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(१) मेष - या राशी%या  मंडळीना या म*ह,याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह3, असेच 

4हणावे  लागेल. या म*ह,या%या  काळात याराशी%या  मंडळीना  शार38रक-मान�सक 

आरो;याची  काळजी =>त  कर3ल. मन>ताप  देणा@या  घटना घडCयाची  दाट शDयता  

*दसते. Eनयोिजत कायाGत  अडचणी, अडथळे EनमाGण  होणे संभवते. काह3 मंडळीना वाईट 

Jसंगाला  तर काह3ना िजवावर%या  Jसंगाला  सामोरे जावे लागेल. काह3ना अकारण 

श=Kुवाला  तर काह◌ीना बेअN%ूया  Jसंगाला  तPड Qयावे लागCयाची  शDयता  *दसते. 

Kयातच  आRथGक  Rचतंा =>त  करतील. आRथGक  फसवणकू होणेह3 संभवते. Kय ◌ातच  

गैरसमजाने आTते	टात  वाद, भांडणे होणे संभवते. �शवाय शार38रक अनारो;याची  

सम>याह3  काह3 मंडळीना =>त  कर3ल. अशा प8रि>थतीत  रDतदाब  Uदय�वकार 

असणारांनी तर मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू आचरण करणेच सखुाचे होईल. 

काह3 मंडळीना ने=�वकाराचा  तर काह3ना मूळXय◌ाधीचा आजार  =>त  कर3ल. काह3ना 

अ,य  उ	णता�वकार  =>त  करतील. जपा. हाडमोड होणेह3 शDय आहे. Kया�शवाय  वीज, 

पाणी  यांपासूनह3 जपाव◌े.  कुमाग[  �म=ांपासनू  सावध राहा.  अशा प8रि>थतीत  ग\ु-

श]ु  या शभु ^हां%या  काह3 Jमाणातील  अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना 

घडतील व *दलासा �मळेल. क�मशन, दलाल3वर   Xयवसाय  असणाराना काळ लाभदायक 

होईल. राहूमळेु अपे_`त  संतEतसखुात बाधा येणे शDय आहे. जपा. या राशी%या  

गभGवती  ि>=यांनी  अकारण दगदग कa नये. bQधा  असेल तर bीगणेशउपासना  व 

bीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल व *दलासा �मळेल.  

 

(२) वषृभ - या राशी%या  मंडळीना - �वशषे कaन  यवुकांना - हातची नोकर3 सोडून 

नवीन काह3 करावेसे वाटेल. पण Kयांनी  तो मोह  टाळावाच. �शवाय  आहे Kया  नोकर3त 

मनापासनू काम करावे. नपे`ा  अEन	ट  प8रणाम होCयाची  शDयता   *दसते. जपा. 

नोकर3 कोणKयाह3  Jकारच ◌ी असो, मन>ताप  देणा@या  घटना घडCयाची  शDयता  आहे. 

Kयामळेु  मन शांत व ि>थर  ठेवनू व सहनशील बननूच JEतकुल  काळाशी मकुाबला 

करणे इषट् होईल. असे आचरण कराल तरच �म=ांशी  भांडणे होणे टळू शकेल. केवळ 

मान�सक रोग तf  व gव  पदाथाhचे  Xयापार3  यांना काळ अनकुुल व J गEतकारक 



 

 

होCयाची  शDयता  *दसते. सतत मन>ताप  देणा@या  घटना, आRथGक  Rचतंा, वाढता खचG  

अशापैकj कारणानी काह3 मंडळीना गहरे नैराkय  येणे संभवते. Kयात  भर 4हणनू  काह3 

मंडळीना नातेवाईक मंडळीकडून होणारा =ास  सहन करावा लागCयाची  शDयता  *दसते. 

Kयामळेु  कौटंुmबक सखुातह3 बाधा येणे शDय आहे. जपा. दांपKयजीवनात  >वत :%या  

oकंवा जीवनसाथी%या  अनारो;यामुळे  मान�सक ताण सहन करावा  लागणे संभवते. 

