
 

 

             रा�शभ�व�य  - ए�ल , २०१५ . 
           दादा दामले(dadadamle@gmail.com) 
            सव%  वाचकांना नवीन वषा%,या  शभेु,छा  !  

============================================= 
(१) मेष - या राशी,या  मंडळीना  या म3ह5याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह8, असेच 

9हणावे  ल◌ागेल. कारण र�व, मंगळ, श=न, हश%ल , नेप,यनू  हे मह@@वाचे  दादा Aह  

पणू%पणे  =तकुल  असणार आहेत. @यामळेु  शार8Dरक क�ट , दगदग, असFय मनGताप , 

मना�वHI  घडणाKया  घटना, कुमागL  मंडळीचा Mास , अपेNाभंग ,  Gवत :चा हPी , 

हेकट, अहंकार8 Gवभाव , @यामळेु  =नमा% ण होणारे शM@ुव  ,  आRथ%क  समGया  

अशापैकU �व�वध कारणांनी असFय मनGताप  सहन करावा लागWयाची  शXयता  3दसते. 

@यामळेुच  शार8Dरक अनार◌ोYय होणेह8 संभवते. शार8Dरक उ�णता  भडकून उ�णतेचे  �वकार, 

नेM�वकार  असे आजार होणे संभवते. जपा. रXतदाब , ]दय�वकार असणारांनी अ=त 

�वचार क  ̂ नये, मन सतत शांत ठेवWयाचा  कसोशीने य@न  करावा आ`ण मनावर 

संयम ठेवनू व सहनशील बननू �वपर8त काळाशी मकुाबला करावा असे आग◌्रहाने  सांगणे 

आहे. तरच गHु-शbुासारcया  शभु Aहां,या  काह8 माणातील  अनकुुलतेमळेु मधनू 

मधनू घडणाKया  मनोनकुुल घटनांचा आनंद व सखु अनभुवू शकाल.  कौटंुfबक सखु 

समाधान लाभेल; पण नातेवाईक मंडळीपैकU कोणाकडून असFय मनGताप  3दला  

जाWयाची  शXयता  जाणवते. या राश◌ी,या काह8 मंडळीना Gथावर  खरेद8�वbUचे  iयवहार  

अपेNेनसुार  करणे शXय  होईल. शbुामळेु  कुटंुबात शभु  घटना घडतील. अथ%लाभ  

होईल. परधमLयांशी  iयावसा=यक  संबंध असणारांना आRथ%क  लाभ होतील. jIा  

असेल तर jीगणेश  उपासना अनकुुल होईल व मन शांत राह8ल.   

 

(२) वषृभ - या राशी,या  मंडळीना नोकर8-iयवसाया,या  l�ट8ने  या म3ह5याचा  

पवूा%ध%च  अनकुुल असणार आहे. @यामळेु  नोकर8-iयवसायात  जे काह8 साधनू घेWयाची  

इ,छा  असेल @यासाठn  म3ह5याचा  पवूा%ध%च   अनकुुल  व लाभदायक होईल. काह8 

भाYयवान  मंडळीना मौoयवान  वGतूंचा  लाभ होण◌े संभवते. म3ह5या,या  उ@तराधा%त  

सतत मना�वHI  घटना घडून मनGताप  सहन करावा लागWयाचीच  शXयता  जाणवते. 

�मMांशी  वाद, भांडणे टाळ◌ा. GवतंM  iयावसा=यकां,या  iयवसायात  अ=निqचत  

पDरिGथती  =नमा%ण  होणे संभवते. पण rव  पदाथाsचे  iयापार8 , गुtत  पोल8स यांना काळ 



 

 

अनकुुल, ग=तकारक  व  लाभदायक होईल.  तसेच दलाल8, क�मशनवर iयवसाय  करत 

असणारांना काळ लाभदायक होईल. �व�वध कारणांनी संत=तसुखात बाधा येणे संभवते. या 

राशी,या  गभ%वती  िGMयांनी  अकारण दगदग क  ̂ नये. सtतम  Gथानी  असलेoया  

शMरुाशीतील  शनीमळेु Gवत :,या  uकंवा जीवनसाथी,या  अनारोYयामुळे , काह8ंना 

कुसंगतीमळेु वैवा3हक जीवनातील सुख �मळणे अशXय  होईल. जपा. वास  योग येतील.  

