
 

 

          रा�शभ�व	य  - ऑकटोबर, २०१४. 

         दादा दामले (dadadamle@gmail.com)  

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

(१) मेष - या राशी)या  मंडळीना केवळ नोकर.-/यवसाया)या  1	ट.ने  या 
म2ह4याचा  पवूा8ध8च  अनकुुल व लाभदायक होणे संभवते.  परधम>यांशी  

/यावसा?यक संबंध असणारांना अशा संबंधामळेु आAथ8क  लाभ होतील. बाकC 

घर)या  दार)या  सव8  Eकार)या  संबंधामFये  असGय मनHताप  देणाIया  

घटना घडून कालाप/यय होणे संभवते. जपा. अशा पKरिHथतीत  Mागा  न 

करता मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू सतत नPतेचे  आचरण कराल 

तरच सखुाचे होईल. “महापरेु झाड े जाती, तेथे ल/हाळे  वाचती “ हे संत 

तुकोबांचे वचन आहेच ! लहर., चंचल Hवभावावर  ?नयंMण  हवेच. अकारण 

शMVुव  ?नमा8ण  होणार नाह.  याची काळजी Wया . हष8ल - नेप)यनूमळेु  

आAथ8क  समHया  MHत  करतील. Vयात  आपYया  अयोZय  आचरणामळेु 

भर पडणार नाह.; याची काळजी Wया . कक8  या उ)च राशीतील गु]मळेु या 

राशी)या  काह. मंडळीचे  Hथावर  संपVती  खरेद.-�व^Cबाबतचे  व◌्यवहार 

अपेaेनसुार  पार पडतील.  पण Vयामळेु  �Eय  जनांमFये  गैरसमज, वाद, 

भांडणे होणेह. संभवते. जपा. कुसंगती व कुमाग>  �मMांपा सनू दरू राहा. 

म2ह4या)या  उVतराधा8त  मनHतापामळेु  शार.Kरक उ	णता  भडकून 

अनारोZयाचा  Mास  सहन करावा लागेलसे 2दसते.  ताप येणे, अपचन होणे, 

पोटाच े �वकार बळावणे, मMूाशय�वकार  होणे संभवते. जपा. ववैा2हक 

सखुासमाधानातह. बाधा येणे संभवते  cीगणेश  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(२) वषृभ -  या राशी)या  मंडळीना नोकर.-/यवसाया)या  1	ट.ने  या 

म2ह4याचा  उVतराध8च  अनकुुल व लाभदायक होdयाची  शeयता  आहे. पण 



 

 

मान�सक रोग तf , gव  पदाथ8  /यापार. , वhकल. सYलागार.  /यवसाय , 

शaैiणक  /यवसाय , उ)च बौ�kक  नोकर.-/यवसाय  असणारांना आiण 

लोखंड, कोळसा /यापार.  यांना  माM  संपणू8  म2ह4याचा  काळ अनकुुल, 

Eग?तकारक  व लाभदायक होईल. या राशी)या  लेखकांचे लेखन lंथmपाने   

E�सk  होणे संभवते. दलाल., क�मशनवर.ल /यवसाय  सोडून अ4य 

भागीदार. /यापार -/यवसाय  असणारां)या  /यवसायात  अिHथर  पKरिHथती  

राहdय ◌ाची शeयता  जाणवते. अकारण भावंडाकडून मनHताप  2दला जाणे 

संभवते.  मलुांपकैC कोणा)या  आजारपणामळेु hकंवा अ4य कारणाने 

संत?तसखुात बाधा येणे संभवते. या राशी)या  गभ8वती  िHMयांनी  अकारण 

दगदग कm नये.  शु̂ ाचा  अनकुुलतेमळेु म2ह4या)या  पवूा8धा8त  कौटंुnबक 

सखुसमाधान लाभेल; पण म2ह4या)या  उVतराधा8तमनHताप  देणाIया  घटना 

घडdयाची  शeयता  जाणवते.  जीवनसाथीच ेअनारोZय  hकंवा दोघांतील वाद, 

मतभेद आ2द कारणांनी अपेoaत  ववैा2हक जीवनातील सखुसमाधान 

लाभणेह. कठpण होईल. जपा. म2ह4या)या  उVतराधा8त  उ	णता  �वकार 

बळावनू अनारोZय  होणे संभवते. अपघात भय आहेच. जपा. ckा  असेल 

तर कुलदैवताची उपासना मन:शांती देऊ शकेल.  

