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(१) मेष - या राशी$या  मंडळीनी या म)ह+या$या  काळात मनाचा /ोभ  न होऊ देता 

संयम व सहनशीलतेचे आचरण करणेच सखुाचे होईल. कारण गु9-श:ु  हे शभु ;ह  

सोडून इतर सव>  ;ह  ?@तकुल  असणार आहेत. Bयामळेु  मना�व9C  घटना घडणे, 

@नयोिजत काया>त  अडथळे येणे, ?गती  खुटंणे, मतभेद, गैरसमज यांमळेु �?य  जनाशी 

वाद, भांडणे होणे, फसवणूक होणे, खच>  वाढणे पण अथ>?ाMतीस  �वलंब होणे, आOथ>क  

नकुसान ह◌ोणे अशापैकQ घटना घडRयाची  दाट शSयता  वाटते. Bयामळेु  असTय मनUताप  

सहन करावा लागRयाची  शSयता  )दसते. अशा �व�वध कारणानीच शारWXरक-मान�सक 

अनारोYय  होणेहW संभवते. Zम , दगदग झा\यास  थकवा येईल. रSतदाब , ]दय�वकार 

असणारांनी मन व �वचारशSती  शांत व िUथर  राखावी. नपे/ा  शारWXरक उ	णता  भडकून 

उ	णता�वकारांचा  _ास  सहन करावा लागेल. जपा. �वशषे क`न डोळे, घसा, मान, दाढा 

दखुणे अशापैकQ आजार होRय ◌ाची शSयता  )दसते. जपा. अकारण Oचतंा क  ̀ नका. या 

राशी$या  अ	टम  Uथानी  श_ू  राशीतील श@न ;हामळेु  काहW मंडळीना एखाbया मोcया 

आजाराला तdड bयावे लागRयाची  शSयता  वाटते. जपा. अपे/ाभंगामळेु  मन सतत 

अशांत राहWल. अशा सव>  कारणांमळेु Uवभाव  लहरW, �वe/Mत  होण◌ेहW संभवते. कुमागf  

लोकांपासनू सावध राहा. अशा सव>  ?@तकुल  पXरिUथतीतहW  शभु ;ह  ग9ु-श:ुामळेु  या 

राशी$या  काहW मंडळीना भ�ूमलाभ, काहWना धनलाभ, काहWना मानाच ेUथान  असे काहW 

�मळRयाची  शSयता  )दसते. तसेच शतेीवाडी असणारांना लाभ होईल. कौटंुhबक 

सखुसमाधान लाभ◌ेल; पण नातेवाईक मंडळीपासनू _ास  होणे संभवते. परधमfयांशी  

jयापारW  संबंध असणाराना काळ लाभदायक होईल. ZCा  असेल तर �शवोपासना व 

Zीगणेश  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(२) वषृभ - या राशी$या  मंडळीना  या म)ह+याचा  काळ फारसा अनकुुल नाहW, असेच 
lहणावे  लागेल. �व�वध कारणांनी असTय मनUताप  सहन करावा लाग\याने  गहरे 

नैराmय  येणे संभवते. हाती घेतले\या  काया>त  अडचणी, अडथळे @नमा>ण  होणे संभवते. 

तसेच वत>मान  हnी  Uवभावावर  @नयं_ण  ठेवू शकलात तर अकारण Zम , दगदग 

होणार नाहW; व थकवा न येता आरोYयहW  चांगले राहू शकेल. नपे/ा  शर◌ीरपीडा होईल व 



 

 

