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              रा�शभ�व	य  - नो�ह�बर , २०१४.  

            दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 

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

(१) मेष - या राशी�या  मंडळीना या मह�याचा  काळ अनुकुल नाह�, असेच �हणावे  लागेल. 

या राशी�या  नोकरदार मंडळीना व र!ठाच ्या $ासास  सामोरे जावे लागेल.  पण 'यांचा  

परधम)यांशी  *यावसा+यक  संबंध आहे, अशांना अशा संबंधामुळे आ.थ0क   लाभ होणे संभवते.  

घर� जीवनसाथी�या  अनारो4यास  व मतभेदास सामोरे जावे लागेल. या राशी�या  काह� मंडळीना 

ताप येणे, अपचन होणे, अ�य  पोटाच े 6वकार, मू$ाशय  6वकार अशापैक9 $ास  सहन करावा 

लागेलसे दसते. काह�ंना कुसंगतीमुळे होणारे आ.थ0क  नुकसान व मन:ताप  सहन करावा लागेल. 

;यामुळे  गहरे  नैरा<य  येणे संभवते. लहर� :वभावावर  +नयं$ण  ठेवू शकला नाह�त तर  

अकारण खच0  होऊन  आ.थ0क   .चतंा $:त  करतील. काह�ंना िजवावर�या  @संगाला  

तAडBयावे लागCयाची  शDयताह�  जाणवते. जपा. शDयतो  @वास  टाळा. @वासात  $ास  

होCयाची  शDयता  आहे. श$ू  राशीतील शनीम◌ुळे असमाधानकारक घटना, अपेFाभंग  यांमुळे 

मन अशांत राह�ल. ;यामुळे  एखादा .चतंा करCयासारखा  आजार होणेह� शDय  आहे. जपा. 

सुख:थानी  असलेHया  उ�च  राशीतील गुJ Kहामुळे  कौटंुMबक सुखसमाधान लाभेल, काह�ंना 

अपेFेनुसार   खरेद�6वN9चे  *यवहार  करता येणे शDय  होईल. पण नातेवाईक मंडळीचा $ासह�  

सहन करावा लागेलसे दसते. मह�या�या  उ;तराधा0त  शुN  Kहा�या  अनुकुलतेमुळे मनोनुकुल 

घटना घडतील व दि◌लासा Pमळेल. QRा  असेल तर Qीगणेश  उपासना अनुकुल होईल.   

 

(२) वषृभ - या राशी�या  मंडळीना या मह�याचा  पूवा0ध0च  अ.धक  अनुकुल व लाभदायक 

होईल. ;यामुळे  नोकर�-*यवसायात   जे काय साधावयाच े ते मह�या�या  पूवा0धा0तच  साधनू 

घेCयाचा  @य;न  करा. कPमशन, दलाल� *यवसाय  असणारांना संपूण0  मह�याचा  काळ अनुकुल 

व लाभदायक होईल. या राशी�या  लेखक मंडळीचे Pलखाण Kंथ  Tपान े@PसR  होCयास  काळ 

अनुकुल होईल. मा$  आ.थ0क  *यवहार  6वचारपूव0क  व सावधानतेने करणेच हताच े होईल. 

कोणावरह� फाजील 6व<वास  टाकणे अगंाशी येईल. Vव  पद◌ाथ0 *यापार� , मानसोपचारत'W  

यांना काळ @ग+तकारक  होईल. बुRी  ि:थर , 6वचार व मन शांत राखता आले तरच फारसे 

अनारो4य  होणार नाह�. नपेFा  शार� रक उ!णता  भडकून  उ!णता6वकारांचा  $ास  होणे शDय  

दसते.  काह�जणाना मूळ*याधीचा  $ास  होणे संभवते. शार� रक क!ट  व मन:ताप  यामुळेह� 
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थकवा येणे शDय  आहे. जपा. अपघात भय आहे. जपा. वीज, पाणी यापासून धोका संभवतो. 

