
 

 

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

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

(१) मेष - या राशी*या  मंडळीना नोकर/-0यवसाया*या  2	ट/ने  या म3ह5याचा  पवूा9ध9  

अ<धक अनकुुल व लाभदायक होईल. 0यवसाया?नम ि◌Bत परध�म9यांशी  0यावसा?यक संबंध  

असणारांना अशा संबंधामळेु अ<धक धनलाभ होणे संभवते. बौ�Fक  काय9GेH  

असणारांना हाती घेतलेलय्ा काया9त  यश �मळेल व धनलाभ होईल. पण वत9मान  

काळात या राशी*या  मंडळीचा Kवभाव  अBयंत  लहर/ होLयाची  शMयता  जाणवते. 

Kवभावावर  ?नयंHण  ठेवले नाह/त तर माH  �वपर/त पPरिKथती  ?नमा9ण  होLयाची  

शMयता  आहे. जपा. सतत सावधानतेने आचरण करा. कुमागT  �मHांपासनू  दरू राहा. 

अ�वचाराने खच9  होणार नाह/, याची काळजी Vया . नपेGा  आ<थ9क  समKया  HKत  

करतील. जपा. शHरूाशीत  असलेला शनी Wह  मान�सक आरोXय  Yबघडवू शकेल. 

Bयामळेु  शार/Pरक अनारोXय  होणेह/ संभवते. जपा. �व�वध कारणांनी संत?तसखुात बाधा 

येणे संभवते. या राशी*या  गभ9वती  स◌्YHयांनी अकारण दगदग कZ नये. पण ग[ु-श\ु  

या शभु Wहां*या  अनकुुलतेमळेु कौटंुYबक सखुसमाधान लाभू शकेल. स]जनांचा  सहवास 

लाभेल. काह/ मंडळीचे कौतकु होईल. या राशी*या  �व^या_या`ना  शैGbणक  cगती  

करणे शMय होईल. नवे cेमसंबंध  वा Kनेहसंबंध  ?नमा9ण  होतील.  म3ह5या*या  

उBतराधा9त  जीवनसाथीशी मतभेद, भांडणे होणे संभवते. जपा. तसेच काह/ना पोट�वकार 

तर काह/ना मHूाशय�वकाराचा  आजार Hस ् त कर/लसे 3दसते.  eFेने  �शवोपासना 

करा. तसेच eीगणेश  उपासना व हनमुान उपासनाह/ अनकुुल होईल.  

 

(२) वषृभ - या राशी*या  मंडळीना य◌ा म3ह5याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह/, असेच 
hहणावे  लागेल. नोकर/-0यवसाया*या  2	ट/ने  म3ह5याचा  उBतराध9काह/  cमाणात  

अनकुुल होईल. केवळ मानसोपचार त]5य  व iव  पदाथा`चे  0यापार/  यांनाच संपणू9  

म3ह5याचा  काळ अनकुुल व लाभदायक होLयाची  शMयता  आहे. तसेच दलाल/, 

क�मशनवर 0यवसाय  असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. म3ह5या*या  

पवूा9धा9त  Kवत :च ेव मलुांपैकk कोणाच ेअनारोXय  मनKताप  देLया ची शMयता  3दसते. 

तसेच �व�वध कारणांनी अपेlGत  संत?तसुख �मळLयाची  शMयता  3दसत नाह/. या 

राशी*या  गभ9वती  िKHयांनी  �वशषे जपावे. मंगळ Wहा*या  c?तकुलतेमळेु   कौटंुYबक 



 

 

