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

सवा�ना  दीपावली�या   शुभे�छा !
==========================================

(१) मेष - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ फ़ारसा अनुकुल नाह� असेच �हणावे 

लागत.े र!व "ह शार�#रक आरो&याच े द(ॄट�ने *+तकुल होणार असनू दांप.य जीवनातील 

सुखातह� बाधा +नमा3ण कर4याची श5यता �दसत.े काह� मंडळीना पोट!वकाराचा तर काह�ंना 

मू6ाशय!वकाराचा 6ास सहन करावा लागेलसे �दसत.े जीवनसाथीशी मतभेद, भांडणे हो4याची 

श5यता आहे. जपा. शासक:य, +नमशासक:य नोकरदार मंडळींना व#र(ठां�या !वरोधाचा 6ास 

सहन करावा लागेल. वाम माग3 धन सहज <मळणे सहज श5य असले तर� तो मोह टाळाच. 

वाईट मागा3ने *<स>ी <मळू शकेल. कुसंगतीचा धोकाह� संभवतो. .यामुळे आ?थ3क नुकसान 

होणे श5य आहे. जपा. मंगळा�या *+तकुलतेमुळे संत+तसुखातह� बाधा येणे श5य आहे. 

मुलांच े अनारो&य @कंवा अ!वचार� आचरण यांमुळे 6Aत Bहाल. यामुळे काह� मंडळीं�या 

मान<सक आरो&यावर प#रणाम होणे संभवत.े म�ह�या�या अखेर�या सCताहात चोर� @कंवा 

अप*चाराचा 6ास होणे संभवत.े जपा. या राशी�या गभ3वती िA6यांनी अकारण दगदग कE 

नये. हष3लसारखा !वGHCत "ह या राशी�या BययAथानी असIयामुळे अकारण श6.ुव +नमा3ण 

होणे, सांपि.तक अडचणी येणे श5य आहे. जपा. अशा *+तकुल प#रिAथतीत गुJ-शुLा�या 

काह� *माणातील अनुकुलतेमुळे या राशी�या काह� भा&यवान मंडळींना सुख, ऐषाराम, 

थोरकृपा, *<स>ी <मळू शकेल. या राशी�या सा�हि.यकांच े लेखन "ंथEपाने *<स> होईल. 

Oीगजाननाची उपासना मन शांत व िAथर ठेवू शकेल.

(२) वषृभ - या राशी�या मंडळींचा Aवभाव या म�ह�या�या काळात अ+तशय लहर� व !वGHCत 

हो4याची श5यता �दसत.े या राशी�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा पूवा3ध3च अनुकुल 

होणार आहे. .यामुळे जे काह� साधावयाच ेते .यांनी पूवा3धा3तच साधनू घे4याचा *य.न करावा. 

नंतर अिAथर प#रिAथती +नमा3ण हो4याची श5यता आहे. Rया मंडळींचा परधमSयांशी 

Bयावसा+यक संबंध आहे .यांना अशा संबंधामुळे लाभ होणे संभवत.े मानसोपचार तR�य व 

Tव पदथाUच ेBयापार� यांना या म�ह�याचा काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. श+न-मंगळा�या 
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*+तकुलतेमुळे शार�#रक-मान<सक अनारो&य होणे संभवत.े तसेच गहृसौWयात बाधा येऊ शकेल. 

काह� मंडळींना राह.या जागेची समAया तर काह�ंना Aथावरसंबंधीची समAया 6Aत कर�ल. 

