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(१) मेष - या राशीच्या शासकीय, निमशासकीय िोकरीत असणार् या मळींीळिा या मन्याया ा पूर्ाार्ा   
अिुकुल  ्ोईल.  का्ीळिा बढती, अधर्कारपद  ममंण्या ी शक्यता नदसते  या राशीच्या ज्या मळींीळिा 
िोकरीत अगदी स्ज र्ाममागा र्ि ममंणे शक्य असले तरी तयाळिी तो मो् टांार्ा .   

मन्यायाच्या  उततरार्ाात  मात्र  मिस्ताप र् द:ुख  देणार् या नटिाळमुंे अस्र्स्व ह्ाल. जपा.  गुरु-

शुक्राच्या अिुकुलतेिे ध ककतसक बौद्धिक, शास्त्रीय सळशोर्िातमक र् कलातमक कायाक्षेत्र असणाराळिा, 
तसे  र्ैद्यकीय हयर्साय, औषर्द्धर्के्रते, याळत्रत्रकताळत्रत्रक  हयर्साय  असणाराळिा  या  मन्याया ा  
कां  अिुकुल. प्रगनतकारक  र् लाभदायक ्ोईल.   या  राशीच्या हयापार, हयर्साय करत असणाराळिा 
मात्र आधवाक बाबतीत द्धर्लळब, नोटांे, िुकसाि, फ़सर्णूक याळिा तोंी द्यार्े लागेलसे नदसते. 
मन्यायाच्या अखेरच्या  ार  नदर्साळत  मात्र  वोीा  आधवाक  नदलासा ममंू  शकेल.  या राशीच्या 
पळ म स्वािी असलेल्या  मळगंामुंे  मुलाळपैकी  कोणा  ेगैर आ रण,  कोणा  े अिारोग्य,  कोणा े 
अभ्यासाकी ेदलुाक्ष अशापैकी कारणाळमुंे त्रस्त ह्ाल. या राशीच्या गभार्ती स्त्स्त्रयाळिी अकारण दगदग 
करू िये. स्र्त:च्या र् जीर्िसावीच्या अिारोग्यामुंे दाळपतयजीर्िातील सुखात बार्ा येणे सळभर्ते.  
जपा. 
 

(२) िॄषभ - या राशीच्या मळींीळिा या मन्यायाच्या कांात गुरु-मळगं कौटुळत्रबक सुखा  े दषॄ्टीिे 
प्रनतकुल आ्ेत. तयामुंे गैरसमज, द्धर्तुष्ट, असमार्ािकारक नटिा, भाळीणतळटे, रा्तया जागेसळबळर्ी ा 
त्रास ककळ र्ा स्वार्रसळबळर्ी र्ाद अशापैकी कारणाळिी असह्य मिस्ताप स्ि करार्ा लागण्या ी शक्यता 
आ्े.  पण शुक्राच्या अल्पशा अिुकुलतेमुंे पररस्त्स्वती सुसह्य ्ोईलसे नदसते. तसे  ज्याळिा अध्यातम 
सार्िेत रस आ्े र् जे उपास्य दैर्ता ी उपासिा करत आ्ेत तयाळिा र्रील प्रनतकुलता स्ि करणे 
शक्य ्ोईल. केतुमुंे र्ा्िर्ोका आ्े. जपा. मन्याया  ेअखेर  े ार नदर्स खपू  सुखदायक ्ोतीलसे 
नदसते. नदिाळक १२-१३ या दोि नदर्शी मािमसक त्रास ्ोणे सळभर्ते. . पण इतर नदर्शी शासकीय, निम 
शासकीय  िोकरदार मळींीळिा,  र्ककली, अकौण्टयासी र् अयाय ध ककतसक बौद्धिक िोकरी-हयर्साय 
असणाराळिा तसे  द्रर् पदावाां ा हयापार असणाराळिा, मािमसक रोग तज्द्यायाळिा कां अिुकुल र् 
लाभदायक ्ोईल. इतराळच्या हयापार-हयर्सायात अस्त्स्वर पररस्त्स्वती निमााण ्ोणे सळभर्ते. या राशीच्या 
लाभस्वािी असलेल्या ्षालमुंे मैत्रीत द्धर्तुष्ट निमााण ्ोणे शक्य आ्े. जपा. पण बुर्ाच्या 
अिुकुलतेिे वोीा र्िलाभ र् अल्पसे सुखसमार्ाि लाभेल. 

