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((((११११) ) ) ) मेषमेषमेषमेष    - - - - या  राशी�या  मंडळीना या  मिह$या�या पूवा&धा&त मनःताप देणा+ या घटनांना सामोरे

जावे लागेल.  पण गु2-शबुा�या अनुकुलतेने कौटंिबक सुखसमाधान लाभेलु .  कुटंबात शभु घटनाु

घडतील.  तरीही आ:े;ांत गैरसमज,  भांडणे हो=याची श?यता िदसते.  आिथ&क लाभ होतील;  पण

फ़सवणुकीचा ऽास होणेही संभवते. या राशी�या काही मंडळीना आिथ&क जबाबदा+ या पूण& कर=याबाबत

िचंता उFप$न हो=याची श?यता आहे. तसेच मुलां�या आचरणिवषयक समःया, अनारोGय अशापैकी

कारणांनी संतितसुखात बाधा येणे संभवते.  वैHकीय शाखेचे िशIण घेत असलेJया िवHाKयाLना,

वैHकीय Mयवसाय असणारांना, औषध िवबेFयांना,वैHक शाOीय संशोधन काया&त रत असणारांना या

मिह$याचा काळ अनुकुल, ूगितकारक व लाभदायक होईल. तसेच खाण उHोग व कोळसा Mयापारी,

िचिकFसक बौिRक Mयवसाय असणारे,  शासकीय,िनम-शासकीय नोकरदार मंडळी अशा सवाLना

मिह$याचा उSराध& लाभदायक होईल. .  या राशी�या Mययःथानी असलेला हष&ल तापदायक ठरेल.

Uहणून Vदयिवकार असणारांनी अित िवचार कW नये व मन शांत ठेवावे

((((२२२२) ) ) ) वॄषभवॄषभवॄषभवॄषभ    ----  या राशी�या मंडळींना या मिह$या�या काळात रिव-बुध-मंगळ हे तीन मह ूितकुल

असून गु2-शबु अनुकुल आहेत. Fयामुळे िविवध कारणांनी मनःताप सहन करावा लागून शारीिरक-

मानिसक अनारोGय बळाव=याची श?यता आहे.  पण शभु महां�या काही ूमाणातील अनुकुलतेमुळे

पिरिःथती अटो?यात राहील. गैरसमज, अिन; घटना, राहFया जागेबाबत समःया, ःथावरसंबंधी वाद

अशापैकी कारणांनी कौटंिबक सुखात व गॄहसौ\यात बाधा येणे संभवतेु .  जपा.  तसेच मुलांपैकी

कोणाचे आजारपण, कोणाचे अयोGय आचरण अशापैकी कारणांनी अपेिIत संतितसुखात बाधा येणे

श?य आहे.  या राशी�या गभ&वती िOयांनी अकारण दगदग कW नय.े काहीही कारणाने िमऽसंबंधात

शऽुFव ये=याची श?यता िदसते.  मिह$याचे अखेरचे दहा िदवस यांिऽकतांिऽक Mयवसाय,  वैHकीय

Mयवसाय शाOीय संशोधन Mयवसाय असणाराना ूगितकारक,  व लाभदायक होतील. इतर नोकरी-

Mयवसाय असणारांना अिःथर पिरिःथतीला त^ड Hावे लागेल. या राशी�या स:म ःथानी असलेJया

राहमुळे दांपFयजीवनातील सुखसमाधानात िविवध कारणांनी बाधा येणे श?य आहेू . जपा.