अनारोYयास  @नमं_ण  )दले जाईल. जपा. रSतदाब , ]दय�वकार असणारांनी �वशषे 

जपावे. मंगळ-बधु यतुीमळेु कुसंगतीची  बाधा होणे संभवते. जपा. या राशी$या  नोकरदार 

मंडळीना काल अनकुुल नस\याने  Bयांनी  सतत नमते घेऊन  काळ jयतीत  करावा. या 

राशी$या  पंचम Uथानी  असले\या  राहूमळेु या राशी$या  गभ>वती  िU_यांनी  जपावे व 

अकारण दगदग क  ̀ नये. या राशी$या  मंडळीना अपेe/तसंत@तसुख  �मळRयाची  

शSयता  कमी वाटते.  पण दलालW, क�मशनवर jयवसाय  असणारांना मा_  काळ 

अनकुुल व लाभदायक होईल. सMतम Uथानी  श_ू  राशीचा श@न ;ह  अस\याने  

जीवनसाथीच े अनारोYयाची  समसया _Uत  करWल व Bयामळेु  वैवा)हक जीवनातील 

सखुातहW बाध येणे संभवते. जपा. ग9ु-हष>ल  अशंाBमक   शभु योग योग असेल तर  या 

राशी$या  काहW मंडळीना अनपेe/तपणे  अथ>लाभ  होRयाची  शSयता  )दसते. या 

राशी$या  ततृीय Uथानी  असले\या  उ$च राशीतील ग9ु ;हाम ◌ुळे या राशी$या  लेखकांचे 

लेखन ;ंथ`पाने  ?�सC  होऊ शकेल. ?वासाचे  योग येतील.  पण काहW कारणाने 

भावंडाकडून मनUताप  )दला जाRय ◌ाची शSयता  वाटते. जपा. श:ुामळेु  कौटंुhबक 

सखुसमाधान लाभेल. कुटंुबात शभु घटना घडतील. ZCा  असेल तर Zीगणेश  उपासना 

व Zीहनमुा न उपासना अनकुुल होईल.  

 

(३) �मथनु - या राशी$या  नोकरदार मंडळीना या म)ह+याचा  पूवा>ध>च  अनकुुल व 

लाभदायक असणार आहे. म)ह+या$या  उBतराधा>त  पXरिUथती  बदललW जाणार आहे 

याची जाणीव ठेवनू जे काय साqय  करावयाच े ते म)ह+या$या  पूवा>धा>तच  साधनू 

घेRयाचा  ?यBन  करा. अqयाBमात  रस असणाrया  मंडळीना उपासनेbवारे आqयािBमक  

?गती  साधRयास  म)ह+याचा  संपणू>  काळ अनकुुल होईल. तसेच काहW मंडळीना सचूक 

UवMने  पडतील; काहWंना परदेशगमनाची संधी �मळेल. उ$च राशीतील ग9ु ;हामळेु  

कुटंुबात शभु घटना घडतील, Uवतं_  jयवसाय  असणार◌ा◌ं$या jयवसायात  ?गती  व वाढ 

होऊन अपे/ेपे/ा  अOधक अथ>लाभ  होणे संभवते.  Bयामळेु   सखुसमाधान लाभेल; पण 

राहूमळेु गTृसौsयात   बाधा येणे संभवते. जपा. या राशी$या  ष	ठ  Uथानी  श_रुाशीतील  

श@न वात �पBतकारक  आजार @नमा>ण  कारWलसे ◌े)दसते. तसेच तो या राशी$या  ज◌्या 

मंडळीना कुयोगकारक असेल Bयांना  अकारण बदनाम करRयाची  शSयताहW  जाणवते. 

जपा. पण तोच श@न यांh_क  तांh_क  jयवसाय  असणारांना अनुकुल व ?ग@तकारक  

होRयाची  शSयता  जाणवते.  या राशीची जी मंडळी हातच े सोडून नवीन काहW क  ̀

इि$छतात  Bयांना  Uप	ट  सांगावेसे वाटते क◌ी Bयांनी  सqया  आहे तो नोकरW-jयवसायच 



 

 

मनापासनू करावा. नवीन काहW करRयास  काळ अनकुुल नाहW. शाU_ीय  संशोधन 

/े_ , उ$च बौ�Cक  काय>/े_  असणारांना  काळ अनकुुल व प◌्रग@तकारक होईल. 

शभु ;ह  ग9ु-श:ु  यां$या  अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 

)दलासा �मळेल. ZCेने  बाव+न  mलोकQ  ग◌ु9चXर_ाच ेपठण करा.  

