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                राशिभविष्य - फ़ेब्रुिारी, २०१२ 
           दादा दामले (dadadamle@hotmail.com ) 
 
(१) मेष - या रािीच्या मंडळींना नोकरी-व्यिसायाच्या दृष्टीने या महिन्याचा काळ अतििय 
अनुकुल िोईल. इच्छा अपेक्षा पूर्ण िोण्यास काळ अनुकुल िोईल. या रािीच्या कितणत्ििान 
मंडळींना  बढिी, मानाचे स्थान िा उच्च पद  शमळण्याची िक्यिा  आिे. थोरामोठ्ांच्या  
ओळखीिून लाभदायक घटना घडिील. स्ििंत्र व्यापार-व्यिसाय असर्ारांना प्रगिी ि 
व्यिसाय िाढ या द्षष्टीने काळ अनुकुल िोईल. आर्थणक लाभ िोिील. िैद्षयकीय व्यिसाय ि 
औषधविके्रिे यांना िसेच िैद्षयकीय ि यांत्रत्रकिांत्रत्रक शिक्षर् घेि असलेल्या विद्षयार्थयाांना 
प्रगिी, प्रतिष्ठा ि अथणलाभ या दृष्टीने काळ अनुकुल िोईल. पर् व्यय स्थानी असलेल्या 
िषणलमुळे कािी अडचर्ी ि मनस्िाप देर्ारय्ा घटना सिन कराव्या लागण्याची िक्यिा हदसिे. 
त्याचप्रमारे् आर्थणक लाभ िािी पडण्याि विलंब,, अडचर्ी, अडथळे तनमाणर् िोिीलस ेहदसिे. 
या रािीच्या बौविक संिोधन क्षेत्राि कायणरि असर्ारांना प्रगिीच्या दष्टीने काळ अनुकुल 
िोईल. आरोग्य उत्िम रािील. जीिनसाथीच्या अनारोग्यामुळे दांपत्यजीिनािील 
सुख्समाधानाि कमिरिा येरे् संभिि.े या रािीच्या ज्या मंडळींना िाममागण धन सिज 
शमळरे् िक्य आिे त्यांनी अिा मागाणचा अिलंब कटाक्षाने टाळािाच. िुक्राच्या अनुकुलिेमुळे 
कौटंुत्रबक जीिनाि सुखिांिीसमाधान शमळू िकेल. या रािीच्या गभणििी स्त्स्त्रयांनी अकारर् 
दगदग करू नये. या रािीच्या मंडळींना विविध कारर्ांनी संितिसुख शमळरे् कहठर् हदसिे.  

(२) वषृभ- या रािीच्या मंडळींना या महिन्याचा काळ फ़ारसा अनुकुल नािी असेच म्िर्ािे 
लागेल. वििषे करून या महिन्याच्या हदनांक १२-१३ या दोन हदििी जपून ि सािधानिेन े
आचरर् कराि.े मानशसक रोग िज्द्षन्य, द्रि पदाथाणच ेव्यापारी ि र्चककत्सक बौविक कायणक्षेत्र 
असर्ारांना या महिन्याचा काळ अनुकुल ि लाभदायक िोईल. महिन्याच्या पूिाणधाणि रवि-बुध 
प्रतिकुल असर्ार असल्यामुळे सिि मनाविरुि घटना घडिील ि तनयोस्त्जि कायाणि अडचर्ी, 
अडथळे तनमाणर् िोिील. त्यामुळे मानशसक िार् सिन करािा लागेल. जपा. पर् उत्िराधाणि 
िासकीय, तनम-िासकीय नोकरदार मंडळींना काळ अनुकुल ि प्रगतिकारक  िोईल. 
लाभस्थानी असलेल्या िुक्र-िषणलमुळे अनपेक्षक्षि आर्थणक लाभ िोण्याची िक्यिा हदसिे. पर् 
शमत्रांिी मिभेद, िाद, भांडरे् िोण्याची िक्यिा आिे. जपा. अध्यात्म ि समाजसेिा क्षेत्रांि 
कायणरि असर्ारांना प्रगिी ि आत्मसंिोष या दृष्टीने काळ अनुकुल िोईल. पर् कौटंुत्रबक 
जीिनाि मात्र गैरसमज, मिभेद, िाद अिांमुळे असमाधानकारक घटना घडिीलसे हदसिे. या 
रािीच्या सप्िम स्थानी  असलेल्या  रािूमुळे  दांपत्यजीिना्िील सुखसमाधानाि बाधा 
येरे् संभिि.े जपा.  