जपा. मह�याचा  उ;तराध0  वैवाहक सुखाचे X!ट�ने  तापद◌ायक ठरेल. जीवनसाथीच ेअनारो4य , 

जीवनसाथीशी होणारे वाद, मतभेद यांमुळे अपेYFत  वैवाहक सुख लाभCयाची  शDयता  कमी 

आहे. कुमाग)  लोका◌ंपासनू नुकसान होणे संभवते. तसेच भावंडांकडूनह� $ास  होणे संभवते. या 

राशी�या  गभ0वती  ि:$यांनी  अकारण दगदग कT नये. 6व6वध कारणा◌ंनी अपेYFत  कौटंुMबक व 

संतती सुखसमाधान Pमळेलच याची खा$ी  देता येत नाह�. कुलदैवताची उपासना अनुकुल होईल.  

 

(३) �मथनु - या राशीचय्ा मंडळीना या संपूण0  मह�याचा  काळ अनुकुल/@+तकुल  असे  

संPमQ  @कारचे  अनभुव देणारा असHयाचा  अनभुव येईल. 6व6वध कारणांनी कौटंुMबक सुखात 

बाधा येणे संभवत असले तर� गुJ-शुN  या शभु Kहां�या  अनुकुलतेने मधनू मधनू मनोनुकुल 

घटना घडतील व दलासा Pमळेल. .च[क;स क बौ6Rक  नोकर�-*यवसाय , व[कल�, सHलागार�  

*यवसाय , शा:$ीय  संशोधन *यवसाय  अशा @कारचे  नोकर�-*यवसाय  असणारांना काळ 

अनुकुल, @ ग+तकारक व लाभदायक होईल. नोकरदार मंडळीना मह�याचा  उ;तराध0च   अ.धक 

अनुकुल व लाभदायक होईल. मा$  6वरोध, भांडणतंटे, मतभेद होणार नाह�त याची काळजी 

\यावी  लागेल. अ]या;मात  रस असणारांना उपासनेBवारे मानPसक :वा:^य  लाभेल. काह� 

जणांना सूचक :व_ने  पडतील, तर काह◌ी जणांना परदेशगमनाची संधी लाभेल. मह�या�या  

पूवा0धा0त  अनारो4याचा  $ास  सहन करावा लागेल.  काह� जणांना 6@य  जनां�या  दरू;वाम ◌ुळे 

मानPसक अ:व:थता  येईल.  जीवनसाथीच े  अनारो4य , दोघांतील मतभेद, वाद अशापैक9 

कारणांनी वैवाहक जीवनातील सुखातह� बाधा येणे संभवते. जपा. कोट0  @करणे  असतील तर ती 

पुढे ढकलCयाचा  @य;न  करावा. कारण अपयश येणे संभवते. भागीदार�त *यापार -*यवसाय  

असणारांनी संशय, गैरसमज, मतभेद अशापैक9 कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची 

काळजी \यावी .  या राशी�या  6वBया^याaना  शैFbणक  @गतीस  महनय्ाचा उ;तराध0च  

अनुकुल होईल. QRेने  बाव�न  <लोक9  गुJच र$ाचे  पठण करा.  

 

(४) कक/  - या राशीची  मंडळी सव0  @कारचे  आरो4य  उ;तम  राख ूशकल� तर ;यांना  या 

मह�याचा  काळ अ+तशय अनुकुल व लाभदायक होईल. र6व-मंगळ हे दो�ह�  उ!ण  @कृतीचे  

Kह  @+तकुल  असHयाने  उ!णता  6वकारांचे आजार होCयाची  शDयता  आहे. जपा.  काह� 

मंडळीना ;यां�याबाबत�या  अप@चाराचा  मन:ताप  सहन करावा लागेलसे दसते. dदय6वकार 

असणारांनी मन व 6वचारशDती  ि:थर , शांत व @स�न  राखCयाचा  @य;न  करावा. पैसे, व:तू  
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गहाळ होणे, चोर� होणे अशापैक9 घटना घeणेह� संभवते. जपा. मुलांपैक9 कोणास आजार, कोणास 

वाटणारा +नJ;साह , कोणाची आचरण 6वषयक सम:या  अशापैक9 कारणांनी अपेYFत  

संत+तसुखात बाधा येणे शDय  दसते. पण गुJ-शुN  या शभु Kह ◌ा◌ं�या अनुकुलतेने प रि:थती  

आटोDयात  राह�ल व काह� मनोनुकुल घटना घडून कौटंुMबक सुखसमाधान व गहृसौgय  लाभेल. 

