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((((११११)  )  )  )  मेष मेष मेष मेष -  -  -  -  या राशी�या मंडळींनी या मिह$या�या काळात अ(यंत सावधानतेने व मन

आिणबु/ीवर ताबा ठेवून व िजभेला लगाम घालून आचरण करणेच िहतावह होईल.  गु7-

शबुा�या अनुकुलतेने कौटंिबक जीवनात काही मनोनुकुल घटना घडणार अस;याु ,  तरी

शिन-मंगळ-हष<ल या िवरोधी महांमुळे अस> मनःताप देणाA या घटना घडBयाची शCयता

िदसते.  (यामुळे शारीिरक उंणता भडकून उंणते�या िवकारांचे आजार सहान करावे

लागBयाची शCयताही िदसते.  तसेच मन व बु/ीवर येणारा ताण सहन करावा लागBयाची

शCयताही  नाकारता  येत  नाही. जपा. शासकीय,  िनम-शासकीय  नोकरदार  मंडळीना

मिह$याचा पूवा<ध<च सव< दGींनी अनुकुल व लाभदायक होईलॄ . शाIीय संशोधन,  वैJकीय

Kयवसाय, औषधिवबेते, यांिऽकतांिऽक नोकरी-Kयवसाय असणारांना कG व मनःताप सहन

कNनच काही ूमाणात अथ<लाभ होऊ शकेल. या राशी�या Rया मंडळीना वाममाग< धन

सहज िमळणे शCय आहे (यांनी तो मोह टाळावाच.  मिह$या�या उSराधा<त िविवध

ूितकुल अशा घटनांनी कौटंिबक सुखी जीवनात बाधा येईलसे िदसतेु .  Kयसनी,  कुमागU

िमऽांपासून दर राहाू .अVया(मात रस असेल ौीगणेश व ौीहनुमानउपासना अनुकुल होईल.

((((२२२२) ) ) ) वॄषभवॄषभवॄषभवॄषभ    ----  या राशी�या मंडळींनी या मिह$या�या काळात वैवािहक जीवनात अकारण

बाधा येणार नाही,  याची काळजी Xयावी.  कारण पितपYीपैकी कोणाचेही आजारपण,

दोघांमधील वैचािरक मतभेद,   कोणाची आचरणिवषयक समःया अशापैकी कारणांनी

वैवािहक जीवनातील सुखात बाधा येBयाची दाट शCयता आहे.  तसेच मुलांपैकी कोणाचा

आजार वा आचरणिवषयक समःयाही वादाचा िवषय होऊ शकेल.   जपा.   (यामुळे

संतितसुखातही बाधा येणे शCय आहे.  या राशी�या िवJाZया[ना जड(व येणे,  काही कN

नयेसे वाटणे, अ\यासेतर गोGींकडे अिधक ओढा असणे, काही आजार होणे, िमऽांशी भांडण

होणे अशापैकी कारणांमुळे मनापासून अVययन करणे जमणार नाही. पालकांनी ल_ Jाव.े

मिह$या�या उSराधा<त गु7-शबुा�या अनुकुलतेने कौटंिबक सुख व गॄहसौ`य लाभेलु . पण

मिह$या�या पूवा<धा<त आaेG भांडणे,  डोbयाचे आजार,  वाढता खच<,  फ़सवणूक अशापैकी

कारणांनी मनःताप सहन करावा लागेलसे िदसते. या राशी�या शासकीय, िनम-शासकीय

सेवेत असणाA या मंडळीना मिह$याचा उSराध<च अनुकुल व लाभदायक होईल.  पण िव

पदाथा[चे Kयापारी,  मानसोपचारतRe$य यांना मिह$याचा संपूण< काळ अनुकुल व

लाभदायक होईल.  अ$य Kयवसायांत अिःथर पिरिःथती राहील.  या राशी�या Kयापारी

मंडळीना Iी-माहकांकडूनच अिधक अथ<लाभ होईल.  ौ/ा असेल तर हनुमान उपासना

अनुकुल होईल. 



