असेल तर fीगणेश  उपासना व �शवोपासना मन:शांती देऊ शकेल.  

 

(२) वषृभ  - या राशी*या  मंडळीना या म.ह0याचा  काळ फारसा अनकुुल 

नसला तर6 उ*च राशीतील गु;मळेु व  म.ह0या*या  उTतराधाWत  बधु - 

श<ुा*या  अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व ^Fतकुल    

काळ  ससुiय होईल.  मान�सक र◌ोग तj , kव  पदाथW  `यापार6 , 

XचYकTसक  बौ�Zक  व शाEDीय  संशोधानाTमक   कायW\ेD  असणारांना  



 

 

काळ अनुकुल, ^गFतकारक  व  लाभदायक होईल. शeयतो  ^वास  टाळा. ^ावासात  

Dास , मनEताप  सहन करावा लागेलसे .दसते. तसेच �मDांशी  वाद, भांडणे होणार 

नाह6त, याची काळजी lया . दलाल6, क�मशनवर `यापार , `यवसाय  असणारांना काळ 

अनुकुल व लाभदायक होईल. नोकरदार मंडळी, Eवतं D  `यावसाFयक यांना अिEथर  

पnरिEथतीशी  मुकाबला करावा लागेल. Eवत :च े जीवनसाथीच े अनारोoय , वाद, भांडणे 

अशापैकV कारणांनी दा7पTय  जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते. जपा. तसेच �व�वध 

कारणांनी संतFतसुखात बाधा येणे संभवते. जपा. म.ह0या*या  उTतराधाWत  बुध-शु<ाच ् या 

अनुकुलतेने Fनयोिजत कायाWत  यश �मळेल, काह6ंना मान, ^Fत	ठा  ^ाpत  होईल; तर 

काह6ंना धनलाभ वा अ0य  ^कारचे  लाभ होणे संभवते. fZा  असेल तर fीगजानन  व 

fी  हनमुान उपासना अनुकुल होईल.  

 

(३) �मथनु - या राशी*या  सवWच  मंडळीना या म.ह0याचा  पूवाWधWच  सवW  ^कारे  

अनुकुल, ^गFतकारकव  लाभदायक होईल. 7हणून  Tयांनी  जे काह6 साqय  करावयाच ेते 

म.ह0या*या  पूवाWधाWतच  साधनू घेdयाचा  कसोश◌ीने ^यTन  करावा, असे आIहाने  

सांगावेसे वाटते. हा काळ दौडाल तर नंतर पrचाTताप  करावा लागेल. पण अशा 

^यTनात  Eवत :*या  आरोoया ची काळजी lयावी  लागेल व सतत सावधानतेने वाटचाल 

करावी लागेल. उ	णता  �वकार,  शार6nरक-मान�सक क	ट , अपघात अशापैकV Dास  होणे 

संभवते. असेच �व�वध कारणांनी कौटंुKबक सुख  व  गहृसौNय  यांत बाधा येणार नाह6, 

याची काळजी lया . मन व बुZी  िEथर , EवEथव  सकाराTमक   राहणय्ासाठs 

आqयािTमक  उपासना अनुकुल होईल. Tयासाठs   काळह6  अनुकुल आहे. काह6  मंडळीना 

सूचक Eवpने  पडतील तर काह6ना ^देशगमनाची  संधी �मळेल. म.ह0या*या  उTतराधाWत  

सतत नtतेने  आचरण कराल, मना�व;Z  घडणाbया  घटना मूकपणे  सहन कराल तरच 

होणारा मनEताप  सुसiय होईल व सवW  ^कारचे  आरोoयह6  उTतम  राहू  शकेल. या 

राशी*या  युवकांनी सqया  आहे ती नोकर6च करावी. काह6 बदल करdयाचा  वा नवीन 

काह6 सुR करdयाचा  �वचारह6 कR नये. भावी अनुकुल काळात साधावया*या  

गो	ट6संबंधी*या  योजना आखdयास  हरकत नाह6. fZा  असेल तर गु;देव 

दTताDयेाची  उपासना करा. “बाव0न  rलोकV  गु;चnरDाचे  पठण करा.  

