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(१) मेष - स)या  या राशी+या  मंडळीचा �वभाव  अ1यंत  अि�थर , चचंल व लहर6 असा 

घडला अस8याची  श9यता  वाटते. �शवाय कोणाचा धाक, दडपण, उपदेश सहन होत 

नसावा, असे वाटते. हा �वाभा�वक दोषच �वत :+या  व इतरां+या  मन�तापास  कारणीभतू 

होत अस8याची  श9यता  जाणवते. या र◌ाशीची लहान मलेु तर अGतशय हूड व Hा1य  

झाल6 असावीत, असेह6 Jदसते. पालकांनी 1यां+याकडे  �वशषे लK  देणे जLर6च ेहोईल. 

मJहNया+या  पवूाOधाOत  कौटंुQबक सखुात व गUृसौVयात   �व�वध कारणांनी बाधा येणे 

संभवते. 1यामळेु  असUय मन�ताप  होणे श9य आ हे. काह6ंना नैराYय  येणेह6 संभवते. 

तसेच काह6ना शार6Zरक अनारोग◌्यास साओरे जावे लाग8याची  श9यताह6  जाणवते. या 

राशी+या  �व]या^या_ना  शैK`णक  aगतीस  काळ अनकुुल होईल. तसेच दलाल6, 

क�मशनवर bयवसाय असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. पण अपेcKत  

संतGतसखु लाभेलच याची शाYवती  नाह6. मJहNयाचा  उdराधO  सवO  aकारचा  bयाप ◌ार-

bयवसाय  असणारांना व नोकरदार मंडळीना अनकुुल, aगGतकारक  व लाभदायक होईल. 

या राशी+या  अ	टम  �थानी  असलेeया  मंगळ आ `ण वfg  शनीमुळे काह6ना 

उ	णता�वकारांचा  आ जार तर काह6ना वात�वकारांचा असUय hास  सहन करावा लागेलसे 

Jदसते.  काह6ना असUय शार6Zरक-मान�सक क	ट  व त◌्रास सहन करावा लाग8याची  दाट 

श9यता  आ हे. जपा. कुमागi  �मhांपासनू  दरू राहा आ `ण सवO  आ jथOक  bयवहार  जपून 

व �वचारपूवOक  करा. k ◌ीगणेश उपासना अनकुुल होईल.  

 

(२) वषृभ - या राशी+या  मंडळीना या मJहNयाचा  काळ aGतकुल  असeयाचाच  अनभुव 

येईल. या राशी+या  bयय�थान ◌ी असलेeया  वfg  हषOलमळेु  सतत मन�ताप  देणाlया  

घटना घड8याची  दात श9यता  आ हे. जपा. काह6 मंडळीना सांप�dक   अडचणीना तmड 

]यावे लागेल, तर काह6ना GनमाOण  होणाlया  शh1ुवाशी  सामना करावा लागेल. या 

मJहNयाचा  पवूाOधO  या राशी+या  सवा_ना च सवO  aकारे   अनकुुल व सखुकारक  होईल. 

पण मJहNयाचा  उdराधO  माh  अनारोnय , कायO  Jदरंगाई, Gनराशा, द:ुख, कौटंुQबक 

hास , भांडणे, खचO  वाढ अशापैकg कारणांनी असUय मन�ताप   होणे संभवते. जपा. पण 

शभु pहां+या  अनकुुलतेने पZरि�थती  आ टो9यात  राह6ल व काह6 मनोनकुुल घटना 



 

 

घडतील. या राशी+या  �व]या^या_ना  शैK`णक  aगतीस  काळ अनुकुल होईल. पण या 

राशी+या  मंडळीना 1यां+या  वैवाJहक जीवनात गैरसमज, वाद, जीवनसाथीच े अनारोnय  

अशापैकg कारणांनी  मन�ताप  सहन करावा लाग8याची  श9यता  Jदसते. जपा. तसेच 

qयांचा  भागीदार6त bयापार -bयवसाय  अस◌ेल 1यांनी  भागीदार6त बाधा येणार नाह6, याची 

काळजी rयावी . मानसोपचार तs , tव  पदाथा_चे  bयापार6  यांना संपणूO  मJहNयाचा  

काळ अन◌ुकुल व लाभदायक होईल. या राशी+या  यवुकांनी हातचा नोकर6-bयवसाय  सोडून 

नवीन काह6 कर8याचा  �वचारह6 कL नये. अ�वचार6 आ चरणाने नुकसानच  होईल. जपा. 

