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(१) मेष - या राशी(या  मंडळीना या म,ह.याचा  पूवा1ध1  आ4थ1क  सम8यांमळेु  व 

कौटंु<बक वाद, भांडणामुळे मन8ताप  देणारा असाच �सAध होईल. वाढता खच1 , आ4थ1क  

फसवणकू, �वG  हानी, अनारोHय  अशा कारणांमुळे I8त  Jहाल . काहK मंडळीना 

बेअL(ूया  - िजवावर(या  - N संगाला तPड Aयावे लागQयाची  शRयता  जाणवते. जपा.  

अकारण शISुव  Tनमा1ण  होणेहK संभवते. जपा. पण �Nय  जनां(या  सहयोगामुळे 

मन8ता प सहन करणे शRय होईल. या राशी(या  नोकरदार मंडळीना म,ह.याचा  

उGराध1च  अनकुुल व सखुदायक होईल. काहK मंडळीना  बढती, काहKना पगारवाढ, तर 

काहKना एखादे मानाच े 8थान   �मळणेहK संभवते. माI  ,हतशIचूा  Iास  होणेहK 

संभवते. जपा. तसेच कुमागW  �मIांचा  Iास  होणेहK शRय ,दसते. जपा.  क�मशन, 

दलालK वर Jयवसाय  असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. या राशी(या  

�वAयाXयाYना   शै[\णक  Nगतीकरणे  शRय होईल.   राहूमळेु या राशी(या  मंडळी(या  

संतTतसखुात बाधा येणे संभवते. जपा. या राशी(या  गभ1वती  ि8Iयांनी  अकारण दगदग 

क] नये. पण गु̂  _हा(या  अनकुुलतेने Nेमसंबंध  असतील तर ते `ढ होतील. या 

राशी(या  अ	टम  8थानी  असलेaया  वbc  शTन-मंगळ _हांमळेु  उषण्ता �वकार व 

वात�वकारांनी अनारोHय  होणे संभवते. म,ह.या(या  उGराधा1त  जीवनसाथी(या  

अनारोHयामळेु , गैरसमज, वाद आदK कारणांनी  वैव◌ा,हक जीवनातील सुखात बाधा  येणे  

संभवते. जपा. भागीदारKत Jयापार -Jयवसाय  असणारांनी संशय, गैरसमज आदK कारणानी 

भागीदारKत बाधा येणार न◌ाहK याची काळजी fयावी . gीगणेश  उपासना मन:शांती देईल.  

 

(२) वषृभ - या राशी(या  मंडळीना या संपूण1म,ह.याचा  काळ NTतकुलअसaयाचाच  

अनभुव येईल. Sयामळेु  Sयांनी  मन व �वचारशRती  ि8थर  व शांत राखQयाचा  NयSन  

करावा आ\ण सहनशील बननू या NTतकुल   काळाशी मकुाबला करावा. तेच सखुाचे 

होईल. आहे तो नोकरK-Jयवसाय  सोडQयाचा  व नवीन काहK करQयाचा  �वचारहK क] नये. 

हटवादKपणा कराल तर 8वत :चचे नकुसान होईल. नंतर पjचाGाप  करQयात  काय अथ1  

आहे ? आ4थ1क  फसवणकू होणे संभवते. जपा. असlय  मन8तापामळेुच  शारKmरक 

अनारोHय  होणे संभवते. जप◌ा. शारKmरक उ	णता  भडकून उ	णता  �वकारांचा Iास  होणे 



 

 

संभवते. नेI�वकार , घसा, दाढा, मान दखुणे अशापैकc आजार होणे संभवते. �मIांशी  

�वत	ुट  येणे, कुसंगतीची बाधा होणे, Sयामळेु  अथ1हान ◌ी होणे शRय ,दसते. जपा. अशा 

NTतकुल  काळातहK शbु  _हा(या  अaप  Nमाणातील  सहयोगामळेु मधनूमधनू 

मनोनकुुल घटना घडतील व ,दलासा �मळेल. या राशी(या  चतथु1  8थानी  असलेaया  

राहूमळेु कौटंु<बक सखुात �व�वध कारणानी बाधा येईल व Sयामुळे  असlय मन8ताप  

सहन करावा लागेल. नातेवाईक मंडळीपासनू Iास  होणे संभवते. जपा. अशाहK 

पmरि8थतीत  ज.मकंुडलKत  योग असतील तर  काहK मंडळीना 8थावर  खरेदK-�वbc(या  

Jयवहारातनू  धनलाभ होणे संभवते. म,ह.या(या  अखेर(या  सoताहात  हष1ल  _ह  या 

राशी(या  Jयय8थानी  गेaयावर  खपूच मन8तापदायक घटना घडQयाची  शRयता  ,दसते. 