 

(३) �मथनु - या राशी)या  नोकरदार मंडळीना या म2ह4याचा  काळ 

E?तकुल  असला तर. गु]-मंगळ, गु]-हष8लशभु  योगामळेु उ)च बौ�kक  व 

शाHMीय  संशोधन , वsैयकCय संशोधन , औषधी शाHMकाय8aेM  

असणारांना, यांnMकतांnMक  /यवसाय  असणारांना काळ अनकुुल, 

Eग?तकारक  व लाभदायक होईल. या राशी)या  यवुकांनी हातच◌े सोडून नवे 

काह. करdयाचा  �वचारह. कm नये. र�व-राहूमळेु कौटंुnबक सखुात बाधा येणे 

शeय असले तर. गु]-शु̂ ा)या  अनकुुलतेने पKरHथ ि◌ती आटोeयात  राह.ल. 

माM  शार.Kरक-मान�सक अनारोZयाकडे  लa  sयावेच लागेल. �व�वध 



 

 

कारणांनी अपेoaत  संता?तसखुात बाधा येणे संभवते. या राशी)या  

�वsयाuयाv)या  शaैiणक  Eगतीत  अडथळे ?नमा8ण  होतील. या राशी)या  

काह. मडळीना उ	णता  �वकारांचा तर काह.ना रeत�वकार , wदय�वकार 

अशापकैC आजार MHत  करतील. काह.ना अपEचाराचा  Mाससहन   करावा 

लागेल; तर काह.ंना चोर.मळेु hकंवा अ4य कारणाने अथ8हानी  सहन करावे 

लागेलसे 2दसते. म2ह4या)या  उVतराधा8त  जीवनसाथीच े अनारोZय , 

दोघांतील भांडणे, वाद, मतभेद अशापकैC कारणांनी अपेoaत  ववैा2हक 

जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवते. तसेच भागीदार. /यापार  /यवसाय  

असेल तर Vयात  संशय, मतभेद   गैरसमज अशापकैC कारणांनी  अडथळे  

?नम8 ◌ाण होणे संभवते. जपा. अFयािVमक  उपासना कराल तर अपेoaत  

मन:शांती �मळू शकेल.  

 

(४) कक�  - संत?तसखुा)या  1	ट.ने   या राशी)या  मंडळीना म2ह4याचा  

पवूा8ध8  मनHतापदायक असYयाचा  अनभुव येईल. या राशी)या  गभ8वती  

िHMयांनी  अकारण दगदग कm नये.  सव8  Eकार)या  आरोZया)या  

1	ट.ने  म2ह4याचा  उVतराध8  E?तकुल  असYयाचा  अनभुव येईल. काह.ना 

अपEचाराचा  Mास  सहन करावा लागेल; तर काह.ना आAथ8क हानीला 

सामोरे जावे लागेल. पण नोकर.-/यवसाया)या  1	ट.ने  म2ह4याचा  पवूा8ध8  

अAधक अनकुुल, Eग?तकारक  व  लाभदायक होईल. या राशी)य◌ा  /यापार.  

मंडळीना  HMी  lाहकांकडूनच  अAधक अथ8लाभ  होईल. गु]-शु̂  लाभ 

योगामळेु या राशी)या  काह. मंडळीना भ�ूमलाभ, काह.ना मानाच◌े Hथान  तर 

काह.ना धनलाभ Eाxत  होdयाची  शeयता  2दसते. तसेच गु] - हष8ल  शभु 

योगामळेु AचhकVसक  बौ�kक  नोकर.-/यवसाय , शाHMीय  संशोधन 

काय8aेM  असणारांना म2ह4याचा  संपणू8  काळ अनकुुल, Eग?तकारक  व 

यशदायक होईल. वsैयकCय, फाम8सी , यांnMक  तांnMक�वषयाच ◌े �शaण  



 

 

घेत असणाIया  या  राशी)या  �वsयाuयाvना  शaैiणक  Eगतीस  काळ 

अनकुुल होईल.   या राशी)या  काह. मंडळीना दरू)या  Eवासाचे  तर काह.ना 

परदेशमनाचे योग संभवतात. जलभय असYयाने  जलEवास  कm नका. 

ckा  असेल तर दररोज ?नय�मतपणे “ बाव4न zलोकC  गु]चKरMा “ च े

पठण करा.  

