
 

 

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

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

(१) मेष - या राशी*या  मंडळीना  या म/ह1याचा  उ4तराध7च  अ9धक अनकुुल व 

<ग>तकारक  होईलसे वाटते. म/ह1या*या  पूवा7धा7त  संत>तसखुा*या  D	टEने  तापदायक 

जाGयाची  शHयता  /दसते. मलुांपैकJ कोणाच े आजारपण, कोणाच े �व9चM  आचरण, 

कोणाला आलेले नैराNय  अशापैक◌ी कारणांनी MPत  Qहाल . जपा. या राशी*या  गभ7वती  

िPMयांनी  अकारण दगदग कS नये. कौटंुUबक िPथतीत  गैरसमज, असमाधानकारक 

घटना, राह4या  जागेची समPया  अशापैकJ कारणानी मनPताप  होणे संभवते. पण गXु 

Yहा*या  अनकुुलतेमळेु फारसा मनPताप  होणार नाहE. उलट <ेमसंबंधा त  वाढ 

होGयाचीच  शHयता  अ9धक /दसते. शतेीवाडी असेल तर श\ुामळेु  काहE मंडळीना 

4यापासनू  भरपरू लाभ होईल. �मMसखु  �मळेल. म/ह1याच ्या उ4तराधा7त  शासकJय, 

>नम-शासकJय नोकरदार मंडळीना नोकरEत मनपसंत सखुसमाधान लाभेल. अ1य  लाभ 

होणेहE शHय /दसते. >नयोिजत काया7त  < गती होईल व समाधान लाभेल. ^यांचा  

परधमीयांशी Qयावसा>यक संबंध असेल अशांना अशा संबंधामळेु �व�वध <कारचे  लाभ 

होतीलसे /दसते. या राश◌ी*या अ	टम  Pथानी  शMरूाशीत  असले_या  श>न Yहामळेु  

अपे`ाभंग , असमाधानकारक घटना, मनPताप , अनारोaय , अपघात अशा <कार*या  

घटना घडू शकतील जपा.  अपे`ापतूbसाठd  कज7बाजारE  होऊ नका. आ9थ7क  येणे 

असेल तर ते वसलू होGयात  �वलंब होईल. कुमागb  �मMांपासनू  सावध राहा. सfया*या  

लहरE Pवभावावर  >नयंMण  ठेवू शकलात फारसा मनPताप  होणार नाहE, असे वाटते. 

gीगणेश  व gीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल व PवPथता  लाभेल.  

 

(२) वषृभ - या राशी*या  मंडळीना या म/ह1या*या  काळात र�व Yह  पूण7पणे  व 

मंगळ Yह  म/ह1या*या  उ4तराधा7त  <>तकुल  असणार आहेत. 4यामळेु   �व�वध 

कारणांनी कौटंुUबक सखुात बाधा येणे संभवते. सतत मनPताप  देणाiया  घटना घडणे 

संभवते. वाद, गैरसमज, असमाधानकारक घटना, >नयोिजत काया7त  येणारे अडथळे, 

होणारा �वलंब अशापैकJ कारणांनी असjय मनPताप  सहन करावा लागेलसे /दसते. काहE 

मंडळीना राह4या  जागेची समPया  MPत  करEल तर काहEना Pथावर  समPया  MPत  

करEल. म/ह1या*या  उ4तराधा7त  संतती�वषयक समPयेला  तkड lय◌ावे लागेल. नोकरEत 



 

 

