
रा�शभ�व�य -  जानेवार�, २०१७. 
दादा दामले ( dadadamle@gmail.com) 

हे  नवे वष� आपणा सवा�ना सखुाचे व आरो�यसंप�नतचेे  जावो, ह� स�द�छा ! 
========================================================= 
(१) मेष - या राशी�या मंडळीना या म�ह�याचा काळ शार��रक-मान�सक आरो�य�वषयक सम�यांना सामोरे             
जा�यातच �यतीत होईल, असे वाटत.े नोकर�-�यवसाया�या ��ट�ने म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल होणे सभंवत.े            
म�ह�या�या पवूा�धा�त व�र�ठ अ�धकार� मंडळीचा �ास, �वरोध �कंवा मानहानी सहन करावी लाग�याची श�यता             
�दसत.े जपा. मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू आचरण कराल तर होणारा मन�ताप ससु�य होईल.               
म�ह�या�या उ�राधा�त प�रि�थतीत सधुारणा होईल. या राशी�या काह� भा�यवान मंडळीना मौ�यवान व�तंूचा            
लाभ होणे संभवत.े म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात काह� मंडळीना दरू�या �वासाचे योग येतील. �वशषे क�न              
कोणताह� �च�क�सक बौ��धक, श�ै�णक नोकर�-�यवसाय असणाराना म�ह�याचा उ�राध� इतरांपे�ा अ�धक          
�ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. पण �यय�थानी असले�या हष�लमुळे व मंगळ �हांमळेु काह�             
मंडळीना ज�ुया दबले�या �करणांचा �ास सहन करावा लाग�याची श�यता जाणवत.े तसेच अकारण            
गैरसमजामुळे म�ैीत बाधा येणे, श��ुव �नमा�ण होणे अशा घटना घड�याची श�यताह� �दसत.े जपा. अशा              
प�रि�थतीत श�ु �हा�या अनुकुलतमेळेु मधून मधून मनोनुकुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल.            
अनारो�यामुळे या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत बाधा येणे संभवत.े तसेच मलुांपकै� कोणाचे            
अनारो�य, कोणाचे अ�यासाकडे दलु��, कोणाची आचरण�वषयक सम�या अशापकै� कारणांनी या राशी�या           
मंडळीना अपे��त संत�तसुख �मळणे संभवत नाह�. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना अनकुुल होईल व              
मन:शांती �मळेल.  
 
