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(१) मेष - या राशी(या  मंडळीना या म,ह.याचा  काळ सव2  3	ट5नी  67तकूल  असाच 

असणार आहे. <यामळेु  मन>ताप  क@न घेBयापे Cा लहर5 >वभावावर ,  मनावर व 

�वचारशDतीवर  ताबा ठेवून संयम व सहनशील बननूच �वपर5त काळाशी �मकाGला  केला 

पा,हजे. या राशी(या  अ	टम  >थान◌ी असलेला श7न Jह  अपेCाभंग  करणारा, मानहानी 

करणारा, मन>ताप  देणारा असाच असLयाचा  अनभुव येईल. <यामळेु  सव2  6कार(या  

अनारोOया ला 7नमंPण  देणारा असLयाचा  अनभुव येईल. �वशषे क@न म,ह.या(या  

पवूा2धा2त  मन>ताप  देणाRया  घटना अSधक 6माणात  घडBयाची  शDयता  दि◌सते. 

आSथ2क  जबाबदाRया  P>त  करतील. फसवणुकVमळेु  आSथ2क  नकुसान होणे संभवते. 

जपा. <यामळेु  शार5Wरक उ	णता  भडकून उ	णता�वकारांचे  आजार होणे संभवते. जपा. 

�शवाय �व�वध कारणांनी आYते	ट  मंडळीशी वाद, भांडणे होणेह5 शDय ,दसते. जपा. 

म,ह.या(या  उ<तराधा2त  शासकVय, 7नम-शासकVय नोकरदार मंडळीना �व�वध 6कारचे  

लाभ होणे संभवते. <यामळेु  मह<वाकांCा  वाढेल. पण सतत सावधानतेने आचरण करणे 

अग<याचे  होईल. कारण कळत न कळत दखुापत, इजा होBयाची  शDयता  ,दसते. अशा 

पWरि>थतीत  ग]ु-शु̂ ा(या  अनकुुलतेमळेु कौटंु`बक सखुसमाधान लाभेल. पण नातेवाईक 

मंडळीकडून Pास  गो.याची  शDयता  आहे. जपा. शतेीवाडी असणाRया  या राशी(या  

मंडळीना काळ लाभदायक होईल. ससुंगती लाभेल. काह5ंच ेकौतकुह5 होईल. परधमaयांशी  

bयावसा7यक संबंध असणारांना काळ लाभदायक होईल. माP  कुमागa  �मPांपासनू  दरू 

राहणेच ,हताच ेहोईल. श◌्रdा असेल तर �शवोपासना अनकुुल होईल.  

 

(२) वषृभ - या म,ह.या(या  काळात या राशी(या  मंडळीनी मन व �वचारशDती  
अ<यंत  ि>थर  व शांत राखBयाचा  6य<न  करावा, हे उ<तम . कारण या म,ह.या(या  

काळात बdुी  �वकृत होणे संभवते. काह5ना कुसंगतीची बाधा होणेह5 शDय ,दसते. 

अकारण संताप bयDत  केलात तर केवळ अकारण दगदग होणे, शार5Wरक  उ	णता  

भडकणे, <यामळेु  अनारोOय  होणे संभवते. हfी  >वभावाला  मुरड  घाला. उdटपणे  वागू 

नका. घर5दार5 सव2  ,ठकाणी नgतेचे  आचरण कर◌ा. hदय�वकार, रDतदाब  असणारांनी 

तर �वशषेच काळजी घेतल5 पा,हजे. आSथ2क  हानी, फसवणूक होणार नाह5 याची काळजी 
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iया . आSथ2क  जबाबदाRया  पार पाडBयाची  Sचता P>त  कर5ल. जपा. �व�वध कारणांनी 

संत7तसखुात बाधा येणे संभवते. तसेच जीवनसाथी(या   अनार◌ोOयामुळे  दाjप<य  

जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवते. जपा. या राशी(या  गभ2वती  ि>Pयांनी  अकारण 

दगदग क@ नये. तसेच भावंडाकडून Pास  होणे संभवते. जुगाराचा नाद असेल तर 

आSथ2क  नकुसानीत भरच पडले. या राशी(या  kया  मंडळीना सहज वाममाग2  धन 

�मळBयाची  शDयता  असेल <यांनी  तो न◌ाद कटाCाने  सोडावा. नपेCा  हो<याचे  नbहते  

होBयास  वेळ लागणार नाह5. जपा. अशा या मन>ताप  देणाRया  काळात ग]ु-शु̂  या 

शभु Jहा ◌ं(या अनकुुलतेमळेु  मनोनकुुल घटना घडतील व ,दलासा �मळेल. कौटंु`बक सखु 

समाधान �मळेल. काह5ना भ�ूमलाभ तर काह5ना धनलाभ होBयाची  शDयत◌ाह5 ,दसते. 