या राशी,या  लेखक-ले`खकांचे लेखन Aंथ^पाने  �सI  होणे संभवते. पण भावंडाकडून 

मनGताप  3दला जाणे संभवते. म3ह5या,या  उ@तराधा%त  काह8 दबलेल8 जनुी पर्करणे 

असतील तर @यांचा  प5ुहा  Mास  सहन करावा लागWयाची  शXयता  आहे. शbु  

Aहा,या  अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 3दलासा �मळेल. 

jIा  असेल तर jीहनमुान  उपासना अनकुुल व सखुशां=तदायक होईल.  

 

 (३) �मथनु - या राशी,या  शासकUय, =नम-शासकUय नोकरद◌ार मंडळीना या म3ह5याचा  

संपणू%  काळ अनकुुल, ग=तकारक  व लाभदायक असoयाचा  अनभुव येईल. तसेच 

शाGMीय  संशोधन NेMात  काय%रत  असणारांनाह8 काळ अनकुुल व ग=तकारक  

होईल. पण या राशी,या  यवुकांनी हातच ेसोडून नवीन काह8 करWयाचा  �वचारह8 क  ̂नये. 

आहे तो उwयोगच च◌ालू ठेवावा. वैwयकUय iयवसाय , औषध�वbेतेयांना  काळ लाभदायक 

होईल. पण अ5य  iयवसाय  असणारांना माM  अडचणी, अडथळे यांना तyड देताच क◌ाळ 

iयतीत  करावा लागेल. अzया@मात  रस असणारांना उपासनेwवारे आzयाि@मक  गती  

साधणे शXय  होईल. गHु-शbुा,या  अनकुुलतेने कुटंुब◌ात शभु घटना घडतील व कौटंुfबक 

सखुसमाधान लाभेल. काह8 मंडळीना धनलाभ तर काह8ंना ऐषआरामाची साधने ाtत  

होणे संभवते. असे असले तर8 राहूमळेु गFृसौcयात  बाधा येWयाची  शXयता  3दसते. जपा.  

म3ह5या,या  उ@तराधा%त  काह8 मंडळीना मौoयवान  वGतूंचा  लाभ होWयाची  शXयता  

जाणवते; तर काह8ंना परदेशगमनाची संधी ाtत  होईल असे वाटते. राजकारण, 

Rचuक@सक  बौ�Iक  NेM  असणारांना कतृ%@व  �सI   करWयास  काळ अनकुुल होईल. 

दमा, अ5य  वात�वकार असणारांनी �वशषे जपावे. अकारण काoप=नक  Rचतंा क  ̂नये व 

मनGताप  क^न घेऊ नये. म3ह5या,या  अखेर,या  सtताहात  शार8Dरक, मान�सक Mास  

होणे संभवते. जपा. jIा  असेल तर गHु द@ताMयेाची  उपासना अनकुुल होईल. दररोज 

=नय�मतपणे “बाव5न  qलोकU  गHुचDरMाचे “ पठण करा.  

 

(४) कक%  - या राशी,या  नोकरदार मंडळीना म3ह5याचा  उ@तराध%च  अनकुुल, 



 

 

