
 

 

        रा�शभ�व	य - सट�बर , २०१४. 
       दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 

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

(१) म◌ेष - या राशी)या  मंडळीना या म.ह0याचा  काळ फारसा अनकुुल 

नाह6 असेच 7हणावे  लागेल.  पण म.ह0या)या  पवूा<धा<पे>ा  म.ह0याचा  

उ@तर ◌ाध< बारा जाईल, असे  वाटते. �व�वध कारणांनी  असEय मनFताप  

सहन करावा लागGयाची  शHयता  जाणवते. @यामळेुच  शार6Iरक अनारोKय  

होणे शक्य आहे. या राशी)या  यवुकांनी कुमागN  सहकाOयांपासनू  दरू राहावे. 

आPथ<क  समFया  RFत  करतील. मलुांपकैT कोणाच ेआजार, कोणाची अ0य 

समFया , �Uय  जनांपासनू होणारे दरू@व , नातेवाईक मंडळीकडून होणारा 

Rासयांमळेु  RFत  Vहाल . पण गुW Xहा)या  अनकुुलतेने कौटंुZबक सखु व 

गहृसौ]य  लाभेल.  म.ह0या)या  उ@तराधा<त  नोकरदार मंडळीना व ^यांचा  

परधमNयांशी  Vयावसा_यक संबंध आहे अशांना अथ<लाभ  व अनय् Uकारचे  

लाभ होणे संभवते. पण म.ह0या)या  अखेर)या  सताहात  थोडा मनFताप  

होGयाची  शHयताह6  जाणवते. शनी-मंगळ हे दो0ह6  �वरोधी गर्ह U_तकुल   

अस`याने  Fवत :)या  व जीवनसाथी)या  अनारोKयाची  समFया  RFत  

कर6ल. कोणाला उ	णता  �वकाराचा Rास  तर कोणाला शार6Iरक-मान�सक 

क	ट  सहन करावे लागतील.  7हणनू  मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू  

U_तकुल  काळाशी मकुाबला कराल तरच फारसा मनFताप  सहन करावा 

लागणार नाह6. सव<  Uकारचे  अपघात भय अस`याने  सतत सावधानतेने 

आचरण करा. deा  असेल तर dीगणेश  उपासना करा.  

 

(२) वषृभ-  या राशीच◌्या मंडळीना या म.ह0या)या  काळात 

अनकुुल/U_तकुल  असे  सं�मd  Uकारचे  अनभुव देणाOया  घटना घडत 



 

 

अस`याचा  अनभुव  येईल. गुW-शgु  या शभु Xहां)या  अनकुुलतेने 

मनोनकुुल घटना घडतील; तर र�व-मंगळ हे दाहक Xह  अनारोKयकारक  व 

ववैाहि◌क जीवनात मनFताप  देणाOया  घटना घडवतील, असे वाटते. या 

राशी)या  काह6 लोकांना Uवासाचे  योग येतील; तर काह6ंना बांधवांकडून 

अकारण मनFताप  .दला जाGयाची  शHयता  जाणवते. या राशी)या  लेखक 

मंडळीचे लेखन पFुतकjपाने Uका�शत  होणे संभवते. तसेच काह6ना 

अनपेk>त  अथ<ला भ होGयाची  शHयताह6  जाणवते. या राशी)या  नोकरदार 

मंडळीना म.ह0या)या  उ@तराधा<त  नोकर6त Rास  सहन करावा लागेल. 

@यामळेु  अनारोKय  होणेह6 संभवते. म.ह0या)या  पवूा<धा<त  कौटंुZबक 

Rासव  ववैा.हक जीवनातह6 मनFताप  सहन करावा लागेलसे .दसते. पण 

मान�सक रोग त^0य  व lव  पदाथा<चे  Vयापार6  यांना काळ अनकुुल व 

लाभदायक होईल. तसेच ^यांचा  शतेी Vयवसाय  आहे @यांना  काळ अन◌ुू◌ुकुल 

व लाभदायक होईल. ^या ◌ंचा भागीदार6त Vयापार -Vयवसाय  असेल @यांनी  

काह6ह6 कारणाने भागीदार6त बाधा येणार नाह6, याची काळजी mयावी . 