तसेच काह5ंना मानाच े>थान  �मळणे संभवते. <यामळेु  67त	ठा  वाढेल. 6वासाचे  योग 

येतील. या राशी(या  लेखकवगा2चे  सा,हतय् Jंथ@पाने  6�सd  होईल. मान�सक 

रोगतl  व mव  पदाथाnचे  bयापार5  यांना संपूण2  म,ह.याचा  काळ अनकुुल व 

लाभदायक होईल. od ◌ेने कुलदैवताची उपासना करा.  

 

(३) �मथनु - या राशी(या  मंडळीना नोकर5-bयवसाया(या  3	ट5ने  या म,ह.याचा  काळ 
67तकुल  आहे असेच jहण◌ावे लागेल. नोकर5-bयवसायात  मन>ताप  देणाRया  घटना 

घडतील. गैर समजतुीने भांडणे होणे संभवते. काह5 जुनी दबलेल5 6करणे  असतील तर 

ती पु.हा  उकरल5 जाऊन <यांचा   असsय Pास  सहन करावा लागेल.  मानहानी होईल.  

जपा. म,ह.या(या  उ<तराधा2त  >वभाव  संतापी, हfी , उdट   होणे संभवते. <याला  

लगाम घाला. तरच सखुाचे होईल. राहूमळेु �व�वध कारणांनी कौटंु`बक सखुात बाधा येणे 

शDय आहे. जपा. या राशी(या  यवुक◌ा◌ंनी हातच ेसोडून नवीन काह5 करBयाचा  �वचारह5 

क@ नये. ग]ु-शु̂ -हष2ल  शभु योगामळेु उ(च बौ�dक  काय2CेP  असणारांना काळ 

अनकुुल,  6ग7तकारक  व लाभदायक होईल. शPू  राशीतील श7न Jहअ.य  6कार(या   

नोकर5-bयवसायात  मन>ताप  देणारा असाच असLयाचा  अनभुव येईल. अtया<मासाठu  

माP  काळ अनकुुल आहे. <यामळेु  अtया<मात  रस असणारांना उपासनेvवारे  

आtयाि<मक  उ.नती  साधणे शDय होईल. काह5ना सचूक >वYने  पडBयाची  शDयता  

,दसते. तसेच काह5 मंडळीना परदेशगमनाची संधी �मळणे संभवते. पण अशा 

67तकुलकाळातह5  ग]ु-शु̂  या शभु Jहां(या  अनकुुलतेमळेु कौटंु`बक जीवनात मधनू 

मधनू काह5 शभु व मनोनकुुल  घटना घडतील व ,दलासा �मळेल.  तसेच काह5 आSथ2क  

लाभ होणेह5 संभवते. >वतंP  bयवसाय  असणारांना bयावसा7यक 6गतीस   ग]ु-शु̂  
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परूक ठरतील. odेने  बाव.न  wलोकV  ग]ुचWरPाचे  7नय�मतपणे पठण करा. 

 

(४) कक2  - या राशी(या  मंडळीना या म,ह.याचा  पूवा2ध2च  अSधक 6माणात  अनकुुल 

व लाभदायक होईल. शासकVय, 7नम-शासकVय नोकरदार मंडळीना बढती, अथ2लाभ  असे 

काह5 �मळू शकेल. >वतंP  bयवसाय  असणारां(या  bयवसायात  वाढ होईल. आरोOय  

सधुारेल. सामा.य  नोकरदार मंडळीना क	टा नेच अपेyCत  अथ26ाYती  क@न iयावी  

लागेल. काह5 भाOयवान  मंडळीना मौLयवान  व>तचूा  लाभ होणे संभवते. बौ�dक  

काय2CेP   असणार◌ा◌ंना , तसेच लेखन bयवसाय  असणारांना , संशोधन CेP  

असणारांना काळ अनकुुल, 6ग7तकारक  व लाभदायक होईल. मनसोDत  आनंदात 

म,ह.याचा  पूवा2ध2  bयतीत  होईल. पण उ<तराधा2त  पWरि>थती  बदलBयाची  शDयता  

,दसते. सतत मना�व]d  घटना घडतील. <यामळेु  मन अ>व>थ  राह5ल. मंगळ Jह  

अSधक 6माणात  67तकुल  होणार असLयामळेु  खच2 , Sचतंा, भांडणे, जु.या  दबलेLया  

◌्6करणाचा Pास  अशा 6कार(या  घटनानी P>त  bहाल . बंधसुखुात बाधा येणे संभवते. 