मJहNया+या  अखेर+या  काळात �मhांशी  वाद, भांडणे होणे संभवते. आ पeया  कुलदैवताची 

उपासना दररोज ठर�वलेeया  वेळीच करा.  

 

(३) �मथनु - शार6Zरक, मान�सक आ रोnय  उdम  राख8यासाठw  मन शांत, ि�थर  व 

�व�थ  असणे आ वYयक  आ हे. 1यासाठw  आ )याि1मक  उपासना केeया स सवा_गीण  

आ रोnय  उdम  राहू शकेल. आ )याि1मक  उपासनेस काळह6 अनकुुल आ हे. वfg  शGन व 

मंगळ अनारोnयकारक  आ हेत. उ	णता  �वकार  व वात�वकार यांचा hास  सहन करावा 

लागेलसे Jदसते. कारण सतत मना�वx]ध घटना घड8याची  , अपaचाराचा  hास  सहन 

करावा लाग8याची  श9यता  Jदसत◌े. जपा. पण मन व बु]धी ि�थर  राख ू शकलात व 

मनापासनू आ )याि1मक  उपासना कL शकलात तर खपूच सखुाचे होईल. jचyक1सक  

बौ]jधक कायOKेत ् र, शा�hीय  संशोधन कायOKेh  असणारांनी तर या गो	ट6चा  

मनापासनू �वचार कLन मन व ब]ुधी ि�थर  व शांत राख8याचा  aय1न  करणेच 

आ वYयक  होईल. काळ अशा jचyक1सक  बौ]jधक व शा�hीय  संशोधन कायाOस  

अनकुुल आ हे. मJहNयाचा  उdराधO  तर खपूच अनकुुल aगGतकारक  व लाभदायक 

होईल. औषध �वfेते , वै]यकgय bयवसाय , यांQhक  तांQhक  bयवसाय  , लोखडं, 

कोळसा bयापार6  आ `ण या राशीचा नोकरदार वगO  या सवाO ◌ंना मJहNयाचा  उdराधOच  

अनकुुल होईल. 1याचा  लाभ घेता यावा यासाठw  आ रोnय  उdम  राखता आ ले पाJहजे. 

तसेच �मh , सहकार6 यां+याशी  वाद, भांडणे होणार नाह6त याची काळजी rयावी  लागेल. 

राहूमळेु बंधसुखुात बाधा येणे संभवते. तसेच केतमुळेु ढmगी आ चरण होणेह6 संभवते. जपा. 

कौटंुQबक सखु लाभेल, गहृसौVय  लाभेल. काह6ना परदेशगमनाचे योगह6 संभवतात. 

kीगxुदेव  दdाhयेाची  उपासना करा. “बावNन  Yलोकg  गxुचZरhाचे “ पठण  करा.  

 

(४) ककO  - या राशी+या  मंडळीना  या मJहNयाचा  काळ फारसा अनकुुल नाह6, असेच 



 

 

~हणावे  लागेल. पण तलुना1मक  �	�या  मJहNयाचा  उdराधO  काह6 गो	ट6ंबाबत  

अनकुुल, सखुकारक व लाभदायक होणे संभवते. मJहNया+या  परू◌्वाधाOत  गxु-शfुा+या  

अनकुुलतेमळेु काह6 aमाणात  कौटंुQबक सखुसमाधान लाभेल. कुटंुबात शभु घटना 

घडतील. पण राहूमळेु 1यात  बाधा येणेह6 संभवते. जपा. र�व pह  पूणOपणे  aGतकुल  

असनू सतत मन�ताप  देणाlया  घटना घडतील व 1यामुळे  अनारोnय  होणेह6 संभवते. 