((((३३३३) ) ) ) िमथुनिमथुनिमथुनिमथुन    ---- या राशी�या मंडळीनी या मिह$याचाच काळ फ़ारसा अनुकुल नाही हे `यानात घेऊनच

मनावर संयम राखून व सहनशील बनून आचरण केले तरच शारीिरक-मानिसक आरोGय फ़ारसे

िबघडणार नाही व हातून िवपरीत असे काही घडणार नाही.  bयांना अ`याFमात रस आहे,  Fयांना

आ`यािFमक उपासनेcारे मन:शांती व सुखस लाभेल.  सामािजक काया&ची आवड असणारांना काळ

ूगितकारक होईल. िविवध कारणांनी कौटंिबक सुखसमाधान व गॄहसौ\य लाभणे किठण असले तरीु

शबुा�या अनुकुलतेने मधून मधून मनोनुकुल घटना घडतील व Fयामुळे िदलासा िमळेल. मिह$या�या

पूवा&धा&त मन खंबीर राहील,  आFमिवeास वाढेल;  पण उSराधा&त असg मनःतापामुळे कौटंिबकु

सुखात व गॄहसौ\यात बाधा येणे संभवते.  Fयामुळेच शारीिरक-मानिसक अनारोGय बळाव=याची

श?यता िदसते.  जपा.  या राशी�या Mयापारी मंडळींना परधमhय माहकांकडूनच अिधक अथ&लाभ

होईल. यांिऽकतांिऽक Mयवसाय,  वैHकीय Mयवसाय, औषधिवबेते, उ�च बौिRक Mयवसाय व शाOीय



                                   ((((२२२२))))

संशोधन काय&Iेऽ असणारांना काळ अनुकुल व ूगितकारक होईल.  या राशी�या काही मंडळीना

परदेशगमनाची संधी िमळ=याची श?यता िदसते. 

((((४४४४) ) ) ) कक&कक&कक&कक&     ---- मिह$या�या पूवा&धा&त या राशी�या मंडळींना उंणतािवकारांचा ऽास होणे संभवते. काही

मंडळींना आिथ&क जबाबदा+ या पूण& कर=यासाठी खूप क;-पिरौम करावे लागतील व Fयामुळे

अनारोGय होईल. पण या राशी�या शासकीय, िनम-शासकीय सेवेत असणारांपैकी  काहीना अथ&लाभ,

मानाचे ःथान,  बढती अशापैकी लाभ हो=याची श?यता आहे.  मिह$या�या उSराधा&त धैय&-िहंमत

वाढेल व यांिऽकतांिऽक Mयवसाय, वैHकीय Mयवसाय,  औषधिवबेते, शाOीय संशोधन काय&, दलाली

वा किमशनवर काम करत असणाराना काळ अनुकुल,  ूगितकारक व लाभदायक होईल.  काहींना

दर�या ूवासाचे तर काहींना परदेशवारीचे योग येतीलू .  माऽ श?यतो जलूवास टाळा.  धोका

संभवतो.  पण राहमुळे िविवध कारणांनी कौटंिबक सुखात व संतितसुखात थोडी बाधा येणे श?यू ु

आहे. असे असले तरी गु2-शबुा�या अनुकुलतेमुळे कटंबात मनोनुकुल घटना घडतील व अशा बाधेचाु

फ़ारसा ऽास होणार नाही.  शIैिणक ूगतीस काळ अनुकुल असला तरी मनःताप, अनारोGय अशा

कारणांनी  अ`ययनात बाधा येणे संभवते.  .  या राशी�या िववाहे�छू युवकयुवतींचे िववाह ठर=याची

श?यता आहे.

((((५५५५) ) ) ) िसंहिसंहिसंहिसंह    - - - -  या राशी�या मंडळींचा मूळ ःवभाव अFयंत मानी, हटवादी, हेकट असा आहे. Fयात या

मिह$यात संतापी मंगळाची भर पडणार आहे. सबब अपेIापूतhसाठी कठोर पिरौम करावे लागतील

व खूप दगदग सहन करावी लागेल. Fयामुळे शारीिरक उंणता भडकून उंणतािवकारांचा ऽास सहन

करावा लाग=याची श?यता आहे. जपा. मिह$या�या अखेर�या दहा िदवसांत आिथ&क समःया िनमा&ण

हो=याची श?यता आहे.  कारण येणे असलेले धन िमळ=यात अडचणी,  घोटाळे िनमा&ण होतीलसे

िदसते.  राहमुळे कौटंिबक जीवनातील सुखात गैरसमजू ु ,  मतभेद अशापैकी कारणानी बाधा येणे