 

(४) कक> - या राशी$या  मंडळीना या म)ह+याचा  काळ खपूच अनकुुल व ?ग@तकारक  

होईलसे )दसते. केवळ संततीबाबत काह◌ी समUया  _Uत  करतील असे वाटते. �शवाय 

जल आwण �वष भय अस\याने  शSयतो  जल?वास  क  ̀ नका; आwण बाहेरचे उघड े

पदाथ>  खाऊ नका. लYनUथा नी उ$च राशीतील ग9ु ;ह  अस\याने  आरोYय  उBतम  

राहWलच; पण उ$च बौ�Cक  व शाU_ीय  संशोधन काया>त  काय>रत  असणारांना ग9ु-

श@न व  ग9ु-हष>लशभु  योगामळेु अपेe/त  ?गतीहोणे  , यश व अथ>लाभ  होणे संभवते.  

या राशी$या  सव>च  नोकरदार मंडळीना संपूण>  म)ह+याचा  काळ अनकुुल होईलच; पण 

शासकQय, @नम-शासकQय नोकरदार मंडळीना बढती, अOधकार पद xकंवा मानाच े Uथान  

�मळRयाची  शSयताहW  )दसते.  ज+मकंुडलWत  य◌ोग असेल तर काहW मंडळीना मौ\यवान  

वUतूंचा  लाभ होणेहW शSय आहे. या राशी$या  सा)हिBयकांना  Bयांचे  नवे सा)हBय  

?का�शत  होRयास  काळ अनकुुल होईल. आरोYय  उBतम  राहWल. मन मोठे, उदार,  

राहWल व मान�सक सखुशांती लाभेल. पण बंधसुखुात बाधा येRयाची  शSयता  )दसते. 

जपा. वxकलW, स\लागारW  jयवसाय  असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. 

श:ुामळेु  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व खपू मोकळे वाटेल. सामानय् नोकरW 

असणारांना मा_  क	ट  पXरZम  क`न च अपेe/त  अथ>लाभ  होRयाची  शSयता  आहे. 

अशा सव>  अनकुुल पXरिUथतीत  मै_ीत  बाधा येणार  नाहW, याची मा_  काळजी घेणे 

ज`रWच े होईल. मन:शांतीसाठz दररोज झोपी जाRयापूवf  थोडा वेळ तरW ?ाथ>नेत  

jयतीत  करा.  

 

(५) �सहं - या राशी$या  मंडळीनी  या म)ह+या$या  काळात  सतत सव>  )ठकाणी व 
कोणतेहW काम करत असताना अBयंत  सावधानतेने काळजीपवू>क  आचरण करावे, असे 

म{ुाम  सांगावेसे वाटते. कोणBयाहW  /णी  कसा अपघात होईल हे सांगता येत नाहW. 

जपा. मन व बCुी  िUथर  राहRयासाठz  �शवोपासना अनकु◌ुल होईल. या राशी$या  

नोकरदार मंडळीना या म)ह+याचा  उBतराध>च  अनकुुल होणार आहे. म)ह+या$या  

पवूा>धा>त  मान�सक ताण व मनUताप  देणाrया  घटना घडRयाची  दाट शSयता  )दसते.  



 

 

lहणनू  मनावर ताबा ठेवून व रागावर @नयं_ण  ठेवून तसेच िजभेला लगाम लावनू 

आचरण करणेच सखुाचे होईल. नोकरW-jयवसायात  कामाचा ताण सहन कर◌ावा लागेल. 

कामात चकुा  होणार नाहWत याची काळजी |या . या राशी$या  युवकांना हातच ेसोडून 

नवीन काहW करावेसे वातेल; पण मनावर ताबा ठेवून आहे ती नोकरWच jयविUथत  करा. 

