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================================================== 

(१) मेष - शार()रक, मान�सक व बौ�/क  असे सव1  2कारचे  आरो6य  आ7ण कौटंु;बक 

सखुसमाधान या >�ट(ने  या म?हAयाचा  काळ या राशीच◌्या मंडळीना  अनकुुल नाह( 

असेच Gहणावे  लागेल. पण शIु  JहाKया  अनकुुलतेमळेु  काह( मनोनकुुल घटना 

घडतील व ?दलासा �मळेल. म?हAयाच ्या पवूा1धा1त  या राशीKया  Oयापार(  मंडळीना �Pी  

Jाहकांकडूनच  अQधक अथ1लाभ  होईल. काह( मंडळीना भ�ूमलाभ तर काह(ना 2Tत�ठा , 

काह(ना मानाच े�थान  तर काह(ना धनलाभ होVयाची  शWयता  ?दसते. पण रवी-मंगळ-

बधु हे तीनह( Jह  2Tतकुल  असXयाने  अनारो6य , काय1  ?दरंगाई, कौटंु;बक Pास , वाद, 

भांडणे, खच1  वाढ,  असमाधानकारक घटना, राहZया  जागेची सम�या  \कंवा  �थावर  

बाबतचा वाद  अशापैक^ कारणांनी P �त  Oहाल .  म?हAयाKया  उZतराधा1त  काह( 

मंडळीना घरातील �2य  जनांपासून फारकत झाXयामळेु  अ�व�थता  येईल. काह(ना 

संतती सम�या  P �त  कर(ल. काह(ना नोकर(त व)र�ठांचा  Pास  सहन करावा 

लागVयाची  शWयता  आहे. जपा. पण गbु Jहामळेु  काह( शभु घटनाह( घडतील. या 

राशीKया  �वcयाdयाeना  �शfणात  उKच 2गती  करणे शWय होईल.  नवे 2ेमसंबंध   

वा �नेहसंबंध  Tनमा1ण  होतील. gयांचा  परध�म1यांशी  OयावसाTयक संबंध आहे अशांना 

अशा संबंधामळेु आQथ1क  लाभ होतील. म?हAयाKया  अखेरKया  सhताहात  अपेifत  

काय1�सjद(  होईल.  पण अ�टम �थानी  असलेXया  शPरुाशीतील  शनीमळेु आजार, 

अपघात होणे संभवते. जपा. कुमागk  �मPांपासनू  Pास  होणे संभवते. जपा. चचंल, 

अि�थर  �वभावावर  TनयंPण   ठेवा. कुला�वा मीची वा �शव शंकराची उपासना करा.  

 

(२) वषृभ - या राशीKया  मंडळीना या म?हAयाचा  पूवा1ध1च   अQधक अनकुुल व 

लाभदायक होईल.  पण Oयापा र-Oयवसाय  असणारांना माP  सव1च  बाबतीत अTनिnचत  

प)रि�थतीला  तoड cयावे लागेल. pव  पदाथा1चे  Oयापार(  आ7ण मानसोपचार तgAय  

तसेच दलाल(, क�मशनवर Oयवसाय  करत असणारांना  संपणू1  म?हAयाचा  काळ  

अनकुुल, 2गTतकारक  व लाभदायक होईल.  �मPांशी  �वत�ुट  येVयाची  शक्यता ?दसते. 

जपा. या म?हAयाKया  काळात �व�वध कारणांनी या राशीKया   मंडळीना अपेifत  असे  

संतTतसखु  �मळVयाची  शWयता  ?दसत नाह(. या राशीKया  गभ1 वती ि�Pयांनी  अकारण 



 

 

दगदग कq नये. आजारपण, अrयासाकडे  दलु1f  अशापैक^ कारणांनी या राशीKया  

�वcयाdयाeKया  शैf7णक  2गतीत  अडथळे येणे संभवते. Zय ◌ामुळे  कौटंु;बक सखुात 

बाधा येणे शWय आहे. जपा. पण गbु JहाKया  अनकुुलतेने  प)रि�थती  आटोWयात  

राह(ल. �थावर  खरेद(�वI^चे  Oयव हार करावयाच ेअसणारांना काळ अनकुुल, लाभदायक व 

सखुकारक होईल. या राशीKया  सhतम �थानी  असलेXया  शPरुाशीतील  शTन Jहामळेु  

�वत :च े \कंवा जीवनसाथीच ेअनारो6याची  सम�या  P�त  कर(ल. Zयामुळे  व दोघांतील 

मतभेदामळेु वैवा?हक सखु �मळणे अशWय होईल. जपा. काह( मंडळीना कुसंगतीची बाधा 

होणे संभवते. जपा. शIु  JहाKया  अनकुुलतेने आQथ1क  Qचतंा करावी लागणार नाह(. 