 

(५) �सहं - या राशी)या  मंडळीना या म2ह4याचा  काळ जीवना)या  सव8च  

आघा{यांवर E?तकुल  असYयाचा  अनभुव येईल. र�व - राहू - मंगळ - 

हष8ल  - केतू व काह. Eमाणात  गु] lह  E?तकुल  असYयाने  आAथ8क  

समHया , �वVतहानी , वाढता खच8 , अनारोZय   अशापकैC कारणांनी 

AचतंाlHत  /हाल . वाद, गैरसमज, भांडणे, राहVया  जागेची समHया  

अशापकैC कारणांनी  कौटंुnबक सखु, गहृसौ~य  लाभdयाची  शeयता  2दसत 

नाह.. मलुांपकैC कोणाच े आजारपण, कोणाच े �वoaxत  आचरण अशापकैC 

कारण◌ा◌ंनी संततीसखु लाभणे कठpण 2दसते. अशा पKरिHथतीत  मनावर संयम 

ठेवनू व सहनशील बननू  आFयािVमक  उपासनेत मन गुंतवलेत तर 

�वपKरत काळावर म◌ात कm शकाल.  नपेaा  शार.Kरक उ	णता  भडकून 

नेM�वकार , ताप येणे, wदय�वकार बळावणे अशापकैC आजारांना ?नमंMणच  

2दले जाईल. जपा. अशा  पKरिHथतीत  शु̂  lहाची  उVतम  साथ 

असYयामळेु  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 2दलासा �मळेल.  

म2ह4या)या  उVतराधा8त  या राशीचय्ा नोकरदार मंडळीना नोकर.त �व�वध 

Eकारचे  लाभ होणे संभवते. यवुकांना उVतम  नोकर. hकंवा नवे 

काय8aेM�मळू   शकेल. वhकल., सYलागार ◌ी /यवसाय  असणारांना काळ 

लाभदायक होईल. धनलाभ होईल. �वचारा)या  तंg.त  वाहने चालव ू नका. 

अपघात भय आहे. जपा. ckा  असेल तर गु]देव दVताMयेाची  उपासना 

अनकुुल  होईल.  



 

 

 

(६) क�या  - पढु.ल म2ह4या)या  Eारंभापासनू  या राशीची मंडळी श?न 

lहा)या  साडसेातीतनू मeुत  होणार आहेत. आता हा अखेरचा म2हना 

मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू /यतीत  केलात तर पढु.ल काळाची 

अनकुुलता व सखुसमाधान सहज �मळव ू शकाल. या म2ह4या)या  काळात 

सतत मनHता प  देणाIया  घटना सहन करा/या  लागYयामळेु  शार.Kरक - 

मान�सक अनारोZय  होणे संभवते. रeतदाब , wदय�वकार असणारांनी तर 

�वशषे काळजी घेतल◌ी पा2हजे. काह. मंडळीना नेM�वकाराचा  Mास  सहन 

करावा लागdयाची  शeयता  जाणवते. काह.ना काYप?नक Aचतंा MHत  

कर.ल. काह.ना उगीचच आपYयाला  कसला तर. आजार झाला असYयाची  

भावना होईल. म2ह4या)या  पवूा8धा8त  मनोबल उVतम  राह.ल पण नंतर 

कुटंुबात घडणाIया  अ?न	ट    घटना◌ंमळेु  MHत  /हाल . ववैा2हक जीवनातह. 

जीवनसाथी)या  लहर. व �वoaxत  आचरणामळेु, मतभेदांमळेु, वाद - 

भांडणामळेु सखुसमाधान �मळणे कठpण होईल. भागीदार.त /यापार -/यवसाय  

असणारांनी भागीदार.त बाधा येणार नाह. याची काळजी Wयावी . अशा 

पKरिHथतीत  गु]-शु̂  या शभु lहां )या  अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू 

मनोनकुुल घटना घडतील व 2दलासा �मळेल. या राशी)या  �वsयाuयाvना  

अपेoaत  शaैiणक  Eगती  करणे शeय ह◌ोईल. �ववाहे)छू  यवुकयवुतींचे  

�ववाह ठरतील. कुलदैवताची उपासना मन:शांती देईल.  