 
(३) शमथनु - या राशीच्या कोणती्ी िोकरी र्ा हयापार-हयर्साय करत असणाराळिा या मन्याया ा 
उततरार्ा  अिुकुल, प्रगनतकारक र्  लाभदायक ्ोईल. द्धर्शषे करूि ध ककतसक बौद्धिक सळशोर्िातमक 
हयर्साय असणाराळिा मन्याया ा उततरार्ा  अधर्क प्रगनतकारक, द्धर्द्धर्र् प्रकार  ेलाभ देणारा असा  
मसि ्ोईल.  या राशीच्या हयापारी मळींीळिा परर्मीय ग्रा्काळकीूि  अधर्क अवालाभ ्ोईल. या 



मन्यायाच्या पूर्ाार्ाात मात्र मिस्ताप, मािमसक ताण, र्ीील मळींीळ ा द्धर्रोर् अशा प्रकारच्या नटिा 
स्ि कराहया लागतीलसे नदसते.  पण अध्यातमा ी आर्ी असूि उपासिा  ालू असेल तर उपासिेत 
प्रगती ्ोईल सू क स्र्प्िे पीतील.  तसे  या राशीच्या का्ी भाग्यर्ळत मळींीळिा परदेशगमिा े 
योग्ी येतील. गुरु-शुक्र या दोया्ी शुभ ग्र्ाळच्या अिुकुलतेिे द्धर्र्ा्ेच््ूळ  ेद्धर्र्ा् ्ोतील, इच््ाआकाळक्षा 
पू ू्णा ्ोतील. या राशीच्या द्धर्द्यार्थयाांिा परीक्षेत अपेक्षक्षत यश ममंेल. या राशीच्या मळींीळिा अपेक्षक्षत 
सळतनतसुख ममंण्या ी शक्यता नदसत िा्ी.  मळगंाच्या अिुकुलतेमुंे र्यैा, न्ळमत, म्ततर्ाकाळक्षा  
र्ाढेल र् प्रर्ासा  ेयोग येतील. पण प्रर्ासात इजा ्ोणे सळभर्ते. जपा.  मन्यायाच्या पूर्ाार्ाात द्धर्द्धर्र् 
कारणाळिी कौटुळत्रबक सुख ममंणे शक्य नदसत िा्ी.  या राशीच्या मळींीळ ा स्र्भार् या मन्यायाच्या 
कांात अतयळत ल्री ्ोणार असल्यािे  ्ातूि द्धर्ध त्र आ रण नीलेसे नदसते. जपा. 
 

(४) ककच  - या राशीच्या मळींीळिा या मन्याया ा कां फ़ारसा अिुकुल िसल्या ा  अिुभर् येईल. 

रद्धर्-मळगं पूणापणे प्रनतकुल असल्यामुंे र् सतत मिस्ताप देणार् या नटिा नीत गेल्यामुंे शारीररक 

 उष्णता भीकूि उष्णते े द्धर्कार निमााण ्ोतील. ीोळ्या  ेदखुणे, तसे  माि, दाढा, नसा याळ  ेआजार 
्ोण्या ी शक्यता नदसते.  आधवाक गरजा भागर्ण्यासाठी का्ीळिा खपू कष्ट करार्े लागतील. तयामुंे्ी 
अिारोग्य ्ोईल. का्ी मळींीळिा अिपेक्षक्षत ख ााला तोंी द्यार्े लागेल.  येणे र्सूल ्ोणे कनठण पण 
देणे मात्र द्यार्े  लागेल. तयामुंे का्ी मळींी ध ळनतत ्ोतील.  ध ककतसक बौद्धिक हयर्साय, शास्त्रीय 
सळशोर्ि हयर्साय,  शैक्षणणक हयर्साय असणाराळिा कां लाभदायक ्ोईल. मात्र अयाय हयर्साय 
असणाराळिा अी णी, अीवंे याळिा तोंी द्यार्े लागेल.  मुलाळ  ेआजार र्ा अयोग्य आ रण अशापैकी 
कारणाळिी सळतनतसुखात बार्ा येणे सळभर्ते.  या राशीच्या गभार्ती स्त्स्त्रयाळिी अकारण दगदग करू िये.  

