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(१) मेष- या राशी'या  मंडळीना या म,ह.याचा  काळ अनकुुल नाह3, असेच 5हणावे  

लागेल. एकूण सव9  :हांची  ि<थती  ?तकुलतेकडे च  आहे. Aयामळेु  या राशी'या  

मंडळीनी सतत मनावर व �वचारशBतीवर  ?नयंCण  ठेवूनच व नEतेचे  आचरण कFनच  

हा  ?तकुल  काळ Gयतीत  केल◌ा पा,हजे. ‘ महापरेु झाड ेजाती , तेथे लGहाळे  वाचती ‘ 

हे तकुोबांचे वचन धानात घेऊनच सदैव आचरण करा. या म,ह.या'या  काळात शार3Sरक-

मान�सक अनारोTय  ?नमा9ण  करणाUया  घटना घडWयाची  शBयता  ,दसते. आXथ9क  

Gयवहार  जपनू, सावधानतेने करा. या म,ह.या'या  काळात आXथ9क  Xचतं◌ाच  मन<ताप  

देWयाची  शBयता  वाटते. या राशीची मंडळी काह3 अपवाद वगळता अहंकार3 व तापत 

<वभावाची  असतात. 5हणनू  सांगावेसे वाटते कY अकारण कोणाशी शCAुव  कF नका. 

अ�वचाराने कोणतीह3 कृती कF नका. िज[द कराल तर त5ुहालाच  अस\य मन<ताप  व 

अनारोTयाला  सामोरे जावे लागेल. अनकुुल काळात काय सा]य  करावयाच े Aयासंबंधी  

योजना आखWयास  हरकत नाह3. माC  उतावीळपणे कोणतीह3 कृती कF नका. या 

राशी'या  नोकरदार मंडळीना नोकर3त ?तकुल  पSरि<थतीला  सामोरे जावे. लागेल. न 

?त`aया  GयBत  करता सव9  काह3 सहन करा. तेच सुखाचे होईल. रBतदाब , 

cदय�वकार असणारांनी तर �वशषेच काळजी घेतल3 पा,हजे. उ	णता�वकाराचे  आजार 

C<त  करतील जपा. अपेdाभंग  होणे, असमाधानकारक घटना घडणे . पंचम <थानी  

असलेeया  राहूमळेु �व�वध कारणानी संत?तसुखात बाधा येणे संभवते, या राशी'या  

गभ9वती  ि<Cयांनी  अकारण दगदग कF नये. दल◌ाल3, क�मशनवर Gयवसाय  असणारांना 

काळ काह3 माणात  अनकुुल होईल. fीगणेश  उपासना करा. मन:शांती �मळेल.  

 

(२) वषृभ - या राशी'या  नोकरदार मंडळीना या म,ह.याचा  पूवा9ध9च  अनकुुल, 

ग?तकारक  व  लाभदायक होणार आहे. 5हणून  Aयांनी  जे काय सा]य  करावयाच ेते 

म,ह.या'या  पवूा9धा9तच  साधनू घेWयाचा  यAन  करावा. मान�सक रोग तhव  iव  

पदाथा9चे  Gयापार3  तसेच बौ[Xधक व शा<Cीय  संशोधन काय9dेत ् र यांना संपणू9  

म,ह.याचा  काळ अनकुुल, ग?तकारक   व लाभदायक होईल. या राशी'या  काह3 

यवुकांना हातच ेसोडून नवीन काह3 करWयाची  ऊमl  येईल. पण Aयांनी  तसा �वचार कF 



 

 

नये. स]या  आहे ती नोकर3च Gयवि<थत  करावी. राहूमळेु कौटंुmबक सखुात बाधा येणे 

संभवते. पण गFुमळेु  फारसा Cास  होणार नाह3. तर3ह3 न◌ातेवाईक मंडळीकडून Cास  

होणे संभवते. काह3ना <थावर  खरेद3-�वaYतनू  अथ9लाभ  होईल. म,ह.या'या  

उoराधा9त  �व�वध कारणानी मन अ<वस ्थ राह3ल. Aयामळेु  काह3ना मानहानीमळेु गहरे 

नैराpय  येणे संभवते. पण शaु  :हा'या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल घटना 

घडतील व ,दल◌ासा �मळेल. या राशी'या  सqतम <थानी  असलेeया  श?न-मंगळामळेु 

�व�वध कारणांनी वैवा,हक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते.  rयांचा  भागीदार3त 

Gयापार -Gयवसाय  असेल Aयांनी  संशय, गैरसमज अशापैकY कारणानी भागीदार3त बाधा 

येणार नाह3 याची काळजी sयावी . कोट9  करणे  असतील तर ती पढेु ढकलWयाचा  

यAन  करावा. <वत :'या  आरोTयाची  sयवी . तसेच कुसंगतीपासनू  दरू राहावे. f[धा  

असेल तर कुलदैवताची उपासना व �शवोपासना अनकुुल होईल.  