र9तदाब , �दय �वकार असणारांनी तर मन शांत व ि�थर  राख8याचा  आ वजूOन  aय1न  

केला पाJहजे. मJहNया+या  उdराधाOत  हा र�व pह  धन�थानी  गेeयावर  आ jथO क 

सम�या  h�त  करतील. जपा. आ jथOक  फसवणकू होणे, वाढ1या  खचाOची  jचतंा लागणे,  

�aय  जनांशी वाद, भांडणे होणे, डो�याचे आ रोnय  Qबघडणे अशापैकg घटना h�त  

करतील. जपा. Gनयोिजत कायाOत  अडथळे GनमाOण  होणे संभवते. मुलांपैकg  कोणाची 

आ चरण�वषयक सम�या , कोणाच ेआ जारपण अशापैकg कारणानी संतGतसुखात बाधा येणे 

संभवते. या राशी+या  अ	टम  �थानी  असलेeया  केतमुळेु अपघात भय असनू वैवाJहक 

जीवनातील सखुातह6 �व�वध कारणानी बाधा येणे संभवते. जपा. काह6 मंडळीना 

1वचारोगाचा , काह6ना मुखदंत रोगाचा तर काह6ना र9त  �वकाराचा hास  सहन करावा 

लागेलसे Jदसते. जलभय, �वषभय आ हे. जपा. गxु-शfुा+या  अनकुुलते मळेु �व�वध 

aकारचे  लाभ होतील. मन:शांतीसाठw  �शवोपासना अनकुुल होईल.  

 

(५) �सहं - या राशी+या  मंडळीना तलुना1मक  �	�या  या मJहNयाचा  उdराधOचसवO  

aकारे  अनकुुल, aगGतकारक  व लाभदायक हो8याची  दाट श9यता  आ हे. पण 1यासाठw  

मJहNया+या  पवूाOधाOत  मनावर संयम ठेवनू, सहनशील बननू व धीराने वागनू aGतकुल  

काळाशी मकुाबला करता आ ला पाJहजे. कारण मJहNया+या  पूवाOधाOत   अjधक मन�ताप  

देणाlया  घटना घड8याची  श9यता  Jदसते. Gनयोिजत कायाOत  अडथळे येणे, 

असमाधानकारक घटना घडणे, काह6ना कुसंगतीचा hास  होण◌े, �मhाशी  �वत	ुट  येणे, 

घरात, ना1यात  वाद, भांडणे होणे, फसवणूक होणे, आ jथOक  jचतंा  सतावणे अशापैकg 

घटना घड8याची  श9यता  जाणवते. 1यामुळे  शार6Zरक आ रोnय  Qबघड8याची  श9यता  

Jदसते. तसेच काह6ना गहरे नैराYय  येणेह6 शक◌्य आ हे. अशा पZरि�थतीत  र9तदाब , 

�दय�वकार असणारांनी तर �वशषे काळजी घेतल6 पाJहजे. दा~प1य  जीवनातील अपेcKत  

सखुसमाधान �मळणेह6 कठ◌ीण होईल. जपा. अशा सवO  aकार+या  �वरोधी पZरि�थतीशी  

खबंीर मनाने मकुाबला कL शकलात तरच मJहNया+या  उdराधाOत   सखुानंद संतोष 

अनभुवू शकाल. मJहNया+या  उdराधाOत  गxु-बधु-शfु  हे शभु  pह  या राशी+या  



 

 

धन�थानी  गेeयावर  कुटंुबात शभु घटना घडतील, नोकर6-bयवसायात  आ jथOक  लाभ व 

मनोनकुुल घटना घडतील. कजO  असेल तर कजOम9ुत   होऊ शकाल. या राशी+या  

bयापार6  मंडळीना �hी - pाहकाकडूनच  अjधक अथOलाभ  होईल. बौ]jधक नोकर6-

bयवसाय  असणारांना काळ अjधक लाभदायक होईल. मन:शांतीसाठw दररोज Gनय�मतपणे 

“ ओम नम:�शवाय “ हा मंh  जपनू �शवोपासना करा.  