या राशीच्या द्धर्द्यार्थयाांच्या मशक्षणात अीवंे येण्या ी शक्यता आ्े. या राशीच्या ज्या मळींीळ ा 
दलाली र्ा कममशिर्र हयर्साय असेल तयाळिा कां लाभदायक ्ोईल. या राशीच्या  तुवा स्वािी 
असलेल्या शनिमुंे कौटुळत्रबक सुखात र् गृ् सौख्यात बार्ा येणे शक्य आ्े. तसे  स्वार्र 
सळपततीबाबत र्ाद ्ोणे सळभर्ते. जपा. मन्याया  ेअखेर  े ार नदर्स नदलासा देणारे असतील. 

 

(५) श िंह - या राशीच्या सर्ा  मळींीळ ा मूं स्र्भार् तापट, अधर्कारशा्ी  ालर्णारा, मािापमाि फ़ार 
असणारा असा असतो. या मन्यायात तयात मळगंाच्या गुणर्माां ी भर पीली आ्े. मिासारखे नीार्े 
यासाठी खपू दगदग, कष्ट स्ि करार्े लागतील. या मिस्ताप र् शारीररक कष्टामुंे  शारीररक, 

मािमसक आरोग्य त्रबनीण्या ी शक्यता नदसते. जपा. िोकरीत्ी सतत मिाद्धर्रुि नीूि असह्य 
मिस्ताप स्ि करार्ा लागेलसे नदसते.  पण शनिच्या अिुकुलतेमुंे या राशीच्या युर्काळिा िर् े
कायाके्षत्र ककळ र्ा मिासारखी उततम िोकरी ममंू शकेल.  पण एखाद्या भार्ळीासळबळर्ी ध ळता निमााण ्ोणे 
सळभर्ते.  या राशीच्या  तुवा स्वािी असलेल्या रा्ूमुंे कौटुळत्रबक जीर्िात र्ाद, गैरसमज, द्धर्रोर् 
आनदमुंे गृ् सौख्यात बार्ा येईल. जपा. िेपच्यूिमुंे दाळपतयजीर्िात सळकटे येण्या ी शक्यता आ्े.  

मि शाळत ठेर्ा,  र्ाद टांा र् समजूतदारपणे आ रण करा, तर  फ़ारसा त्रास ्ोणार िा्ी.  अशा 
पररस्त्स्वतीत का्ीळिा ताप येणे, अप ि ्ोणे, पोटा  ेद्धर्कार बंार्णे अशापैकी आजाराला तोंी द्यार्े 
लागेलसे नदसते. जपा. सतत सार्र्ाितेि ेआ रण करा. अपनातभय आ्े. जपा. अशा प्रनतकुल कांात 
शुभ ग्र् गुरु-शुक्रा ी तसे  बुर्ा ी उततम साव ममंेल र् मर्िू मर्िू मिोिुकुल नटिा नीतील र् 



कां सुसह्य ्ोईल. िोकरी-हयर्सायात मन्यायाच्या अखेर  े ार नदर्स अधर्क  मिस्ताप देणारे 
असे  मसि ्ोतील जपा. 
 

(६)  कन्या -  या  राशीच्या  िोकरदार  मळींीळिा  या  मन्याया ा  पूर्ाार्ा  अधर्क  अिुकुल  
्ोईल. जयामकुळ ीलीत योग असतील तर या राशीच्या  का्ी भाग्यर्ळताळिा अ ािक र्िलाभ सळभर्तो.  
का्ीळिा भूममलाभ  तर  का्ीळिा  माि,  प्रनतष्ठा प्राप्त ्ोईल. मन्यायाच्या उततरार्ाात अिारोग्य,  