(२) वषृभ - या संपणू� म�ह�या�या काळात या राशी�या मंडळीना �वत:�या व कुटंु�बयां�या अनारो�या�या              
सम�या ��त कर�याची श�यता जाणवते. नोकरदार मंडळीना कामाचा ताण सहन करावा लागेल; तर             
काह�ना मानहानीचे द:ुख सहन करावे लाग�याची श�यता �दसत.े पण मान�सक आजार त� आ�ण �व              
पदाथा�चे �यापार�, व�ैयक�य �यावसा�यक, औषध�व�ेते यांना मा� संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल व            
लाभदायक होईल. या राशी�या यवुकांना हातची नोकर� सोडून नवीन काह� करावयाची उम� येईल. पण              
�यांनी तसे क� नये. सव� नोकरदार मंडळीना नोकर�त कामाचा ताण सहन करावा लाग�याची श�यता आहे.               
तसेच काह�ना व�र�ठां�या रोषास पा� �हावे लागेल. जपा. �यापार- उ�योगात अडचणी, अडथळे �नमा�ण होणे              
संभवत.े म�ह�याचा उ�राध� मा� खपूच �माणात अनुकुल व लाभदायक होईल. काह� मंडळीना मौ�यवान             
व�तंूचा लाभ होणे संभवत.े अखेर�या स�ताहात मान�सक सखुसमाधान लाभेल. पण काह�ह� कारणाने म�ैीत             
�वतु�ट �नमा�ण होणे संभवत.े जपा. या राशी�या चतुथ� �थानी असले�या राहूमळेु कौटंु�बक सखुात व              
गहृसौ�यात �व�वध कारणानी बाधा येणे संभवत.े जपा. �व�या�या�ना श�ै�णक �गतीस काळ अनकुुल होईल.             
संततीशी समजूतदारपणे व सहनशीलतेने आचरण कराल तरच संततीसुख लाभू शकेल. �ेमसंबधं असतील तर             
ते �ढ होतील. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनुकुल होईल. मना:शांतीसाठ� बाव�न �लोक�              
गु�च�र�ाचे  पठण  करा.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या मंडळीना या म�ह�या�या काळात घर�दार� सव� �ठकाणी अनकुुल-��तकुल असे              
सं�म� �व�पाचे अनुभव येतील. गु� �हा�या अनुकुलतनेे कौटंु�बक सखु व गहृसौ�य लाभेल; पण नातवेाईक              
मंडळीकडून मन�ताप �दला जाणे संभवत.े तसेच बधंसुखुात बाधा येणे संभवत.े �च�क�सक बौ��धक व             
शा��ीय संशोधन काया�त काय�म�न असणारांना काळ अनुकुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. तसेच            
�वशषे क�न म�ह�या�या उ�राधा�त लोखंड व कोळसा यांचा �यापार असणारांना व व�ैयक�य �यवसाय आ�ण              
औषध �व�ेते यांना काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. मा� आरो�य�वषयक सम�या ��त करतील.             
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काह�ना पोट�वकाराचा तर काह�ना म�ूाशय �वकाराचा �ास सहन करावा लागेलसे �दसत.े म�ह�या�या            
शवेट�या स�ताहात काह� मंडळीना कुसगंतीची बाधा होणे संभवत.े जपा. या राशी�या काह� मंडळीना             
दरू�या �वासाचे तर काह�ना परदेशगमनाचे योग येतील; पण �वासात �ास होणे संभवत.े जपा.             
अ�या�माची मनापासून ओढ असणारांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती साधणे श�य होईल. काह�           
मंडळीना सचूक अशी �व�ने पडतील. काह�ना गु�कृपा तर काह�ना क�त�-��स�धी �मळणे श�य �दसत.े “              
व�न क�त�न, आतून तमाशा “ असे ढ�गी आचरण क� नका. �व�वध कारणानी अपे��त संत�तसखुात              
बाधा येणे संभवत.े मनाची एका�ता क� शकले तरच या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गती करणे              
श�य होईल. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “             
बाव�न  �लोक�  गु�च�र�ाचे “  पठण करा.  
 
(४) कक� - मंगळ �हा�या विृ�चक राशीत श�न �ह अस�यामुळे स�या या राशी�या काह� मंडळींची                
ब�ुधी काह� �माणात अ�त �वाथ�, मतलबी तर काह�ंची राजकारणी अशा �कारची झाल� असावी, असे              
वाटत.े धतू�पणाचे �वाथ� आचरण होत असणेह� संभवत.े पण अशा �कार�या आचरणाचा �ास त�ुहांलाच             
सहन करावा लागेल, याची जाणीव असू �या. �शवाय धन�थानातील राहू वाद, भांडणतंटे यामळेु कौटंु�बक              
सखुातह� बाधा आणत अस�याची श�यता �दसत.े तसेच काह� मंडळीना आ�थ�क सम�याह� ��त करत             
असतील. काह� मंडळीना बंधवुगा��डून मन�ताप होत असावा, असेह� जाणवत.े अशा �कारची प�रि�थती व             
मनि�थती असेल तर काळ ��तकुल आहे हे �यानात घेऊन मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू               
आचरण करणेच सखुाचे होईल. या राशी�या नोकरदार मंडळीना म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व लाभदायक             
अस�यामुळे �यांनी जे काय साधावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधून घे�याचा �य�न करावा. शा��ीय             
संशोधन काया�त काय�म�न असणारांना काळ �ग�तकारक होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त शार��रक - मान�सक            
अनारो�याशी मकुाबला करावा लाग�याची श�यता आहे. �यामुळे नरैा�य येणे संभवत.े काह� मंडळीना            
पोट�वकाराचा, काह�ना र�त�वकाराचा तर काह�ना म�ूाशय �वकाराचा आजार ��त कर�ल. जपा. पण            
म�ह�या�या पवूा�धा�त �व�वध कारणांनी ववैा�हक जीवनातह� बाधा येणे संभवत.े काह�ना परदेशगमनाची सधंी            
�मळेल. मा� �वासात �ास होणे संभवत.े जपा. आपल� राशी गु� �हाची उ�च राशी अस�याने �ी ग�ुदेव                
द�ा�येाची  उपासना  अनुकुल  होईल. दररोज  �नय�मतपणे  बाव�न �लोक�  ग�ुच�र�ाचे  पठण  करा.  
 
