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(१) मेष - या राशी(या  मंडळीचा -वभाव  स/या  अि-थर , चचंल, लहर4 असा झाला 

असावा असे वाटते. तसे असेल तर कोणाचाह4 धाक वा दडपण सहन होत नसावे. >यांची  

या राशीची लहान मलेु आहेत @यांनी  मलुांकडे �वशषे लA  Bयावे. कारण या काळात 

@यांचा  हूडपणा, Dा@यपणा  वाढला असFयाची  शGयता  जाणवते. नोकर4-Hयवसाय  

काह4ह4 असो, या राशी(या  मंडळीना मIहJयाचा  पूवाKधKच  अनकुुल व  लाभदायक होईल. 

@यामळेु  जे काय सा/य  करावयाच ेआहे ते @यांनी  मIहJया(या   पूवाKधाKतच  साधनू 

घेFयाचा  Nय@न  करावा. पण OचPक@सक  बौBOधक व शा-Sीय  संशोधन कायाKत  

कायKमTन  असणारांना संपणूK  मIहJयाचा  काळ अनकूुल, NगVतकारक   व यशदायक 

होईल. दलाल4, क�मशनवर Hयवसाय  असणारानाह4  संपूणK  मIहJयाचा  काळ अनकुुल व 

लाभदायक होईल.  या राशी(या  �वBयाWयाXना  शैकष्Zणक Nगतीस  काळ अनकुुल होईल. 

माS  @यांना  आपले सवाXगीण  आरोTय  उ\म  राखता आले पाIहजे. मIहJया(या  

उ\राधाKत  कौटंु^बक सखुात व गृ̀ सौaयात  �व�वध कारणानी बाधा येणे संभवते. 

मलुांपैकb कोणाच े अनारोTय , कोणाच े �शAणाकडे  दलुKA , कोणाची अJय  काह4 

सम-या  अश◌ापैकb  कारणानी  संतVतसखुात बाधा येणे शGय आहे. जपा. आOथKक  

सम-या  S-त  करतील. या राशी(या  अ	टम  -थानी  असलेdया  मंगळ व वeb  

शनीमळेु सतत अपेAाभंग  होणे संभवते. तसेच काह4 मंडळीना कुसंगतीची बाधा होणे 

संभवते. जपा. मIहJया(या  पवूाKधाKत  वैवाIहक सुखात बाध◌ा येणे शGय आहे. जपा. 

fBधेने  fीगणेश   उपासना करा.  

 

(२) वषृभ - या राशी(या  मंडळीना या मIहJयाचा  काळ कौटंु^बक सखुा(या  g	ट4 ने व 

गु̀ सौaया(या  g	ट4ने  NVतकुल  असdयाचाच  अनभुव येईल. अVन	ट  घटना घडणे, 

आhते	टात  भांडणे होणे, हाती घेतलेdया  कामात अपयश येणे अशा Nकार(या  घटना 

घडFयाची  शGयता  Iदसते. तसेच वाढ@या  खचाKची  Oचतंा, आOथKक  नकुसान,  फसवणकू 

अशा Nकार(या  घटना घडणे संभवते. जपा. तशातच काह4ना नेS�वकार  S-त  

करFयाची  शGयता  जाणवते. �शवाय नातेवाईक मंडळीकडून तर्ास होणे संभवते. अशा 

पjरि-थतीत  बधु-गkु-शeु  या शभु lहां(या  काह4 Nमाणातील  अनकुुलतेमळेु काह4 



 

 

