
 

 

             रा�शभ�व	य  - माच� , २०१५. 
          दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 

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

(१) मेष - या राशी&या  मंडळीना या म+ह-याचा  पूवा�ध�च  काह2 3माणात  अनकुुल 

होईल. नोकर2 :यवसायात  मनोनकुुल प<रि>थती  राह2ल. इ&छा आकांCा  काह2 3माणात  

पणू�  होतील. या राशी&या  काह2 मंडळीना उ&च  पद �मळणे संभवते; तर काह2ना 

पगारवाढ, अHधकारपद असे काह2 �मळIयाच ◌ी शKयता  +दसते. काह2ना नवे �मL  

�मळतील तर >वतंL  :यवसाय  असणारांना :यावसाMयक  3गती  साधणे शKय  होईल. 

पण म+ह-याचा  उNतराध�  पणू�पणे  तर पवूा�ध�  काह2 3माणात  असOय मन>ताप  

देणारा असाच असIयाची  शKयता  जाणवते. काह2ना जु-या  दबलेRया  3करणाचा  प-ुहा  

असOय  मन>ताप  सहन करावा लागIयाची  शKयता  +दसते. >वभावात   मानापमान फार  

असRयामळेु  अकारण Tम , दगदग सहन करावी लागेल. जपा. नोकरदार मंडळीना 

म+ह-याचा  उNतराध�  3Mतकुलच   असेल. >वभाव  हेकट, उVट  होणे संभवते. जपा. 

कुमागW  �मLांपासनू  चार हात दरूच राहा. आथ� ि◌क येणे  दरूच; पण देणे माL  Xयावेच 

लागेल. Nयामळेु  आHथ�क  Hचतंा Mनमा�ण  होणे संभवते. Nयामुळे  अनारोYय  होणेह2 

संभवते. अशा प<रस◌्Hथतीत श[ुा&या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील 

व +दलासा �मळेल. या राशी&या  अ	टम  >थानी  असलेRया  शनीमळेु शार2<रक -मान�सक 

अनारोYय  ]बघडणे  शKय  +दसते. काह2ना एखादा मोठा आजार होणेह2 संभवते. जपा. या 

राशी&या  aया  मंडळीचा परधमWयाशी  :यावसाMयक  संब◌ंध असेल Nयांना  अशा संबंधामळेु 

�वशषे लाभ होIयाची  शKयता  +दसते. उ&च  राशीचा गbु cह  चतथु�  >थानी  

असRयामळेु  गहृसौfय  व कौटंुबि◌क सखुसमाधान लाभेल. पण नातेवाईक मंडळीपैकh 

कोणाकडून तर2 असOय मन>ताप  +दला जाIयाची  शKयता  आहे. जपा. >थावर  

मालमNता  असेल तर Nया बाबतच े खरेद2�व[hचे  :यवहार  पणू�  होतील. Tीगणेश  

उपासना अनकुुल होईल.  

 

(२) वषृभ - या राशी&या  मंडळीना या म+ह-या&या  काळात अनुकुल/3Mतकुल  असे 

सं�मT  3कारचे  अनभुव येणे संभवते. नोकरदार मंडळीना या म+ह-याचा  संपूण�  काळ 

अनकुुल व लाभदायक जाईल. गbु-श[ुा &या  अनकुुलतेमळेु सतत मनोनकुुल घटना 

घडतील व सखुशांती लाभेल. माL  सामा-य  नोकरदार मंडळीना क	ट  प<रTम  कjनच 



 

 

