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(१) मेष  - या  राशीच्या मडंळीना या महिन्याच्या काळात कौट ंबिक स खाच ेदषॄ्टीने रवि, श क्र, शनन ि िर्षल 

िे चार ग्रि पूर्षपरे् प्रनतक ल असर्ार आिेत. त्याम ळे या राशीच्या कािींना आर्थषक र्चतंा तर कािीना 
कौट ंबिक अनारोग्य, तसेच स्ित:च्या ककंिा जीिनसाथीच्या अनारोग्यास सामोरे जािे लागेलसे हदसते. ताप 

येरे्, अपचन िोरे्, पोटाच ेविकार िळािरे्, मूत्राशयविकार जडरे् अशापैकी एखादा आजार त्रस्त करण्याची 
शक्यता हदसते. महिन्याच्या उत्तरार्ाषत क संगतीचा त्रास िोरे् संभिते. तसेच नोकरीत िररष््ांचा त्रास िोरे् 

संभिते. जपा. महिन्याच्या प्रथम सप्तािात या राशीच्या कािी मंडळीना अनत शारीररक-मानससक कष्ट 

सिन कराि ेलागतीलसे हदसते. त्याम ळे शारीररक उष्र्ता भडकून मूळव्यार्ीसारख्या उष्र्ता विकारांचा 
त्रास सिन करािा लागेल. कािींच्या दापंत्यजीिनातील स खात िार्ा येईल. िाती घेतलेल्या कायाषत अडथळे 

ननमाषर् िोतील. िाममागष र्न समळविण्याचा मोि कटाक्षाने टाळा. तसेच शक्यतो प्रिासिी टाळाच. कारर् 

मनस्ताप सिािा लागण्याची दाट शक्यता आिे. व्ययस्थानी असलेल्या िर्षलम ळे अकारर् शत्र त्ि ननमाषर् 

िोरे् शक्य आिे. या राशीच्या कािी मंडळीना तर िअेब्रू िोर्ार  य ककंिा जजिािरच्या प्रसंगाला तोंड द्याि े

लागेलसे हदसते. जपा. ग रु ग्रिाच्या अन क लतेम ळे मर्नू मर्नू मनोन क ल घटना घडतील. त्याम ळे िोर्ारा 
मनस्ताप स सह्य िोईल. 

(२) िॄषभ - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा पूिाषर्षच अर्र्क अन क ल असर्ार आिे. विशरे् करून 

विद्याथी आणर् र्चककत्सक िौविक कायषक्षेत्र ि कलाक्षेत्र असर्ार  या मंडळीना या महिन्याचा पूिाषर्ष तर 
अर्र्कच अन क ल िोईल. लाभ उ्िा. मात्र समत्रांशी भांडरे् िोण्याच ेप्रसंग टाळाच. शासकीय, ननम-शासकीय 

नोकरदार मंडळीना आर्थषक लाभ िोतील ि हितशत्रूिंर मात कररे् शक्य िोईलसे हदसते. .मात्र महिन्याच्या 
उत्तरार्ाषत उष्र्तेच्या विकारांच े प्रािल्य िोऊन अनारोग्य िोरे् संभिते. या राशीच्या कािी मंडळीना 
अपचन, पोटाच े विकार िा मूत्राशयविकाराचा असह्य त्रास सिन करािा लागण्याची शक्यता आिे. रवि-

मंगळ-रािूम ळे दांपत्यजीिनातील स खात अनारोग्य, िाद, भांडरे् यांम ळे िार्ा येरे् शक्य आिे. जपा. िीज, 

पार्ी यांपासून अपघात भय आिे. जपा. उद्योग-व्यिसाय करत असर्ार  या या राशीच्या मंडळीना 
व्यािसानयक अजस्थर पररजस्थतीला तोंड द्यािे लागेल. भागीदारीत उद्योग-व्यिसाय करत असर्ारानंी 
भागीदारांत संशयाची पररजस्थती ननमाषर् िोर्ार नािी याची काळजी घ्यािी. कोटषप्रकररे् असतील तर ती प ढे 

ढकलण्याचा प्रयत्न करािा. अशा पररजस्थतीत या राशीच्या द्रि पदाथाांचा व्यापार करत असर्ारांना ि 

मानससक रोग तज्दद्न्यांना काळ अन क ल ि लाभदायक िोईल. श्रिा असले तर मनापासून केलेली 
सशिोपासना अन क ल िोईल ि त्याम ळे मनाला येर्ारे नैराश्य ि मरगळ नािीशी िोईल. 