काह6ना �Uय  जनांपासनू द◌ुरावा _नमा<ण  झा`यामळेु  अFवFथ  वाटेल. सतत 

सावधानतेने आचरण करा. छोटे मोठे अपघात होGयाची  शHयताह6  जाणवते. 

जपा. deा  असेल तर dीगणेश  उपासना करा. मन:शांती �मळेल.  

 

(३) �मथनु -  या राशी)या  मंडळीना नोकर6-Vयवसाया)या  p	ट6ने  या 

म.ह0याचा  पवूा<ध<चअनकुु ल असणार आहे. @यामळेु  जे काह6 साqय 

करावयाच ेते म.ह0या)या  पवूा<धा<तचसाधनू  घेGयाचा  Uय@न  करा. पण 

उ)च Pचrक@सक  बौ�eक  व श◌ाFRीय संशोधन >ेRात  काय<रत  

असणारांना संपणू<  म.ह0याचा  काळ अनकूुल, Uग_तकारक  व लाभदायक 

होईल. अqया@मात  रस असणारांना उपासनेsवारे आqयाि@मक  Uगती  व 

साि@वक  सखुशांती �मळू शकेल. काह6 मंडळीना सचूक Fवने  पडतील; तर 



 

 

काह6ना परदेश Uवासाची  संधी �मळेल.  गुW-शgुा)या  अनकुुलतेमळेु या 

राशी)या  सवाtनाच  कमी-अPधक Uमाणात  �व�वध Uकारे  स0मान , 

U_त	ठा , भ�ूमलाभ, धनलाभ, शतेीवाडीपासनू लाभ अशा Uकारचे  लाभ 

होतील.  पण �व�वध कारणांनी अपेk>त  कौटंुZबक सखु व संत_तसखु 

लाभणे कठuण .दसते. म.ह0या)या  उ@तराधा<त  _नयोिजत काया<त  

अडचणी, �वलंब _नमा<ण  होणे, सतत मना�वWe  घटना घडणे अशापकैT 

कारणांनी आशय मनसत्ाप सहन करावा लागGयाची  शHयता  .दसते. 

@यामळेु  नरैाvय  येणे व शार6Iरक अनारोKय  होणेह6 संभवते.  काह6 

मंडळीना ताप येणे, इजा होणे, रHत�वकार , xदय�वकार  बळावणे अशापकैT 

आजारांना तyड sयावे लागेलसे .दसते. जपा. �शवाय चोर6 होणे, फसवणूक 

होणे अशापकैT कारणांनी अथ< हानी होGयाचीह6  शHयता  जाणवते. जपा.  

 

(४) कक�  - या राशी)या  मंडळीना  या म.ह0याचा  पवूा<ध<  कौटंुZबक 

सखुाचे p	ट6ने  तापदायक अस`याचा  अनभुव येईल. आते	टामqये  ◌्राहती 

जागा rकंवा Fथावर  संबंधी  वाद, भांडणे होणे संभवते. जपा. तसेच काह6 

मंडळीना आPथ<क  Pचतंा RFत  करतील तर काह6ना आPथ<क  हानीमळेु, 

फसवले गे`यामळेु  मनFताप  सहन करावा लागेल. जपा. या राशी)या  काह6 

मंडळीना संततीचे आजार वा अ0य समFया  RFत  करतील. या राशी)या  

गभ<वती  िFRयांनी  अकारण दगदग कj नये. पण गुW-शgु  या शभु 

Xहां)या  अनकुुलतेमळेु पIरसP्थती आटोHयात  राह6ल. गुW-हष<ल  शभु 

योगामळेु शाFRीय  व गूढ संशोधन काया<त  काय<रत  असणारांना 

संपणू<म.ह0याचा  काळ अनकूुल, Uगत ि◌कारक व लाभदायक होईल. 

दांप@यजीवनात  सखुसमाधान  लाभेल. काह6 मंडळीना दरू)या  Uवासाचे  तर 

काह6ना परदेश Uवासाचे  योग येतील. म.ह0य◌ा)या उ@तराधा<त  शासकTय, 



 

 

_नम शासकTय नोकरदार मंडळीना काळ अनकुुल होईल व कतृ<@ववान  

मंडळीना बढती, मानाच ेFथान  असे काह6 �मळGयाची  शHयता  .दसते. या 

राशी)या  सा.हि@यकांचे  सा.ह@य  Xंथjपाने  U�सe  होणे संभवते. पण 

राहूमळेु काह6ह6 कारणाने बंधसुखुात बाधा येणे संभवते. जपा. पाGयाशी  

संबंPधत नोकर6-Vयवसाय  असणारांनी सतत सावधानतेने आचरण करावे. 