उलट काह(ना अपेfेपेfा  अQधक अथ1लाभ  होणे संभवते. तसेच काह( मंडळीना बढती, 

काह(ना मानाच े�थान  असेह( काह( �मळू शकेल. काह( मंडळीना 2वासाचे  योग येतील. 

एकंदर(त सं�मu  2कारचे  अनभुव देणारा असा या म?हAयाचा  काळ असेल. कुलदैवताची 

उपासना अन◌ुकुल होईल व Zयामळेु  मन:शांती �मळेल.  

 

(३) �मथनु - या राशीKया  मंडळीना या म?हAयाचा  पूवा1ध1  आQथ1क  सम�या , 

अनारो6य  यांमुळे मन�ताप  सहन करावा लागेलसे ?दसते. �वशषे कqन डोwयाKया  

दखुVयाचा  Pास  होणे संभवते. जपा. पण शIु  JहाKया  अनकुुलतेमळेु अपेifत  

कौटंु;बक सखुात बाधा येणार नाह(. माP  म?हन◌्याKया उZतराधा1त   वाद, भांडणे 

अशापैक^ कारणांनी कौटंु;बक सखुात ब गxृसौyयात  बाधा येVयाची  शWयता  ?दसते. जपा.  

तIारखोर  �वभा व, कोणाशी पटवून न घेVयाची  वZृती  यांमळेुच गxृसौyयात  बाधा येऊ 

शकेल. जपा. या राशीKया  ष�ठ   �थानी  शPरूाशीत  असलेXया  शTन Jह ◌ामळेु या 

राशीKया  मंडळीबाबत  अकारण गैरसमजाने वाईट मत होVयाची  शWयता  ?दसते. जपा. 

मन:शांतीसाठ{ या राशीKया  मंडळीनी आjयािZमक  उपासनेत मन रमवावे, हे उZतम . 

आjयािZमक  उपासनेस काळ अनकुुल  होईल.  या राशीKया  भा6य�थानी  असलेXया  

नेपKयनूमळेु  काह( मंडळीना परदेशगमनाची संधी �मळेल. या राशीKया  यवुकांनी सjया  

आहे ती नोकर(च मनापासून करावी. नवीन काह( करVयाचा  �वचारह( कq नये. Zयासाठ{  

काळ अनुकुल नाह(. अ�वचाराने काह( कराल तर नंतर पnचाZताप   करावा लागेल. जपा. 

पण उKच , Qच\कZसक   बौ�/क  काय1fेP  असणारांना तसेच शा�त◌्र(य संशोधन 

काया1त  काय1रत  असणारांना काळ अनकुुल, 2गTतकारक  व लाभदायक होईल. तसेच 

शासक^य, Tनम-शासक^य नोकरदार मंडळीना म?हAयाचा  उZतराध1  अनकुुल होईल. 

काह(ना बढती, तर काह(ना उKच पद वा मानाच े�थान  �मळVयाची  शWयता  ?दसते. मन 



 

 

व ब/ुीवर  ताबा ठेवून व सहनशील बननू आचरण कराल तर सव1  सखुाचचे होईल.  

 

(४) कक1  - या राशीKया  मंडळीना या म?हAयाKया  काळात रवी-मंगळ-शTन हे तीनह(  
Jह  पणू1पणे  2Tतकुल  असणार आहेत. Zयामळेु  �वभाव  संतापी, हेकट होणे संभवते. 

