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(१) मेष - या राशी*या मंडळींना या म.ह0याचा संपूण5 काळ सव5 7कारे 78तकुल असाच 

अस<याचा अनभुव येईल. >यामुळे उदास, 8नराश न होता �वपरAत काळाशी मुकाबला कसा 

करावयाचा याची योजना आखनू >यानुसार 78तकुल काळात वाटचाल केलA पा.हजे. अशी 

पFरिHथती कधी ना कधी सवाK*याच वाLयाला येत असत.े तसेच 78तकुल काळ कायमचा कधीच 

असत नाहA. राMी*या अधंारानंतर सकाळचा 7काश येतोच. Nहणून या 78तकुल काळात शांत व 

खबंीर मनाने अनुकुल काळात सवाKगीण 7गती कशी करावयाची >याची योजना तयार करPयात 

काळ Qयतीत करा व 78तकुल काळास धयैा5ने तSड Tया. आप<या राशीस सव5च Uह 78तकुल 

Hथानी अस<यामुळे मनासारखे काहA घडले नाहA तरA 8नराश होऊ नका. काळ अनुकुल नाहA हA 

मनाची पXकY समजूत घालनू सतत नZतेच े आचरण करा. अस[य मनHतापामुळे शारAFरक-

मान�सक आरो\य ]बघडले नाहA तरच नवल ! कुसंगतीपासनू दरू राहा. घरAदारA, नोकरA-

Qयवसाया*या .ठकाणी सतत मना�व`a घटनाच घडतील. >यामुळे शारAFरक-मान�सक अनारो\य 

होणे संभवत.े शारAFरक उ�णता भडकून ताप येणे, अगंावर फ़ोड येणे, रXत�वकार होणे अशापैकY 

आजार होPयाची शXयता .दसत.े cदय�वकार असणारांनी तर  मन व �वचारावर काबू ठेवला 

पा.हजे व शांत रा.हले पा.हजे. आdथ5क नुकसान, आdथ5क घोटाळे, �मळणाe या अथ57ाfतीस होणारा 

�वलंब यांमुळे dचतंा उ>प0न होईल. म.ह0याचा प.हला सfताह बरा जाईल; पण नंतरचा काळ 

मनHताप देणाराच असेल. केवळ गु` Uहा*या अनुकुलतेने बौ�aक काय5iेM असणारांना काळ थोडा 

अनुकुल होईल. काहA मंडळींना 7वासाच ेयोग येतील, तर काहA सा.हि>यकांच े लेखन Uंथjपाने 

7�सa होईल. तसेच यां]Mकतां]Mक नोकरA-Qयवसाय, वैTयकYय Qयवसाय, औषध �वmेत,े 

कलाiेMातील मंडळी यांना काळ थोडा अनुकुल व लाभदायक होईल. श8न-राहूमुळे वैवा.हक 

सुखातहA �व�वध कारणांनी बाधा येणे संभवत.े naा असेल तर nीगणेश उपासना व �शवोपासना 

के<यामुळे मन व बुaी शांत, िHथर व सशXत राहू शकेल. 
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(२) वॄषभ - या म.ह0या*या काळात या राशी*या मंडळींचा Hवभाव अ>यंत लहरA होPयाची 

शXयता .दसत.े वैवा.हक सुख व संत8तसुख या o�टAने या राशी*या मंडळींना या म.ह0याचा 

काळ अनुकुल नस<याचाच अनभुव येईल. तसेच Hवत:च ेव जीवनसाथीच ेअनारो\याकड ेअdधक 

लi Tयावे लागेलसे .दसत.े ताप येणे, अपचन होणे, पोट�वकार बळावणे, मनHताप देणाe या 

घटनांचा Mास होणे संभवत.े जपा. जीवनसाथीशी वाद, भांडणे होणार नाहAत याची काळजी qया. 