जल भय,  �वष भय  आहे. जपा. बाव0न vलोकT  गुWचIरRाचे  पठण करा.  

 

(५) �सहं - या राशी)या  मंडळीनी या म.ह0या)या  काळात मनावर ताबा 

ठेवनू, सहनशील बननू सामोपचाराने आचरण करणेच .हताच े होईल. तसेच 

आqयाि@म क उपासनेचा अवलंब कjन उपाFय देवतेवर deा  ठेवनू 

आचरण केलेत तरच सहन करावा लागणारा मनFताप  ससुEय होईल व 

फारसे अनारोKयह6   होणार नाह6. शHयतो  Uवास  टाळा. सतत सावधानतेने 

आचरण करा. कारण अपघात भय संभवते. रHतदाब , xदय�वकार 

असणारांनी तर अ_त �वचार कj नये व क◌ा`प_नक Pचतंा कjन Fवत :लाच 

Rास  कjन  घेऊ नये. काह6 मंडळीना @वचारोग , तर काह6ंना मखुदंत 

रोगाचा Rास  सहन करावा लागेलसे .दसते. गैरसमजाने rकंवा अ0य 

कारणांनी कौटंुZबक वातावरण गढूळ होGयाची  शHयता  आहे. जपा. पण 

शgु  Xहा)या  अनकुुलतेमळेु थोडा .दलासा �मळेल. दा7प@यजीवनातह6  

अपेk>त  सखुसमाधान लाभेलच अशी शHयता  .दसत नाह6. उ)च राशीतील 

शनीमळेु या राशी)या  यवुकांना अपेk>त  अशी उ@तम  न◌ोकर6  rकंवा नवे 

आवडीच े काय<>ेR  �मळGयाची  शHयता  .दसते.  वrकल6, Pचrक@सक  

बौ�eक  नोकर6-Vयवसाय  असणारांना काळ अनकुुल होईल. शर्eा  असेल 

तर �शवोपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल.  

 



 

 

(६) क�या  - श_न Xहा)यासाडसेातीचा  Rास  आता केवळ दोन म.हने 

बाकT रा.हला आहे. मनावर ताबा ठेवनू, सहनशील बननू व न}तेने  आचरण 

कjन हा काळ Vयतीत  केलात तर नंतर भावी काळातील मनोनकुुल घटनांचा 

आनंद उपभोगू शकाल. या म.ह0या)या  काळात रवी-मंगळ- हष<ल  हे तीन 

Xह  पूण<पणे  U_तकुल  असणार  आहेत. @यामळेु  घर6दार6 सतत मनFताप  

देणाOया  घटना घडGयाची  शHयता  .दसते. @यामळेु  शार6Iरक-मान�सक 

अनारोKय  होणेह6 संभवते. जपा. रHत�वकार , xदय�वकार असणारांनी मन व 

बeुी  शांत ठेवनू आ~ण िजभेला लगाम घालनू आचरण के`यास  होणारा 

मनFताप  ससुह◌्य होईल. �वचारपवू<क  आPथ<क  Vयवहार  करा. आPथ<क  

Pचतंा _नमा<ण  होणे संभवते. जपा. तसेच कौटंुZबक जीवनात काह6ह6 

कारणाने वाद, भांडणे होणार नाह6त याची काळजी mया . मंगळ - गुW शभु 

योगामळेु यांZRक  तांZRक  नोकर6-Vयवसाय , वsैयकTय Vयवसाय   

असणारांना, तसेच औषध �वक◌्रे@यांनातसेच बौ�eक , श>ै~णक  नोकरदार  

मंडळीना  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. इतरांना मनFताप  सहन 

कjनच काळ Vयतीत  करावा लागेल. या राशी)या  �वsया�याtना  श>ै~णक  

Uगतीस  काळ अनकूुल होईल. भागीदार6त Vयापार -Vयवसाय  असणारांनी 

संशय, गैरसमज यांमळेु भागीदार6त◌् बाधा येणार नाह6 याची काळजी mयावी .  

वर6ल कारणानीच ववैा.हक जीवनातील सखुातह6 बाधा येऊ शकेल. जपा.  