शतेीवाडी असणारांना ;य ◌ापासून भरपूर लाभ होईल. या राशी�या  काह� *यDती  @शंसेस  पा$  

ठरतील.  या राशी�या  नोकरदार मंडळीना व र!ठांचा  $ास  सहन करावा लागेल. पण कोणतेह� 

बौ6Rक , शा:$ीयसंशोधाना;मक  काय0Fे$  असणारांना काळ अनुकुल  व लाभदायक होईल.  

काह� मंडळीना परदेशगमनाचे योग येतील  तर काह�ंना दरू�या  @वासाचे  योग येतील. शDयतो  

जल@वास  कT नका. जलभय, 6वषभय आहे. राहूमुळे  भावंडसुखात बाधा येणे संभवते. QRा  

असेल तर बाव�न  <लोक9  गुJ र$ाचे  पठण करा.  

 

(५) �सहं - या राशी�या  मंडळीना मह�याचा  पूवा0ध0च  नोकर�-*यवसाया�या  Xष◌्ट�ने अनुकुल 

व लाभदायक होईल.  ;यामुळे  जे काह� सा]य  करावयाच ेते मह�या�या  पूवा0धा0तच  साधनू 

घेCयाचा  @य;न  करा. मह�या�य ◌ा उ;तराधा0त  @+तकुल  प रि:थतीशी  मुकाबला करावा 

लागेलसे दसते. कुटंुबात वाद, मतभेद, कलह अशा कारणांनी  कौटंुMबक सुख व गहृसौgय  य◌ात 

बाधा येणे संभवते. जपा. अशा प रि:थतीत  केवळ शुN  Kहा�या  अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू 

मनोनुकुल घटना घडतील व दलासा Pमळेल. मन:ताप ◌ामुळेच शार� रक अनारो4य  होणे संभवते. 

dदय6वकार असणारांनी मन व 6वचारशDती  ि:थर  व शांत राखCयाचा  कसोशीने @य;न  करावा. 

नेप�यनूम ◌ुळे 6व6वध कारणांनी दा�प;य  जीवनातील सुखात बाधा येणे शDय  दसते. तसेच 

मुलांपैक9 कोणाच े अनारो4य , कोणाच े 6वYF_तव  मन:ताप  देणार◌े  आचरण, कोणाच े

अhयासाकडे  दलु0F  अशापैक9 कारणांनी अपेYFत  संत+तसुख लाभCयाची  शDयता  नाह�. सदैव 

सावधानतेने आचरण करा. अपघात भय आहेच. या राशी�या  काह� मंडळीना ;वचारोग , मुखदंत 

6वकार, रDत6वकार   अशापैक9 कसHया  तर� आजाराशी मुकाबला करावा लागCयाची  शDयता  

दसते. काह� मंडळीना क!ट  प रQम  कTनह� अपेYFत  अथ0लाभ  न झाHयामुळे  गहरे नैरा<य  

येणे संभवते. शDयतो  @वास  टाळा. @वासात  $ास  होणे संभवते. गुJ Kहा�या  अनुकुलतेमुळे  

अ]या;मात  रस असणारांना उपासनेBवारे आ]याि;मक  @गती   व मन:शांती Pमळू शकेल. 

QRा  असेल तर Pशवोपासना अनुकुल सुखकारक होईल.  

 

(६) क4या  - या मह�यापासनू  या राशी�या  मंडळी श+न Kहा�या  साडसेातीतनू मुDत  होता 
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आहेत,  ह� सुखाची बाब आहे.  तर� सुRा  नोकर�-*यवसाया*य+त रDत  जीवनाचा अ�य  

Fे$ात  6वरोधी प रि:थतीलाच  तAड Bयावे लागेलसे दसते. मह�या�या  पूवा0धा0त  फसवणूक, 

आ.थ0क  नुकसान, वाढता खच0  अशापैक9 कारणा◌ंनी $:त  *हाल . ;यामुळे  कौटंुMबक सुखातह� 