या राशी*या पंचम Hथानी असले<या मंगळामुळे संत8त�वषयक समHया MHत करतील. काहA 

मुलांच ेआजार, काहAंच ेमना�व`a आचरण यांमुळे मनHताप होईल. या राशी*या गभ5वती िHMयांनी 

अकारण दगदग कj नये. वrकलA, स<लागारA Qयवसाय, लोखडंी सामानाच ेQयापारA, परधमsयांशी 

Qयावसा8यक संबंध असणारे अशांना काळ अनुकुल, 7ग8तकारक व लाभदायक होईल. tव पदाथाKच े

QयापारA व मानसोपचारतu0य यांनाहA  काहA लाभदायक घटना घडत अस<याचा अनभुव येईल. 

>यानंतर भा\यHथानी येणाe या शुmामुळे काहA मंडळींना 7�सaी तर काहAंना थोरामोvयांची कृपा 

7ाfत होऊन काहA लाभ होतील. या राशी*या लाभHथानी असले<या हष5लमुळे �मMांशी वाद, भांडणे 

होणे संभवत.े जपा. पण शुm-हष5ल शभु योगामुळे या राशी*या काहA भा\यवान मंडळींना 

अनपेxiतपणे धनलाभ होणेहA संभवत.े धनHथानी असले<या गु`मुळे कुटंुबात शभु घटना घडतील 

व आdथ5क dचतंा करावी लागणार नाहA. naा असेल तर �शवोपासना अनुकुल होईल व मन:शांती 

लाभेल. 

(३) �मथनु - या राशी*या सव5 7कार*या बौ�aक व संशोधना>मक काय5iेMात काय5रत असणारांना 

या म.ह0याचा काळ अनुकुल व 7ग8तकारक होईल. पण सव5 7कार*या नोकरदार मंडळींना माM 

म.ह0याचा पूवा5ध5च अनुकुल व लाभदायक होईल. अyया>मात रस असणारांना उपासनेTवारे 

साि>वक सुखशांती लाभेल. काहAंना सूचक Hवfने पडतील तर काहA मंडळींना परदेशगमनाची संधी 

�मळेल.  या राशी*या चतथु5 Hथानी शMरुाशीचा मंगळ अस<यामुळे कौटंु]बक सुख व गॄहसौ{य 

�मळणे क.ठण .दसत.े कुटंुबातील सदHयांमyये गैरसमज, भांडणे होणे, राह>या जागेबाबत समHया 

8नमा5ण होणे, Hथावर संप>तीबाबत वाद भडकणे अशापैकY कारणांनी अस[य मनHताप सहन 

करावा लागPयाची शXयता आहे. जपा. या राशी*या पंचम Hथानी असले<या श8न-राहूमुळे 

संत8त�वषयक समHया MHत करतील. मुलांपैकY कोणाच ेआजारपण, कोणाच ेगैर आचरण, कोणास 

आलेले नैरा|य अशा �व�वध कारणांनी या राशी*या मंडळींना अपेxiत संत8तसुख लाभPयाची 

शXयता .दसत नाहA.   दलालA, क�मशनवर Qयापार-Qयवसाय असणारांना संपूण5 म.ह0याचा काळ 
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अनुकुल व लाभदायक होईल. म.ह0या*या उ>तराधा5त वैवा.हक जीवनात अकारण मनHतापदायक 

घटना घडतील. >यामुळे शारAFरक अनारो\य होणेहA संभवत.े शुmा*या अनुकुलतेमुळे uयां*या 

ज0मकंुडलAत अकHमात 7ाfतीचा योग आहे अशापैकY काहAंना भमूी, धन, मानस0मान अशापैकY 

काहA ना काहA लाभ होPयाची दाट शXयता आहे. naेने 8नय�मतपणे "बाव0न |लोकY गु`चFरMा"च े

पठण करा.

