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(१) मेष - या राशी'या  (यय)थानी  असलेला हष�ल  आ0ण म2ह3या'या  उ5राधा�त  

8या'या  सोबत असणारा बधु <ह  दोघेह> ?@तकुल  असणार आहेत.  8यामळेु  असCय 

मन)ताप  देणाEया  घटना घडHयाची  शIयता  आहे. Jहणून  मनावर ताबा ठेवून आ0ण 

सहनशील बननू सतत सावधानतेने आचरण करा. या राशी'या  अ	टम  )थानी  मंग ळ व 

श@न हे शत<ृह  आरोPय�वघातकच  आहेत. 8यामुळे  उ	णता  �वकारांचे  आजार व 

वात�वकाराचा Rास  होणे संभवते. जपा. या राशी'या  नोकरदार मंडळीना  म2ह3याचा  

पवूा�ध�च  अनकुुल व लाभदायक होईल. बधु-शTु  या शभु <हां'या  अनकुुलतेन◌े �व�वध 

?कारचे  लाभ होतील व सखुसमाधान लाभेल.  पण  म2ह3याचा  उ5राध�  मन)ताप  

देणारा असाच �सWध होईल. जपा. कला8मक  नोकर>(यवसाय  असणारांना माR  

म2ह3या'या  उ5राधा�तच  ?ग ती  करणे व सुखसमाधान �मळणे शIय होईल. दलाल>, 

क�मशनवर (यवसाय  करत असणारांना संपणू�  म2ह3याचा  काळ लाभदायक होईल. 

अXया8माची  मनापासनू ओढ असेल तर आXयाि8मक  ?ग तीस  काळ अनकुुल आहे. या 

राशी'या  �वWया\या]ना  शै_ 0णक ?ग ती  करHयास  काळ अनकुुल असला तर> 8यांनी  

शार>`रक-मान�सक आरोPय  उ5म  राखले तरच ते शै_0णक  ?ग ती  कa शकतील. या 

राशी'या  ग भ�वती  ि)Rयांनी  अकारण दग दग  कa नये. मुलां'या  �व�वध  सम)यांमुळे  

या राशी'या  मंडळीना अपेb_त  संत@तसुख �मळणे अशIय 2दसते. जपा. मन:शांती 

लाभावी यासाठd eीग णेश  व eीहनमुान  उपासना करा.  

 

(२) वषृभ - या राशी'या  सfतम )थानी  श@न-मंग ळ एकR  असhयामळेु  दाJप 8य  

जीवनातील सखुाचे i	ट>ने  या राशी'या  मंडळीना या म2ह3याचा  काळ ?@तकुल  

असhयाचाच  अनभुव येईलसे वाटते. जीवनसाथीच ेअनारोPय , दोघामधील वाद,  भांडणे, 

ग ैरसमज, मतभेद  अशापैकj कारणांनी असCय मन)ताप  सहन करावा लाग Hयाची  

शIयता  2दसते. काह>ना कुसंग तीची  बाधा होणे संभवते; तर lयांचा  भाग ीदार>त (यापार - 

(यवसाय  आहे अशांनी ग ैरसमज, संशय, अशापैकj कारणानी भाग ीदार>त बाधा येणार नाह> 

याची काळजी mय◌ावी. काह> मंडळीना मळू(याधीचा  तर काह>ना अ3य  उ	णता�वकारांचा  

Rास  होणे संभवते. कोणाची  कोट�?करणे  असतील तर 8यात  अपयश येणे संभवते. या 



 

 