यांh_कतांh_क  नोकरW jयवसाय  असणारांना काळ काहW ?माणात  अनकुुल होईल. या 

राशी$या  चतथु>  Uथानी  असले\या  श_ू  राशीतील शनीमळेु कौटंुhबक सखु व गहृसौsय  

�व�वध कारणांनी बाधा येणे संभवते. जपा. Bयामुळे  काहW मंडळीना गहरे नैराmय  

येRयाची  शSयता  )दसते. जपा. धनUथानी  असले\या  राहूमळेु आOथ>क  समUया  _Uत  

करतील. कुटंुबातील सदUयात  वाद, भांडणे होणे संभवते. जपा. दांपBय  जीवनातहW 

अपेe/त  सखु �मळेलच याची खा_ी  देता येत नाहW. अqयाBमात  रस असणारांना व 

सामािजक काया>ची  आवड असणारांना काळ अनकुुल होईल. शSयतो  ?वास  क  ̀नका. 

?वासात  मनUताप  सहन करावा लागRयाची  शSयता  आहे. श:ुा$या  अनकुुलतेमळेु 

मधनू  मधनू मनोनकु◌ुल घटना घडतील व )दलासा �मळेल. कुलदेवतेची उपासना करा.  

 

(६) क+या  - या राशी$या  मंडळीना या म)ह+याचा  काळ फारसा अनकुुल नाहW असेच 
lहणावे  लागेल. �शवाय उगीचच “ आप\याला  कसला तरW आजार झाला आहे “ हW 

भावना _Uत  करWल. सतत मना�व9C  घटना घडतील. ग9ु-श@न शभु योग◌ामळेु या 

OचxकBसक  बौ�Cक  काय>/े_  असणारांना नवी उBतम  नोकरW �मळणे संभवते. xकंवा 

मनाला भावणारे नवे काय>/े_  �मळू शकेल. र�व-बधु पणू>पणे  ?@तकुल   अस\याने  

या राशी$या  नोकरदार मंडळीना शारWXरक-मान�सक आजारांना तdड bयावे लागेल. कसलW 

तरW Oचतंा _Uत  करWल. काहWना पोट�वकाराचा तर काहWना मू_�वकाराचा  _ास  होणे 

संभवते. तसेच काहWना �वर  येणेहW शSय आहे. जपा. Bयात  भर lहणनू   काहWना 

नोकरWत  वXर	ठ  अOधकाrयाचा  �वरोध, _ास  सहन करावा लागेलसे )दसते. जपा. 

वैवा)हक जीवनात जीवनसाथीच े�वe/Mत  आचरण  xकंवा दोघांतील मतभेद, वाद यांमळेु  

दाlपBयजीवनातील  सखुहW �मळेलसे ◌े)दसत नाहW. जपा. भागीदारWत jयापार -jयवसाय  

असणारांनी भागीदारWत संशयाने  xकंवा गैरसमजाने बाधा @नमा>ण  होणार नाहW याची 

काळजी |यावी . कोट>  ?करणे  असतील तर ती पढेु ढकंलRयाचा   ?यBन  करावा. 

म)ह+या$या  उत◌्तराधा>त घरWदारW मानहानी व �वरोध होत अस\याचे  पाहून गहरे 

नैराmय  येणे संभवते. जपा. शSयतो  ?वास  क  ̀ नका. ?वाUता  _ास  व मनस◌्ताप 

सहन करावा लागRयाची  दाट शSयता  )दसते. कला/े_ातील  मंडळीना  अडचणी व 



 

 

मनUताप  सहन करWतच काळ jयतीत  करावा लागेलसे )दसते. अशा पXरिUथतीत  उ$च 

राशीतील ग9ु ;ह  लाभUथानी  अस\याने  या राशी$या  �वbयाथ> ◌्यांना अपेe/त  

शै/wणक  ?गती  करणे व यश �मळ�वणे शSय होईल. काहW मंडळीना वाहनसखु 

�मळेल; तर या राशी$या  �ववाहे$छू  वधवूरांचे �ववाह ठरतील व संप+न  होतील. काहWंचे 

मनेिMसत  पणू>  होईल. Zीगजानन  व Zीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(७) तळुा - सqया  या राशी$या  मंडळीचे मन अBयंत  भावनाशील झाले असRयाची  