(४) कक�  - या राशी*या मंडळींना म.ह0याचा पूवा5ध5 नोकरA-Qयवसायात मनHताप देणारा 

अस<याचाच अनभुव येईल. म.ह0या*या उ>तराधा5त माM पFरिHथती बदलेल व मनोनुकुल घटना 

घडतील. शुm-श8न-राहू अशभु योगामुळे दांप>यजीवनातील सुखात, कौटंु]बक सुखात व 

गहृसौ{यात �व�वध कारणांनी बाधा येPयाची शXयता आहे. जपा. तसेच संत8तसुखातहA बाधा येणे 

संभवत.े अशा पFरिHथतीत अyया>मात रस असणारांना माM उपासनेTवारे मन शांत व िHथर 

ठेवणे शXय होईल. मंगळ-शुm शभु योगामुळे यां]Mकतां]Mक नोकरA-Qयवसाय असणारांना काळ 

7ग8तकारक व लाभदायक होईल. या राशी*या मंडळींनी सyया हातच े सोडून नवीन काहA 

करPयाचा �वचारहA कj नये. आहे ती नोकरAच मनापासून करावी. पाPयापासून धोका असनू 

�वषभयहA संभवत.े जपा. सामािजक काया5ची आवड असणारांना >यां*या काया5त 7गती करणे 

शXय होईल व अyया>माची मनापासनू ओढ असणारांना उपासनेTवारे साि>वक मन:शांती लाभेल. 

या राशी*या भा\यHथानी असले<या हष5लमुळे शाHMीय संशोधन काय5iेM असणारांना संशोधन 

काया5त 7गती होत अस<याचा आनंद �मळेल. काहA मंडळींना दरू*या 7वासाच े तर काहAंना 

परदेशगमनाच ेयोगहA संभवतात. या राशी*या �वTया�याKना शैi�णक 7गतीत अडथळा येऊ नये 

यासाठ� सव5 7कार*या आरो\याकड ेलi Tयावे लागेल. तसेच मन व बुaी िHथर राखता आलA 

पा.हजे. आपलA राशी गु` Uहाची उ*च राशी अस<याने गु`ची उपासना अनुकुल व लाभदायक 

होईल. 8नय�मतपणे naेने "बाव0न |लोकY गु`चFरMा"च ेपठण करा. 

(५) �सहं - या राशी*या मंडळींना या म.ह0याचा काळ अनुकुल-78तकुल असे सं�मn Hवjपाच े

अनभुव  देणारा असणार आहे, असेच Nहणावे लागेल. अनारो\य, आdथ5क समHया, कौटंु]बक Mास, 

�7य जनांपासून दरुावा अशापैकY कारणांनी अस[य मनHताप सहन करावा लागPयाची शXयता 

.दसत.े मनHतापामुळेच शारAFरक उ�णता भडकून उ�णतेच े �वकार बळावतील. घसा, मान, दाढा 

यांच ेआजार, डो�याच ेआजार MHत करतील. जपा. सांसाFरक जबाबदाe या पूण5 करPयासाठ� या 
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राशी*या काहA मंडळींना अपार क�ट-पFरnम करावे लागतील. काहAं*या जीवनात अकHमात 

आdथ5क जबाबदाe या पूण5 करPयाची जबाबदारA येऊन पडले. देणे Tयावेच लागेल; पण येणे पदरात 

पडले कY नाहA याची dचतंा 8नमा5ण होईल. कौटंु]बक गैरसमज, भांडणे यांमुळे मनHतापात भरच 

पडले. नोकरAत वFर�ठां*या �वरोधास तSड Tयावे लागेल. तसेच मुलांपैकY कोणाच ेआजार, कोणाची 

अ0य समHया यांकडहेA लi Tयावे लागेल. काहAहA कारणाने अपेxiत वैवा.हक सुख �मळेलच 

याची खाMी देता येत नाहA. या राशी*या अ�टम Hथानी असले<या हष5लमुळे घरAदारA सव5 .ठकाणी 

सावधानतेनेच आचरण करा. वाहने �वचारा*या तंtAत चालवू नका. अपघात भय आहेच. जपा. 

गु`-श8न-राहू शभु योगामुळे या राशी*या काहA कत5बगार मंडळींना अपेxiत अशी नवी नोकरA वा 

नवे काय5iेM �मळेल. वrकलA, स<लागारA Qयवसाय, अ0य dचrक>सक बौ�aक नोकरA-Qयवसाय 

असणारांना संपूण5 म.ह0याचा काळ अनुकुल, 7ग8तकारक व लाभदायक होईल. कुलदेवतेची 

उपासना अनुकुल होईल व .दलासा �मळेल. 