 

(३) �मथनु - या राशी'या  नोकरदार मंडळीना या म,ह.याचा  संपूण9  काळ अनकुुल व 

लाभदायक जाईल. या राशी'या  लेखकांचे लेखन :ंथFपाने  �स[ध  होWयास  काळ 

अनकूुल आहे. तसेच �शdणdेC ,  बौ[Xधक व शा<Cीय  संशोधनाAमक  काय9dेC  

असण◌ारांनाह3 काळ अनकुुल,  ग?तकारक  व यशदायक होईल. पण कलाAमक  

काय9dेC  असणारांना म,ह.याचा   शवेटचा सqताहच  अनकुुल व लाभदायक होईल. 

काह3 मंडळीना वासाचे  योग येतील. तसेच प�वC  <थळी  याCलेा  जाणेह3 शBय 

,दसते. औषध �वaेती , वै[यकYय Gयवसाय , कोळसा, लोखडं Gयापार3 , व`कल3 Gयवसाय  

असणारानाह3 संपणू9  म,ह.याचा  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. म,ह.या'या  

अखेर'या  सqताहात  गwु-शaु  शभु योग◌ामळेु मनोनकुुल घटना घडतील व आXथ9क  लाभ 

होणेह3 शBय  ,दसते. अ]याAमाची  मनापासनू आवड असणारांना कुलदेवतेची व 

fीगजाननाची  उपासना अनकुुल होईल व सािAवक  सखुशांती लाभेल. या राशी'या  काह3 

मंडळीकडून ढxगी आचरण  (वFन कYत9न ,आतनू तमाशा) होणे संभवते. पण तसे कF 

नका. Aयाचा  त5ुहालाच  Cास  होईल. जपा.  काह3 मंडळीना कोट9कचरे3चा  Cास   होणे 

संभवते. काह3 मंडळीना वािAवकाराचा  तर काह3ना उ	णता�वक◌ाराचा Cास  होWयाची  

शBयता   ,दसते. ताप येणे, फोड येणे, रBत�वकार  `कंवा cदय�वकाराचा Cास  होणे 

शBय ,दसते. जपा. काह3ना अपचार ◌ाचा Cास  तर काह3ना आXथ9क  हानीचा Cास  होणे 

संभवते. काह3ना भावंडापासून Cास  होईल तर काह3ना  दरूAवामळेु  बंधसुखु �मळत 

नसeयाचे  द:ुख होईल. जपा. fीगwुदेव  दoाCयेाची  उपासना करा.  



 

 

(४) कक9  - या राशी'या  मंडळीना या म,ह.याचा  काळ कधी आसू तर कधी हसू अशा 

कारचे  अनभुव देणारा असेलसे वाटते. या राशी'या  नोकरदार मंडळीना म,ह.याचा  

पवूा9ध9  ?तकुल  असeयाचा  अनभुव येईल, तर उoराध9  मनोनकुुल घटनांनी यBुत  

असा असeयाचा  अनभुव येईल. Xच`कAसक  बौ[Xधक काय9dेC  व शा<Cीय  संशोधन 

काय9dेC  असणारांना संपणू9  म,ह.याचा  काळ  अनकुुल, गतीकारक  व यशदायक 

होईल. काह3ना �स[धी , मानस.मान  �मळणे संभवते. काह3ना गwुकृपा ाqत  होईल . 