अपेkCत  अथ�3ाlती  होणे शKय  आहे. दलाल2, क�मशनवर :यवसाय  असणारांना काळ 

लाभदायक होईल. काह2ना मौRयवान  व>तूंचा  लाभ होणेह2 संभवते. पण �व�वध कारणांनी 

�मLांशी  �वत	ुट  येIयाची  शKयता  +दसते. तसेच भावंडाकडून मन>ताप  +दला जाणेह2 

संभवते. जपा.  काह2ना 3वासाच ◌े योग संभवतात. >वतंL  :यवसाय   असणारां&या  

:यवसायात  माL  अि>थर  प<रि>थती  Mनमा�ण  होणे संभवते. या राशी&या  सा+हिNयकांचे  

साहि◌Nय cथjपाने  3�सV  होईल. म+ह-याचा  3थम  सlताह  बौ�Vक  काय�CेL  

असणारांना तापदायक जाईल.; पण नंतरचा काळ अनकुुल व लाभदायक जाईल. तसेच  

मान�सक रोग तmव  nव  पदाथा�चे  :यापार2  यांना काळ अनकुुल, 3गMतकारक  व 

लाभदायक होईल. या राशी&या  सlतम  >थानी  असलेRया  शनीमळेु जीवनसाथी&या  

अनारोYयाची  सम>या  L>त  कर2ल. जपा. तसेच अपेkCत  संततीसखु �मळणेह2 कठoण 

+दसते. या राशी&या  गभ�वती  ि>Lयांनी  अकारण दगदग कj नये. म+ह-या&या  

अखेर&या  सlताहात  �व�वध कारणांनी असOय मन>ताप  सहन कराव लागIयाची  

शKयता  जाणवते. जपा. हनमुान उपासना  व गbुदNताLयेाची  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(३) �मथनु - या राशी&या  aया  मंडळीचा  यां]Lक -तां]Lक  :यवसाय  आहे, वैXयकhय 

:यवसाय  आहे, qकंवा कलाNमक  नोकर2-:यवसाय  आहे अशांना या म+ह-याचा  काळ 

अनकुुल, 3गMतकारक  व लाभदायक होईल. नोकरदार मंडळीना माL  म+ह-याचा  

उNतराध�च  अनकुुल व लाभदायक होईल. HचqकNसक  बौ�Vक  :यवसाय , वqकल2-

सRलागार2  :यवसाय  असणारांना म+ह-याचा  अखेरचा सlताह  खपूच 3गMतकारक  व 

लाभदायक होणे संभवते. अrयाNमात  रस असणारांना आrयािNमक  उपासनेXवारे उ&च  

3गती  साधणे शKय  होईल. सचूक >वlने  पडतील. काह2 मंडळीना परदेशगमनाची संधी 

�मळेल. या राशी&या  �वXयाsयाtना  शैCuणक  3गतीस  म+ह-याचा  संपणू�  काळ 

अनकुुल होईल. या राशी&या  यवुकांनी सrया  आहे तो नोकर2-:यवसायच  चालू ठेवावा. 

काह2 नवीन करIयाचा  �वचारह2 कj नये. म+ह-या&या  उNतराधा�त  रवि◌-गbु शभु 

योगामळेु या राशी&या  सवाt&याच  इ&छा  आकांCा  पूण�  होIयाची  शKयता  जाणवते. 

कुटंुबात शभु घटना घडतील. पण चतथु�  >था नी असलेRया  राहूमळेु काह2 मन>ताप  

देणाvया  घटना घडणेह2 शKय  आहे. जपा.  म+ह-या&या  अखेर&या  सlताहात  काह2 

मंडळीना मौRयवान  व>तू ◌ंचा लाभ होणे संभवते. कलाNमक  :यवसाय  असणारांना माL   

म+ह-याचा  अखेरचा साlताहच   अनकुुल, 3गMतकारक  व लाभदायक होईल. TVा  

असेल तर गbु दNताLयेाची  उपासना अनकुुल होईल. दररोज Mनय�मतपणे “बाव-न  



 

 

xलोकh  गbुच<रLा “च ेपठण करा.  

 

(४) कक�  - या राशी&या  मंडळीना या म+ह-याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह2 असेच 