शSयता  जाणवते. सािBवक  सखुशांती अपेe/त  असेल तर या राशी$या  मंडळीनी 

आqयािBमक  साधनेकडे अOधक ल/  bयावे असे आवजू>न  सांगावेसे वाटते. Bयामळेु  

कोणतेहW काय>  असो, Bयात  अडथळे येत अस\याचा  अनभुव येताच गहरे नैराmय  येणे 

संभवते. �शवाय आqयािBमक  ?गतीसाठz  सqयाचा  काळ अ@तशय अनकुुल आहे. 

Bयातनू  ग9ुकृपा ?ाMत  होणेहW शSय आहे. �शवाय येणारा मान�सक ताण येणारच नाहW 

व Bयामळेु  सव>  काहW सखुाचचे होईल. कुटंुबUथानी  असले\या  श_रुाशीतील  शनीमळेु 

मनUताप  देणाrया  घटना घडणे संभवते. तसेच आOथ>क  समUयाहW  _Uत  करतील. 

जपा. या राशी$या  अ	टम  Uथानी  असले\या  मंगळ  ;हामळेु  शारWXरक-मान�सक क	ट  

सहन करावे लागतीलसे )दसते. Bयामळेु  शारWXरक उ	णता  भडकून उ	णता�वकारांचे  

आजार बळावRयाची  शSयता  जाणवते.  जपा. �वशषे क`न मूळjयाधी  सारsया  

आजाराचा _ास  होRयाची  दाट शक◌्यता वाटते. म)ह+या$या  उBतराधा>त  जीवनसाथी$या   

व मलुांपैकQ कोणा$या  तरW अनारोYयाची  समUया  _Uत  करRयाची  शSयता  आहे. जपा.  

सतत सावधानतेने आचरण करा व वाहन @नयमानसुार ठरले\या  वेगाने चालवा. 

�वचारा$या  तं�Wत , मोबाईलवर बोलता बोलता चालवू नका. अपघात भय आहेच. बौ�Cक  

व शाU_ीय  संशोधन काय>/े_  असणाराना काळ अनकुुल,  ?ग@तकारक  व 

लाभदायक होईल. jययUथानी  असले\या  राहूमळेु काहWना अथ>लाभ  तर काहWना 

परदेशगमनाची संधी �मळेल. ग9ु-श:ुा$या  अनकुुलत◌ेमळेु  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना 

घडतील व )दलासा �मळेल. ग9ु दBता_येाची  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(८) विृmचक  - श@न ;हा$या  साडसेातीचा काळ आहे हW गो	ट  सतत qयानात  घेऊन 

मन व बCुीवर  @नयं_ण  ठेवून व सहनशीलतेचे आचरण क`न काळ jयतीत  कराल तर 

खपूच सखुाचे होईल. म)ह+या चा पवूा>ध>  शासकQय, @नम- शासकQय नोकरदार मंडळीना 

अनकुुल व लाभदायक होईल. Bयामळेु  जे काय साधले जावे अशी मनापासनू इ$छा  आहे 



 

 

ते साqय  करRयाचा  आटोकाट ?यBन  करा. यश �मळेल. उBतराधा>त  काहWहW करता 

येणार नाहW. लाभUथानी  असले\या  राहूमळेु  या राशी$या  काह◌ी  कतृ>Bववान  मंडळीना 

बढती, अOधकार पद असे काहW �मळू शकेल. पण अशा अOधकारपदाचा द9ुपयोग क`न 

वाममाग>  धन �मळ�वRयाचा  ?यBन  कराल तर हाती धपुाटणे येRयाचीच  शSयता  आहे. 