Tनराश, उदास न होता खबंीर मनाने पmरि8थतीशी  मुकाबला करा. अपNचाराचा  Iास  

होणे संभवते. केवळ मानसोपचार तp  व qव  पदाथाYचे  JयापारK  यांनाच फRत या 

म,ह.याचा  काळ अनकुुल, NगTतकारक  व लाभदायक  होईल.  gीगणेश  व  

gीहनमुान  उपासना करा. 

 

(३) �मथनु - या राशी(या  सव1  Nकार(या  नोकरवगा1ला  या म,ह.याचा  काळ अनुकुल 

नाहK, असेच sहणावे  लागेल. Sयामळेु  मन8ताप  सहन करावा लागेल. सतत मना�व^Aध 

घटना घडतील. आ4थ1क  4चतंा I8त  करतील. Sयामळेु  काहK मंडळीना नैराjय  येईल. 

पण मन व �वचार ि8थर  राख ू शकलात व सहनशील बननू काळJयतीत  एलात तर 

फारसा Iास  होणार नाहK.  4चtकSसक  बौA4धक नोकरK-Jयवसाय , शा8Iीय  संशोधन 

काय1[ेI , राजकारण अशापैकc Jयवसाय  असणाराना काळ अनकुुल, NगTतकारक  व 

लाभदायक होईल. पण म,ह.या (या  अखेर(या   सoताहात  पmरि8थतीची   अTनिjचतता  

अनभुवास येईल. Sयावेळी  �मIांशी  वाद  भांडणे होणे संभवते. जपा. या राशी(या  ततृीय 

8थानी  असलेaया  गु̂ -राहूमळेु भावंडस◌ुखात बाधा येऊ शकेल. पण काहKना Nवासयोग  

येतील तर या राशी(या  लेखकांचे लेखन _ंथ]पाने  N�सAध  होणेहK शRय आहे. या 

राशी(या  षषठ् 8थानी  असलेaया  वbc  शTन-मंगळामळेु  उ	णता�वकार  व वात�वकारांनी 

अनारोHय  होणे संभवते. पण अनbुमे  वtकलK Jयवसाय ,  यां<Iक  तां<Iक  Jयवसाय , 

औषध�वbेते , लोखडं व कोळसा JयापारK  यांना काहK Nमाणात  अनकुुल होतील. माI  

हाच मंगळ म,ह.या(या  उG राधा1त  या राशी(या  पंचम 8थानी  जाईल तेJहा  

संतTतसम8या  I8त  करQयाची  शRयता  जाणवते. या राशी(या  भाHय8थानी  असलेaया  

केतमूळेुहK संतTत�वषयक सम8या  मन8ताप  देईलसे वाटते. पण भाHय8थानी  असलेaया  



 

 

नेप(यनूमळेु  अxयािSमक  उपासनेत Nगती  होईल व काहKना सचूक 8वoने  पडतील. 

तसेच काहK मंडळीना परदेशगमनाचे योगहK येतील. कुलदैवताची उपासना अनुकुल होईल.  

 

(४) कक1  - या राशी(या  या म,ह.या(या  कंुडलKत राहू व गु̂  हे पर8पर  �वरोधी 

पmरणाम घड�वणारे दोन _ह  धन व कुटंुब 8थानी  असaयाने  होणारे पmरणाम 

सव1सामा.य  असेच असQयाची  शRयता  वाटते. ग]ुमळेु कुटंुबात शभु घटना घडतील, तर 

राहूमळेु कुटंुबात कलह, भांडण◌े होणे संभवते.  ग]ुमळेु  अथ1Nाoती  संभवते, तर राहूमळेु 