काह5ना कायदेशीर बाबीना तzड vयावे लागेल. संत7त�वषयक सम>या  P>त  करतील. 

पण कोळसा, लोखडं वय्ापार5, Sच{क<सक  बौ�dक  CेP  , व{कल5, सLलागार5  

bयवसाय  असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. दरू(या  6वासाचे  योग येतील. 

काह5ना परदेशवार5ची संधी �मळणेह5 शDय ,दसते. या राशी(या  अ	टम  >थानी  

असलेLया  नेप(यनूमळेु  जलभय, �वषभय आहे. जपा. ढzगी आचरण अगंाशी येईल. जपा. 

odेने  बाव.न  wलोकV  ग]ुचWरPाचे  पठण करा.  

 

(५) �सहं - या राशी(या  मंडळीना नोकर5-bयवसाया(या  3	ट5ने  या म,हनय्ाचा काळ 
अनकूुल होईल; पण कौटंु`बक सखु व गहृसौ}य  या 3	ट5ने   काळ 67तकुल  असLयाचाच  

अनभुव येईल. कौटंु`बक कलह, भांडणे, आSथ2क  सम>या , सहन करावे लागणारे क	ट , 

oम , दगदग यांमळेु P>त  bहाल . काह5ना माते(या  अनारोOयाची  Sचतंा P>त  कर5ल; 

तर काह5च े मातेशी पटणार नाह5. <यामुळे  गहरे नैराwय  येणे संभवते. जपा. 

मन:शांतीसाठu अtया<मात  मन रामवा. <यासाठu  काळ अन◌ुूकुल होईल. सामािजक 

काया2ची  आवड असणाराना �तांनी  हाती घेतलेLया  काया2त  यश येईल. शDयतो  6वास  

क@ नका. 6वासात  अडचणी, ◌ेअडथळे येणे संभवते. �शवाय अपघात भय  आहेच.  

जीवनसाथीस काह5 कारणाने नैराwय  आLयामुळे  अपेyCत  वैवा,हक जीवनातील आनंद 

�मळणे कठuण ,दसते. जपा. या राशी(या  काह5ना <वचार ◌ोग, मखु द.त  रोग, रDत�वकार  
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अशापैकV आजारांचा Pास  सहन करावा लागेलसे ,दसते. जपा. पण शासकVय, 7नम-

शासकVय नोकरदार मंडळीना काळ लाभदायक होईल. इ(छाआकांCा  पणू2  होतील. बढती, 

पगारवाढ असे काह5 �मळणे शDय ,दसते. काह5 भाOयवान  मंडळीना उ(च पद 

�मळBयाची  शDयताह5  नाकारता येत नाह5. वैvयकVय bयवसाय , औषध �व^ेते , 

यां`Pकतां`Pक   bयवसाय  असणारानाह5 काळ अनकूुल व लाभदायक होईल. 

म,ह.या(या  उ<तराधा2त  काह5ना मौLयवान  व>तूंचा  लाभ होणे संभवते. शु̂ ा(या  

अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटन◌ा घडतील व ,दलासा �मळेल. odेने  

�शवोपासना करा.  

