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((((११११)  )  )  )  मेष मेष मेष मेष - - - - या राशी�या मंडळींना या मिह%याची महिःथती फ़ारशी अनुकुल नाहीच असेच 0हणावे

लागेल. 2यामुळे या राशी�या मंडळीनी सदैव सावधानतेने आचरण करावे व अ2यंत सहनशील बनून

मन व बु8ीवर ताबा ठेवून पितकुल काळाशी मुकाबला करावा, असे आमहाने सांगावेसे वाटते.  अशा

पिरिःथतीत गु<-शबुासार>या शभु महांची साथच आपणांस ता?न नेईल.  व होणारा असB

मनःतापही पुंकळ ूमाणात कमी होईल.   सतत मनःताप देणाD या घटना घडत असFयामुळे

शारीिरक-मानिसक आरोGय िबघडHयाची शIयता िदसते.  रJदाब,  Kदयिवकार असणारांनी िवशषे

जपले पािहजे.  नोकरी-Mयवसाय  कोणताही  असो, सहजग2या कोणतीही अपेिNत  गोO साPय होणे

संभवत नाही.  ज%मकंुडलीत योग असतील 2यांना शभु महां�या अनुकुलतेने काही ूमाणात

अपेNापूतQचे सुखसमाधान लाभू शकेल. मिह%या�या पूवाSधाSत कौटंिबक सुखात व उVराधाSत वैवािहकु

जीवनातील सुखात व संतितसुखात बाधा येणे संभवते.  तसेच या राशी�या िवWाXयाY�या शNैिणक

ूगतीत अडथळे येतीलसे िदसते.  कुमागQ िमऽांपासून दर राहावेू .  ौ8ा असेल तर ौीगणेश व

ौीहनुमान उपासना अनुकुल होईल. 

((((२२२२) ) ) ) वॄषभ वॄषभ वॄषभ वॄषभ - - - -  या राशी�या मंडळीना या मिह%याचा पूवाSधS अितशय अनुकुल होईल. तेMहा जे काय

साधावयाचे ते या राशी�या मंडळीनी मिह%या�या पूवाSधाSतच साधून घेHयाचा अटोकाट ूय]

करावा.शासकीय, िनमशासकीय सेवेत असणारांनी आपले कतॄS2व िस8 केFयास विर_ ूस%न होतील

व 2यामुळे िविवध ूकारचे लाभ ूा` होतील. पण बुध ूितकुल असFयामुळे िहतशऽूंचा ऽास होणार

नाही याची काळजी aयावी लागेल.  गु<-शबुा�या अनुकुलतेमुळे बौि8क कायSNेऽ असणारांना व

लेखकांना ूगती व यश िमळHयास काळ अनुकुल होईल. आिथSक लाभ होतील. आरोGय सुधारेल व

काहींना बढतीचे योगही येतील.   शबुामुळे कौटंिबक सुख व गॄहसौ>य लाभेलु ;  पण उVराधाSत

गहृसौ>यात बाधा येHयाची शIयता िदसते.  मिह%या�या पूवाSधाSत िविवध कारणांनी संतितसुखात

बाधा येणे संभवते.  या राशी�या गभSवती िeयांनी अकारण दगदग क? नये. िदनांक ८-९ या दोन

िदवशी िवशषे जपावे.  मिह%या�या उVराधाSत उंणतािवकारांचा ऽास सहन करावा लागेलसे िदसते.

रJदाब, Kदयिवकार असणारांनी िवशषे जपावे. मानसोपचार तh%य व िव पदाथाSचे Mयापारी यांना या

मिह%याचा संपूणS काळ अनुकुल व लाभदायक होईल.  इतरां�या Mयवसायात अिःथर पिरिःथती

िनमाSण होHयाची शIयता आहे. 