काह3ना तर कुसंगतीची बाधा होणे संभवते. जपा. अशा प8रि>थतीतह3  या राशी%या  काह3 

भा;यवंत  मंडळीचे >थावर  खरेद3-�व]jचे  Xयवहार  होCयाची  शDयता  *दसते. भागीदार3त 

Xयापार -Xयवसाय  असणारांनी संशय, गैरसमज अशापैकj कारणानी  भागीदार3त बाधा 

येणार नाह3 याची काळजी pयावी . कोटG  Jकरणे  असतील तर ती पढेु ढकलCयाचा  

JयKन  करावा. bQधा  असेल तर मन:शDतीसाठq  कुलदैवताची व bी  हनमुानाची 

उपासना करा.  

 

(३) �मथनु - या राशी%या  सवG  नोकरदार मंडळीना या म*ह,याचा  पूवाGधGच  अनकुुल, 

JगEतकारक  व लाभदायक होईल. �वशषे कaन RचoकKसक  बौQRधक, शै`sणक  व 

शा>=ीय  संशोधन `े=ातील  मंडळीनी म*ह,या%या  पवूाGधाGतच  जे काय साधावयाच े

ते साधनू घेCयाचा  आटोकाट JयKन  करावा. कारण महि◌,याचा उtराधG  JEतकुल  

असuयामळेु  यश येCयाची  शDयता  अuप  आहे. म*ह,या%या  उtराधाGत   JEतकुल  

प8रि>थती , अपयश, वाढता खचG , मान�सक Rचतंा अशापैकj कारणांनी  नैराkय  येणे 

संभवते. “ वaन कjतGन , आतनू तमाशा“ अशा Jकारचे  ढPगी आचरण कa  नका. 

नकुसान होईल. मनापासनू अwयाKमाची  ओढ असेल तर bQधेने  आwयािKमक  उपासनेत  

म;न  राहा. आwयािKमक  Jगतीस  काळ अनकूुल होईल. काह3 मंडळीना सचूक  >वTने  

पडतील. काह3ना परदेशगमनाची संधी �मळेल. आरो;य>थानी  व]j  शEन-मंग़ळ 

असuयामळेु  शार38रक अनारो;य  होणे संभवते. काह3 मंडळीना उ	णता�वकारांचा  तर 

काह3ना वात�वकारांचा =ास  होणे संभवते. तसेच काह3 मंडळीना रDत�वकार , Uदय�वकार 

अशा Jकार%या  अनारो;याचा  =ा स सहन करावा   लागेलसे *दसते. या राशी%या  ततृीय 

>थानी  असलेuया  ग\ु-राहू मळेु भावंड सखुात बाधा येणे संभवते. या राशी%या  लेखक-

लेsखकांचे लेखन ^ंथaपाने  Jका�शत  होईल. मKुसQद3 ,  राजकारणी मंडळीना Kयां%या  

कायG̀ े=ात  यश लाभेल. काह3ना बढती �मळणेह3 शक◌य् आहे. bQधेने  ग\ुदेव 

दtा=येाची  उपासना करा. “ बाव,न  kलोकj  ग\ुच8र=ा “च ेEनय�मतपणे  पठण करा.  

 



 

 

(४) ककG  - या राशी%या  नोकरदार मंडळीना या म*ह,याचा  काळ अनकुुल व 

लाभदायक होईल. काह3 मंडळी%या  इ%छा  आकां`ा  पणूG  होतील. हाती घ◌ेतलेuया 

कामात यश �मळेल. मो|या लोकां%या  ओळखी होतील. काह3ंना JEत	ठा  JाTत  होईल. 

म*ह,या%या  उtराधाGत  या राशी%या  Xयावस◌ाEयकां%या Xयवसायात  वाढ होणे संभवते. 