राशी'या  ग हृसौoय  )थानी  राहू व वTj  ग pु असhयामळेु  �व�वध कारणांनी कौटंुqबक 

सखुात व ग Cृसौoयात  बाधा @नमा�ण  होणे संभवते. अशा वेळी सहनशील बननू व मौन 

rत  धारण कaन ?@तकूल  काळास सामोरे जाऊ  शकलात तर होणारा मन)ताप  ससुCय 

होईल व ग pु <हा'या  काह> ?मा णातील अनकुुलतेमळेु मनोनकुुल घटना  घडतील व 

मन )व)थ  राह>ल. या राशी'या  काह> मंडळीना जुने सोडून नवीन काह> करHयाची  उमt  

येईल. पण 8यांनी  तसे कa नये. आहे तीच नोकर> वा (यवसाय  मनापासनू करावा. नवे 

काह> करHयास  काळ अनकुुल नाह>; व या राशी'या  नोकरदार मंडळीना न◌ोकर>त संपूण�  

म2ह3याचा  काळ अनकुुल व लाभदायक होणे संभवते. माR  कुसंग तीपासनू दरू  राहता 

आले पा2हजे. तसेच आuथ�क  (यवहार  �वचारपूर◌व्कच करता आले पा2हजेत. कला8मक  

नोकर>-(यवसाय  असणारांना अडीअडचणीचा काळ असhयाचा  अनभुव येईल. eWधा  

असेल तर “ बाव3न  xलोकj  ग pुच`रRा “ च ेदररोज @नय�मतपणे पठण करा.  

 

(३) �मथनु - या राशी'या  मंडळीना ?वासयोग  आहे; पण ग pु <ह  वTj  असhयामळेु  

?वासात  Rा स होणे संभवते. जपा. तसेच बंधवुग ा�कडून   मन)ताप  2दला जाणे संभवते. 

जपा. अशा प`रि)थतीत  राहू'या  अनकुुलतेमळेु )वत :च ेकतृ�8व  �सद◌ध् कa शकाल. या 

राशी'या  ष	ठ  )थानी  शनी-मंग ळ हे शRू  <ह  एकR  असhयामळेु  शार>`रक मान�सक 

अनारोPय  R)त  कर>लसे 2दसते. तसेच क◌ाह>ना कुसंग तीचा प`रणाम भोग ावा लाग Hयाची  

शIयता  2दसते. उ	णता�वकार  व वात�वकार यांचा आजार R)त  कर>ल.  रIत�वकार  व 

zदय�वकार असणारांनी �वशषे काळजी mयावी . या राशी'या  नोकरदार मंडळीना 

म2ह3याचा  उ5राध�च  अनकुुल व लाभदायक होईल. म2ह3या'या  पवूा�धा�त   कामाच◌ा 

ताण, मानहानी होणे संभवते. जपा. पण uच{क8सक  बौWuधक काय�_ेR  व शा)Rीय  

संशोधन काय�_ेR  असणारांना काळ अनकुुल,  ?ग @तक ◌ारक  व यशदायक होईल. 

म2ह3या'या  प2हhया  सfताहात  या राशी'या  काह> भाPयवंत  मंडळीना  धनलाभ, 

भ�ूमलाभ {कंवा मान-?@त	ठा  असे काह> लाभHयाची  शIयता  2दसते. मान�सक रोग  

त|व  }व  पदाथा]चे  (यापार>  यांना काळ अuधक अनकुुल व लाभदायक होईल.  या 

राशीची काह> मंडळी “ वaन कjत�न  , आतनू तमाशा “ अशा ?कारचे  धतू�  आचरण 

कaन  मतलब साधHयाचा  ?य8न  करतील. पण 8यांनी  तसा ?य8न   कa नये, असी 

आ< हाने सांग ावेसे वाटते. जपा. ह> राशी Wवी)वभाव  राशी असhयाने  “ हे कa का ते 

कa “ अशी दोलायमान अव)था  होणे संभवते. पण �वचारपूव�क  eWधा  असणाEया  

दैवताचा कृपा?साद  असेल  तरच @निxचत  @नण�य  कaन योPय  ती कृती  करा. 



 

 

eीग णेश  व  eीग pुदेव  द5ाRयेाची  उपासना करा.  

 

(४) कक�  - या राशी'या  धन)थानी  �सहं राशीत वTj  ग pु व राहू असे दोन <ह  

आहेत. 8यामळेु  या राशी'या  मंडळीना अनकुुल-?@तकुलअशा  घटनांचा अनभुव येईल. 