िमथुन िमथुन िमथुन िमथुन - - - - या राशी�या मंडळीना या मिह%या�या काळात िविवध कारणांनी कौटंिबक सुख व गॄहसौ>यु

िमळHयात अडथळे िनमाSण होतीलसे िदसते. 2यामुळे अPया2म-साधना व उपासनेत रस असेल तर

होणारा ऽास उपासनेkारे सुसB होईल. तसेच सामािजक कायाSत कायSरत असणारांनाही उपासनेkारेच

होणारा ऽास सुसB होईल.   िशवोपासना अनुकुल होईल.  गु< व नेप�यून हे दोन मह अशा

उपासनेस अनुकुल होतील.  मिह%या�या पूवाSधाSत रिव-बुध व मंगळ-शिन हे चार मह ूितकुल

असFयामुळे मनःताप देणारे व अनारोGयकारक आहेत. 2यामुळे िवशषे क?न रJदाब व Kदयिवकार

असणारांनी अित िवचार क? नये व मन सतत शांत ठेवHयाचा ूय] करावा. तरच आरोGय फ़ारसे

िबघडणार नाही.  शिन-मंगळ  हे  दो%ही मह ूितकुल असFयामुळे  कौटंिबक सुखात व गहसौ>यातु



                                    ((((२२२२))))

िविवध कारणांनी बाधा येणे संभवते. जपा. मिह%या�या उVराधाSत हे दो%ही मह संतितसुखाचे दOीनेॄ

मनःताप देणारे असेच िस8 होतील. अनारोGयामुळे िकंवा आचरणिवषयक समःयेमुळे या राशी�या

िवWाXयाY�या शNैिणक ूगतीत बाधा येणे संभवते. मिह%या�या उVराधाSत शासकीय, िनम-शासकीय

नोकरदार मंडळीना काळ अनुकुल, ूगितकारक व मनोकामना पूणS2वास नेHयास उपयुJ होईल. या

राशी�या काही मंडळीना परदेशगमनाचा योग संभवतो. 

((((४४४४)  )  )  )  ककS  ककS  ककS  ककS  -  -  -  -  या राशी�या मंडळीना या मिह%या�या काळात िविवध कारणांनी कौटंिबक सुख वु

गॄहसौ>य िमळणे किठण होईलसे िदसते.  िवशषे क?न या मिह%या�या पिहFया चार िदवसांत

अपघात भय संभवते. जपा.  अ2यंत सावधानतेने सतत आचरण करा.  शारीिरक इजा होणे संभवते.

रिव-बुधा�या ूितकुलतेमुळे शारीिरक-मानिसक अनारोGय होHयाची शIयता आहे. .जपा.  रJदाब,

Kदयिवकार असणारांनी िवशषे काळजी aयावी.  गु<-मंगळा�या शभु योगामुळे व शबुामुळे मधून

मधून काही मनोनुकुल घटना घडतील व 2यामुळे मनावरील ताण खूपच कमी होईल.  पंचम ःथानी

असलेFया राहमुळे मुलांपैकी कोणाचे अनारोGयू , कोणाची आचरणिवषयक समःया,अmयासाकडे दलSNु

अशापैकी कारणांनी अपेिNत संतितसुख िमळHयाची शIयता िदसत नाही.  या राशी�या गभSवती

िeयांनी अकारण दगदग क? नये.  कसFया तरी मोहात मन अडकFयाने या राशी�या िवWाXयाY�या

शNैिणक ूगतीत अडथळे िनमाSण होतील. जपा.  िवषभय, जलभय आहे. जपा.  शाeीय संशोधन

कायSNेऽ,  किमशन,  दलाली Mयवसाय असणारांनासंपूणS मिह%याचा काल अनुकुल होईल.  यांिऽक

तांिऽक Mयवसाय, विकली Mयवसाय असणारांना माऽ मिह%याचा पूवाSधSच अनुकुल होईल. या राशी�या

काही मंडळीना परदेशगमनाचे तर काहींना दर�या ूवासाचे योग संभवतातू . 