संभवते. पितपnीपैकी कोणाचे अनारोGय वा अ$य कारणाने वैवािहक जीवनातील आनंदावर िवरजण

पड=याची  श?यता वाटते. सतत सावधानतेने आचरण करा, वाहन चालवा. अपघातभय आहेच.  या

राशी�या शासकीय,  िनम-शासकीय नोकरीत असणारांना या मिह$याचा संपूण& काळ अनुकुल,

ूगितकारक व िविवध ूकारचे लाभ देणारा असाच िसR होईल.  या राशी�या युवकांना नवे काय&Iेऽ

िमळेल. िवशषे कWन िचिकFसक बौिRक, शाOीय संशोधन व िशIणIेऽात काय&रत असणारांना काळ

अिधक ूगितकारक व लाभदायक होईल. 

((((६६६६) ) ) ) क$याक$याक$याक$या    ----  या राशी�या मंडळींचा शिन महा�या साडेसातीचा काळ चालू आहे. तेMहा Fयांनी मन

व बुRी िःथर ठेवूनच सतत आचरण करत राहावे, हे उSम.  Fयामुळे सव& ूकारचे आरोGय फ़ारसे

िबघडणार नाही.  स`या या राशी�या मंडळींना उगीचच आजारभावना झाली अस=याची श?यता

जाणवते.  तसेच काJपिनक िचंता अःवःथ करत असतील.  अशामुळेच Mयवहारात फ़सवणूक होणे

संभवते.  जपा.  स`या शिन-मंगळ हे दो$ही दादा मह ूितकुल असून सतत मनािव2R घटना

घडतील व मनाची ओढाताण होईल.  काही जुनी दबलेली ूकरणे असतील तर ती पु$हा उकरली

जातील व Fयांचा असg ऽास सहन करावा लागेल. जपा. मिह$या�या अखेर�या दहा िदवसांत शिन-

मंगळ याच राशीत एकऽ येणार आहेत. ते दहा िदवस शरीरपीडा, ौम, दगदग सहन करावी लागेल.

बुRी  िवकॄत  होणे  संभवते. जपा.  राहमुळे भावंडसुखात  काहीही कारणाने बाधा येऊ शकेलू .  पण



                                        ((((३३३३))))

लाभःथानात येणा+ या बुधामुळे थोडे सुखसमाधान िमळू शकेल. हष&लमुळे जीवनसाथीचे आचरण लहरी

व िविI: होईलसे िदसते.  तसेच दांपFयजीवनात मतभेद,  गैरसमज,  भांडणे होतील व Fयामुळे

वैवािहक जीवनातील सुखात बाधा येऊ शकेल.  जपा.   या राशी�या bया मंडळींचा भागीदारीत

Mयापार-Mयवसाय असेल Fयांनी भागीदाराशी संशयाचे वातवरण िनमा&ण होणार नाही याची काळजी

sयावी.  मिह$याचा उSराध& या राशी�या शासकीय, िनम-शासकीय सेवेत असणारांना व िवHाKयाLना

अनुकुल, ूगितकारक व लाभदायक होईल. िववाहे�छंूचे िववाह ठरतील व संप$न होतील. 

((((७७७७) ) )  )  तूळा तूळा तूळा तूळा ---- या राशी�या मंडळीना या मिह$या�या काळात रिव,  शिन पूण&पणे ूितकुल असणार

असून मंगळ व बुध उSराधा&त ूितकुल होणार आहेत.  स`या या राशी�या मंडळींचे मन अितशय

हळवे व भावनाूधान झाले अस=याची श?यता आहे.  Fयात सतत मनािव2R घडणा+ या घटनांना

सामोरे जावे लागेल. सबब काळ फ़ारसा अनुकुल नाही ही गो; सतत `यानात ठेवून सावधानतेने,