zहणावे  लागेल. गbु-राहूतील लाभयोगामळेु आरोYय  उNतम  राह◌ून हातनू काह2 

कतृ�Nवाची  कामHगर2 होणे शKय  असले तर2 �व�वध कारणांनी बंधसुखुात बाधा येणे 

संभवते. जपा. उ&च  राशीतील गbु cहामळेु  बौ�Vक  काय�CेL , शा>Lीय  संशोधन 

काय�CेL  असणारांना काळ अनकुुल, 3गMतकारक  व लाभदायक होईल. सा+हिNयकांचे  

सा+हNय  cं थjपान े 3�सV  होईल. म+ह-याचा  उNतराध�  वैXयकhय :यवसाय , 

औषध�व[ेते , यां]Lकतां]Lक  नोकर2-:यवसाय  असणारांना अनुकुल, 3गत ि◌कारक व 

लाभदायक होईल. पण म+ह-या&या  अखेर&या  सlताहात  अडचणी, अडथळे Mनमा�ण  होणे 

संभवते.  Nयामळेु  मन>ताप  सहन करावा लागIयाची  शKयता  +दसते. नोकर2 शासकhय 

असो कh खाजगी असो, या राशी&या  नोकरदार मंडळीना नोकर2त Lास  व मन>ताप  

सहन करावा लागIयाची  शKयता   आहे. जपा. पण गढू व शा>Lीय  संशोधन 

काय�CेL  असणारांना काळ अनकुुल, 3गMतकारकव  लाभदायक होईल. काह2ना दरू&या  

3वासाची  qकंवा परदेशगमनाची संधी �मळणे संभवते. पण म+ह-या&या  पवूा�धा�त  

शKयतो  असा 3वास  कj नका. 3वासात  Lास  होणे संभवते.  म+ह-या&या  3थम  

सlताहात  जीवनसाथीच े अनारोYय  qकंवा अ-य  कारणाने वैवा+हक जीवनातील सुखात 

बाधा येणे संभवते. जपा.  तसेच मलुां&या  �व�वध सम>या  Lस ् त करतील. पण गbु-

श[ुा&या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व +दलासा �मळेल. 

Tीगजानन  उपासना व Tीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(५) �सहं - या राशी&या  मंडळीना या म+ह-याचा  संपूण�  काळ कौटंु]बक सखुा&या  

|	ट2ने  3Mतकुल  असRयाचाच  अनभुव येईल. क	ट  व मन>ताप  सहन करावा लागणे, 

कुटंुबात कलह, भांडणे होणे, आHथ�क  संकटे येणे अशापैकh कारणानी L>त  :हाल . जपा.  

तसेच जीवनसाथीशी वाद, गैरसमज, भांडणे अशापैकh कारणांनी वैवा+हक सखुातह2 बाधा 

येऊ शकेल. जपा. असOय मन>तापाम◌ुेळेच  शार2<रक आरोYय  ]बघडणेह2 संभवते. 

शार2<रक उ	णता  भडकून ताप येणे, पोट�वकार बळावणे,  मूLाशय�वकार  बळावणे, 

नोकर2त व<र	ठांशी  न पटणे, मुलांपैकh कोणाची आरोYय�वषयक  Hच◌ंता L>त  करणे 

अशापैकh घटना L>त  करतील. जपा. अपघात भय आहे. जपा. पण अशा 

3Mतकुलकाळातह2  गbु-श[ुा&या  शभु योगामळेु  मनोनकुुल घटना घडतील व +दलासा 



 

 

�मळेल. या राशी&या  काह2 मंडळीना भ�ूमलाभ तर काह2ना धनलाभ होणे, काह2ना मानाच े

>थान  3ाlत  होणे तर काह2ना कhतW , 3�सVी  3ाlत  होणे संभवते. म+ह-या&या  

उNतराधा�त  शKयतो  3वास  टाळा. 3वासात  Lास  ह◌ोणे संभवते. सामािजक काया�ची  

आवड असणारांना Nयां&या  काया�त  यश �मळेल व Nयामुळे  समाधान �मळेल. 

अrयाNमात  रस असणारांना आrयािNम क उपासनेXवारे सािNवक  सखुसमाधान �मळू 

शकेल. सव�  3कारचे  आरोYय  उNतम  राख ू शकले तरच या राशी&या  �वXयाsयाtना  

शैCuणक  3गती  करणे शKय   होईल. TVा  असेल तर Tीगbुदेव  दNताLयेाची  

उपासना अनकुुल होईल.  “बाव-न  xलोकh  गbुच<रLाचे “ Mनय�मतपणे पठण करा.  