दाळपतयजीर्िात कटकटी निमााण ्ोण्या ी शक्यता नदसते. जपा. कोटाप्रकरणे  असतील तर ती पुढे 
ढकलण्या ा प्रयति करा.  भागीदारी  हयापार-हयर्साय असणाराळिी  भागीदाराळत  गैरसमज  ्ोणार  
िा्ीत या ी कांजी घ्यार्ी.  या  राशीच्या मळींीळिा सध्या मळगं ग्र् अनत प्रनतकुल आ्े. तयामुंे 
अिपेक्षक्षत ख ा, ध ळता,  जुयाया प्रकरणाळ ा त्रास, गैरसमज,  भाळीणे याळमुंे त्रस्त ह्ाल. साीसेाती ा कां 
आ्े ्ी बाब ध्यािात नेऊि  मिार्र  सळयम ठेर्ा,  स्िशील बिा; तर  ्ोणारा मिस्ताप सुसह्य 
्ोईल.  शनिमुंे  आधवाक ध ळता, कुटुळबात भाळीणे, अनिष्ट नटिा नीण्या ी शक्यता आ्े. जपा.  तॄतीय 
स्वािी असलेल्या  रा्ूमुंे कतॄातर्  मसि  ्ोईल;  पण  बळर्सुुखात बार्ा येण्या ी शक्यता नदसते.  या 
राशीच्या  का्ी  मळींीळिा उगी   आजारपणा ी भार्िा  ्ोईल.  तसे  काल्पनिक  ध ळताळिी 
का्ीजण त्रस्त ्ोतील. श्रिा असेल तर ्िुमािा ी उपासिा अिुकुल ्ोईल.  ्िुमाि ालीसा स्तोत्रा  े
श्रिेिे पठण करा. 
(७) तुळा -  या मन्यायाच्या पूर्ाार्ाात या राशीच्या मळींीळिा कौटुळत्रबक कल्, अिारोग्य, कुटुळबातील 
दरुार्ा िोकरीत प्रनतकुल पररस्त्स्वती, कामा ा ताण अशापैकी कारणाळिी असह्य मिस्ताप स्ि करार्ा 
लागण्या ी शक्यता नदसते. अशा पररस्त्स्वतीत स्त्जद्द करू िका, स्िशील ह्ा र् मिार्र सळयम ठेर्ूि 
द्धर्िम्रतेिे आ रण करा. तयामुंे ्ोणारा मिस्ताप खपू  सुसह्य ्ोईल. मन्यायाच्या उततरार्ाात 
पररस्त्स्वती वोीी सुर्ारेल. निदाि िोकरीत तरी अिुकुल पररस्त्स्वती रा्ील. ध ककतसक बौद्धिक 
कायाक्षेत्र, शास्त्रीय सळशोर्िातमक कायाक्षेत्र असणाराळिा कां अिुकुल र् प्रगनतकारक असल्या ा 
अिुभर् येईल.  अध्यातमात द्धर्शषे रस असणाराळिा अध्यास्त्तमक उपासिेत सास्त्तर्क सुखसळतोष लाभेल. 

या राशीच्या हयापारी मळींीळिा स्त्री-ग्रा्काळकीूि  अधर्क अवालाभ ्ोईल. या राशीच्या द्धर्र्ा्ेच््ू 
युर्कयुर्तीळ  े द्धर्र्ा्  ठरतील.   स्िे्सळबळर्ात र्ाढ ्ोईल.  मन्याया  ेअखेर  े ार नदर्स  तर द्धर्द्धर्र् 

प्रकार  ेलाभ देणारे असे  मसि ्ोतील.  पण या राशीच्या अष्टम स्वािी असलेल्या केतूमुंे या 
राशीच्या का्ी मळींीळिा तर् ारोग, रक्तद्धर्कार, मुख-दळत रोग अशापैकी आजाराळिा  सामोरे जार् े
लागेलसे नदसते.  मळगंामुं े मैत्रीत द्धर्तुष्ट येईल.  जपा.  पण या राशीच्या का्ी भाग्यर्ळत मळींीळिा 
मौल्यर्ाि र्स्तूळ ा लाभ ्ोणे्ी सळभर्ते.   श्रिा असेल तर मशर्ोपासिा अिुकुल ्ोईल. 
 