 

(६) क.या  - या राशी(या  मंडळीना तलुना<मक  3	�या  या म,ह.याचा   पवूा2ध2  

अSधक मन>तापदायक जाBयाची  शDयता  ,दसते. नोकर5त �वरोधी पWरि>थती  7नमा2ण  

होणे संभवते. <यामळेु  मान�सक ताण सहन करावा लागBयाची  शक्यता ,दसते.  घर5 

वडीलधाRया  मंडळीचा �वरोध सsन करावा लागेल. �शवाय भावंडSचतंा   P>त  कार5लसे  

,दसते. शDयतो  6वास  टाळा. 6वासात  Pास  होBयाची  शDयता  ,दसते. पण 

म,ह.याचा  उ<तराध2  पणू2पणे  अनकुुल होईल. अपेyCत  संत7तसखु �मळेल. या 

राशी(या  �वvया�याnना  शैC�णक  6गती  करणे शDय होईल. पर5Cेत  अपेyCत  यश 

�मळेल. �ववाहे(छू  यवुती◌ंना �ववाह योग संभवतो. इ(छा  आकांCा  पूण2  होतील. काह5ना 

वाहनसखु तर काह5ना ऐषारामसाधने 6ाYत  होतील. अपेyCत  धनलाभ होईल. नवे मि◌P 

�मळतील. काह5ना उ<तम  नोकर5 �मळेल; तर काह5ना अपेyCत  काय2CेP  �मळेल. 

आरोOय3	�या  वात�वकाराचा Pास  होणे संभवते. काह5 मंडळीना उगीचच आपLयाला  

काह5 आजार झाला असLयाची  Sचतंा P>त  कर5ल काह5ना काLप7नक Sचतंा P>त  

कर5ल. काह5ना फसवनकुVचा मन>ताप   सहन करावा   लागेलसे ,दसते. मन अि>थर  

राह5ल. कोट2  6करणे  असतील तर <यात  अपयश येणे संभवते. जीवनसाथीचा  लहर5 

>वभाव , पतीप<नी  भांडणे यामुळे वैवा,हक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते. जपा. 

kयांचा  भागीदार5त bयापार -bयवसाय  असेल <यांनी  गैरसमजाने भागीदार5त बाधा येणार 

नाह5, याची काळजी iयावी . मन:शांतीसाठu odेने  बाव.न  wलोकV  ग]ुचWरPाचे  

7नय�मतपणे पठण करा.  

 

(७) तळुा - या राशीची मंडळी जानेवार5 २६, २०१७ पासनू शनी Jहा(या  साडसेातीतनू 

मDुत  होणार आहेत. आता थोडाच 67तकुल  काळ बाकV आहे. तोपयnत  धीर धरा. मन व 



◌ं  

 

बdुी  शांत व ि>थर  ठेवा. उगीच नवीन उलाढाLया  क@  नका. शार5Wरक-मान�सक 

आरोOय  उ<तम  राह5ल याकड े�वशषे लC  vया. सtया  या राशी(या  मंडळीना डोकेदखुी, 

म�द�ूवकार, मदुतीचा ताप येणे अशा 6कारचे  आजार होण◌े संभवते. जपा. काह5ना 

पोट�वकार, मूPाशय�वकार , अपचन असे आजार होणे संभवते. काह5ना मूळbयाध , अ.य  

उ	णता  �वकार यांचा Pास  सहन करावा लागेलसे ,दसते. �शवाय अपघात भय  आहेच. 

वीज, पाणी यापासून जपा. म,ह.या(या  उ<तराधा2त  शDयतो  6वास  क@ नका. 

6वासात  Pास  होण◌े संभवते. नोकर5-bयवसायात  67तकुल  पWरि>थतीशी  मकुाबला 

करावा लागेल. कला<मक  उvयोग-bयवसाय  असणारांना <यां(या  bयवसायात  अडचणीना 

तzड vयावे लागेल. पण उ(च बौ�dक   व शा>Pीय  संशोधन काया2त  काय2मOन  

असणाराना संपणू2  म,ह.याचा  काळ 6ग7तकारक  व सखुकारक होईल. तसेच 

अtया<मात  रस असणारांना उपासनेvवारे आtयाि<मक  उ.नती  व साि<वक  मन:शांती 

लाभू शकेल. या राशी(या  यवुकांना अपेyCत  असे नवे काय2CेP  �मळू शकेल. राहूमळेु 

अथ2लाभ  व परदेशगमन संधी �मळणे संभवते. पण शPरुाशीतील  शनी Jहामळेु  

कौटंु`बक सखुात बाधा येण◌े संभवते. जीवनसाथीच े व संततीचे अनारोOयाची  सम>या  

P>त  कर5ल. जपा. सहनशील bहा . odेने  oीहनमुान  उपासना करा. दररोज 7नयमाने 

हनमुानचा�लसा >तोPाचे  पठण करा.  