आ4थ1क  संकटे येQयाची  शRयता  ,दसते. Sयामळेु  जमा व खच1  समसमान झाaयास 

फारसा मन8ताप  होणार नाहK, असे वाटते. या राशी(या  NSयेक  JयRती(या  

ज.मकंुडलKतील  योगानसुार लाभ-हानी अवलंबनू राहKल. या राशीच◌य्ा नोकरदार मंडळीना 

व 8वतंI  Jयवसाय  असणारांना या म,ह.याचा  पूवा1ध1च  अनकुुल व लाभदायक 

असणार आहे. Sयामळेु  Sयांनी  जे काय साध◌ावयाचे ते म,ह.या(या  पूवा1धा1तच  साधनू 

घेQयाचा  NयSन  करावा. म,ह.या(या  उGराधा1त  मन8ताप  देणा{या  घटना घडQयाची  

शRयता  दि◌सते. 4चtकSसक  बौA4धक काय1[ेI  असणारांना व शा8Iीय  संशोधन 

काय1[ेI  असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. या राशी(या  क◌ाहK मंडळीना 

दरू(या  Nवासाचे  तर काहKना परदेश गमनाच े योग संभवतात. या राशी(या  अ	टम  

8थानी  असलेaया  नेप(यनू  व केतमूळेु अनारोHय  व पाQयापासून  व �वषापासून धोका 

संभवतो. जपा. केतमूळेु काहK मंडळीना Sवचारोगाचा , तर काहKना रRत�वकाराचा  , 

मखुदंत रोगाचा Iास  सहन करावा लागेलसे ,दसते. तसेच या केतमूळेु वैवा,हक सखुातहK 

बाधा येणे संभवते. जपा. �शवाय अपघात भय आहेच. जपा. वbc  शTन-मंगळ  कौटंु<बक 

व संतTत�वषयक सखुात बाधा आणQयाची  शRयता  ,दसते. �शवोपासना अनकुुल होईल.  

 

(५) �सहं - या राशी(या  मंडळीनी या म,ह.या(या  काळात आपल◌य्ा अहंकारK 

8वभावावर  TनयंIण  ठेवले तरच सुखाचे होईल. नपे[ा  8वत :च अपमाTनत Jहाल . 

जपा. या राशी(या  नोकरदार मंडळीना, 4चtकSसक  ब◌ौA4धक काय1[ेI  असणारांना , 

सा,हिSयकांना  संपणू1  म,ह.याचा  काळ अनकुुल, NगTतकारक  व लाभदायक होईल. या 

राशी(या  चतथु1  8थानी  असलेaया  वbc  शTन-मंगळ _हामळेु�व�वध  कारणांनी 

गहृसौ}यात  बाधा येणे संभवते. काहK मंडळीना राहSया  जागेची सम8या  I8त  करKल; 

तर काहKना 8थावरसंबंधी  सम8या  I8त  करKल जपा.  म,ह.या(या  उGराधा1त  मंगळ 

_ह  वb  गतीने या राशी(या  ततृीय 8थानी  गेaयावर  पmरि8थती    काहK Nमाणात  



 

 

सधुारेल. नोकरKत वmर	ठ  अ4धकारK तमु(या  कतृ1Sवाचे  कौतकु करतील. या राशी(या  

सoतम 8थानी  असलेaया  केतमूळेु व नेप(यनूमळेु   वैवाहि◌क जीवनातील सखुात बाधा 

येणे संभवते. आपaया  अहंकारK व अ4धकारशाहK 8वभावावर  TनयंIण  ठेवलेत तर खपूच 

सखुाचे होईल. �यांची  कोट1  N करणे आहेत Sयांनी  ती पुढे ढकलQयाचा  NयSन  करावा. 

या राशी(या  अ	टम  8थानी  असलेaया  हष1लमळेु  घरKदारK कोठेहK अपघात होQयाची  

शRयता  असते. sहणनू  सतत सावधानतेने आचरण करा. �वचारा(या  तंqKत  चालू नका, 

वाहन चालवू नका. म,ह.या(या  अखेर(या  सoताहात  हाच हष1 ल भाHय8थानी  गेaयावर  

काहK मंडळीना दरू(या  Nवासाचे  तर काहKना परदेशगमनाचे योग येतील. या राशी(या  

�वAयाXयाYना  शै[\णक  Nग तीस काळ अनकुुल  होईल. gAधा  असेल तर 

Tनय�मतपणे दररोज आपaया  �Nय  दैवताची उपासना करा.  