सखुात �व�वध कारणानी बाधा ?नमा9ण  होणे संभवते. पण गु[-श\ु  या शभु Wहां*या  

अनकुुलतेमळेु  पPरिKथती  आटोMयात  राह/ल. तर/ह/ ग[ु Wहामळेु  नातेवाईक मंडळीकडून  

Hास  होLयाची  शMयता   3दसते. पण हाच ग[ु Wह  Kथावर  खरेद/ �व\k  0यवहारास  

अनकुुल व लाभदायक होईल. श\ुामळेु  �मHसखु  व ऐषआराम �मळू शकेल. तसेच 

]यांची  शतेीवाडी असेल अशांना Bयापासनू  लाभ होLयाची  शMयता  आहे. लाभKथानी  

असलेलय्ा हष9लमळेु  ?नणा9यक  असे काह/च घडLयाची  शMयता  3दसत नाह/. उलट 

�मHांशी  भांडणे होऊन शHBुव  ?नमा9ण  होLयाची  शMयताच अ<धक 3दसत◌े. जपा. पण 

लाभKथानी  हष9लसह  असलेला केतू  काह/ cमाणात  सखु, समाधान , यश व शांती देऊ 

शकेल. eFा  असेल तर ग[ु दBताHयेाची  उप◌ासना व eी  हनमुान उपासना मन:शांती 

देऊ शकेल.  

 

(३) �मथनु - या राशी*या  यवुकांनी सpया  आहे ती नोकर/ वा 0यवसायच नेकkने 

करावा. Kवत:*या  हातच े सोडून नवीन काह/ करLयाचा  cयBन  मुळीच  कZ नये. 

नकुसान होईल व पqचाBताप  करावा लागेल. जपा. <चrकBसक  बौ�Fक  नोकर/ 0यवसाय  

असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. मBुसsी , राजकारणी असणारांना काळ 

लाभदायक होईल. आरोXयाचे  2	ट/ने  पाहता वात�पBताच ◌ा Hास  होणे संभवते. 

अpयाBमात  रस असणारांना उपासने^वारे आpयािBमक  cगती  साधणे शMय होईल. र�व 

Wह  c?तकूल  असtयामळेु  �cय  जनापासनू दरुावा सहन करावा लागLयाची  शMयता  

3दसते. तसेच नोकर/त वPर	ठांचा  Hास  सहन करावा लागLयाची  शMयताह/  नाकारता 

येत नाह/. तस◌ेच कौटंुYबक मतभेद, वाद, भांडणे अशामळेु असuय मनKताप  होणे संभवते. 

जपा. ?नयोिजत काया9त  अडचणी, अडथळे येणे, खचा9त  वाढ होणे अशापैक◌ी कारणांनी 

गहरे नैराqय  येणेह/ शMय 3दसते. जपा. पण ग[ु-श\ु -बधु हे शभु Wह  अनकुुल 

असtयामळेु  �मHसखु  लाभेल. cवासाचे  योग येतील, या राशी*या  लेखकांचे लेखन 

WंथZपाने  c�सF  होणे संभवते.  या राशी*या  0यापार/  मंडळीना KHीWाहकाकडूनच  

अ<धक आ_ला9भ  होईल. श\ुा*या  अनकुुलतेमळेु काह/ना भ�ूमलाभ, काह/ना मान-

c?त	ठातर   काह/ना   धनलाभ होणेह/ संभवते. मंगळ Wहामळेुधयै9 , 3हhमत  व  

महBवाकांGा  वाढेल.  eीगणेश  व eीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती  

लाभेल.  

 

(४) कक9  - या राशी*या  मंडळीना या म3ह5या *या  काळात अन◌ुूकुल-c?तकुलअसे  



 

 