(३) शमथनु - या महिन्याच्या काळात या राशीच्या मंडळींचा स्िभाि अनतशय चचंल ि अजस्थर झाला 
असण्याची दाट शक्यता आिे. त्याम ळे मनाची अस्िस्थता त्रस्त करीत असली पाहिजे. तसे असेल तर मन 

जस्थर, घट्ट ि खिंीर िोण्यासा्ी उत्साििर्षक उपायांचा अिलंि करािा लागेल. विशरे् करून महिन्याच्या 
पूिाषर्ाषत अर्र्क मानससक अस्िस्थतेचा त्रास िोरे् संभिते. पर् ग रु-श क्राच्या श भ योगाम ळे मनोन क ल 

घटना घडतील ि मनस्िास््य लाभेल. अध्यात्मात रस असर्ारांना आध्याजत्मक प्रगती कररे् शक्य  

िोईल.  सामाजजक  कायाषत  कायषरत  असर्ारांना प्रगती कररे् शक्य िोईल. पर् सतंतीच े आजार, 



जिळच्या मंडळींच ेदरूत्ि ननमाषर् झाले नािी, तरच क ट ंिात घडर्ार  या श भ घटनांचा आनंद ि स खसमार्ान 

अन भिू शकाल. शतेी व्यिसाय असर्ारांना काळ लाभदायक िोईल. संतनतस ख ि समत्रस ख लाभेल. 
शासकीय, ननम-शासकीय नोकरदार मंडळीना, या राशीच्या ज्दया मंडळीचा परर्मीयांशी व्यािसानयक संिंर् 

आिे अशांना तसेच उच्च िौविक शास्त्रीय संशोर्न  क्षेत्रात कायषरत असर्ारांना महिन्याचा उत्तरार्ष 
प्रगनतकारक ि लाभदायक िोईल. जीिनसाथीच े अनारोग्य, मतभेद, िाद अशापैकी कारर्ांनी 
दांपत्यजीिनातील स खात िार्ा येरे् संभिते. कािी मंडळीना सूचक स्िप्ने पडतील तर कािीना 
परदेशगमनाची संर्ी समळेल. श्रिा असेल तर सशिोपासना अन क ल िोईल. 

(४) ककक  - शारीररक, मानससक आरोग्याच्या दषॄ्टीने या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा उत्तरार्ष                                   
प्रनतक ल असर्ार आिे. स्ित:च ेि सतंतीच ेअनारोग्य, िाती घेतलेल्या कायाषत िोर्ारी हदरंगाई, खचष िाढ 

अशापैकी कारर्ांनी मन अस्िस्थ िोईल ि त्याम ळे गिरे नैराश्य येरे् संभिते. नोकरीत िररष््ांचा त्रास सिन 

करािा लागेल. अपेक्षक्षत सतंनतस ख लाभेलच याची खात्री नािी. त्याम ळे कौट ंबिक स खसमार्ान लाभेलच 

याची खात्री देता येत नािी. अशा पररजस्थतीत महिन्याच्या पूिाषर्ाषतच ग रु-श क्र या श भ ग्रिांच्या निपंचम 

योगाम ळे इच्छाआकांक्षा परू्ष िोतील. अनेक मागाांनी अथषलाभ िोरे्िी शक्य आिे. गूढ ि शास्त्रीय संशोर्न 

कायाषत कायषरत असर्ारांना प्रगतीच्या दषॄ्टीने ि विद्या्याांना शैक्षणर्क प्रगतीस महिन्याचा पूिाषर्ष अन क ल 