 

(६) कNया  - या राशी+या  मंडळीना नोकर6-bयवसाय◌ा+या �	ट6ने  मJहNयाचा  पवूाOधOच  

अनकुुल व लाभदायक होईल. नोकरदार मंडळीना बढती, पगारवाढ, उ+च पद असे काह6 

�मळू शकेल. bयावसाGयक◌ा◌ं+या bयवसायात  वाढ होईल. यवुकांना नवी अपेcKत  नोकर6 

yकंवा आ वडते कायOKेh  �मळू शकेल. राहूमळेु शhपूासनू   रKण  होईल व काह6ना 

परदेशगमनाची संधी �मळेल. अ)या1मात  रस असणारांना व सामािजक कायाOची  ओढ 

असणाराना 1यां+या  कायाOत  यश येईल. ब◌ौ]jधक कायOKेh  असणारांना, शा�hीय  

संशोधन कायOKेh  असणारांना, लेखकाना काळ aगGतकारक  होईल. वैवाJहक जीवनात 

सखु लाभेल.  यांQhकतांQhक  नोकर6-bयवसाय  व वै]यकgय bयवसाय  असणारांना,  

तसेच वyकल6, सeलागार6  bयवसाय  असणारानाह6 मJहNयाचा  पूवाOधO   अनकुुल, 

aगGतकारक  व लाभदायक होईल. पण मJहNयाचा  उdराधO  घर6दार6 माh   aGतकुल  

असeयाचाच  अनभुव येईल. कुसंगतीचा hास  सहन करावा लागेल. कौटंुQबक hास , 

अडचणी, अपेKाभंग , भावंड jचतंा असे काह6 घडू शकेल. 1यामळेु   काह6ना नैराYय  येणे 

संभवते. काह6 मंडळीना उगीचच आ जार भावना h�त  कर6ल. तसेच काह6 मंडळीना 

काeपGनक jचतंा h�त  कर6ल.  अपघात भय असeयाने  सतत सावधानतेने आ चरण 

करा. मJहNयाचा  उdराधO  फारसा अनकुुल नसeयाने  मान�सक श9ती  व सहनशीलता 

लाभावी यासाठw गxुदdाhयेा ची उपासना  करा.  दररोज Gनय�मतपणे “ बावNन  Yलोकg  

गxुचZरhाचे “ पठण करा.  

 

(७) तळुा - या राशी+या  मंडळीना नोकर6-bयवसाय  �	�या  मJहNयाचा  पूवाOधOच  

अनकुुल, aगGतकारक  व लाभदायक होईल. 1यामळेु  जे काय साधावयाच ेते मJहNया+या  

पवूाOधाOतच  साधनू घे8याचा  पर्य1न  करा. पण 1यासाठw  सवा_गीण  आ रोnय  उdम  

राह6ल याकडहे6 लK  ]यावे लागेल. �वशषे कLन शार6Zरक उ	णता  भडकून डो�याचे 

अनारोnय  होणे संभवते. जपा. तसेच कौटंुQबक सखुात बाधा आ णणाlया  घटना घडणे 

संभवते. जपा. या राशी+या  �व]या^या_+या  शैK`णक  aगतीत   अडथळे येणे संभवते. 



 

 

jचyक1सक  बौ]jधक व शा�hीय  संशोधन Kेhात  कायOरत  असणारांनी अGत �वचार 

कL नये. नपेKा  डोकेदखुीचा आ जार h�त  कर6ल. काह6ना म◌े◌ंद�ूवकाराचा  आ जार होणेह6 

संभवते. तसेच काह6 मंडळीना पोटा+या  �वकाराचा आ जार h�त  कर6ल. जपा. 

मJहNया+या  उdराधाOत  मन�ताप  देण◌ाlया घटना घडणार असeया  तर6 शfु  

pहा+या  काह6 aमाणातील  अनकुुलतेमळेु  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 

Jदलासा �मळेल. अ)या1म  व समाजसेवा यांची ओढ असणाराना aगतीसाठw  मJहNयाचा  

उdराधO  अनकुुल व मन;शांती देणारा असेल.  आ ता शGन pहा+या  साडसेातीचा केवळ 

सहा मJहNयांचा  काळ बाकg राJहला आ हे.  तेवढा काळ मनावर संयम ठेवनू व सहनशील 

बननू bयतीत  केलात तर खपूच सखुाचे होईल. मन व ब]ुधी �वस ्थ  व शांत 

राह8यासाठw  �शवोपासना करा; हनमुान उपासना करा. तसेच दररोज  Gनय�मतपणे 

“हनमुानचा�लसा“ �तोhाचे  पठण करा.  