(५) �सहं - या राशी�या मंडळीना या म�ह�या�या संपणू� काळात शार��रक , मान�सक अनारो�याचा �ास               
सहन करावा लागेलसे �दसत.े काह� मंडळीना अकारण अपमान झा�यासारखे वाटून अस�य संताप सहन             
करावा लाग�याने �यां�या मनात सडूभावना �नमा�ण होईल. जपा. मनावर संयम ठेवा व सहनशील बननू              
आचरण करा. तचे सखुाचे होईल. श�रुाशीतील श�न �व�वध कारणांनी ग�ृसौ�यात बाधा �नमा�ण कर�याची             
श�यता �दसत.े �यांची �थावर संप�ी आहे, �यांना �थावर संबंधी सम�या ��त कर�याची श�यता आहे.              
मंगळ-नेप�यून ��तकुल अस�यामुळे ववैा�हक जीवनातील सखुातह� बाधा येणे संभवत.े जपा. �यांचा           
भागीदार�त �यापार-�यवसाय असेल �यांनी गैरसमज वा अ�य कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची             
काळजी �यावी. कोट� �करणे असतील तर ती पढेु ढकल�याचा �य�न करावा. नपे�ा अपयश ये�याची              
श�यता �दसत.े मन�तापामुळे शार��रक उ�णता भडकून उ�णता�वकारांचा एखादा आजार ��त कर�ल. जपा.            
�व�वध कारणांनी संत�तसुखातह� बाधा येणे संभवत.े जपा. काह�ंना मळू�याधीसार�या आजाराशी मकुाबला           
करावा लागेल. अशा ��तकुल काळात संत-स�जनांचा सहवास �दलासा देईल. अपघात भय अस�याने सतत             
सावधानतेने आचरण करा. सव� नोकरदार मंडळीना या म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल व सखुदायक होईल.             
�यापार-�यवसाय असणारांना म�ह�याचा अखेरचा स�ताह लाभदायक होईल. ग�ु �हा�या अनकुुलतमेळेु          
कुटंुबात एखाद� शभु घटना घडू शकेल व आ�थ�क �चतंा करावी लागणार नाह�. कुलदैवताची उपासना              
अनुकुल  होईल.  