मनोनकुुल घटना घडतील व Iदलासा �मळेल. काह4 मंडळीचे अपेAेNमाणे  -थावर  

खरेद4-�वebचे  Hयवहार  होतील. या राशी(या  मंडळीना नोकर4-व◌य्वसायात मIहJयाचा    

उ\राधKच  अनकुुल व लाभदायक होईल. mव  पदाथाKचे  Hयापार4 , मान�सक रोग  

त>n  यां^Sकतां^Sक  नोकर4-Hयवसाय , वैBयकbय संशोधन क◌ष्ेS असणाराना संपणूK   

मIहJयाचा  काळ अनकुुल, NगVतकारक  व लाभदायक होईल. काह4 मंडळीना  

उ	णता�वकाराचा  तर काह4ना वात�वकाराचा आजार S-त  कर4ल जपा. मIहJया(या  

उ\राधाKत  वैवाIहक जीवनात जीवनसाथीच ेअनारोTय , दोघातील वाद, गैरसमज  अशा  

कारणांनी वैवाIहक सुखात बाधा येणे संभवते. जपा. काह4ना कुसंगतीचे द	ुपjरणाम  सहन 

करावे लागFयाची  शGयता  आहे. जपा. या राशी(या  यवुकांनी हातच ेसोडून नवीन काह4 

करFयाचा  �वचारह4 कo नये.  आहे तो नोकर4-Hयवसायच मनापासनू करावा. या 

राशी(या  Hयय  -थानी  असलेdय◌ा हषKलमळेु  अस`य Sास  होणे संभवते. सहनशील Hहा ,  

मनावर ताबा ठेवनू आचरण करा. @यामळेुच  होणारा मन-ताप  ससु`य होईल. �शवोपासना 

अन◌ुकुल होईल.  

 

(३) �मथनु - या मIहJया(या  काळात या राशी(या   मंडळीना सांगावेसे वाटते कb 

“पोटात एक, ओठात एक“ अशा Nकारचे  धतूKतेचे  आचरण होणे संभवते. तशा Nकारचे  

आचरण कo नका. मान�सक अ-व-थता  लप�वFयासाठu  असे आचरण होणे संभवते.  

पण  अ/या@मात   रस असेल तर आ/याि@मक  उपासना करा. @यासाठu  काळ अनकुुल 

आहे. आ/याि@मक  Nगती  होईल, व साि@वक  सुखशांती लाभेल. नोकर4-Hयवसाया(या  

g	ट4ने  संपणूK मIहJयाचा  काळ NVतकुल  असFयाचीच   शGयता  Iदसते. �मSांशी  भांडणे 

होतील व @यामळेु  मैSीत  �वत	ुट  येईल.  जपा. Vनयोिजत कायाKत  अडथळे  येणे 

संभवते. आOथKक  फसवणकू झाdयास  आOथKक  Oचतंा S-त  करतील. सवK  बाजूनी 

पीछेहाट होणे संभवते. �व�वध कारणानी अपेwAतसंतVतसुख  �मळणे शGय  Iदसत नाह4. 

पण सवK  शभु lहां(या  अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील, व Iदलासा 

�मळेल. गkु-हषKल  शभु योगामळेु काह4ना धनलाभ होणे संभवते. राहूमळेु भावंड सखुात 

बाधा येणे शGय आहे. जपा. मन-तापामुळे  शार4jरक उ	णता  भडकून अनारोTय  होणे 

संभवते. रGतदाब , xदय�वकार असणारांनी मन व �वचारशGतीवर  ताबा ठेवावा. या 

राशी(या  साIहि@यकांना  नवीन साIह@य  Vन�मKतीसाठu  काळ अनुकुल   होईल. तसेच 

वैBयकbय Hयवसाय , यां^Sकतां^Sक  नोकर4-Hयासाय  असणारांना मIहJयाचा   उ\राधK  

अOधक अनकुुल व लाभदायक होईल. �व�वध कारणानी या राशी(या  �वBयाWयाX(या  



 

 

शैAZणक  Nगतीत  बाधा येणे संभवते. काह4 मंडळीना सूचक -व hने  पडतील  तर 

काह4ना परदेश -गमनाची संधी �मळेल. fBधेने  fीगणेश  उपासना अनकुुल होईल.   

 