(६) क�या - या राशी*या मंडळींना अTयाप एक वषा5चा काळ श8न Uहा*या साडसेातीचा Mास 

सहन करावा लागणार आहे. शM ु Uहा*या राशीतील मंगळ ल\नी अस<यामुळे Hवभाव तापट, 

हेकेखोर, अहंकारA, उaट,  ह�ी, मानापमान फ़ार असणारा असा होणे संभवत.े >यामुळे 8नरथ5क 

शरAरपीडा, दगदग, nम सहन करावे लागतील. नोकरA-QयवसायातहA 78तकुल पFरिHथतीस तSड 

Tयावे लागेल.  >यामुळेच सव5 7कारच ेअनारो\य होणेहA संभवत.े जपा. मनावर व बुaीवर ताबा 

ठेवा. सहनशील Qहा. 78तकुल पFरिHथतीला नZतेने सामोरे जा. तरच कमी मनHताप होईल व 

अनारो\यहA फ़ारसे होणार नाहA. या राशी*या नोकरदार मंडळींना या म.ह0याचा पूवा5ध5च अनुकुल 

होईल. Nहणनू या काळात जे काहA साyय करावयाच ेअसेल ते साधनू घेPयाचा अटोकाट 7य>न 

करा. पण छुfया शMूपंासनू सावध राहा. बौ�aक काय5iेM, शाHMीय संशोधन काय5iेM, �शiणiेM 

अशापैकY काय5iेM असणारांना काळ अनुकुल, 7ग8तशील, यशदायक व लाभदायक होईल. 

म.ह0या*या 7थम सfताहानंतर गु`-शुmा*या अनुकुलतेमुळे कौटंु]बक सुखसमाधान लाभेल.  या 

राशी*या �वTया�याKना शैi�णक 7गती करणे शXय होईल. नेप*यूनमुळे या राशी*या काहA 

मंडळींना उगीचच काहA आजार झा<याची भावना MHत करAल. सfतम Hथानी असले<या हष5लमुळे 

दांप>यजीवनात वाद, मतभेद, भांडणे यांमुळे सुखसमाधान लाभणे अशXय होईल. जपा. 

अपघातभय आहे. जपा. naा असेल तर �शवोपासना व हनमुान उपासना अनुकुल होईल. दररोज 

हनमुानचा�लसा HतोMाच ेपठण करा. 
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(७) तळुा - या राशी*या मंडळींना या म.ह0या*या काळात श8न-र�व-मंगळ-राहू हे चार Uह 

पूण5पणे 78तकुल असणार आहेत. पण र�व Uह माM म.ह0या*या पूवा5धा5तच 78तकुल होईल. श8न-

राहूमुळे शारAFरक अनारो\य, नैरा|य, हाती घेतले<या काया5त अडथळे, अडचणी 8नमा5ण होणे, 

जीवनसाथीच ेअनारो\य, कुटंुबात अ8न�ट घटना घडPयाची शXयता .दसत.े राहूमुळे अपमानाHपद 

7संगांना तSड Tयावे लागेल. र�वमुळे म.ह0या*या पूवा5धा5त आdथ5क फ़सवणूक होणे, खच5 वाढणे 

संभवत.े तसेच आfते�टांशी भांडणे होणे संभवत.े >याच7माणे डो�यांच े अनारो\य MHत करAल. 

Qयय Hथानी असले<या शMरुाशीतील मंगळामुळे सतत मनHतापदायक घटना घडतील.  जुनी 

दबलेलA 7करणे असतील तर >यांचा पु0हा Mास होणे संभवत.े मानहानी व आdथ5क नुकसान होणे 

संभवत.े शतेीचा Qयवसाय असणारांना काळ लाभदायक होईल. अyया>मात रस असणारांना 

उपासनेTवारे साि>वक सुखशांती लाभ ूशकेल. ष�ठ Hथानी असले<या हष5लमुळे मन व बुaी चचंल 

होईल. काहA मंडळींना मुदतीच ेताप तर काहAंना डोकेदखुीचा rकंवा म�द�ूवकाराचा Mास सहन करावा 

लागPयाची शXयता आहे. सfतम Hथानी असले<या केतमूुळे वैवा.हक जीवनातील सुखात थोडी 

बाधा येणे संभवत.े >यामुळे काहA मंडळींना वैरा\य येणे शXय आहे. जपा. कोट5 7करणे असतील 

तर >यात अपयश टाळPयासाठ� ती पुढे ढकलPयाचा 7य>न करा. भा\यHथानी असले<या गु` 

Uहामुळे आyयाि>मक उपासनेत 7गती होईल. सTगुणांचा �वकास होईल. nीगणेश व nीहनमुान 

उपासना अनुकुल होईल व साि>वक सुखशांती लाभेल. 