तसे घडले तर अकारण दगदग कराल व मनास◌ारखे घडले नाह( तर  शार()रक उ�णता   

भडकून उ�णतेचे  �वकार होणे संभवते. जपा. या राशीKया  नोकरदार मंडळीना घर(दार( 

मन�तापच  सहन करावा लागVयाची  शWयता  जाणवते. रWतदाब , }दय�वकार असणारांनी 

तर या 2Tतकुल  काळात मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननूच काळ Oयतीत  करावा, 

तरच फारसे अनारो6य  होणार नाह(. म?हAयाKया  उZतराधा1त  आQथ1क   सम�या  P�त  

करVयाची  शWयता  ?दसते. �शवाय फसवणकू, �वZतहानी  होणेह( शWय आहे. जपा. काह( 

मंडळीना नेP�वकाराचा  तर काह(ना घसा, मानदखुीचा Pास  सहन करावा लागेलसे 

?दसते. कौटंु;बक जीवनात मतभेद, भांडणे यांमुळे  गxृसौyयात  बाधा येणे संभवते. जपा. 

या राशीKया  पंचम �थानी  शPरूाशीत  असलेXया  शTन Jहामळेु  संतTत�वषयक सम�या  

P�त  करतील जपा. Zयामळेु  या राशीKया  �वcयाdयाeKया    शैf7णक  2गतीत  

अडथळे Tनमा1ण  होणे शWय ?दसते. राहूमळेु बंधसुखुात बाधा  येणे संभवते, पाVयाशी  

संबंQधत नोकर(-Oयवसाय  असणारांनी �वशषे जपावे.  जलभय, �वषभय आहे. जपा. अशा 

2Tतकुल  काळात गbु-शIु  या शभु ग◌्रहांची अनकुुलता असXयामळेु   मधनू मधनू 

मनोनकुुल घटना घडतील व ?दलासा �मळेल. या राशीKया  काह( मंडळीना परदेशगमनाची 

संधी 2ाhत  होईल. मन:शWती  2ाhत  होVयासाठ ◌ी u/ेने uीगbुदेव  दZताPयेाची  

उपासना करा. दररोज Tनय�मतपणे “ बावAन  nलोक^  गbुच)रPा “ च ेपठण करा.  

 

(५) �सहं - या राशीKया  मंडळीनी या संपूण1  म?हAयाKया  काळात मन व 

�वचारशWतीवर  ताबा ठेवून व सहनशील बननूच आचरण करावे असे सांगावेसे वाटते. 

मन:शांतीसाठ{ �शवोपासना अनकुुल होईल. अ�व�थ  मनि�थती  रा?हल( तर गहरे नैराnय  

येणेह( शWय आहे. जपा. मानी व अहंकार( �वभावामुळे  Tनयोिजत  काया1त  अडथळे, 

अडचणी Tनमा1ण  होतील व Zयामळेु  असxय मन�ताप  होईल. र�व-मंगळ-राहू पणू1पणे  

2Tतकुल  असXयामळेु  मन�ताप  देणा�या  घटनाच घडVयाची  शWयता  आहे. पण गbु-

शIु  या शभु JहांKया  अनकुुलतेने प)रि�थती  अट◌ोWयात राह(ल. या राशीKया  चतथु1  

�थानी  शPरूाशीत  असलेXया  शTन Jहामळेु  राहZया  जागेची सम�या , �थावरसंबंधी  

वाद मातेशी न पटणे \कंवा मातेस असलेला कसला तर( Pास  अशापैक^ कारणांनी 



 

 

गहृसौyयात  बाधा येणे शWय ?दसते. नोकरदार मंडळीनी �वत :Kया  मानी अQधकारशाह( 

�वभावावर  ताबा ठेवून सामोपचाराच ेआचरण केXयास  खपूच सुखाच ेहोईल. रWत�वकार , 

मखुदंत �वकार बळावVयाची   शWयता  जाणवते. जपा. काह(ंना Zवचा�वकाराचा  Pास  

सहन  करावा लागेलसे ?दसते.  सतत सावधानतेने आचरण करा. �वचाराKया   तंp(त  

वाहन चालवू नका .  अपघात भय आहे. जपा.  कोणZयाह(  कलाfेPातील  मंडळीना 

काळ लाभदायक होईल.  या राशीच े�वcयाथk  मानी, तापट �वभावावर   ताबा ठेवून व 

न�तेचे  आचरण कqन  2Tतकुल  काळावर मात कq शकतील  व शैf7णक  2गती  

कq शकतील. या राशीKया  लेखकांचे �लखाण प�ुतकqपाने 2�स/  होईल. �व�वध  

कारणांनी वैवा?हक जीवनातील सुख लाभणे अशWय होईल. कुलदैवताची व भगवान 

शंकराची उपासना अनकुुल होईल.  