वmर	ठां*या  Mासाची  भर पडलेसे वाटते. जपा. पण गXु Yहा*या  अनकुुलतेने काहE 

मनोनकुुल घटनाहE घडGयाची  शHयता  आहे. 4याच<माणे  श\ु  Yहा*या   अनकुुलतेने 

काहE भाaयवंताना  भू�मलाभ होईल तर काहEना धन, मान, <>त	ठा  असे काहE <ात  

होईलसे /दसते. या राशी*य◌ा QयापारE  मंडळीना PMीYहकाकडूनच  अ9धक अथ7लाभ  

होईल. दलालE, क�मशनवर Qयवसाय  करत असणारांना काळ लाभदायक होईल. पण या 

राशी*या  गर◌्भवती िPMयांनी  माM  अकारण दगदग कS नये. या राशी*या  सतम 

Pथानी  असले_या  शMरुाशीतील  शनी Yहामळेु  जीवनसाथी*या   अनारोaया ची समPया  

MPत  करEलसे /दसते. तसेच कुमागb  �मMांपासनू  दरू राहा. पण चांग_या  �मMांशी  

भांडू नका. PवतंM  Qयापार -Qयवसाय  असणारांना आ9थ7क  समPया  MPत  कारE_से  

/दसते. पण सव7च  PवतंM  Qयवसाय  करत असणारांना अिPथर  पmरिPथतीला  तkड 

lयावे लागेलसे वाटत◌े. सहनशील Qहा , मनावर ताबा ठेवा, व <>तकुल  काळाशी मकुाबला 

करा. भगवान शंकराची उपासना करा.  

 

(३) �मथनु - या राशी*या  मंडळीना नोकर◌ी-Qयवसाया*या  D	टEने  या म/ह1याचा  
पवूा7ध7च  अनकुुल व लाभदायक होईल. तेQहा  जे काय साfय  करावयाच ेते पवूा7धा7तच  

साधनू घेGया चा <य4न  करा. म/ह1याचा  उ4तराध7  <>तकुल  ठरGयाची  दाट शHयता  

/दसते.  अनारोaय , कौटंुUबक समPया , गैरसमज अशापैकJ कारणांनी कौटु◌ंUबक 

सखुसमाधानात बाधा येणे संभवते. जपा. >नयोिजत काया7त  अडथळे, �वलंब होGयाची  

शHयता  /दसते. तसेच बंधसुखुात बाधा येणेहE संभवते. जपा. आ9थ7क  समPया  MPत  

करतील. जपा. पण श\ु  Yहा*या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 

/दलासा �मळेल. या राशी*या  साहि◌ि4यक मंडळीचे लेखन YंथSपाने  <�सo  होणे 

संभवते. या राशी*या  काहE मंडळीना वात�प4ताचा  तर काहEना नेM�वकाराचा  Mास  होणे 

संभवते. जपा. 9चpक4सक  बौ�oक  Qयवसाय , शाPMीय  संशोधन काय7̀ ेM  

असणारांना काळ अनकुुल व  <ग>तकारक  व सखुकारक होईल. या राशी*य◌ा यवुक 

यवुतीना हातच ेसोडून नवे काहE करGयाची  उमb  येईल. पण 4यांनी  तसे काहE कS नये. 

आहे ती नोकरE वा Qयवसायच करावा. नवे काहE करGयास  काळ <>तकुल  आहे. 

अfया4मात  रस असणारांना उपासनेlवारे मन:शHती  व साि4वक  सखुसमाधान �मळू 

शकेल. तसेच काहE मंडळीना <वासाच ◌े तर काहEना परदेशगमनाचे योग येतील. या 

राशी*या  �वlयाrयाsना  शै`tणक  <गतीस  काळ  अनकुुल होईल. �मMसखु  लाभेल. 

वैवा/हक सखु व संत>तसखु लाभेल. gीगणेश  व gीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल व 



 

 

शांती लाभेल.  

 

(४) कक7  - सfया  या राशी*या  मंडळीचे मन व �वचार चचंल, अिPथर  व Pवभाव  
थोडा हvी  झाला असGयाची  शHयता  /दसते. तसेच चनैीकडे मनाचा ओढा असेल तर 