(८) विृ$चक - या राशी*या मंडळींना या म.ह0या*या काळात र�व-श8न हे दोन �पतापुM Uह 

78तकुल असणार आहेत. काळ श8न Uहा*या साडसेातीचाच आहे. पण श8न Hवत:*या उ*च 

राशीत अस<यामुळे Mासाच े7माण थोड ेकमी होईल, असे वाटत.े तरAहA सांगावेसे वाटते कY काळ 

अनुकुल नस<याने सतत सावधानतेने आचरण करा व मन व बुaी शांत व िHथर राखPयाचा 

7य>न करा. आdथ5क Qयवहारात नुकसान होणार नाहA वा फ़सवणूक होणार नाहA याची काळजी 

qया.  मनHताप, मानहानी होणारच हे ग.ृहत धjनच 78तकुलतेला सामोरे जा, Nहणजे 

मनHतापाच े काहA वाटणार नाहA. या राशी*या काहA मंडळीं*या अहंकारA Hवभावामुळे अकारण 

पो�लसांचा ससे�मरा मागे लागPयाची शXयताहA जाणवत.े जपा. अस[य मनHतापामुळे शारAFरक 

अनारो\य होणेहA शXय आहे. जपा. रXतदाब, �दय�वकार असणारांनी तर मन व �वचारशXती 

िHथर व शांत राखPयाचा कटाiाने 7य>न केला पा.हजे. म.ह0या*या उ>तराधा5त आdथ5क 
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फ़सवणूक, आdथ5क dचतंा, गैरसमज, आfते�ट भांडणे होणे संभवत.े जपा. नपेiा उ�णता भडकून 

नेM�वकार बळावतील. क�ट-पFरnमानेच अपेxiत अथ57ाfती होणे संभवत.े �मMांशी �वतु�ट येणार 

नाहA याची काळजी qया. भा\यHथानी असले<या मंगळामुळे काहA मंडळींना मौ<यवान वHतूंचा 

लाभ होणे शXय आहे; तर uयां*या ज0मकंुडलAत अचानक धनलाभाच ेयोग आहेत अशापैकY काहA 

मंडळींना अचानक धनलाभ वा वारसा हXकाने धन �मळणेहA संभवत.े हष5लमुळे उ*च बौ�aक व 

कला>मक काय5iेM असणारांना काळ अनुकुल व 7ग8तकारक होईल. naेने nीगणेश उपासना व 

nीहनमुान उपासना करा. हनमुानचा�लसा HतोMाच ेपठण करा. 