(८) िॄश्चर्क -  बौद्धिक सळशोर्ि, शास्त्रीय सळशोर्ि क्षेत्रातील मळींीळिा प्रगतीच्या दषॄ्टीिे या मन्याया ा 
कां अिुकुल आ्े. पण रद्धर्-शुक्र प्रनतकुल असल्यामुंे आरोग्यद्धर्षयक समस्या त्रस्त करतील. तसे  
कौटुळत्रबक सुख र् गॄ्सौख्य या बाबतीत्ी बार्ा येणे शक्य आ्े. पण गुरुच्या अिुकुलतेमुंे 
अिारोग्य ्द्दीबा्ेर जाणार िा्ी.  दाळपतयजीर्िात्ी गैरसमजामुंे र्ा अिारोग्यामुंे बार्ा येणे 
सळभर्ते.  या राशीच्या मळींीळिा आरोग्यस्वािी असलेल्या ्षालमुंे मिस्ताप, मुदती  े ताप, मेंद ूे 
द्धर्कार अशापैकी आजाराळिा तोंी द्यार्े लागेल. हयार्सानयकाळिा्ी खंबंजिक नटिाळिा तोंी द्यार्े 



लागेल. या राशीच्या युर्काळिा का्ी तरी िर्ीि करण्या ी इच््ा निमााण ्ोईल. या राशीच्या िोकरदार 
मळींीळिा कामा ा ताण जाणर्ेल.  पण याळत्रत्रकताळत्रत्रक हयर्साय असणाराळिा, औषर्द्धर्के्रतयाळिा कां 
अिुकुल र् लाभदायक ्ोईल. या राशीच्या मळींीळिी साीसेाती ा कां आ्े ्ी गोष्ट ध्यािात नेऊि 
सर्ा हयर््ार सार्र्ाितेिे र् द्धर् ारपूर्ाक करार्ेत. िपेक्षा फ़सर्णूक, आधवाक ध ळता अशापैकी 
सळमस्याळिी त्रस्त ह्ाल.  का्ीळिा कोटा क रेीला सामोरे जार्े लागेल. मुलाळ  े आजार, गैरआ रण 
अशापैकी कारणाळिी सळतनतसुखात्ी बार्ा येणे सळभर्ते. मिाला उभारी यार्ी यासाठी श्रिेिे ्िुमािा ी 
उपासिा र् मशर्ोपासिा अिुकुल ्ोईल. 

                                                         

(९) धन ु-  िोकरी-हयर्सायाच्या दषॄ्टीिे या राशीच्या मळींीळिा या मन्याया ा पूर्ाार्ा अनतशय अिुकुल 
्ोईल. शासकीय, निम-शासकीय िोकरदार मळींीळिा तयाळच्या जयामकुळ ीलीतील योगािुसार बढती,  उच्  
पद,  मािा  ेस्वाि अशापैकी लाभ ्ोणे सळभर्ते.  र्ककली, अकौण्टयासी, ध ककतसक बौद्धिक हयर्साय, 

मशक्षणक्षेत्र अशापैकी िोकरी-हयर्साय असणाराळिा या मन्याया ा सळपूणा कां अिुकुल र् लाभदायक 
्ोईल.  असे असले तरी मन्यायाच्या अखेरच्या  ार नदर्साळत मात्र या राशीच्या सर्ाांिा  
मिस्तापदायक नटिाळिा सामोरे जार्े लागेल.  या राशीच्या का्ी मळींीळिा जलप्रर्ासा े तर का्ीळिा 
परदेशगमिा  ेयोग येतील. पण प्रर्ासात त्रास, मिस्ताप स्ि करार्ा लागण्या ी शक्यता नदसते.  
मन्यायाच्या उततरार्ाात कौटुळत्रबक त्रास, भाळीणे, मिाद्धर्रुि नटिा,  ख ा र्ाढ अशापैकी कारणाळिी 
असह्य मिस्ताप स्ि करार्ा लागेलसे नदसते. तयामुंे ग्रे िैराश्य येणे्ी शक्य आ्े. का्ीळिा 
रा्तया जागे ा त्रास स्ि करार्ा लागेल. या राशीच्या द्धर्द्यार्थयाांिा शैक्षणणक प्रगतीस कां अिुकुल 
्ोईल. िर्े स्िे्सळबळर् जुंूि येतील.  पण या राशीच्या मळींीळिा अपेक्षक्षत सळतनतसुख मात्र ममंण्या ी 
शक्यता नदसत िा्ी. या राशीच्या हययस्वािी असलेल्या रा्ूमुंे र्ैर्ान्क जीर्िातील सुखात द्धर्द्धर्र् 
कारणाळिी बार्ा येऊ शकेल. जपा.  श्रीगुरुदततात्रयेा ी उपासिा मि:शाळती देऊ शकेल. 