जपा. म�ह�या�या अखेर�या सCताहात एखाद� संत+तसमAया 6Aत कर�ल. म�ह�या�या 

उ.तराधा3त काह� मंडळींना वैवा�हक जीवनात मनAताप सहन करावा लागेल; तर काह� 

मंडळींना Aवत:�या अनारो&याचा 6ास होणे संभवत.े जपा. हष3लमुळे <म6ांशी भांडणे हो4याची 

श5यता आहे. तसेच जीवना�या सव3च Hे6ांत अिAथरता +नमा3ण होणे संभवत.े अशा 

प#रिAथतीत गुJ-शुL या शभु "हां�या अनुकुलतेमुळे कुटंुबात शभु घटना घडतील. Bयापार-

Bयवसायात *गती व अथ3लाभ होईल. या राशी�या अ(टम Aथानी असलेIया शुLामुळे काह� 

मंडळींना *+त(ठा तर काह�ंना भू<मलाभ होणे संभवत.े O>ा असेल तर कुलदेवतेची उपासना 

अनुकुल होईल व मन:शांती लाभेल. 

(३) �मथनु - या राशी�या मंडळींना या म�ह�या�या काळात कसला तर� 6ास सतावेल. या 

राशी�या  Bयापार� मंडळींना A6ी-"ाहकांकडूनच अ?धक अथ3लाभ होईल. या राशी�या मंडळींनी 

कुसंगतीपासनू दरू राहाव.े नपेHा नुकसान व मनAताप सहन करावा लागेल. या राशी�या 

नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा उ.तराध3च अनुकुल व लाभदायक होईल. म�ह�या�या पूवा3धा3त 

व#र(ठांशी वाद, मतभेद होणे संभवत.े मुलांपैक: कोणा�या अनारो&यामुळे थोडी ?चतंा +नमा3ण 

होणे संभवत.े तसेच मुलांपैक: कोणा�या 6ासदायक आचरणाचा 6ासह� होणे संभवत.े अपघात 

भय, नातेवाईकांशी दरुावा +नमा3ण होणेह� श5य आहे. जपा. या राशी�या गभ3वती िA6यांनी 

जपाव.े दलाल�, क<मशनवर Bयवसाय असणारांना काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. 

मंगळा�या अनुकुलतेमुळे धयै3, �हमंत, मह.वाकांHा, कत3बगार� वाढेल. *वासाच ेयोग येतील. 

यां^6कतां^6क Bयवसाय, औषध!वLेत,े वै`यक:य Bयवसाय असणारांना काळ, अनुकुल, 

*ग+तकारक व लाभदायक होईल. ?च@क.सक बौ!>क Hे6ात काय3रत असणारांना, तसेच 

राजकारणात काय3रत असणारांनाह� काळ अनुकुल, *ग+तकारक व लाभदायक होईल. गुJ-

नेप�यनू शभु योगामुळे अaया.मात रस असणाb या मंडळींना उपासने`वारे साि.वक सुखशांती 

लाभेल. काह�ंना सूचक AवCने पडतील तर काह�ंना परदेशगमनाची संधी <मळेल. गुJ "हा�या 

अनुकुलतेमुळे आरो&य उ.तम राह�ल. O>ा असेल तर +नय<मतपणे बाव�न cलोक: गुJच#र6ाच े

पठण करा.
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(४) कक!  - या राशी�या मंडळींना कौटंु^बक सुख व गॄहसौWय या द(ॄट�ने या म�ह�याचा काळ 

*+तकुल असIयाचाच अनभुव येईल. र!व-मंगळ हे दो�ह� मह..वाच े"ह *+तकुल असIयामुळे 

या राशी�या मंडळींनी मन व बु>ीवर +नयं6ण ठेवून, िजभेला लगाम घालनू व सहनशील 

बननू आचरण केIयासच *+तकुल काळ कमी मनAतापाने Bयतीत करणे सहज श5य होईल. 