((((५५५५)  )  )  )  िसंह िसंह िसंह िसंह -  -  -  -  या राशी�या मंडळीना या मिह%या�या काळात अपेिNत कौटंिबक सुख वु

दा0प2यजीवनातील सुख िमळिवHयासाठी िवचारपूवSक आचरण करणे अग2याचे होईल.  सतत

मनािव<8 घटना घडHयाची शIयता असFयाने आपFया अहंकारी व अिधकारशाही ःवभावाला संयम

व सहनशीलते�या आचरणाचा लगाम लावून ताpयात ठेवता आले तर खूपच सुखाचे होईल.  2यामुळे

सवS ूकारचे आरोGयही उVम राहील नपेNा शारीिरक-मानिसक थकवा येणे, रJदाब वाढणे, अकारण

ौम, दगदग होणे, शारीिरक उंणता भडकून  उंणतािवकार बळावणे  शIय आहे. जपा.  िवचारा�या

तंिीत वाहन चालवू नका.  अपघातभय आहे. जपा.  शबुा�या अनुकुलतेने मधून मधून मनोनुकुल

घटना घडतील व मन आिण बु8ीवरील ताण कमी होईल.  विकली, कोळसा, खाण उWोग, वैWकीय

Mयवसाय,  यांिऽकतांिऽक नोकरी-Mयवसाय,  कलाNेऽातील Mयवसाय असणारांना काळ अनुकुल व

लाभदायक होईल.  पण मिह%या�या पूवाSधाSत आिथSक िचंता उ2प%न होणे संभवते. िशNण, शाeीय

संशोधन,  अ%य बौि8क Mयवसाय असणारांपैकी कोणास मनस%मान,  उ�च पद,  बढती अशापैकी

काही ूा` होHयाची शIयता िदसते.  या राशी�या मंडळीनी सPया नMयाने Mयापार-Mयवसाय सु?

करHयाचा िवचारही क? नये. नोकरीच करावी, हे उVम, 

((((६६६६)  )  )  )  क%या क%या क%या क%या -  -  -  -   जीवनसाथीचे लहरी व िविN` आचरण,  दोघांमधील मतभेद व भांडणे यामुळे या

राशी�या मंडळीं�या दांप2यजीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते.  जपा.  शिनदेवां�या साडेसातीचा

काळ व सPया शिन-मंगळ दोघेही ूितकुल असFयामुळे या राशी�या मंडळीनी मन व बु8ीवर

िनयंऽण ठेवून व सहनशीलतेचे आचरण क?न काळ Mयतीत करणेच सुखाचे होईल.  हाती घेतलेFया



                                  ((((३३३३))))

कायाSत अडथळे येणे,  आिथSक िचंता िनमाSण होणे, कुटंबात अिनO घटना घडणेु , शारीिरक उंणता

भडकून डोळे,  घसा,  मान दाढा अशापैकी कशाचा तरी आजार होणे,  ौम, दगदग होऊन शरीरपीडा

सहन करावी लागणे, कोटS ूकरणे असतील तर 2यात अपयश येणे,  भागीदारीत Mयापार-Mयवसाय

असेल तर 2यात अडथळे िनमाSण होणे अशापैकी एखाWा घटनेमुळे मनःताप सहन करावा लागेलसे

िदसते.   भाGयःथानी असलेFया गु<मुळे अPया2मात रस असणारांना उपासनेkारे साि2वक

सुखसमाधान लाभेल.   पण केतुमुळे अपेिNत संतितसुख लाभHयात अडथळे िनमाSण होHयाची

शIयता िदसते. शासकीय, िनम-शासकीय  नोकरदार मंडळींना  मिह%याचा  पूवाSधSच अनुकुल असेल.

2यामुळे 2यांनी जे काही साधावयाचे ते मिह%या�या पूवाSधाSतच साधून घेHयाचा ूय] करावा. राहमुळेू
भावंडसुखात बाधा येणे संभवते. जपा. 