िवचारपूव&क आचरण होणे जWरीचे होईल.  काही मंडळींना मुदती�या तापाचे आजाराला त^ड Hावे

लागेल,  तर काहींना असg मनःताप सहन करावा लागेलसे िदसते.  Fयामुळेच शारीिरक अनारोGय

होणे संभवते.  िदनांक २१ रोजी मंगळ या राशी�या Mययःथानी आJयावर तर अिधकच मनःताप

सहन करावा लाग=याची श?यता आहे. जपा.  पण अ`याFम, गूढ संशोधन, उ�च बौिRक शाOीय

संशोधन   Iेऽात  काय&रत  असणारांना काळ अनुकुल, ूगितकारक व लाभदायक होईल. कौटंिबकु

आिथ&क गरजा पूण& कर=यासाठी अपार क;-पिरौम करावे लागतील. काहीही कारणाने मैऽीत िवतु;

येणे संभवते. जपा. मन अःवःथ व चंचल असJयामुळे या राशी�या िवHाKयाLना मनापासून अ`ययन

करणे अश?य होईल.  गु2-शबुा�या अनुकुलतेने या राशी�या काही मंडळीना अचानक धनलाभ तर

काहींना भूिमलाभ होणे संभवते.  काही मंडळीचा मनस$मान होणेही श?य आहे.

((((८८८८) ) ) ) वॄिvक वॄिvक वॄिvक वॄिvक ---- या राशी�या मंडळींनी या मिह$या�या काळात ःवत:�या सव& ूकार�या आरोGयाकडे

लI देणे आवँयक होईल.  काही मंडळीना वातिवकार,  रxिवकार,  पोटिवकार,  अपचन अशापैकी

एखाHा आजाराला त^ड Hावे लागेल.  कौटंिबक व वैवािहक जीवनाम`येही काहीही कारणाने वादु ,

गैरसमज होऊन सुखासमाधानात थोडी बाधा येणे संभवते.  जपा.  मुलांपैकी कोणा�या गंभीर

आजारामुळे वा आचरणिवषयक समःयेमुळे अपेिIत संतितसुखातही बाधा येणे श?य आहे.  तसेच

काहीही कारणाने मैऽीत िवतु; येणे संभवते.  जपा.  Fयामुळे काही मंडळीना नैराँय येऊन

वैराGयावःथा ूा: होईल. असे असले तरी या राशी�या Mयापारी मंडळीना Oी-माहकांकडूनच अिधक

अथ&लाभ होईल. विकली-सJलागरी Mयवसाय, उ�च बौिRक व शाOीय संशोधन काय&Iेऽ असणारांना

काळ ूगितकारक,  यशदायक व लाभदायक होईल.  या राशी�या नोकरदार मंडळींना कामाचा ताण

सहन करावा लगेलसे िदसते,  तसेच या राशी�या युवकयुवतींना काही नावीन काय&Iेऽात पदाप&ण

कर=याची तीो इ�छा िनमा&ण होईल.  तसेच मिह$या�या अखेर�या स:ाहात या राशी�या काही

मंडळीना मौJयवान वःतंूचा लाभ होणेही श?य आहे.  शभु महां�या अनुकुलतेमुळे या राशी�या

िववाहे�छू युवकयुवतींचे िववाह ठरतील. शिनदेवां�या साडेसातीचा काळ आहे हे लIात घेऊन सतत

सावधानतेने व िवचारपूव&क आचरण करणेच सुखावह होईल.

((((९९९९) ) ) ) धनु धनु धनु धनु ---- स`या या राशी�या मंडळींचे मन अितशय भावनाूधान झाले अस=याची श?यता िदसते.