पण नोकरदार मंडळीना म,ह.या'या  पूवा9धा9त  घर3दार3 �वरोध, मानहानी, कामाचा ताण  

सहन करावा लागWयाची  शBयता  ,दसते. पण शaु  :हा'या  अनुकुलतेने मधनू मधनू 

मनोनकुुल  घटना घडतील व ,दलासा �मळेल. म,ह.या'या  उoराधा9त  पSरि<थतीत  

सधुारणा होईल व इ'छा  आकांdा  पूण9  होतील. मो|या ओळखी होतील व Aयातनू  

अपे~dत  सखुकारक घटना घडतील. म,ह.या'या  अखेर'या  सqताहात  गwु-शaु , राहू-

शaु  शभु योगामळेु म,ह.याचा  अखेरचा सqताह  खपूच आनंददायक जाWयाची  शBयता  

,दसते. पण कलाdेC  असणारांना माC  म,ह.याचा  अखेरचा सqताह  ?तकुल  

असeयाचाच  अनभुव येईल. या राशी'या  [�वतीय <थानी  असलेeया  राहूमळेु कौटंुmबक 

सखुात �व�वध कारणांनी मन<ताप  देणाUया  घटना घडWयाची  शBयता  आहे. जपा. तसेच 

काह3 मंडळीना आXथ9क  सम<याना  तxड [यावे लागेलसे ,दसते. जलभय, �वषभय आहे. 

जपा. राहू-केतू व शनी-मंगळ ?तकु ल असeयाने  वैवा,हक जीवनातील सखुात बाधा  येणे 

संभवते. तसेच �व�वध कारणांनी संत?तसुखह3 �मळणे अशBय होईल. जपा. f]दा  असेल 

तर �शवोप◌ासना मन:शांती देईल.  

 

(५) �सहं - या राशी'या  मंडळीना या म,ह.या'या  काळात वैवा,हक जीवनातील सखु व 

गहृसौ�य  या �	ट3ने  या म,ह.या चा काळ अनकुुल नाह3, असेच 5हणावे  लागेल. अि<थर  

मन, <वत :च ेवा जीवनसाथीच ेअनारोTय , काeप?नक Xचतंा अशापैकY कारणानी सखुात 

बाधा येण◌े संभवते. rयांची   कोट9  करणे  असतील Aयांनी  ती पढेु ढकलWयाचा   

यAन  करावा. कौटंुmबक जीवनात गैरसमज, वाद, भांडणे, असमाधानकारक घटना 

अशापैकY कारणानी कौटंुmबक सखुात बाधा येणे संभवते. तसेच या राशी'या  काह3 

मंडळीना राहAया  जागेची सम<या  तर काह3ना <थावरसंबं धी सम<या  C<त  करWयाची  

शBयता  ,दसते.  या राशी'या  नोकरदार मंडळीना घर3 व नोकर3त मन<ताप  देणाUया  

घटनानाच तxड [यावे लागेल. अश◌ा पSरि<थतीत  मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू 

नEतेचे  आचरण करणेच सखुाचे होईल. तसेच कुलदैवता'या  उपासनेत काळ Gयतीत  



 

 

कराल तर ?निpचतच  मन:शांती लाभेल. अपघात भय आहे. जपा.  शा<Cीय  संशोधन व 

बौ[Xधक काय9dेC  असणारांना संपणू9  म,ह.याचा  काळ अनकुुल, ग?तकारक  व 

लाभदायक होईल. तसेच या राशी'या  rया  मंडळीचा कलाAमक  जीवनGयवसाय  आहे 

अशाना काळ ग?तकारक  व लाभदायक होईल. या राशी'या  �व[या�या�ना  शैd�णक  

गतीस  काळ अनकुुल होईल. माC  Aयांना  सव9  कारचे  आरोTय  उoम  राखता 

आले पा,हजे.  शaु  :हा'या   अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 

,दलासा �मळेल. आरोTयस ◌ंप.नतेसाठ�  fीसयू9नारायणाची  उपासना करा.  

 

(६) क.या  - या राशी'या  मंडळीना या म,ह.याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह3, असेच 