जपा. उ$च बौ�Cक  काय>/े_  असणारांना तसेच कला/े_ातील  मंडळीना काळ 

अनकुुल व लाभदायक होईल. पण लYनUथानी  असले\या  श_रुाशीतील  श@न ;हामळेु  

�?य  जनां$या  Uथलांतरामुळे  हुरहूर लागेल. तसेच Uवत :$या  व जीवनसाथी$या  

अनारोYया$या  समUया  _Uत  करतील. Bयामळेु  काहWना गहरे नैराmय  येRयाची  

शSयताहW  नाकारता येत नाहW. म)ह+या$या  उBतराधा>त  काहWना पोटदखुीचा तर काहWना 

म_ूाशय�वकाराचा  _ास  सहन कराव लागेलसे )दसते. जपा. काहWना ताप येणे, अपचन 

होणे अशापैकQ आजार _Uत  करWल . दाlपBयजीवानात  वाद, मतभेद होणे संभवते. 

Bयामळेु  दोघाप◌ैकQ  कोणा$या  तरW अनारोYयाची  समUया  _Uत  करWल जपा. भागीदारWत 

jयापार -jयवसाय  असणारांनी भागीदारWत बाधा येणार नाहW याची काळजी Yयावी . 

भाYयUथानी  उ$च राशीचा ग9ु ;ह  अस\याने  अqयाBमात  ?गती  होईल. श:ुामळेु  

काहWना भ�ूमलाभ तर काहWना jयवसायात  भरभराट होत अस\याचा  अनभुव येईल. 

ZCेने  Zीगजानन  उपासना व Zीहनमुान  उपासना करा.  

 

(९) धन ु - सqया  या राशी$या  मंडळीचे मन अBयंत  भावनाशील झाले अस\याची  

शSयता  जाणवते. Bयामळेु  कोणBयाहW  पXरिUथतीत  Bयांना  सुखसमाधान लाभात नसावे, 

असे वाटते. कोणाशीहW पटत नसावे व सतत कश◌ाहWब{ल त:ारW  करत असRयाची  

शSयता  )दसते. हW मंडळी सqया  आहे Bया  पXरिUथतीत  सुखाने राहात नसावीत, असेहW 

वाटते. काहWना राहBया  वाUतचूी  समUया  _Uत  करत असावे, असेहW )दसते. Bयामळेु  

Bयांनी  अqयाBमसाधनेत  रममाण jहावे , हे उBतम . Bयासाठz  काळ अनकुुल आहे. गढू 

संशोधनाची ओढ असणारानाहW काळ अनकुुल व यशदायक होईल. म)ह+या$या  पवूा>धा>त  

र�व ;ह  ?@तकुल  अस\यामळेु  संतातीचे आजार, Uवत :च◌े अनारोYय , नोकरWत 

वXर	ठांचा  _ास , घरात �?य  जनापासून फारकत अशापैकQ घटना घडणे संभवते. 

Bयामळेु  मन अUवUथ  राहWल व मनUतापहW  ह◌ोईल. जपा. म)ह+या$या  उBतराधा>त  र�व 

व बधु ;ह  अनकुुल होतील व पXरिUथती  सधुा  ̀ लागेल. पण मंगळ ;हामळेु  

उ	णते$या  �वकारांचा त◌्रास होणे संभवते. काहWंना अप?चाराचा  तर काहWंना चोरWमळेु 

xकंवा अ+य  कारणाने आOथ>क  नकुसान सोसावे लागेलसे )दसते. जपा. पण नोकरW-



 

 

jयवसायाचे  �	टWने  म)ह+याचा  उBतराध>  अनकुुल, अपे/ापतूfचा  व लाभदायक होईलसे 

वाटते. ज+मकंुडलWत  योग असेल तर या राशी$या  काहW मंडळीना अचानक धनलाभ वा 

वारसा हSकाने  धनलाभ होणे शSय )दसते. श@न ;हा$या  साडसेातीचा काळ अस\याने  

आOथ>क  jयवहार  जपनू व �वचारपूव>कच  करा. तसेच सतत सावधानतेने आचरण करा. 