धनAथानी असलेIया मंगळामुळे काह� मंडळींना अनपेGHत येऊन पडणाb या आ?थ3क 

जबाबदाb यांना तdड `यावे लागेल. काह� मंडळींना अपेGHत अथ3*ाCती हो4यासाठe अ?धक 

धडपड करावी लागेल. देणे `यावे लागेल; पण येणे वसूल होणे क�ठण होईल. मनAतापामुळे 

शार�#रक उ(णता भडकून उ(णता!वकार बळावतील. घसा, मान, दाढा यांच ेआजार, डोfयाच े

आजार होणे संभवत.े काह�ंना इजा होणेह� श5य �दसत.े म�ह�या�या अखेर�या सCताहात 

प#रिAथती सुधारेल व धयै3 येऊन �हमंत वाढेल. काह� मंडळींची मह..वाकांHा उचबंळून येईल 

व हातनू एखाद� कत3बगार� पार पडले. या राशी�या चतथु3 Aथानी र!व-श+न-राहूसारखे *+तकुल 

"ह असIयामुळे !वशषे कEन म�ह�या�या पूवा3धा3त कौटंु^बक 6ास, अकारण खच3, +नयोिजत 

काया3त होणार� �दरंगाई, .यामुळे होणारे अनारो&य, Aथावरसंबंधी वाद यांमुळे गहृसौWय लाभणे 

अश5य होईल. जपा. या राशी�या अ(टम Aथानी नेप�यनू असIयाने Rयांची नोकर� पा4याशी 

संबं?धत आहे अशांनी पा4यापासून होणाb या अपघातापासून जपाव.े सवाUना !वषभयह� आहेच. 

हष3लमुळे काह�ंना परदेशगमनाच ेयोग येतील. तसेच शाA6ीय संशोधन काया3त *गती होईल. 

(५) �सहं - या राशी�या मंडळींच े आचरण या म�ह�या�या काळात "वEन क:त3न, आतनू 

तमाशा"  अशा *कारच े हो4याची श5यता आहे. जपा. मंगळ "ह *+तकुल असIयामुळे 

शर�रपीडा, क(ट, दगदग होऊन अनारो&य हो4याची श5यता �दसत.े Aवभाव अ+तशय हiी 

होईल व अकारण मानापमान फ़ार असणार आहेत. .यातनू आचरणात उ>टपणा येऊ शकेल. 

नोकर�त मना!वJ> घटना घडतील. .यामुळे अनारो&य होणेह� श5य आहे. जपा. म�ह�या�या 

अखेर�या सCताहात आ?थ3क समAयांना तdड `यावे लागेल. शासक:य, +नम शासक:य 

नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा पूवा3ध3च अनुकुल असIयामुळे .यांनी जे काय साधावयाच े ते 

म�ह�या�या पूवा3धा3तच साधनू घे4याचा *य.न करावा. .या काळात व#र(ठह� तमु�या कामावर 

खशू असतील. व@कल� - सIलागार� Bयवसाय, अकjट�सी, ?च@क.सक बौ!>क नोकर�-Bयवसाय 

असणारांना संपूण3 म�ह�याचा काळ अनुकुल, *ग+तकारक व लाभदायक होईल. पण राहूमुळे 

बंधसुुखात बाधा येणे संभवत.े म�ह�या�या अखेर�या सCताहात काय3 �दरंगाई, +नराशा, 
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कौटंु^बक 6ास अशापैक: कारणांनी 6Aत Bहाल. या राशी�या !ववाहे�छू वधवूरांना !ववाहयोग 

संभवतो. या राशी�या लाभAथानी असलेIया गुJ "हामुळे या राशी�या !व`याlयाUना उ�च  

*गती साधणे श5य होईल. *ेमसंबंध वाढतील व अथ3लाभह� होईल.  बाmय जीवनात 

वावरताना, वाहन चाल!वताना, अ.यंत सावधानतेने आचरण करा. अपघातभय आहेच. O>ा 

असेल तर "बाव�न cलोक: गुJच#र6ा"च ेपठण करा.