 

(६) कAया  - या म?हAयाKया  काळात या राशीKया  काह(  मंडळीची मनि�थती  थोडी 
�वQचतर्होVयाची  शWयता  ?दसते. उगीचच आपXयाला  काह( आजार झाXयाची  भावना 

P�त  कर(ल. तसेच काXपTनक Qचतंाह( P�त  करतीलसे ?दसते. Zयांच ्या  अशा 

अव�थेचा  गैरफायदा घेऊन Zयांची  फसवणकू होणेह( संभवते. जपा. या राशीKया  मंडळीना  

या म?हAयाचा  पवूा1ध1च  अQधक अनकुुल व लाभदायक होईल. काह(ना मौXयवान  व�तू  

2ाhत  होणेह( शWय आहे. शासक^य, Tनम-शासक^य नोकरदार मंडळीनी म?हAयाKया  

पवूा1धा1तच  जे काय साधावयाच े ते साधनू घेVयाचा  2यZन  करावा. म?हAयाKया  

उZतराधा1त  मन�ताप  देणा�या  घडVयाची  शWयता  ?दसते. Zयामुळे   कौटंु;बक सखुात 

बाधा येणे संभवते. जपा. समाजकाया1ची  आवड असणारांना तसेच  अjयाZमात  रस  

असणारांना 2गतीKया  >�ट(ने  काळ अनकुुल होईल. या राशीKया  यवुकांना अपेifत  

अशी उZतम  नोकर( वा आवडते काय1fेत ् र �मळVयाची  शWयता  आहे. पण 

भावंड�वषयक एखाद( Qचतंा P�त  कर(ल, असे वाटते. काह(ना वात�वकाराचा तर काह(ना 

कण1पीडचेा  Pास  सहन कराव◌ा लागVयाची  शWयता  ?दसते. तसेच काह(ना कुसंगतीचा 

प)रणाम भोगावा लागVयाची  शWयता  आहे. जपा. सा?हZय , कला व I^डा  fेPातील  

मंडळीना काळ 2गTतकारक  होईल, पण �वतंP  OयावसाTयकांना  2Tतकुल  प)रि�थतीला  

सामोरे जावे लागेल. दाGपZयजीवनात  जीवनसाथीKया  �वif hत  आचरणामळेु, \कंवा 

दोघांतील मतभेदामळेु, वादामळेु अपेifत  सखुसमाधान �मळणे अशWय होईल. u/ा  

असेल तर uीगbुदेव  दZताPयेाची  उपासना अनकुुल होईल.  

 



 

 

(७) तळुा - या राशीKया  मंडळीना नोकर(-OयवसायाKया  >�ट(ने  या म?हAयाचा  संपणू1  
काळ अनकुुल, 2गTतकारक  व लाभदायक होईल. उKच बौcQधक काय1fेP  

असणारांना, वैcयक^य Oयवसाय  असणारांना, यां;Pक  तां;Pक  Oयवसाय   असणारांना 

काळ लाभदायक होईल. पण म?हAयाKया  अख◌ेरKया सhताहात  कलाfेPातील  मंडळीना 

थोडा Pास  सहन करावा लागेलसे ?दसते. पण प?हले तीन सhताह  या राशीKया  

सवाeनाच  मन 2सAन  करणारे जातील. पण काह( मंडळीना आरो6य�वषयक  Qचतंा 

P�त  करVयाची  शWयता  आहे. डोके दखुणे \कंवा म�दचूे �वकार P�त  करVयाची  

शWयत◌ा आहे. जपा. गbुकृपेन े या राशीKया  �वcयाdयाeना   अनुकुल व उZसाहवध1क  

होईल व ते सहज र(Zया  अपेifत  शैf7णक  2गती  कq शकतील. तसेच अjयाZमात   

रस असणारांना उपासनेcवारे आjयात ्�मक उAनती  करणे शWय होईल. या राशीKया  

काह( मंडळीना परदेशगमनाची संधी �मळेल. म?हAयाKया  अखेरKया  सhताहात  काह( 

मंडळीचे �मPांशी  वाद, भांडणे होऊन ZयांKयाशी  शPZुव  Tनमा1ण  होVयाची  शWयता  

आहे. जपा. काह(ना अपयश, मानहानीला सामोरे जावे लागेल. काह(ना कानाच े दखुणे 

P�त  कर(ल. या राशीKया  धन�थानी  शPरुाशीतील  शTन असXयामळेु  कुटंुबात अTन�ट  

घटना घडVयाची  शWयता  जाणवते. तसेच आQथ1क  सम�या  P�त  करतीलसे ?दसते. 