उ$च राशीतील ग9ु ;ह  व jययUथानी  असलेला श@न ;ह  यां$यात  शभु योग 

अस\याने  पXरिUथती  हाताबाहेर जाणार नाहW असे वाटते. Zीगणेश  व Zीहनमुान  

उपासना अनकुुल  होईल.  हनमुानचा�लसा Uतो_ाचे  @नय�मत पठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशी$या  मंडळीनी मान�सक िUथती  अिUथर  अस\यामळेु  अ�वचाराने 

कोणतीहW गो	ट  क  ̀ नये. तसेच सव>  आOथ>क  jयवहार  जपनू , सावधानतेन◌े व 

�वचारपवू>क  करावेत असे आ;हाने  सांगावेसे वाटते. कोणास जामीन राहू नये व कोणाची 

आOथ>क  जबाबदारW Uवीका` नये. मनUताप  करRयाच ◌ी पाळी येईल. जपा. या राशी$या  

नोकरदार मंडळीना घरWदारW सव>  )ठकाणी मनUताप  सहन करावा लागणार अस\यामळेु  

Bयांनी  आqयािBमक  साधनेकड◌े अOधक ल/bयावे  हे उBतम . सव>  ?कार$या  

लहानमोcया अपघातापासून जपावे. �?य  जनापासून दरुावा होणे संभवते. नोकरWत 

वXर	ठांचा  _ास  सहन करावा लागेल.  छुMया  शत ्̀ ं चा _ास  होणे संभवते. Bयामळेुच  

शरWर?कृती  hबघड Rयाची  शSयता  )दसते. जपा. संत@तसमUयाहW  _Uत  करRयाची  

शSयता  आहे. या राशीच◌्या गभ>वती  िU_यांनी  �वशषे जपावे. अकारण दगदग क  ̀नये.  

काहWना कोट>  ?करणे  _Uत  करतील. केवळ उ$च राशीतील  ग9ु ;ह  या राशी$या  

सMतम Uथानी  अस\याने  �ववाहे$छू  यवुकयवुतींचे �ववाह संप+न  होणे संभवते. तसेच 

?ेमसंबंध  असतील तर ते घn  होतील. तसेच नवे Uनेहसंबंध   @नमा>ण  होतील. 

?वासाचयेोग  येतील. काहWना परदेशगमनाची संधी �मळणेहW शSय आहे. या राशी$या  

jयापारWवगा>ला  U_ी  ;ाहकांकडूनच  अOधक अथ>लाभ  होईल. वxकलW, स\लागारW  

jयवसाय , उ$च बौ�C क jयवसाय , शाU_ीय  संशोधन काय>/े_  असणारांना काळ 

अनकुुल, ?ग@तकारक  व लाभदायक होईल. मन:शांतीसाठz Zीगणेश  उपासना व Zी  

हनमुान उपासना करा. हनमुानचा�लसा Uतो_ाचे  @नय�मतपणे पठण करा.   

 

(११) कंुभ - या राशी$या  शासकQय, @नम-शासकQय नोकरदार मंडळीना या म)ह+याचा  
पवूा>ध>च   अनकुुल व लाभदायक होणार आहे. lहणून  Bयांनी  जे काय साधावयाच ेते 

म)ह+या$या  पवूा>धा>तच  साधनू घेRयाचा  आटोकाट ?यBन  करावा. सामा+य  नोकरW 



 

 