राहूमळेु कौटंुqबक सखुात बाधा येणार असल> व आuथ�क  सम)या  @नमा�ण  होणार असल> 

तर> ग pुकृपेन ेफारसा मन)ताप  होण◌ार नाह> व जो होईल तो सुसCय असाच असेल. या 

राशी'या  लेखकाना  8यांचे  लेखन <ंथaपाने  ?�सWध  करणे शIय होईल. पण 8यासाठd  

क	ट -प`रeम  mयावेच  लाग तील. या राशी'या  पंचम )थानी  असलेhया  श@न-मंग ळ या 

शRू  <हांमळेु�व�वध  कारणांनी संत@तसुखात बाधा येणे संभवते. मलुांपैकj कोणाच े

आजारपण, कोणाची आचरण�वषयक सम)या   अशापैकj कारणांनी R)त  (हाल . या 

राशी'या  ग भ�वती  ि)Rयांनी  अकारण दग दग  कa नये.  या म2ह3या'या   ?थम  

सfताहात  या राशी'या  (यापार>  मंडळीना )Rी - <ाहकांकडूनच   अuधक अथ�लाभ  

होईल. या राशी'या  नोकरदार मंडळीना या म2ह3याचा  संपूण�  काळ ?@तकुल  

असhयाचाच  अनभुव येईल. बधु-शTुा'या  अनकुुलतेने �व�वध ?कारचे  लाभ होतील व 

सखुसमाधान ल◌ाभेल. जलभय, �वषभय आहे. जपा.  या राशी'या  भाPय)थानी   

असलेhया  हष�लमळेु  या राशी'या  काह> भाPयवंताना  परदेशग मनाची संधी �मळेल, तर 

शा)Rीय  व ग ढू संशोधन काया�त  काय�रत  असणारांना 8यां'या   संशोधन  काया�त  

?ग ती  होत असhयाचा  अनभुव येईल. eWधा  असेल तर e ◌ीग णेश, eीहनमुान   व 

eीद5ाRयेाची  उपासना अनकुुल  होईल.  

 

(५) �सहं - या राशी'या  ?थम  )थानी  ग pु <ह  असला तर> तो वTj  असhयामळेु  

शार>`रक आरोPय  उ5म  राह>लच याची खाRी   देता येत नाह>. �शवाय तो राहूसह 

असhयामळेु  असCय मन)ताप  देणाEय , अपमान होणाEय ◌ा  घटना घडHयाची  शIयता  

असhयामळेु  8याचा  शार>`रक आरोPयावर  प`रणाम होणे अशIय नाह>.  �शवाय या 

राशी'या  चतथु�  )थानी  श@न-मंग ळ हे शRू  <ह  एकR  असhयामळेु  घरात ग ैरसमज, 

वाद, अ3य  कारणे यांमळेु भांडणे होHयाची  शIयता  2दसते.  तसेच कुटंुबात 

असमाधानकारक घटना घडणेह> संभवते. जपा. काह> मंडळीचे )वत :'या  ज3मदाRीशीह>  

जमत नसhयाची  शंका वाटते. �शवाय काह> मंडळीना राह8या  जाग ेची  सम)या  तर 

काह>ना )थावरसंबंधी  सम)या  R)त  कर>ल. जपा. अशा प`रि)थतीत  सहनशील बननू, 

मौन rत  धारण कaन आXयाि8मक  साधनेत काळ (यतीत  कराल तर होणारा मन)ताप  



 

 

ससुCय होईल.  तसेच दाJप8य  जीवनातह> जीवनसाथी'या  अनारोPयामळेु , दोघातील 

मतभेदामळेु, वादामळेु वा भांडणामळेु सखुसमाधान �मळHयाची  शIयता  2दसत नाह>. 

काह>ना पोि8वकाराचा  तर काह>ना मूRाशय�वकाराचा  आजार R )त  कार>लसे  2दसते. 

जपा. कोट�  ?करणे  असतील तर ती पढेु ढकलHयाचा  ?य8न  करा. अपघात भय 

आहेच. 8यामळेु  सतत सावधानतेने आचरण करा. वाहने �वचारा'या  तं}>त  चालवू  

नका. या राशी'या  नोकरदार मंडळीनाह> नोकर>त व`र	ठांशी  न�तेने  आचरण करणे 

सखुाचे होईल. eWधा  असेल तर कुलदेवतेची उपासना करा.  

 

(६) क3या  - या राशी'या  मंडळीना या म2ह3याचा  काळ फारसा अनकुुलनाह>, असेच 

Jहणावे  लाग ेल. दाJप8य  जीवनात जीवनसाथीच े लहर>, �वb_fत   वाग णे, 

प@तप8नीमधील  वाद, भांडणे, मतभेद अशापैकj कारणानी वैवा2हक जीवनात व पया�याने  

ग Cृसौoयात  ब◌ाधा येणे संभवते. जपा. lयांचा  भाग ीदार>त (यापार -(यवसाय  आहे 8यांनी  

संशय, ग ैरसमज अशापैकj कारणानी भाग ीदार>त बाधा येणार नाह>, याची काळजी mयावी . 