 



 

 

(४) कक�  - या राशी*या  मंडळीना  या म.ह0या*या  काळात अपेv\तकौटंुKबक  सुख, 

वैवा.हक जीवनातील सुख आ]ण संतFतसुख लाभdयासाठs  �वशषे ^यTन  करावे 

लागतील.  Eवत : संयमशील व सहनशील होऊन व समजूतदारपणे वागनू कसल6ह◌ी बाधा 

होणार नाह6, याची काळजी lयावी  लागेल. तरच पnरिEथती  आटोeयात  राह6ल. तर6ह6 

जीवनसाथी*या  अनारोoयामुळे  Xचतंीत होdयाची  शeयत◌ा नाकारता येत नाह6. जपा. 

“वRन कVतWन  आतनू तमाशा“ असे आचरण महागात पडले. xयांचे  भागीदार6त `यापार -

`यवसाय  आहेत Tयांनी  मतभेदामुळ◌े वा ◌्◌ंसंशयामुळे  भागीदार6त बाधा येणार नाह6, याची 

काळजी lयावी . सा.हिTयक , XचYकTसक  बौ�Zक  व शाEDीय  संशोधन \ेDात  

कायWरत  असणारांना संपूणW  म.ह0याचा  काळ अनुकुल, ^गFतकारक  व लाभदायक 

होईल. नोकरदार मंडळीना म.ह0याचा  पूवाWधW  ^Fतकुल  असaयाचा  अनभुव येईल.  

म.ह0या*या  उTतराधाWत  काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. Eवत :च ेकतृWTव  �सZ   

कR शकाल. पाdयापासनू  धोका असaयाने  शeयतो  जलप◌्रवास कR नका. आळस, 

नैराrय , अनारोoय  अशापैकV कारणांनी DEत  असणाbया  मुलांची काळजी lयावी  लागेल. 

काह6 मंडळीना दरू*या  ^वासाच ◌ी  तर काह6ना परदेश ^वासाची  संधी �मळेल. fZा  

असेल तर गु;देव दTताDयेाची  उपासना करा. “बाव0न  rलोकV  गु;चnरDा ’च ेपठण करा.  

 

(५) �सहं - या राशी*या  मंडळीना या म.ह0याचा  संपूणW  काळ फारसा अनुकुल नाह6 

असेच 7हणावे  लागेल. आXथWक  Xचतंा, कौटंुKबक कलह, अन◌ारोoय अशापैकV कारणांनी 

असiय  मनEताप  होणे संभवते. 7हणनू  अहंकार6 Eवभावाला  काबूत ठेवा, मनावर संयम 

ठेवा, सहनशील `हा , आपले �वचार, मते ^कट  कR नका. अकारण fम , दगदग कR 

नका. सतत नtतेचे  आचरण करा. इ	ट  देवतेची उपासना करा व अqयाTम  ^गतीसाठs  

काळ अनुकुल असaयाने  अqयाTमात  मन रामवा. Tयामुळेच  बुZी  व मन िEथर  व शांत 

राह6ल व गु;-शु<  Iहां*या  अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व 

.दलासा �मळेल. Eवत :*या  आरोoयाकडे  ल\  ठेवा. उ	णता  �वकारांचा Dास  होणे 

संभवते. काह6 मंडळीना मुखदंत रोगाचा तर काह6ना रeतदोष , Tवचारोगाचा  Dास  होणे 

संभवते. नोकरदार मंडळीनी वnर	ठांशी  नtतेने  वागaयास  वnर	ठांचा  Dास  होणार नाह6.  

�^य  जनाप◌ासून दरूTव  घडdयाची  शeयता  जाणवते. असे घडले तर Tयामुळे  �वरह 

वेदना DEत  करतील. काह6 मंडळीना संतती*या  अनारोoयाची  Xचतंा Dस ् त कर6ल, तर 



 

 

काह6ना अप^चाराचा  Dास  सहन करावा लागेल. वEतू  गहाळ होणे, चोर6 होणे अशापैकV 

घटना घडणे शeय .दसते. जपा. दा7पTय  जीवनात मतभेद, वाद होणार नाह6त याची 

काळजीअसaयाने  lया . अपघात भय असaयाने  सतत सावधानतेने आचरण करा.  