 

(७) तुळा - या राशी)या  मंडळीन◌ा या म.ह0याचा  पवूा<ध<च  काह6 

Uमाणात  अनकुुल व लाभदायक होईल. या राशी)या  नोकरदार मंडळीना 

�व�वध Uकारे  मनोनकुुल घटना घडत अस`य◌ाचा अनभुव येईल.  

Pचrक@सक  बौ�eक  काय<>ेR , �श>ण>ेR , शाFRीय  संशोधन 

>ेतअ्शापकैT  काय<>ेR  असणारांना  या म.ह0याचा पवूा<ध<च  अनकूुल 



 

 

होणार अस`याने  @यांनी  जे काय साधावयाच ेते म.ह0या)या  पवूा<धा<तच  

साधनू घेGयाचा  Uय@न  करावा. म.ह0या)या  उ@तराधा<त  �वरोधी 

पIरिFथतीशी  मकुाबला करावा लागेल. सतत मना�वWe  घडणाOया  घटना, 

आPथ<क  समFया , _नयोिजत काया<त  येणारे अडथळे, Fवत :च े rकंवा 

जीवनसाथीच े अनारोKय , कुटंुबात होणारे कोणाच े तर6 Fथलांतर  अशापकैT 

कारणांनी RFत  Vहाल . अशा पIरिFथतीत  मन शांत ठेवा, अ_त �वचार कj 

नका, deा  असले`या  दैवतावर सव<  भार सोपवा व सहनशील बननू 

�वपर6त काळाला सामोरे जा. अqया@मात  रस असेल तर या राशी)या  

मंडळीना आqयाि@मक  उपासनेsवारे मन:शांती �मळू शकेल.  अ_त �वचार व 

का`प_नक Pचतंा कराल तर डोकेदखुीचा Rास  सहन करावा लागेल.  

काह6ंना  म�द ु�वकार होणेह6 संभवते. जपा. अशा पIरिFथतीत  गुW-शgुा)या  

व काह6 Uमाणात  राहू)या  अनकुुलतेने मनोनकुुल घटना घडतील, कौटंुZबक 

सखुसमाधान लाभेल, काह6ना परदेशगमनाची संधी �मळेल. 

 

(८) विृ#चक  -  या राशी)या  मंडळीना नोकर6-Vयवसाया)या  p	ट6ने  या 

म.ह0याचा  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. थोरामो�यां)या  ओळखीतनू 

इ)छाआकां>ा  पणू<  होतील. FवतंR  Vयावसा_यकां)या  Vयवसायात  

Uगती  होईल. पण प.हले तीन आठवड े कला@मक  Vयवसाय  असणारांना 

Rासदायक  होतील असे .दसते. म.ह0याचा  अखेरचा आठवडा माR  अ_तशय 

अनकुुल, Uग_तकारक  व लाभद◌ायक होईल. �मRमZैRणी)या  सहवासात 

सखुसमाधान लाभेल. गुW-हष<ल)या  शभु योगामळेु उ)च बौ�eक  व 

शाFRीय  संशोधन व गूढ संशोधन काय<>ेRअसणारांना  काळ अनकुुल, 

Uग_तकारक  व यशदायक होईल.  पण श_न-मंगळ U_तकुल  अस`यामळेु  

�व�वध कारणांनी मनFताप  व अनारोKय  सहन करावे लागGयाची  शHयता  

.दसते. आप`या  तापट व संतापी Fवभावावर  _नयंRण  ठेवा. अ�वचाराने व  



 

 

ह�ाने  वागनू Fवत :ला मनFताप  कjन  घेऊ नका. गुW-हष<ल  शभु योग 

काला�वषकारालाह6 अनकुुल होईल. राहू-केतमुळेु य़ाआ राशी)या  

�वsया�याt)या  �श>णात  अडथळे _नमा<ण  होणे संभवते. तसेच या 

राशी)या  मंडळीना अपेk>त  संततीसखु लाभGयाची  शHयता  .दसत नाह6. 

भाग◌्यFथानी कक<  या उ)च राशीत असले`या  गुW Xहामळेु  आqयाि@मक  

उपासनेत Uगती  होईल. Uवासाचे  योग येतील व  आवडी)या  

काय<>ेRात  नVया  संधी चालनू येतील. dीगणेश  उपासना अनकुुल 

होईल.  