तसेच lयांची  कोट�  ?करणे  असतील  8यांनी  ती पढेु ढकलHयाचा  ?य8न  करावा. या 

राशी'या  काह> मंडळीना उग ीचच 8यांना  काह> आजार झाhयाची  भावना अ)व)थ  कर>ल.  

काह>ना काhप@नक uचतंा R)त  कर>ल. जपा. काह>ना फसवणूक झाhयाचा  मन)ताप  

होईल. जपा. म2हनय्ाचा ?थम  सfताहच  कौटंुqबक सखुसमाधान लाभेल . नंतर �व�वध 

कारणानी मन)ताप  सहन करावा लाग ेलसे 2दसते. या राशी'या  नोकरदार मंडळीना 

म2ह3याचा  पवूा�ध�च  अनकुुल व लाभदायक होईल. Jहणनू  8यांनी  जे काय साधावयाच े

ते म2ह3या'या  पवूा�धा�तच  साधनू घेHयाचा  ?य8न  करावा. नंतर मन)ताप  देणाEया  

घटनांनी नैराxय  येईल. जपा. व{कल>, सhलाग ार> , �श_ण_ेR  असे काय�_ेR  

असणारांना संपणू�  म2ह3य◌ाचा काळ अनकुुल व ?ग @तकारक  असhयाचा  अनभुव येईल. 

वैWयकjय (यवसाय , औषध �वTेते , यांqRकतांqRक  (यवसाय   ,  लोखडं, कोळसा 

(याप ◌ार> यांना संपूण�  म2ह3याचा  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल.  अशा प`रि)थतीत  

या राशी'या  मंडळी'या  जीवनात  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडत◌ील व 2दलासा 

�मळेल. (यय)थानातील  राहूमळेु शRपूासनू  र_ण  होईल; तर काह>ना परदेशग मनाची 

संधी �मळेल. कुलदैवताची उपासना साि8वक  सखुसमाधान देऊ शकेल.  

 

(७) तळुा - या राशी'या  धन)थानी  श@न-मंग ळ हे शR<ूह  एकR  असhयाने  कुटंुबात 

मन)ताप  देणाEया  घटना घडHयाची  शIयता  आहे. तसेच आuथ�क    सम)याह>  R)त  



 

 

करतीलसे 2दसते. काह>ना कोट�  कचरे>चा Rास  होणे संभवते. अपेb_त  आuथ�क  

साहा�य  ?ाfत  करHयासाठd  खपू क	ट , दग दग  सहन करावी लाग ेल. 8यामळेु  शार>`रक 

उ	णता  भडकून उ	णता�वकारांचा  एखादा आजार R)त  कर>ल. या राशी'या  लाभ)थानी  

वTj  ग pु व राहू असhयाने  �मळणाEया  लाभदायक ग ो	ट>मXये  अपे_ापतूt  होईलच 

याची शाxवती  नाह>. या राशीचय्ा नोकरदार मंडळीना म2ह3याचा  उ5राध�चअनकुुल  व 

लाभदायक होईल. माR  वाममाग �  धन सहज �मळणे शIय असले तर> तो मोह टाळाच.  

धोका संभवतो. तसेच जगु ाराचा नाद असेल तर 8यावरह>  @नयंRण  ठेवा. आuथ�क  

नकुसान होणे संभवते. या राशी'या  ष	ठ  )थानी  असलेhया  हष�ल  मळेु काह◌ीना 

डोकेदखुीचा तर काह>ना म�द�ूवकाराचा Rास  तर काह>ना मुदतीचा  ताप  सहन करावा 

लाग Hयाची  शIयता  2दसते. जपा. सXया  या राशी'या  मंडळीची मनि)थती  अ@तशय 

कोमल व भावनाशील झाल> असावी असे वाटते. तसे असेल तर lयांना  अXया8मात  रस 

आहे अशा मंडळीना आXयाि8मक  उपासनेWवारे आXयाि8मक  ?ग ती  साधणे  शIय 

होईल. शTु  <हा'या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 2दलासा 

�मळेल. या राशी'या  �वWया\या]'या  शै_0णक  ?ग तीत  �व�वध कारणानी बाधा , 

अडथळे येणे संभवते. श@न <हा'या  साडसेातीचा अखेरचा काळ असhयाने  सतत 

सावधानतेने आचरण करा. eीहनमुान  उपासना करा.  हनमुानचा�लसा )तोRाचे  पठण 

करा. 