 

(८) विृYचक  - या राशीचा �वामी  मंगळ हा तापट, उतावळा pहअसeयामळेु  या 

राशी+या   मंडळीचा वतOमान  �वभाव  तापट, हटट6, मानापमान फार असणारा असा 

घडला असावा, असे वाटते. 1यात  स)या  वfg  शनीशी यतुीत असeयाने  मन व ब]ुधीची 

ओढाताण होत असेल. मना�वx]ध सतत सवO  काह6 घडत असeयामळेु  गहरे नैराYय  

येणेह6 संभवते. घरातील �aय  जनापैकg कोणाच े दरू1व  GनमाOण  झाeयामळेु  मन 

अ�व�थ  झाले असावे, असे वाटते. गैरसमजामळेु yकंवा कोणाशीह6 पटत नसeयाने  

कुटंुबात वाद, भांडणे होणे संभवते. साJह1यGन�मOती , शा�hीय  संशोधन, वyकल6 

सeलागार6  bयवसाय  असणारांना तसेच कला1मक  bयवसाय  असणारांना आ `ण सवO   

नोकरदार मंडळीना मJहNयाचा  उdराधOच   अनकुुल, aगGतकारक   व यशदायक होईल.  

नोकर6त काह◌ी मंडळीना अjधकार पद �मळणे संभवते तर काह6ंचा सNमान  हो8याची  

श9यताह6  जाणवते. काह6 मंडळी+या  कतृO1वाची  वZर	ठ  aशंसा  करतील . क◌ाह6 

मंडळीना अपेcKत  असे नवे कायOKेh  �मळणेह6 संभवते. काह6ना वाहनसखु �मळेल. 

अथOaा�ती   होईल. या राशी+या  �व]या^या_ना  शैK`णक  aगतीस  काळ अनकुुल 

होईल. तसेच �ववाहे+छू  यवुक यवुतीचे �ववाह ठरतील. काह6 मंडळीना  नवे �मh  

�मळतील व 1यामळेु  सखुसमाधान लाभेल. मJहNया+या  अखेर+या  स�ताहात  शfुामळेु  

सखु समाधान व मन:शांती लाभेल. k]धेने  kीगणेश  उपासना व kीहनमुान  उपासना 

करा. दररोज Gनय�मतपणे “हनमुानचा�लसा “ �तोhाचे  पठण करा.  

 



 

 