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िसेच  बुिी ि  विचार विकॄि िोर्ार नािीि याची काळजी घ्यािी लागेल. राििी जागा ि 
स्थािरसंबंधी त्रास सिन करािा लागण्याची िक्यिा हदसिे. विद्षयार्थयाांना महिन्याचा उत्िराधण 
अनुकुल िोईल.  
(३) ममथनु - या रािीच्या मंडळींनी या महिन्याच्या काळाि मनािर संयम ठेिून ि सिनिील 
बनून आचरर् केल्यास िारीररक, मानशसक आरोग्य फ़ारसे त्रबघडर्ार नािी. करर् सिि 
मनाविरुि घटना घडण्याची िक्यिा आिे. अिा पररस्त्स्थिीि या रािीच्या ज्या मंडळींना 
अध्यात्माि रस आिे त्यांना उपासनेद्षिारे मन:िांिी शमळू िकेल. वििषे करून भगिान 
िंकराची उपासना अनुकुल िोईल. यांत्रत्रकिात्रत्रक नोकरी-व्यिसाय, र्चककत्सक बौविक 
नोकरी-व्यिसाय, िसेच िास्त्रीय संिोधन क्षेत्र असर्ारांना काळ अनुकुल ि लाभदायक िोईल. 
कािींना परदेिगमनाच ेयोगिी संभििाि. या रािीच्या व्यापारी मंडळींना परधमीयांकडूनच 
अर्धक अथणलाभ िोईल. या रािीच्या विद्षयार्थयाांनी मनापासून खपू अभ्यास केल्यास गुरु 
ग्रिाच्या अनुकुलिेने अपेक्षक्षि प्रगिी साधरे् िक्य िोईल. कलात्मक नोकरी-व्यिसाय ि 
िासकीय, तनमिासकीय ककंिा सामान्य नोकरदार मंडळींना मात्र मानशसक िार् ि असह्य 
मनस्िापदायक घटना घडून त्यांच ेसिण प्रकारच ेआरोग्य त्रबघडण्याची िक्यिा हदसिे. जपा. 
िसेच कौटंुत्रबक जीिनाि मिभेद, भांडरे् िोऊन गतिसौख्य शमळरे् कहठर् िोईल. िसेच कािी 
मंडळींना जीिनसाथीच्या िर कािींना संििीच्या अनारोग्याकड ेवििषे लक्ष द्षयािे लागेल. अस े
असले िरी गुरु ग्रिाच्या अनुकुलिेमुळे या प्रतिकुल काळािी मुकाबला कररे् िक्य िोईल ि 
मित्त्िाच ेम्िर्जे आर्थणक र्चिंा करािी लागर्ार नािी.  
(४) ककक  - या रािीच्या मंडळींनी या महिन्याच्या काळाि सिण प्रकारच्या अनारोग्याची काळजी 
घेिली पाहिजे. कारर् सिि मनाविरुि घटना घडून असह्य मनस्िाप सिन करािा 
लागण्याची िक्यिा आिे. त्यामुळे उष्र्िा भडकून घसा, दाढा, मान दखुरे्, डोळे िळािरे्, 
िसेच अपचन, पोटाचे विकार, मूत्राियविकार, िाप येरे् अिापैकी आजार संभििाि. सामान्य 
नोकरदार मंडळींना आिश्यक िे अथणसािाय्य शमळविण्यासाठी खपू मेिनि करािी लागेल. 