�व�वध cकारचे  अनभुव येतील व Bयानसुार  सखुद:ुख सहन करावे लागेलसे 3दसते, 

अनपेlGत  आ<थ9क  जबाबदाxया  येणे संभवते. Bया  कशा पूण9  होतील याची <चतंा 

HKत  कर/ल. आ<थ9क  येणे येणार नाह/, पण देणे माH  ^यावेच लागेल. Bयामळेु  Bया  

आ<थ9क  गरजा पणू9  करLयासाठy  अधि◌क क	ट  पPरeम  करावे लागतील. Bयामळेु  

शार/Pरक अनारोXय  होईल व शार/Pरक उ	णता  भडकून उ	णता  �वकार बळावतील. घसा, 

दाढा, मान यांचे द◌ुखणे HKत  कर/ल. काह/ना डोzयाची दखुणी होतील. अशा 

पPरिKथतीत  शHBुव  ?नमा9ण  होणार नाह/, याची काळजी Vया . पण छु|या  शHूचंा  

Hास  होLयाची  शMयताह/  नाकारता येत ना◌ेह/. जपा. शासकkय, ?नम-शासकkय नोकरदार 

मंडळीना म3ह5याचा  पवूा9ध9च  अ<धक अनकुुल व लाभदायक होईल. काह/ना पगारवाढ, 

काह/ना बढती, Mव<चत कोणास उ*च पद, तर अ5य  कोणास मानाच ेKथान  cा|त  होणे 

संभवते. वPर	ठ  तमु*या  कामाच े कौत◌ुक करतील. पण राहूमळेु काह/ना कोट9  लचांड 

HKत  कर/ल तर कोणा*या  बंधसुखुात बाधा ?नमा9ण  होईल. जपा. म3ह5या*या  

उBतराधा9त  �व�वध कारणांनी कौटंुYबक सखुात बाधा येLयाची  शMयता  जाणवते. 

Bयामळेु  काह/ना गहरे नैराqय  येईल व शार/Pरक अनारोXयास  त}ड ^यावे लागेल. पंचम 

Kथानी  असलेtया  शHरुाशीतील  शनीमळेु अपेlGत  संततीसखु �मळणार नाह/. मलुांपैकk 

कोणास कसला तर/ Hास  HKत  कर/ल. कोणास ?न[त◌्साह वाटेल. या राशी*या  

मंडळीनी या म3ह5या*या  काळात पाLयापासून  जपावे. तसेच �वषबाधा होLयाची  

शMयताह/  3दसते. जपा. “वZन कkत9न , आतनू तमाशा “ अशा cकारचे  आचरण कZ 

नका. शाKHीय  संशोधन काया9त  काय9मXन  असणारांना काळ अनकुुल होईल. 

परदेशगमनाची संधी �मळेल. मन:शांतीसाठy आवडBया  दैवताची उपासना करा.  

 

(५) �सहं - या राशी*या  मंडळीनी या म3ह5या*या  काळात आपtया  अहंकार/ व संतापी 

Kवभावावर  ?नयंHण  ठेवून व  िजभेला लगाम घालनू आचरण केले तरच शभु Wहां*या  

अनकुुलतेने घडणाxया  मनोनकुुल घटनांचा सखुानंद अनभुवणे Bयांना  शक◌्य होईल. िजsी  

Kवभावामळेु  अकारण क	ट , दगदग होऊन शार/Pरक अनारोXय  होणे संभवते. जपा.  

आ<थ9क  <चतंा व कौटंुYबक कलह HKत  करतील. Bयामळेु  उ	णता  भडकून नेH�वकार  

बळावणे संभवते. जपा. तसेच काह/ मंडळीना Bवचारोग , रMत�वकार , मखुदंत�वकार 

अशापैकk आजारांना सामोरे जावे लागLयाची  शMयता  जाणवते. अपघात भय आहे. जपा.  

वैवा3हक सखुाचे 2	ट/नेह/  काळ अनकुुल होईtसे  3दसत नाह/. अशा �वपर/त काळात 

मनावर  व बFुीवर  ताबा ठेवून आbण सहनशील बननू आचरण करणेच सखुाचे होईल. 



 

 

तरच ग[ु-श\ुा*याअनकुुलतेने  अनारोXय  ?नयंYHत  राहू शकेल व वैवा3हक जीवनातील 

सखुातह/ फारशी बाधा येणार नाह/. Bयामुळेच  मान�सक सुखशांती लाभू शकेल. सव9  

cकार*या  नोकरदार मंडळीना या म3ह5याचा  उBतराध9च   अनकुुल व लाभदायक होईल.  

वPर	ठ  अ<धकार/ तमु*या  कामाची cशंसा  करतील. काह/ मंडळीना बढती, काह/ना उ*च 

पद तर काह/ना एखादे मानाच े Kथान  �मळणेह/ संभवते. या राशी*या  सा3हिBयक  

मंडळीचे साहि◌Bय WंथZपाने  c�सF  होLयाची  शMयता  3दसते. तसेच शाKHीय  

संशोधन काया9त  काय9रत  असणारांना यश लाभू शकेल. eFा  असेल तर श◌्र/हनमुान 

व eीगणेश  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(६) क5या  - या राशी*या  मंडळीनी या म3ह5या*या  काळात �वचारशMतीवर  ताबा 
ठेवनू व मन शांत व िKथर  राखनू आचरण केले तरच c?तकुल  काळाशी मकुाबला करणे 