(९) धन ु - या राशी+या  मंडळीना या मJहNयाचा  काळ फारसा अनकुुल नाह6, असेच 

~हणावे  लागेल. 1यातह6  शGन pहा+या  साडसेातीचा काळ असeय◌ाने  मन व 

�वचारश9तीवर  ताबा ठेवून व सहनशील बननू आ चरण करणेच सखुाचे होईल. शGन-मंगळ 

दोNह6  शhू  pह  या राशी+या  bयय�थानी  असeयाने  सतत मन�ताप   देणाlया  घटना 

घडतील. अशा aGतकुल  काळात सवO  आ jथOक  bयवहार  सावधानतेने व काळजीपूवOक  

करावेत. तरच अनारोnय  फारसे hासदायक  होणार नाह6. काह6ं+या  मागे कोटO  कचरे6चा 

ससे�मरा लागणे संभवते. जपा. काह6 मंडळीना जुNया  दबलेeया   aकरणांचा  पNुहा  hास  

होणे संभवते. अ�वचाराने आ चरण केeयास  आ jथOक  नकुसान होईल. जपा. वfg  

हषOलमळेु  व राहूमळेु बेचनै मनि�थती  र◌ाह6ल, कोणाशी पटणार नाह6, आ हे 1या  

पZरि�थतीत  सखुसमाधान लाभणार नाह6, वा�तसुखुात  बाधा येणे संभवते. जपा. घर6 

वर6	ठांचा  �वरोध तर न◌ोकर6त वZर	ठाशी  मतभेद होणे संभवते. असUय  मन�तापामळेु  

शार6Zरक अनारोnय  होणेह6 श9य Jदसते. जपा. अशा aGतकुल  काळात मनापासनू थोडी 

अ)या1म  साधना केल6त तर होणारा मन�ताप  ससुUय होईल. आ पल6 राशी गxु 

दdाhयेाची  �वराशी  असeयाने  गxु दdाhयेाची  उपासना अनुकुल होईल. मJहNयाचा  

उdराधO  कोणतेह6 बौ]jधक कायOKेhव  संशोधना1मक  कायOKेh  असणारांना 

अनकुुल, aगGतकारक , यशदायक व लाभद◌ायक होईल.  मान�सक व कौटंुQबक सखु 

लाभेल. मन:शांतीसाठw k]धेने  kीगxुदाdाhयेाची  उपासना करा.  दररोज Gनय�मतपणे 

“ बावNन  Yलोकg  गxुचZरhाचे “ पठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशी+या  मंडळीना या मJहNयाचा  संपूणO  काळ फारसा अनकुुल न◌ाह6, 

असेच ~हणावे  लागेल. घर6दार6 सवO  Jठकाणी सतत मन�ताप  देणाlया  घटनाच घडत 

असeयाचा  अनभुव  येईल. हषOलमळेु  �वभाव  सतत तfारखोर  राह6ल. आ हे 1या  

पZरि�थतीत  सखुसमाधान लाभणार नाह6. कोणाशी पटणार नाह6. वा�तसुखु  लाभणार 

नाह6. धन�थानी  असलेeया  केतू व नेप+यनूमु ळे आ jथOक  सम�या  h�त  करतील. 

जीवनसाथीशी वाद, भांडणे होतील. 1यामुळे  वैवाJहक जीवनातील सखुह6 लाभणे श9य 

होणार नाह6. जपा. मन व बु]धी शांत, ि�थर  राख ू शकलात तरच काह6 aमाणात  

पZरि�थती  आ टो9यात  राह6ल व गxु-शfु  या दोन शभु pहां+या   अनकुुलतेमळेु मधनू 

मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व Jदलासा �मळेल. या राशी+या  qया  मंडळी+या  

जNमकंुडल6त  अचानक धनलाभ योग असेल अशापैकg काह6ना असा अचानक धनलाभ 

होणे संभवते. काह6ना वारसा ह9काने  धनलाभ होऊ शकेल.  लाभ�थानी  असलेeया  



 

 

मंगळ pहामळेु  एखाद6 मौeयवान  गो	ट  �मळणेह6 संभवते. मलुांपैकg कोणाच ेआ जारपण,  

कोणाची आ चरण�वषयक सम�या  यांमुळे अपेcKत  संतGतसखु लाभ8याची  श9यता  नाह6.  

या राशी+या  मंडळीचा नोकर6-bयवसाय  कोणताह6 असो, शार6Zरक-मान�सक आ रोnय  

उdम  राJहले तरच सखुकारक होईल. कारण नोकर6त वर6	ठांचा  hास  होणे संभवते. 

जपा.  jचतंेमळेु नैराYय  येणे, ताप येणे, अपचन होणे, पोटाच े�वकार बळावणे, काह6ंना 

मhूाशय�व काराचा hास  होणे संभवते.  संपणूO  मJहNयाचा  काळ aGतकुल   असनू 

नोकर6त सहज वाममागO  धन �मळणे श9य असले तर6 तो मोह टाळाच. k]धे ने 

kीगणेश  व kीहनमुान  उपासना करा. Gनय�मतपणे हनमुानचा�लसा �तोhाचे  पठण 

करा.  

 