 

(८) विृwचक  - या राशी(या  मंडळीना या म,ह.या(या  काळात >वत :(या  व कुबातील 
◌ु◌ु◌ुसद>यां(या अनारोOयकारक  सम>यांशी  मकुाबला करावा लागेलसे ,दसते. या राशी(या  

काह5 मंडळीना पोटाच े आजार {कंवा मPू�वकार  P>त  करतील.  काह5ना उषण्ता 

�वकार, मळूbयाध  अशापैकV आजार P>त  करBयाची  शDयता  आहे. जपा. संतती(या  

अनारोOयामळेु  <यां(या  शैC�णक  6गतीत  बाधा येणे स◌ंभवते.  नोकर5त वWर	ठांचा  

Pास  सहन करावा लागेल. अपघात भय आहे. जपा. वीज, पाणी यापासनू जपा. वैवा,हक 

जीवनात गैरसमज, भांडणे, मतभेद, दोघांपैकV कोणाच े �वyCYत    आचरण  अशापैकV 

कारणांनी सखु  समाधान �मळणे कठuण ,दसते. नोकर5त अSधकार पद असले तर5 

अSधकारपदाचा द]ुपयोग क@न वाममाग2  धन �मळ�वBया चा मोह अगंाशी येईल. जपा. 

कुटंुबातील सद>यामtये  काह5 कारणाने दरुावा 7नमा2ण  झाLयास    असsय मान�सक 

Pास  होणे संभवते. ग]ु-हष2ल  शभु योगामळेु उ(च बौ�dक  व गढू संशोधन काया2त  

काय2रत  असणारांना सहज 6गती  करणे शDय होईल. तसेच कलाकार मंडळीना कला 

�वषकारास काळ अनकूुल होईल. काह5ना अतंlा2न  6ाYत  होईल तर काह5ना 
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कLपनाशDती(या  जोरावर  सा,ह<य7न�म2ती  करणे शDय होईल. सvगणु अगंी मरुतील. 

अtया<मात  रस असणारांना उपासनेvवारे आtयाि<मक  6गती   साधेणे व मन:शांती 

�मळ�वणे शDय होईल. काह5ना थोरामो�याची कृपा 6ाYत  होईल.  काह5ना आंतWरक 

गणुांमळेु 6�सdी  �मळणेह5 संभवते. काह5ना ग]ुकृपा 6ाYत   होणेह5 शDय ,दसते. 

odेने  7नय�मतपणे oीगणेश  उपासना व oी  हनमुान उपासना करा.  

 

(९) धन ु- श7न Jहाचा  साडसेाती काळ चालू असLय◌ाने या राशी(या  मंडळीनी सतत 
सावधानतेने  सव2   bयवहार  करावेत. मन शांत व बुdी  ि>थर  ठेवनू आचरण करावे. 

नपेCा  मानहानी होणे संभवते. जपा. असsय मन>ताप  झाLयास    अनारोOय  होणेह5 

संभवते. सtया  मान�सक अ>व>थता  असLयाने  कोणाशी पटणार नाह5. <यामळेु  

वा>तसुखुह5  �मळणे कठuण होईल. पWरि>थती  कशीह◌ी असो, सुखसमाधान �मळणे अशDय 

होईल. जपा. आहे <यात  सखुसमाधानाने रा,हलात तर खपूच बरे होईल. या राशी(या  

नोकरदार मंडळीना व सव2  bया वसा7यकाना म,ह.याचा  पूवा2ध2च  अनकुुल होणार आहे. 

तेbहा  जे काय साधावयाच ेते पवूा2धा2तच  साधनू घेBयाचा  6य<न  करा. <यासाठu  या 

राशी(या  दशम >थानी  असलेला राहू अनकुुल होईल. म,ह.या(या  उतराधा2त  वैवा,हक 

जीवन कटकट5च े होणे संभवते. <यामळेु  अनारोOय  होBयाची  शDयताह5  नाकारता येत 

नाह5. काह5ना पोट�वकार तर काह5ना मूPाशय  �वकार P>त  करBयाची  शDयता  आहे. 

काह5ना रDत�वकार , ताप येणे, hदय�वकार बळावणे अशापैकV आजार होणे संभवते. जपा.  