(४) ककK  - या राशी(या  मंडळीना या मIहJयाचा  काळ घर4दार4 सवKच  Iठकाणी 

NVतकुल  असdयाचा  अनभुव येईल. सवK  Nकार(या  नोकरदार मंडळीना नोकर4त 

मन-ताप , पीछेहाट, अडचणी, अडथळे सहन कराव◌े लागFयाची  शGयता  Iदसते.  @यातच  

भर zहणनू  आOथKक  सम-याह4  S-त  करतील. जपा. कौटंु^बक जीवनात वाद, भांडणे, 

असमाधानकारक घटना यांमळेु मन-तापच  सहन करावा लाग◌ेलसे Iदसते. मIहJया(या  

उ\राधाKत  �व�वध कारणांनी संतVतसम-या  S-त  करFयाची  शGयता  Iदसते.  या 

राशी(या  काह4 मंडळीना राह@या  ज◌ागेची सम-या  S-त  कर4ल; तर काह4ना 

-थावरसंबंधी  सम-या  S-त  कर4ल. या सवाKचा  शार4jरक आरोTयावर  पjरणाम होऊन 

उ	णता  �वकार बळावत◌ील. काह4 मंडळीना @वचारोग , काह4ना रGत�वकार   Pकंवा 

मखुदJतरोग  सहन करावे लागFयाची  शGयता  Iदसते. @या�शवाय  या राशी(या  अ	टम  

-था नी असलेdया  नेप(यनूमळेु  �वषभय, जलभय आहे. जपा. या मIहJयाचा  उ\राधK  

वैBयकbय Hयवसाय , औषध �वeेते , यां^Sकतां^Sक  नोकर4-Hय वसाय, OचPक@सक  

बौBOधक Hयवसाय  व शा-Sीय  संशोधन Hयवसाय  असणारांना अनकुुल,  NगVतकारक  

व यशदायक होईल. अशा NVतकुल  काळातह4 शभु lहां(या  काह4 Nमाणातील  

अनकुुलतेमळेु  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व Iदल◌ासा �मळेल. आपल4 राशी 

चmंाची  राशी असdयाने  व चmं  मनाचा कारक असdयाने  मान�सक -वा-Wय  व शांती 

लाभFयासाठu  fीगkुदेव  द\ात ्रेयाची उपासना करा. दररोज Vनय�मतपणे “ बावJन  

~लोकb  गkुचjरSा “च ेपठण करा.  

 

(५) �सहं - नोकर4-Hयवसाय , कौटंु^बक सखु, गहृसौaय  अश◌ा सवK  g	ट4नी  या राशी(या  

मंडळीना या मIहJयाचा  केवळ पवूाKधKचअनकुुल , यशदायक व सखुसमाधान देणारा असा 

असणार आहे. @यामळेु  @यांन ◌ी जे काय सा/य  करावयाच े ते सवK  मIहJया(या  

पवूाKधाKतच  साधनू घेFयाचा  आटोकाट Nय@न  करावा. कोणताह4 नोकर4-Hयवसाय  असो,  

या राश◌ी(या सवाXना  मIहJयाचा  पूवाKधKच  लाभदायक व यशदायक होणार आहे. केवळ 

OचPक@सक  उ(च बौBOधक कायKAेS  असणारांना व शा-Sीय   संशोधन कायKAेS  

असणारांनाच संपणूK  मIहJयाचा  काळ अनकुुल, NगVतकारक  व यशदायक होईल. या 

राशी(या  काह4 मंडळीना दरू(या  Nवासा च े तर काह4ंना  परदेशगमनाचे योग येतील. 



 

 

राहूमळेु अdप  मन-ताप  देणा�या  घटना घडतील व वात�वकाराचा आजार Sास  होणे 

संभवते. तसेच काह4ना शार4jरक इजा होणेह4 शGय Iदसते. पण महि◌Jया(या   

उ\राधाKत  पjरि-थती  सवKच  बाबतीत NVतकुल  होईल. कौटंु^बक जीवनात गैरसमज, 

असमाधानकारक घटना,  भांडणतंटे, राह@या  जागेसंबंधीची समस◌य्ा,  -थावरसंबंधी   

सम-या  S-त  करतील. जीवनसाथीच ेअनारोTय , कोटK  Nकरणे , नोकर4त कामाचा ताण 

व वjर	ठांशी  न पटणे, भागीदार4 Hयापार -व◌य्वसायात येणार4 बाधा अशापैकb कारणांनी 

घर4दार4 सतत मन-तापच  होणे संभवते. जपा. अशा पjरि-थतीत  आपdया   अहंकार4  

-वभावावर  VनयंSण  ठेवून व िजभेवर ताबा ठेवून  न�तेचे  आचरण कo शकलात तर 

खपूच सखुाचे होईल. नैरा~य  येणारच नाह4. fBध ◌ेने कुलदैवताची उपासना करा.  