 

(६) क-या  - या राशी&या  मंडळीना या म+ह-या&या  काळात उगीचच आपRयाला  काह2 

आजार झाRयाची  भावना L>त  कर2ल. तसेच याच राशीतील र◌ाहूमळेु कारण असो वा 

नसो अपमान सहन करावा लागIयाची  शKयता  +दसते. जपा. Nयाच3माणे  भावंड�वषयक 

एखाद2 Hचतंा L>त  कर2ल. जपा. या राशी&या  यवुकांना उNतम  नोकर2 लाभेल qकंवा नवे 

काय�CेL  उपल�ध  होईल. या राशी&या  नोकरदार मंडळीना म+ह-याचा  

पवूा�ध�चअनकुुल  असल◌्यामळेु नोकर2त जे काय साrय  करावयाच ेते Nयांनी  म+ह-या&या  

पवूा�धा�तच  साधनू घेIयाचा  3यNन  करावा. म+ह-याचा  उNतराध�  3Mत कुल असनू 

आरोYय�वघातक  असRयाचा  अनभुव येईल.  तसेच वैवा+हक जीवनातील सखुातह2 �व�वध 

कारणांनी बाधा येणे संभवते. जपा. >वत :च े वा जीवनस◌ाथीचे अनारोYय , मन>ताप  

देणाvया  घटना, कोट�  3करणे , भागीदार2 :यवसायात  येणारे अडथळे, कुसंगती अशापैकh 

कारणांनी आशय मन>ताप  सहन करावा लागIयाची  शKयता  +दसते. जपा. अपघात भय 

आuण वीज भय आहे. जपा. गbु-शMन शभु योगामळेु HचqकNसक  बौ�Vक  नोकर2-

:यवसाय  असणारांना, वqकल2-सRलागार2  :यवसाय  असणारांना म+ह-याचा  संपणू�  काळ 

अनकुुल, 3गMतकारक  व लाभदायक होईल. तसेच या राशी&या  �वXयाsया�नाह2  

शैCuणक  3गतीस  काळ अनकुुल होईल.  इ&छा  आकांCा  पणू�  होतील व वाहनसखु 

�मळेल. तसेच आHथ�क  लाभह2 होतील. या राशी&या  �ववाहे&छू  य◌ुवकंयवुतींचे �ववाह 

ठरतील व संप-न  होतील. Tीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल. हनमुानचा�लसा >तोLाचे  

पठण करा. 

 

(७) तळुा - या राशी&या  धन>थानी  शLु  राशीचा शMन cह  असRयामळेु  आHथ�क  

सम>या  L>त  करIयाची  शKयता  जाणवते. कज�बाजार2  असतील Nयांचे  कज�  अHधक 



 

 

वाढIयाची  शKयता  +दसते. कदाHचत Nयामळेु  काह2 मंडळीना कोट�  3करणाला  सामोरे 

जावे लागIयाची  शKयताह2  नाकारता  येत नाह2. जपा. तसेच या शMन cहामळेु  

कौटंुबात अMन	ट  घटना घडIयाची  शKयताह2  जाणवते. जपा.  या राशी&या  नोकरदार 

मंडळीना म+ह-याचा  उNतराध�च  अनकुुल व लाभदायक होईल. म+ह-याचा  संपणू�  काळ 

आrयािNमक  उ-नतीसाठo  अनकुुल होईल.  तसेच गढू संशोधन काया�सह2  3गMतकारक   

होईल. म+ह-या&या  पवूा�धा�त  नोकर2त व<र	ठांचा  Lास , घरात मुलांपैकh कोणा&या  

अनारोYयाची  सम>या ,  कुटंुबातील �3य  जनांचे दरूNव , >वत :च े अनारोYय  अशापैकh 

कारणांनी मन अ>व>थ  होईल. जपा.  या म+ह-या&या  काळात काह2 मंडळीन◌ा 

डोकेदखुीचा तर काह2ना  म�द�ूवकाराचा Lास  सहन करावा लागIयाची  शKयता  जाणवते. 

तसेच काह2ना ताप येणे, �दय�वकार बळावणे, रKत�वकार  बळावणे, इजा होणे, अशापैकh 

आजार सहन करावे लागतील. जपा. पण गbु-श[ुा&या  शभु योगामळेु प<रि>थती  

आटोKयात  राह2ल. म+ह-या&या  उतत्राधा�त  वाद, मतभेद, जीवनसाथीच े अनारोYय , 

भागीदार2 :यवसाय  असणारां&या  भागीदारात संशयाने बाधा Mनमा�ण  होणे अशा घटना 

घडIयाची  शक्यता आहे. जपा. HचqकNसक  बौ�Vक  :यवसाय , �शCण  CेL , 

शा>Lीय  संशोधन CेL  असे काय�CेL  असणारांना संपणू�  म+ह-याचा  काळ 

3गMतकारक  व लाभदायक होईल. काह2 मंडळीना नवे काय�CेL  �मळणेह2 संभवते. 