(६) क&या - या राशी�या मंडळींना या म�ह�या�या काळात मंगळ "ह पूण3पणे *+तकुल 

असणार आहे. .यामुळे आ?थ3क समAया,  अकारण खच3, जु�या दबलेIया *करणांचा 6ास, 

गैरसमजुती, मानहानी, भांडणे अशापैक: कारणांनी ह� मंडळी 6Aत होतील. जपा. नोकर�-

Bयवसायात A6ीवगा3कडून 6ास होणे संभवत.े जपा. म�ह�या�या अखेर�या सCताहात हiी व 

उ>ट Aवभावामुळे व मानापमान फ़ार असIयामुळे अकारण शार�#रक Oम, दगदग, मनAताप 

सहन करावा लाग4याची श5यता �दसत.े जपा. धनAथानी असलेIया श+नमुळे कुटंुबात अ+न(ट 

घटना घडणे संभवत.े म�ह�या�या पूवा3धा3त र!वमुळे अनारो&य, ने6पीडा, फ़सवणूक, आCते(ट 

भांडणे, होणे श5य आहे. जपा. पण म�ह�या�या उ.तराधा3त या राशी�या सवाUनाच र!व 

अनुकुल होईल व नोकर�-Bयवसायात *गती, अथ3*ाCती, काह�ंना *<स>ी तर काह�ंना उ�चपद, 

मानाच े Aथान असे काह� <मळू शकेल. शुLा�या अनुकुलतेमुळे या राशी�या शतेी Bयवसाय 

असणाb या मंडळींना अपेHेपेHा अ?धक लाभ होईल. तसेच <म6सुख लाभनू धनलाभ होणेह� 

संभवत.े या राशी�या काह� मंडळींना उगीचच काह� आजार झाIयाची भावना 6Aत कर�ल. 

हष3लमुळे जीवनसाथीच े आचरण लहर�, !वGHCत असे होऊन वैवा�हक सुखात बाधा येणे 

संभवत.े जपा. कोट3 *करणे असतील तर ती पुढे ढकल4याचा *य.न करा. भागीदार�त 

Bयवसाय असणारांनी काह�ह� कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी oयावी. 

गुJ�या अनुकुलतेने बौ!>क नोकर�-Bयवसाय असणारांना, शाA6ीय संशोधन काय3Hे6 

असणारांना काळ *ग+तकारक व लाभदायक होईल. 

(७) तळुा - या राशी�या मंडळींना या म�ह�या�या काळात र!व, श+न, राहू व बधु हे चारह� 

"ह *+तकुल असIयाने काह� ना काह� कारणाने या राशी�या मंडळींच ेआरो&य ^बघड4याची 

श5यता �दसत.े काह� मंडळींना र5तदाबाचा, काह�ंना pदय!वकाराचा, काह� मंडळींना 

कुसंगतीचा तर काह� मंडळींना एखाद� ?चतंा 6Aत कर�ल. काह� मंडळींना अपमानाचा असmय 
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6ास सहन करावा लागेल. काह� मंडळींना मुदतीचा ताप येणे, मqद!ूवकार बळावणे, काह� 

मंडळींना ने6!वकाराचा 6ास होईल. काह�ंना कुसंगतीचा 6ास होईल. मंगळामुळे क(ट 

प#रOमानेच अथ3लाभ होईल. म�ह�या�या अखेर�या सCताहात !व!वध *कारे मनAताप सहन 

करावा लागेल. या राशी�या काह� मंडळींना शुLा�या अनुकुलतेमुळे !व!वध *कारच े लाभ 

होतील. या राशी�या Bयापार� मंडळींना A6ी "ाहकांकडूनच अ?धक धनलाभ होईल. भा&यAथानी 

असलेIया गुJ "हामुळे अaया.मात रस असणारांना उपासने`वारे आaयाि.मक *गती साधणे 

सहज श5य होईल. स`गुणांची वाढ होईल. *वासाच ेयोग येतील. दांप.यजीवनात सुखसमाधान 

लाभणे अश5य होईल. कोट3 *करण असेल तर यश <मळ4याची श5यता �दसत नाह�. 