Fयामुळे मनािव2R थोडे काही घडले तरी Fयामुळे अःवःथता वाटते सुखसमाधान लाभत नाही. पण 



                                  ((((४४४४))))

अ`याFमात िवशषे 2िच असणारांना व गूढ त{वांची उकल कर=याचा छंद असणारांना काळ सािFवक

सुखशांतीचा लाभ देणारा असाच असJयाचा अनुभव येईल. काही मंडळीना जलूवासाचे तर काहीना

परदेशवारीचे योग ये=याची श?यता आहे. हष&लमुळे काही मंडळींचे कोणाशीही पटणार नाही व सतत

तबारी कर=याची वॄSी िनमा&ण होईल. आहे Fया पिरिःथतीत सुखसमाधान लाभणार नाही व Fयामुळे

गॄहसौ\यातही बाधा येणे श?य आहे. जपा. . मिह$याचा पूवा&ध& शासकीय, िनम-शासकीय नोकरदार

मंडळीना अनुकुल व लाभदायक होईल; तर मिह$या�या उSराध& यांिऽकतांिऽक

नोकरी-Mयवसाय, वैHकीय Mयवसाय असणारांना लाभदायक होईल. या राशी�या िवHाKयाLना शIैिणक

ूगतीस मिह$याचा पूवा&ध&च अिधक अनुकुल होईल.  मिह$या�या पूवा&धा&तच या राशी�या काही

मंडळींना दर�या ूवासाचे योग येतील पण ूवासात ऽास होणे संभवतेू .  मिह$या�या उSराधा&त

शारीिरक अनारोGय होणे संभवते.  काही मंडळीना अपचन,  पोटिवकार,  मूऽाशयिवकार अशापैकी

एखाHाआजाराशी मुकाबला करावा लागेलसे िदसते.  जपा.  Fयामुळे वैवािहक जीवनातील सुखातही

बाधा येणे श?य आहे. जपा. 

((((१०१०१०१०)  )  )  )  मकर मकर मकर मकर -  या राशी�या मंडळींना या मिह$या�या पूवा&धा&त रिव-मंगळ हे दो$ही मह ूितकुल

होणार असJयामुळे ते आरोGयिवघातक होणार आहेत. Fयामुळे शारीिरक-मानिसक अनारोGयास त^ड

Hावे लागेल.  काही मंडळीना मूळMयाधीसार\या उंणतािवकाराचा ऽास सहन करावा लाग=याची

श?यता आहे.  काही मंडळीना अपार शारीिरक-मानिसक ?लेश व क; सहन करावे लागतील.

नोकरीत विर|ांचा ऽास सहन करावा लागेल.  अपघात भय असJयाने या राशी�या सवाLनीच

सावधानतेने आचरण करावे.  मिह$या�या अखेर�या दहा िदवसांत पिरिःथती सुधारेल व खूपच

सुखसमाधान लाभेल.  ूवासाचे योग येतील;  पण ूवासात ऽास व मानहानी हो=याची श?यता

जाणवते. जपा. या राशी�या िवHाKयाLना शIैिणक ूगतीस काळ अनुकुल होईल् . पण या राशी�या

मंडळीना संतितिवषयक समःयेमुळे अपेिIत संतितसुख िमळेलच असे सांगता येत नाही.  या

राशी�या शासकीय नोकरीत असलेJया bया मंडळीना सहज वाममाग& धन िमळणे श?य  असले तरी

Fयांनी तो मोह कटाIाने टाळावाच. तसेच जुगाराचा नादही सोडावा. नुकसानच संभवते. उ�च बौिRक

संशोधनाFमक काय&Iेऽ असणारांना काळ अनुकुल,  यशदायक असJयाचा अनुभव येईल.  काही

मंडळीना परदेशगमनाची संधी िमळेल. गु2-शबुा�या अनुकुलतेने मनोनुकुल घटना घडतील. ूेमसंबंध

वाढतील.