काह5ना अप6चाराचा  असsय  Pास  सहन करावा लागBयाची  शDयता  ,दसते. चोर5, 

फसवणकू यामळेु अथ2हानी  होऊ शकेल. जपा. kयांचा  भागीदार5त bयापार -bयवसाय  

असेल <यांमी  भाग◌ीदार5त  बाधा येणार नाह5, याची काळजी iयावी . कोट2  6करणे  

असतील तर ती पढेु ढकलBयाचा   6य<न  करावा. अशा �वपर5त काळातह5 या राशी(या  

काह5 भाOयवान  मंडळीना परदेशगमनाची तर काह5ना जल6वासाची  संधी �मळू शकेल. 

ज.मकंुडल5त  योग असेल तर या राशी(या  आह5 भाOयवंत  मंडळीना अचानक धनलाभ वा 

वारसाहDकाने  धनलाभ होणे संभवते. काह5ना भू�मलाभ तर काह5ना मान-67त	ठा  

6ाYत  होणेह5 शDय ,दसते. odेने  oीग]ु देव द<ताPयेाची  उपासना करा.  

 

(१०) मकर - या राशी(या  मंडळीना या संपूण2  म,ह.या(या  काळात अनकुुल/67तकुल  

असे सं�मo  6कारचे  अनभुव येतील असे वाटते. ग]ु-हष2ल    शभु योगामळेु उ(च 

बौ�dक  काय2CेP  असणारांना तसेच शा>Pीय  संशोधन काया2त  काय2रत  असणारांना  



◌ं  

 

काळ 6ग7तकारक  व यशदायक होईल. या राशी(या  bयापार5  मंडळीना >Pी -

Jाsकाकडूनच  अSधक अथ2लाभ  होईल. ग]ु-श7न शभु योगामळेु लोखडं, कोळसा bयापार5 ,  

व{कल5 - सLलागार5  bयवसाय  असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. या 

राशी(या  नोकरदार मंडळीना, औषध �व^े<यांना , यां`Pकतां`Pक  उvयोग-bयवसाय  

असणारानाह5   म,ह.याचा  पवूा2ध2च  अनकुुल होणार असLयाने  <यांनी  म,ह.या(या  

पवूा2धा2तच  जे काय साधावयाच े ते साधनू घेBयाचा  आटोकाट 6य<न  करावा.  

म,ह.या(या  उतत्राधा2त  पWरि>थती  बदलBयाची  शDयता  ,दसते. काह5ना 

उ	णता�वकाराचा  Pास , ताप येणे, इजा होणे अशापैकV आजार होणे संभवते. रDत�वकार , 

रDतदाब , hदय�वकार असणारांनी �वशषे काळजी iयावी . उ(च राशीतील ग]ु Jहामळेु  

या राशी(या  �ववाहे(छूचे  �ववाह जमतील व संप.न  होतील. जुने >नेsसबंध  घटट होतील. 

काह5ंचे नवे 6ेमसंबंध  7नमा2ण  होतील. पण काह5ना कुसंगतीचा Pास  होणेह5 शDय 

,दसते. जपा. मलुां(या  वि◌�वध  सम>या  P>त  करतील व <यामळेु   अपेyCत  

संत7तसखु �मळBयाची  शDयता  ,दसत नाह5. जपा. या राशी(या  काह5 भाOयवंताना  

परदेशगमनाची संधी �मळेल. आtयाि<मक  उपासनेvवारे मानव बdुी  शांत व ि>थर  राहू 

शकेल. oीगणेश  व oीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.   

 

(११) कंुभ - सtया  या राशी(या  मंडळीची मनि>थती  अ7तशय कोमल झाल5 

असBयाची  शDयता  वाटते. <यामळेु  शी�  मान�सक संवेदना होत असतील व लगेच 

नैराwय  येत असेल. �शवाय >वभावह5  अ<यंत  अस◌्Sथर होणे संभवते. <यामळेु  अ�वचाराने 

खच2  होणे, �वSचP  आचरण होणे, धारदार, फटकळ बोलणे होत असावे, असे वाटते. 

आSथ2क  Sचतंा P>त  कर5त असावी, असेह5 वाटते. खरेच असे घडत असेल तर सांगावेसे 

वाटते कV वत2मान  काळ आपLया  राशी(या  मंडळीना फारसा अनकुुल नाह5. jहणनू  मन 

व �वचारशDती  शांत ठेवा, अकारण उलाढाLया  क@  नका. कौटंु`बक    सखु व 

गहृसौ}य  यास सtयाचा  काळ अनकुुल नाह5. घरगतुी कटकट5,  भांडणतंटे, 

असमाधानकारक घटना, राहती जागा {कंवा >थावर  संबंधी वाद, वाढता खच2अशापैकV  

�व�वध  कारणांनी मन>ताप  होणे संभवते. जपा. आपल5 उ(च7त  बौ�dक  राशी आहे. 