 

(७) तुळा - या राशी)या  मंडळीना या म2ह4याचा  उVतराध8चअनकुुल , 

Eग?तका रक व लाभदायक होईल. सFया  या राशी)या  मंडळीचे मन अVयंत  

हळवे व भावनाशील झाले असdयाची  शeयता  जाणवते. Vयामळेु  थोडहे. 

मना�व]k  घडले तर. लगेच गहरे नरैाzय  येत असावे, असे वाटते. 



 

 

मनHताप , Aचतंा, दैन2दन काया8त  येणाIया  अडचणी, अडथळे यांमळेु थकवा 

येईल व अनारोZय  होईल. उ	णता  �वकार, नेM�वकार  होdयाची  शeयता  

जाणवते. Vया�शवाय  �व�वध कारणांनी कौटंुnबक सखुातह. बाधा येणे  

संभवते. जपा. आAथ8क  Aचतंा, फसवणूक यामळेुह. MHत  /हाल . अशा 

पKरिHथतीत  मन व �वचारांवर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू आFयािVमक  

उपासन◌ेत मन गुंतवलेत होणारा मनHताप  ससुGय होईल. आFयािVमक  

उपासनेस काळ अनकुुल आहे. म2ह4या)या  उVतराधा8त  मन सशeत बनेल, 

2ह�मत वाढेल व उमेद येईल. �शaणaेM , उ)च बौ�kक  काय8aेM , 

शाHMीय  संशोधन aेM ,  वsैयकCय aेM , यांnMक  तांnMक  

काय8aेM  असणारांना काळ अनकुुल, Eग?तकारक  व लाभदायक होईल. 

या राशी)या  यवुकांना नवे काय8aेM  �मळेल. नोकरदार मंडळी)या  

कामावर वKर	ठ  खूष होतील. या राशी)या  काह.ना परदेशगमनाचे योग 

येतील. गु]-शु̂ ा)या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व  

मनावर.ल ताण हलका होईल. हनमुान उपासना अनकुुल होईल.  

 

(८) विृ"चक - या राशी)या  मंडळीचा ज4मजात  Hवभावच अ?तशय मानी, 

हटट., संतापी, अह◌ंकार.  असा असतो. Vयात  श?न lहा)या  साडसेातीची 

भर; Vयामळेु  सतत मना�व]k  घडणाIया  घटनांवर  मात करdयाचा  

EयVन  केला जातो. तय्ामळेु अकारण cम , दगदग होते आiण थकवा 

येतो. अनारोZय  होते. अथ8Eाxतीसाठp  खूप धडपड करावी लागते. 

Vयामळेुच  उ	णता  भडकून डोळे, घसा, मान, दात, दाढा यांचे दखुणे 

बळावते. जपा. मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू आचरण केले नाह.त 

तर कौटंुnबक सखु व गहृसौ~यावरह.  अ?नषट् पKरणाम होईल. जपा. या 

राशी)या  नोकरदार मंडळीना व HवतंM  /यावसा?यकांना  म2ह4याचा  

पवूा8ध8च  अनकुुल होणार आहे. Vयामळेु  Vयांन ◌ी जे काय साधावयाच े ते 



 

 

म2ह4या)या  पवूा8धा8तच  साधनू घेdयाचा  EयVन  करावा. Vयाच  काळात 

गु] - शु̂  या शभु lहांची  अनकुुलता असणार आहे. गु] - हष8लशभु  

योगामळेु AचhकVसक  बौ�kक  काय8aेM ,  शाHMीय  संशोधन 

aेM असणारांना काळ अनकुुल, Eग?तकारक  व लाभदायक होईल. पण 

केतमुळेु या राशी)या  �वsयाuयाv)या  �शaणात  काह.ह. कारणाने अडथळे 

?नमा8ण  होdयाची  शeयता  2दसते. या राशी)या  काह.ना परदेशगमनाचे योग 

येतील. सव8  आAथ8क  /यवहार  �वचारपवू8क  व सावधानतेनेच  करा. 

ckापरू ◌्वकcीगजाननाची  उपासना करा.  