िोईल. वििािेच्छू य िकय ितींच े वििाि ्रतील. निे समत्र समळतील. या राशीच्या व्यापारी मंडळीना स्त्री-
ग्रािकांकडूनच अर्र्क अथषलाभ िोईल. या राशीच्या कािी मंडळीना भूसमलाभ तर कािीना मानाच ेस्थान िा 
पद प्राप्त िोरे् संभिते. महिन्याच्या उत्तरार्ाषत रक्तदाि, हॄदयविकार असर्ारांनी विशरे् जपािे. 
उष्र्ताविकारांचा त्रास िोरे् संभिते. पाण्यापासून र्ोका संभितो. गभषिती जस्त्रयांनी अकारर् दगदग करू 

नये. कािी मंडळीना अपप्रचाराचा त्रास िोईलसे हदसते. या राशीचा स्िामी चदं्र िा मनाचािी कारक असल्याने 
विशरे् करून मन:शक्ती िाढविरे् जमल्यास खपूच स खाच ेिोईल. 

(५) श िंह - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ नोकरी-व्यिसायाच्या दषॄ्टीने अन क ल ि लाभदायक 

असल्याचाच अन भि येईल. पर् सिष प्रकारच्या नोकरदार मंडळीना मात्र  महिन्याचा  पूिाषर्षच  अर्र्क  

मनोन क ल  घटना घडविर्ारा  असल्याचा  अन भि  येईल. महिन्याच्या पूिाषर्ाषत ग रु-श क्र या श भ ग्रिांच्या 
श भ योगाम ळे या राशीच्या सिाांनाच विविर् मागाांनी आर्थषक लाभ िोरे् संभिते .तसेच या राशीच्या 
र्चककत्सक िौविक नोकरी-व्यिसाय असर्ारांना, िककली-सल्लागारी व्यिसाय असर्ारांना, सशक्षर्क्षेत्रात 

कायषरत असर्ाराना, िैद्यकीय व्यिसाय असर्ारांना, और्र्विके्रत्याना, यांबत्रकतांबत्रक व्यिसाय 

असर्ारांना अशा सिाांना या महिन्याचा काळ अन क ल, प्रगनतकारक ि लाभदायक असल्याचा अन भि येईल.  

मात्र महिन्याच्या उत्तरार्ाषत कौट ंबिक स खसमार्ान ि सतंनतस खाच ेदषॄ्टीने काळ प्रनतक ल असल्याचाच 

अन भि येईल. म लांच ेआजारपर् ककंिा आचरर्विर्यक समस्या त्रस्त करतील. क ट ंिात गैरसमजाने िाद, 

भांडरे्, असमार्ानकारक घटना घडण्याची शक्यता हदसते. कािी मंडळीना राित्या जागेची समस्या ककंिा 
स्थािरसंिंर्ी समस्या मनस्ताप देतील. या राशीच्या गभषिती जस्त्रयांनी अकारर् दगदग करू नये. 

दांपत्यजीिनात मतभेद, िाद, गैरसमज अशापैकी कारर्ांनी स खसमार्ान समळरे् अशक्य िोईल. जपा. या 
राशीच्या सिाांनी सतत सािर्ानतेनेच आचरर् कराि.े अपघातभय संभिते. जपा. सिषसार्ारर्परे् या 
राशीच्या मंडळीचा स्िभाि मानी ि अिंकारी असल्याने त्यांनी मनािर संयम ्ेिून ि सिनशील िननू 

आचरर् केल्यास िोर्ारा मनस्ताप खपूच कमी िोईल. 