ग=तकारक  व लाभदायक होईल. पण म3ह5या,या  पूवा%धा%त  भय, मान�सक ताण , 

=नराशा, मानहानी सहन करावी लागWयाची  शXयता  3दसते. जपा. शXयतो  वास  क  ̂

नका. कारण वासात  Mास  होणे संभवते. मुलां,या  �व�वध समGयांमुळे  या राशी,या  

मंडळीना अपे�Nत  संत=तसखु �मळणे शXय  होईलसे वाटत नाह8. जपा. गHु - हश%ल  

शभु योगामळेु उ,च  बौ�Iक  काय%क ◌्षेM असणारांना, शाGMीय  संशोधन काय%NेM  

असणारांना काळ अनकुुल व ग=तकारक  होईल. या राशी,या  लेखकांचे लेखन Aंथ^पाने  

पर्�सI  होईल. पाWयाशी  संबंRधत  जीवन iयवसाय  असणारांनी �वशषे जपावे. धोका 

संभवतो. तसेच �वषभयह8 संभवते. जपा. गHु-शbुा,या  अनकुुलतेने कौटंुfबक सखु 

समाधान  व गहृसौcय  लाभेल. हातनू उ@तम  कामRगर8 घडले पण बंधसुखुात बाधा येणे 

संभवते. जपा. म3ह5या,या  अखेर,या  सप◌्ताहात श=न-मंगळ कुयोगामळेु  यांfMक  

तांfMक  iयवसाय  असणारांना अडचणी, अडथळे सहन कर8तच वाटचाल करावी लागेल . 

पण कला NेMातील   मंडळीना माM  गती , यश व अथ%लाभ  या l�ट8ने  काळ खपूच 

अनकुुल होईल. या राशी,या  �वwया�याsनाअनारोYय , नैराqय , अ5य  गो�ट8ंच ◌ा मोह आद8 

कारणांमळेु शैN`णक  गती  करणे कठnण होईल. जपा.  jIेने  jीगणेश  उपासना 

करा.   

 

(५) �सहं - या राशी,या  मंडळीना या म3ह5याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह8, असेच 

9हणावे  लागेल. @यामळेु  सतत मना�वHI  घटना घडणे, कोणाशी न पटणे, आRथ%क  

समGया  MGत  करणे, शार8Dरक jम , क�ट , दगदग सहन करावी लागणे, राह@या  

जागेची समGया  uकंवा Gथावरसंबंधी  वाद  =नमा%ण  होणे अशापैकU कारणांनी असFय 

मनस◌्ताप होणे संभवते. @यात  भर 9हणनू  दा9प@य  जीवनात दोघांपैकU एका,या  

अनारोYयाची  समGया  , मतभेद  यांमळेु MGत  iहाल . अशा सव%  ब◌ाजूंनी =तकुल  

काळात मना व बIुीवर  ताबा ठेवून, मौन �त  धारण क^न, सहनशील बननू 

आzयाि@मक  उपासनेत काळ iयतीत  करा, असे मनापासनू आAहाने  सांगावेसे  वाटते.  

नपेNा  शार8Dरक उ�णता  भडकून उ�णतेचे  �वकार अनारोYय  =नमा%ण  करतील व आगीत 

तेल ओतoयासारखी  पDरिGथती  =नमा%ण  होईल. जपा.  काह8 मंडळीना पोटाच े �वकार, 

काह8ना  मMूाशय  �वकार, काह8ना @वचा  �वकार वा मुखदंत �वकार   MGत  करWयाची  

शक्यता जाणवते. जपा. सतत सावधानतेने आचरण करा. अपघात भय आहे.  नोकर8 

असो वा iयवसाय  असो, अडचणी, अडथळे, �वरोध अशापैकU घटना घडून असFय 

मनाताप सहन करावा लागेल. अशा पDरिGथतीत  संत तकुोबांचे “ महापरेु झाड ेजाती, तेथे 



 

 

लiहाळे  वाचती “ हे वचन आठवा आ`ण न�तेने  वागा. @यामुळे  होणारा मनGताप  खपूच 

कमी होईल. या राशी,या  iययGथानी  असलेला उ,च  राशीतील गHु Aह  आzयाि@मक  

उपासनेस अनकुुल आहे. ती उपासनाच सव%  सहन करWयाची  शXती  देईल. jीगHुदेव  

द@ताMयेाची  उपासना करा. दररोज “बाव5न  qलोकU  गHुचDरMा “ च ेपठण करा.  

 

(६) क5या  - या राशी,या  मंडळीना या म3ह5या,या  काळात शार8Dरक-मान�सक 

अनारोYया,या  Mासाबरोबरचगैरसमज , मतभेद, जीवनसाथीच ेअनारोYय   अशा कारणांनी 

वैवा3हक जीवनातील सुख◌ातह8 बाधा येणे संभवते. जपा. मन सतत अGवGथ  राह8ल. 