                              (२२२२))))

((((३३३३)  )  )  )  िमथुनिमथुनिमथुनिमथुन    ---- या राशी�या Rया मंडळींना मनापासून अVया(मात रस आहे अशांना

उपासनेgारे आVयाि(मक ूगती साधणे सहज शCय होईल.  राशी�या काही आVयाि(मक

दंhया ूगत असणाA या मंडळीना सूचक ःवiने पडBयाची शCयता िदसतेॄ .  काही मंडळीना

परदेशगमनाचे योग संभवतात.  सामािजक काया<त काय<रत असणारांना काळ अनुकुल,

ूगितकारक व साि(वक सुखशांती देणारा अस;या◌ेचा अनुभव येईल.  उ�च बौि/क व

शाIीय संशोधन _ेऽात काय<रत असणारांना काळ अनुकुल,  ूगितकारक व लाभदायक

होईल.  माऽ ःवभाव लहरी,  िवि_a होBयाची शCयाता िदसते.  जपा.  ौ/ा असेल तर

िशवोपासना अनुकुल होईल. रिव मह पूण<पणे ूितकुल अस;याने मनःताप देणाA या घटना

घडून शारीिरक-मानिसक अनारोkय होणे संभवते.  जपा.  पण शबुामुळे मधून मधून

मनोनुकुल घटना घडतील व होणारा मनःताप सुस> होईल.  या राशी�या चतुथ< ःथानी

शिन-मंगळ हे शऽु मह अस;यामुळे सतत मनािव7/ घटना घडतील,  घरातील मंडळीशी

वाद,  भांडणे होणे,  राह(या जागेबाबत ऽास होणे,  ःथावर संपSीबाबातबाबत ऽास होणे

अशापैकी घटना घडून अस> मनःताप सहन करावा लागBयाची शCयता िदसते.

फ़सवणूक होणेही संभवते.  जपा.  या राशी�या Rया मंडळीचा परधमUयांशी Kयापार-

Kयावसाियक संबंध आहे (यांना अशा संबंधामुळे  अिधक अथ<लाभ होणे संभवते. 

((((४४४४) ) ) ) कक<कक<कक<कक<     ---- या राशी�या मंडळींना या मिह$या�या काळात रिव-बुध हे दोन मह पूण<पणे

ूितकुल आहेत. (यामुळे सतत मनािव7/ घटना घडतील व (यामुळे गहरे नैराँय येणे

संभवते.  मिह$या�या उSराधा<त या ूितकुल पिरिःथतीचा पिरणाम nहणून शारीिरक-

मानिसक अनारोkय बळावBयाची शCयता िदसते. जपा. Rयांना oदयिवकार, रpदाब असे

आजार आहेत (यांनी अित िवचार कN नये व मन शांत राखBयाचा ूयY करावा.  या

राशी�या तॄतीय ःथानी असले;या शिन-मंगळामुळे दखापतु , हाडमोड, इजा असे काही होणे

संभवते. जपा.  पण या राशी�या युवकयुवतीना उSम नोकरी वा नवे काय<_ेऽ िमळBयाची

शCयताही िदसते.  धैय<, िहंमत, कत<बगारी, महrवाकां_ा वाढेल. माऽ भावंडिवषयक एखादी

िचंता ऽःत करील. जपा. दलाली, किमशनवर Kयवसाय करत असणारांना काळ अनुकुल व

लाभदायक होईल.  पण राहमुळे कौटंिबक जीवनातील सुखात व संतितसुखात िविवधू ु

कारणांनी बाधा येणे संभवते.  या राशी�या गभ<वती िIयांनी िवशषे जपाव.े  शाIीय

संशोधन _ेऽात काय<रत असणारांना काळ अनुकुल, ूगितकारक व यशदायी होईल.  तसेच

काही मंडळींना परदेशगमनाची संधी िमळणेही शCय आहे.  नेप�यूनमुळे जलभय, िवषभय

आहे. जपा. या राशी�या लाभःथानी असलेले गु7-शबु इ�छा-आकां_ा पूण< कN शकणारे

असल,े  आिथ<क मनोकामना पूण< कN शकणारे असले तरी राहू-केतुमुळे (यात अडथळे

िनमा<ण होBयाची शCयता िदसते. 