(६) क�या - या म�ह�या�या पवूा�धा�त या राशी�या काह� मंडळीना अप�चारामळेु होणारा अस�य मन�ताप              
सहन करावा लागेलसे �दसत.े तसेच अकारण शार��रक-मान�सक क�ट सहन करावे लागतील. जपा. काह�             
मंडळीना उगीचच एखा�या का�प�नक आजाराची भावना ��त कर�ल. जपा. काह�ना फसवणुक�चा �ास            
सहन करावा लागेल. जीवनसाथी�या �व���त, लहर� आचरणाचा �ास काह�ना सहन करावा लाग�याची            
श�यता �दसत.े शार��रक उ�णता भडकून ताप येणे, अगंावर फोड येणे, इजा होणे असे आजार हो�याची               
श�यता �दसत.े जपा. र�त�वकार, �दय�वकार असणारांनी �वशषे जपावे. काह� मंडळीना चोर�, फसवणूक            
अशापैक� कारणांनी आ�थ�क नकुसान सहन करावे लाग�याची श�यता आहे. जपा. भागीदार�त           
�यापार-�यवसाय असेल तर गैरसमज , सशंय अशापैक� कारणांनी भागीदार� तटु�याची श�यता �नमा�ण            
होईल. जपा. या राशी�या ततृीय �थानी असले�या श�न �हामुळे काह�ना उ�म नोकर� वा आवडते काय��े�               
�मळणे संभवत.े पण हाच श�न भावंड �वषयक एखाद� �चतंा ��त कर�याची श�यता जाणवत.े तसेच              
म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात श�न �ह या राशी�या चतुथ� �थानी गे�यावर ग�ृसौ�यात बाधा येणे सभंवत.े              
जपा. गु� �हामुळे बौ��धक व शा��ीय संशोधना�मक काय��े� असणारांना काळ अनकुुल व �ग�तकारक             
होईल. या राशी�या लेखकांचे लेखन �ंथ�पाने ��स�ध होणे संभवत.े या राशी�या �यय�थानी असलेला             
राहू �हतश�पूासून र�ण कर�ल, काह� मंडळीना परदेशगमनाची संधी देईल, पण तो ववैा�हक जीवनातील             
सखुात  बाधा  �नमा�ण  कार�लसे  �दसत.े  जपा.  ��धेने  “ बाव�न  �लोक�  ग�ुच�र�ाचे “ दररोज  पठण  करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या मंडळीना कौटंु�बक सखुा�या ��ट�ने या म�ह�याचा काळ ��तकुल अस�याचाच               
अनुभव येईल. अडचणी, अपे�ाभंग, अ�न�ट घटना घडणे, आ�थ�क सम�या �नमा�ण होणे, भावडं�वषयक            
एखाद� �चतंा ��त करणे, वाद, भांडणे होणे अशापैक� घटना घड�याची श�यता जाणवत.े शनी �हा�या              
साडसेातीचा केवळ पंचवीस �दवसांचाच काळ बाक� आहे. तवेढा मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू              
�यतीत करा. मन:शांतीसाठ� आ�याि�मक उपासना करा. �यासाठ� काळ अनकुुल आहे. सामािजक काया�ची            
आवड असणारांनी सामािजक काया�त काळ �यतीत करावा. खपू बरे वाटेल. या राशी�या नोकरदार मंडळीना              
म�ह�याचा पवूा�ध�च अनुकुल व लाभदायक होईल. व�र�ठ कौतुक करतील. �यातनू काह�ना बढती, पगारवाढ             
तर काह�ना उ�च पद वा एखादे मानाचे �थान �ा�त होणेह� संभवत.े म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात वा               
नंतर काह�ना नवे आवडते काय��े� �मळणेह� संभवत.े पण वाममाग� धन सहज �मळ�याची श�यता असल�              
तर� तो मोह कटा�ाने टाळाच. हो�याचे न�हते हो�यास वेळ लागणार नाह�. जपा. तसेच आ�थ�क              
अपे�ापूत�साठ� जगुार, लॉटर� यां�या फंदात पडू नका. या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत �व�वध             
कारणानी अडथळे �नमा�ण होणे संभवत.े गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. म�ह�या�या उ�राधा�त             
शार��रक अनारो�य होणे संभवत.े उ�णता�वकार, ताप येणे, डोकेदखुी, म�द�ूवकार अशापकै� आजार ��त            
कर�याची श�यता �दसत.े जपा. मनि�थती ि�थर व शांत राख�याचा �य�न करा. �व�वध कारणांनी अपे��त              
संत�तसुखात  बाधा येणेह�  संभवत.े  जपा.  ��धेने  �शवोपासना  करा.  
 