�यांचा  भागीदार8त iयापार -iयवसाय  असेल @यांनी  भागीदार8त काह8ह8 कारणाने बाधा 

येणार नाह8, याची काळजी �यावी . कोट%  करणे  असतील तर ती पढेु ढकलWयाचा  

य@न  करावा. काह8 मंडळीना फसवनकुUचा मनGताप  सहन करावा लागWयाची  शXयता  

जाणवते. काह8ंना उगीचच आपoयाला  काह8 आजार झाला असoयाची  भावना MGत  

कर8ल. काह8ंना काoप=नक  Rचतंा MGत  कर8ल. जपा. म3ह5या,या  उ@तराधा%त  शार8Dरक 

क�ट  व दगदग करावी लागoयाने  शार8Dरक उ�णता  भडकून उ�णता  �वकारांचा आजार 

MGत  करWयाची  शXयत ◌ा 3दसते. जपा. तसेच काह8 मंडळीना वात�वकारह8  MGत  

करतील. श=न-गHु शभु योगामळेु या राशी,या  यवुकांना मनपसंत अशी नोकर8 लागेल 

uकंव◌ा आवडीच े नवे काय%NेM  �मळू शकेल. गHु-शbु  या शभु Aहां,याअनकुुलतेने  

मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 3दलासा �मळेल. काह8ना भ�ूमलाभ तर काह8ना 

धनलाभ होणे संभवते. लाभGथानी  असलेoया  उ,च  राशीतील गHु Aहामळेु  इ,छा  

आकांNा  पणू%  होतील. अनेक मागाsनी  धनाtती  होईल. �ववाहे,छू  यवुकयवुतींचे 

�ववाह ठरतील व संप5न  होतील. या राशी,या  �वwया�याsना  शैN`णक  गती  साधणे 

शXय  होईल. उ@तराधा%त  गHुशbु  शभु योगामळेु गHुकृपा, ससुंगती, कUतL , �सIी  

असे काह8 �मळू शकेल. मन:शांतीसाठn दररोज “बाव5न  qलोकU  गHु चDरMाचे  पठण करा. 

 

(७) तळुा - या राशी,या  शासकUय, =नम-शासकUय सेवेत असणाKया  मंडळीना या 

म3ह5याचा  पवूा%ध%च   अनकुुल व लाभद◌ायक होईल. शाGMीय  संशोधन NेM , उ,च  

बौ�Iक  काय%NेM , �शNणNेM  , औषधी संशोधन NेM  अशापैकU काय%NेM  

असणारांन◌ा काळ अनकुुल, ग=तकारक , यशदायक व लाभदायक होईल. तसेच 

अzया@मात  रस असणारांना उपासनेwवारे आzयाि@मक  गती  साधणे शXय  होईल. पण 

@यासाठn  शार8Dरक-मान�सक -बौ�Iक  असे सव%  कारचे  आरोYय  उ@तम  राखता आले 



 

 

पा3हजे. कारण या राशी,या  ष�ठ  Gथानी  असलेले मंगळ व हष%ल  अनारोYयकारक  

आहेत. @यामळेु  शार8Dरक उ�णता  भडकणे, अगंावर फोड येणे, इजा होणे, मदुतीचा ताप 

येणे, डोके दखुणे वा म�द�ूवकार बळावणे अशापैकU आजार ह◌ोणे संभवते. जपा. तसेच 

काह8ंना पोट�वकार, रXत�वकार  वा ]दय�वकाराचा Mास  होWयाची  शXयता  आहे. 