 

(६) क�या  - गेaया  म.ह0यापासनू  या राशीची मंडळी शFन Iहा*या  साडसेातीतनू 

मुeत  झाल6 आहेत. तर6ह6 काळ अपे\ेनुसार  अनुकुल झालेला नाह6. नोकर6-

`यवसाया*या  |	ट6ने  माD  काळ अनुकुल होईल. XचYकTसक  बौ�Zक  `यवसाय , 

वYकल6, सaलागार6  `यवसाय , शै\]णक`य वसाय, वै}यकVय `यवसाय , औषध�व<ेते   

अशापैकV नोकर6-`यवसाय  असणारांना काळ अनुकुल, ^गFतकारक  व लाभदायक होईल. 

या राशी*या  युवकांना अपे\ेनुसार  उTतम  नोकर6 �मळणे शeय .दसते. शतेीवाडी 

असणारांना अपे\ेपे\ा  अXधक अथWलाभ  होईल. उ*च राशीचा गु; लाभEथानी  

असaयामुळे  इ*छा  आकां\ा  पूणW  होतील. या राशी*या  �व}या�या�ना  अपे\ेनुसार  

^गती  साधणे शeय होईल. नवे �मDसंबंध  FनमाWण  ह◌ोतील. या राशी*या  �ववाहे*छू  

युवकंयुवतीचे �ववाह ठरतील. धनलाभ व वाहनसुख �मळणेह6 शeय आहे. असे असले तर6 

�वचारपूवWक  आचरण न केaयास  फसवणूक होणेह6 संभवते. जपा.  तसेच �वकृत �वचार 

कR नका. काह6 मंडळीना उगीचच आपaयाला  काह6 आजार झाला असaयाची  भावना 

होईल व Tयामुळे  नैराrय  येईल. जपा. गiृसौNयात  बाधा FनमाWण  होणार नाह6 याकड े

ल\  }या. तसेच जीवनसाथी*या  लहर6, �वv\pत  आचरणामुळे, वाद, मतभेद◌ामुळे 

वैवा.हक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते. जपा. तसेच भागीदार6त `यापार -`यवसाय  

असणारांनी मतभेद, संशय आ.द कारणांनी भागीदार6त बाधा येणार नाह6 याची काळजी 

lयावी . fZा  असेल तर दररोज Fनयमाने “ बाव0न  rलोकV  गु;चnरDा “च ेपठण करा.  

 

(७) तळुा - या राशी*य◌ा मंडळीना या म.ह0याचा  उTतराधWचकाह6  ^माणात   अनुकुल 

व लाभदायक होईल. पण शFन-मंगळ दो0ह6  IहकौटंुKबक  सुख व गहृसौNय  या |	ट6न ◌े  

पूणWपणे  ^Fतकुल  असaयाने  व सqया  या राशी*या  मंडळीचे मन अTयंत  भावनाशील 

झाले असaयामुळे  थोड ेजर6 मना�व;Z  काह6 घडले तर6 असiय मनEताप  सहन करावा 

लागेल. जपा. शनी Iहा*या  साडसेातीचा काळ असaयामुळे  या राशी*या  मंडळीनी मन 

व बुZी  शांत व िEथर  राखdयाच ◌ा ^यTन  करावा व नtतेने  आचरण करावे, हे 

उTतम . अ�वचाराने खचW  होणार नाह6 याची काळजी lया . तसेच आXथWक  फसवणूक,   



 

 

Yकंवा आXथWक  नुकसान होणे संभवते. शार6nरक- मान�सक आरोoयाकडे  ल\  ठेवा. 

नेD�वकार , म�द�ूवकार, डोकेदखुी अशा ^कारचे  आजार होणे संभवते. जपा. �व�वध 

कारणांनी �^य  जनात वाद, भांडणे होणे संभवते. जपा. मौन �त  धारण करा. 

आqयािTमक  उपासनेत मन व बुZी  `यI  राख ूशकलात तर होणारा मनEताप  सुसiय 

होईल. या राशी*या  काह6 मंडळीना राहTया  जागेची समEया  DEत  कर6ल, तर काह6ना 

Eथावरसंबंधी  समEया  DEत  कर6ल. वैवा.हक जीवनातह6 बाधा येणे संभवते. अशा 

पnरिEथतीतह6  गु;-शु<ा*या  अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू मनोनुकुल  घटना घडतील व 

.दलासा �मळेल. म.ह0याचा  उTतराधW   नोकर6-`यवसाया*या  |	ट6ने  अनुकुल ह◌ोईल.  