िसेच नव्या आर्थणक जबाबदारय्ा येऊन पडण्याची िक्यिा हदसिे. महिन्याच्या उत्िराधाणि 
जीिनसाथीचे ि मुलांपैकी कोर्ाचे अनारोग्यामुळे र्चतंिि व्िाल. या रािीच्या गभणििी 
स्त्स्त्रयांनी अकारर् दगदग करू नये. स्थािर संपत्िी असेल िर त्यासंबंधी िाद तनमाणर् िोरे् 
संभििे. त्यामुळे िा अन्य कारर्ाने गिसौख्याि, कौटंुत्रबक सुखाि ि संितिसुखाि बाधा 
पडण्याची िक्यिा हदसिे. जपा. पर् गुरु ग्रिाच्या अनुकुलिेमुळे नोकरी-व्यिसायाि 
सुखसमाधानकारक घटना घडिील. वििषे करून बौविक कायणक्षेत्र ि िास्त्रीय  संिोधन 
क्षेत्राि  कायणरि असर्ारांना काळ अनुकुल, प्रगतिकारक  ि लाभदायक िोईल . िसेच 
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दलाली, कशमिनिर व्यसाय असर्ारांनािी काळ लाभदायक िोईल. िुक्राच्या अनुकुलिेमुळे 
गुरुकत पा, चांगल्या लोकांचा सििास लाभेल ि त्यामुळे सास्त्त्िक सुखसमाधान लाभेल. या 
रािीच्या कािी मंडळींना परदेिगमनाच ेककंिा दरूच्या प्रिासाचे योग येिील.  
(५) म िंह  -  मानी, िटिादी ि स्त्जद्दी स्िभािामुळे ि मानापमान फ़ार असल्यामुळे या 
रािीच्या मंडळींना या महिन्याच्या काळाि  िरीरपीडा, दगदग ि कहठर् पररश्रम कराि े
लागिील ि  त्यामुळे  उष्र्िा  भडकून सिण प्रकारच े अनारोग्य  सिन करािे लागण्याची  
िक्यिा हदसिे. िसेच कौटंुत्रबक सुख ि गतिसौख्य शमळरे् कहठर् िोईल. महिन्याच्या 
उत्िराधाणि रवि-बुध-नेपच्यून प्रतिकुल िोर्ार असल्यामुळे दांपत्यजीिनाि विरोध, मिभेद 
यांमुळे  मनस्िाप  िोऊन गिरे नैराश्य  येरे् संभििे. जपा. पर् अध्यास्त्त्मक ितत्िी असेल  

ि मनािर सिनिीलिा आणर् संयम राखण्याचे संस्कार असिील िर आपल्या वप्रय दैििाच्या 
कत पेन ेविरोधी पररस्त्स्थिीची धार बोथट िोईल ि गुरु-िुक्राच्या अनुकुलिेमुळे िोर्ारय्ा विविध 
प्रकारच्या लाभांचा आनंद लुटिा येईल. िरीिी िषणलमुळे  सिण प्रकारच्या अपघािांच ेभय 
आिेच. त्यासाठी सिि सािधानिेने आचरर् करािेच लागेल. सिण प्रकारच्या नोकरदार 
मंडळींना महिन्याचा पूिाणधणच अनुकुल आिे.उत्िराधाणि प्रतिकुल पररस्त्स्थिी तनमाणर् िोईल. 
बेकफ़कीरपरे् आचरर् केल्यास नोकरीिर गदा येण्याची िक्यिािी नाकारिा येि नािी. 
जपा.ितनमुळे या रािीच्या युिकांना उत्िम नोकरी ककंिा अपेक्षक्षि कायणक्षेत्र शमळरे् संभििे. 
मात्र त्यासाठी नम्रिेच ेआचरर् करािे लागेल.  