शMय होईल व सव9  cकारचे  अनारोXयह/  फारसे Yबघडणार नाह/. रMतदाब , �दय�वकार 

असणारांनी तर अ<धकच काळजी घेतल/ पा3हजे. काtप?नक <चतंा कZ नका. ?नयोिजत 

काया9त  अडचणी, अडथळे येणे संभवते. अशा पPरिKथतीत  सहनशील होऊन मन शांत 

ठेवा. तरच वात�वकार व उ	णता  �वकार ?नयंYHत  राहतील. काtप?नक <चतंा कZ नका. 

आपtयाला  काह/ आजार झाला आहे, अशी उगीचच शंका मनात येऊ देऊ नका. आ<थ9क  

0यवहार  �वचारपूव9क  करा. फसवणकू होणे संभवते. �cय  जणांशी वाद, भांडणे टाळा. 

भावंड�वषयक एखाद/ <चतंा HKत  करLयाची  शMयता  3दसते. या राशी*या  काह/ 

मंडळीना कुसंगतीचा अ?न	ट  पPरणाम भोगावा लागेलसे 3दसते. जपा. अpयाBम , 

समाजसेवा अशा काया9त  रस असणारांनी ते काय9च  मनापासनू करावे. Bयामळेुच  

मन:शांती लाभेल. या राशी*या  यवुकांना उBतम  नोकर/ वा नवे काय9GेH  �मळू शकेल.  

वौवा3हक जीवनात दोघात होणारे मतभेद, भांडणे, जीवनसाथीच े �व<चH  आचरण 

अशापैकk कारणांनी वैवा3हक सुखात बाधा येणे संभवते. जपा. कोट9  cकरणे  असतील तर 

ती आशय मनKताप  देतील जपा. या राशी*या  0ययKथानी  असलेला मंगळ c?तकुल  

असtयामळेु  काह/ जुन◌ी दबलेल/ cकरणे  असतील तर ती प5ुहा  उकरल/ जाऊन 

मनKताप  देतील. जपा. मन:शांतीसाठy eीगणेश  व eीहनमुान  उपासना करा.  

 

(७) तळुा - य◌ा राशी*या  मंडळीना या म3ह5या*या  काळात शार/Pरक-मान�सक 

अनारोXयाला  सामोरे जावे. लागLयाची  शMयता  3दसते. धनKथानी  असलेला 

शHरुाशीतील  शनी आ<थ9क  <चतंा ?नमा9ण  कार/लसे  3दसते. तसेच तो कौटंुYबक 



 

 

जीवनात अ?न	ट  घटना घड�वLयाची  शMयताह/  3दसते. अशा कारणांनी या राशी*या  

मंडळीना असuय मनKताप  सहन करावा लागLयाची  शMयता  आहे. जपा. रMतदाब , 

�दय�वकार असणारांनी सहनशील बननू मन व �वचारशMती  शांत राखLयाचा  cयBन  

करावा, हर उBतम . अpयाBमास  काळ अनकुुल असtयान◌े मन शांत व िKथर  

राखLयासाठy  आpयािBमक  उपासनेत मन गुंतवावे, असे सांगावेसे वाटते. अपेGाभंग  व 

मनासारखे काह/च घडत नसtयाने  गहरे नैराqय  येणे संभवते. जपा.  अ?त �वचार कZ 

नका. नपेGा  असuय डोकेदखुीचा Hास  सहन करावा लागेल. या राशी*या  काह/ 

मंडळीना तर म�द�ूवकाराचा आशय Hास  सहन करावा लागLयाची  शMयताह/  3दसते. 

जपा. अपेlGत  अथ9cा|तीसाठy  खपू क	ट , पPरeम  करावे लागतील. पण अशा 

c?तकुल  पPरिKथतीतह/  काह/ भाXयवान  मंडळीना मौtयवान  वKतूंचा  लाभ होLयाची  

शMयता  आहे. ग[ु-श\ुा*या  अनकुुलतेने काह/ cमाणात  इ*छा  आकांGा  पणू9  होतील.  