म3ह5या,या  उतराधा%त  जीवनसाथीच े आज◌ारपण व अ5य  कारणाने गहरे नैराqय  येणे 

संभवते. जपा. कुसंगतीपासनू जपा. भागीदार8त iयापार -iयवसाय  असणारांनी काह8ह8 

कारणाने भागीदार8त बाधा येणार नाह8, याची काळजी �यावी . धनGथानी  असलेoया  शMू  

राशीतील शनीमळेु आRथ%क  समGया  MGत  करतील व कुटंुबात अ=न�ट  घटना घडणे 

संभवते. जपा. iययGथानी  असलेoया  राहूमळेु वैवा3हक जीवनातील सुखात बाधा येणे 

संभवते. जपा. श=न Aहा,या  साडसेाती,या  काळात अश◌ा सव%  मनGताप  देणाKया  घटना 

घडWयाची  शXयता  असल8 तर8 बधु, गHु,शbुा,या  काह8 माणातील  अनकुुलतेने  काह8 

लाभदायक घटनाह8 घडतील व 3दलासा �मळेल. jीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(८) विृqचक  - Gवत :च ेव जीवनसाथीच ेअनारोYय , =नयोिजत काया%त  येणारे अडथळे, 

अडचणी,  कुटंुबातील �य  जनांचे होणारे Gथलांतर  अशापैकU कारणांनी अGवGथ  iहाल  

व गहरे नैराqय  येWयाची  दाट शXयता  वाटते. पDरवत%नाच ◌ा काळ आहे ह8 गो�ट  

zयानात  �या  आ`ण मनावर ताबा ठेवून आ`ण सहनशील बननू =तकुल  काळास सामोरे 

जा. कुसंगती व iयसनाधीनता  यापासनू जाण◌ीवपवू%क दरू राहा. घरगतुी जीवनात 

लहानसहान कारणाव^नह8 कुरबरु8 होतील. पण =तकड ेदलु%N  करा. म3ह5याचा  पवूा%ध%  

संतती बाबत �व�वध समGयांनी  हैराण iहाल . पण मनावर संयम ठेवनू आचरण करा. 

तेच सखुाचे होईल. काह8 कारणाने �य  जनांपासून फारकत होणे संभवते. जपा.  या 

राशी,या  गभ%वती  िGMयांनी  �वशषे  जपावे. लॉटर8, जुगार अशा मोह पडणाKया  

गो�ट8पासनू  दरू राहा. नकुसान होWयाचीच  शXयता  आहे. नोकर◌ीत  वाममाग%  धन सहज 

�मळणे शXय  असले तर8 तो मोह टाळाच. हो@याचे  नiहते  होWयास  वेळ लागणार नाह8. 

गHु-हष%ल  शभु योगामळेु नोकर8त बढती, वेतनवाढ, उ,च  बौ�Iक  व शाGMीय  संशोधन 

काय%NेM  असणारांना, गढू संशोधकाना, कलाकारांना लेखक-क�वना या म3ह5याचा  

काळ अनकुुल, सखुकारक व लाभदायक होईल. माM  चोर8, अथ%हानी , अनारोYयता  

यापासनू जपावे. या राशी,या  नोकरदार मंडळीना म3ह5याचा  उ@तराध%च  अनकु◌ुल व 

लाभदायक होईल. jIेने  jीहनमुान  उपासना करा. हनमुानचा�लसा GतोMाचे  पठण 

करा.  



 

 

 