(६) कन्या  - या रािीच्या मंडळींना या महिन्याच्या पूिाणधाणि रवि-बुध िे दोन ग्रि प्रतिकुल 
असर्ार आिेि. त्यामुळे जीिनाच्या सिणच क्षेत्राि प्रतिकुल पररस्त्स्थिी तनमाणर् िोण्याची 
िक्यिा हदसिे. मन सिि अस्िस्थ रािील. गैरसमजुिी, िाद, भांडरे् यांमुळे नको िे 
जीिनअस ेिाटू लागेल. व्ययस्थानी असलेल्या मंगळामुळे कािी जुनी दबली गेलेली प्रकररे् 
असिील िर िी पुन्िा उकरली जाऊन असह्य मनस्िाप सिन करािा लागेल. ितनदेिांच्या 
साडसेािीचा काळ आिे याची जार्ीि ठेिून सिि मन ि बुिी िांि ठेि ूिकलाि िरच कािी 
प्रमार्ाि सुखसमाधान लाभू िकेल. धनस्थानी असलेल्या ितनमुळे कौटंुत्रबक जीिनाि 
खळबळजनक घटना घडण्याची िक्यिा हदसिे. िसेच कोटण प्रकररे् असिील िर या रािीच्या 
कािी मंडळींना आर्थणक समस्या त्रस्ि करिील. या रािीच्या कािी मंडळींना काल्पतनक 
र्चिंांचाच असह्य त्रास सिन करािा लागेल िर कािींना आपल्याला कािी आजार झाला 
असल्याची भािनाच त्रस्ि करील. कािींना संििीच े आजार िा अन्य समस्या यामुळे 
संितिसुख लाभरे् अिक्य िोईल. जपा. या रािीच्या ज्या मंडळींचा  भागीदारीि  
व्यापार-व्यिसाय असेल त्यांनी गैरसमज, संिय अिा  कारर्ांमुळे भागीदारी व्यिसायाि 
बाधा येर्ार नािी, याची काळजी घ्यािी. या रािीच्या व्यापारी मंडळींना स्त्री ग्रािकांकडूनच 
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अर्धक लाभ िोरे् संभििे. महिन्याच्या उत्िराधाणि या रािीच्या नोकरदार मंडळींना काळ 
अनुकुल ि लाभदायक िोईल. िसेच ज्यांच्या जन्मकंुडलीि अचानक धनलाभ योग आिे 
अिापैकी कोर्ाला अचानक धनलाभ िा अन्य प्रकारच ेभरघोस लाभ िोण्याची दाट िक्यिा 
आिे. 
(७) तुळा  - या  रािीच्या  मंडळींना या  महिन्याचा  काळ  प्रतिकुल  असाच  आिे. 
महिन्याच्या पूिाणधाणि रवि-ितन कें द्र योग कौटंुत्रबक सुखाचे दषॄ्टीने मनस्िाप देर्ारा असाच 
शसि िोईल. कािींच्या  कुटंुबाि  स्थलांिर  िोऊन  दरुािा तनमाणर् िोईल; िर  कािींच्या 
कुटंुबाि िाद, भांडरे् िोऊन दरुािा तनमाणर् िोईल. जपा. स्िि:च ेि जीिनसाथीचे अनारोग्य, 
आर्थणक र्चिंा, कािी मंडळींना आिश्यक अथणप्राप्िीसाठी अपार कष्ट-पररश्रम कराि ेलागिील 
ि त्यामुळे त्यांना गिरे नैराश्य येईल. महिन्याच्या पूिाणधाणि िािी घेिलेल्या प्रत्येक कायाणि 
विलंब, घोटाळे मनस्िाप, अपयि सिन कराि ेलागण्याची िक्यिा आिे. महिन्याच्या 
उत्िराधाणि नोकरीि िररष्ठांचा त्रास सिन करािा लागेल. नािेिाईक मंडळीि कािी कारर्ाने 
दरुािा तनमाणर् िोरे् संभििे. जपा. त्यामुळे मन अस्िस्थ िोईल. मुलांच्या आचरर्विषयक 
समस्या त्रस्ि करिील. िसेच कािी कारर्ाने मैत्रीि वििुष्ट तनमाणर् िोरे्िी संभििे. अस े
असले िरी गुरु-मंगळ  िुभ योगामुळे या रािीच्या कािी भग्यिंि मंडळींना मौल्यिान 
िस्िूंचा लाभ िोईलस ेहदसिे. या रािीच्या सप्िम स्थानी असलेल्या गुरुमुळे या रािीच्या 
वििािेच्छू युिक-युििींच ेवििाि ठरिील. स्िि:चा स्ििंत्र व्यापार-व्यिसाय असर्ारय्ा 
मंडळींना अपेक्षक्षि अथणलाभ व्िोईल. या रािीच्या गभणििी स्त्स्त्रयांना पुत्रप्राप्िीची िक्यिा 
हदसिे. िसेच र्चककत्सक बौविक ि िास्त्रीय संिोधन कायाणि कायणरि असर्ारांना ि सिण 
प्रकारच्या कलाक्षेत्रािील मंडळींना काळ अनुकुल, प्रगतिकारक ि लाभदायक िोईल. 