5हणावे  ल◌ागेल. श?न-मंगळ  हे दो.ह3   �वरोधी <वभाव  असलेले :ह  एकC  असeयाने  

व ते अनकुुल <थानी  असeयाने  तमु'या  मनाची ओढाताण होणार आहे. या ओढाताणीत 

छोटेमोठे  अपघात होणे संभवते. जपा. मनावर व �वचारशBतीवर  संयम ठेवा, सहनशील 

Gहा  आ�ण नEतेचे  आचरण करा. तेच सखुाचे होईल; व अशा पSरि<थतीत  शभु 

:हां'या  काह3 माणातील  अनकुुलतेने व या �वरोधी :हां'या  साम�या9ने  जे काय 

घडले Aयात  सखु माना. या र◌ाशी'या यवुकांना उoम  नोकर3 �मळू शकेल `कंवा नवे 

मनपसंत काय9dेC  �मळू शकेल. मह�वाकांdा  वाढेल, धयै9 , ,ह5मत  वाढेल. पण 

उतावळेपणे काह3 कराल तर नकुसानच होईल व नैराpय  येईल. तसे झाले तर काह3ना 

उगीचच आपeयाला  काह3 आजार झाeया  सारखे वाटेल. काeप?नक Xचतंा C<त  

करतील. जपा. काह3 मंडळीना भावंड �वषयक एखाद3 Xचतंा C<त  कर3ल. Xच`कAसक  

बौ[Xधक काय9dेC  असणारांना, समाजकाय9  करत असणारांना, आ]याAमाची  आवड 

असणारांना या म,ह.याचा  काळ अनकुुल, ग?तकारक  व शांती समाधान देणारा असा 

�स[ध होईल. पण इतरांना फारसा अनकुुल होणार नाह3. काह3 मंडळीना पोट�वकार तर 

काह3ना मCूाशाय�वकारांचा  आजार C<त  कर3ल.  �शवाय कौटंुmबक व वैवा,हक जीवनात  

�व�वध क◌ारणांनी मन<ताप  देणाUया  घटना गहरे नैराpय  आणतील जपा.  अशाह3 

पSरि<थतीत  या राशी'या  काह3 भाTयवान  मंडळीना परदेश गमनाची संधी �मळेल. 

शCपूासनू  रdण  होईल व  म,ह.या'या  अखेर'या  सqताहात  �व�वध कारे  लाभ 

होतील. fीगwुदेव  दoाCयेाची  उपासना मन शांत ठेवील, व सािAवक  सखु  लाभेल.  

 

(७) तळुा - श?न :हाची  साडसेाती संपWयास  आता काह3 म,ह.यांचाच  काळ �शeलक 

रा,हला आहे. तेवढा काळ fीहन ◌ुमानाची उपासना करा, मनावर व �वचारशBतीवर  ताबा 



 

 

ठेवा, सहनशीलपणे आचरण कFन  उव9Sरत  काळ Gयतीत  करा. श?न-मंगळ यतुीचा काळ 

अस\य मन<ताप  देणारा आहे. या म,ह.या'या  काळात आXथ9क  Xचतंा C<त  

करWयाची  शBयता  आहे. आXथ9क  जबाबदाUया  पूण9  करWयाची  Xचतंा त◌्रास कर3ल. 

तसेच कौटंुmबक जीवनात अ?न	ट  घटना घडWयाची  शBयता  ,दसते. जपा. शार3Sरक 

उ	णता  भडकून उ	णता�वकार  बळावतील. काह3ना पोटाच े�वकार C<त  करतील. तसेच 

काह3 मंडळीना  मदुतीचा ताप येणे, डोके दखुणे, `कंवा म�दचूा आजार होणे अशापैकY 

आजार C<त  करWयाची  शBयता  वाटते. जपा. या म,ह.याचा  काळ आ]यािAमक  

उपासनेस अनकुुल आहे. या राशी'या  �व[या�या�'या  शैd�णक  गतीत  अडथळे 

?नमा9ण  होWया ची शBयता  ,दसते. या राशी'या  नोकरदार मंडळीना म,ह.याचा  

पवूा9ध9च  अनकुुल व लाभदायक होईल. Xच`कAसक  बौ[Xधक व शा<Cीय  संशोधन 

काय9dेC  असणारांना माC  संपणू9  म,ह.याचा  काळ अनकुुल, ग?तकारक  व 

यशदायक असeयाचा  अनभुव येईल. �व�वध कारणांनी संत?तसुखात व वैवा,हक जीवनात 

बाधा येणे संभवते. जपा. शासकYय नोकरदार मंडळीपैकY rयांना  वाममाग9  धन सहज 

�मळणे शBय आहे अशांनी मनावर ताबा ठेवून तस◌े आचरण कF नये. होAयाचे  नGहते  

होWयास  वेळ लागणार नाह3. जपा. �ववाहे'छूचे  �ववाह ठरWयाची  शBयता  आहे. 