((((११११११११) ) ) ) कंुभ कंुभ कंुभ कंुभ ---- या राशी�या मंडळींचे मन स`या अितशय हळवे, चंचल, अिःथर असे झाले असाव,े असे

वाटते. पण वाचा ःथानी असलेJया हष&लमुळे ःवभाव माऽ थोडा िविI: होऊन हातून अिवचाराने्

खच& हो=याची श?यता आहे.  जपा.  तसेच िविचऽ आचरण होणेही संभवते.  जपा.  िजभेला लगाम

घालून इतरेजानांशी आचरण केलेत तर माणसे दखावली जाणार नाहीतु . व मैऽी�या संबंधात बाधा

येणार नाही.  या राशी�या मंडळीनी सव& ूकार�या आरोGयाकडे िवशषे लI िदले पािहजे.

उंणतािवकार व वातिवकारांचा ऽास होणे संभवते.  मिह$या�या अखेर�या दहा िदवसांत अनारोGय

वाढ=याची अिधक श?यता आहे.  जपा.  मिह$या�या पूवा&धा&त वैवािहक जीवनातील सुखात िविवध

कारणांनी बाधा येणे संभवते.   भागीदारीत Mयापार-Mयवसाय असणारांनी भागीदारीत संशयाची

पिरिःथती िनमा&ण होणार नाही याची काळजी sयावी. कोट&ूकरणे असतील तर काळ अनुकुल 



                                    ((((५५५५) ) ) ) 

नसJयाने ती पुढे ढकल=याचा ूयn करा.  कौटंिबक सुखसमाधानास गु2शबु अनुकुल असले तरीु

रिव-केतुमुळे अपेिIत सुखसमाधान िमळेलच याची खाऽी नाही. मिह$या�या उSराधा&त पिरिःथतीत

सुधारणा होईल.  काही मंडळींचे ःथावर खरेदी-िवबीचे Mयवहार होतील व बागाईत शतेी Mयवसाय

असणारांना अपेIेपेIा अिधक अथ&लाभ होईल.  मिह$याचे अखेरचे दहा िदवस बौिRक काय&Iेऽ

असणारांना लाभदायक होतील.ौRेने हनुमानचािलसा वाचा.

((((१२१२१२१२) ) ) ) मीन मीन मीन मीन ---- स`या या राशी�या मंडळींची मनिःथती अःवःथ असावी असे वाटते. Fयात ःवभावही

अिःथर,  चंचल,  लहरी असा झाला तर ःवत:ला व संबंिधताना असg ऽास सहन करावा लागेल.

जपा.  अहंकाराला लगाम घाला व मनावर संयम ठेवून सहनशील होऊन आचरण करा.  Fयामुळे

होणारा मनःताप खूपच सुसg होईल.  शासकीय,  िनम-शासकीय नोकरदार मंडळींना मिह$याचा

पूवा&ध&च अिधक अनुकुल, यशदायी व लाभदायक होईल. मिह$या�या उSराधा&त ूितकुल पिरिःथतीशी

मुकाबला करावा लागेल. या राशी�या लेखकांचे लेखन मंथWपाने ूिसR होऊ शकेल. ूवासाचे योग

संभवतात. या राशी�या Mयापारी मंडळीना Oी-माहकांकडूनच अिधक अथ&लाभ होईल. काही मंडळीना

भूिमलाभ, काहीना धनलाभ तर तसेच काहीना मानाचे ःथान ूा: होईल. काही कारणाने भावाभावात

िवतु; ये=य़ाची ◌्श?यताही नाकारता येत नाही.  या राशी�या ष| ःथानी असलेJया मंगळामुळे

मिह$या�या पूवा&धा&त वैHकीय संशोधन Iेऽात काय&रत असणारांना,  यांिऽकतांिऽक Mयवसाय

असणारांना व औषधिवबेFयांना काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. पण शारीिरक-मानिसक क; फ़ार

होतील व Fयामुळेच शारीिरक उंणता भडकून उंणतािवकारां�या आजाराला त^ड Hावे लागेल. जपा.

मिह$या�या उSराधा&त जीवनसाथी�या अनारोGयामुळे वैवािहक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते.

ौRा असेल तर गु2 दSाऽेयाची उपासना अनुकुल होईल.

                                                      =====00000=====



 