बाधा येणे शDय  आहे. जपा. पण शुN  Kहा�या  अनुकुलतेमुळे अनेक मनोनुकुल घटना घडून 

कौट◌ु◌ंMबक सुखात फारशी बाधा येणार नाह�. या राशी�या  काह� मंडळीना उ;तम  नोकर� तर 

काह�ंना नवे आवडते काय0Fे$  Pमळू शकेल. मह�या�या  उ;तराधा0त  नोकरदार मंडळीना 

नोकर�त सुखसमाधान लाभेल, आ.थ0क  लाभ होणेह� संभवते. ;यामुळे  सव0  @कारचे  आरो4य  

उ;तम  राह�ल. या राश◌ी�या *यापार�  मंडळीना :$ी  - Kाहकांकडूनच  अ.धक अथ0लाभ  होईल. 

काह� मंडळीना भूPमलाभ तर काह�ंना धनलाभ होणेह� संभवते. पण काह� मंडळीना राह;या  

जागेची सम:या  $:त  कर�ल; तर काह�ंना :थावरसंबंधी  वाद मन:ताप  देतील. ;यामुळे  

गैरसमज वाढून कुटंुबात असमाधानकारक घटना घडतील. जपा. काह� मंडळीना काHप+नक  .चतंा 

$:त  करतील तर काह�ंना उगीचच आपHयाला  काह� आजार झाHयाची  भावना $:त  कर�ल. 

जीवनसाथ◌ीचे लहर� 6वYF_त  आचरण, दोघांतील मतभेद, भांडणे यांमुळे  वैवाहक जीवनातील 

सुखातह� बाधा येउ शकेल .जपा. भागीदार�त *यापार -*यवसाय  असणारांनी  संशय, गैरसमज 

अशा कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी \यावी . लाभ:थानी  असलेHया  उ�च  

राशीतील गुJ Kहामुळ ◌े या राशी�या  6वBया^याaना     अपेYFत  @गती  साधणे शDय  होईल. 

6ववाहे�छू  युवक युवतींचे 6ववाह ठरतील, इ�छा  आकांFा  पूण0  होत◌ील व नवे Pम$  Pमळतील. 

गुJदेव द;ता$येाची  उपासना अनुकुल होईल.  

 

(७) तुळा - स]या  या राशी�या  मंडळीचे मन अ;यंत  कोमल व भावनाशील झाले असावे, असे 

वाटते. ;यामुळे  ;यामुळे  मना6वJR  थोड े काह�ह� घडले तर� ;यामुळे  शार� रक-मानPसक 

अनारो4य   होत असावे, असे वाटत◌े. अशा अव:थेत  आ.थ0क  .चतंा, फसवणूक अशा घटना 

घडHया  तर ;याचा  प रणाम �हणून  अनारो4य  होणारच. रDतदाब , dदय6वकार असे आजार 

असणाqय ◌ानी तर मन व बुRी  शांत राखCयाचा  आटोकाट @य;न  केला पाहजे. नपेFा  

शार� रक उ!णता  भडकून ने$6वकार  बळावCयाची  शDयता  जाणवते. अ+त 6वचार कT नका.  

मrदवूर ताण पडले. ;यामुळे  डोकेदखुी  वा मrदचूे 6वकार होणे संभवते. जपा.  कौटंुMबक जीवनात 

शDयतो  वाद, मतभेद, भांडणे  टाळा. कुसंगतीपासनू दरू राहा. मै$ीत  बाधा येणार नाह�, याची 

काळजी \या . गुJ-शुN  या शभु Kहां�या  अनुकुलतेने मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व 

दलासा Pमळेल. मह�या�या  उ;तराधा0त  मनि:थती  सधुारेल व हमंत, मह;वाकांFा  
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वाढHयाचा  अनभुव येईल. हातनू कत0बगार�  घडले. मा$  शDयतो  @वास  कT नका. इजा, 

दखुापत होणे संभवते.  .च[क;सक  बौ6Rक  नोकर�-*यवसाय , PशFणFे$ ,  शा:$ीय  

संशोधन Fे$  वैBयक9य *यवसाय  असे काय0Fे$  असणारांना काळ अनुकुल, @ग+तकारक  

व यशदायक असHयाचा  अनभुव येईल. अ]या;मात  रस असणारांना उपासनेBवारे साि;वक  सुख 

व मन:शांती Pमळू शकेल. या राशी�या  *यय:थानी  असलेHया  राहूमुळे वैवाहक जीवनात बाधा 

येणे संभवते. जपा.  काह� मंडळीना परदेशगमनाची संधी Pमळेल. हनमुान उपासना अनुकूल 

होईल.  