(८) विृ�चक - कौटंु�बक सखु व गहृसौ�य या ��ट�ने या राशी�या मंडळीना या म�ह�याचा काळ ��तकुल                
अस�याचाच अनुभव येईल. काह�ंना वाढ�या खचा�ची आ�थ�क सम�या ��त कर�ल ; तर काह�ंना आ�थ�क              
नकुसान वा फसवणूक यांचा मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. श�न �हा�या             
साडसेातीचा काळ अस�याने सतत मनावर व �वचारश�तीवर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू न�तनेे आचरण              
करणेच सखुाचे होईल. कुटंुबातील काह� ��य जनाचे �थलांतर झा�यास अ�व�थता �नमा�ण होणे सभंवत.े             
तसेच �वत:�या व जीवनसाथी�या अनारो�याची सम�या ��त कर�ल. काह�ना डो�या�या अनारो�याची           
सम�या सतावेल. काह� मंडळीना राह�या जागे�या सम�येची तर काह�ना �थावर संबधंी सम�या ��त             
कर�ल. पण शतेकर� वगा�ला मा� म�ह�याचा पवूा�ध� खपूच लाभदायक होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त            
प�रि�थतीत खपूच सधुारणा होत अस�याचा अनुभव येईल. नोकरदार मंडळीना काळ सखुकारक व            
लाभदायक होईल. �यामुळे आरो�य चांगले राह�ल. बौ��धक व शा��ीय संशोधन काया�त काय�रत            



असणारांना काळ �ग�तकारक होईल. तसेच सव� �कार�या कलाकार मंडळीना आ�ण सा�हि�यकांना,           
व�ैयक�य �यवसाय असणारांना व औषध �व�े�यांना काळ अपे�ापूत�चा व संतोषदायक अस�याचा अनभुव            
येईल. या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गतीस काळ अनुकुल होईल. श�ुामळेु यवुकयवुतींचे �ववाह            
ठरतील. न�या प�रचयातून म�ैीचे संबंध �नमा�ण होतील. काह� मंडळीं�या इ�छा आकां�ा पणू� होतील. पण              
�दनांक २० नंतर मंगळ �ह ��तकुल होणार अस�याने अनारो�य, मन�ताप देणा�या घटना घड�याची             
श�यता  �दसत.े जपा.  ��धा  असेल  तर  �ीगणेश  उपासना अनुकुल  होईल.  
 
(९) धनु - श�न �हा�या साडसेातीचा काळ आहे याची जाणीव ठेवनू आचरण कराल तर या राशी�या                
मंडळीना या म�ह�याचा काळ ससु�य होईल. बौ��धक व शा��ीय संशोधन काया�त काय�म�न असणारांना             
गु�-श�ुा�या अनुकुलतनेे संपणू� म�ह�याचा काळ �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. पण अ�य            
�यावसा�यक आ�ण नोकरदार मंडळीना मा� �चतंा, �नयोिजत काया�त अडथळे, अडचणी , �वरोध अशा             
कारणांनी अस�य मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. �यात भर �हणनू आ�थ�क             
नकुसान, फसवणूक अशापैक� कारणानी मान�सक अनारो�यासह शार��रक अनारो�याची भर पडणेह� श�य           
आहे. काह�ना अ�तशय थकवा जाणवेल. जपा. र�तदाब, �दय�वकार असे आजार असणारांनी तर सतत मन              
शांत व ि�थर राखले पा�हजे. अशा ��तकुल काळात अ�याि�मक उपानेचा आधार व ग�ु-श�ुा�या             
अनुकुलतमेळेु मधून मधू न घडणा�या मनोनुकुल घटना यांमुळे काळ ससु�य होईल व �दलासा �मळेल.              
काह� मंडळीना जल�वासाची तर काह�ना परदेशगमनाची संधी �मळू शकेल. म�ह�या�या उ�राधा�त           
श�न-मंगळा�या ��तकुलतमेळेु �व�वध कारणांनी कौटंु�बक सखुात व ग�ृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े काह�            
मंडळीना राह�या जागेची सम�या तर काह�ना �थावर सम�या ��त कर�ल. गरैसमज, संशय अशापकै�             
कारणांनी कुटंुबात वाद, भांडणे होणे संभवत.े जपा. ��य जनां�या दरू�वामळेु काह�ना हुरहूर लागेल. तर              
काह� मंडळीना जीवनसाथी�या अनारो�याची �चतंा अ�व�थ कर�ल. राहूमळेु संत�तसखुात बाधा येणे           
संभवत.े  जपा.  
��धेने  गु� द�ा�येाची उपासना करा.  “बाव�न  �लोक�  गु�च�र�ाचे “  दररोज  पठण  करा.  
 