 

(९) धनु - सFया  या राशी)या  मंडळीचे मन अ?तशय भावनाशील झाले 

असYयाची  शeयता  जाणवते. Vयामळेु  या म2ह4य◌ात आहे Vया  पKरिHथतीत  

सखुसमाधान लाभणे शeय 2दसत नाह.. �वशषे कmन म2ह4या)या  

पवूा8धा8त  मंगळ - शु̂  E?तकुल  असYयामळेु  सतत मनHताप  देणाIया  

घटना घडdयाची  शeयता  2दसते. ते/हा  मन शांत ठेवा, अ?त �वचार कm 

नका. सहनशील बना. तरच फारसे अनारोZय  होणार नाह.. पण म2ह4याचा  

पवूा8ध8  नोकरदार मंडळीना तसेच AचhकVसक  बौ�kक ,शaैiणक    नोकर.-

/यवसाय  असणारांना, वhकल.-सYलागार.  /यवसाय  असणारांन◌ा अनकुुल, 

Eग?तकारक  व लाभदायक होईल. अFयाVम , गुढ�वsया अशा aेMात  रस 

असणारांना काळ यशदायक व सखुदायक होईल. म2ह4या)या  उVतर ◌ाधा8त 

शु̂  lहा)या  अनकुुलतेमळेु सतत मनोनकुुल घटना घडतील व 2दलासा 

�मळेल. �यां)या  ज4मकंुडल.त  अचानक धनलाभाच ेयोग असतील अशांन◌ा 

अचानक धनलाभ hकंवा वारसाहeकाने  धनलाभ होणे संभवते. या राशी)या  

काह. मंडळीना जलEवासाचे  तर काह.ना परदेशगमनाचे योग संभवतात. पण 

क◌ौटंुnबक सखु व गहृसौ~य  या 1	ट.ने  काळ अनकुुल होdयासाठp  मौन �त  

धारण करा, जे जे घडले ते सहन करा. तरच सखुाचे होईल. संत?त�वषयक 



 

 

समHयेकडे  लa  sयावे लागेल.  ckेने  “ बाव4न zलोकC  गु]चKरMाचे  “ 

पठण करा. 

 

(१०) मकर - या राशी)या  मंडळीना काह. बाबतीत  म2ह4याचा   पवूा8ध8  

तर काह. बाबतीत म2ह4याचा  उVतराध8  E?तकुल  व मनHताप  देणारा  

असा असYयाचा  अनभुव येईल. म2ह4या)या  पवूा8धा8त  नोकर.त कामाचा 

ताण, वKर	ठाचा  Mास , मानहानी सहन करावी लागेलसे 2दसते. घरात वडील 

माणसांचा �वरोध सहन करावा लागेल. Vयामळेु  कौटंुnबक सखुात बाधा येणे 

शeय 2दसते. पण गु]-शु̂ ामधील  लाभ योगामळेु समाधान लाभेल. 

�ववाहे)छू  यवुक यवुतीना �ववाहयोग संभवतो. नवे Eेमसंबंध  वा Hनेहसंबंध  

जुळून येतील. काह.ंना Eवासाचे  योग येतील; तर काह.ना आAथ8क  लाभ 

होणे शeय 2दसते. या राशी)या  /यापाIयाना  HMी - lाहकांकडूनच  अAधक 

अथ8लाभ  होईलसे 2दसते. गु]-हष8लशभु  योगामळेु उ)च AचhकVसक  

बौ�kक  काय8aेM  असणारांना व शाHMीय  संशोधन काया8त  काय8रत  

असणारांना काळ अनकुुल,  Eग?तकारक  व लाभदायक होईल. लाभHथानी 

असलेYया  Hवराशी)या  मंगळामळेु या राशी)या  काह. भाZयवान  मंडळीना 

मौYयवान  वHतूंचा  लाः होणे शeय 2दसते. म2ह4या)या  उVतराध8  

नोकरदार मंडळीना वhकल.-सYलागार.  /यवसाय  असणारांना अनकुुल, 

सखुदायक व लाभदायक होईल. पण कलाकारांना अडचणी, अडथळयांना त�ड 

देत Eगत ◌ी साधावी लागेल. /ययHथानी  गेलेYया  मंगळामळेु सतत 

मनHताप  देणाIया  घटना घडतील जपा. cीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(११) कंुभ - या राशी)या  मंडळीना नोकर.-/यवसाया)या  1	ट.ने  या 