नोकरदारांपैकj काह3ना उ%च पद �मळणेह3 शDय आहे. या राशी%या  भा;य>थानी  

असलेuया  हषGलमळेु  शा>=ीयसंशोधन   कायG̀ े=  असणारांना यशदायक प8रि>थती  

असuयाचा  अनभुव येईल.  काह3ना दरू%या  Jवासाचे  तर काह3ना परदेशवार3चे योग 

येतील.  पण श]ु  ^ह  अ>तंगत  असuयामळेु  कलाKमक  �वषय संबंधी नोकर3 

असuयास  मा=  या म*ह,याचा  काळ Eततकासा अनकुुल होणे संभवत नाह3. उलट 

अडचणी, अडथळे येणेच शDय *दसते. तसेच कौटंुmबक जीवनातह3 वाद, गैरसमज यांमुळे 

सखुसमाधान �मळणे अशDय होईल. Kयात  भर 4हणनू  काह3ना आRथGक  सम>या  =>त  

करतील. पण ग\ु ^ह  अनकुुल असuयाने  काह3 सखुकारक घटना घडतील व *दलासा 

�मळेल. या राशी%या  पंचम >थानी  असलेuया  व]j  शEन-मंगळ या ^हांमळेु   

संतEतसम>या  मन>ताप  देCयाची  दाट शDयता  आहे. केतमुळेु अनारो;य , Kवचा�वकार , 

रDत�वकार , मखु-दंत रोग अशापैकj आजार होणे संभावते.  जपा. तसेच �वषबाधा होणे, 

पाCयापासनू  धोका होणेह3 संभवते. जपा. bQधा  असेल तर �शवोपासना मन:शा◌ंती देऊ 

शकेल.  

 

(५) �सहं - या राशी%या  मंडळीना  या म*ह,याचा  पूवाGधG  घर3दार3 सवG  *ठकाणी 

JEतकुल  असuयाचाच  अनभुव येईल. म*ह,य◌ा%या पवूाGधाGत  नोकरदार मंडळीना 

नोकर3च े *ठकाणी मानहानी, मान�सक ताण, �वरोध सहन करावा लागCयाची  शDयता  

*दसते. पण म*ह,या%या  उतत्राधाGत  प8रि>थती  सुधारेल. सवG  काह3 मनासारखे घडले. 

�वशषे कaन RचoकKसक  बौQRधक व शा>=ीय  संशोधन कायG̀ े=  असणारांना काळ 

अनकुुल, JगEतकारक  व यशदायक होईल. इतर नोकरदार मंडळीनाह3 काह3 ना काह3 

इ%छा  पणूG  करणारे �मळू शकेल. पण कौटंुmबक सखु व वैवा*हक जीवनातील सुख या 

बाबतीत मा=  या राशी%या  मंडळीनी  मनावर संयम ठेवून व सहनशील बननू आचरण 

करावे व �वपर3त काळ Xयतीत  करावा. कारण सतत मनस◌त्ाप देणा@या  घटनाच 

घडCयाची  शDयता  *दसते.  कौटंुmबक भांडण तंटे, गैरसमज, असमाधानकारक घटना , 

ज,मदाKया  मातेशी न पटणे अशा घटनांनी अस�य मन>ताप  होणे संभवते. जपा. काह3 

मंडळीना राहKया  जागेची सम>या  =>त  कर3ल, तर काह3ना >थावर  संबंधी  सम>या  



 

 

=>त  कार3लसे *दसते. वैवा*हक जीवनातह3 जीवनसाथीच ेअनारो;य , दोघातील मतभेद 

अशापैकj  कारणांनी मन>ताप  होणे संभवते. जपा. �वचारा%या  तंg3त  र>Kयातनू  चालू 

नका. तसेच मोबाईलवर बोलत गाडी चालवू नका. अपघात भय आहे. जपा. या राशी%या  

�वQया�याhना  शै`sणक  Jगतीस  काळ अनकुुल आहे. तसेच या काळात पर3`ेचा  

Eनकाल लागणार असेल तर अपे`ा  पणूG  करणारे यश लाभेल. bQधा  असलेuया  

दैवता%या  नावाचा सतत जप करा. मौन पाळा 4हणजे  मन:शांती लाभेल.  

 

(६) क,या  - या राशी%या  मंडळीना या म*ह,या%या  काळात काuपEनक Rचतंा 

मन>ताप  देतील. तसेच काह3 मंडळीना उगीचच आपuयाला  काह3 आजार झाuयाची  

भावना =>त  कर3ल. या राशी%या  नोकरदार मंडळीना संपूणG  म*ह,याचा  काळ  

JEतकुल  असuयाचाच  अनभुव येईल. केवळ बौQRधक, शै`sणक , समाजसेवा असे 

कायG̀ े=  असणारांना काळ अनकुुल व सखुकारक होईल. या राशी%य◌ा Xयय>थानी  

असलेuया  राहूमळेु श=पूासनू  र`ण  होईल. शDयतो  Jवास  कa नका. अडचणी, 

अडथळे येCयाची  शDयता  *दसते. अwयाKमात  रस असेल तर उपासनेQवारे आwयािKमक  

Jगती  साधणे शDय होईल. मा=  कौटंुmबक सखुात �व�वध कारणांनी बाधा येणे संभवते.  