अध्यात्माि रस असेल त्यांना उपासनेि प्रगिी करण्यास काळ अनुकुल िोईल. श्रिा असेल िर 
शििोपासना अनुकुल िोईल ि त्यामुळे मन िांि रािील.  
 (८) वशृ्चिक  - या रािीच्या मंडळींचा ितनच्या साडसेािीचा काळ सुरू आिे. सध्या ितन या 
रािीच्या व्ययस्थानी असल्यामुळे या रािीच्या मंडळींनी सिि सािधानिेने, मन ि बुिी 
स्त्स्थर ठेिून आणर् सिनिील बनूनच आचरर् केले पाहिजे. सिि मनाविरुि घटना घडरे्, 
आर्थणक व्यििाराि फ़सिरू्क िोरे्, मानिानी िोरे् अिापैकी घटना घडण्याची िक्यिा 
नाकारिा येि नािी. त्यामुळे गिरे नैराश्य येईल. आरोग्य त्रबघडले. कािींना िािविकारांचा त्रास 
सिन करािा लागेल. जपा. या रािीच्या व्यापारी मंडळींनी वििषे काळजी  घेऊन व्यििार 
करािेि. कोटणप्रकररे्  असिील िर िी समझोत्याने शमटविण्याचा प्रयत्न करा. या रािीच्या 
नोकरदार मंडळींना महिन्याचा पूिाणधणच अर्धक अनुकुल ि लाभदायक िोईल. िैद्षयकीय 
व्यिसाय, यांत्रत्रकिांत्रत्रक व्यिसाय, औषध विके्रिे, उच्च बौविक ि िास्त्रीय संिोधन क्षेत्र  
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अिा कायणक्षेत्रांि कायणरि असर्ारांना काळ अनुकुल, प्रगतिकारक ि लाभदायक िोईल. 
महिन्याच्या उत्िराधाणि दांपत्यसुख, कौटंुत्रबक सुख ि संितिसुख लाभण्याि िाद, गैरसमज, 
अनारोग्य अिापैकी कारर्ांनी बाधा येरे् संभििे. जपा. साहित्य ि कलाक्षेत्रांिील विद्षयार्थयाांना 
प्रगिीच्या दषॄ्टीने काळ अनुकुल िोईल. पर् नैराश्य झटकून ि हदिास्िप्ने पािण्याि िेळ न 
गमाििा मनापासून अध्ययन केले पाहिजे. मनाला आधार ि िांिी शमळािी यासाठी श्रिेने 
िनुमानाची उपासना करा." िनुमानचाशलसा" स्िोत्र तनयशमि श्रिेने पठर् करा.  
(९) धन ु - या रािीच्या मंडळींना या महिन्याच्या काळाि बुध ग्रि बरय्ाच प्रमार्ाि प्रतिकुल 
असनू रवि ग्रि महिन्याच्या पूिाणधाणि प्रतिकुल असेल. त्यामुळे महिन्याच्या पूिाणधाणि खचाणच े
प्रमार् िाढण्याची िक्यिा आिे. िसेच आर्थणक नुकसान, फ़सिरू्क असे कािी घडण्याची 
िक्यिा हदसिे. आप्िेष्टाि भांडरे् िोरे्, त्यामुळे िारीररक उष्र्िा बळािून कािींना 
नेत्रविकाराचा त्रास िोरे् संभििे. स्त्जभेिर िाबा ठेिलाि िर विरोध, ित्रतु्ि िाढर्ार नािी. 
नपेक्षा ित्रभुय आिेच. जपा. महिन्याच्या उत्िराधाणि िासकीय, तनम-िासकीय नोकरदार 
मंडळींना विविध प्रकारचे लाभ िोिीलसे हदसिे. सध्या या रािीच्या मंडळींचे मन अत्यंि 
भािनािील झाले आिे. त्यामुळे अध्यात्माि रस असर्ारांना उपासनेद्षिारे मन:िांिी शमळविरे् 
िक्य िोईल. ज्यांना गूढ गोष्टींबाबि ओढ आिे त्यांना गूढ उकलण्याि यि शमळू िकेल. 