नgतेने  आचरण क@न , मौन �त  धारण क@न प◌्र7तकुल  काळ bयतीत  करा.  नंतर 

सव2  काह5 सखुाचचे होईल. म,ह.या(या  उ<तराधा2त  संत7तसम>या  P>त  करBयाची  

शDयता  ,दसते. कोणाच े �वSचP  तापदायक  आचरण, कोणाच े अनारोOय  अशापैकV 

घटनांना तzड vयावे लागBयाची  शDयता  ,दसते. जपा. �6य  जनांपासनू दरुावा होणेह5 
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संभवते. <यामळेु  अ>व>थ  bहाल . जपा. या राशी(या  गभ2वती  ि>Pयांनी  अकारण 

दगदग क@ नये. नोकरदार मंडळीना काळ 67तकुल  आहे. अशा पWरि>थतीत  वाममाग2  

धन सहज �मळणे शDय असले तर5 तो मोह टाळाच. पण Sच{क<सक  बौद◌्Sधक  

bयवसाय , व{कल5 सLलागार5  bयवसाय , लोखडं, कोळसा bयापार5  अशांना काळ अनकुुल 

व लाभदायक होईल. मन:शDतीसाठu  आtयाि<मक  उपासना करा. कुलदैवताची उपासना व 

oीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(१२) मीन - या राशी(या  मंडळीना या म,ह.याचा  पूवा2ध2च  अनकुुल, 6ग7तकारक  व 

लाभदायक होईल. <यामळेु  ,हjमत  वाढेल, मह<<वाकांCा  वाढेल, हातनू कत2बगार5  

घडले. पण <यासाठu  >वभावावर  7नयंPण  ठेवता आले पा,हज◌े.  कारण >वभाव  अि>थर , 

चचंल, लहर5 असा होBयाची   शDयता  ,दसते. कोणाचा धाक वा दडपण सहन होणार 

नाह5. <यामळेु  >वभावावर  7नयंPण  ठेवू शकलात तर सर सखुाचचे घडले.  शा>Pीय  

संशोधन  काय2CेP  असणारांना तर म,ह.याचा  पवूा2ध2  अSधकच लाभदायक होईल. 

नोकर5त वWर	ठ  कौतुक करतील. काह5ना बढती, मानाच े >थान , उ(च पद असे काह5 

�मळू शकेल. 6वास  योग येईल. पण दखुापत होणार नाह5 याची काळजी iयावी  लागेल.  

गYुत  पोल5स खा<यात  काय2रत  असणारांना संपणू2  म,ह.याचा  काळ अन◌ुूकुल होईल. या 

राशी(या  �वvया�याnना  उ(च 6गती  साधBयास  काळ अनकुुल होईल. शु̂ ा(या  

अनकुुलतेमळेु  म,ह.या(यापवूा2धा2त  अपेyCत  कौटंु`बक सखु समाधान व गहृसौ}य  

लाभेल. पण उ<तराधा2त  �व�वध कारणांनी व सम>यांनी  P>त  bहाल  व <यामळेु  सव2  

6कारचे  अनारोOय  होणे संभवते. जपा. काह5ंचे >नेsसबंध  तर काह5ंचे 6ेमसंबंध3 ढ 

होतील.  या राशी(या  सYतम >थानी  असलेLया  राहूमळेु �वकृत �वचारांचा जोर होईल. 

<यामळेु  नको ते हातनू घडBयाची  शDयता  आहे. जपा. व◌ाममाग2 धनाचा �वचारह5 क@ 

नका. तसेच हा राहू दाjप<य  जीवनातह5 बाधा 7नमा2ण  कर5ल. जपा. वाsनधोका 

संभवतो. जपा. काह5ना दरू(या  6व ◌ासाचे योग येतील. �शवोपासना तसेच oीग]ुदेव  

द<ताPयेाची  उपासना अनकुुल होईल. दररोज 7नय�मतपणे बाव.न  wलोकV  ग]ुचWरPाचे  

पठण  करा.  
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