                                 (३३३३))))

((((५५५५)  )  )  )  िसंहिसंहिसंहिसंह    ---- तुलना(मक दंhया या राशी�या मंडळींना मिह$याचा पूवा<ध<च थोडा बराॄ
जाईल. पण उSराधा<त मनावर संयम ठेवून व सहनशील बनूनच ूितकुल पिरिःथतीला,

घडणाA या घटनांना धैया<ने सामोरे जावे लागेल. शारीिरक उंणता भडकून घसा, दाढा, मान,

डोळे यांपैकी कसला तरी ऽास सहन करावा लागBयाची शCयता िदसते.  तसेच कुटबातु

अिनG घटना घडBयाची शCयताही जाणवते.  जपा.  दाnप(यजीवनातील सुखातही िविवध्

कारणांनी बाधा येणे संभवते.  अपघातभय आहे.  जपा.  या राशी�या नोकरदार मंडळीना

मिह$याचा पूवा<ध<च अनुकुल होईल.  कला(मक व तांिऽक Kयवसाय असणारां�या

Kयवसायात अडचणी, अडथळे िनमा<ण होBयाची शCयता िदसते. पण उ�च बौि/क नोकरी-

Kयवसाय असणारांना तसेच शाIीय संशोधन काया<त रत असणारांना काळ अनुकुल व

ूगितकारक होईल. सVया या राशी�या मंडळींनी नवीन काही सुN करBयाचा ूयYही कN

नये.  वत<मान नोकरी असेल तर तीच Kयविःथत करBयाचा ूयY करावा.  मिह$या�या

उSराधा<त या राशी�या सव<च नोकरदार मंडळीना ूितकुल पिरिःथतीशी मुकाबला करावा

लागेल.  मुलांपैकी कोणाचे आजारपण,  कोणाची आचरणिवषयक समःया अशापैकी

कारणांनी अपेि_त संतितसुख लाभेलच याची खाऽी नाही.  Rयांची कोट< ूकरणे असतील

(यांनी ती पुढे ढकलBयाचा ूयY करावा.  खचा<चे ूमाण वाढन आिथ<क िचंता करावीू

लागेल. जपा. ौीगणेश व ौीहनुमान उपासना अनुकुल होईल. 

((((६६६६) ) ) ) क$याक$याक$याक$या    ---- या राशी�या मंडळीनी या मिह$या�या काळात सव< ूकारचे आरोkय उSम

राहBयासाठी मन शांत ठेवBयाचा अटोकाट ूयY करावा. व अित िवचार न करता ःवःथ

राहावे आिण अनुकुल/ूितकुल जे काही घडेल ते सहन कNन (याला तzड देBयाची मनाची

तयारी करावी. संतापा�या भरात काही वेडेवाकडे बोलाल तर (याचा तुnहांलाच ऽास होईल.

अकारण अित ौम व दगदग कNन आजारपण ओढवून घेऊ नका.  आप;या हhटी

ःवभावाला मुरड घाला.  घरीदारी मनािव7/ घटनाच घडतील हे गॄहीत धNन नॆतेचे

आचरण के;यास होणारा ऽास सुस> होईल.  िविवध कारणांनी कुटंबातील सदःयांचेु

ःथलांतर होणे संभवते.  अस> मनःतापामुळे जीवनसाथीची आरोkयिवषयक समःया

बळावBयाची शCयता िदसते. शासकीय, िनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना या मिह$याचा

काळ अनुकुल होईल व िविवध ूकारचे लाभ पदरी पडतीलसे िदसते. राहमुळे बंधुसुखातू
तर केतुमुळे संतितसुखात बाधा येणे संभवते.  अVया(मात रस असणारांना उपासनेgारे.

आVयाि(मक ूगती साधणे व मन:शांती िमळवणे शCय होईल.  शबुा�या अनुकुलतेने

गु7कॄपा ूाa होईल व सुसंगती लाभून थोरकॄपा ूाa होईल. या राशी�या काही मंडळींना

उगीचच आप;याला काही आजार झा;याची भावना होणे संभवते.  (यामुळे का;पिनक

िचंता  कNन  अकारण  मनःताप  होईल. जपा. ौ/ा असेल  तर ौीगणेश व ौीहनुमान



                                 ((((४४४४))))

उपासना अनुकुल होतील व (यामुळे मन व बु/ी सशp राहन सव< ूकारचे आरोkय उSमू
राहील. 