कािी मंडळींना परदेिगमनाची िर कािींना जलप्रिासाची संधी शमळेल. पर् प्रिासाि त्रास ि 
मनस्िाप िोरे् संभििे. स्िभािाला मुरड घािलीि िर िुक्रच्या अनुकुलिेन ेकौटंुत्रबक सुख ि 
गॄिसौख्य शमळू िकेल. ििेीचा व्यिसाय असर्ारांना ह्या िुक्राच्या अनुकुलिेमुळे विविध 
प्रकारचे लाभ िोिील. या रािीच्या विद्षयार्थयाांना िैक्षणर्क प्रगिीस काळ अनुकुल आिे. पर् 
या रािीच्या मंडळींना मात्र अपेक्षक्षि संितिसुख शमळण्याची िक्यिा हदसि नािी. गुरु 
दत्िात्रयेाची उपासना अनुकुल िोईल. 
(१०) मकर - या रािीच्या मंडळींना रवि-मंगळ-बुध ि कािी प्रमार्ाि ितन िे मित्त्िाच ेग्रि 
या महिन्याच्या काळाि प्रतिकुल असर्ार आिेि. त्यामुळे कष्ट-दगदग िोऊन सिण प्रकारच े
अनारोग्य िोण्याची दाट िक्यिा आिे. रवि-मंगळामुळे िारीररक उष्र्िा भडकून डोळ्याची 
दखुर्ी, अन्य उष्र्िाविकार, मूळव्याध अिा प्रकारच ेआजार िोण्याची िक्यिा हदसिे. िसेच 
असह्य मनस्िापामुळे कािींचा रक्िदाब िाढण्याची िक्यिा आिे. ज्यांना हॄदयविकार आिे 
त्यांनी िर अकारर् विचार न करिा मन सिि िांि ठेिण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. 
महिन्याच्या उत्िराधाणि त्रबकट आर्थणक समस्या तनमाणर् िोिील ि त्याि भर म्िरू्न 
आप्िेष्टांिी भांडरे् झाल्यास असह्य मनस्िाप सिन करािा लागेल. जपा. मंगळामुळे 
अपघािभय आिेच. त्यासाठी सिि सािधानिेच ेआचरर् करा. िािन तनयंत्रर्ाि चालिा. 
जलभय,िीजभय आिे. जपा. िुक्राच्या अनुकुलिेन ेया रािीच्या कािी भाग्यिंिांना प्रतिष्ठा, 
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मान ककंिा धनलाभ िा भूशमलाभ िोण्याची िक्यिा आिे. या रािीच्या व्यापारीिगाणला 
स्त्री-ग्रािकांकडूनच अर्धक लाभ िोईल. िषणलमुळे उच्च बौविक ि िास्त्रीय संिोधन क्षेत्राि 
कायणरय असर्ारांना प्रगिी ि यि साधरे् िक्य िोईल. गुरुमुळे कौटंुत्रबक सुखसमाधान शमळेल; 
पर् नािेिाईकाकडून मनस्िाप सिन करािा लागेल. जपा. या रािीच्या विद्षयार्थयाांच्या 
िैक्षणर्क प्रगिीि अडथळे तनमाणर् िोिीलसे हदसिे. िसेच या रािीच्या मंडळींना अपेक्षक्षि 
संितिसुख शमळेलच याची खात्री नािी. या रािीच्या नोकरदार मंडळींना ि स्ििंत्र व्यिसाय 
करि असर्ारांना काळ प्रतिकुलच असेल.  
११) कुिं भ - सध्या या रािीच्या मंडळींच ेमन अतििय कोमल ि भािनािील झाले असण्याची 
दाट िक्यिा आिे. त्यामुळे मनाविरुि कािीिी घडले िरी लगेच गिरे नैराश्य येि असािे. 
त्याििी इिरांिी पटिून घेण्याचा स्िभाि नसेल िर अर्धकच मनस्िाप िोईल. या रािीच्या 
िासकीय, तनम-िासकीय नोकरदार मंडळींना काळ अनुकुल, प्रगतिकारक ि लाभदायक िोईल. 