काह2 कतृ�Nववान  मंडळीना मानस-मानाचे  योग येणेह2 शKय  आहे. तसेच परदेशगमनाची 

संधी �मळIयाची  शKयताह2  +दसते. Tीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(८) विृxचक  - या राशी&या  मंडळीना या म+हन◌्या&या काळात >वत :&या  व 

जीवनसाथी&या  अनारोYयाकडे  �वशषे लC  Xयावे लागणार आहे. शMन cहा&या  

साडसेातीचा काळ असRयामळेु  सतत मन◌ावर संयम ठेवनू, Cु�ध  �वचारांवर ताबा ठेवून 

व सतत सावधानतेने आचरण कjनच 3Mतकुल  काळाशी मकुाबला केला पा+हजे. तरच 

शभु cहां&या  काह2 3माणातील  अनकुुलतेमळेु  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील 

व +दलासा �मळेल. कौटंु]बक जीवनात काह2 ना काह2 कारणाने सतत मन>ताप  देणाvया  

घटना घडIयाची  शKयता  +दसते. Nयामळेु  गहरे नैराxय  येणे संभवते. पण अशा 

प<रि>थतीत  3Mतकुलतेचे   तडाखे शांतपणे सहन कjनच  प◌्रMतकुल काळाशी टKकर  

देIयानेच  संभावनीय नकुसान टळू शकेल. नोकरदार मंडळीनी नोकर2च े+ठकाणी न�तेचे  

आचरण केRयास  व<र	ठ  काह2च कj शकणार नाह2त.  “ महापुरे झाड े जाती, तेथे 

ल:हाळे  वाचती “ हे तकुोबांचे वाचन rयानात  ठेवून आचरण करा.  तेच सखुाचे होईल.  



 

 

तसेच नोकर2तील अHधकार2 मंडळीनी वाममाग�  धन सहज �मळणे शKय  असले तर2 तो 

मोह टाळावाच. होNयाचे  न:हते  होIयास  वेळ लागणार नाह2. जपा.  गbु-हष�ल  शभु 

योगामळेु उ&च  बौ�Vक  व शा>Lीय  संशोधनाNमक  काय�क् षेL  असणारांना काळ 

अनकुुल, 3गMतकारक  व यशदायक होईल.  तसेच वैXयकhय :यवसाय , औषध �व[ेते ,  

यां]Lकता]Lक  :यवसाय  असणारांना  काळ अनकुुल, 3गMतकारक  व लाभदायक होईल. 

भाYय>थानी  उ&च  राशीचा गbु cह  असRयामळेु  अrयाNमात  रस असणारांना 

साधनेXवारे सािNवक  सखुशांती लाभेल. Tीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(९) धन ु - या राशी&या  मंडळीनी वत�मान  साडसेाती&या  काळात आHथ�क  :यवहार  