 

(८) विृxचक  - या राशी'या  मंडळीचा )वभाव  सXया  ह�ट>, ह◌ेकट, उWधट, मानापमान 

फार अशा ?कारचा  झाला असHयाची  शIयता  वाटते. तसे असेल तर िजWद>ला पेटून 

अकारण दग दग , eमहोता  असावेत. 8यामु ळे असCय मन)ताप   सहन करावा लाग नू 

ग हरे नैराxय  येत असावे, असे वाटते. ?थम  )थानी  श@न-मंग ळ एकR  असhयामळेु  

शार>`रक-मान�सक अनारोPयाचा  Rास  सहन करावा लाग त असेल. )वत :'या  व 

जीवनसाथी'या  अनारोPयाकडे  ल_  Wयावे लाग ेल. कुटंुबातील �?य  जनांपैकj कोणाच े

दरू 2ठकाणी )थलांतर  झाले असेल तर मनाला हुरहूर लाग ेल. @नयोिजत काया�त  अडथळे, 

अडचणी येत असHयाची  शIयताह>  जाणवते. जपा.  �व�वध कारणांनी कौटंुqबक  सखु व 

ग सृौoय  लाभणे कठdण 2दसते. अशा प`रि)थतीत  सहनशील (हा , मनावर ताबा  ठेवा, 

मौन rत  धारण करा व न�तेच  आचरण करा. असे वाग णेच सुखाचे होईल.   अशा  

?@तकुल  प`रि)थतीतह>  शTुा'या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल  घटना घडतील 

व 2दलासा �मळेल. या राशी'या  नोकरदार मंडळीना नोकर>त वर>	ठांचा  कोप  सहन 



 

 

करावा लाग ेल जपा. �मRांचे  साहा�य  �मळेल. म2ह3या'या  उ5राधा�त  संतती'या  

अनारोPयाची  सम)या  R)त  करHयाची  शIयता  2दसते. जपा. या राशी'या  पंचम 

)थानी  असलेला हष�ल  उ'च बौWuधक काया�स  अनकुुल होईल. या राशी'या  दशम 

)थानी  असलेhया  राहू-ग aुमळेु उ'च बौWuधक व ग ढू संशोधन काया�त  काय�मPन  

असणाEयाना  स3मान , अuधकारपद, धनलाभ असे काह> ?ाfत  होणे संभवते. eWधा  

असेल तर eीग णेश  व eीहनमुान  उपासना करा. “हनमुानचा�लसा )तोRाचे  पठण करा. 

 

(९) धन ु - या राशीचय्ा मंडळीना या म2ह3याचा  पवूा�ध�च  काह> ?माणात  अनकुुल 

असणार आहे. नोकर>-(यापार -(यवसाय   काह>ह> असो, जे काय साXय  करावयाचा 

मनोदय आहे ते पवूा�धा�तच  साधनू घेHयाचा  आटोकाट ?य8न  करा. पण 2हतशRचूा  

Rास  होणे संभवते. जपा. र�व-शTु  अनकुुल असhयाने  नोकर>-(यवसायात  �व�वध 

?कारचे  लाभ होतील. अXया8मात  रस असणारांना तर आXयाि8मक  उ3नतीसाठd  काळ 

खपूच अनकुुल होईल. ग ढू संशोधन काया�त  यश येईल. काह> मंडळीना जल?वासाचे  तर 

काह>ना परदेशग मनाचे योग  येतील. माR  अपेb_त  कौटंुqबक सखु व ग हृसौoय  

�मळHयाची  खाRी  देता येत नाह>. हष�ल - राहू पणू�पणे  व म2ह3या'या   उ5राधा�त  

र�व <ह  ?@तकुल  होणार असhयाने  )वभाव  तTारखोर  होईल व कोणाशीह> पटण◌ार 

नाह>. आहे 8यात  सखुसमाधान लाभणार नाह>. राह8या  जाग ेचे ?xन   मन)ताप  देतील. 