(९) धन ु- या राशी,या  मंडळीनी सzया  मनावर व �वचारशXतीवर  ताबा ठेवूनच सतत 

�वन�तेचे  आचरण करावे, असे Gप�ट  सांगावेसे वाटते. कारण या राशी,या  iययGथानी  

असलेला शMरुाशीतील  श=न Aह  पणू%पणे  =तकुल  असoयामळेु  घर8दार8 सव%  3ठकाणी  

सतत मनGताप  देणाKया  घटना घडWयाची  दाट शXयता  आहे. �वशषे क^न आRथ%क  

iयवहार  सावधानतेने व �वचारपूव%कच  करावेत. मान�सक ताणामळेु अनारोYय  होणे 

संभवते. जपा. काह8ंना अकारण कोट%  लचांड मागी लागoयाचा  Mास  सहन करावा 

लागेलसे 3दसते. �वशषे क^न म3ह5या,या  पवूा%धा%त  कौटंुfबक जीवनात गैरसमज, 

असमाधानकारक घटना, वाद, भांडणतंटे अशापैकU कारणांनी कौटंुfबक  सखुात व 

गFृसौcयात  बाधा येWयाची  दाट शXयता  आहे. काह8 मंडळीना र◌ाह@या जागेची समGया  

MGत  कर8ल तर काह8ना Gथावरसंबंधी  qन  MGत  करतील. @यामळेु  गहरे नैराqय  

येऊन अनारोYय  होणे शXय  आहे. जपा.  काळ =तकुल  आहे ह8 गो�ट  zयानात  घेऊन  

उगीच तbार8  करत बसू नका. बाहेर uफरताना, वाहने चालवताना सावधानतेने आचरण 

करा. अपघात भय आहे. अशा पDरिGथतीतह8  काह8 मंडळीना परदेशगमनाची  संधी 

�मळेल. काह8ना जलवासाची  संधी �मळेल. म3ह5या,या  उ@तराधा%त  मलुां,या  �व�वध 

समGयांनी  MGत  iहाल . ज5मकंुडल8त  योग असेल तर या राशी,या  काह8ंना अचानक 

धनलाभ वा वारसाहXकाने  धनलाभ होणे संभवते. jीहन ◌ुमान उपासना करा व 

=नय�मतपणे हनमुानचा�लसा   GतोMांचे  पठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशी,या  मंडळीना नोकर8 iयवसाया,या  l�ट8ने  म3ह5याचा  

पवूा%ध%च  अनकुुल असणार आहे. गHु-हष%ल  शभु योगामळेु उ,च  बौ�Iक   काय%NेM  

असणारांना व कठnण समGया  सोड�वWयाची  आवड असणारांना काळ यशदायक होईल.  

मह@@वाची  बाब 9हणजे  कोणाला जामीन राहू नका, uकंवा कोणाची आRथ%कजबाबदार8  

Gवीका^ नका. आRथ%क  iयवहार  �वचारपूव%क  व सावधानतेनेच करा. काह8ंना मनपसंत 

अशी नोकर8 �मळू शकेल; तर काह8ंना नवे काय%NेM  �मळू शकेल. या राशी,या  सtतम  

Gथ ◌ानी उ,च  राशीतील गHु Aहामळेु  या राशी,या  यवुXयवुतीना  �ववाहयोग संभवतो. 

तसेच नवे ेमसंबंध  वा Gनेहसंबंध  =नमा%ण  होणे संभवते. काह8ना धनलाभ होणेह8 

शXय  आहे. तसेच वासयोगह8  संभवतो. राहूमळेु कौटंुfबक सखुात व संतती सखुात 

बाधा येणे संभवते. म3ह5या,या  उ@त राधा%त  कौटंुfबक सखु व गहृसौcय  या l�ट8ने  

काळ =तकुल  असoयाचाच  अनभुव येईल. अनारोYय , =नयोिजत  काया%त  येणारे 



 

 

अडथळे, अडचणी, होणार8 3दरंगाई, वाढता खच% , संशय, गैरसमज यांमळेु वाद, भांडणे 

होणे संभवते. काह8 मंडळीना राह@या  जागेची समGया  MGत  कर8ल; तर काह8ंना 

Gथावरसंबंधी  समGया  MाGत  कर8ल. कुटंुबात असमाधानकारक घटना घडतील. @यामळेु  

असFय  मनGताप  सहन करावा लागWयाची  शXयता  जाणवते. अशा पDरिGथतीत  गHु-

शbुा,या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकु◌ुल घटना घडतील व 3दलासा �मळेल. jIा  

असेल तर jीगणेश  उपासना व jीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.    