या राशी%या  ततृीय >थानी  व]j  शEन-मंग़ळ असuयाने  यतुीत असuयाने  भाजणे, 

कापणे, इजा होणे अशा गो	ट3  घडCयाची  शDयता  *दसते. जपा.  तसेच काह3ना भावंड 

�वषयक Rचतंा =>त  कर3ल. या राशी%या  यवुक-यवुतीना नवे कायG̀ े=  वा नवी 

उtम  नोकर3 �मळू शकेल. जीवनसाथीच े �व_`Tत , लहर3 आचरण, दोघांतील मतभेद, 

भांडणे अशापैकj कारणांनी वैवा*हक जीवनातील सुखात बाधा EनमाGण  होणे संभवते. जपा.  

कोटG  Jकरणे  असतील तर ती पढेु ढकलCयाचा  JयKन  करा.  तसेच �यांचा  

भागीदार3त Xयापार -Xयवसाय  असेल Kयांनी  संशय, गैरसमज अशा कारणानी भागीदार3त 

बाधा येणार नाह3 य◌ाची काळजी pयावी . bीगणेश  व bीहनुमान  उपासना अनकुुल होईल 

व Kयामळेु  होणारा मन>ताप  ससु�य होईल.  

 

(७) तळुा - या राशी%या   मंडळ◌ीना अQयाप काह3 म*ह,यांचा  काळ शEन ^हा%या  

साडसेातीचा =ास  सहन करावा लागणार आहे. तेXहा  मन व �वचारशDतीवर  Eनयं=ण  

ठेवा व सहनशील बननू JEतकुल  काळाशी मकुाबला करा. सतत न�तेने  वागा. Kयामळेु   

सवG  सखुाचचे होईल. फारसा मन>ताप  सहन करावा लागणार नाह3. या महि◌,या%या 

काळात आRथGक  Rचतंा =>त  करतील. येणे येCयास  �वलंब होईल; पण देणे मा=  



 

 

वेळेवर Qयावेच लागेल. मन>तापामळेु   शार38रक अनारो;य  होCयाची  दाट शDयता  

*दसते. काह3  मंडळीना उ	णता  �वकारांचा =ास  सहन करावा ल◌ागेल. डोळे, घसा, मान, 

दाढा दखुणे संभवते. काह3ना मदुतीचा ताप, डोकेदखुी, म�द�ूवकार, डो�याचे दखुणे  

अशापैकj आजार होणे संभवते. कौट◌ु◌ंmबक जीवनात अEन	ट  घटना घडCयाची  शDयता  

*दसते. जपा. या राशी%या  मंडळीचे >वत :च ेअनारो;य , जीवनसाथीच ेअनारोग, मलुांपैकj 

कोणाच े अनारो;य  यामुळे थकवा येईल. काह3ना पोट�वकाराचा तर काह3ना 

म=ूाशय�वकाराचा  आजार सहन करावा लागेल. या राशी%या  नोकरदार  मंडळीना व8रषठ् 

अRधका@याचा  जाच सहन करावा लागCयाची  शDयता  आहे. केवळ शै`sणक , RचoकKसक  

बौQRधक आsण शा>=ीय  संशोधन कायाGत  कायGरत  असणारांनच काळ अनकुुल, 

JगEतकारक  व लाभदायक होईल. काह3 मंडळीना बढती, अRधकारपद असे काह3 �मळणे 

शDय *दसते. या राशी%या  �वQया�याG%या  �शकष्णात �व�वध कारणानी अडचणी, 

अडथळे EनमाGण  होणे संभवते. जपा. ग\ु-श]ुा%या  अनकुुलतेमळेु  मधनू मधनू शभु 

घटना घडतील व *दलासा �मळेल. bQधेने  bीहनमुान  उपासना करा.  