 

(६) क.या  - या राशी(या  मंडळीना नोकरK-व◌य्वसाया(या `	टKने  या म,ह.याचा  

पवूा1ध1  खपूच NTतकुलअसaयाचा  अनभुव  येईल. मान�सक ताण, घरK वडील मंडळीचा 

�वरोध व नोकरKत वmरषठ्ांचा Iास  सहन करावा लागQयाची  शRयता  ,दसते. जपा. काहK 

मंडळीना मानहानी तर काहKना पद�	टतेचा  Iास  सहन करावा लागQयाची  शRयता  

,दसेते. जपा. Sयामळेु  गहरे नैराjय  येणे संभवते. या राशी(या  काहK मंडळीना उगीचच 

एखादK आजार भावना I8त  करKल. काहKना काaपTनक 4चतंेचा Iास  होणे संभवते. 

तसे पा,हले तर शारKmरक आरोHय  उGम  राहू शकेल; पण मान�सक Iास  माI  सहन 

करावा लागेल. अxयाSमात  रस असणार◌ा◌ंना व समाजसेवेची आवड असणारांना या 

म,ह.याचा  काळ अनकुुल, NगTतकारक  व सािSवक  सखुशांती देणारा असा �सAध होईल. 

म,ह.या(या  उGरा धा1त  पmरि8थती  सुधारेल. नोकरदार मंडळीना काळ सखुदायक 

असaयाचा  अनभुव येईल. इ(छा  आकां[ा  काहK Nमाणात  पूण1  होतील. मो�या 

लोकां(या  ओळखीतनू काहK लाभदायक घटना घडतील. अथ1लाभ  होणे संभवते. काहKना 

परदेशगमनाचे योग येतील. या राशी(या  यवुकांना नवे काय1[े I  �मळू शकेल. काहKना 

अपे�[त  अशी उGम  नोकरK �मळेल. पण म,ह.या(या  उGराधा1त  वbc  मंगळ या 

राशी(या  धन8थानी  गेaयावर  शारKmरक उ	णता  भडकून अनारोHय  होणे संभवते. 

हष1लमळेु  वैवा,हक जीवनातील सुखात व भागीदारK Jयवसायात  बाधा Tनमा1ण  होणे 

संभवते. जपा. gीगु ^देव दGाIयेाची  उपासना करा. बाव.न  jलोकc  गु̂ चmरIाचे  

दररोज Tनय�मतपणे पठण करा.  

 



 

 

(७) तळुा -  शTन _हा(या  साडसेातीचा केवळ आठ �म,ह.याचा  काळ �शaलक 

रा,हला आहे. तेJहा  या म,ह.या(या  काळात �व�वध कारणानी शारKmरक-मान�सक आरोHय  

<बघडQयाची  शRयता  आहे. Tनयोिजत काया1त  अडथळे येणे, आ4थ1क  सम8या  I8त  

करणे, कुटंुबात अTन	ट  घटना घडणे, संतTतसमस◌य्ा Tनमा1ण  होणे, या राशी(या  

�वAयाXयाY(या  शै[\णक  Nगतीत  अडथळे  Tनमा1ण  होणे अशापैकc मन8ताप  सहन 

करावे लागQयाची  शRयता  ,दसते. जपा. मनावर, �वचारशRतीवर  व 8वभावावर  

TनयंIण  ठेवनू व सहनशील बननू तसेच न�तेचे  आचरण क]न NTतकुल  काळाशी 

मकुाबला करा. तेच सखुाचे होईल. या राशी(या  काहK मंडळीना पोट�वकाराचा तर काहKना 

डोकेदखुीचा tकंवा म�द ू�वकाराचा आजार I8त  करQयाची  शRयता  जाणवते. 8वत :(या  

अनारोHयासोबत  कुटंुबातील इतरां(या  आजाराची जबाबदारKहK सहन करावी लागेल. तळुा 

राशी हK वायतुSवाची  बौA4धक राशी आहे. गूढ संशोधानास अनकुुल राशी आहे. Sयामळेु  

4चtकSसक  बौA4धक आ\ण शा8Iीय  संशोधन काय1[ेI  असणाराना काळ अनकुुल. 

NगTतकारक  व यशदायक होईल. पण बुAधीला फाजील ताण देऊ नका. हाच हष1ल  Sया  

`	टKने  NTतकुल  आहे. या राशी(या  इतर नोकरदार मंडळीना �वरोधी पmरि8थतीशी  

मकुाबला करतच काळ Jयतीत  करावा लागेल. जपा. अशा NTतकुल  काळात गु̂ -शbु  

_हां(या  काहK Nमाणातील  अनकुुलतेमळेु मधनू मध ू मनोनकुुल घटना घडतील व 

,दलासा �मळेल. gAधेने  gीहनमुान  उपासना करा. दररोज Tनय�मतपणे हनमुानचा�लसा 

8तोIाचे  पठण करा.  