(११) कंुभ - स)या  या राशी+या  मंडळीची मान�सक अव�था  अGतशय कोमल झाल6 

असावी, असे वाटते. तसे असेल तर मान�सक संवेदनाह6 शी�  होत असाbताय , असे 

वाटते. 1यामळेु  मना�वx]ध थोड े काह◌ीह6 घडले तर6 लगेच गहरे नैराYय  येत असले 

पाJहजे. जड1वामळेु  सतत आ राम करावेसे वाटत असावे, असे वाटते.  या राशी+या  

नोकरदार मंडळीना तसेच ◌य्ांQhक  तांQhक  नोकर6-bयवसाय  असणारांना, वै]यकgय 

bयवसाय  असणाराना, लोखडं, कोळसा यांचा bयापार  करत असणारांना  मJहNयाचा  

पवूाOधOच  अनकुुल व लाभद◌ायक  होईल. मJहNया+या  उdराधाOत  पZरि�थती  बदलेल व 

असUय मन�तापामळेु  शार6Zरक अनारोnय  होणे संभवते. जपा. jचyक1सक  बौ]jधक व 

शा�h ◌ीय संशोधन कायOKेh  असणारांना, वyकल6-सeलागार6  bयवसाय  असणारांना   

मJहNयाचा  संपणूO  काळ  aगGतकारक  व यशदायक होईल. मJहNयाच ्या उdराधाOत  

गxु-बधु pह  या राशी+या  अ	टम  �थानी  गेeयावर  qयां+या  जNमकंुडल6त  योग आ हे 

अशापैकg काह6ना अचानक धनलाभ वा वारसा  ह9काने  धनलाभ होणे संभवते. बधुामळेु 

यश व सखु लाभेल. मJहNया+या  अखेर+या  स�ताहात  शfु  pह  या राशी+या  अ	टम  

�थानी  आ eयावर  काह6ंना भू�मलाभ तर काह6ना मान, aGत	ठा  असे काह6 �मळू शकेल. 

bयवसायात  भरभराट होईल. माh  मJहNया+या  अखेर+या  Jदवशी आ jथOक    jचतं◌ा  

h�त  कर8याची  श9यता  आ हे. 1यामळेु  िजभेवर ताबा ठेवनू न�तेचे  आ चरण करणेच 

सखुाचे होईल. कुलदैवताची व kीUनमुानाची  उपासना Gनय�मतपणे करा.  

 

(१२) मीन - स)या  या राशी+या  मंडळीची मनि�थती  व �वचारश9ती  अ1यंत  अि�थर , 

चचंल झाल6 अस8याची  श9यता  जाणवते. तसे असेल तर 1यां+याकडून  अ�वचाराच े



 

 

�वjचh आ चरण होणेह6 संभवते.  �शवाय अ�वचाराने नको इतका खचO  होत असावा, असे 

वाटते. िजभेवर ताबा नसeयामुळे  बोलणे फटकळ होत असणेह6 संभवते. लहर6 

�वभावामळेु  �वcK�त  आ चरण होत असणेह6 संभवते.  कसल6 तर6 jचतंा h�त  कर6त 

असeयास  मान�सक bयpता  वाढून गहरे नैराYय  येत अस8याची   श9यताह6  Jदसते. 

जपा. मJहNया+या  पूवाOधाOत  नोकर6त वZर	ठां चा hास  सहन करावा लाग8याची  

श9यता  आ हे. जपा. �वचारा+या  तंt6त  वाहन चालवू नका. अपघात भय आ हे. जपा. 

मलुांपैकg कोणा+या  अनारोnया ची सम�या  h�त  कर6ल. तसेच �aय   जनापैकg कोणाच े

दरू1व  GनमाOण  झाले असeयास  मन अ�व�थ  राह6ल. या राशी+या  नोकरदार मंडळीना 

मJहNयाचा  उdराधOच  अनुकुल व यशदायक होईल. परध�मOयांशी  bयावसाGयक संबंध 

असणाराना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. या राशी+या  bयापार6  मंडळीना  �hी - 

pाहका कडूनच अjधक अथOलाभ  होईल. मJहNया+या  अखेर+या  स�ताहात  काह6 मंडळीना  

कुसंगतीची बाधा होणे संभवते. जपा. ग�ुत  पोल6स खा1यात  कायOरत  असणारांना  काळ 

अनकुुल व यशदायक होईल. काह6ना नवे �मh  �मळतील; तर काह6ंचे aेमसंबंध  जळूुन 

येतील. �ववाहे+छू  यवुकयवुतीच े�ववाह जुळून येतील. या राशी+या  काह6 मंडळीना दरू+या  

aवासाचे  योग येतील; पण aवासात  hास  होणे संभवते. जपा. k]धेने  kीगxुदेव  

दdाhयेाची  उपासना करा. “बावNन  Yलोकg  गxुचZरhा ‘च ेपठण करा.  

 

 

 

 

 

                        =====ooo0ooo===== 