(१०) मकर - या राशी�या मंडळीना �दनांक २६ पासून शनी �हाची साडसेाती स�ु होत आहे. �यामळेु �यांनी                 
आतापासूनच मनावर व �वचारश�तीवर ताबा ठेवनू आ�ण सहनशील बननू आचरण कर�याचा �य�न            
करावा, असे आ�हाने सांगावेसे वाटत.े तसेच ��धेने आ�याि�मक उपासना करावी. �यामळेु मन:श�ती            
�ा�त होईल व ��तकुल काळाशी मकुाबला करणे श�य होईल. कारण स�या या राशी�या लाभ�थानी असलेला               
श�न �यय�थानी जाणार अस�याने सतत ��तकुल प�रि�थतीशी मकुाबला करावा लाग�याची श�यता           
जाणवते. र�व-मंगळ व राहूकेतू हे �हह� ��तकुल अस�याने आ�थ�क �चतंा ��त कर�याची श�यता आहे.              
जपा. देणे �यावेच लागेल; पण येणे वसलू हो�यात अडथळे, अडचणी �नमा�ण होतील. काह� मंडळीना              
अपे��त अथ��ा�तीसाठ� अपार क�ट करावे लागतील. �यामुळे शार��रक उ�णता भडकून उ�णता �वकार            
बळावतील. जपा. काह� मंडळीना डो�याची दखुणी ��त करतील; तर काह�ना दात, घसा, मान दखुणे              
अशापैक� आजार ��त करतील. जपा. �व�वध कारणानी संत�तसुखात बाधा येणे संभवत.े उ�च बौ��धक             
व शा��ीय संशोधना�मक काय� �े� असणाराना काळ अनुकुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. काह�ना             
परदेशगमनाची संधी �ा�त होईल. मा� इतर नोकर�-�यवसाय असणारांना मा� काळ ��तकुल अस�याचा            
अनुभव येईल. अशा प�रि�थतीत गु�-श�ु या शभु �हां�या अनुकुलतमेळेु मधून मधून मनोनकुुल घटना             
घडतील व �दलासा �मळेल. �यापार�वगा�ला ��ी-�ाहकाकडूनच अ�धक धन �मळू शकेल. काह�ना भ�ूमलाभ            
होणेह� श�य आहे. ��धेने �ीहनुमान उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “हनमुानचा�लसा" �तो�ाचे पठण            
करा.  
(११) कंुभ - स�या या राशी�या मंडळींचे मन अ�तशय कोमल झाले अस�याची श�यता जाणवत.े तसे                
असेल तर मान�सक संवेदनाह� अ�त शी� होत असा�यात असे वाटत.े �यामळेु जरा काह� मना�व��ध घडले               