 

(११) कंुभ - सzया  या राशी,या  मंडळीचे मन अ=तशय कोमल झाले असWयाची  

शXयता  3दसते. @यामळेु  शी�  मान�सक संवेदना होत असतील तर थोड े काह8ह8 

मना�वHI  घडले तर8 लग◌ेच गहरे नैराqय  येत असावे, असे वाटते. चचंल मनामळेु नाको 

ते घडत असWयाची  शXयता  वाटते. Gवभाव  अिGथर , चचंल, लहर8 झाला असWयाची  

शक◌्यताह8 नाकारता येत नाह8. �यांची  या राशीची लहान मुले असतील  @यांनी  मलुां,या  

आचरणाकड े �वशषे लN  देणे ज^र8च े होईल. या म3ह5यात  या राशी,या  मंडळीना 

आRथ%क  समGया  MGत  करतील. देणे wयावेच लाहेल; पण येणे असलेले धन माM  

�मळेल कU नाह8 याची शाqवती  नाह8. संतापामुळे शार8Dरक उ�णता  भडकून डोळे, घसा, 

मान, दाढा यापैकU कसले तर8 दखुणे MGत  कर8ल. @यातच  भर 9हणनू  फसवणकू होणे, 

आtते�टांशी  वाद, भांडणे होणे संभवते. म3ह5या,या  उ@तराधा%त  पDरिGथतीत  सधुारणा 

होणे संभवते.  धयै% , 3ह9मत  वाढेल. नोकरदार मंडळीना वेतनवाढ, बढती, मानाच ेGथान  

असे काह8 �मळWयाची  शXयता  जाणवते . कतृ%@व  कट  ◌्होईल व वDर�ठ  कौतकु 

करतील. याच काळात इजा, दखुापत  होणे संभवते. जपा.  गहृसौcय  लाभेल. शतेीवाडी 

असणारांना खपू लाभ होईल. सव%  कारचे  आरोYय  सुधारेल. पण नोकर8त वाममाग%  

धन सहज �मळणार असले तर8 तो मोह टाळाच. हो@याचनेiहते  होWयास   वेळ लागणार 

नाह8. जपा. श=न-गHु शभु योगामळेु Rचuक@सक  बौ�Iक  iयवसाय , 3हशबे, वuकल8, 

सoलागार8  iयवसाय , कोळसा, लोखडं iयापार8  यांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल.  

jIा  असेल तर हनमुान उपासना अनकुुल  होईल.  

 

(१२) मीन - सzया  या राशी,या  मंडळीचा Gवभाव  अिGथर , चचंल, लहर8 असा झाला 

असणे संभवते. @यात  कोणी काह8 उपदेश केला तर असFय मनGताप  होत अस◌ावा, 

असेह8 वाटते. या राशीची लहान मलेु तर अ=तशय हूड, �ा@य  झाल8 असWयाची  शXयता  

जाणवते. पण मनGताप , =नयोिजत काया%त  येणारे अडथळ◌े, Rचतंा यांमळेु  अनारोYय  



 

 

होणे संभवते. रXतदाब , ]दय�वकार असणारांनी अRधक जपावे. या राशी,या  iयापार8  

मंडळीना  GMीAाहकांकडूनच  अRधक अथ%लाभ  होईल. नोकर8-iयवसायास  काळ 

=तकुल  असoयामळेु  क�ट , पDरjम , दगदग होऊन अनारोYय  होणे स◌ंभवते. जपा. पण 

शbुामळेु  कौटंुfबक सखु लाभेल व मनोनकुुल घटना घडतील.  सtतम  Gथानी  असलेoया  

राहूमळेु �व�वध कारणांनी वैवा3हक सुखात बाधा येणे संभवते. जपा.  या राशी,या  

�वwया�याsना  शैN`णक  गतीस  काळ अनकुुल होईल. नवे ेमसंबंध  वा Gनेहसंबंध  

जुळून येतील. अथ%लाभ  होणेह8 संभवते. या राशी,या  काह8 मंडळीना दरूचा वासयोग  

संभवतो. गtुत  पोल8सखा@यात  काय%रत  असणारांना काळ अनकुुल, ग=त कारक व 

लाभदायक होईल. पायी चालताना, वाहन चालवताना सावधानतेने व मन आ`ण बIुीवर  

ताबा ठेवनूच आचरण करा. अपघात भय संभवते. jIा  असेल तर jीगHुदेव  

द@ताMयेाची  उपासना करा. दररोज =नय�मतपणे “बाव5न  qलोकU  गHुचDरMाचे “ पठण 

करा. 

 

 

 

                      =====ooo0ooo===== 