काह/ना धनलाभ तर काह/ना वाहनसुख �मळेल. या राशी*या  �ववाहे*चूचंे  �ववाह ठरतील 

व संप5न  होतील. या राशी*या  �व^या_या`ना  अपेlGत  शैGbणक  cगती  करणे शMय 

होईल. श\ुा*या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 3दलासा �मळेल.  

eीहनमुान  उपासना करा. हनमुानचा�लसा KतोHाच?ेनय�मतपणे  पठण करा.  

 

(८) विृqचक  - या राशी*या  मंडळीचा श?न Wहा*या  साडसेातीचा काळ असtयामुळे  

Bयांनी  सतत सावधानतेने आचरण करणे जZर/च ेहोईल.  या म3ह5या*या  काळात सतत 

मना�व[F  घटना घडLयाची  शMयता  आहे. पP्रय जनांमpये  दरूBव  ?नमा9ण  होणे, 

जीवनसाथी*या  अनारोXयाची  समKया  HKत  कर/ल. ?नयोिजत काया9त  अडथळे, 

अडचणी ?नमा9ण  होणे संभवते. म3ह5या*या  उBतराधा9त  अ<धक मनKताप  होणे 

संभवते. जपा.  संतापी, अहंकार/ Kवभावाला  लगाम घाला.  सतत न�तेचे  आचरण करा.  

“ महापरु◌े झाड े जाती, तेथे ल0हाळी  वाचती“  हे तकुोबांचे वचन pयानात  ठेवा. तरच 

होणारा मनKताप  ससुuय होईल. घरगतुी पPरिKथतीत  गैरसमज होणार नाह/त, याची 

काळजी घेतल/त तर खपूच सखुाचे होईल. म3ह5याचा  पवूा9ध9  या राशी*या  नोकरदार 

मंडळीना अनकुुल व लाभदायक होईल. माH  वाममाग9  धन सहज �मळणे शMय असले 

तर/ तो मोह टाळाच. होBयाचे  न0हते  होLयास  वेळ लागणार नाह/. जपा. 

KवतंH0यापार -0यवसाय  असणारानाह/ महि◌5याचा पूवा9ध9  लाभदायक होईल. 

बौ�Fकआbण   शाKHीय  संशोधन काय9GेH  असणारांनाह/ म3ह5याचा  पूवा9ध9  

अनकुुल, cग?तकारक  व यशदायक होईल.  या राशी*या  यवुकांना नवीन काह/ करावेसे 



 

 

वाटेल; पण तसा cयBन  कZ नका. या राशी*या   काह/ मंडळीना  पोट�वकाराचा Hास  

होणे संभवते. या राशी*या  �व^या_या`*या  शैGbणक  cगतीत  अडथळे येLयाची  

शMयता  आहे. eFा  असेल तर eीहनमुान  व eीगणेश  उपासना  मन:शांती देऊ 

शकेल.  

 

(९) धन ु - या राशी*या  0ययKथानी  शHरुाशीत  शनी असtयामळेु  या राशी*या  

मंडळीनी या म3ह5या*या  काळात सव9  आ<थ9क  0यवहार  सावधानतेने जपनू व काळजी-

पवू9क  करावेत. नपेGा  असuय मनKताप  सहन करावा लागेल. सpयाचा  काळ संकटे, 

अडचणीचा आहे ह/ गो	ट  सतत pयानात  ठेवनू �वचारपवू9क  आचरण केलेत तर खपूच 

सखुाचे होईल. शासकkय, ?नम-शासकkय नोकदार मंडळीना या म3ह5याचा  संपणू9  काळ 

अनकुुल, cग?तकारक  व लाभदायक होईल. इ*छाआकांGा  पूण9  होतील. मो�या 

ओळखी होतील. Bयामळेु  c?त	ठा  वाढेल. काह/ना मानाच े Kथान  तर काह/ना 

अ<धकारपद �मळणे संभवते. सामा5य  नोकरदार मंडळीनाह/  काह/ ना काह/ लाभदायक 

असे cा|त  होईलच. Bयामळेु  आ<थ9क  cा|तीह/  वाढेल. काळास अनकुुल असा KवतंH  

0यवसाय  करत असणाxया  मंडळीनाह/ 0यवसायात  cगती  होत असtयाचा  अनभुव येईल. 