काळ  ?@तकुल  असhयाने  सव�  आuथ�क  (यवहार  सावधानतेने   व खाRीपूव�कच  

करा. सतत मन)ताप  देणाEया  घटना घडणे संभवते. तसेच मानहानी च े  ?संग ह>  

@नमा�ण  होणे संभवते. श@न <हा'या  साडसेातीचा काळ असhयाने  मनावर ताबा ठेवा, 

सहनशील (हा  व ?@त{Tया  (यIत  कa नका.  तरच होणारा मन)ताप  ससुCय होईल. 

काह> मंडळीन◌ा जु3या  दबलेhया   ?करणाचा  प3ुहा  Rास  होणे संभवते. जपा. घरातील 

वडील (यIतींचा  �वरोध सहन करावा लाग ेल.  eWधा  असेल तर eीग ◌ुpदेव 

द5ाRयेाचीउपासना  करा. दररोज @नयमाने “ बाव3न  xलोकj  ग pुच`रRाचे “   पठण 

करा. 

 

(१०) मकर - या राशी'या  मंडळीना या म2हनय्ाचा उ5राध�च  अनकुुल व लाभदायक 

होईल. म2ह3या'या  पवूा�धा�त  आuथ�क  uचतंा R)त  कर>ल. �शवाय आuथ�क  फसवणूक 

होणेह> संभवते. जपा. तसेच अनारोPयाचा  Rासह>  सहन करावा लाग ेल. �वशषे कaन 

डो�याचे अनारोPय  R)त  कर>ल. �?य  जनांशी वाद, भांडणे होणे संभवते. जपा. 



 

 

�मRांशी  �वत	ुट  होणे संभवते. अशा प`रि)थतीत  शTु  <हा'या  काह> ?माणातील  

अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 2दलासा �मळेल. म2ह3या'या  

उ5राधा�त  या राशी'या  नोकरदार मंडळीना व उ'च बौWuधक संशोधन 

काय�_ेRअसणाराना  �व�वध ?कारचे  लाभ होतील. काह> मंडळीना मौhयवान   व)तूंचा  

लाभ होHयाची  शIयता  आहे. तसेच या राशी'या  जय्ा मंडळी'या  ज3म कंुडल>त 

अचानक धनलाभाच े योग  आहेत, अशापैकj काह>ना अचानक धनलाभ होणे संभवते.  

तसेच काह>ना वारसा हIकाने  धनलाभ होणय्ाची शIयता  2दसते. lयांना  वाममाग �  धन 

सहज �मळणे शIय आहे अशांनी माR  तो मोह कटा_ाने  टाळावाच. हो8याचे  न(हते  

होHयास  वेळ लाग णार नाह>. जपा. या राशी'या  �वWया\या]ना  सव�   ?कारचे  आरोग  

उ5म  राखता आले तरच शै_0णक   ?ग ती  करणे शIय होईल.  मलुांपैकj क◌ोणाचे 

अनारोPय , कोणास होणारा कसला तर> Rास , कोणाच ेअ�यासाकडे  दलु�_  अशापैकj 

कारणानी या राशी'या  मंडळी'या  संत@तसुखात  बाधा य◌ेणे संभवते. दाJप8य  जीवनात 

वाद, मतभेद झाले नाह>त व दोघांनाह> आरोPयसंपं3नता  लाभल> तरच वैवा2हक   

सखुसमाधान लाभू शकेल. या राशीचय्ा काह> मंडळीना परदेशग मनाची संधी �मळेल. 

eWधा  असेल तर eीहनमुान  उपासना करा. हनमुानचा�लसा  )तोRाचे     दररोज 

@नय�मतपणे पठण करा.  

 