 

(१०) मकर -  या राशीच्या मळींीळिा या मन्यायाच्या कांात शारीररक-मािमसक कष्ट ्ोण्या ी 
शक्यता आ्े. तसे  शारीररक उष्णता भीकूि उष्णतेच्या द्धर्काराळ ा त्रास स्ि करार्ा लागेलसे 
नदसते. ीोळ्य़ा  े आजार, मूंहयार् अशापैकी आजार सळभर्तात. तसे  अपनातातूि ्ाीमोी ्ोणे 
सळभर्ते.  तयामुंे ग्रे िरैाश्य येणे्ी शक्य आ्े. जपा.  मन्यायाच्या उततरार्ाात िोकरी-हयर्सायाच्या 
दषॄ्टीिे कां अिुकुल ्ोईल.  शासकीय, निम-शासकीय िोकरदार मळींीळिा जयामकुळ ीलीतील 
योगािुसार द्धर्द्धर्र् प्रकार  ेलाभ ्ोतील.  उच्   ध ककतसक बौद्धिक र् शास्त्रीय सळशोर्ि क्षेत्रातील 
मळींीळिा कां प्रगनतकारक र् यशदायी ्ोईल. कौटुळत्रबक जीर्िात सखुसमार्ाि लाभेल.  या 
राशीच्या   बागायत  शतेी हयर्साय असणाराळिा कां लाभदायक ्ोईल. तसे  स्वार्र खरेदी-
द्धर्क्री  े हयर््ार ्ोणे्ी सळभर्ते. पण िातेर्ाईक मळींीळकीूि मिस्ताप नदला जाण्या ी शक्यता 
नदसते.या   राशीच्या द्धर्द्यार्थयाांच्या शैक्षणणक प्रगतीत  द्धर्द्धर्र् कारणाळिी अीवंे येण्या ी शक्यता 
आ्े. जपा.  र्ीज र् पाणी याळपासूि र्ोका सळभर्तो. जपा. लोखळी,कोंसा, खाण उद्योग अशापैकी 
हयापार-हयर्साय असणाराळिा कां लाभदायक ्ोईल. पण इतर हयार्सानयकाळच्या हयर्सायात 
अी णी निमााण ्ोण्या ी शक्यता आ्े. या राशीच्या ज्या मळींीळिा स्ज र्ाममागा र्ि ममंणे 
शक्य आ्े तयाळिी तो मो्  टांार्ा . िपेक्षा ्ोतया  ेिह्ते ्ोण्यास र्ें लागणार िा्ी. 