XचYकTसक  बौ�Zक  `यवसाय , शै\]णक  `यवसाय , शाEDीयव  गूढ संशोधन 

कायW\ेD  असणारांना काळ अनुकूल, ^गFतकारक  व लाभदायक होईल. काह6ना 

परदेशगमनाचे योग येतील.  दररोज Fनय�मतपणे हनमुानचा�लसा EतोDाचे  पठण करा.  

 

(८) विृ"चक  - या राशी*या  मंडळीना  या महि◌0या*या काळात Eवत :*या  व 

कुटंुKबया*या  सवW  ^कार*या  आरोoयाकडे  ल\  }यावे लागेलसे .दसते. शFन Iहा*या  

साडसेातीचा काळ असल◌्यामुळे सतत मन व बुZीवर  ताबा ठेवून, वाद�ववाद  टाळून, 

सहनशील बननू आचरण करणेच सुखाचे होईल. तसे वागू शकलात तरच गु;-

शु<ा*याअनु कुलतेमुळे  मधनू मधनू घडणाbया  मनोनुकुल घटनांचा आनंद लुटू शकाल. 

Fनयोिजत कायाWत  अडथळे येणे, मना�व;Z  घटना घडणे अशापैकV कारणांनी असiय 

मनEताप  होणे संभवते. Tयामुळेच  शार6nरक-मान�सक अनारोoय  बळावेल. जपा. 

�दय�वकार, रeतदाब  असे आजार असणारांनी तर �वशषेच काळजी घेतल6 पा.हजे. �^य  

जणांपैकV कोणाच ेदरू .ठकाणी Eथलांतर  झाले तर गहरे नैराrय  येणेह6 शeय आहे. जपा.  

म.ह0या*या  उTतराधाWत  आरX्थक नुकसान, आXथWक  फसवणूक अशापैकV कारणांनी 

आXथWक  Xचतंा DEत  कर6ल . तसेच गैरसमज, वाद अशापैकV कारणांनी कौटंुKबक सुखात 

बाधा येणे संभवते. जपा. या राशी*या  नोकरदार मंडळीनी नोकर6च े .ठकाणी नtतेचे  

आचरण करणेच सुखाचे होईल. ◌ंवाममागW धन सहज �मळणे शeय असले तर6 त◌ो मोह 

टाळाच. होTयाचे  न`हते  होdयास  वेळ लागणार नाह6. जपा. यांKDक  तांKDक  `यवसाय  

असणारांना, वै}यकVय `यवसाय  असणारांना, औषधवि◌<ेTयांना , XचYकTसक  बौ�Zक  

`यवसाय , गूढ संशोधन `यवसाय  असणारांना  काळ अन◌ुूकुल व लाभदायक होईल. 

अनारोoय  वा नैराrय  अशापैकV कारणांनी या राशी*या  �व}या�या�*या  शै\]णक  



 

 

^गतीत  अडथळे FनमाWण  होणे संभवते. fीगणेश  उपासना अनुकूल होईल.  

 