4यामळेु  अकारण gम  व दगदग सहन करावी लागत असेल. �शवाय आ9थ7क  समPयाहE  

MPत  करEत असावी, असे वाटते. पण अथ7<ातीसाठd  धडपड करEत असताना आ9थ7क  

फसवणकू होणार नाहE, याची काळजी yया . �<य  जनांशी वाद, भांडणे टाळा. अकारण 

9चतंा कS नक◌ा. शारEmरक उ	णता  भडकून डोळे, घसा, मान यापैकJ कसला  तरE आजार 

MPत  कारEलसे वाटते. नोकरE-Qयवसायात  म/ह1याचा  उ4तराध7  अनकुुल, प◌्रग>तकारक 

व लाभदायक होईल. या राशी*या  कतृ74ववान  मंडळीना नोकरEत बढती, मानाच ेPथान  

वा एखादेव उ*च पद असे काहE �मळणेहE संभवते. पण राहूमळेु बंधसुखुात बाधा येGयाची  

शHयताहE  /दसते. जपा. या राशी*या  पंचं Pथानी  शMरूाशीत  असले_या  शनीमळेु या 

राशी*या  �वlयारr्यां*या  शै`tणक  <गतीत  �व�वध कारणांनी अडथळे येGयाची  

शHयता  /दसते.  तसेच मलुांपैकJ कोणास >नX4साह , कोणास आजारपण, कोणास 

कुसंगती, कोणाच े कस_या  तरE मोहात मन अडक_याने  अ{यासाकडे  होणारे 

दलु7̀ ्अशापैकJ  कारणांनी या राशी*या  मंडळी*या  संत>तसुखात बाधा येGयाची  शHयता  

/दसते. शHयतो  बाहेरचे उघ|यावरचे पदाथ7  खाणे टाळा. �वषभय संभवते. तसेच 

पाGयाशी  संबं9धत नोकरE असणारांनी �वशषे जपावे कारण  जलभय आहे.  या राशी*या  

काहE मंडळीचे ढkगी आचरण उघड झा_यास  जनमानसात असलेलE 4यांची   <>तमा   

मलEन होईल.  जपा. मनापासनू gीगXुदेव  द4ताMयेाची  उपासना करा.  

 

(५) �सहं - या राशी*या  मंडळीना या म/ह1याचा  काळ फारसा अनकुुल नाहE, असेच 
}हणावे  लागेल. म◌्हणनू 4यांनी  आप_या  संतापी, अहंकारE Pवभावाला   मुरड  घालावी, व 

सतत सहनशीलतेचे व न~तेचे  आचरण कSन काळ Qयतीत  करावा, असे आYहा ने 

सांगावेसे वाटते. �वचारा*या  तं�Eत  आtण खळबळजनक  मनिPथतीत  न राहता सतत 

सावधानतेने आचरण करावे. 4यामुळे  सव7  <कारचे  आरोaय  फ◌ारसे न Uबघडता शभु 

Yहां*या  काहE <माणातील  अनकुुलतेने मधनू मधनू ^या  मनोनकुुल घटना घडतील 

4यांचे  सखुसमाधान अनभुवू शकाल. अपघात भय अस_याने  वाहने सावधानतेनेच चालवा, 

�वचारा*या  तं�Eत  कोणतेहE काम कS नका. नोकरE, Qयापार , Qयवसाय  काहEहE असो, जे 

जे घडले ते सहन कSनच �वपरEत काळ Qयतीत  करा. र�व, मंगळ, श>न हे तीन 



 

 

<>तकुल  अस_याने  व  हष7ल -नेप*यनूची  4यांना  साथ अस_याने  घरEदारE सतत 

मना�वXo  घटना घडGयाची  शHयता  /दसते. �दय�वकार, रHतदाब  अशी दखुणी 

असणारांनी तर मनाचा `ोभ  होणार नाहE याची काळजी yयावी . अ�वचाराच ेआचरण 

आ9थ7क  9चतंा >नमा7ण  करEल. जपा. शMरुाशीतील  शनि◌ Yहामळेु  कारण असो वा नसो, 

कौटंुUबक सखु व गहृसौ�य  यांत बाधा >नमा7ण  होणे संभवते. जपा. जीवनसाथीशी 

समजतूदारपणे आचरण के_यास  व द◌ोघांनी आपापले आरोaय  जप_यास  वैवा/हक 

जीवनातील सखुात फारशी बाधा येणार नाहE. केवळ शाPMीय  संशोधन व बौ�oक  

काय7̀ ेM  असणारांन◌ा काळ अनकुुल,  <ग>तकारक  व लाभदायक होणे शHय आहे. 

goा  असेल तर gीगणेश  व gीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(६) क1या  - या राशीची जी मंडळी आfयाि4मक  उपासना करतात, pकंवा ^यांना  

समाजकाया7ची  आवड आहे अशांना या म/ह1याचा  काळ अनकुुल, <ग>तकारक  व 

साि4वक  समाधान देणारा असाच �सo  होईल. तसेच या राशी*या  यवुकयवुतीना 

अपे�`त  अशी उ4तम  नोकरE वा नवे काय7̀ ेM  �मळGयाची  शHयता  आहे. पर्वासाच े

योग येतील. र�व-मंगळ  पणू7पणे  <>तकुल  अस_यामळेु  अकारण खच7 , गैरसमजाने 

वाद, भांडणे यांमुळे असjय मनPताप  सहन करावा लागेलसे /दसते. काहE जनुी दबलेलE 

<करणे  असतील तर 4यांचाहE  प1ुहा  Mास  सSु  होGयाची  शHयता  /दसते. जपा. 