 

(६) कJया - या राशी(या  मंडळीना या मIहJयाचा  काळ खपूच अनकुुल असdयाचा  

अनभुव येईल. पण या राशी(या  काह◌ी मंडळीना काdपVनक Oचतंा सतावतील; तर काह4 

मंडळीना उगीचच आपdयाला  काह4 आजार झाdयाची  भावना S-त  कर4ल. काह4ना 

फसवणकू झाdयाची  खतं वाटेल. @यामळेु  अनकुुल काळाचा लाभ घेणे @यांना  जमेल  कb 

नाह4, हे सांगता येत नाह4. या राशी(या  काह4 मंडळीना नवे आवडीच े कायKAेS  

�मळFयाची  शGयता  Iदसते.  काह4ंना नवी नोकर4 �मळू शकेल. धयैK , Iहzमत , 

मह�वाकांAा  वाढेल. पण या राशी(या  अ	टम  -थानी  असलेdया  हषKलमळेु  अपघात 

भय आहे. @यामळेु  सतत सावधानतेने आचरण होणे आव~यक  आहे. या राशी(या  

नोकरदार मंडळीना नोकर4त �व�वध Nकारचे  लाभ होतील. शासकbय, Vनम-शासकbय 

नोकरदार मंडळीना पगारवाढ, बढती, मानाच े-थान  असे काह4 �मळू शकेल.  कला@मक  

कायKAेS  असणारांना मIहJयाचा  उ\राधKच  अनकुुल व लाभदायक होईल. पण 

सामाJय  नोकर4 असणारांना मIहJया(या  उ\राधाKत  आOथKक  Oचतंा S-त  करFयाची  

शGयता  जाणवते. अ/या@म , सामािजक कायK  यात रस असणारांना संपरूण्  मIहJयाचा  

काळ अनकुुल होईल. उपासनेBवारे साि@वक  सखुसमाधान लाभेल. पण या राशी(या  

Hयय-थानी  असलेdया  राहूमळेु वैवाIहक जीवनातील स◌ुखात बाधा VनमाKण  होणे  संभवते.  

पण याच राहूमळेु काह4ना अथKलाभ  होईल; तर काह4ना परदेशगमनाची संधीह4 �मळू 

शकेल. वeb  शVन lहामळु ◌े भावंड�वषयक एखाद4 Oचतंा अ-व-थ  करFयाची  शGयता  

Iदसते. fBधा  असेल तर fीगkुदेव  द\ाSयेाची  उपासना करा, दररोज Vनय�मतपणे 

“बावJन  ~लोकb  गkुचjरSा “च ेपठण करा.  

 



 

 

(७) तळुा - या राशी(या  मंडळीची मान�सक ि-थती  अ@यंत  भावनाशील झाल4 

असFयाची  शGयता  जाणवते. @यामळेु  वeb  शVन-मंग़ळ lहां(या  N Vतकुलतेचा   

मनावर खोल पjरणाम होणे संभवते. zहणून  अ/याि@मक  Nगतीस  काळ अनकुुल 

असdयाने  या राशी(या  मंडळीनी आ/याि@मक  उपासना करावी, हे उत◌त्म. @यामळेु  

आOथKक  जबाबदा�या  पूणK  करFयासाठu  करावी लागणार4 अकारण धडपड  होणार नाह4, 

मन शांत राह4ल व �वचारांची खळबळ कमी होईल. नपेAा  शार4jरक उ	णता  भडकून 

उ	णता  �वकार बळावतील. घसा, दाढा, मान दखुणे, डो�यात खपु�या  वाढणे अशापैकb 

आजार होणे संभवते. वeb  शVनमळेु कुटंुबात  अVन	ट  घटना घडFयाची  शGयता  Iदसते. 

जपा. या राशी(या  सवK  Nकार(या  नोकदार मंडळीना मIहJयाचा  उ\राधKच  अनकुुल 

होईल. मIहJया(या  पवूाKधाKत  नोकर4त मान�सक ताण, वjर	ठांची  वe  g	ट4 , मानहानी 

सहन करावी लागFयाची  शGयता  Iदसते. जपा. पण मIहनय्ाचा उ\राधK  कला@मक  

नोकर4-Hयवसाय  असणारांना फारसा अनकुुल होणार नाह4. इतरांना अनकुुल व लाभदायक 

होईल. मIहJया(या  पवूाKधाKत  श◌ुe lहा(या  काह4 Nमाणातील  अनकुुलतेमळेु मधनू 

मधनू मनोनकुुल घटना घडतील. या राशी(या  �वBयाWयाX(या  शैAZणक  Nगतीत  

अडथळे, अडचणी VनमाKण  होणे संभवते. जीवनसाथीच े लहर4, �वwAhत   आचरण, 

पतीप@नीत  �व�वध कारणानी होणारे वाद, भांडणे अशापैकb कारणानी वैवाIहक जीवनातील 

सखुा@बाधा  येणे संभवते, जपा. भागीदार4त Hयापा र-Hयवसाय   असणारांनी  संशय, 

गैरसमज अशापैकb कारणानी भागीदार4त बाधा येणार नाह4 याकड े लA  Bयावे. 