((((७७७७)  )  )  )  तुळातुळातुळातुळा    -  -  -  -  सVया या राशी�या मंडळींचे मन व ःवभाव अितशय भावनाूधान झाला

असBयाची दाट शयता आहे. अशा पिरिःथतीत Kययःथानी असलेले शिन-मंगळ सव< ूकारे

अस> मनःताप देBयाचा ूयY करतील.  (यासाठी काळ अVयाि(मक ूगतीस अनुकुल

अस;याने उपासनेgारे मन व बु/ी सशp राखणे शCय होईल.  ौीगणेश व ौीहनुमान

यांची उपासना अनुकुल होईल व (यामुळे होणारा मनःताप सुस> होईल.  या राशी�या

मंडळीना मिह$याचा उSराध<च थोडाफ़ार अनुकुल व सुखशांतीदायक होईल असे वाटते.

अकारण अित िवचार कN नका. नपे_ा डोकेदखीचा अस> ऽास सहन करावा लागBयाचीु
शCयता िदसते.  काहींना मुदती�या तापाला सहन करावे लागेल.  ज$मकंुडलीत योग

असतील तर या राशी�या काही मंडळीना अचानक धनलाभ वा वारसा धन िमळBयाची

शCयता आहे. या राशी�या काही मंडळीना भूिमलाभ, काहींना मानाचे ःथान तर काहीना

बढती िमळू शकेल. िचिक(सक बौि/क व शाIीय संशोधन काया<त रत असतील (यांना

ूगती,  यश व अथ<लाभ होणे शCय आहे.. राहकेतुमुळे कौटंिबक व संतितसुखात बाधाू ु

येBयाची शCयता िदसते.  मिह$या�या पूवा<धा<त नोकरीKयवसायात ूितकुल पिरिःथतीला

सामोरे जावे लागेल.  मिह$याचा उSराध< माऽ बराच अनुकुल होईल.  एकंदरीत पाहता

संिमौ ूकारचे अनुभव देणारा असा या मिह$याचा काळ असणार आहे. 

((((८८८८)  )  )  )  वॄि�कवॄि�कवॄि�कवॄि�क    ---- या राशी�या मंडळींना सVया गु7 मह अनुकुल असला तरी शबु व केतु

फ़ारसे अनुकुल नाहीत.  तरी या राशी�या Kयापारी मंडळीना Iी-गाहकांकडूनच अिधक

अथ<लाभ होईल िकंवा आिथ<क नुकसान होईल.  जपा.  केतुमुळे अपघात भय आहे.  जपा.

तसेच दांप(यजीवनात जीवनसाथीस कसला तरी ऽास होणे संभवते.  (यामुळे वैवािहक

जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते.  कुसंगतीपासून दर राहावेू .  मन अःवःथ व बु/ी

अिःथर होणे संभवते. तसे झा;यास गु7शी संबंध अस;यामुळे या राशी�या काहींना वैराkय

येणे संभवते. कोट<ूकरणे असतील तर ती पुढे ढकलBयाचा ूयY करा. असे असले तरी

गु7�या अनुकुलतेने या राशी�या िववाहे�छू युवकयुवतींना िववाहयोग येणे शCय आहे.

तसेच ूेमसंबंध असतील तर ते घhट होतील. तसेच नवे ःनेहसंबंध जुळून येणेही संभवते.

या राशी�या काही मंडळीना ूवासयोग येतील.  पण लाभःथानी असले;या शिनमंगळामुळे

या राशी�या मंडळींना काहीही कारणाने संतितसुख लाभणे अशCय होईल.  मैऽीत िवतुG

येणे संभवते.  या राशी�या िवJाZया[�या श_ैिणक ूगतीत अडथळे येतील. या राशी�या

नोकरदार मंडळींना कामाचा ताण सहन करावा लागेल.   पण या राशी�या काहींना

मौ;यवान  वःतंूचा  लाभ होणेही शCय आहे.  काहींना वातिवकारांचा  ऽास सहन करावा



                                ((((५५५५))))

लागेल.  ौ/ा असेल तर िशवोपासना अनुकुल होईल. 