(६) कन्या - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या पूिाषर्ाषत रवि-शनन िे दोन ग्रि ि उत्तरार्ाषत मगंळ 



प्रनतक ल असर्ार आिे. त्याम ळे िाढता खचष, आर्थषक र्चतंा, फ़सिरू्क अशापैकी कारर्ांनी असह्य 

मनस्ताप सिन करािा लागण्याची शक्यता हदसते. जपा. तसेच क ट ंिात अननष्ट घटना घडरे् संभिते. कािी 
मंडळीना कोटष प्रकरर्ाचा त्रास सिन करािा लागेल. पर् ग रु-श क्राच्या अन क लतेन ेपररजस्थती अटोक्यात 

रािील ि अन क ल घटना घडून िोर्ारा मनस्ताप स सह्य िोईल. या राशीच्या कािी मंडळीना डोळ्याच्या 
द खण्याचा त्रास सिन करािा लागेल. महिन्याचा उत्तरार्ष या राशीच्या नोकरदार मंडळीना अन क ल, 

प्रगनतकारक ि लाभदायक िोईल. स्ितंत्र व्यिसाय असर्ारांना निा ि रूप येईल. त्यांची मित्त्िाकांक्षा 
िाढेल. पर् महिन्याचा उत्तरार्ष कौट ंबिक स खाचे दषॄ्टीने प्रनतक लच िोईल. गैरसमज, िाद, भांडरे्, 

असमार्ानकारक घटना, राित्या जागेिाितची समस्या ककंिा स्थािरसंिंर्ी समस्या त्रस्त करतील. जपा. 
शनन ग्रिाच्या साडसेातीचा काळ असल्याने काल्पननक र्चतंांम ळे सकारर्-अकारर् मन अस्िस्थ रािील.  
कािी मंडळीना उगीचच कसल्या तरी आजारभािननेे नैराश्य येईल. जीिनसाथीचा स्िभाि लिरी ि विक्षक्षप्त 

झाल्यास दांपत्यजीिनात मतभेद ि भांडरे् िोतीलसे हदसते. कोटष प्रकररे् असतील तर ती प्रयत्न करून प ढे 

ढकलरे्च इष्ट िोईल. भागीदारीत उद्योग-व्यिसाय असेल तर संशयाची पररजस्थती ननमाषर् िोर्ार नािी 
याची काळजी घ्यािी लागेल. अध्यात्मात रस असर्ारांना उपासनेद्िारे आध्याजत्मक प्रगती करण्यास ि 

मन:शांती समळिण्यास काळ अन क ल िोईल. 

(७) तुळा - भािनाशील मन ि अनत विचार याम ळे या राशीच्या मंडळीना शारीररक-मानससक आरोग्याच्या 
दषॄ्टीने या महिन्याचा काळ प्रनतक ल असर्ार आिे. त्याम ळे सतत मनाविरुि घडर्ार  या घटनांचा म कािला 
करण्यासा्ी मन शांत ि खिंीर ्ेिण्याचा आणर् अकारर् अनत विचार न करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. 
ज्दयांना रक्तदाि ककंिा हॄदयविकार आिे त्यांनी तर विशरे्च काळजी घेतली पाहिजे. मनस्तापाने थकिा 
जार्िेल. जपा. आप्तेष्टांशी िोर्ारे िाद, भांडरे् टाळा. नपेक्षा शारीररक उष्र्ता भडकून डोळे, घसा, मान 

यांच े आजार िोरे् संभिते. फ़सिर् कीने आर्थषक न कसान िोरे् संभिते. अनत विचाराने डोकेद खी िा 
मेंदवूिकार िोरे् संभिते. कािींना म दतीचा ताप येरे् तर कािींना त्िचारोग, म खदंतरोग अशापैकी आजार 
सिन कराि े लागतील. जपा. या राशीच्या ज्दया मंडळींची नोकरी कष्ट-पररश्रमाची आिे त्यांना कामाचा 
असह्य तार् सिन करािा लागेलसे हदसते. अशा पररजस्थतीत श क्राच्या अन क लतेन ेमर्नू मर्नू मनोन क ल 

घटना घडतील ि मनाला हदलासा समळेल. तसेच या राशीच्या ज्दया मंडळींच्या जन्मक ं डलीत अचानक 

लाभाच ेयोग असतील अशापैकी कािींना अचानक र्नलाभ ककंिा िारसा िक्काने र्नलाभ िोरे् शक्य आिे. 