�मMांशी  �वत	ुट  येणे संभवते.  तसेच काहE मंडळीना कुसंगतीची बाधा होणे संभवते. 

जपा. जीवनसाथी*या  लहरE आtण �व�`त  आचरणामुळे, गैरसमजामळेु, मतभेदामळेु 

वैवा/हक जीवनातील सुख समाधान �मळणे अशHय होईल. दोघांपैकJ कोणी एकाने 

समजतूदारपणे आचरण के_यास  संबंध फारसे ताणले जाणार नाहEत. कोट7  < करणे 

असतील तर ती पढेु ढकलGयाचा  <य4न  करावा. भागीदारEत Qयापार -Qयवसाय  असेल 

तर काहEहE कारणाने भागीदारEत बाधा येणार नाहE, याची काळजी yयावी . या राशी*या  

काहE मंडळीना आप_याला  उगीचच काहE आजार झा_याची  भावना होईल व 4यामळेु  

अकारण नैराNय  येणे संभवते. अशा पर्>तकुल पmरिPथतीतहE  काहE भाaयवंतांना  

मौ_यवान  वPतूंचा  लाभ होणे संभवते. या राशी*या  काहE मंडळीना वाि4वकाराचा  तर 

काहEंना फसवणकू◌ीचा Mास  सहन करावा लागGयाची  शHयता  /दसते. gेoा  असेल तर 

दररोज >नय�मतपणे “बाव1न  NलोकJ  गXुचmरMाचे  “ पठण करा.  

 

(७) तळुा - या राशी*या  शासकJय, >नम-शासकJय नोकरदार मंडळीना या म/ह1याचा  



 

 

पवूा7ध7च  अ9धक अनकुुल, <ग>तकारक  व लाभदायक होईल. र�व  Yहासह   गXु 

YहहE  या राशी*या  लाभPथानी  अस_याने  इ*छा  आकां`ा  पूण7  होतील. काहEना बढती, 

काहEना उ*च पद तर काहEना मानाच े Pथान  <ात  होईल. काहEंना धनलाभ होईल.  

काहEंना वाहनसुख �मळेल.  या राशी*य◌ा �वlयाrयाsना  �श`णात  <गती  करणे शHय 

होईल. नवे �मM  �मळतील. या राशी*या  �ववाहे*छू  यवुक यवुतीचे �ववाह जुळून येतील. 

Pवतं M  Qयवसाय  असणारां*या  Qयवसायात  वाढ होऊ शकेल. काहE मंडळीना 

परदेशगमनाची संधी �मळेल. पण म/ह1या*या  उ4तराधा7त  पmरिPथतीत  बदल ह◌ोणे 

संभवते. 4यामळेु  या राशी*या  मंडळीनी जे काय साfय  करावयाच े  ते म/ह1या*या  

पवूा7धा7तच  साधनू घेGयाचा  आटोकाट <य4न  करावा. म/ह1या*या   उ4तराधा7त  

मनPताप , द:ुख ,  9चतंा , सतत माि1वXo  घटना घडGयाची  शHयता  जाणवते. जपा. 

या राशी*या  धनPथानी  शMरु ◌ाशीतील श>न Yह  अस_याने  आ9थ7क  समPया  MPत  

करतील. कुटंुबात अ>न	ट  घटना घडGयाची  शHयता  /दसते. जपा. कोट7  <करणे  

असतील तर 4य ◌ा◌ंचा Mास  होणे संभवते. या राशी*या  यवुकांना हातच ेसोडून नवीन काहE 

करGयाची  उमb  येईल. पण 4यांनी  तसे न करता आहे तो नोकरE-Qयवस◌ायच करावा. 