((((९९९९) ) ) ) धनु धनु धनु धनु - - - -  ःवत:चे िकंवा जीवनसाथीचे अनारोkय, मतभेद, भांडणे अशापैकी कारणांनी

या राशी�या मंडळी�या वैवािहक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते.  नोकरीतही

कामाचा अस> ताण पडून विर�ांशी वाद, मतभेद होBयाची शCयता िदसते. (यामुळे अस>

मनःताप सहन करावा लागेल.  जपा.  अशा पिरअिःथतीत या राशी�या काही मंडळींची

शारीिरक उंणता भडकून (यांना उंणतािवकारांचा ऽास सहन करावा लागेल.  काही

मंडळीना ताप येणे,   पोट िबघडणे,  अपचन होणे अशापैकी आजार होBयाची शCयता

िदसते.  ःवतंे Kयवसाय असणारां�या Kयवसायातही खळबळजनक घटना घडBयाची

शCयता आहे.  जपा.   या राशी�या युवकांना ःवतंऽपणे काही नवीन करावेसे वाटेल.

िवशषेत:  िदनांक २३-२४ या दोन िदवशी काही अिवःमरेणीय घटना घड;यास कळवा.

अVया(मात िवशषे रास असणारांना माऽ उपासनेgारे मानिसक शांती लाभेल.  या राशी�या

काही जणांना जलूवासाचे तर काहीना परदेशगमनाचे योग येतील.  कोणाशीही न पटवून

घेBया�या मनिःथतीमुळे गहृसौ`यात बाधा येणे शCय आहे.  जपा.   गु7-शबुा�या

अनुकुलतेमुळे मधून मधून मनोनुकुल घटना घडतील व मन-बु/ीवर पडणारा ताण कमी

होईल. ौ/ा असेल तर गु7 दSाऽेयाची उपासना अनुकुल होईल.

((((१०१०१०१०)  )  )  )  मकर मकर मकर मकर -  -  -  -   या राशी�या मंडळींनी या मिह$या�या काळात आिथ<क Kयवहार

सावधानतेने करावेत.  आिथ<क येणे असले;या बाबतीत घोटाळे िनमा<ण होणे संभवते.

िशवाय अकःमात आिथ<क खच< िनमा<ण होणे संभवते.  शासकीय,  िनम-शासकीय सेवेत

असणाA या या राशी�या मंडळीना मिह$याचा पूवा<ध<च अनुकुल होईल.  nहणून जे काही

साधावयाचे ते पूवा<धा<तच साधBयाचा ूयY करा.  िवशषे कNन उ�च बौि/क व शाIीय

संशोधना(मक काया<त रत असले;या मंडळीना ूगती, यश व समाधान या दGीने काळॄ
अनुकुल होईल.  तसेच धम<,  वेदा$त अशा आVयाि(मक काया<त रत असणारांनाही काळ

अनुकुल होईल.  पण या राशी�या िवJाZया[ना श_ैिणक ूगतीस काळ अनुकुल असला

तरी काही िवJाZया[�या िश_णात अडथळे िनमा<ण होणे संभवते.  अपेि_त कौटंिबक सुखु

व गॄहसौ`य लाभेल.  मिह$या�या उSराधा<त दांप(यजीवनात मतभेद, भांडणे होणे संभवते.

तसेच ःवत:चे िकंवा जीवनसाथीचे आरोkय िबघडBयाची शCयता िदसते.  िवशषे कNन

पोटाचे िवकार,  अपचन,  ताप येणे अशापैकी आजार संभवतात.  जपा.  शCयतो दरदरचेू ू
ूवास टाळा.  कारण ऽास व मनःताप सहन करावा लागणे संभवते.   राहू-केतुमुळे

संतितसुखात बाधा येणे संभवते.  जुगाराचा नाद असेल तर आिथ<क नुकसानच होईल.

जपा.  शभु महां�या अनुकुलतेने साि(वक सुखसमाधान लाभेल. 