(९) धन ु- गेaया  म.ह0यापासनू  या राशी*या  मंडळीना  शनी Iहाची  साडसेाती सुR 

झाल6 आहे. ते`हा  आता यापुढ6ल काळ या राशी*या  मंडळीनी मनावर व �वचारांवर ताबा 

ठेवनू, सतत सावध राहून  आ]ण सहनशील बननू आचरण करणेच सुखाचे होईल. तरच 

गु;-शु<ा*या  अनुकुलते मुळे मधनू मधनू घडणाbया  मनोनुकुल घटनांचा आनंद व सुख 

अनभुवणे शeय होईल. र�व - मंगळ - शFन हे दादा Iह  पूणWपणे  ^Fतकुल  

असaयामुळे  सतत मनसत्ाप देणाbया  घटना घडतील. Tयामुळे  गहरे नैराrय  येणे, 

शार6nरक - मान�सक अनारोoय  होणे संभवते. जपा. शार6nरक उ	णता  भडकून नाक-कान-

घस◌ा-डोळे यांपैकV कसले तर6 अनारोoय  DEत  कर6ल जपा. रeतदाब , �दय�वकार 

असणारांनी तर �वशषेच काळजी घेतल6 पा.हजे. सवW  आXथWक  `यवहार  सावधानतेने, 

�वचारपूवWक  व सावधानतेनेच करा. अEवEथ  मनिEथती  रा.हaयास  कोणाशीच पटणार 

नाह6, आहे Tयात  सुखसमाधान लाभणार नाह6. Tया मुळे कौटंुKबक सुख व गहृसौNय  

लाभणे अशeय होईल. जपा. राहूमुळे नोकरदार मंडळीपैकV कोणास अXधकार^ाpती  तर 

कोणास सं0मान  योग येणे संभवते. या राशी*या  अ	टम  Eथानी  असलेaया  उ*च 

राशीतील गुRमुळे या राशी*या  xया  मंडळी*या  ज0मकंुडल6त  अचानक धनलाभ योग आहे 

अशांना असा अचानक धनलाभ वा वारसाहeकाने  धनलाभ होणे संभवते. या राशी*या  

काह6ना जल^वासाचे  तर काह6ना परदेशवार6चे योग येतील. अqयाTम^गत ◌ीस काळ 

अनुकुल असaयाने  उपासने}वारे मन:शांती �मळू शकेल. fZा  असेल तर गु; 

दTताDयेाची  उपासना करा. दररोज Fनयमाने “ बाव0न  शल्ोकV गु;चnरDा “च ेपठण करा. 

 

(१०) मकर - सqया  या राशी*या  मंडळीचा Eवभाव  हटट6, हेकट, मानापमान फार 

असणारा असा घडला असdयाची  शeयता जाणवते. Tयामुळेच  अकारण fम , दगदग 

केले जाणे संभवते. Tयामुळेच  शार6nरक उ	णता  भडकून उ	णता  �वकारांचा Dास  सहन 

करावा लागेल. जपा. या राशी*या  नोकरदार मंडळीना म.ह0याचा  पूवाWधाWच  अXधक 

अनुकुल व लाभदायक होईल. काह6ना पगारवाढ, काह6ना बढती व अXधकारपद �मळणे 

संभवते. Tयामुळे  आXथWक  लाभह6 होतील. नवे �मD , न`या  ओळखी होतील व Tयामुळे  

अनुकुल व लाभदायक घटना घडतील. या राशी*या  `यापार6  मंडळीना EDीIहकाकडूनच  

अXधक अथWलाभ  होईल. उ*च व चौकस बुZी  आ]ण आकलन - Eमरणशeती  



 

 

असणारांना शाEDीय  संशोधानातील कठsण कठsण समEया  सोडवणे सहज शeय होईल.  

पण Tयासाठs  मन व बुZी  शांत, िEथर  राहdयासाठs  आqयािTमक  उपासना करणेह6 

आवrयक  होईल. कारण �व�वध कारणांनी Xचतंा, मनEताप  सहन करावा लागेलसे .दसते. 

कौटंुKबक वाद, भांडणे, मुलांपैकV कोणाच े अनारोoय , कोणाची अ0य  समEया  अशापैकV 

कारणांनी मनाची एकाIता  भंग होdया ची शeयता  .दसते. जपा. या राशी*या  सpतम 

Eथानी  असलेaया  उ*च राशीतील गु; Iहामुळे  �ववाहे*छू  युवकयुवतीचे �ववाह ठरतील 

व संप0न  होतील. नवे ^ेमसंबंध , Eनेहसंबंध  जुळून येतील. ^वासयोग  येणेह6 संभवते. 

शु<ामुळे  मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व .दलासा �मळेल. fZेने  fीहनमुान  

व fीगणेशउपासना  करा. दररोज Fनयमाने हनमुानचा�लसा EतोDाचे  पठण करा.  

 

(११) कंुभ - या राशी*या  मंडळीचे मन सqया  अFतशय कोमल झाले असनू मान�सक 

भावना अFत शी�  झाaया  असdयाची  शeयता  जाणवते. तसेच Eवभाव  अिEथर , चचंल 

लहर6, धाक, दडपण सहन न होणारा असा घडत असला पा.हजे असेह6 जाणवते. तसे 

असेल तर थो?याशा मना�व;Z  घडणाbया  घटनांमुळेह6  लगेच गहरे नैराrय  येत असले 

पा.हजे. अकारण �वXचD  आचरण घडत असेल तर या राशी*या  मंडळीनी मनावर ताबा 

ठेवनू व िजभेला लगाम घालनू आचरण करावे, असे आIहाने  सांगावेसे वाटते. 