म,ह.या'या  अखेर'या  सqता हात काह3 मनोनकुुल घटना घडWयाची  शBयता  आहे.  

 

(८) विृpचक  - हटट3, संतापी  <वभाव  व मानापमान फार अशा वoृीमळेु  व स]या  

मनावर ताब◌ा नसeयामळेु  या राशी'या  मंडळीचे आचरण हेकट, उ[धट अशा कारचे  

होत असावे, असे वाटते. तसेच अकारण fम , दगदग होत असावी असेह3 वाटते. Aयात  

भर 5हणनू  श?न-मंगळ हे व �वरोधी <वभावाचे  :ह  या मंगळ :हा'या  राशीतच 

एकC  आeयामळेु  सतत मन<ताप  देणाUया  घटना घडत असाGयात  व मनाची ,�वचाराची 

ओढाताण होत असल3 पा,हजे. याचा पSरणाम शार3Sरक आरोTय  mबघडWयात  होत असला 

पा,हजे. काळ शनी :हा'या  साडसेातीचा आहे ह3 गो	ट  सतत ]यानात  घेऊन या 

राशी'या  मंडळीनी मनावर संयम ठेवनू व �वचारावर ताबा ठेवून आ�ण नEतेचे  आचरण 

कFनच ?तकुल  काळ◌ाशी मकुाबला केला पा,हजे. या म,ह.यात  �व�वध कारणानी 

कौटंुmबक सखुात व वैवा,हक जीवनात बाधा येणे संभवते. हाती घेतलेeया  काया9त  

अडचण◌ी, अडथळे ?नमा9ण  होणे संभवते. कोणी चार समजुती'या  गो	ट3  सांXगतeया  तर 

चालणार नाह3 व पटणारह3 नाह3. असो. या म,ह.याचा  उoराध9च  या राशी'या  

नोकरदार मंडळीना अनकुुल व लाभदायक होईल. कतृ9Aववान  मंडळीना बढती, अXधकार 



 

 

�मळू शकेल `कंवा कोणाचा स.मान  होणेह3 शBय ,दसते. Xच`कAसक  बौ[Xधक व 

शा<Cीय  संशोधन काया9त  काय9रत  असणारांना व कलाकारांना संपूण9  म,ह.याचा  काळ 

अनकुुल, ग?तकारक  व यशदायक होईल. म,ह.याचा  पूवा9 ध9  नोकरदार मंडळीना 

?तकुल असeयाचाच  अनभुव येईल. fीगणेश  व fीहनमुान  उपासना करा. Aयामळेुच  

सािAवक  सखुसमाधान �मळेल.  

 

(९) धन ु- स]या  या राशी'या  मंडळीचे मन कोमल व अAयंत  भावनाशील असे झाले 

असWयाची  शBयता  वाटते. अशा पSरि<थतीत  या श?न :हा'या  साडसेाती'या  काळात 

थोडहे3 मना�वw[ध काह3 घडले तर3 ते सहन करणे कठ�ण जात असावे, असे वाटते. अशा 

पSरि<थतीत  या राशी'या  मंडळीनी सतत सावधानतेने, �वचारपूव9क  आचरण करणेच 

सखुाचे होईल. मनावर ताबा ठेवा, सहनशील Gहा  आ�ण कोणाब[दलह3 आपले मत वा 

�वचार GयBत  कF नका. नEतेचे  आचरण करा. कारण या म,ह.याचा  काळ नोकर3-

Gयवसाया'या  �	ट3ने , कौटंुmबक सखुाचे �	ट3ने  ?तकुल  असाच आहे. सव9  आXथ9क  

Gयवहार  �वचारपूव9क  , सावधानतेने व फसवण◌ूक  वा नकुसान होणार नाह3 ना ते 

तपासनूच करा. �वचारा'या  तंi3त  वाहन चालवू नका. अपघात भय आहे. जपा. 