 

(८) विृ7चक  - या राशी�या  मंडळी�या  श+न Kहा�यासाडसेातीचा  १/३ काळ समा_त  झाला 

आहे. तर�ह� सव0बारा  राशीम]ये  मंगळ Kहा�या  मेष व विृ<चक  राशी�या  मंडळीना श+न 

Kहा�या  साडसेातीचा $ास  अ.धक @माणात  सहन करावा लागतो.  ह� गो!ट  ]या नात घेउन 

या राशी�या  मंडळीनी सतत मनावर ताबा ठेवून व सहनशील बननू @+तकुल  काळ *यतीत  केला 

पाहजे, या मह�या�या  काळात श+न-र6व-मंगळ हे सव0  दादा Kह  @+तकुल  असणार आहेत. 

;यामुळे  सतत मन:ताप  देणाqया  घटना घडतील व ;यामुळे  शार� रक-मानPसक अनारो4य  होणे 

संभवत◌े. रDतदाब , dदय6वकार असणारांनी तर 6वशषे जपावे. काह� मंडळीना ने$6वकार , घसा, 

मान, दाढा दखुCयाचा  तसेच पोट6वकाराचा $ास  सहन करावा लागेलसे दसते. आ.थ0क  .चतंा 

$:त  करतील. काह� मंडळीना संत+त6वषयक .चतंा $:त  करतील. या राशी�या  

6वBया^याa�या  शैFbणक  @गतीत  अडथळे येCयाची  शDयता  दसते. अशा प रि:थतीत  गुJ-

शुNा�या  अनुकुलतेने मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व दलासा Pमळेल. या राशी�या  

नोकरदार मंडळीना बढती, अ.धकारपद असे काह� Pमळू शकेल. उ�च  .च[क;सक  बौ6Rक  

*यवसाय , शा:$ीय  संशोधन काय0Fे$  असणारांना काळ अनुकुल, @ग+तकारक  व यशदायक 

होईल. तसेच अ]या;म  आbण कलाFे$ातील  मंडळीनाह� अनNमे  म:शांतीस व  

काला6वषकारास काळ अनुकुल होईल. या राशी�या  भा4य:थानी  असलेHया  गुJ Kहामुळे  काह� 

मंडळीना न*या  संधी @ा_त  होतील; तर काह�ंना @वासयोग  येतील. Qीगणे श व Qीहनमुान  

उपासना अनुकुल होईल.  

 

(९) धन ु- या राशी�या  मंडळीना या मह�या�या   @ारंभापासूनच  शनी Kहा�या  साडसेातीस 

@ारं भ होत आहे. ;यामुळे  सतत मना6वJR  घटना घडत गेHयास  उदास, +नराश न होता 

मनावर ताबा ठेवून,  व सहनशीलतेने  वागनू काळ *यतीत  केHयास  गुJ-शुN  या शभु 
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Kहां�या  अनुकुलतेने 'या  मनोनुकुल घटना घडतील ;यांचा  आनंद अनभुवू शकाल. रवी-मंगळ 

हे दो�ह�  अि4न  त;वाचे  Kह  या मह�या�या  उ;तराधा0त  @+तकुल  होणार असHयामुळे  

अकारण .चता कT नका. Qम , दगदग कT नका.   ;या मुळे मन अ:व:थ  राह�ल राह�ल व 

गहरे नैरा<य  येईल. ;यातनू  शार� रक-मानPसक अनारो4य  होCयाचीच  शDयता  दसते. जपा. 