सpया  या राशी*या  मंडळीचे मन अ?तशय भावनाशील झाले असLयाची  शMयता  वाटते.  

तय्ामळेु कोणाशी पटत नसावे, काह/ केले तर/ मनाच ेसमाधान होत नसावे, असे वाटते.  

भावने*या  भरात हातनू नको ते घडLयाची  शMयता  3दसते. �वषभय आहे. जपा. या 

राशी*या  काह/ मंडळीना जलcवासाची  तर काह/ना परदेशगमनाची संधी cा|त  होईल. 

नेप*यनू  व ग[ु हे दो5ह/  Wह  आpया िBमक  cगतीस  अनकुुल आहेत. आpयाBमात  रस 

असणारांनी Bयाचा  लाभ घेऊन उपासने^वारे आpयािBमक  cगती  साधावी. श\ुा*या  

अनकुुलतेमळु◌े ग[ुकृपा, ससुंगती, थोरकृपा cा|त  होईल व सािBवक  सखुसमाधान लाभेल.  

eFेनदररोज  ?नय�मतपणे ◌े बाव5न  qलोकk  ग[ुचPरHाचे  पठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशी*या  मंडळीनी या म3ह5या*या  काळात शार/Pरक-मान�सक 

आरोXयाकडे  �वशषे लG  देणे जZर/च ेहोईल. म3ह5या*या  प◌ूवा9धा9त  सतत मना�व[F  

घटना घडLयाची  शMयता  3दसते. Bयामळेु  असuय मनKताप  होऊन शार/Pरक उ	णता  

भडकेल व उ	णता�वकारांचा  Hास  ह◌ोणे संभवते. �वशषे कZन काह/ मंडळीना 

मळू0याधीचा  Hास  होणे संभवते. इतरांना असuय  शार/Pरक-मान�सक क	ट  सहन करावे 

लागLयाची  शMयता  आहे.  सतत सावधानतेने आचरण करा. कारण हाडमोड होणे 



 

 

संभवते. जपा. काह/ना मानहानी सहन करावी लागLयाची  शMयता  3दसते. म3ह5या*या  

पवूा9धा9त  �व�वध कारणांनी कौटंुYबक सखु व गहृसौ�य  व अपेlGत  संत?तसखु  �मळणे  

अशMय होईल. म3ह5याचा  उBतराध9  या राशी*या  नोकरदार मंडळीना cग?तकारक   व 

लाभदायक होईल. उ*च बौ�Fक  काय9GेH  असणारांना काळ अनकुुल व cग?तकारक   

होईल. या राशी*या  काह/ भाXयवान  मंडळीना परदेशगमनाची संधी �मळेल. माH  

आ<थ9क  0यवह◌ार �वचारपूव9क  व सावधानतेनेच  करा. आ<थ9क  समKया  HKत  

करLयाची  शMयता  3दसते.  अशाह/ c?तकुल   पPरिKथतीत  ]यां*या  ज5मकंुडल/त  

अचानक धनलाभाच ेयोग असतील तर Bयांना  असा अचानक धनलाभ वा वारसाहMकाने  

धनलाभ होणे संभवते.  तसेच काह/ना भ�ूमलाभ, c?त	ठा , मानस5म◌ान असे काह/ 

cा|त  होLयाची  शMयता  आहे. मन:शांतीसाठy eीगणेश  व eीहनमुान  उपासना करा.  

 