काळ <>तकुल  अस_याने  नकुसान होGयाचीच  शHयता  आहे. जपा. PवतंM  Qयवसाय  

करत असणारांनी म/ह1या*या  उ4तराधा7त  आ9थ7क  उलाढाल कS नये. मनावर ताबा 

ठेवनू काळ  Qयतीत  करावा,  हे उ4तम . अ9धक �वचाराने काहEना  डोकेदखुीचा तर 

काहEना म�द�ूवकाराचा Mास  ह◌ोणे संभवते. जपा. >नयमाने दररोज हनमुानचा�लसा 

PतोMाचे  पठण करा.  

 

(८) विृNचक  - या राशी*या  मंडळीनी Pवत :*या  व जीवनसाथी*या  सरव् <कार*या  

आरोaय�वषयक  समPयांची  काळजी yयावी . दैनं/दन काया7त  व >नयोिजत काया7त  

अडचणी , अडथळे >नमा7ण  होGयाची  शHयता  आहे. तय्ामळेु कुटंुबातील �<य  जनांपैकJ 

कोणाच े Pथलांतर  झा_यामळेु  अPवPथ  वाटेल व काहE मंडळीना गहरे नैराNय  येणेहE 

संभवते. तसेच घरगतुी पmरिPथतीत  गैरसमजाने वाद, भांडणे होणे संभवते. जपा. या 

राशी*या  शासकJय, >नम-शासकJय नोकरदार मंडळीना या म/ह1याचा  संपणू7  काळ 

अनकुुल, <ग>तकारक  व �व�वध <कारचे  लाभ देणारा असाच �सo  होईल. मो�या 

अ9धकारE मंडळी*या  ओळखी होतील व 4यामुळे  लाभदायक पmरिPथती  >नमा7ण  होईल. 

काहEना मानाच ेPथान  तर काहEना उ*च पद �मळणेहE संभवते. सव7  काहE मनासारखे 

घडत अस_याचा  अनभुव येईल व सखुसमाधान लाभेल. नवे �मM  �मळतील. या 



 

 

राशी*या  ^या  मंडळीना सहज वाममाग7  धन �मळणे शHय आहे 4यांनी  तो मोह 

कटा`ाने  टाळावा. तेच सखुाचे होईल. शाPMीय  संशोधन, उ*च बौ�oक  काय7̀ ेM , 

गढू संशोधन अशा `ेMात  काय7रत  असणारांना काळ यशदायक व <ग>तकारक  

अस_याचा  अनभुव येईल. या राशी*या  �वlयारr्यां*या  �श`णात  अडचणी, अडथळे 

>नमा7ण  होणे संभवते. तसेच �व�वध कारणांनी या राशी*या  मंडळी*या   संत>तसखुात  

बाधा येणे संभवते. गुX-श\ु  या शभु Yहां*या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल 

घटना घडतील व /दलासा �मळेल. शHयतो  <वास  कS नका. <वासात  Mास  होणे 

संभवते. gीगणेश  व gीहनमुान  उपासना करा. >नय�मतपणे PतोMाचे  पठण करा. 

 

(९) धन ु - या राशी*या  QययPथानी  शMरुाशीतील  श>न Yह  आहे. 4यामळेु  सतत 

मनPताप  देणाiया  घटना घडGयाची  शHयता  आहे. }हणून  या राशी*या  मंडळीनी सतत 

मन व �वचारशHती  शांत ठेवनूच सव7  Qय वहार करावेत. �वशषे कSन सव7  आ9थ7क  

Qयवहार  काळजीपवू7क  व सावधानतेने करावेत. ◌ाकाहE मंडळीची मानहानी होणे संभवते; 

