જ મકુડં ળીમાં બારમું થાન શૈયાસુખનું છે .
તીય સુખ માટે કાંઈ પણ કરવા તૈયાર થઈ
અલબ

તીયતા એટલે

યારે જ મકુંડળીના બારમા થાનમાં બળવાન

હો હોય તો આવી યિ તઓ

ય છે .

◌ીટનું સૂચક થાન છે આઠમું થાન. જો આઠમા થાનમાં સૂય િસવાય વગૃહી

બળવાન શિન હોય કે પછી બળવાન શુ હોય તો આવી યિ તઓ

તીય બાબતે બેફામ બની

હ હોય,

ય છે .

આ ઉપરાંત જો આવી યિ તનું લ ન શુ રાિશનું હોય એટલે કે િમથુન, તુલા કે કુંભ રાિશનું હોય તો તેઓની ન નતા
સૂગ અ યંત ઘટી

ય છે અને એમાંયે િમથુન લ ન હોય તો તેવી યિ તઓ માટે િમથુનથી એટલે કે

યેની

તીયતાથી વધુ શું હોઈ

શકે?
દરેક યિ તને કોઈ ને કોઈ પરા મ કરવાનું અચૂક મન હોય છે પણ જે યિ તઓની કુંડળીમાં ીજે રાહુ હોય તે યિ તઓ
યારેય સારાં પરા મોમાં કે કહેવાતાં સહજ પરા મોમાં યારેય િચ લેતી નથી. આથી જ કલર
ઊતરી અને પોતાના હેતઓ
ુ પાર પાડવા માટે કોઈનું શું થશે કે તેના કેવા

◌ીટ કે ડલમાં બહુ

ડે

યાઘાતો પડશે? તેની ચતા કયા િવના શાસકોને

લપેટામાં લઈ અને પોતાના હેતઓ
ુ િસ ધ કરવા માટે વે યાગીરી કરવા સુધી આગળ વધી ગઈ.
આમ જ મકુંડળીમાં સૂયનું બળ ખતમ થઈ

ય, િમથુન જે વા લ નો હોય, વૃષભ જે વી ચં રાિશઓ હોય, શુ -શિનનો

પ રવતન યોગ હોય તો યોગ બળે આવી યિ તઓ અ યંત હીણપતભયુ કામ કરતાં પણ અચકાતી નથી.
યારે જ મકુંડળીનું લ ન િમથુન હોય તેવા ક સાઓમાં તેવી કુંડળીઓમાં

તીય બાબતે અચૂક િવચાર કરવો અને તેને

મહ વ આપવુ.ં
યારે

યારે જ મકુંડળીમાં વૃષભ રાિશનો ચં હોય યારે યારે તેવા ક સાઓમાં તેવી કુંડળીઓમાં

તીય બાબતે િવચાર

કરવો અને તેને મહ વ આપવુ.ં
યારે

યારે જ મકુંડળીમાં આઠમા થાનમાં શુ હોય અને આ શુ બળવાન થયેલો હોય તો પણ તેવી કુંડળીઓમાં

તીય

બાબતે િવચાર કરી કુંડળીના ફળાદેશ માટે આગળ વધવું જોઈએ.
યારે

યારે જ મકુંડળીમાં આઠમા કે બારમા થાનમાં શિન હોય અને આ શિન યોગબળી હોય તો ભોગિવલાસ અને

તીય બાબતોમાં તે શેતાનનું કામ કરી શકે.
યારે સૂય કે ગુ
તીયતાનો

િનબળ બનેલા હોય તો આવી યિ તઓ માટે

તીયતા એ

િચનો િવષય હોય છે અને તેમનામાં

વાળામુખી સુષુ ત અવ થામાં હોય છે , બસ તેને હવા મળવાની જરૃર છે .