((((७७७७)  )  )  )  तुळा तुळा तुळा तुळा -  -  -  -   या राशी�या मंडळीना या मिह%या�या काळात शिन-मंगळ हे दोन मह पूणSपणे

ूितकुल तर रिव-बुध हे दोन मह पूणSपणे अनुकुल होणार आहेत.  2यामुळे नोकरी-Mयवसाया�या

vOीने काळ बD याच ूमाणात अनुकुल तर कौटंिबक सुख व मानिसक सुखाचे दOीने काळ पूणSपणेु ॄ

ूितकुल होईल, असेच 0हणावेसे वाटते. या राशी�या मंडळीनी या ूितकुल काळात आिथSक Mयवहार

अितशय जपून व िवचारपूवSकच करावेत.  नपेNा मानहानी सहन करावी लागHयाची शIयता िदसते.

काही दबलेली जुनी ूकरणे असतील तर ती पु%हा उकरली जाऊन असB मनःताप सहन करावा

लागेल. जपा. िवशषे क?न िदनांक २५ ते २७ हे तीन िदवस अ2यंत सावधानतेने आचरण करणेच

िहताचे होईल.  शासकीय,  िनम-शासकीय नोकरदार मंडळींना या मिह%याचा काळ अनुकुल,

ूगितकारक व लाभदायक असFयाचा अनुभव येईल. काही मंडळीना उ�च पद, काहीना मानस%मान,

काहीना ूिस8ी तर काहीना बढती अशा ूकारचे लाभ होतीलसे िदसते.  अPया2माची आवड

असणारांना उपासनेkारे साि2वक सुखशांित लाभेल. या राशी�या काहींना मुदतीचा ताप येणे संभवते;

तर काहींना असB डोकेदखीचा ऽास सहन करावा लागेलु .  काहीना,  2वचारोग,  रJिवकार,  मुख-

दंतिवकार अशापैकी कसला तरी ऽास सहन करावा लागHयाची शIयता आहे. जपा.  ौ8ा असेल तर

िशवोपासना अनुकुल होईल. 

 ((((८८८८) ) ) ) विृwक विृwक विृwक विृwक - - - -  या मिह%या�या काळात या राशी�या मंडळींचे मन अितशय चंचल, अिःथर असे

राहीलसे वाटते. 2यामुळे हातून नको ते घडून अपमािनत Mहावे लागेल. जपा.  अशा पिरिःथतीत  या

राशी�या काही मंड:ळीना "नको हा संसार !" असे वाटन वैराGय aयावेसे वाटेलू .  2यामुळे वैवािहक

जीवनातील सुखसमाधानही या मंडळीना िमळणार नाही.  पण ही भावना मनावरील ताण नाहीसा

होईपयYतच राहील.  या राशी�या िववाहे�छू युवकयुवतीचा िववाहयोग जुळून  येHयाची शIयता आहे.

काही कोटSूकरणे असतील तर या राशी�या मंडळीनी ती पुढे ढकलHयाचा ूय] करावा, कारण काळ

अनुकुल नाही. गैरसमजाने घरगुती संबंधात घोटाळे, संशयाची पिरिःथती िनमाSण होणे संभवते. जपा.

बौि8क कायSNेऽ,  गूढ संशोधन कायSNेऽ,  कलाNेऽ,  सािह2यिनिमSती Nेऽ असणारांना ूगती�या

िOीने काळ अनुकुल होईलू . अOम ःथानी असलेFया शबुामुळे कलाकारांना मान, ूित_ा लाभेल; तर

ज%मकंुडलीत योग असतील तर काहीना धनलाभ वा भूिमलाभ होणेही शIय आहे. शासकीय, िनम-

शासकीय नोकरदार मंडळीना मिह%याचा उVराधSच अनुकुल व लाभदायक होईल.  इतरांना कO, ौम,

दगदग सहन क?नच अपेिNत अथSलाभ ूा` करावा लागेल. िमऽांशी िवतुO येHयाची शIयता िदसते.



                                                                                                                                         ((((४४४४)))) 

जपा. 