 

(८) विृkचक  - शEन ^हा%या  साडसेातीचा काळ आहे ह3 गो	ट  सतत wयानात  ठेवनू 

सतत न�तेचे  आचरण करा. अहंकार, मानापमान, हेकट >वभाव  बाजूला ठेवनू 

समजतूदारपणे आचरण करा. नपे`ा  �वRच=  प8रि>थती  EनमाGण  होईल. कौटंुmबक 

सखुसमाधान◌ात बाधा EनमाGण  होईल. जपा. या राशी%या  काह3 मंडळीना जीवनसाथी%या   

अनारो;याची  Rचतंा =>त  कर3ल.  काह3 मंडळी%या  कौटंुmबक जीवनात◌ील �Jय  जन 

>थलांतर3त  होणे संभवते. Kयामळेु  बेचनैी वाढेल. अशा प8रि>थतीत  कुसंगतीची बाधा 

होCयाची  शDयता  असते. जपा.  या राशी%या  नोकरदार मंडळीना म*ह,याचा  पवूाGधGच  

अनकुुल होणार आहे. Kयामळेु  Kयांनी  जे काय साधावयाच ेते म*ह,या%या  पूवाGधाGतच  

साधनू घेणय्ाचा JयKन  करावा.  शै`sणक , बौQRधक कायG̀ े= , वoकल3-सuलागार3  

Xयवसाय  असणारांना संपणूG  म*ह,याचा  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. काह3 

मंडळीचा स,मान  होईल; तर काह3ना अRधकार पद JाTत  होणे शDय आहे.  कलाKमक  

Xयवसाय  असणा@या  मंडळी%या  कला�वkकारास   अनकुुल व पोषक प8रि>थती  EनमाGण  

होईल. सवG  Jकार%या  कलाकारांनी Kयाचा  लाभ घेCयाचा  JयKन  करावा. गढू संशोधन 

कायाGत  कायGम;न  असणारांना Jगतीसाठq  काळ अनकुुल होईल. या राशी%या  

�वQया�याhना  शै`sणक  Jगतीस  काळ  अनकुुल होईल. मनि>थती  शांत राहावी 

यासाठq b Qधा असेल तर bीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल. दररोज Eनय�मतपणे 



 

 

हनमुानचा�लसा >तो=ाचे  पठण करा.  

 

(९) धन-ु शEन ^हा%या  साडसेातीचा काळ असuयाने  या राशी%या  मंडळीनी सतत 

सावधानतेने आचरण करावे. तसेच मनावर संयम ठेवून व सहनशील बननूच JEतकुल  

काळाशी मकुाबला करावा. तरच आरो;य  फारसे mबघडणार नाह3.  या राशी%या  

Xयय>थानी  असलेले शEन-मंगळ व]j  असनू अस�य मन>ताप  देणारे ^ह  आहेत. 

सतत गैरसमज, वाद, भांडणे, मानहानी होCयाची  दाट शDयता  आहे. Kयामळेु  बेचनै 

Xहाल . Kयात  भर 4हणनू  काह3 जुनी दबलेल3 Jकरणे  असतील तर तीह3 प,ुहा  उकरल3 

जाऊन Kयांचा  अस�य मन>ताप  सहन करावा लागCयाची  शDयता  नाकारता येत नाह3. 

या राशी%या  प\ुषांना >=ी -वगाGकडून  =ास  होणे संभवते. जपा. शEन ^ह  Xयय>थानी  

आsण श=ू  राशीत मंगळासह असuयाने  आRथGक  Xयवहार  �वचारपूवGक  व सावधानतेनेच  

करा. आRथGक  नकुसान, फसवणकू होणे संभवते. जपा. या राशी%या  नोकरदार मंडळीना 

म*ह,य◌ाचा उtराधGच  अनकुुल व सखुकारक होईल. *हतश=चूे  मनसबुे धळुीला 

�मळतील. �वरोधकांवर मात कa शकाल. काह3 लाभदायक घटना घडCयाची  शDयत◌ा आहे.  

पण म*ह,या%या  पवूाGधाGत  मा=  घर3दार3 मन>ताप  देणा@या  घटनाच घडCयाची  

शDयता  आहे. जपा. पण ग\ु ^हाची  पणूG  �	ट3  असuयाने  सवG  काह3 ससु�य असेच 

घडले. अwयाKमाची  मनापासनू ओढ असेल तर उपासनेQवारे मन:शांती �मळू शकेल. 