लाभAथानी असलेIया मंगळामुळे काह� मंडळींना मौIयवान वAतूंचा लाभ होणे संभवत.े गुJ-

शुLा�या अनुकुलतेने  मनोनुकुल घटना घडतील. पण आ"हाने सांगावेसे वाटते क: काळ श+न 

"हा�या साडसेातीचा आहे. तेBहा मन व !वचारश5ती िAथर व शांत ठेवनू व शार�#रक 

आरो&याची काळजी घेऊनच आचरण कराव.े मन:शांतीसाठe हनमुानचा<लसा Aतो6ाच े पठण 

करा. 

(८) विृ,चक - या राशी�या मंडळींचा श+न "हा�या साडसेातीचा काळ आहे याची सतत 

जाणीव ठेवनूच .यांनी सावधानतेने व !वचारपूव3क आचरण कराव,े असे आ"हाने सांगावेसे 

वाटत.े या म�ह�या�या काळातील एकूण "हिAथती या राशी�या मंडळींना बर�चशी *+तकुल 

अशीच असIयाचा अनभुव येईल. र!व-श+न हे !पतापु6 "ह !व!वध *कारे मनAतापकारक व 

अनारो&यकारकच असIयाचा अनभुव येईल. अशा प#रिAथतीत मन व !वचारश5तीवर ताबा 

ठेवनू, संयम व सहनशीलतेने वागनू *+तकुल काळ Bयतीत करणे हेच �हताच ेहोईल. आ?थ3क 

Bयवहार करताना !वशषे काळजी oया. मानहानीच े *संग *+त@Lया Bय5त न करता सहन 

करा. तरच फ़ारसे अनारो&य होणार नाह�. र5तदाब, pदय!वकार असे आजार असणारांनी तर 

मनHोभ होणार नाह� याची !वशषे काळजी oयावी. गैरसमजामुळे गॄहसौWयात बाधा येणे 

संभवत.े जपा. या राशी�या नोकरदार मंडळींना कामाचा ताण सहन करावा लागेल. तसेच 

व#र(ठांची अवकृपा सहन करावी लागेल. Aवतं6 Bयापार-Bयवसाय असणारांना खळबळजनक 

प#रिAथतीशी मुकाबला करावा लागेल. उ�च ?च@क.सक बौ!>क काय3Hे6 असणारांना *गती�या 

द(ॄट�ने काळ अनुकुल होईल. गुJ-शुLा�या काह� *माणातील अनुकुलतेने मनोनुकुल घटना 

घडतील व थोडा �दलासा <मळेल. Rयां�या ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभाच े योग आहेत 
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अशापैक: काह�ंना अचानक धनलाभ होणेह� श5य आहे. या राशी�या काह� भा&यवान मंडळीना 

परदेशगमनाच े योगह� संभवतात. हनमुान उपासना अनुकुल होईल. हनमुानचा<लसा Aतो6ाच े

पठण करा.

(९) धन ु - या राशी�या नोकर�-Bयवसायात असणाb या मंडळींना या म�ह�याचा पूवा3ध3च 

अनुकुल व लाभदायक होणार आहे. �हणून .यांनी जे काय साधावयाच े ठर!वले असेल ते 

म�ह�या�या पूवा3धा3तच साधनू घे4याचा *य.न करावा. शासक:य, +नम-शासक:य नोकरदार 

मंडळींना बढती, पगारवाढ, काह�ंना उ�च पद तर काह�ंना अ?धकारपद <मळ4याची श5यता 

�दसत.े पण म�ह�या�या उ.तराधा3त मा6 प#रिAथती बदलेल व मन अAवAथ करणाb या 

घटनांना तdड `यावे लागेल. जपा. व@कल�, ?च@क.सक बौ!>क Bयवसाय असणारांना मा6 

संपूण3 म�ह�याचा काळ अनुकुल, *ग+तकारक व लाभदायक होईल. या राशी�या !व`याlयाU�या 

शैHrणक *गतीत !व!वध कारणांनी अडथळे +नमा3ण हो4याची श5यता आहे. या राशी�या 

चतथु3 Aथानी असलेIया हष3लमुळे कसIयाह� प#रिAथतीत सुखसमाधान लाभणार नाह�. 