शनन ग्रिाच्या साडसेातीचा काळ आिे िी िाि सतत ध्यानात ्ेिूनच सतत नम्रतच ेआचरर् कररे् स खाच े

िोईल. श्रिा असेल तर सशिोपासना ि मारुतीची उपासना केल्यास खपूच हदलासा समळेल. 

(८) िशृ्चिक  - या राशीच्या मंडळींचा मूळ स्िभाि तापट, िेकट, िट्टी, मानापमान फ़ार अशा प्रकारचा 
असण्याची शक्यता असते. म्िरू्न सांगािेसे िाटते की सध्याच्या विपरीत काळाशी म कािला करण्यासा्ी 
मन ि ि िी शांत ि जस्थर ्ेिा ि संयम राखनू सिनशीलतेच ेआचरर् करा. असह्य मनस्तापाम ळे शारीररक-

मानससक अनारोग्य संभिते. सिष आर्थषक व्यििार सािर्ानतेने ि विचारपूिषकच करा. फ़सिरू्क िोर्ार 
नािी याची काळजी घ्या. स्िाभाविक दोर्ाम ळे अनत श्रम, दगदग िोरे् संभिते. या राशीच्या सिषच नोकरदार 
मंडळीना प्रनतक ल पररजस्थतीला सामोरे जािे लागेल. रक्तदाि, हॄदयविकार अस ेआजार असर्ारांनी मन 

अगदी शांत ्ेिण्याचा कटाक्षाने प्रयत्न करािा. अनत विचार करू नये. नव्या उलाढाली करू नका. अन क ल 

काळ येईल तेव्िा जे कािी साध्य कराियाच े त्याची पूिषतयारी करून ्ेिण्यास िरकत नािी. सध्याच्या 
प्रनतक ल काळात ग रु-श क्राच्या अन क लतेने मर्नू मर्नू मनोन क ल घटना घडतील ि मनाला हदलासा 



समळेल. या राशीच्या वििािेच्छू य िकय ितींच ेवििाि ्रतील ककंिा संपन्न िोतील. या राशीच्या र्चककत्सक 

िौविक  ि शास्त्रीय संशोर्न  क्षेत्रात  कायषरत असर्ारांना , साहिजत्यकांना ि  कलािंतांना प्रगती, यश ि 

अथषलाभ या दषॄ्टीने काळ अन क ल िोईल. कौट ंबिक जीिनात विविर् कारर्ांनी अशांत पररजस्थती ननमाषर् 

झाल्यास अपेक्षक्षत गिृसौख्य समळर्ार नािी. जपा. श्रिा असेल तर श्रीगरे्श ि श्रीिन मान उपासना मनाला 
हदलासा देईल. 

(९) धनु  - या राशीच्या मंडळीना नोकरी-व्यिसायाच्या दषॄ्टीने महिन्याचा पिूाषर्ष अन क ल ि प्रगनतकारक 

असला तरी प्रथम सप्तािात मनस्ताप देर्ार  या घटना घडण्याची शक्यता आिे. कािी ज नी दिलेली प्रकररे् 

असतील तर त्यांचा प न्िा त्रास िोरे् संभिते. महिन्याच्या द सर  या सप्तािात स्िाभाविक दोर्ांम ळे अकारर् 

श्रम, दगदग िोरे् संभिते. त्याम ळे आरोग्यविर्यक समस्या ननमाषर् िोरे्िी शक्य आिे. जपा. महिन्याचा 
पूिाषर्ष शासकीय, ननम-शासकीय नोकरदार मंडळीना, िककली-सल्लागारी व्यिसाय असर्ारांना, तसेच 

र्चककत्सक िौविक व्यिसाय असर्ारांना अन क ल ि लाभदायक िोईल. अध्यात्मात रस असर्ारांना 
उपासनेद्िारे प्रगती सार्रे् शक्य िोईल. महिन्याचा उत्तरार्ष कला क्षेत्रातील मंडळीना अन क ल िोईल. या 
राशीच्या कािी मडंळीना परदेशगमनाच ेतर कािीना जलप्रिासाच ेयोग येतील. ग रु ग्रिाच्या अन क लतेन ेसिष 
प्रकारच ेआरोग्य उत्तम रािील; पर् हदनांक ९ पासून मंगळ-िर्षल कें द्र योग िोत असल्याने स्िाभाविक दोर् 