                                                                                                                                                                                                                                                                        
(११) कुिं भ -   या राशीच्या मळींीळ  ेमि या मन्यायाच्या कांात अनतशय कोमल असणार  असूि 
मिार्र    ्ोणारा वोीासा्ी आनात अस्र्स्व करील  ग्रे िैराश्य येईल. शारीररक-मािमसक    
आरोग्या ी कांजी घ्यार्ी लागेल. हृदयद्धर्कार, रक्तदाब असे द्धर्कार असणाराळिी मि सतत शाळत र् 
सळयममत राखण्या ा प्रयति करणे आर्श्यक ्ोईल.  मन्यायाच्या उततरार्ाात कौटुळत्रबक र्ाद, आप्तेष्ट 
भाळीणे याळमुंे शारीररक उष्णता भीकूि ीोळ्या ी दखुणी निमााण ्ोतील. जपा.  सर्ा आधवाक हयर््ार 
सार्र्ाितेिे र् द्धर् ारपूर्ाक करा. फ़सर्णूक ्ोण्या ी शक्यता नदसते.  शक्यतो कोणा ी आधवाक 
जबाबदारी स्र्ीकारू िका. मळगंामुंे जीर्िसावी े अिारोग्य,  पनतपतिीत ्ोणारे र्ाद, मतभेद याळमुंे 
असह्य मिस्ताप स्ि करार्ा लागेल. जपा. या राशीच्या ज्या मळींीळ ा भागीदारीत हयापार-हयर्साय 
आ्े तयाळिी भागीदारीत मतभेदा ी पररस्त्स्वती र्ा सळशया  े र्ातार्रण निमााण ्ोणार िा्ी या ी 
कांजी घ्यार्ी. कोटा प्रकरणे असतील तर ती पुढे ढकलण्या ा प्रयति करा.  या राशीच्या मळींीळ  े
कोणतया्ी प्रकार  े मलखाण ग्रळवरूपािे प्रमसि ्ोण्यास कां अिुकुल ्ोईल.  भार्ळीाकीूि त्रास ्ोणे 
सळभर्ते. शुक्राच्या अिुकुलतेमुंे या राशीच्या का्ी मळींीळिा भूममलाभ, का्ीळिा र्िलाभ तर का्ीळिा 
मािसयामाि प्राप्त ्ोण्या ी शक्यता आ्े. िोकरी-हयर्सायास कां अिुकुल ्ोईल र् दरूच्या 
प्रर्ासा  ेयोग येतील. 

 

(१२) मीन - सध्या या राशीच्या सर्ा  मळींीळ ा स्र्भार् अस्त्स्वर,  ळ ल, ल्री असा झाला असार्ा 
असे नदसते. कोणी्ी उपदेश केलेला ककळ र्ा समजूत काढण्या ा प्रयति केला तरी ते आर्ीत िा्ी. या 
राशी ी ल्ाि मुले तर अनतशय ्ूी, व्रातय  झाली असणे सळभर्ते.  अशा पररस्त्स्वतीत रद्धर्-बुर् ्े दोि 
ग्र््ी प्रनतकुल असूि शारीररक-मािमसक आरोग्यद्धर्नातक असल्या ा  अिुभर् येईल. सतत 
मिाद्धर्रुि नीणार् या नटिाळमुंे ग्रे िैराश्य येणे सळभर्ते.  पण गुरुच्या राशीतील ्षाल शास्त्रीय 
सळशोर्ि के्षत्रातील मळींीळिा अिुकुल र् प्रगनतकारक ्ोईल. या राशीच्या र्िस्वािी असलेल्या गुरु-

शुक्रामुंे हयापार-हयर्सायात र्ाढ ्ोणे, अवाप्राप्तीत र्ाढ ्ोणे,  कुटुळबात शुभ नटिा नीणे अशा 
प्रकार  ेअिुभर् येतील. या राशीच्या मळींीळिी अध्यातम उपासिेत लक्ष नातले तर मि शाळत, स्त्स्वर र् 
स्र्स्व रा्ण्यास मदत ्ोईल.  मन्यायाच्या अखेरच्या  ार नदर्साळत या राशीच्या हयापारीर्गााला स्त्री-
ग्रा्काळकीूि  अधर्क अवालाभ ्ोईल.  का्ीळिा भूममलाभ तर का्ीळिा र्िलाभ र्ा माि,  प्रनतष्ठा असे 
का्ी प्राप्त ्ोईलसे नदसते.  पण  मळगंामुंे  शारीररक  उष्णता भीकूि ताप येणे, अळगार्र फोी 
येणे अशापैकी आजार उतपयाि ्ोतीलसे नदसते. तसे  अपप्र ारा ा असह्य मिस्ताप स्ि करार्ा 
लागण्या ी शक्यता्ी नदसते. जपा.  तया प्रमाणे  ोरी, फ़सर्णूक अशामुंे आधवाक िुकसाि ्ोणे्ी 
शक्य आ्े जपा. रक्तदाब, हृदयद्धर्कार असणाराळिी तर मि अनतशय शाळत राखण्या ा प्रयति करार्ा. 
काल्पनिक ध ळता करू ियेत.  शनि-रा्ूमुंे अपेक्षाभळग ्ोईल. जपा. 
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