म2ह4याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह., असेच �हणावे  लागेल. नोकर.त 



 

 

�वरोधी पKरिHथतीला  त�ड sयावे लागेल; तर HवतंM  /यवसाय  असणारांना 

अनेक अडचणी, अडथळे MHत  करतील. वाद, भांडणे होणे संभवते. नोकर.त 

वाममाग8  धन सहज �मळणे शeय असले तर. तो मोह टाळाच. होVयाचे  

न/हत◌े होdयास  वेळ लागणार नाह.. सFया  या राशी)या  मंडळीचे मन फार 

हळवे झाले असावे, असे वाटते. पण बkुी  माM  अिHथर , चंचल व थोडी 

�वकृत झाल. असdयाची  शeयता  जाणवते. Vयामळेु  अ�वचाराने खच8  व 

आचरण होत असावे. तसेच Hवभावह.  संतापी झाला असनू बोलणे फटकळ 

होत असावे, असे वाटते. असे असेल तर मन:शांतीसाठp मौन �त  धारण 

करा, मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू �वपर.त काळाशी मकुाबला करा.   

महि◌4या)या पवूा8धा8त  गु] - मंगळ शभु योगामळेु यांnMक  तांnMक  

/यवसाय , वsैयकCय /यवसाय , ओषध �व^ेते  यांना काळ अनकुुल व 

लाभदायक होईल. म2ह4या)या  उVतराधा8त  या राशी)या  काह. भाZयवान  

मंडळीना मौYयवान  वHतूंचा  लाभ होणे संभवते. काह.ना दरू)या  

Eवासाचयेोग  येतील. गु] - शु̂ ा)या  अनकुुलतेने आरोZय  चांगले राहून 

मनोनकुुल घटना घडतील. जीवनसाथी)या  hकंवा संतती)या  अनारोZया कड े

लa  sयावे लागेल. cीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(१२) मीन - या म2ह4या)या  काळात या राशी)या  मंडळीचा Hवभाव  

अिHथर , चंचल, लहर. असा झाला असYयाची  शeयता  जाणवते. Vयामळेु  

कोणी केलेला उपदेश वा धाक असGय होत असेलसे 2दसते.  अशा 

पKरिHथतीत  Aचतंा, मनHताप  यामुळे मनाची उलघाल होत असेल व गहरे 

नरैाzय  येत असावे, असे वाटते. �शवाय जीवनसाथीच ेअनारोZय , दोघातील 

वाद, भांडणे अशापकैC कारणांनी ववैा2हक जीवनात सखुसमाधानह. �मळत 

नसेल. अशा पKरिHथतीत  शार.Kरक उ	णता  भडकून पोटाच े अनारोZय , 

मMूाशय�वकार  अशा Eकारचे  आजार ?नमा8ण  होणे संभवते. जपा. 



 

 

नोकर.तह. �व�वध कारणांनी असGय मनHताप  सहन करावा लागेलसे 2दसते. 

पण शभु lह  गु]-शु̂  अनुकुल असYयामळेु  मधनू मधनू मानोनकुुल 

घटना घडतील व 2दलासा �मळेल. शeयतो  Eवास  कm नका. Eवासात  

असGय Mास  होईलसे 2दसते. म2ह4या)या  उVतराधा8त  HवतंM  /यापार -

/यवसाय  असणारांना अडचणी, अडथळे यांना त�ड देत वाटचाल करावी 

लागेल. पण बधु-शु̂ ा)या  अनकुुलतेने �व�वध Eकारचे  लाभे होणेह. 

संभवते. या राशी)या  �वsयाuयाvना  शaैiणक  Eगतीस  काळ अनकुुल 

होईल. नवे Hनेहसंबंध , Eेमसंबंध?नमा8ण  होतील. शाHMीय  संशोधन 

काया8त  काय8रत  असणारांना व गुxत  पोल.स खाVयात  काय8रत  

असणारांना काळ Eग?तकारक  व यशदायक असा �सk  होईल. �शवोपासना 

व गु] दVताMयेाची  उपासना अनुकुल होईल.  

 

 

 

 

                   ===000O000=== 