अ�वचाराने खचW  होणे संभवते. Tयामुळेच  आXथWक  Xचतंा FनमाWण  होतील. जपा. 

पालकांनी या राशी*या  खोडकर, �ाTय  लहान मुलांकडे जात◌ीने �वशषे ल\  देणे 

आवrयक  होईल. काह6 जुनी दबलेल6 ^करणे  असतील तर ती पु0हा  उकरल6 जाउन 

Tयांचा  Dास  सहन कराव लागdयाची  शeयता  आहे. जपा. या राशी*या  नोकरदार 

मंडळीना काळ अनुकुल व लाभदायक असनू शासकVय, Fनम-शासकVय नोकरदार मंडळीना 

बढती, अXधकार पद, मानाच े Eथान  �मळणे संभवते. EवतंD  `यवसाय  असणारां*या  

`यवसायात  वाढ होईल, आXथWक  ^गती  होईल. ज0मकंुडल6तील  योगानुसार काह6ना 

उलट पnरिEथतील त�ड }यावे लाoनाची  शeयताह6  जाणवते. मंगळ -राहूमुळे �व�वध 

कारणांनी वैवा.हक सुखात बाधा येणे संभवते. जपा. वाममागW  धन^ाpतीचा  ^यTन  

अगंाशी येईल. जपा. आरोoय  सुधारेल. fZा  असेल तर fीगणेश  व fीहनमुान  

उपासना अनुकूल होईल व EवEथता  लाभेल.  

 

(१२) मीन - या राशी*या  मंडळीचा Eवभाव  सqया  अिEथर , लहर6, चचंल व गुलहौशी  



 

 

असा झाला असावा, असे .दसते. Tयामुळे  Tयांनी  मन व �वचारशeती  िEथर  राखdयाचा  

कसोशीने ^यTन  करावा, हे उTतम . शाEDीय  संशोधन कायW\ेD  असणारांनी तर 

�वशषे काळजी घेतल6 पा.हजे. कारण अशा कायाWत  ^गतीसाठ ◌ी काळ अनुकुल व 

^गFतकारक  आहे. तसेच गुpत  पोल6सखाTयात  कायWरत  असणारांनाह6 काळ  

^गFतकारक  होईल. या राशी*या  पंचम Eथानी  असलेaय◌ा उ*च राशीतील गु;मुळे सतत 

शभु घटना घडतील. ^ेमसंबंध  वाढतील, नवे Eनेहसंबंध  जुळून येतील, या राशी*या  

�व}या�या�ना  अपेv\त  शै\]णकउ*च   ^गती  साधणे शeय होईल. XचYकTसक  उ*च 

बौ�Zक  कायW\ेD  असणारांना, वYकल6, सaलागार6  `यवसाय  असणारांना काळ 

अनुकुल व लाभदायक होईल. पण कलाTमक  नोकर6-`यवसाय  असणारां*या  बाबतीत 

माD  काळ फारसा अनुकुल होईलसे .दसत नाह6. म.ह0याचा  उTतराधW  या राशी*या  

नोकरदार मंडळीना अनुकुल व लाभदायक होईल. इ*छाआकांकशा  पूणW  होतील. मो�या 

अXधकार6 मंडळी*या  ओळखीतनू काह6 लाभदायक घटना घडतील. सामा0य  नोकर6 

असणारांना माD  क	ट  पnरfम  कRनच अपेv\त  अथWलाभ  होणे संभवते. काह6 

भाoयवान  मंडळीना मौaयवान  गो	ट6चा  लाभ होणेह6 शeय .दसते. पण या राशी*या  

सpतम Eथानी  असलेaया  राहूमुळे मन व बुZी  �वकृत होणे शeय आहे जपा. काह6ना 

वाईट मागाWने  ^ �सZी  �मळणेह6 संभवते. जपा. तसेच वैवा.हक सुखातह6 बाधा येणे 

संभवते. जपा. पण गु; Iहा*या  अनुकुलतेमुळे पnरिEथती  आटोeयात  राह6ल. fZेने  

fीगु;देव  दTताDयेाची  उपासना करा. “ बाव0न  rलोकV  गु;चnरDाचे  पठण करा.  
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