तर काहE*या  मागे कोट7<करणे  लागणे संभवते. जपा. 4यामळेु  अनारोaय  होGयाची  

शHयताहE  /दसते. या राशी*या  नोकरदार मंडळीना म/ह1याचा  उ4तराध7च  अनुकुल, 

<ग>तकारक  व लाभदायक होईल. काहE मंडळीना बढती, काहEना मानाच े pकंवा 

अ9धकाराच े पद �मळGयाची  शHयता  आहे. मा1यवरां*या  ओळखी होत◌ील व 4यातनू  

लाभदायक घटना घडतील. या राशी*या  काहE मंडळीना परदेशगमनाचे योग येतील; तर 

काहEना जल<वासाची  संधी �मळेल. म/ह1या*या  प◌ूवा7धा7त  �वरोधी पmरिPथतीला  सामोरे 

जावे लागेल.  मान�सक ताण सहन करावा लागेल. वडील QयHतीचा  �वरोध सहन करावा 

लागेल. घरगतुी पmरस9्थती कशीहE असो, तमुचे  समाधान होणार नाहE. कोणाशी पटणार 

नाहE. वाPतसुखु  �मळणार नाहE. या काळात या राशी*या  मंडळीचे मन अ4यंत  

भावनाशील होणार अस_याने  4यांनी  आfयाि4मक  उपासना करावी. आपलE ज1मराशी  

gीगXुदेव  द4ताMयेा*या  Pवा�म4वाची  अस_याने  gीदत ् ताMये  उपासना अनकुुल होईल 

व मन:शांती लाभेल. जलभय, वीजभय अस_याने  सावधानतेने सव7  कामे करावीत. श\ु  

Yहा*या  अनकुुलतेने काहE ल◌ाभदायक घटना घडतील. goेने  दररोज >नय�मतपणे 

“बाव1न  NलोकJ  गXुचmरMाचे “ पठण करा. 

 

(१०) मकर - या राशी*या  मंडळीना या संपूण7  म/ह1याचा  काळ  फारसा अनकुुल 
नाहE, असेच }हणावे  लागेल. मनPताप , आ9थ7क  9चतंा , अनारोaय , संत>तसमPया  



 

 

अशापैकJ कारणानी अPवPथ  Qहाल . केवळ शाPMीय  संशोधन काय7̀ ेM , उ*च 

बौ�oक  काय7̀ ेM , कोळसा, लोखडं QयापारE , यांनाच काहE <माणात  काळ अनकुुल व 

लाभदायक होGयाची  शHयता  /दसते. आ9थ7क  समPया , आ9थ7क  घोटाळे �शवाय 

अपे�`त  आ9थ7क  जबाबदाiया  कशा पूण7  होणार याची 9चतंा MPत  करEल. वैवा/हक 

जीवनातहE दोघांतील मतभेद, वाद, कोणा एकाच े अनारोaय  अशापैकJ समPया  MPत  

करतील. अशा पmरिPथती त काहE मंडळीना कुसंगतीचा द	ुपmरणामहE  सहन करावा लागेल. 

जपा. राहूमळेु कौटंुUबक सखु व गहृसौ�य  �मळGयात  अडथळे >नमा7ण  होतील. र�व ग◌्रह 

पणू7पणे  <>तकुल  अस_यामळेु  शारEmरक, मान�सक अनारोaय ,   मनPताप  देणाiया  

घटना, मलुांपैकJ कोणाच ेआजारपण अशापैकJ कारणांनी M Pत  Qहाल , असे वाटते. अशा 

<>तकुलकाळातहE  या राशी*या  ^या  मंडळी*या  ज1मकंुडलEत  अचानक धनलाभाच ेयोग 

असतील 4यांना  अचानक धनलाभ वा वारसा हHकाने  धनलाभ होणे संभवते. goा  

असेल तर या राशी*या  मंडळीनी gीहनमुान  उपासना करावी व दररोज >नय�मतपणे 

gीहनमुानचालEसा  PतोMाचे  पठण करावे.  

 

(११) कंुभ - सfया  या राशी*या  मंडळीचे अ4यंत  कोमल झाले असावे, असे वाटते. 

तसेच मान�सक संवेदनाहE शी�  होत अस_या  पा/हजेत. पण Pवभाव  माM  अिPथर , 

चचंल, लहरE असा झाला असGयाची  शHयता  जाणवते. 4यामळेु  अ�वचाराने खच7  होणे, 

�व9चM  आचरण होणे असे काहE घडत असावे, असे /दसते. �शवाय  िजभेला हाड 

नस_याने  बोलणे फटकळ व अपमान करणारे होत असGयाची  शHयताहE  जाणवते. तसे 

घडत असेल तर सांगावेसे वाटते कJ सहनशील Qहा , मौन �त  धारण करा, न~तेचे  

आचरण करा आtण <>तकुल  काळाशी मकुाबला करा. तेच सखुाचे होईल. अनारोaयाला  

>नमंMण  /द_यासारखे  घडले. र�व,मंगळ व शMरुाशीतील  श>न Yह  <>तकुल  आहेत. 