कोट1  कचरे( 2करणे  असतील तर Zयांचा  मन�तापच  सहन करावा लागेल. u/ा  

असेल तर uीगणेश  उपासना व uी हनमुान उपासना अनकुुल होईल व बरे वाटेल.  

 

(८) विृnचक  - या राशीKया  मंडळीनी या म?हAयाKया  काळात �वत :Kया  शार()रक-
मान�सक आरो6या कड े �वशषे लf  परु�वणे अगZयाचे  होईल. काळ शTन JहाKया  

साडसेातीचा असनू सतत मन�ताप  देणा�या  घटना घडVयाची  शWयता  आहे. Zयामुळेच  

अनारो6य  होणे संभवते.  यासाठ{ मनाचा Tनधा1र  करा, सहनशील Oहा , आ7ण 

2Tतकुलप)रि�थतीशी  सामना करा. िज�ीला  पेटून अ�वचाराने कोणताह( Tनण1य  घेऊ 

नका. जीवनसाथीशी वाद टाळा. नपेfा  जीवनसाथीKया  अनारो6याची  सम�या  

मना�तापात  भरच घाल(ल. जपा. गैरसमज होणार नाह(त याची काळजी घेतल(त तरच 

गहृसौyय  लाभू शकेल. नोकर(-Oयवसाय  काह(ह( असो, म?हAयाचा  पूवा1ध1  2Tतकुल  

असXयाचाच  अनभुव येईल. पण म?हAयाच◌्या उZतराधा1त  प)रि�थती  सुधारेल. इKछा  

आकांfा  काह( 2माणात  पणू1  होतील. नOया  ओळखी होतील. Zयाचा  खपू उपयोग 

होईल. या राशीKय◌ा �वcयाdयाeKया  शैf7णक2गतीत  अडथळे Tनमा1ण  होतील.   गढू 

संशोधन , सा?हZयTन�म1ती , काला�वषकारास काल अनकूुल होईल. काह(ना नव◌े 



 

 

काय1fेP   �मळू शकेल. शIु  JहाKया  अनकुुलतेमळेु काह( मंडळीना भ�ूमलाभ तर 

काह(ना धनलाभ होणे संभवते. काह(ना 2Tत�ठा  2ाhत  होणे संभवते. म?हAयाKया  

अखेरKया  सhताहात  मनोनकुुल घटना घडतील. काह( भा6यवंत  मंडळीना परदेशगमनाची 

संधी 2ाhत  होईल. नवे �मP  �मळतील. u/ेने  uीगणेश  उपासना व uीहनमुान  

उपासना करा. हनमुानचा�लसा �तोPाचे  पठण करा.  

 

(९) धन ु - या राशीKया  मंडळीना या म?हAयाचा  काळ फारसा अनकुुल नाह(, असेच 
Gहणावे  लागेल. शTन-र�व-मंगळ हे महZZवाचे  तीनह( Jह  पणू1पणे  2Tतकुल  आहेत. 

गbु-शIु  हे शभु Jह  केवळ म?हAयाKया  उZतराधा1तच   काह( 2माणात  अनकुुल 

होतील. Zयामळेु  या राशीKया  मंडळीनी सतत सावधानतेने सव1  Oयवहार  करावेत व मन 

व �वचारशWती  सतत ि�थर , शांत र◌ाखVयाचा 2यZन  करावा, असे सांगावेसे वाटते. 