ि कोर्ाशी न पटिून घेण्याच्या िॄत्तीम ळे मनस्ताप सिन करािा लागेल. त्याम ळे गॄिसौख्य समळरे्िी 
कह्र् िोईल. महिन्याच्या उत्तरार्ाषत नोकरी-व्यिसायात सतत मनाविरुि घटना घडतील ि त्याम ळे मन 

अस्िस्थ िोईल ि नैराश्य येईल. जपा. म लांपैकी कोर्ाची कसली तरी समस्या त्रस्त करील. श्रिा असेल तर 
श्रीग रुदेि दत्तात्रयेाची उपासना अन क ल िोईल ि मनाला हदलासा समळेल. 

(१०) मकर  - या महिन्याचा उत्तरार्षच या राशीच्या शासकीय, ननम-शासकीय सेिेत कायषरत असर्ारांना 
अन क ल, प्रगनतकारक ि लाभदायक िोईल. तसेच कोळसा ि रासायननक पदाथष विके्रत्यांना स िा महिन्याचा 
उत्तरार्षच अन क ल ि लाभदायक िोईल. पर् महिन्याच्या पूिाषर्ाषत रवि-शनन य तीम ळे ि हदनांक ९ पासून 

मंगळ ग्रि राशीच्या व्ययस्थानी जात असल्याम ळे मानिानी िोण्याची ि थोड्या अडचर्ी, अडथळे येऊन 

असह्य मनस्ताप सिन करािा लागण्याची शक्यता हदसते. विशरे् करून कला-क्षेत्रातील मंडळीना अर्र्क 

त्रास िोईलसे हदसते. या राशीच्या कािी मंडळीना आर्थषक र्चतंा त्रस्त करील. कािींना नव्या आर्थषक 

जिािदार  य़ा पूर्ष करण्यािाितची र्चतंा सतािेल. िाम-मागष र्न समळिरे् ज्दयानंा सिज शक्य आिे अशा 
मंडळींनी तो मोि टाळािाच असे आग्रिाने सागंािेस ेिाटते. पर् ग रु-श क्र या श भ ग्रिांच्या श भ योगाम ळे 

महिन्याच्या पूिाषर्ाषत मर्ून मर्नू मनोन क ल घटना घडतील ि मनाला थोडा हदलासा समळेल. उच्च िौविक 

ि शास्त्रीय संशोर्न क्षेत्रात कायषरत असर्ारांना काळ अन क ल, प्रगनतकारक ि घेतलेल्या पररश्रमांच ेसाथषक 

झाल्याच ेसमार्ान देर्ारा असाच ससि िोईल. या राशीच्या कािी मंडळीना परदेशगमनाच ेयोग येतील. या 
राशीच्या विद्या्याांना शैक्षणर्क प्रगतीस काळ अन क ल िोईल. पर् या राशीच्या मंडळीना संतनतविर्यक 

एखादी समस्या त्रस्त करीलस ेिाटते. क लदैिताची उपासना अन क ल िोईल. 

(११) कुिं भ - या राशीच्या मंडळींच ेमन सध्या अनतशय कोमल झाले असाि,े अस ेिाटते. त्याम ळे मानससक 

संिेदनािी शीघ्र िोत असतील. अस ेअसेल तर थोड ेकािीिी मनाविरुि घडले तर लगेच गिरे नैराश्य येत 

असािे. अशा पररजस्थतीत स्िभाि अनतशय लिरी, चंचल, अजस्थर िनत असल्याने िातून अविचाराने खचष 
िोरे्, कोर्ालािी टाकून िोलरे्, विर्चत्र आचरर् कररे् अशा गोष्टी घडू शकतात. जपा. अशा पररजस्थतीत 

कौट ंबिक स खसमार्ान समळत असले तरी नातेिाईक मंडळीशी न पटल्याने मनस्ताप िोरे् संभिते. 