कोणाशी पटणार नाह�. अशा प#रिAथतीत अaया.मात रस असेल तर उपासने`वारे मन शांत 

व िAथर राहू शकेल. म�ह�या�या अखेर�या सCताहात नोकर�-Bयवसायात खळबळजनक घटना 

घडणे संभवत.े *वासाच ेयोग येतील; पण *वासात 6ास हो4याची दाट श5यता �दसत.े जपा. 

या राशी�या सCतम Aथानी असलेIया गुJमुळे नवे Aनेहसंबंध, *ेमसंबंध जुळून ये4याची 

श5यता आहे. तसेच या राशी�या !ववाहे�छू युवकयुवतींच े !ववाह ठरतील व संप�न होतील. 

तसेच कमी-अ?धक *माणात धनलाभ हो4याची श5यताह� �दसत.े आपल� राशी गुJ "हा�या 

Aवा<म.वाची आहे. �हणून "बाव�न cलोक: गुJच#र6ा"च ेपठण अनुकुल, लाभदायक व साि.वक 

सुखसमाधान देऊ शकेल. 

(१०) मकर - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ खपूच अनुकुल असIयाचा अनभुव 

येईल. शासक:य, +नम-शासक:य नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा पूवा3ध3 मा6 मनAतापदायक 

असIयाचा अनभुव येईल. पण म�ह�या�या उ.तराधा3त मा6 मनोनुकुल व लाभदायक घटना 

घडून सुखसमाधान लाभेल. व@कल�, अकjट�सी, <शHण Hे6, अ�य बौ!>क Bयवसाय 

असणारांना, तसेच लोखडंी सामान !वLे.यांना काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. या राशी�या 

धनAथानी असलेIया नेप�यनूमुळे आ?थ3क बाबतीत !वचारपूव3क काय3वाह� करावी. काह� 
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मंडळींना कोणासाठe आ?थ3क जबाबदार� oयावी लागेलसे �दसत.े काह�ं�या आ?थ3क Bयवहारात 

घोटाळे हो4याची श5यता जाणवत.े काह� मंडळींना आ?थ3क समAया 6Aत कर�ल. जपा. मंगळ 

"ह *+तकुल असIयामुळे सतत सावधानतेने आचरण करणेच अग.याच ेहोईल. अपघात भय 

आहे. जपा. तसेच शार�#रक उ(णता भडकून उ(णतेच े आजार होणे संभवत.े काह� मंडळींना 

मूळBयाधीचा 6ास सहन करावा लागेल. हाडमोड होणेह� संभवत.े शार�#रक, मान<सक क(ट 

प#रOम होतील. +नयोिजत काया3त अपयश ये4यामुळे +नराश Bहाल. श5यतो *वास टाळा. 

6ास, मानहानी होणे संभवत.े गुJ-शुLा�या अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू मनोनुकुल घटना 

घडतील व �दलासा <मळेल. गैरसमज, कोणाशी न पटणे अशापैक: कारणांनी गहृसौWयात थोडी 

बाधा ये4याची श5यता आहे. काह� मंडळींना परदेशगमनाच ेयोग येतील. O>ेने Oीहनमुंताची 

उपासना करा. दररोज +नय<मतपणे हनमुानचा<लसा Aतो6ाच ेपठण करा. 