4यामळेु  घरEदारE सतत मनPताप  देणाiया  घटनाच घडGयाची  शHयता  /दसते. केवळ 

गXु-श\ु  या शभु Yहां*या  काहE <माणातील  अनकुुलतेने मनोनकुुल घटना घडतील व 

/दलासा �मळेल. या राश◌ी*या काहE मंडळीना उ	णता�वकारांचा  Mास  सहन करावा 

लागेलसे /दसते. तसेच काहEना पोट�वकाराचा  तर काहEना  मूMाशय�वकाराचा  आजार 

Mस ◌्त करEल. काहE मंडळीना रHत�वकाराचा  Mास  होणेहE संभवते. रHतदाब , �दय�वकार 

असणारांनी मन व �वचारशHती  शांत, िPथर  राखGयाचा  <यत ◌्न करावा. नोकरE-

Qयवसाय  कोणताहE असो, फारसे मनासारखे घडलेसे वाटत नाहE. केवळ यांUMकतांUMक  

नोकरE वा Qयवसाय  असणारांना , औषध�वक्रे4यांना  काळ अनकुुल होईलसे /दसते. या 



 

 

राशी*या  नोकरदार मंडळीपैकJ ^यांना  वाममाग7  धन सहज �मळणे शHय असेल 4यांनी  

तो मोह कटा`ाने  टाळावाच. हो4याचे  नQहते  होGयास  वेळ लागणार नाहE. जपा. 

मन:शांतीसाठd goेने  gीहनमुानचा�लसा  PतोMाचे  पठण करा.  

 

(१२) मीन - या राशी*या  मडळीचा Pवभाव  सfया  अ>तशय चचंल, लहरE, अिPथर  
असा झाला असावा, असे वाटते. मौजमजा करावी, ऐषारामात राहावे अशी व4ृती  उफाळून 

येत असावी,  असे वाटते.  या राशीच◌्या नोकरदार मंडळीना  या म/ह1याचा  पवूा7ध7च  

अनकुुल  होईलसे /दसते. तसेच उ*च बौ�oक  काय7̀ ेM  असणारांना,  

औषध�ंव\े4यांना , यांUMकतांUMक   नोकरE-Qयवसाय  असणारांना , वpकलE-स_लागारE  

Qयवसाय  असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. म/ह1या*या  उ4तराधा7त  

Pवत :च ेव जीवनसाथीच ेअनारोaयाची  समPया  MPत  करEल.  तसेच राहूमळेु वैवा/हक 

जीवनातील सखुसमाधानात बाधा येणे संभवते. जपा. या राशी*या  Qयय  Pथानी  असलेला 

नेप*यनू  9चतंा व नैराNय  >नमा7ण  करणाiया  घटना घडवील. पण गुत  पोलEस खा4यास   

4यां*या  काया7त  यश देGयास  अनकुुल होईल. म/ह1या*या  उ4तराधा7त  श>न-मंगळ 

क� �  योगामळेु उ	णता�वकार  बळावनू ताप येणे, फोड येणे, रHत�वकार  बळावणे, 

�दय�वकार बळावणे अशापैकJ आजार होणे संभवते. जपा. काहE मंडळीना अप<चाराचा  

Mास  सहन करावा लागेल, काहE*या  घरात चोरE झा_यामुळे  आ9थ7क  नकुसान होणे 

संभवते. मलुांपैकJ कोणाच े आजारपण तर कोणाची अ1य  समPया  मनPताप  देईलसे 

/दसते. म/ह1या*या  उ4तराधा7त  या राशी*या  सतम Pथानी  असणारे र�व-राहू-बधु 

�व�वध कारणांनी वैवा/हक जीवनातील सुखात बाधा >नमा7ण  करतील, असे वाटते. जपा. 

goा  असेल तर gी  गXुदेव द4ताMयेाची  उपासना करा. दररोज >नय�मतपणे “ 

बाव1न  NलोकJ  गXुचmरMाचे “ पठण  करा.  

 

 

 

 

                    =====ooooo0ooooo===== 