((((९९९९) ) ) ) धनु धनु धनु धनु - - - -  या राशी�या नोकरदार मंडळीना या मिह%या�या काळात नोकरीत कामाचा  ताण सहन

करावा लागेलसे िदसते. तसेच वैिरOांशी वाद, भांडणे होणेही शIय िदसते.  ःवतंऽ Mयवसाय करत

असणारां�या Mयवसायात अडचणी, अडथळे, िनमाSण होHयाची शIयता िदसते. या राशी�या काहींना

जुने टाकून नवीन काही तरी करHयाची ऊमQ येईल.  कोळसा, लोखंड यांचे Mयापारी व विकलीसारखा

िचिक2सक बौि8क Mयवसाय असणारांना काळ ूगितकारक व लाभदायक होईल.  मिह%या�या

उVराधाSत ज%मकंुडलीत योग असतील तर या राशी�या काहींना मौFयवान वःतंूचा लाभ होणे

संभवते.  या राशी�या मंडळी�या जीवनसाथीस व मुलांना कसला तरी ऽास वा आजार असFयाने

2यांना अपेिNत वैवािहक जीवनातील सुख व संतितसुख  िमळेलसे वाटत नाही.   राहमुळेू
िहतशऽूंपासून रNण होईल,  काहींना अथSलाभ होईल तर काहीना परदेशगमनाचे योग येतील. गु<-

केतु अनुकुल असFयाने सवS ूकारचे आरोGय उVम राहील, हातून स2कायS घडेल व मन उदार होईल.

या राशी�या चतुथS ःथानी असलेFया हषSलमुळे माऽ सवS काही ठीक असूनही कौटंिबक सुख वु

गॄहसौ>य लाभHयात अडथळे िनमाSण होतील.  काहींना जलूवासाचे तर काहीना परदेशगमनाचे योग

येतील.  अPया2मात रस असेल तर या राशी�या मंडळीना उपासनेkारे आतंिरक सुखसमाधान िमळू

शकेल. 

((((१०१०१०१०)  )  )  )  मकर मकर मकर मकर -  -  -  -   या राशी�या मंडळीनी या मिह%या�या २१-२२ व २८-२९ या चार िदवशी िवशषे

जपावे. सावधानतेनेच सवS कतSMये पार पाडावीत.  कोण2याही मोहाला बळी पडू नय.े  मिह%या�या

पूवाSधाSत शIयतो ूवास क? नका. मनःताप सहन करावा लागेलसे िदसते.  मिह%या�या उVराधाSत

ूवास करHयास हरकत नाही.  परदेशगमनाचा योग संभवतो.  मिह%याचा पूवाSधS विकली,  अ%य

िचिक2सक बौि8क Mयवसाय,  कोळसा,  खाण उWोग,  रसायने असे Mयवसाय असणाराना अनुकुल

ूगितकारक व लाभदायक होईल. पण उVराधाSत मंगळामुळे Mयवसायात अडचणी, अडथळे िनमाSण 

होHयाची शIयता िदसते.  नोकरदार मंडळीना कामाचा ताण,विर_ांशी मतभेद,  वाद, मनःताप सहन

करावा लागेलसे िदसते. जपा.  या राशी�या काहीना बढती, पगारवाढ िमळणे संभवते. वाममागS धन

सहज िमळणे शIय असले तरी तो मोह टाळाच.  ौ8ा असेल तर उपासनेkारे आPयाि2मक ूगती

होईल व साि2वक सुखसमाधान लाभेल.  पण संतितसुखाचे दOीने काळ ूितकुल होईलॄ .  मुलांपैकी

कोणाची आचरणिवषयक समःया,  कोणाचे अmयासाकडे दलSN अशापैकी समःया मनःताप देतीलु .

मिह%या�या  पूवाSधाSत  दा0प2यजीवनात  ःवत:चे  वा  जीवनसाथीचे अनारोGय,  काहींना  पोटा�या

िवकाराचा तर काहीना मूऽाशयिवकाराचा ऽास होणे संभवते.  आिथSक Mयवहार सावधानतेने करा.