 

(८) विृjचक  - शTन _हा(या  साडसेातीचा काळ असनू या राशी(या  मंडळीना 

वbcशTन -मंगळ हे दो.हK  _ह  सxया  NTतकुल   आहेत. Sयामळेु  सतत मन8ताप  

देणा{या  घटना घडतील. जपा. आपaया  संतापी, चचंल, उताव�या 8वभावावर  TनयंIण  

ठेवनू व सहनशील बननू या NTतकुल  काळाशी मकुाबला करा. त◌ेच सखुाचे होईल. हटट 

व िजAद कराल व हेकट, उAधट आचरण कराल तर 8वत :चचे नकुसान क]न fयाल . 

अकारण gम , दगदग क] नका. Sयामळेु  शारKरि◌क उ	णता  भडकून उ	णता  �वकार 

बळावतील व आरोHय  <बघडले जपा. म,ह.या(या  उGराधा1त  अ4धकच मन8ताप  होणे 

संभवते. काहK जुनी दबलेलK पर्करणे असतील तर ती प.ुहा  उकरलK जाऊन Sयांचा  

असlय  Iास  सहन करावा लागेल. जपा. आ4थ1क  4चतंा I8त  करतील. गैरसमजतुी, 

भांडणे यांन◌ी I8त  Jहाल  व  कौटंु<बक सखुात व गहृसौ}यात  बाधा येणे संभवते. जपा. 

�वषभय असaयाने  बाहेरचे पदाथ1  शRयतो  खाऊ नका. 4चtकSसक  बौA4धक व शा8Iीय  



 

 

संशोधन काय1[ेI  असणारांना, तसेच वtकलK, सaलागारK  Jयवसाय  असणारांना व 

कलाSमक  नोकरK-Jयवसाय  असणारांना काळ अनकुुल, NगTतकारक  व  यशदायक होईल.  

म,ह.या(या  अखेर(या  सoताहात  काहKना डोकेदखुीचा तर काहKना म�द�ूवकाराचा Iास  

होणे संभवते. जपा. या राशी(या  अ.य  नोकरदार मंडळीना संपूण1   म,ह.याचा  काळ 

NTतकूल  असaयाचाच  अनभुव येईल.  जीवनसाथी(या   अनारोHयामुळे  व अ.य  

कारणानी वैवा,हक सुखात बाधा येणे संभावते. मन:शांतीसाठ� gAधेने  gीगणेश  व 

gीहनमुान  उपासना करा.  

 

(९) धन ु - या राशी(या  नोकरदार मंडळीना या म,ह.याचा  पूवा1ध1च  अनकुुल व 

लाभदायक होईल. sहणनू  Sयांनी  नोकरKत जे काय साxय  करावयाच े आहे ते 

पवूा1धा1तच  साधनू घेQयाचा  आटोकाट NयSन  करावा. 4चtकSसक  बौA4धक 

काय1[ेI , शा8Iीय  संशोधन [ेI , वैAयकcय Jयवसाय , या◌ं<Iकतां<Iक  नोकरK-

Jयवसाय , औषध �वbेते  यांना म,ह.याचा  उGराध1  व �वशषे क]न म,ह.याचा  अखेरचा 

सoताह  अनकुुल, NगTतकारक  व ल◌ाभदायक होईल.  या राशी(या  काहK भाHयवान  

मंडळीना मaूयवान  व8तचूा  लाभ होणे संभवते. तसेच या राशी(या  कaपक कलाकार 

मंडळी(या  कलेचे कौतकु होईल. ि8Iयांना  आवjयक  व8तूंचा  Jयापार  असणारांना काळ 

लाभदायक होईल. अxयाSमाची  मनापासनू ओढ असणारांना उपासनेAवारे सुख-श◌ा◌ंती-

समाधान लाभू शकेल. Sयासाठ�  काळ अनकुुल आहे. या राशी(या  काहK मंडळीना  दरू(या  

तर काहKना परदेशवारKची संधी �मळेल. �यांची  Nे मNकरणे  असतील  Sयांना  

म,ह.या(या  अखेर(या  सoताहात  सफलतेचा आनंद होईल. या राशी(या  �वAयाXया1ना  

शै[\णक  Nगतीस  काळ अनकुुल होईल. पण पmरि8थती  कशीहK  असलK तरK 

8वाभा�वक दोषामळेु आहे Sयात  सखु लाभणार नाहK, कोणाशी पटणार नाहK, कोणी 

उपदेश केला तर चालणार नाहK. Sयामळेु  कौटंु<बक सखुात व गlृसौ}यात  बाधा येईल. 