अNयंत  सावधानतेने व �वचारपूव�क  करावेत, असे आcहानेसांगावेसे  वाटते. कसRयाह2  

मोहाला बळी पडू नये. मानहानी, मन>ताप  देणारा वत�मान  काळ आहे. जपा. या 

राशी&या  नोकरदार मंडळीना म+ह-याचा  पूवा�ध�च  अनकुुल व लाभदायक होईल. काह2 

मंडळीना अHधकारपद �मळणेह2 संभवते. काह2ंचा स-मान  होणेह2 शKय   आहे. सrया  मन 

अNयंत  भावनाशील झाले असRयास  आrयािNमक  उपासनेस काळ अनकुुल होईल व 

Nयामळेु  मन:शांती लाभेल. या र◌ाशी&या काह2 मंडळीना जल3वासाचे  तर काह2ना 

परदेशगमनाचे योग संभवतात.  या राशी&या  काह2 मंडळीना राहNया  जागेची सम>या  

L>त  कर2ल;  तर काह2ना >थावरसंबंधी   सम>या  L>त  कर2ल. तसेच गैरसमजाने 

कुटंुबात मन>ताप  देणाvया  घटना घडणे संभवते. जपा. �वपर2त प<रि>थतीशी  सहनशील 

बननू मकुाबला करा. तेच सखुाचे होईल. Nयामळेु  श[ुा&या  अनकुुलतेने घडणाvया  

मनोनकुुल घटनांचा आनंद व सखु अनभुवू शकाल. म+हन◌्याचा उNतराधा�त   मलुांपैकh 

कोणाच े�वkClत  आचरण, कोणाला काह2 कारणाने आलेले नैराxय , कोणाच ेआजारपण 

अशापैकh कारणांनी संतMतसखुात बाधा येणे संभवते. या काळात मलुां&या  शैCuणक  

पर2Cेचा  काळ असेल तर काळजी �यावी  लागेल. पण श[ुा&या  अनकुुतेमळेु फारसा 

मन>ताप  होणार नाह2, असे वाटते. या राशी&या  aया  मंडळी&या  ज-मकंुडल2त   अचानक 

धनलाभ योग असेल Nयापैकh  काह2ना असा धनलाभ वा वारसा हKकाने  धनलाभ होणे 

संभवते.  TVेने  Tीहनमुान   उपासना करा. हनमुानचा�लसा >तोLाचे  पठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशी&या  मंडळीनी या म+हनय्ा&या  काळात शKयतो  आHथ�क  

सम>या  Mनमा�ण  होणार नाह2, याची काळजी �यावी . वाढता खच� , फसवणकू, आHथ�क  

नकुसान अशापैकh कारणांनी आथ� ि◌क Hचतंा Mनमा�ण  होणे संभवते. सrया  कोणा&याह2  



 

 

आHथ�क  जबाबदाvया  घेऊ  नका.  जपा. �3य  जनांशी वाद, भांडणे होणे संभवते. 

Nयामळेु  शार2<रक उ	णता  भडकून डोळयाची दखुणी L>त  करतील.  गbु cहा&या  शभु 

|	ट2मळेु  वैXयकhय :यवसाय  असणारांना, औषध �व[ेत ◌्यांना , यां]Lक  तां]Lक  

नोकर2-:यवसाय  असणाvयाना , कलाNमक  नोकर2-:यवसाय  असणारांना या म+ह-याचा  

काळ अनकुुल, 3गMतकारक  व लाभदायक होईल. तसेच वqकल2-सRलागार2  :यवसाय , 

�शCणCेL , अ-य  बौ�Vक  काय�CेL  असणारांना तसेच कोळसा, लोखडं यांचा 

:यापार  असणारा◌ंना संपणू�  म+ह-याचा  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. म+ह-या&या  

अखेर&या  सlताहात  गैरसमजामळेु  राहती जागा qकंवा >थावरसंबंधी  वाद Mनमा�ण  

होIयाची  शKयता  जाणवते. Nयामळेु  गOृसौfयात  बाधा येणे शKय  आहे. जपा. या 

राशी&या  सlतम  >थानी  असलेRया  उ&च  राशीतील गbुम◌ुळे �ववाहे&चूचंे  �ववाह ठरतील व 

संप-न  होतील. काह2ंचे नवे 3ेमसंबंध  qकंवा >नेहसंबंध   Mनमा�ण  होतील. शभु cहां&या  

अनकुुलतेनसु◌ार मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व +दलासा �मळेल. TVेने  Tी  

गणेश उपासना व Tीहनमुान  उपासना करा.  

 

(११) कंुभ - या राशी&या  म◌ंडळीना या म+ह-याचा  उNतराध�  अ�व>मरणीय  अनभुव 

देणारा असा असIयाची  शKयता  आहे. शLरुाशीतच  शMन cह  असRयामळेु  नोकर2-

:यवसायात  अडचणी, अडथळे, मन>ताप  देणाvया   घटना, अकिRपतपणे  घडणाvया  घटना  

यांचा अनभुव येणे संभवते. zहणनू  या काळात सतत सावधानतेने आचरण करा व 

�वचारपवू�क  आवxयक  ती कृती करा. र�व cह  पूण�पणे  3Mतकुल  असनू घर2दार2 

मन>ताप  देणारा असाच असRयाचा  अनभुव येईल. रKतदाब , �दय�वकार असणारांनी 

सतत मन व �वचारशKती  शांत राखणे जjर2च ेहोईल. म+ह-या&या  उNतराधा�त  आHथ�क  

सम>या  L>त  करIयाची  शKयता  +दसते. जपा. फसवणकू, आHथ�क  नकुसान होणे 

संभवते. जपा. Nयातचघरातील  सद>यांत  भांडण तंटे  होणेह2 संभवते. जपा.  यामळेुच 

शार2<रक उ	णता  भडकून नेL�वकार , घसा, मान, दाढा दखुणे अशी दखुणी  बळावतील. 