?नयोिजत काया9त  अडथळे, अडचणी आeया  तर3 ?नराश न होता हळू हळू Aयातनू  माग9  

शोधWयाचा  यAन  करा. अ]याAमात  रस,  f[धा  असेल तर आ]यािAमक  जीवन 

जगWयाचा  य Aनच  शांती, समाधान देऊ शकेल. नवीन काह3 करWया'या  भानगडीत 

पडू नका. नोकर3त वSर	ठांशी   मतभेद, वाद होणे संभवते. जपा. घर3 मलुां'या  सम<या , 

<वत :च े व जीवनसाथीच े अनारोTय  C<त  करWयाची  शBयता  जाणवते. जपा. काह3 

जुनी, दबलेल3 करणे  असतील तर ती प.ुहा  उकरल3 जाऊन  Aयांचा  मन<ताप  काह3 

मंडळीना सहन करावा लागWयाची  शBयता  ,दसते. अशा ?तकुल  पSरि<थतीतह3  शभ 

:हां'या  काह3 माणातील  अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 

,दलासा �मळेल. काह3ना परदेशगमनाची संधीह3 �मळू शकेल.  

 

(१०) मकर - या राशी'या  मंडळीना या म,ह.याचा  पूवा9ध9च  अXधक अनकुुल, 

ग?तकारक  व लाभदायक होईल. तर3ह3 �व�वध कारणांनी आXथ9क  सम<या  C<त  

करWयाची  शBयता  वाटते. Aय ◌ामळेु आXथ9क  जबाबदाUया  पूण9  करWयाची  सम<या , 

आXथ9क  घोटाळे होणे, येणे वसूल न होणे अशापैकY कारणांनी मन<ताप  होणे संभवते. या 

राश◌ी'या लाभ<थानी  असलेले श?न-मंगळ हे �वरोधी <वभावाचे  :ह  असले तर3 फारसे 



 

 

Cासदायक  होणार नाह3त. केवळ मैCीत  �वत	ुट  येणे, अथ9ाqतीसाठ�  क	ट , पSरfम  

करावे लागणे, संत?तसखुात बाधा येणे, या राशी'या  �व[या�या�'या  शैd�णक  गतीत  

अडथळा येणे अशापैकY घटना घडWयाची  शBयता  ,दसते. तर3ह3 या राशी'या  काह3 

भाTयवान  मंडळीना एखा[या मौeयवान  व<तचूा  लाभ होWयाची  शBयता  वाटते. 

म,ह.याचा  उoराध9  माC  घर3दार3 मन<ताप  देणारा असाच �स[ध होईल. अनारोTयाचा   

Cास , ?नयोिजत काया9त  अडचणी, अडथळे येणे, ,दरंगाई होणे, वाढAया  खचा9ची  Xचतंा 

C<त  करणे, Aयामळेु  नैराpय  येणे संभवते. नोकर3त वSर	ठांचा  Cास  तर घर3 कौटंुmबक 

वाद, भांडणे, गैरसमज यांमळेु डोके भणाणनू जाईल. अशा पSरि<थतीत  मनावर संयम 

ठेवनू, सहनशील बननू , नEतेचे  आचरण कFन व मौन �त  धारण कFनच ?तकुल  

काळाशी मकुाबला करणे सखुाचे होईल. �शव◌ाय फारसे अनारोTयह3  होणार नाह3. अशा 

?तकुल  काळातह3 rयां'या  ज.मकंुडल3त  अचानक धनलाभाच े योग आहेत अशापैकY 

काह3ना अशा कारचा  धनलाभ होऊ शकेल `कंवा वारसाहBकाने  धनलाभ होईल. उ'च 

बौ[Xधक व शा<Cीय  संशोधन काया9त  काय9रत  असणारांना संपूण9  म,ह.याचा  काळ 

अनुकुल, ग?तकारक  व यशदायक होईल. शaु  :हा'या  अनकुुलतेने मधनू मधनू 

मनोनकुुल घटना घडतील व ,दलासा �मळेल. fीहनमुान  उपासना मन:शांती देईल . 

 

(११) कंुभ - स]या  या राशी'या  मंडळीचे मन अAयंत  हळवे झाले असावे, असे वाटते. 

तसे असेल तर मान�सक संवेदनाह3 शी�  होत असतील. Aयामळेु  मना�वw[ध थोड े

काह3ह3 घडले तर3 लगेच गहरे नैराpय  येत असावे. तसेच �वचारशBती  अAयंत  अि<थर , 

चचंल झाल3 असेल तर अ�वच◌ार3, �व~dqत  आचरण होत असावे, असे वाटते. बोलणेह3 

फटकळ होत असावे. �मळकतीपेdा  अXधक कराGया  लागणाUया  खचा9ची  Xचतंा, आXथ9क  

फसवण◌ूक, आXथ9क  नकुसान अशापैकY कारणानी अस\य मन<ताप  होत असावा. अशा 

पSरि<थतीत  शार3Sरक उ	णता  भडकून उ	णता�वकारांचे  आजार C<त  करत असतील. 