जपा. तसेच म,ह.या(या  उGराधा1त  8वत :च े वा जीवनसाथीच े  अनारोHय , मतभेद, 

वाद आदK कारणांनी वापे�[त  वैवा,हक जीवनातहK बाधा येणे संभवते. जपा. gAधेने  

gीगु̂ देव  दGाIयेाची  उपासना करा. बाव.न  jलोकc  गु̂ चmरIाचे  दररोज Tनय�मतपणे 

पठण करा. 

 

(१०) मकर- या राशी(या  नोकरदार मंडळीना या म,ह.याचा  उGराध1च  अनकुुल व 

लाभदायक होईल. तस◌ेच यां<Iकतां<Iक  नोकरK-Jयवसाय , वैAयकcय Jयवसाय , 



 

 

औषध�वbेते  , उ(च 4चtकSसक  बौA4धक व शा8Iीय  संशोधनाSमक  काय1[ेI  वा 

नोकरK-Jयवसाय  असणारांना तसेच वtकलK, सaलागारK  Jयवसाय असणारांना सAुधा 

म,ह.याचा  उGराध1च  अनकुुल, NगTतकारक  व लाभदायक होईल. माI  म,ह.या(या  

पवूा1धा1त  आ4थ1क  सम8या  I8त  करतील. जपा. म,ह.याचा  ,दनांक २६ पयYतचा  

काळ कौटंु<बक व गहृसौ}या(या  `	टKने  समाधानकारक जाईल. पण शवेट(या  सoताहात  

अ8व8थ  मन8थ ि◌तीमळेु काहK केले तरK सखुसमाधान लाभणार नाहK. म,ह.या(या  

पवूा1धा1त  नोकरKत वmर	ठांचा  रोष सहन करावा लागेल. �Nय  जना(या  दरूSव ◌ामळेु मन 

अ8व8थ  होईल. �शवाय मलुांपैकc कोणा(या  आजारपणाची सम8या  I8त  करQयाची  

शRयता  ,दसते. सावधानतेने सदैव आचरण करा. अपघात भय आहे. जपा. म,ह.या(या  

उGराधा1त  _हि8थती  सधुारेल. या राशी(या  अ4धकार Nकारची  नोकरK असणारांना 

वाममाग1  धन सहज �मळणे शRय असले तरK तो मोह कटा[ाने  टाळाच. होSयाचे  

नJहते  होQयास   वेळ लागणार नाहK. या राशी(या  काहK भाHयवंत  मंडळीना 

परदेशगमनाची संधी �मळ◌ेल. तसेच �यां(या  ज.मकंुडलKत  अचानक धनलाभाचा योग 

आहे अशापैकc काहKना असा अचानक धनलाभ होणे संभवते. तसेच काहKना वारसाहRकाने  

धनलाभ होणेहK शRय ,दसते. gAधेने  दररोज Tनय�मतपणे gीगणेश  व gीहनमुान  

उपासना करा. हनमुानचालKसा 8तोIाचे  पठण करा.  

 

(११) कंुभ - य◌ा राशी(या  मंडळीना या संपूण1  म,ह.याचा  काळ फारसा अनकुुल 

नसaयाचचे   ,दसते. Sयामळेु  Sयांनी  मनावर व �वचारशRतीवर  TनयंIण  ठेवूनच व 

सहनशीलतेचे आचरण क]नच या मा,ह.याचा  काळ Jयतीत  करावा, असे सांगावेसे वाटते.  