 

(९) धनु - या राशी)या  मंडळीना  नोकर6-Vयवसाया)या  p	ट6ने  या 

म.ह0याचा  उ@तराध<चअनकुुल  होईल.  म.ह0या)या  पवूा<धा<त  घर6दार6 

वडील rकंवा वIर	ठ  Vयकतीकडून  �वरोध होणे संभवते. कारण या पर्_तकुल 

काळात आपले कोणाशीच पटणार नाह6, आहे @या  पIरिFथतीत  सखुसमाधान 

लाभणार नाह6, का`प_नक Pचतंा RFत  करतील. मंगळामळेु  अ�वचाराने 

खच<  होणे संभवते. तसेच काह6 जनुी दबलेल6 Uकरणे  असतील तर ती 

प0ुहा  उकरल6 जाऊन @यांचा  असEय Rास  सहन करावा लागेल जपा. अशा 

परि◌िFथतीत केवळ शgु  Xहा)या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल 

घटना घडतील व .दलासा �मळेल. ^यां)या  ज0मकंुडल6त  अचानक धनलाभ 

योग असेल @यांना  या राशी)या  अ	टम Fथानी  असले`या  उ)च राशीतील 

गुjमळेु अचानक धनलाभ वा वारसा हHकाने  धनलाभ होणे संभवते. 

म.ह0या)या  उत◌्तराधा<त नोकर6-Vयवसायात  अनकूुल पIरिFथती  _नमा<ण  

होईल व मनोनकुुल घटना घडतील. इ)छा  आकां>ा  पणू<  होतील. मो�या 

अPधकार6 VयHत ◌ी◌ं)या ओळखीतनू लाभदायक घटना घडतील. गूढ�वsया, 

बौ�eक , श>ै~णक  नोकर6-Vयवसाय , वrकल6-स`लागार6  Vयवसाय , लोखंड, 

कोळसा �वgेते  अश◌ा◌ंना म.ह0याचा  उ@तराध<  अPधकच अनकुुल व 



 

 

लाभदायक होईल. काह6 मंडळीना जलUवासाचे  तर काह6ना परदेशगमनाचे 

योग येतील.   dीगुW  द@ताRयेाची  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(१०) मकर - या राशी)या  मंडळीना या म.ह0याचा  काळ  फारसा अनकुुल 

नाह6 असेच 7हणावे  लागेल.  आPथ<क  Pचतंा, अपेk>त  धन 

�मळ�वGयासाठu  करावे लागणारे क	ट , �मRांशी  �वतु	ट  येणे, �व�वध 

कारणांनी येणार6 कौटंुZबक सखुातील बाधा, नोकर6त होणारा Rास , असEय 

म0Fतापामळेु  होणारे अनारोKय , मान�सक ताण अशापकैT कारणांनी थकावट 

जाणवेल. 7हणनू  मन:शांतीसाठu आqयाि@मक  उपासनेत मन रमवावे, असे 

सांगावेसे वाटते. पण उच◌्च बौ�eक  व शाFRीय  संशोधन काया<त  

काय<रत  असणारांना काळ अनकुुल व Uग_तकारक  होईल. तसेच वrकल6, 

स`लागार6  Vयवसाय  असणारांना, ल◌ोखंड, कोळसा �वgे@यांना  काळ 

अनकुुल व लाभदायक होईल. तसेच या राशी)या  काह6 भाKयवान  मंडळीना 

मौ`यवान  वFतूंचा  लाभ होणेह6 संभवते. शgुा)या  अनकुुलेतेने इतर काह6 

मंडळीना भ�ूमलाभ, धनलाभ, नावलौrकक �मळGयाची  शHयताह6  .दसते. 

तसेच या राशी)या  सतम Fथानी  उ)च र◌ाशीत असले`या  गुW Xहामळेु  

या राशी)या  �ववाहे)छू  यवुHयवुतींचा  �ववाह ठरGयाची  शHयताह6  जाणवते. 

तसेच नवे Uेमसंबंध  वा Fनेहसं बंध जुळून येGयाची  शHयता  .दसते. 

काह6ना Uवासाचे  योग येतील. या राशी)या  �वsया�याtना  श>ै~णक  

Uगतीस  काळ अनकूुल होईल. ds धा असेल तर dीहनमुान  उपासना व 

dीगुWदेवद@त  उपासना अनकूुल होईल.  