सतत सावधानतेने आचरण करा. 6वचारा�या  तंV�त  [कंवा फोनवर संभाषण करत वाहने चालवू 

नका. @+तकूल  काळ  के*हा  दगा देईल ते सांगता येत नाह�. सव0  आ.थ0क  *यवहार  

6वचारपूव0क  व सावाधानतेनेच करा. मह�याचा  पूवा0ध0  अनुकुल होणार असHयाने  जे काह� 

सा]य  करावयाच ेते पूवा0धा0तच  साधनू घ◌ेCयाचा @य;न  करा. या राशी�या  नोकरदार मंडळीना 

मह�याचा  पूवा0ध0  बढती, पगारवाढ, कौतुक या X!ट�ने  अनुकूल होईल.  पण वाममाग0  धन 

सहज Pमळणे शDय  असले तर� तसा @य;न  कटाFाने  टाळाच. तसेच जुगार, लाटर� यापासून 

दरू राहा. आहे ;या  प रि:थतीत  सुखाने कालNमणा  करा. कौटंुMबक वाद, गैरसमज टाळा. तरच 

गुJ-शुNा�या  अनुकुलतेने कौटंुMबक  सुख व गहृसौgय  लाभेल. ज�म  कंुडल�त योग असेल तर 

या राशी�या  काह� जणांना अचानक धनलाभ  [कंवा वारसाहDकाने  धनलाभ होणे संभवते. काह� 

मडळीना परदेशगमनाचे [कंवा जल@वासाचे  योग संभवतात. Qीह नमुान उपासना अनुकुल होईल.  

 

(१०) मकर  - या राशी�या  मंडळीना या मह�याचा  बराचसा काळ अनुकुल असला तर� 

गैरसमजुती, भांडण तंटे, मानहानी, आ.थ0क  जबाबदाqया  पार पडCयाची  .चतंा अशापैक9 

कारणांनी असuय मन:ताप  सहन करावा लागCयाची  शDयता  दसते. तसेच काह� जुनी 

6व:मतृीत  गेलेल� मन:ताप  देणार� @करणे  असतील तर  ती पु�हा  उकरल� जाऊन ;यांचाह�  

असuय मन:ताप  सहन करावा लागCयाची  शDयता  जाणवते. जपा. असे घडले नाह� तर संपूण0  

मह�याचा  काळ सुखानंद संतोषकारक असHयाचाच  अनभुव येईल. या राशी�या  *यापार�  

मंडळीना :$ी - Kाह कांकडूनच अ.धक अथ0लाभ  होईल. गुJ-हष0ल  शभु योगामुळे उ�च  

बौ6Rक  व शा:$ीय  संशोधन काय0Fे$  असणारांना काळ अनुकुल, @ग+तकार क व 

लाभदायक होईल. कठvण वाटणाqया  सम:या  ◌ासहज सोडवू शकाल.  काह�ंना परदेशगमनाची  

संधी Pमळेल. 6ववाहे�छू  युवकयुवतींचे 6ववाह ठरतील. नवे @ेमसंबंध , :नेहसंबंध  जुळून येतील. 

मह�या�या  उ;तराधा0त  शुN  Kह  अनुकुल होईल व सतत मनोनुकुल घटना घडतील व 

सुखसमाधान लाभ◌ेल. शासक9य, +नम-शासक9य नोकरदार मंडळी�या  इ�छाआकांFा  पूण0  

होतील. बढती, मानाच े:थान , उ�च  पद, @शंसा ,  अथ0लाभ  असे काह� तर� होणे संभवते. . 

:वतं$  *यवसाय  असणाराना आपHया   *यवसायात  @गती  करणे सहज शDय  होईल. राहूमुळे 
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6व6वध कारणांनी कौटंुMबक सुख व गहृसौgय  यात बाधा येणे शDय  आहे. जपा. Qीगणेश  

उपासना अनुकुल होईल. 