मन:शांतीसाठu fीभगवान  शंकराची उपासना करा.  

 

(८) विृ~चक  - शVन lहा(या  साडसेातीचा काळ असdयाने  या राशी(या  मंडळीनी 

आपdया  उताव�या, संतापी -वभावाला  ता�यात  ठेवले, अ-वस◌थ्, चचंल मनाला लगाम 

घातलात, वे�यावाक�या �वचारांना थारा Iदला नाह4त व सहनशील बननू  आZण न�तेचे  

आचरण कoन NVतकुल  काळाशी मकुाबला  केला तर खपूच सखुाचे होईल व मधनू 

मधनू शभु lहां(या  अनकुुलतेने घडणा�या  मनोनकुुल घटनांचा आनंद उपभोगता येईल. 

र�व-मंगळ-शVन हे मह�वाचे  lह  पणूKपणे  NVतकुल  असdयामळेु  घर4दार4 सवK  

Iठकाणी मन-ताप  देणा�या  घटनांना सामोरे जावे लागेल. मIहJया(या  पवूाKधाKत  

-वाभा�वक दोषांमुळे शर4रपीडा, दगदग, fम  करावे लागFयाची   शGयता  Iदसते. 

मIहJया(या  उ\राधाKत  आOथKक  Oचतंा, गैरसमजुती, भांडणे, आOथKक  नकुसान, 

मानहानी अशा Nकारचा  Sास  सहन करावा लागणय्ाची शGयता  Iदसते. जपा. काह4 



 

 

जुनी, दबलेल4 Nकरणे  असतील तर तीह4 पJुहा  उकरल4 जाऊन @यांचा  अस`य मन-ताप  

सहन करावा लागेलसे Iदसते. जपा. या राशी(या  नोकरदार मंडळीना संपणूK  मIहJयाचा  

काळ NVतकुल  असdयाचा  अनभुव येईल. तसेच मIहJया(या  पवूाKधाKत  जीवनसाथी(या  

व मलुापैकb कोणा(या  अनारोTया ची सम-या  S-त  करFयाची  शGयता  जाणवते. 

�व�वध कारणांनी गृ̀ सौaयातह4  बाधा येणे शGय Iदसते. पण OचPक@सक  बौBOधक 

कायKAेS  आZण शा-Sीय  संशोधन कायKAेS  असणारांना संपणूK  मIहJयाचा  काळ 

अनकुुल, NगVतकारक  व यशदायक होईल. fBधेने  fीगणेशाची  व  fी� नमुानाची 

उपासना करा. दररोज Vनय�मतपणे हनमुानचा�लसा -तोSाचे  पठण करा.  

 