 

(११) कंुभ - सqया  या राशी)या  मंडळीचे मन अ@यंत  कोमल झाले असावे 

व मान�सक संवेदना अ_त शी�  होत असाVयात  असे वाटते. पण Fवभाव  



 

 

माR  अ_तशय अिFथर , चंचल व अ�वचार6 झाला असावा, असे वाटते. 

@यामळेु  मना�वWe  थोड ेकाह6ह6 घडले तर6 लगेच गहरे नरैाvय  येत असले 

पा.हजे. अशा पIरिFथतीत  या राशी)या  मंडळीनी मन व बeुीवर  ताबा 

ठेवनू आ~ण िजभेला लगाम घालनू सहनशीलतेने आचरण केले तरच �वपर6त 

काळ फारस◌ा मनFताप  न होता Vयतीत  होऊ शकेल. अ�वचाराने खच<  

होणार नाह6 याची काळजी mया . नपे>ा  आPथ<क  Pचतंा करावी लागेल. या 

राशी)या  नोकरद◌ार  मंडळीना नोकर6त  कामाचा  ताण सहन करावा लागेल. 

वIर	ठांशी  नमते घेऊन आचरण करणेच सखुाचे होईल. FवतंR  

Vयावसा_यकां)या  Vयवसाया त �व�वध कारणांनी अडथळे _नमा<ण  होGयाची  

शHयता  जाणवते. या राशी)या  यवुकांना हातच े सोडून नवीन काह6 

करGयाची  उमN  येईल. पण गुW - मंगळा)या  शभु योगामळेु केवळ 

वsैयकTय Vयवसाय , औषध �वgेतेयांना  काळ अनकुुल होईल. मन व बeुी  

िFथर  राखू शकलात तर शार6Iरक आरोKय ह6 फारसे Zबघडणार नाह6. पण 

जीवनसाथी)या  अनारोKयामळेु  ववैा.हक जीवनातील सखुात बाधा येणे 

संभवते. गुW-शgुातील  लाभ ् योगामळेु  या र◌ाशी)या  मंडळीना �व�वध 

Uकारचे  लाभ  होणे संभवते. dीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(१२) मीन - सqया  या राशी)या  मंडळीचा Fवभाव  चंचल, अिFथर , लहर6 

झाला असGयाची  शHयता  जाणवते. @यामळेु  कसलाह6 धाक, दडपण सहन 

होत नसावे, असे वाटते. �शवाय काह6 कारणाने नरैाvयह6  आले असावे.  तसे 

असेल तर @यांना  सांगावेसे वाटते कT Fवरै  आचरण कj नका. मन  व 

बeुीवर  ताबा ठेवनू आ~ण सहनशील बननू आचरण करणेच सखुाचे होईल. 

कारण नोकर6-Vयवसाया)या  p	ट6ने  म.ह0याचा  पवूा<ध<  अ_तशय अनकुुल 

आहे @याचा  लाभ घेता येईल. बौ�eक , श>ै~णक , शाFRीय  संशोधन 

काय<>ेR  असणारांना म.ह0याचा  पवूा<ध<च  अनुकुल, Uग_तकारक  व 



 

 

लाभदायक होणार आहे. या राशी)या  नोकरदार मंडळीनाह6 म.ह0याचा  

पवूा< ध< च अनुकुल व लाभदायक होईल. नंतरचा काळ U_तकुल अस`याने  

मनासारखे काह6ह6 घडGयाची  शHयता  .दसत नाह6. मंगळ - गुW  शभु 

योगामळेु वsैयकTय Vयवसाय , औषध �वgेते , यांZRक  तांZRक  नोकर6-

Vयवसाय  असणारांना संपणू<  म.ह0याचा  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल.  

शHयतो  Uवास  टाळा. Uवासात  Rास  व मनFताप  सहन करावा लागेलसे 

.दसते. म.ह0याचा  उ@तराध<  अनारोKयकारक  असनू ताप, पोटाच े �वकार, 

मRूमाग<  �वकार अशापकैT आजार होणे संभवते. जपा. वाद, मतभेद, 

अनारोKय  अशापकैT कारणांनी ववैा.हक जीवनातील सखुातह6 बाधा येणे 

शHय आहे. जपा. deेने dीगुj  द@ताRयेाची  उपासना करा.  
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