असणाrया  या राशी$या  मंडळीनी  आहे Bया  नोकरWतच मनापासून काम करावे. श@न-ग9ु 

शभु योगामळेु वxकलW, स\लागारW  jयवसाय  असणारांना ,  ल◌ोखडं, कोळसा jयापार  

असणारांना काळ अनकुुल, ?ग@तकारक  व लाभदायक होईल. सqया  या राशी$या  

मंडळीचे मन अBयंत  कोमल झाले असRयाची  शSयता  व◌ाटते. तसे असेल तर मना�व9C  

थोड ेकाहWहW घडले तरW लगेच नैराmय  येत असावे. तसेच �वचारशSती  अ@तशय अिUथर  

झालW अस\यामळेु  हातनू अ�वचाराने खच>  होणे, �वOच_  आचरण घडणे, चचंल, अिUथर  

व लहरW Uवभावामळेु  बोलणेहW फटकळ होत असावे, असे )दसते. आOथ>क  Oचतंा असेल 

तर अशा गो	टW  नSकQच घडत असतील. म)ह+या$या  उBतराधा>त  र�व-मंगळ दो+हW  

तापट ;ह  गहृसौsय  Uथानी  एक_  येत अस\यामळेु  �व�वध कारणांनी कुटंुबात वाद, 

भांडणतंटे होणे संभवते. जपा. असमाधानकारक घटना घडतील. Uथावर  संपBतीबाबत  

xकंवा राहBया  जागेसंबंधी समUया  _Uत  करWल. Bयामळेु  काहWंना गहरे नैराmय  येईल; 

तर काहWंना अनारोYयाचा  _ास  सहन करावा लागRयाची  शSयता  )दसते. जपा. नोकरWत 

अOधकारामळेु गैरमाग>  धन सहज �मळणे शSय असले तरW तो मोह ?यBनपवू>क  

टाळाच. Uवतं _  jया पार, jयवसाय  असणारां$या  उbयोगात अडचणी, अडथळे @नमा>ण  

होतीलसे )दसते. मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू आचरण करणेच )हताच ेहोईल.  

Zीगु̀ दBता_येाची   उपासना  करा. “बाव+न  mलोकQ  ग9ुचXर_ा “ च ेपठण करा. 

 

(१२) मीन - या राशी$या  मंडळीचा Uवभाव  सqया  अिUथर , चचंल व लहरW असा झाला 
अस\याचचे  जाणवते. Bयात  हौस, मौज करRयाकडे  मन ओढले जात असावे, असे )दसते. 

या राशी$या  लहान मलेु तर अ@तशय हूड �ाBय  आचरणाची असावीत असे जाणवते. 

असे असेल तर शांतीसाठz �शवोपासन◌ा अनकुुल होईल. या राशी$या  नोकरदार मंडळीना 

म)ह+याचा  उBतराध>च   अनकुुल, ?ग@तकारक  व लाभदायक होईल. शासकQय नोकरदार 

मंडळीपैकQ काह◌ीना बढती, काहWना अOधकारपद तर काहWना मानस+मान  ?ाMत  होईल. 

म)ह+या$या  पवूा>धा>त  वाढता खच> , फसवणूक, Oचतंा, आMते	ट  भांडणे य◌ा◌ंमळेु असTय 

मनUताप  सहन करावा लागRयाची  शSयता  )दसते. �शवाय काहW मंडळीना डो�याची 

दखुणी _Uत  करतील असे वाटते. श:ुा$या  अनकु◌ुलतेने या राशी$या  jयापारW  मंडळीना 

U_ी  ;ाहकांकडून  अOधक लाभ होईल. काहWना भ�ूमलाभ xकंवा धनलाभ होणे संभवते. 

यांh_क  तांh_क  jयवसाय  असणारांना तसेच वैbयकQय jयवसाय  असणारांना आwण 

ओषध �व:ेBयांना  काळ अनकुुल, ?ग@तकारक  व लाभदायक होईल. उ$च बौ�Cक  

काय>/े_ , शाU_ीय  संशोधन काय>/े_  असणारांना काळ ?ग@तकारक  व 



 

 

यशदायक होईल. या राशी$या  �वbया�या�ना  शै/wणक?गती  होRयास  काळ अनकुुल 

होईल. कौटंुhबक सखुसमाधान लाभेल व ?ेमसंबंधात  वाढ होईल. पण या राशी$या  

सMतम Uथानी  असले\या  राहूमळेु दाlपBय  जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवते. तसेच 

�वचार �वकृत होणे संभवते. lहणनू  या राशी$या  नोकरदार मंडळीना वाममाग>  धन सहज 

�मळणे शSय असले तरW तो �वचार मन◌ातनू काढून टाका. काहWना दरू$या  ?वासाचे  

योग येतील. सािBवक  सखुशांतीसाठz ZीदBता_ये  उपासना करा.  
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