लेखकिगाणला काळ अनुकुल असून कािी लेखकांचे ग्रंथिी प्रशसि िोिीलसे हदसिे. मात्र या 
रािीच्या सिाांनीच स्त्जभेिर तनयंत्रर् ठेिून, मनािर संयम राखनू ि सिनिील बनून आचरर् 
केले पाहिजे. िसेच अविचाराने खचण िोर्ार नािी, याची काळजी घ्या. िरच िुक्र ग्रिाच्या 
अनुकुलिेचा लाभ उठिरे् िक्य िोईल. मंगळामुळे िैिाहिक जीिनाि कटकटी तनमाणर् िोिील. 
गैरसमजाने कुटंुबाि िाद, भांडरे् िोिील. िसेच जीिनसाथीच्या अनारोग्यामळेु र्चिंा तनमाणर् 
िोरे् संभििे. जपा. कोटण प्रकररे् असिील िर िी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करा. नपेक्षा अपयि 
येण्याचीच दाट िक्यिा आिे, त्याचप्रमारे् भागीदारीि व्यापार-व्यिसाय असर्ारांनी गैरसमज 
िा संिय यामुळे भागीदारीि बाधा येर्ार नािी याची काळजी घ्यािी, या रािीच्या 
भाग्यस्थानी असलेला ितन फ़ारसा प्रतिकुल िोर्ार नािी. त्याच्यामुळे कािींना दरूच्या 
प्रिासाचे योग येिील.  श्रिा असेल िर आध्यास्त्त्मक उपासनेद्षिारे मन:िांिी ि सास्त्त्िक 
सुखसमाधान शमळू िकेल.  
(१२) मीन - या रािीची लिान मुले सध्या अतििय िूड ि व्रात्य झली असल्याचा अनुभि या 
रािीच्या मंडळींना येि असला पाहिजे. िसेच या रािीच्या मंडळींचा स्िभाििी अतििय चचंल, 
लिरी ि विक्षक्षप्ि झाला असािा, अस ेहदसिे, त्याि कसल्यािी प्रकारचे दडपर् सिन िोि 
नसािे, अस ेिाटिे. आपला स्िभाि िांि, स्त्स्थर ठेिून इिरांची मिे, विचार ऐकून घेिलेि ि 
स्त्जभिेर िाबा ठेिलाि िर खपूच सुखाच ेिोईल. िास्त्रीय संिोधन ि उच्च बौविक क्षेत्रािील 
मंडळींना अपेक्षक्षि प्रगिी कररे् ि यि शमळिरे् िक्य िोईल. शििाय गुरु ग्रिाच्या अनुकुलिेन े
सिण प्रकारचे आरोग्य उत्िम रािून उत्िम अथणलाभ िोिील, या रािीच्या सिण नोकरदार 
मंडळींना ि स्ििंत्र व्यिसाय असर्ारांना महिन्याचा पूिाणधणच अनुकुल ि लाभदायक िोईल. 
महिन्याच्या उत्िराधाणि मनाविरुि घटना घडिील ि मन अस्िस्थ रािील. पर् गुप्ि 
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पोलीसखात्याि कायणरि असर्ारांना महिन्याचा उत्िराधणिी अनुकुलच िोईल. या रािीच्या 
व्यापारी मंडळींना स्त्री-ग्रािकाकंडूनच अर्धक अथणलाभ िोईल. िैद्षयकीय संिोधन क्षेत्र, औषध 
विके्रिे, यांत्रत्रकिांत्रत्रक व्यिसाय असर्ारांना सुिा महिन्याचा पूिाणधणच अनुकुल ि लाभदायक 
िोईल. मात्र िरील सिण अनुकुल बाबी सिण प्रकारचे आरोग्य उत्िम राहिल्यासच प्राप्ि िोिील 
कारर् या रािीच्या अष्टम स्थानी असलेल्या ितनमुळे अनारोग्य िोण्याची, सिि अपेक्षाभंग 
िोण्याची ि मन अस्िस्थ रािण्याची िक्यिा आिे. जपा. 
 
 
                       =====०००००===== 
 
 
 
 