(११) कंुभ - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ फ़ारसा अनुकुल नाह� असेच �हणावे 

लागेल. अशा प#रिAथतीत या राशी�या मंडळींच े मन सaया अ+त कोमल झाले अस4याची 

श5यता जाणवत.े शीs मान<सक संवेदना झाIया असतील. .यामुळे मना!वJ> थोडहे� काह� 

घडले तर लगेच नैराcय येत असाव,े असे वाटत.े मन व बु>ी चचंल, अिAथर असIयामुळे 

अ!वचार� आचरण होणे संभवत.े जपा. इतरांची मने अकारण दखुावल� जाऊ नयेत �हणनू 

िजभेला लगाम घाला. !वचारपूव3क पण आवcयक तेवढाच पैसा खच3 करा. गुJ-शुLा�या 

अनुकुलतेमुळे मनोनुकुल घटना घडतील. !व`याlयाUना शैHrणक *गतीस काळ अनुकुल होईल.  

*ेमसंबंध, Aनेहसंबंध घi होतील. अपेGHत अथ3लाभ होणेह� श5य �दसत.े दरू�या *वासाच े

योग येतील. म�ह�या�या पूवा3धा3त मनAताप देणाb या घटना घडतील व .यामुळे अAवAथ 

Bहाल. म�ह�या�या अखेर�या सCताहात मनAतापामुळे अनारो&य हो4याची श5यता आहे. 

उ(णता!वकार बळावतील. सव3 *कार�या अपघातापासून जपाव.े !वचारा�या तंT�त चालू नये, 

वाहन चालव ू नये. तसेच वीज, पाणी यांपासूनह� धोका संभवतो. जपा. दांप.यजीवनात 

जीवनसाथी�या अनारो&यामुळे, दोघांतील मतभेदांमुळे, Aवाभा!वक दोषांमुळे, काह� कारणाने 

दरुावा आIयामुळे सुखसमाधानात बाधा येणे संभवत.े भागीदार�त उ`योग, Bयवसाय 

असणारांनी गैरसमजाने वा अ�य कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी 

oयावी. कोट3 *करणे असतील तर ती पुढे ढकल4याचा *य.न करावा. नपेHा अपयश येणे 

संभवत.े
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(१२) मीन - या राशी�या मंडळींचा Aवभाव सaया अ+तशय लहर�, चचंल व अिAथर असा 

झाला अस4याची श5यता वाटत.े या राशीची लहान मुले तर अ+तशय हूड व tा.य झाल� 

असणेह� संभवत.े .यामुळे या राशी�या मंडळींनी मन व बु>ीवर ताबा ठेवूनच आचरण कराव,े 

असे आ"हाने सांगावेसे वाटत.े तसेच वाहन सावधानतेनेच चालवाव.े अपघात भय आहे. जपा. 

या राशी�या चतथु3 Aथानी असलेIया गुJमुळे गहृसौWय लाभेल, Aथावर खरेद�!वL: 

अपेHे*माणे घडून य़ॆईल. पण नातेवाईक मंडळीकडून 6ास होणे संभवत.े र!व-मंगळ हे दो�ह� 

"ह *+तकुल असIयामुळे शार�#रक उ(णता भडकून उ(णते�या !वकारांचा 6ास सहन करावा 

लागेल. अगंावर फ़ोड येणे, ताप येणे, wदय!वकार, र5त!वकार बळावणे असे आजार होणे 

संभवत.े या<शवाय असmय मनAताप देणाb या घटना घडणे, कशाच ेतर� भय वाटणे, नोकर�त 

व#र(ठांचा 6ास सहन करावा लागणे, जीवनसाथीच े व मुलांच े आजारपण +नAतरावे लागणे 

अशापैक: घटना घड4याची श5यता आहे. म�ह�या�या अखेर�या सCताहात दांप.यजीवनात 

मतभेद, भांडणे यांमुळे 6Aत Bहाल. कोट3 *करणे असतील तर ती पुढे ढकला. नपेHा 

अपयशाला सामोरे जा4यास <स> Bहा. या राशी�या Rया मंडळींना वाममागा3 धन सहज 

<मळणे श5य असले तर� .यांनी तो मोह टाळावाच. तेच सुखाचे होईल.

=====OOOOO=====
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