तर लगेच गहरे नरैा�य येणेह� संभवत.े अशा अ�व�थ मनि�थतीत सावधानतनेे वाहन चालवणे धो�याचे             
होईल. जपा. हटट� �वभाव व मानापमाना�या अवा�तव क�पना असतील तर अकारण शार��रक पीडा,             
�म, दगदग होऊन ग�लतगा� �हाल. जपा. �यामुळे शार��रक उ�णता भडकून उ�णता �वकार बळावतील.             
जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त तर धन�थानी मंगळ - हश�ल येणार अस�याने अ�वचाराचे आचरण होणे             
संभवत.े काह�ह� मना�व��ध घडले तर� ��त��या �य�त क� नका. िजभेवर ताबा ठेवा. सहनशील �हा.              
तरच होणारा अस�य मन�ताप काह� �माणात ससु�य होईल व श�ु �हा�या अनकुुलतमेळेु घडणा�या             
मनोनुकुल घटनांचा आनंद व सखुसमाधान अनुभवू शकाल. या राशी�या नोकरदार मंडळीना म�ह�याचा            
पवूा�ध�च सव� �कारे अनुकुल व लाभदायक होणार अस�याने म�ह�या�या पवूा�धा�तच जे काय सा�य             
करावयाचे ते साधून घे�याचा �य�न करा. �वतं� �यवसाय असणारांपकै� लोखडं , कोळसा यांचा             
�यापार-�यवसाय असणाराना, तसेच व�कल�-स�लागार� �यवसाय असणाराना संपणू� म�ह�याचा काळ         
अनुकुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. संत�तबाबत�या �व�वध सम�या ��त करतील. �यामळेु अपे��त            
संत�तसुख �मळ�याची श�यता �दसत नाह�. वाद, गैरसमज यांमुळे ववैा�हक जीवनातील सखुातह� बाधा            
येणे संभवत.े जपा. ज�मकंुडल�त योग असतील तर या राशी�या काह� मंडळीना अचानक धनलाभ वा              
वारसा ह�काने धनलाभ होणे संभवत.े   ��धेने  �शवोपासना  करा.  
 
(१२) मीन - स�या या राशी�या मडंळींचा �व�हाव अ�यंत अि�थर, लहर� व चंचल असा झाला अस�याची                
श�यता जाणवते. या राशीची लहान मलेु तर अ�यंत हूड व �ा�य झाल� अस�याची श�यता �दसत.े �शवाय                
मंगळ, केतु व नेप�यून हे तीन �ह ��तकुल अस�याने सतत मन�ताप देणा�या घटना घड�याची श�यता               
�दसत.े जपा. आ�थ�क �चतंा, भांडणे, गैरसमज, मानहानी , काह�ना ज�ुयां दबले�या �करणांचा प�ुहा             
होणारा �ास अशापैक� घटनानी अस�य मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. सव�             
�कार�या नोकरदार मंडळीना संपणू� म�ह�याचा काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. �यांचा परधम�यांशी            
�यावसा�यक संबंध असेल �यांना अशा संबंधामुळेच काळ लाभदायक होईल. ग�ुत पोल�सखा�यात काय�रत            
असणारांना काळ अनुकुल व लाभदायक अस�याचा अनुभव येईल. काह� मंडळीना �वासाचे योग येतील.             
म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात नोकर�-�यवसायात �वरोधी प�रि�थतीशी मकुाबला करावा लाग�याची         
श�यता �दसत.े जपा. या राशी�या स�तम �थानी असले�या गु� �हामळेु काह�ं�या �ेमसंबधंात वाढ             
होईल. तर काह�चे नवे �नेह संबंध जळूुन येतील. �स�ूतकाळ असले�या ि��यांना प�ु�ा�ती होणे सभंवत.े              
तसेच �ववाहे�छू यवुक यवुतींचे �ववाह संप�न होतील. �व�वध मागा�नी कमी-अ�धक �माणात धनलाभ            
होणेह� संभवत.े श�ु �हा�या अनुकुलतमेळेु मधून मधून मनोनुकुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. ग�ु              
�हा�या �वा�म�वाची राशी आ�ण �याची अनुकुलता अस�यामुळे �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल           
होईल.  दररोज  �नय�मतपणे  “ बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा “ चे  पठण  करा.  
 
 
 
 
 
 
                                                    =====ooooo0oooo===== 