 

(११) कंुभ - या राशी�या  मंडळीची वत0मान  मनि:थती  अ;यंत  कोमल झाल� असावी, असे 

वाटते. ;यामुळे  मानPसक संवेदना  अ+त शीw  होत असतील व मना6वJR  थोडहे� काह� घडले 

तर� लगेच गहरे नैरा<य  येत असावे, असे वाटते.  तसेच :वभाव  अि:थर , चचंल, लहर� असा 

झाला असCयाची  शDयताह�  जाणवते. ;यामुळे  6वYF_त  आचरण होत असले पाहजे. अशा 

मनि:थतीत  मौन xत  धारण केलेत तर अकारण कोणाचाह� अपमान होणे टळेल. अ6वचाराने 

खच0  होणे संभवते. जपा. मह�या�या  पूवा0धा0त  अपेYFत  अथ0@ा_ती  होCयासाठv  खपू 

प रQम  करावे लागतील. घरातील वडील मंडळीचा 6वरोध सहन करावा लागेल. Pम$ांशी  6वतु!ट  

येईल. मानPसक ताण सहन करावा लागेल. पण अशा प रि:थतीत  या राशी�य ◌ा काह� भा4यवान  

मंडळीना मौHयवान  व:तूंचा  लाभ होणेह� संभवते. श$ू  राशीतील शनीमुळे *यापार -*यवसायात  

हानी, पीछेहाट होणे शDय  दसते. जपा. पण शुNामुळे  मनोनुकुल घटना घडतील व दलासा 

Pमळेल.  मह�या�या  उ;तराधा0त  नोकरदार मंडळीना  काळ अनुकूल असHयाचा  अनभुव य◌ेईल. 

थोरामोyयां�या  ओळखीतनू लाभदायक घटना घडतील. आ.थ0क  लाभ होतील. पण कला;मक  

नोकर�-*यवसाय  असणारांना मा$  अडचणी, मन:ताप  सहन करतच काळाशी  समझोता करावा 

लागेल. पण गुJ Kहाची  शभु X!ट�  असHयामुळे  प रि:थती  आटोDयात  राह�ल. आरो4य  उ;तम  

राह�ल. Qीहनमुान  उपासना अनुकुल  होईल व मन:शांती लाभेल.  

 

(१२) मीन - स]या  या राशी�या  मंडळीचा :वभाव  अि:थर , चचंल, लहर� असा झाला 

असCयाची  शDयता  ज◌ाणवते. कोणी काह� समजुती�या  चार गो!ट�  सां.गतHया  तर� ते 

अपमाना:पद  वाटत असावे.  'यांची  लहान मुले या ज�मराशीची  आहेत ;यांनी  मुलां�या  

xा;यपणाकडे  बारकाईने लF  देणे अग;याचे  होईल. वाहनांपासून धोका संभवतो. या राशी�या  

मंडळीना सतत कसल� तर� काHप+नक  .चतंा $:त  कर�ल. ;यामुळे  नैरा<य  येणे संभवते. जपा. 

श+न - र6व हे दो�ह�  Kह  @+तकुल  असHयामुळे  नोकर�-*यवसायात   मन:ताप  देणाqया  घटना 

घडCयाची  शDयता  आहे. जपा. ;यामुळे  अनारो4य  होणेह� शDय  आहे. जपा. पण 

यांM$कतांM$क  नोकर�-*यवसाय , वैBयक9य *यवसाय , औषधवि◌Nेत े , गु_त  पोल�सखाते 

अशापैक9 नोकर�-*यवसाय  असणारांना काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. या राशी�या  स_तम  

:थानी  असलेHया  राहूमुळे बुRी  |!ट  होCयाची  शDयता  असते. जपा. वाममाग0  धन सहज 
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Pमळणे शDय  असले तर� तो मोह टाळाच. जीवनसाथी�या  अनारो4यामुळे , दोघांतील वाद, 

भांडणामुळे वा अ�य  कारणाने वैवाहक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते. मह�या�या  

पूवा0धा0त  बधु - शुNा�या  अनुकुलतेमुळे मनोनुक◌ुल व लाभदायक घटना घडतील.  उ�च  

राशीतील गुJ Kहामुळे  या राशी�या  6वBया^याaना  अपेYFत  शैFbणक  @गती  साधणे शDय  

होईल. नवे :नेहसंबंध   +नमा0ण  होतील. .च[क;सक  बौ6Rक  व शा:$ीय  संशोधन  

काय0Fे$  असणारांना काळ अनुकुल, @ग+तकारक  व यशदायक होईल. Q ◌ीगुJदेव 

द;ता$येाची  उपासना अनुकुल होईल. दररोज +नयPमतपणे बाव�न  <लोक9  गुJच र$ाचे  पठण 

करा. 
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