अ�व�थ  मनि�थती , जबाबदार( पार पाडVयाची  Qचतंा यामुळे कोणी काह( उपदेश केला, 

समजावणय्ाचा 2यZन  केला तर( काह( उपयोग होणार नाह(. कोणाशी पटणार नाह(, 

सखुसमाधान लाभणार नाह(, वा�तसुखु  लाभणार नाह(, Zयासाठ{  मनाचा Tनश◌्चय कqन 

व मन शांत राखनू सहनशील बननू आचरण करता आले पा?हजे. तरच फारसा मन�ताप  

होणार नाह(. जपा. केवळ राहूमळेु नोकरदार मंडळीना नोकर◌ीत फारसा Pास  होणार नाह(, 

असे वाटते. उलट काह( 2माणात  लाभच होतील असे ?दसते. र�Zयावरचे  खाणे शWयतो  

टाळाच. �वषभय संभवते. उषणता �वकारांचे आजार होVयाची  शWयता   जाणवते. �शवाय 

अपघातभय आहे. जपा.  म?हAयाKया  उZतराधा1त  वडील OयWतींशी  मतभेद, वाद 

होVयाची  शWयता  ?दसते. जपा.  पण गbु-शIु  य◌ा शभु JहांKया  अनकुुलतेमळेु  

◌ाथो�या मनोनकुुल घटना घडतील व ?दलासा �मळेल. आपल( राशी गbु Jहाची  राशी 

असXयाने  व गbु Jह  भागय्�थानी  असXयाने  अjयाZमात  रस असणारांना उपासनेcवारे 

मन:शांती �मळ�वणे सहज शWय होईल. या राशीKया  काह( मंडळीना जल2वासाची  तर 

काह(ना परदेशवार(ची संधी �मळेल. uीगbुदेव  दZताPयेाची  उपासना करा. दररोज 

Tनयमाने बावAन  nलोक^  गbुच)रPाचे  पठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशीKया  मंडळीनी या म?हAयाKया  संपूण1  काळात शार()रक-मान�सक 
आरो6य  उZतम  राखVयाकडे  सतत लf  cयावे, असे आJहाने  सांगावेसे वाटते. कारण 

काळ सव1तोपर(  2Tतकुल  आहे. केवळ उKच Qच\कZसक  बौ�/क   काय1fेP  

असणारांनाच काह( 2माणात  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. इतरांनी घर(दार( सतत 



 

 

सावधानतेने आचरण करावे. मन व �वचारशWती  शांत व ि�थर  राखVयाचा  2यZन  

कqनच 2Tतकुल  काळ Oयतीत  करावा. तरच फारसे अनारो6य  होणार नाह(. �व�वध 

आघा�यावर(ल प)रि�थतीशी  मुकाबला करावा लागणार असXयाने  सव1  2कारची  

आरो6यसंपAनता  राखणे आवnयक  आहे. रवी-मंगळ-शुI  पणू1पणे  2Tतकुल   असXयाने   

आQथ1क  Qचतंा, कौटंु;बक सखु, वैवा?हक जीवनातील सुख, गहृसौyय  यांत बाधा Tनमा1ण  

होणे संभवते. जपा. gया ◌ंचा भागीदार(त Oयापार -Oयवसाय  असेल Zयांनी  भागीदार(त बाधा 

येणार नाह(, याची �वशषे काळजी �यावी . कोट1  2कर णे असतील तर ती पढेु 

ढकलVयाचा  2यZन  करावा. आजारपण, अrयासाकडे  दलु1f  अशापैक^ कारणांनी या 

राशीKया  �वcयाdयाeKया  शैf7णक  2गतीत  अडथळा Tनमा1ण  होणे संभवते. 

संततीबाबत अAय  सम�यानाह(  तoड cयावे लागेल. नोकर(त व)र�ठांशी  वाद, मतभेद होणे 

संभवते. जपा. केवळ अनुकुल बाब Gहणजे  gयांKया  जAमकंुडल(त  अचानक धनलाभाचा 

योग आहे अशापैक^ काह(ना अचानक धनलाभ होणे संभवते. काह( मंडळीना वारसा 

हWकाने  धनलाभ होऊ शकेल. तसेच या राशीKया  काह( भा6यवान  मंडळीना 

2देशगमनाची  संधी �मळेल. मन:शांतीसाठ{ कुलदैवताची व uीxनमुानाची  उपासना करा.  

 

(११) कंुभ - सjया  या राशीKया  मंडळीचे मन अTतशय हळवे झाले असXयास  मान�सक 

संवेदनाह( अTत शी�  होत असतील असे वाटते. तसे असेल तर �वभाव   अZयंत  

अि�थर  झाला असनू सतत अ�वचाराने आचरण घडत असXयाची  शWयताह(  जाणवते. 