(९) धन ु- या राशी*या मंडळींच ेमन या म.ह0या*या काळात अ>यंत भावनाशील होणे संभवत.े 

>यातच �वचारशXती चचंल व अिHथर होPयाची शXयता अस<यामुळे या राशी*या मंडळींची 

�वdचM अवHथा होणे संभवत.े >याचा >यांना Hवत:लाच Mास होऊ शकेल. र�व-बधु हे दोन Uह 

पूण5पणे 78तकुल असणार आहेत. >यामुळे शारAFरक अनारो\य व मान�सक अHवHथता सहन 

करावी लागेलसे .दसत.े अशा पFरिHथतीत कोणाशी न पटणे, आहे >या पFरिHथतीत सुखसमाधान 

न लाभणे असे काहA घडPयाची शXयता .दसत.े हA गु` Uहाची राशी अyया>माला अनुकुल 

अस<यामुळे उपासनेTवारे मन व बुaी शांत व िHथर रखणे सहज शXय होईल. या राशी*या काहA 

मंडळींना जल7वासाच े तर काहAंना परदेशगमनाच े योग संभवतात. मुलांपैकY कोणाच ेआजारपण 

rकंवा कोणाला काहA कारणाने आलेले नैरा|य यामुळेहA dचतंा 8नमा5ण होईल. या राशी*या 

�वTया�याK*या �शiणात काहA कारणाने अडथळे येणे संभवत.े जपा. दशम Hथानी असले<या शM ु

राशीतील मंगळामुळे नोकरA-Qयवसायात खळबळजनक घटना घडPयाची शXयता जाणवत.े पण 

वrकलA, स<लागारA Qयवसाय, dचrक>सक बौ�aक Qयवसाय, �शiणiेM, अक�ट0सी असे काय5iेM 

असणारांना काळ अनुकुल, 7ग8तकारक व लाभदायक होईल. या राशी*या अdधकारA मंडळींना 

सहज वाममाग5 धन �मळणे शXय असले तरA >यांनी हा मोह टाळावाच. तेच सुखाच ेहोईल.  या 

राशी*या सfतम Hथानी असले<या गु` Uहामुळे �ववाहे*छंूना �ववाहयोग येणे शXय आहे. naेने 

"बाव0न |लोकY गु`चFरMा"च ेपठण करा. 

(१०) मकर - या राशी*या नोकरदार मंडळींना म.ह0याचा पूवा5ध5च अdधक अनुकुल होईल. 

शासकYय, 8नम-शासकYय नोकरदार मंडळींना बढती, पगारवाढ, अdधकारपद, असे काहA �मळू 

शकेल. खाजगी नोकरAत असणारांनाहA वरAलपैकY काहA लाभ �मळPयाची शXयता आहे. 
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म.ह0या*या उ>तराधा5त माM पFरिHथती बदलेल. मना�व`a  घटना घडणे, मानहानी होणे, >यामुळे 

नैरा|य येणे, आdथ5क dचतंा उ>प0न होऊन अHवHथ Qहाल. पण शुm Uहा*या अनुकुलतेने 

पFरिHथती अटोXयात राहAल. उ*च बौ�aक व शाHMीय संशोधन काया5त काय5रत असणारांना 

क.ठण समHया सोड�वPयात यश येईल. काहA मंडळींना परदेशगमनाच ेयोगहA येतील. वrकलA, 

स<लागारA Qयवसाय, कोळसा, लोखडंी सामान �वmेते यांना काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. 

पण .दनांक २७-२८ हे दोन .दवस मनHताप देणारे ठरPयाची दाट शXयता .दसत.े जपा. शXयतो 

7वास कj नका. 7वासात Mास, मानहानी होणे संभवत.े वैचाFरक मतभेदामुळे, गैरसमजामुळे 

rकंवा अ0य कारणाने गहृसौ{यात बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी*या सfतम Hथानावर श8नची 

पूण5 द�ॄटA अस<याने वैवा.हक जीवनातील सुखात �व�वध कारणांनी थोडी बाधा येणे शXय .दसत.े 

जपा. Hवत:च ेसव5 7कारच ेआरो\य उ>तम राहAल पण >यासाठ� मन 7स0न व बुaी, �वचारशXती 

शांत राखता आलA प.हजे. या राशी*या �वTया�याKना शैi�णक 7गतीस काळ अनुकुल होईल. पण 

>यांना सव5 7कारच े आरो\य उ>तम राखता आले पा.हजे. naा असेल तर nीगणेश उपासना 

अनुकुल होईल. naेने "बाव0न |लोकY गु`चFरMा"च ेपठण करा.  