�वशषे कFन डो�याचे आजार अXधक माणात  होणे संभवते. शुa  :हा'या  

अनकुुलतेने कौटंुmबक सखुात फारशी बाधा येणार नाह3, असे व◌ाटते. उलट कुटंुबात शभु 

घटनाच अXधक घडत असतील. पण या राशी'या  नोकरदार मंडळीना या म,ह.याचा  

उoराध9च  अनकुुल व लाभदायक होईल. या राशी'या  Gयापार3  मंडळीना <Cी - 

:ाहकांकडूनच  अXधक अथ9लाभ  होईल. नोकरदार मंडळीना बढती, वेतनवाढ असे काह3 

लाभ �मळWयाची  शBयताह3  दि◌सते. पण ,हतशCूचंाह3  Cास  होणे संभवते, जपा. 

�ववाहे'छू  यवुक यवुतींचे �ववाह ठरWयाची  शBयता  आहे. काह3ंचे ेमसंबंध  वाढतील. 



 

 

पण राहूमळेु काह3ं'या  वैवा,हक जीवनात बाधा ?नमा9ण  होणे संभवते. कोळसा, लोखडं 

�वaेते , औषध �वaेते , वै[यकYय Gयवसाय  असणारांना काळ लाभदायक होईल. पण 

अ.य  Gयावसा?यकां'या  Gयवसायात  अडथळे ?नमा9ण  होणे संभवत◌े. संत?तसखु लाभेल. 

f[धा  असेल तर हनमुान उपासना अनकुुल व सखुसमाधान  देऊ शकेल.  

 

(१२) मीन - स]या  या राशी'या  मंडळीचा <वभाव  लहर◌ी, अि<थर , चचंल असा झाला 

असावा, असे वाटते. �शवाय कोणी समजुती'या  चार गो	ट3  सांXगतeया , उपदेश केला तर 

ते सहन होता नाह3. अशा पSरस◌्Xथतीत ?नयोिजत काया9त  अडथळे येणे, अपयश येणे, 

फसवणकू होणे, आXथ9क  नकुसान होणे, आXथ9क  जबाबदाUया  पूण9  करWयाची  Xचतंा 

वाटणे अशा घटना घडWयाची  शBयता  आहे. रBतदाब , cदय�वकार असणाUया  मंडळीनी 

तर अ?त �वचार न करता  मन शांत राखWयाचा  यAन  करावा. तरच अनारोTय  होणार 

नाह3. या राशी'या  नोकरदार मंडळीना या म,ह.याचा  संपूण9  काळ ?तकुल  

असeयाचाच  अनभुव येईल. Xच`कAसक  बौ[Xधक Gयवसाय , शा<त◌्र3य संशोधन 

काय9dेC  असणारांना माC  संपणू9  म,ह.याचा  काळ अनकुुल, ग?तकारक , 

यशदायक  व लाभदायक  होईल. या राशी'या  लहान मलु◌ा◌ंना पालकांनी जपावे. मुले हूड, 

�ाAय  होणे संभवते. अशा ?तकुल  पSरि<थतीतह3  बधु-शaुा'या  काह3 माणातील  

अनकुुलतेमळेु  मधनू मधनू मनोनकुुल  घटना घडतील, अथ9लाभ  होईल व ,दलासा 

�मळेल. rयांचा  परधमlयांशी  Gयावसा?यक सबंध आहे, अशांना अशा संबंधामळेु अXधक 

अथ9लाभ  होणे संभवते. शaुामळेु  या राशी'या  मंडळीना कौटंुmबक व वैवा,हक जीवनातील 

सखुसमाधान �मळेल. या राशी'या  काह3 मंडळीना दरू'या  `कंवा परदेश वासाची  संधी 

�मळेल. पण अशा वासात  Cास , मन<ताप  होणे संभवते.  जपा. गqुत  पोल3स 

खाAयात  नोकर3 करत असणारांना काळ अनकुुल व यशदायक होईल. fीगwुदेव   

दoाCयेाची  उपासना करा. “बाव.न  pलोकY  गwुचSरCाचे  “ ?नय�मतपणे  पठण करा.  
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