जपा. अपेkCत  अथ�सहा�य  �मळ�वIयासाठo  खपू क	ट  दगदग सहन करावी लागेल. या 

काळात िजभेला लगाम घाला. मौन �त  धारण कjन व सहनशील बननू �वपर2त 

काळाला सामोरे जा. तेच सखुाचे होईल. मंगळ-श[ु  या राशी&या  ततृीय >थानी  गेRयावर  

प<रि>थतीत  थोडी सुधारणा होईल व मनाला +दलासा देणाvया   घटना घडतील. गbु-शMन 

शभु योगामळेु HचqकNसक  बौ�Vक  नोकर2-व◌्यवसाय, वqकल2-सRलागार2  :यवसाय , 

अकौ-टनसी  :यवसाय  असणारांना काळ अनकूुल, 3गMतकारक  व लाभदायक होईल. 



 

 

वर2ल नोकर2-:यवसायास  अनकुुल असे �शCण  घेत असणाvया  �वXयाsया�ना  काळ  

3गMतकारक  होईल.  कुलदैवताची उपासना अनकुुल व सखुकारक होईल.  

 

(१२) मीन - या राशी&या  मंडळीचा >वभाव  सrया  अMतशय अि>थर , चचंल व लहर2 

असा झाला असIयाची  शKयता  जाणवते. धाक, दडपण, उपदेश अगद2 असOय होत 

असावा, असे वाटते. aयांची  लहान मलेु याच राशीची असतील Nयांनी  आपRया  मलुां&या  

आचरणाकड ेसतत लC  ठेवावे. >वभाव  हटट2 झाला असRयास  अकारण Tम , दगदग 

कराल व थकून जाल. जपा. रKतदाब , �दय�वकार अशी दखुणी असणारांनी मन व 

�वचारशKती  अगद2 शांत ठेवIयाचा  3यNन  केला पा+हजे. Mनयोिजत काया�त  अडथळे 

येणे, आHथ�क  सम>या , येणे वसूल न होणे, फसवणकू होणे अशापैकh कारणांनी आशय 

मन>ताप  सहन करावा लागIयाची  शKयता  +दसते. जपा. Nयामळेुच  शार2<रक उ	णता  

भडकून डोळे, मान, घसा, दाढा यांची दखुणी सहन करावी लागतील.जपा. अशा 

प<रि>थतीत  श[ु  cहा&या  अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 

+दलास◌ा �मळेल.  या राशी&या  �वXयाsया�ना  शैCuणक  3गतीस  संपणू�  म+ह-याचा  

काळ अनकुुल होईल. तसेच नवे 3ेमसंबंध , >नेहसंबंध  जुळून य◌ेIयास काळ अनकुुल 

होईल.  काह2ंना अथ�लाभ  होणेह2 संभवते. माL  राहूमळेु दाzपNय  जीवनात अपेkCत  

सखु समाधान �मळIयाची  शKयता  +दसत नाह2. या राशी&या  नोकरदार मंडळीना संपणू�  

म+ह-याचा  काळ 3Mतकुल  असणार आहे. Nयामळेु  Nयांनी  सहनशील बननू व मनावर 

ताबा ठेवनूच पर्Mतकूल काळ :यतीत  करावा. पण HचqकNसक  बौ�Vक  काय�CेL , 

वqकल2, सRलागार2  :यवसाय , +हशबे अशापैकh काय�CेL  असणारांना काळ अन◌ुकुल व 

लाभदायक होईल. तसेच गlुत  पोल2स खाNयात  काय�रत  असणारानाह2 काळ 

3गMतकारक  व लाभदायक होईल. आrयािNमक  उपासना अनकुुल व सखुकारक होईल.  

 

 

 

                        =====ooo0ooo===== 