आिथSक िचंता होणे संभवते. जपा.

((((११११११११) ) ) ) कंुभ कंुभ कंुभ कंुभ - - - -  सPया या राशी�या मंडळींचे मन अितशय कोमल झाले असFयामुळे मनािव<8 थोडेही

घडले की लगेच मनाला गहरे औदासी%य येत असावे,  असे वाटते.  तसेच बु8ी अिःथर व चंचल

झाली असFयास हातून अिवचाराची कृ2ये होत असHयाची शIयता जाणवते.  पण या राशी�या

मंडळीनी मन, बु8ी आिण िजभेला लगाम घालून आचरण केFयास खूपच सुखाचे होईल व जपलेले

संबंध तुटणार नाहीत.  गु<-शबुा�या अनुकुलतेने कौटंिबक सुख व गॄहसौ>य लाभेलु ; पण नातेवाईक

मंडळीकडून ऽास होणे संभवते.  जपा.  शासकीय, िनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना मिह%याचा 



                                  ((((५५५५))))

पूवाSधSच अनुकुल असून 2यांनी जे काही साधावयाचे ते पूवाSधाSतच साधून घेHयाचा ूय] करावा.

उVराधाSत या राशी�या मंडळींचे आरोGय िबघडHयाची शIयता िदसते. िवशषे क?न अपचन, पोटाचे

िवकार,  मूऽाशयिवकार अशापैकी आजार ऽःत करतीलसे िदसते.  जपा.  काहीना मूळMयाधीसार>या

उंणतािवकारांचा ऽास सहन करावा लागेलसे िदसते.  काहीना दर�या ूवासाचे तर काहीनाू

परदेशगमनाचे योग संभवतात. पण ूवासात ऽास, मनःताप सहन करावा लागHयाची शIयता आहे.

जपा.  ौ8ा असेल तर ौीगणेश व ौीहनुमान उपासना अनुकुल होईल व होणारा मनःताप सुसB

होईल. 

((((१२१२१२१२) ) ) ) मीन मीन मीन मीन - - - -  सPया या राशी�या मंडळीचा ःवभाव अितशय चंचल, अिःथर, लहरी, कसलेही दडपण

सहन न होणारा असा झाला असHयाची शIयता िदसते. तसे असेल तर 2यांनी ःवत:च ूय] क?न

मनावर व बु8ीवर िनयंऽण ठेवHयाचा ूय] केला पािहजे.   तसे झाले तर हातून शाऽीय

संशोधना2मक काही कायS घडू शकेल.  िशवाय गु< महाची अनुकुलता असFयाने एखाWा िवषयावर

उपयुJ असे मंथलेखनही होऊ शकेल.  अPया2मात रस असेल तर उपासनेkारे अPया2मात ूगती

होईल  व  मन  व  बु8ी िःथर व सशJ होईल.  या राशी�या Mयापारी मंडळीना eी-माहकांकडूनच

अिधक अथSलाभ होईल.  या राशी�या शतेकरी बंधंूना शतेीपासून अपेिNत लाभ होईल.  कौटंिबकु

सुखसमाधान लाभून गहृसौ>यही लाभेल.  माऽ दांप2यजीवनात िविवध कारणांनी मनःतापच सहन

करावा लागHयाची शIयता िदसते. जपा. या राशी�या शासकीय, िनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना

मिह%याचा उVराधSच अिधक अनुकुल व लाभदायक होईल.  भागीदारी Mयापार-Mयवसाय असणारांनी

भागीदारीत संशयाची पिरिःथती िनमाSण होणार नाही याची काळजी aयावी.  कोटS ूकरणे असतील

तर ती पुढे ढकलHयाचा ूय] करावा.  मिह%या�या उVराधाSत उंणतािवकारांचा ऽास सहन करावा

लागेलसे िदसते. जपा. 
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