Zयाच2माणेआQथ1क  Qचतंा असXयास   बोलणे अTत फटकळ होत असVयाची  शWयताह(    

जाणवते. Gहणनू  मनावर ताबा ठेवा, �वचारपूव1क  आचरण करा. Zयामळेु  मन�ताप  कमी 

होईल व �वपर(त असे काह( घडणार नाह(. या राशीKया  नोकरदार मंडळीना म?हAयाचा  

पवूा1ध1  अनकुुल होईल. या राशीKया  अQधकार( मडळीना वाममाग1  धन सहज �मळणे 

शWय असले तर( Zयांनी  तो मोह टाळणेच सखुाचे होईल. Zयामळेु  म?हAयाKया  

उZतराध1 ◌ातजे काय घडले Zयाला  शांत मनाने सामोरे जा. उ�णता  �वकारांनी अनारो6य   

होणे संभवते. काह( मंडळीना पोट�वकाराचा तर काह(ना मूP�वकाराच ◌ा आजार P�त  

कर(लसे वाटते. जीवनसाथीशी वाद, भांडण कq नका. मौन �त  धारण करा. तेच सखुाचे 

होईल. या राशीKया  सhतम �थानी  असलेXया   गbु Jहामळेु   �ववाहेKछू  च े �ववाह 

ठरतील. नवे 2ेमसंबंध  वा �नेहसंबंध  Tनमा1ण  होतील. 2वासाचे  योग येणेह( शWय 

आहे.  यां;Pकत ◌ा◌ं;Pक नोकर(Oयवसाय , औषध�वIेते , लोखडंी सामानाच ेOयापार(  यांना 

काळ 2गTतकारक  होईल.  या राशीKया  �वcयाdयाeना  शैf7णक  2 गतीस काळ 



 

 

अनकुुल होईल. माP  Zयाना  आरो6य  उZतम  राखता आले पा?हजे. म?हAयाचा  अखेरचा 

सhताह  सखुसमाधान देईल. u/ा  असेल तर कुलदैवताची उपासना व uीxनमुाना ची  

उपासना   मना:शांती देऊ शकेल.  

 

(१२) मीन - सjया  या राशीKया  मंडळीचा �वभाव  अTतशय अि�थर , चचंल, लहर( 
असा झाला असावा, असे वाटते. Zयामळेु  कोणी काह( समजावनू सांQगतले तर( ते सहन 

होत नसावे, अशीह( शंका येते. सखुासीनतेकडे मनाचा ओढा असXयामळेु  असे घडत 

असावे. तसे असेल तर येथे �प�टच  सांQगतले पा?हजे क^ Zयांनी  सतत सावधानतेने 

आचरण करावे. कारण अपघात भय आहे. काह(ंना Qचतंेमुळे मान�सक OयJता  आल( 

असाव◌ी, असेह( वाटते. Zयामळेु  गहरे नैराnय  येणेह( शWय आहे. म?हAयाचा  पूवा1ध1  

2Tतकुल  असXयाने   असे होणे शWय आहे. पण म?हAयाचा  उZतराध1  खपूच अनकुुल व 

लाभदायक होईल. Zयामळेु  धीर धरा आ7ण आपले दैनं?दन कत1 Oये   Oयवि�थत  पाडा. 

शIु  JहाKया  अनकुुलतेने कौटंु;बक सखु लाभेल. नोकर(-Oयवसायात  अनकुुल प)रि�थती  

राह(ल. शार()रक- मान�सक आरो6य  सुधारेल. बौ�/क  काय1fेP  असणारांना 

अपेifत  2गती  करणे शWय होईल. गhुत  पोल(स खाZयातील  मंडळीना काळ अनकुुल 

व 2गTतकारक  होईल. शा�त◌्र(य  संशोधन काया1त  काय1म6न  असणारांना काळ 

उपयWुत  व 2गTतकारक   होईल. पण �व�वध कारणांनी संततीबाब◌◌्त्Kया  सम�या  P�त  

करVयाची  शWयता  ?दसते. या राशीKया  गभ1वती  ि�Pयांनी  अकारण दगदग कq नये. 

�मPसखु   लाभेल. gयांची  शतेीवाडी असेल Zयांना  ती खपू लाभदायक होईल. माP  

gयांना   वाममाग1  धन सहज 2ाhत  होणे शWय असले तर( Zयांनी  तो मोह टाळावाच.  

तसेच राहूमळेु वैवा?हक सखुात बाधा येणे संभवते. जपा. u/ा  असेल तर �शवोपासना 

करा \कंवा uीगbुदेव  दZताPयेाची  उपासना करा. बावAन  nलोक^  गbुच)रP  दररोज 

Tनय�मतपणे वाचा.  
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