सQगणुांचा �वकास होईल. पण त◌ेथेच राहू असuयाने  तो कौटंुmबक सखुात व संतती सखुात 

बाधा EनमाGण  कa शकेल. जपा. bQधेने  दररोज Eनय�मतपणे “ बाव,न  kलोकj  

ग\ुच8र=ा “च ेपठण करा. 

 

(१०) मकर - या राशी%या  मंडळीना या म*ह,या%या  काळात र�व ^ह  पूणGपणे  

JEतकुलअसणार  आहे. Kयामळेु  शार3रि◌क -मान�सक अनारो;य  होणे संभवते. नोकर3त 

व8र	ठांची  नाराजी सहन करावी लागेल. घर3 संततीसम>या  =>त  कर3ल.  तसेच 

कौटंुmबक वाद, भांडणे होणेह3 संभवते. जपा. Eनयोिजत कायाGत  अडथळे, अडचणी 

EनमाGण  होतील. म*ह,या%या  उtराधाGत  नातेवाईक मंडळ◌ीशी दरुावा, फारकत होCयाची  

शDयता  जाणवते.  Kयामळेु  अस�य द:ुख होऊन अ>व>थ  Xहाल . जपा. तसेच आRथGक  

Rचतंाह3 =>त  करतील. पण बधु-श]ुा%या  काह3 Jमाणातील  अनकुुलतेमळेु मधनू 

मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व *दलासा �मळेल.  या राशी%या  RचoकKसक  बौQRधक व 

शा>=ीय  संशोधन कायाGत  कायGम;न  असणारांना काळ अनकुुल, JगEतकारक  व 



 

 

यशदायक असuयाचा  अनभुव येईल. या राशी%या  धन>थानी  असलेले केतू-नेप%यनू  

आRथGक  Rचतंा, आRथGक  घोटाळे, आRथGक  जबाबदा@या  वगैरे सम>य◌ा  कशा सोडवाय%या  

अशापैकj �वचारांनी म�दलूा ताण पावCयाची  शDयता  जाणवते. जपा. या राशी%या  

लाभ>थानी  असलेuया  शEन-मंगळामळेु क	ट -प8रbमानेच  अथGलाभ   होणे संभवते. 

लाभ>थानी  असलेuया  मंगळामळेु काह3ना मौuयवान  गो	ट3ंचा  लाभ होणे संभवते; पण 

तेथील व]j  शEन ^ह  संतEत�वषयक सम>यां नी =>त  कर3ल. या राशी%या  �या  

मंडळी%या  ज,मकंुडल3त  अचानक धनलाभाच ेयोग आहेत अशापैकj काह3ना तसा धनलाभ 

होणे संभवते. काह3ना वारस◌ाहDकान े धनलाभ होणेह3 शDय आहे. पण ग\ु सह राहू 

असuयाने  या राशी%या  �या  मंडळीना सहज वाममागG  धन �मळणे शDय असेल Kयांनी  

तो मोह कटा`ाने  टाळाच.  bQधेने  bीहनमुान  उपासना करा.  

 

(११) कंुभ - सwया  या राशी%या  मंडळीचे मन अKयंत  कोमल झाले असuयाची  

शDयता  जाणवते. तसे असेल तर शी�  मान�सक संवेदना होत असतील व मना�व\Qध 

थोड ेकाह3ह3 घडले तर3 लगेच गहरे नैराkय  येत असले पा*हजे. क◌ाह3 कa   नये असे 

वाटत असCयाची  शDयताह3  *दसते.  पण वाचा >थानातील  हषGलमुळे  >वभाव  अि>थर , 

चचंल, लहर3 असा झाला असणेह3 संभवते. कसलेह3 दडपण oकंवा कोणी  समजुती%या  

सांRगतलेuया  चार गो	ट3  सहन होत नसतील.  अ�वचाराने खचG  होणे होत असेल. 