(११) कंुभ - या राशी*या मंडळींच ेमन अ8तशय कोमल झाले अस<यास मान�सक संवेदनाहA शी� 

होत असतील. >यामुळे मना�व`a थोड ेकाहAहA घडले तरA लगेच नैरा|य येत असेल, असे वाटत.े 

>याचबरोबर वाचा Hथानातील हष5लमुळे HवभावहA अ>यंत लहरA, अिHथर व चचंल होणे संभवत.े 

कोणाचाहA धाक वा कसलेहA दडपण सहन होत नसाव,े असे वाटत.े अशा पFरिHथतीत िजभेला 

लगाम घालनू व मौन �त धारण कjन काळ कंठता आला तर तेच सुखाच े होईल. नपेiा 

आप<याकडून आपलेच �7य जन आप<या फ़टकळ बोलPयाने दखुावले जातील. तसेच आपले 

वत5मान आचरणहA थोड े�वdचM होत असाव,े असे वाटत.े यासाठ� थोड ेअyया>माकड ेलi .दलेत 

व मनापासनू उपासना केलAत तर मन व �वचारशXती शांत, िHथर होPयास मदत होईल आ�ण 

शभु Uहां*या अनुकुलतेने घरAदारA सुखशांती लाभ ू शकेल. या राशी*या �वTया�याKना शैi�णक 

7गतीस काळ अ8तशय अनुकुल आहे. माM मन शांत व बुaी िHथर राखनू मनापासनू अyययन 

करणे जमले पा.हजे. 7ेमसंबंध व Hनेहसंबंध जुळून येPयासहA काळ अनुकुल आहे. पण 

शMरुाशीतील अ�टम Hथानी असले<या मंगळामुळे अनारो\य होणे, शारAFरक मान�सक क�ट-

पFरnम होणे संभवत.े तसेच अपघातभयहA आहे. जपा. राहूमुळे वाद, गैरसमज अशापैकY कारणांनी 

कौटंु]बक सुखात बाधा येणे शXय .दसत.े जपा. या राशी*या सव5 7कार*या नोकरदार मंडळींना 
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संपूण5 म.ह0याचा काळ लाभदायक होईल. nीहनमुंताची उपासना व हनमुानचा�लसा HतोMाच े

8नय�मत पठण अनुकुल होईल व मनाला .दलासा �मळेल.

(१२) मीन - या राशी*या मंडळींना या म.ह0या*या उ>तराधा5पेiा म.ह0याचा पूवा5ध5च अdधक 

78तकुल अस<याचा अनभुव येईल. या म.ह0या*या 7ारंभापासूनच या राशी*या मंडळींचा Hवभाव 

अिHथर, चचंल, ह�ी, हेकेखोर, कोणाचा धाक वा दडपण सहन न होणारा असा घडPयाची शXयता 

आहे. या राशीची लहान मुले तर नेहमीपेiा अdधकच हूडपणा व �ा>यपणा करत अस<याचा 

अनभुव >यां*या पालकांना येईल. असे असले तरA उ*च शाHMीय संशोधन काया5स हा हष5ल 

अनुकुल व यश देPयास समथ5 असेल. नेप*यनूहA dचतंा, मान�सक QयUता, नैरा|य देणारा असला 

तरA तो गुfत पोलAसखा>यात काय5रत असणारांना अनुकुल व उपयुXत होईल. या राशी*या सfतम 

Hथानी असलेला मंगळ वैवा.हक जीवनात कटकटA, वाद, भांडणे होPयास कारणीभूत होईल. तसेच 

जीवनसाथीच े अनारो\यासहA तोच जबाबदार असेल. या राशी*या uया मंडळींचा भागीदारAत 

Qयापार-Qयवसाय असेल >यांनी भागीदारAत काहAहA कारणाने बाधा येणार नाहA, याची काळजी 

qयावी. कोट5 7करणात अपयश येणे संभवत.े म.ह0याचा उ>तराध5  नोकरदार मंडळींना व बौ�aक 

आ�ण शैi�णक काय5iेM असणारांना �व�वध 7कारच ेलाभ देणारा व सुखसमाधान देणारा असाच 

अस<याचा �सa होईल. गु`-शुmा*या अनुकुलतेने कौटंु]बक सुखसमाधान लाभेल. काहA मंडळींना 

Hथावर खरेदA�वmYतनू लाभ होतील. पण नातेवाईक मंडळींचा Mास होणे संभवत.े  जपा. naा 

असेल तर nीगु` द>ताMयेाची उपासना मनाला शांती व .दलासा देईल. 8नय�मतपणे "बाव0न 

|लोकY गु`चFरMा"च ेपठण करा.   
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