((((११११११११) ) ) ) कंुभ कंुभ कंुभ कंुभ ---- या  मिह$या�या काळात या राशी�या मंडळींचे  मन व बु/ी अःवःथ, चंचल



                                     ((((६६६६))))

होBयाची शCयता िदसते.  तसेच ःवभाव िवि_a होणे संभवते.   (यामुळे कोणाशीही

पटणार नाही.  अिवचाराने आचरण होईल जपा. फ़टकळ बोलून कोणाचेही मन दखावलेु
जाBयाची शCयता आहे.  nहणून मन व बु/ीवर ताबा ठेवा िजभेला लगाम घाला व

सहनशीलतेचे आचरण करा.  तेच सुखाचे होईल.  तसे आचरण केलेत तर गु7-शबुा�या

अनुकुलतेने ूाa होणाA या कौटंिबक सुखासमाधानात बाधा येणार नाहीु .  या राशी�या

काहींचे ःथावर खरेदी-िवबीचे Kयवहार अपे_ेनुसार पार पडतील. काहींना उंणतािवकारांचा

अस> ऽास सहन करावा लागेलसे िदसते.   काहींना मूळKयाधीचा ऽास सहन करावा

लागBयाची शCयता आहे.  पण नातेवाईक मंडळीकडून ऽास होणे संभवते.  मिह$या�या

पूवा<धा<त सव< ूकारचे आरोkय जपावे लागेल.  अपघातभय आहे.  जपा.  शिनमुळे सतत

अपे_ाभंग होईल.  जपा.  मिह$या�या उSराधा<त नोकरी-Kयवसायास काळ अनुकुल असून

मनोनुकुल व लाभदायक घटना घडतील.  या राशी�या Rयांना सहज वाममाग< धन िमळणे

शCय आहे (यांनी तो मोह कट_ाने टाळावाच. हो(याचे नKहते होईल.  जपा. ौ/ा असेल

तर ौीगणेश व ौीहनुमान उपासना अनुकुल होईल. 

((((१२१२१२१२)  )  )  )  मीन मीन मीन मीन -  -  -  -   हष<लमुळे या राशी�या मंडळींचा ःवभाव अ(यंत अिःथर,  चंचल,  लहरी,

धाक, दडपण अस> होणारा असा झाला असBयाची दाट शCयता आहे. य़ा राशीची लहान

मुले तर अ(यंत हडू , ोा(य अशा आचरणाची असBयाचा संभव िदसतो.  पण या राशी�या

Rया मंडळींचे काय<_ेऽ शाIीय संशोधना(मक असे आहे (यांना माऽ हा हष<ल अितशय

अनुकुल,  यशदायक व लाभदायक होईल.  नेपचूनमुळे या राशी�या मंडळींना मानिसक

Kयमता, नैराँय येणे संभवते. पण हा नेप�यून गुa पोलीस खा(यात काय<रत असणारांना

अनुकुल व यशदायक होईल.  गु7-शबुा�या अनुकुलतेने या राशी�या लेखकांचे लेखन

मंथNपाने ूिस/ होईल.  काही मंडळीना ूवासाचे योग येतील.  या राशी�या Kयापारी

मंडळीना Iी-माहकांकडूनच अिधक अथ<लाभ होईल.  काहीना भूिमलाभ तर काहीना मान,

ूित�ा ूाa होईल.  पण बंधुवगा<कडून थोडा मनःताप िदला जाणे संभवते. मिह$या�या

पूवा<धा<त गॄहसौ`यात बाधा येणे संभवते. तर उSराधा<त अपघातभय संभवते.  शिनमंगळ

वैवािहक जीवनात मनःताप देतील,  कोट< ूकरणात अपयश देतील,  भागीदारी Kयापार-

Kयवसायात अडथळे िनमा<ण करतील. जपा. या राशी�या शासकीय, िनम-शासकीय सेवेत

काय<रत असणारांना मिह$याचा पूवा<ध<च अनुकुल,  यशदायक व  लाभदायक होईल.  या

राशी�या िवJाZया[नी सव< ूकारचे आरोkय उSम राखले तरच ते श_ैिणक ूगती कN

शकतील. 