(९) धन ु - शनी lहाची  साडसेाती चालू आहे ह4 गो	ट  /यानात  घेऊन या राशी(या  

मंडळीनी आपला -वभाव , मनोव\ृी  आZण �वचारशGती  काबूत ठेवनू व सहनशील 

होऊनच  सतत न�तेचे  आचरण करावे, असे आवजूKन  सांगावेसे वाटते. कारण या 

मIहJया(या  काळात र�व, वeb  मंगळ व शVन हे Nमुख  lह  पणूKपणे   NVतकुल  

आहेत. @यामळेु  सतत मना�वkBध घटना घडणे, घर4दार4 वाद, भांडणे होणे,  आOथKक  

सम-या  S-त  करणे, काह4 जनुी दबलेल4 Nकरणे  असतील तर @यांचा  पJुहा  Sास  

होणे, -Sी  वगाKकडून  Sास  होणे, मानहानी होण◌े अशापैकb घटना घडFयाची  दात 

शGयता  वाटते. जपा. आ/याि@मक  उपासनेत लA  घातलेत व मौन पाळून NVतकुल  

काळ Hयतीत  केलात तर खपूच सखुाच ेहोईल. राहूमळेु संतVतसखुात व कौटंु^बक सखुात 

बाधा येणे संभवते. तसेच जीवनसाथीशी वाद, भांडणे होणे संभवते. �शवाय -वत :च े व 

जीवनसाथ◌ीचे अनारोTयह4  वैवाIहक जीवनातील सुखात बाधा VनमाKण  करFयाची   

शGयता  आहे. जपा. तलुना@मक  g	�या  मIहJया(या  पवूाKधाKपेAा  उ\राधK  बारा 

जाईल. पjरfम   केdयाचे  चीज होईल. काह4ना मौdयव◌ान व-तूंचा   लाभ होईल. काह4 

मंडळीना जलNवासाचे  तर काह4ना परदेशगमनाचे योग संभवतात. गkु-हषKल  शभु 

योगामळेु OचPक@सक  उ(च बौBOधक कायKAेत ् र असणाराना व शा-Sीय  संशोधन 

कायKAेS  असणारांना काळ अनकुुल, NगVतकारक  व यशदायक होईल. इतर सवK  

Nकार(या  नोकरदार मंडळीना प◌र्Vतकुल काळाशीच मकुाबला करावा लागेल. मIहJया(या  

उ\राधाKत  बधु-शeुा(या  काह4 Nमाणातील  अनकुुलतेने काह4 मनोनकुुल घटना 

घडतील व Iदलासा �मळेल. “बावJन  ~लोकb  गkुचjरSा “च ेVनय�मतपणे पठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशी(या  नोकरदार मंडळीना मIहJया(या  पूवाKधKच  अनकुुल, 



 

 

यशदायक व लाभदायक होईल. zहणनू  @यांनी  जे काय सा/य  करावयाच ेते मIहJया(या  

पवूाKधाKतच  साधनू घेFयाचा  आटोकाट Nय@न  करावा. मIहJया(या  उ\राधाKत  

घर4दार4   मन-ताप  देणा�या  घटना घडFयाची  शGयता  असdयाने   शार4jरक-मान�सक 

अनारोTयाचा  Sास  होणे संभवते. काह4 मंडळीना पोट�वकाराचा तर काह4ना 

मSूाशय�वकाराचा  Sास  होणे संभवते. �शवाय आOथKक  सम-याह4  S-त  करतील.  

जपा. या राशी(या  चतथुK  -थानी  असलेdया  हषKलमळेु  घर4 कोणाशीह4 पटणार नाह4, 

समजावनू सांOगतले तर4 ते आवडणार नाह4. काह4 केले Pकंवा झाले तर4 सखुसमाधान 

लाभणार नाहे. आहे @या  पjरि-थतीत  बरे वाटणार नाह4. सतत तeार4  करत  राहाल. 

@यामळेु  वा-तसुखुह4  लाभणार नाह4. जपा. दाzप@यजीवनात  जीवनसाथीच े अनारोTय  

Pकंवा जीवनसाथीशी वाद, भांडणे, गैरसमज अशापैकb कारणानी वैवाIहक जीवनातील 

सखुातह4 बाधा येणे स◌ंभवते. जपा. मIहJया(या  पूवाKधाKत  �मSाशी  �वत	ुट  येणे 

संभवते. �शवाय क	ट  पjरfम  कoनच  काह4 Nमाणात  अथKNाhती  होईल. काह◌ीना 

कुसंगतीचा पjरणाम भोगावा लागणेह4 संभवते. जपा. पण या राशी(या  काह4 भाTयवान  

मंडळीना मौ�लक व-तूंचा  लाभ होणेह4 शGय Iदसते. यांत◌j्रकतां^Sक नोकर4-Hयवसाय ,  

वैBयकbय Hयवसाय , औषध �वeेते  अशांनाह4 मIहJयाचा  पूवाKधKच  लाभदायक होईल. 

मIहJया(या  उ\राधाKत  Hयवसायात  खळबळजनक घटना घडणे, नोकर4त कामाचा ताण 

अस`य होणे,  वjर	ठांशी  न पटणे अशापैकb कारणानी मन-ताप  होणे संभवते. जपा. 

>या  मंडळी(या  जJम कंुडल4त अचानक धनल◌ाभ योग असेल अशापैकb काह4ना असा  

अचानक धनलाभ तर काह4ना वारसा हGकाने  धनलाभ होणे संभवते.  