महिन्याच्या प्रथम सप्तािात शक्यतो प्रिास टाळा. प्रिासात मनस्ताप ि मानिानी िोण्याची शक्यता 
हदसते. हदनांक ९ नंतर मंगळ या राशीच्या लाभस्थानी गेल्यािर कािी मंडळीना मौल्यिान िस्त ू 

समळण्याची  शक्यता हदसते.  पर् सामान्य  नोकरदार मंडळीना  मात्र कष्ट, पररश्रम करूनच खचाषची 
तोंडसमळिर्ी करािी लागेल. महिन्याच्या उत्तरार्ाषत शासकीय, ननम-शासकीय नोकरदार मंडळीना काळ 

प्रगनतकारक ि लाभदायक असल्याचा अन भि येईल. कािी मंडळीना अर्र्कार पद तर कािींना प्रनतष््ा 
प्राप्त िोर्ारे स्थान समळेल. मात्र समत्र मंडळीशी वित ष्ट येर्ार नािी याची काळजी घ्या. स्ितंत्र व्यिसाय 

असर्ारांच्या व्यिसायात मात्र अडचर्ी, अडथळे ननमाषर् िोरे् संभित.े जपा. महिन्याच्या पूिाषर्ाषत ग रु-श क्र 

श भ योगाम ळे या राशीच्या मंडळीना कमी-अर्र्क प्रमार्ात विविर् प्रकारच ेलाभ िोतील, असे िाटते. 
(१२) मीन - सध्या या राशीच्या मंडळीचा स्िभाि अनतशय चचंल, अजस्थर ि लिरी असा झाला असण्याशी 
शक्यता जार्ित.े र्ाक, दडपर् सिन िोत नसािे. या राशीच्या लिान म लांकड ेपालकांनी विशरे् लक्ष देरे् 

जरूरीच ेिोईल. पर् ग रु-िर्षल योगाम ळे या राशीच्या शास्त्रीय संशोर्न कायाषत कायषरत असर्ारांना काळ 

प्रगनतकारक ि यशदायक असल्याचा अन भि येईल. मात्र त्यांनी मन सतत उत्सािी रािील याची काळजी 
घेतली पाहिज.े या राशीच्या व्ययस्थानी असलेला नेपच्यून ग प्त पोलीस खात्यात काम करत असर्ारांना 
उपय क्त िोईल. प्रिासाच ेयोग येतील, या राशीच्या साहिजत्यकांच ेग्रंथलेखन प्रससि िोईल. या राशीच्या 
व्यापारी मंडळीना स्त्री-ग्रािकांकडूनच अर्र्क अथषलाभ िोईल. रवि-शनन प्रनतक ल असल्याने असह्य 

मनस्तापाम ळे शारीररक अनारोग्य िोरे् शक्य आिे. जपा. िाद, भांडरे् यांम ळे कौट ंबिक स ख ि गॄिसौख्य 

समळेलच याची खात्री देता येत नािी. जपा. घरी िडील मंडळीशी पटर्ार नािी, तर नोकरीत िररष््ांशी 
मतभेद, िाद िोरे् संभिते. नोकरी कोर्त्यािी प्रकारची असो, कामाचा तार् सिन करािा लागेल. स्िततं्र 

व्यिसाय असर्ारांच्या व्यिसायात अडचर्ी, अडथळे ननमाषर् िोतील. महिन्याच्या पूिाषर्ाषत कािी मंडळीना 
क संगतीम ळे आर्थषक न कसान सिन कराि ेलागण्याची शक्यता हदसते. जपा. एकंदरीत पािता या राशीच्या 
मंडळीना या महिन्याचा काळ फ़ारसा अन क ल नािी असेच म्िर्ािे लागेल. अशा पररजस्थतीत 

मनस्िास््यासा्ी श्रीग रुदेि दत्तात्रयेाची उपासनाच मनाला हदलासा देईल. 
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