(११) कंुभ- सpया  या राशी*या  मंडळीचे अBयंत  कोमल झाले असLयाची  शMयता  

जाणवते. Bयामळेु  मान�सक संवेदना शी�  होत असtया  पा3हजेत. मन चचंल व बFुी  

अ?तशय अिKथर  झाल/ असेल तर अ�वचाराने खच9  होणे, �व<चH  आचरण घडणे, हाड 

नसणे, Bयामळेु  फटकळ बोलणे होऊन इतरांची मने दखुावल/ जाणे, अशा cकारचे  

आचरण होत असले पा3हजे.  तसे असेल तर थोड े जर/ मना�व[F  काह/ घडले तर/ 

लगेच गहरे नैराqय  येत असावे, असे वाटते. या राशी*या  नोकरदार मंडळीना संपणू9  

म3ह5याचा  काळ c?तकुल  आहे. Bयामळेु  मनKताप  होऊ नये, hहणनू  सतत सावधानतेने 

व �वचारपूव9क  नोकर/तील आपले कत90य  पार पाडावे. ]यांना  सहज वाममाग9  धन 

�मळणे शMय आहे तय्ांनी तो मोह कटाGाने  टाळावाच. तेच सुखाचे होईल. कोळसा, 

लोखडं व अ5य  धातचूे सा3हBय  �व\ेBयांना  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. तसेच 

<चrकBसक  बौ�Fक  काय9GेH  असणारांना काळ अनकुुल व cग?तकारक  होईल. 

जीवनसाथी*या  अनारोXयामुळे  rकंवा वाद, मतभेदामळेु अपेlGत  वैवा3हक जीवनातील 

सखुात बाधा येणे संभवते. जपा. तसेच भागीदार/त 0यापार -0यवसाय  असणारांनी संशय, 

गैरसमज अशापैकk कारणानी भागीदार/त बाधा येणार नाह/, याची काळजी Vयावी . कोट9  

cकरणे  असतील तर ती पढेु ढकलLयाचा  cयBन  करावा. ग[ु Wहा*या  अनुकुलतेमळेु 

नवे Kनेहसंबंध   वा cेमसंबंध  ?नमा9ण  होणे शMय 3दसते. पण मंगळ-श\ु  योगामळेु 

कुसंगतीचा Hास  होणेह/ संभवते. जपा. मन:शांतीसाठy eीहनमुान  उपासना करा.  

 

(१२) मीन -  या राशी*या  मंडळीचा Kवभाव  सpया  अ?तशय अिKथर , चचंल व लहर/ 



 

 

असा झाला असLयाची  शMयता  3दसते. Bयामळेु  काह/ केले तर/ चनै पडत नसावे. अशा 

पPरिKथतीत  कोणी समज�वLयाचा  cयBन  केला तर/ ते असuय होत असावे, असे 

3दसते. या राशीची लहान मलेु तर अ?तशय हूड व �ाBय  झाल/ असLयाची  शMयता  

आहे. जपा. मन:शांतीसाठy �शवोपासना अवqय  करा, असे सांगावेसे वाटते. या राशी*या  

नोकरदार मंडळीना या संपणू9  म3ह5याचा  काळ अनकुुल नसला तर/ शाKHीय  संशोधन 

GेH  असणारांना व ग|ुत  पोल/स खाBयातील  मंडळीना काळ अनकुुल व cग?तकारक  

होणे संभवते. शासकkय नोकरदार मंडळीना वाममाग9  धन सहज �मळणे शMय असले 

तर/ Bयांनी  तो मोह टाळावाच. तेच सुखाचे होईल. Kवत :*या  व जीवनसाथी*या  

अनारोXयामळेु  rकंवा वाद, मतभेदामळेु वैवा3हक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते. 

जपा. या राशी*या  काह/ मंडळीना पोट�वकाराचा  तर  काह/ना मHूाशय �वकाराचा ◌ाrकंवा 

◌ाउ	णता  �वकारांचा Hास  होणे संभवते. तसेच काह/ना रMत�वकार  वा मळू0याधीचा  

Hास  होLयाची  शMयता  3दसते. जपा. या राशी*या  0यापार/  मंडळीना 

KHी Wाहकांक डूनच  अ<धक अथ9लाभ  होईल. दरू*या  cवासाचे  योग येLयाची  शMयता  

आहे. या राशी*या  �व^या_या` *या  शैGbणक  cगतीत  अडथळे, अडचणी ?नमा9ण  

होLयाची  शMयता  आहे. जपा. eFा  असेल तर eीग[ुदेव  दBताHयेाची  उपासना 

अनकुुल होईल. दररोज ?नय�मतपणे “बाव5न  qलोकk  ग[ुचPर◌्Hाचे “ पठण करा.  

 

 

 

                         =====ooo0ooo===== 

 