�शवाय संतापा%या  भरात आपuया  फटकळ  बोलCयाने  सम◌ोर%याचा अपमानह3 होत 

असेल. तसेच �व_`Tतपणाचे  आचरण होणेह3  संभवते.  जपा. या राशी%या  नोकरदार 

मंडळीना या म*ह,याचा  पवूाGधGच  अन◌ुकुल व लाभदायक होईल. काह3ना भ�ूमलाभ होणे 

संभवते तर काह3ना मानाच े>थान    �मळCयाची  शDयता  आहे. इतर काह3 �मळाले नाह3 

तर3 म*ह,याच◌ा पवूाGधG  सखुानंदसंतोषत पार पडले एवढे मा=  खरे. म*ह,या%या  

उtराधाGत   प8रि>थती  बदलेल. कौटंुmबक वातावरण �वरोधी होईल व वाद, गैरसमज, 

वाढता खचG ,  यांमुळे  =>त  Xहाल  व >वत :च ेआरो;य  mबघडले जपा. �यांचा  शतेी हा 

म�ुय  Xयवसाय  आहे Kयांना  हा काळ लाभदायक होईल. या राशी%या  यवुकयवुतीचे 

�ववाह ठरतील ; पण काह3 *हतश=%ूया  कारवायांमुळे Kयात  बाधा येणे संभवते. जपा. 

तसेच दा4पKय  जीवनातील सखुातह3 काह3 कारणांनी बाधायेने संभवते. जपा. यांm=क  

तांm=क  नोकर3-Xयवसाय  असणारांना तसेच औषध�व]ेKयांना , लोखडं, कोळसा 

Xयापा@याना  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल.  bीहनमुान  उपासना करा.  

 



 

 

(१२) मीन - या राशी%या  Jथम  (ल;न ) >थानी  हषGल  असuयामुळे  सwया  या 

राशी%या  मंडळीचा वतGमान  >वभाव  अKयंत  अि>थर , चचंल, लहर3 असा झाला असावा, 

असे वाटते. कसलाह3 धाक, दडपण, समजतुी%या  सांRगतलेuया  चार गो	ट3  अपमानकारक 

वाटत असाXयात , असे *दसते. �वशषे कaन या  राशीची लहान मलेु अKयंत  हूड, �ाKय  

झाल3 असuयाचा  अनभुव पालकांना येत असेल. पालकांनी Kयां%यावर  �वशषे ल`  

Qयावे, असे सांगाव◌ेसे वाटते. असे असले तर3 हा हषGल  शा>=ीय  संशोधन `े=ात  

कायGरत  असलेuया  या राशी%या  मंडळीना Kयां%या  कायाGत  उपयDुत  ठरणार आहे. या 

राशी%या  अ,य  नोकरदार मंडळीना या म*ह,याचा  उtराधGच  अनकुुल, JगEतकारक  व 

लाभदायक होईल.  व8र	ठ  अRधकार3 तमु%या  कतृGत ◌व्ाचे कौतकु करतील. काह3ना बढती, 

मानाच े >थान , अRधकारपद असे काह3 �मळू शकेल. काह3च �मळाले नाह3  तर3 

म*ह,याचा  उtराधG  सखुानंद संतोषाचा जाईल, एवढे मा=  खरे. या राशी%या  

>=ीवगाGला  लागणा@या  व>तूंचा  Xयापार  करत असणा@य◌ा  मंडळीना >=ी - 

^ाहकाकडूनच   अRधक gXयलाभ  होईल. या राशी%या  बौQQRधक व शै`sणक   

कायG̀ े=ात  कायGरत  असणारांना मा=  संपूणG  म*ह,याचा  अनकुुल, JगEतकारक  व 

लाभदायक होईल.  पण म*ह,या%या  पवूाGधाGत  अनारो;य - �वशषे कaन डो�याचे - 

आTते	ट  भांडणे , फसवणकू, आRथGक  Rचतंा अशापैकj घटना घडून अस�य मन>ताप  

सहन करावा लागCयाची  शDयता  आहे. जपा. शDयतो  Jवास  कa नका. कारण 

Jवासात  तर्ास, मानहानी होणे संभवते. वाममागG  धन सहज �मळणे शDय असले तर3 

तो मोह कटा`ाने  टाळाच. bQधेने  “ बाव,न  kलोकj  ग\ुच8र=ाचे  “ Eनय�मतपणे पठण 

करा.  

 

 

 

                  =====ooo0ooo===== 