 

(११) कंुभ - या राशी(या  मंडळीचा वतKमान  -वभाव  अVतशय हळवा, व मनि-थती  

अVतशय संवेदनशील झाले असावे, असे जाणवते.  @यामळेु  मना�वkBध थोडहे4 काह4 

घडले तर लगेच गहरे नैरा~य  येत असावे, असे वाटते. कारण तुzह4  मनात योजता एक, 

पण घडते उलटच. नेप(यनू -केतू यतुीमळेु असे घडFयाची  शGयता  वाटते. या मIहJयाचा  

पवूाKधK  या राशी(या  मंडळीना न◌ोकर4-Hयवसाया(या  g	ट4ने  NVतकुल  असdयाचाच  

अनभुव येईल. नोकर4त वjर	ठांचा  Sास  तर घर4 संतVतसम-या  S-त  कर4ल. तसेच 

घर4दार4 व◌ाद, भांडणे यामुळे अस`य मन-ताप  होणे -वाभा�वक आहे. @यामुळे  मन व 

�वचारशGतीवर  ताबा ठेवून व सहनशील बननू आचरण करणेच सखुाचे होईल. अशा 

पjरि-थतीत  केवळ कोळसा, लोखडं Hयापार4 , वैBयकbय Hयवसाय  आZण औषध �वeेते  

यांनाच केवळ मIहJयाचा  पवूाKधK  अनकुुल व लाभदायक होईल. पण मIहJयाचा  



 

 

उ\राधK  सवKच  Nकार(या  नोकरदार मंडळीना, OचPक@सक  बौBOधक व शा-Sीय  

संशोधन कायKAेS  व कलाAेS  असणारांना अनकुुल, सखुक◌ारक व  लाभदायक 

होईल. पण जीवनसाथी(या  अनारोTयामुळे , दोघांतील वाद, भांडणे अशापैकb कारणानी 

वैवाIहक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते. जपा. पण या राशी(या  �ववाहे(छूचे  

�ववाह ठरतील. नवे �मS  �मळतील, Nेमसंबंध जुळून येतील. सतत सावधानतेने आचरण 

करा. वाहन भय Pकंवा कोण@याह4  Nकारचे  अपघात भय आहे. जपा. अशा पjरि-थतीत  

मन:शांती �मळावी यासाठu �शवोपासना करा. तसेच fीहनमुानचा�लसा  -तोSाचे   पठण 

करा.  

 

(१२) मीन - या मIहJया(या  काळात या राशी(या  मंडळीचा -वभाव  अVतशय चचंल, 

लहर4 असा घडFयाची  शGयता  Iदसते. @यामळेु  अ�वचाराने खचK  होणे संभवते. तसेच 

�वOचS  आचरण होणेह4 शGय आहे. या राशी(या  मंडळीनी िजभेला लगाम घालावा, असे 

मदुाम सांगावेसे वाटते. कारण आपdया  फटकळ बोलFयामळेु  अकारण �Nय  जन 

दखुावले जातील. जपा. नोकर4 कोण@याह4  Nकारची  असो, या राशी(या  नोकरदार 

मंडळीना काळ NVतकुल असdयाचाच  अनभुव येईल. तसेच अनारोTय , कौटंु^बक वाद, 

भांडणे यांमळेु कौटंु^बक सखुातह4 बाधा येणे संभवते. जपा. पण बुध-शeुा(या  काह4 

Nमाणातील  अनुकुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व पjरि-थती  

आटोGयात  राह4ल. �मSाचा  सहवास सखुदायक होईल. शतेी Hयवसाय  असणा�या  या 

राशी(या  मंडळीना शतेीवाडीपासून लाभ होईल. मIहJया(या  उ\राधाKत  कौटंु^बक सखु 

लाभेल. पण संतVतसम-या  S-त  करFयाची  शGयता  आहे. जपा. तसेच नोकर4त 

वर4	ठांचा  Sास  सहन करावा  लागFयाची  शGयता  Iदसते. @यामळेु च शार4jरक 

अनारोTय  होणे संभवते. अशा पjरि-थतीत  सतत सावधानतेने आचरण करा, कारण  

अपघात भय आहे. जपा. बौBOधक,  शैAZणक  नोकर4-Hयवसाय  असणारांना मIहJयाचा  

संपणूK  काळ अनकुुल, NगVतकारक  व लाभदायक होईल. तसेच परधम�यांशी  

HयावसाVयक संबंध असणारांना अशा संबंधामळेु आOथKक  लाभ होणे संभवते. शGयतो  

Nवास  कo नका. कारण Nवासात  आशय मन-ताप  सहन करावा लागFयाची  शGयता  

Iदसते. fBधेने  fीगkुदेव  द\ाSयेाची  उपासना करा. fBधेने  दररोज Vनय�मतपणे 

“बावJन  ~लोकb  गkुचjरS “ च ेपठण करा.   
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