(११) कंुभ -  या राशी'या  मंडळीनी या संपूण�  म2ह3या'या  काळात सव�  ?कार'या  

आरोPयाकडे  �वशषे ल_  Wयावे, असे आ<हाने  स◌ा◌ंग ावेसे वाटते. सXया  या राशी'या  

मंडळीची मान�सक अव)था  अ@त कोमल झाल> असHयाची  शIयता  जाणवते. �शवाय मन 

अ)व)थ  व चचंल झाले असावे, असेह> वाटते. 8यामळेु  मना�वpWध थोड ेकाह>ह> घडले 

तर> लग ेच ग हरे नैराxय  येत असेल. आuथ�क  uचतंा R)त  करतील. 8यात  भर Jहणनू  

र�व-हष�ल  ?@तकुल  असhयाने  संतापाने शार>`रक आरोPय  qबघडून   उ	णता  �वकारांचे 

आजार Rास  करतील. जपा. रIतदाब , zदय�वकार असे आजार असलेhयांनी  तर अ@तशय 

सहनशील बननू व मन व �वचार यां'यावर  @नयंRण  ठेवून शांत राहHयाचा   ?य8न  

केला पा2हजे.  नपे_ा  अ�वचाराने खच�  होणे, फटकळ बोलणे, �वuचR  आचरण करणे 

अशा ग ो	ट>  नकळत होणे संभवते. जपा. कुसंग तीपासनू दरू राहा. �मRांशी  शR8ुव  कa 

नका. अशा ?@तकुल  प`रि)थतीतह>  शTुा'या  काह> ?माणातील  अनकुुलतेमळेु  मधनू 

मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 2दलासा �मळेल. दाJप8य  जीवनात सव्त:बरोबरच 

जीवनसाथी'या  अनारोPयामुळे , वाद, भांडणामळेु सखुसमाधान �मळणे कठdण 2दसते. या 



 

 

राशी'या  lया   मंडळीचा सामािजक, राजकjय, धा�म�क , शै_0णक  संबंध असेल 8यांना  

काळ अनकुुल व लौ{कक वाढ�वणारा असा �सWध होईल.  वैWयकjय (यवसाय , औषध 

�वTेते ,  यांqRकतांqRक  (यवसाय ,  कोळसा, लोखडं (यापार>  यांना काळ अनकुुल, 

?ग @तकारक  व लाभदायक होईल. नोकरदार मंडळीना माR  काळ ?@तकुलच   

असhयाचा  अनभुव येईल. कुलदैवताची उपासना मन:शांत◌ी देईल.  

 

(१२) मीन - या राशी'या  मंडळीचा )वभाव  सXया  अ8यंत  चचंल, अि)थर , लहर> असा 

झाला असHयाची  शIयता  वाटते. कोणाचाह> धाक वा दडपण सहन होत नसावे, असे 

2दसते. अशा प`रि)थतीत  र�व - बुध हे दो3ह>  <ह  पणू�पणे  ?@तकुल  असhयामळेु  

सतत मन)ताप  देणाEया  घटना घडHयाची  शIयता  आहे. 8यामुळे  मन अ)व)थ  होईल. 

ग हरे नैराxय  येईल. जपा. या राशी'या  लहान मुलांकडे पालकांनी �वशषे ल_  Wयावे. 

कारण 8यांचा  हूडपणा, rा8यपणा  8यांनाच  दखुापती घड�वHयास  कारणीभूत होईल. 

रIतदाब , zदय�वकार असणारांनी माR  मन व �वचारशIती  शांत ठेव◌ून आ0ण सहनशील 

बननू सतत आचरण करणेच सखुावह होईल. अशा ?@तकुल  प`रि)थतीत  शTु  <हा'या  

अनकुुलतेमळेु  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडत◌ील व 2दलासा �मळेल. शा)Rीय  

संशोधन काय�_ेR  , बौWuधक, शै_0णक  काय�_ेR  असणारांना काळ अनकुुल व 

?ग @तकारक  होईल. या राश◌ी'या काह> मंडळीकडून काह> धाडसाची काय�  सफलतेने पार 

पडhयामळेु  8यांना  ?�सWधी  �मळेल. 8यांचा  स3मान  होईल. परध�म�यांशी  (याप ◌ार -

(यवसाय  �वषयक संबंध असणारांना काळ लाभदायक होईल. या राशी'या  ष	ठ  )थानी  

असलेhया  वTjग pुमळेु  आरोPय  सधुारHयास  थोडी मदत होईल. या राशी'या  काह> 

मंडळीना दरू'या  ?वासाचे  {कंवा परदेशवार>चे योग  संभवतात. पण शIयतो  ?वास  कa 

नका. कारण ?वासात  Rास , मानहानी होHयाची  शIयता  2दसते. या राशी'या  नोकरदार 

मंडळीनी नोकर>च े 2ठकाणी समजूतदारपणे वाग ावे.  तेच सुखाचे होईल. eीग pुदेव  द5  

उप◌ासना करा. दररोज @नय�मतपणे “ बाव3न  xलोकj  ग pुच`रRा “च ेपठण  करा.  

 

 

 

                       =====ooo0ooo===== 

  

 