या काळात या राशी(या  मंडळीचे मन अSयंत  कोमल  राहQयाची  शRयता  ,दसते. तसेच 

मान�सक संवेदनाहK अTतशय शी�  असतील.  Sयामळेु  मनासारखे थोडहेK घडले नाहK तर 

लगेच उदासीनता येईल व Sय ◌ातनू गहरे नैराjय  येणे संभवते. जपा. मनि8थती  अि8थर , 

चचंल होणार असaयाने  अ�वचाराच ेआचरण होणे शRय आहे. तसेच 8वभावहK  अि8थर , 

चचंल, लहरK झाaयास  हातनू काहKहK घडू शकेल जपा. पालकांनी या राशी(या  लहान 

मलुांकडे �वशषे ल[  Aयावे. Sयांचा  हूडपणा, �ाSयपणा  नको ते घडवील. जपा. वाहन 

अपघात योग संभवतो. सावधानतेने सतत आचरण करा. धन8थानी  असलेaया  हष1लमळेु  

अ�वचाराच ेआचरण होणे संभवते. जपा. िजभेला लगाम घाला. नपे[ा  आपaया  फटकळ 

बोलQयाने  माणसे दखुावलK जातील. पण हा हष1ल  म,ह.या(या  अखेर(या  सoताहात  या 

राशी(या  ततृीय 8थ◌ानी गेaयावर  उ(च बौA4धक काय1[ेI  असणारांना, शा8Iीय  



 

 

संशोधन काय1[ेI  असणारांना अनकुुल व NगTतकारक  होईल.  या राशी(या  JयापारK  

मंडळीना 8Iी - _ाहकांकडूनच   अ4धक अथ1लाभ  होईल. नोकरदार मंडळीना नोकरKत 

NTतकूल  पmरि8थती  सहन करावी लागेल. कौटंु<बक सखु व गहृसौ}य  तसेच संतTतसखु  

�मळणे कठ�ण होईल. 8वत :(या  tकंवा जीवनसाथी(या  अनारोHयामुळे  tकंवा अ.य  

कारणांनी वैवा,हक जीवनातील सुखातहK बाधा येणे संभवते. जपा. �शवोपासना करा. 

 

(१२) मीन - या राशी(या  मंडळीचा 8वभाव  सxया  अTतशय अि8थर , चचंल, लहरK 

असा झाला असQयाची  शRयता  जाणवते. कोणाचाहK धाक वा सaला  सहन होत नसावा 

असे वाटते. �यांची  लहान मलेु या राशीची असतील, Sयांनी  मलुांकडे �वशषे ल[  याच े

होईल. कारण सxया  या राशीची लहान मुले अSयंत  हूड व � ◌ाSय होणे संभवते. जपा. 

�वशषे क]न म,ह.या(या  अखेर(या  सoताहात  या राशी(या  मंडळीची मनि8थती  अSयंत  

�व4चI  होणे संभवते. Sयामळु ◌े कोणी काहK सां4गतले तर लगेच फटकळपणे उGर  देऊन  

समोर(याचा  अपमान होणेहK शRय आहे. जपा. तसेच अ�वचाराने खच1  होणेहK संभवते. 

जपा. या राशी(या  सव1  नोकरदार मंडळीना या म,ह.याचा  पूवा1ध1च   अनकुुल, 

NगTतकारक   व लाभदायक होईल. �वशषे क]न उ(च 4चtकSसक  बौA4धक क◌ाय1[ेI  

असणारांना व शा8Iीय  संशोधन  काय1[ेI  असणाराना माI  म,ह.याचा  अखेरचा 

सoताहच  अ4धक अनकुुल, NगTतकारक  व यशदायक होईल.  या राशी(या  �या  मंडळीचा 

परधमWय  लोकांशी JयावसाTयक संबंध आहे अशांना अशा संबंधामळेु अ4धक अथ1लाभ  

होणे संभवते. या राशी(य◌ा मंडळीना दरू(या  Nवासाचे  वा परदेशगमनाचे योग संभवतात.  

पण शRयतो  Nवास  क] नका. कारण Nवासात  असlय मन8ताप  सहन करावा 

लागQया ची शRयता  ,दसते. म,ह.या(या  उGराधा1त  कौटंु<बक सखुात �व�वध कारणानी 

बाधा येणे संभवते. म,ह.या(या  उGराधा1त  वbc  मंगळ या राशी(या  अ	टम  8थानी  

गेaयावर  शाmररKक उ	णता  भडकून  उ	णता�वकारामळेु  शारKmरक अनारोHय  होणे संभवते.  

gAधेने  gीगु̂ देव  दGात ्रेयाची उपासना करा. तसेच �शवोपासनाहK अनकुुल होईल.  
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