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((((११११) ) ) ) मेष मेष मेष मेष 

    या राशी�या मंडळ�ंना या म!ह#या�या काळात केवळ शुब महच काह� ूमाणात अनुकुल होणार

असून म!ह#या�या उ1राधा3त र�व मह शासक4य,  िनम-शासक4य नोकरदार मंडळ�ंना अनुकुल व

लाभदायक होईल. पण म!ह#या�या पूवा3धा3त माऽ नोकरदार मंडळ�ंना कामाचा ताण, �वरोध, भांडणे

यांमुळे मनःताप सहन करावा लागेल. या राशी�या ;यापार�वगा3ला <ी-माहकांकडून अिधक ूमाणात

लाभ होणे संभवते.  बुध केवळ म!ह#या�या ूथम स?ाहातच अनुकुल असेल व @याच काळात

अपे़BCत असे सव3 काह� साधनू घेणे शEय होईल.  नंतर माऽ मनःतापदायक घटनाच घडतील.

ःवतंऽ उGोग-;यवसाय करत असणारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल.  ूवास आवँयक

असेल तरच करा.  ऽास होJयाची शEयता आहे.  धम3-अKया@म यांत �वशेष रस असणारांना व

सामाBजक काया3त काय3रत असणारांना काळ ूगितकारक व सुखसमाधान देणारा असा िसM होईल.

हष3ल-नेप�यूनमुळे सांप�1क अडचणी,  आिथ3क नुकसान,  आिथ3क लाभात घोटाळे,  �वलंब होJयाची

शEयता आहे.  कौटं�बक जीवनात ऽासु ,  अपेCाभंग ,भांडणे होणे शEय !दसते.  सव3 ूकार�या

आरोOयाकडे �वशेष लC Gावे लागेल.  या राशी�या �वGाPयाQनी कुमागR िमऽांपासून सावध राहावे.

असS मनःतापामुळेच या राशी�या काह� मंडळ�ंना शार�Tरक - मानिसक अनारोOयास सामोरे जावे

लागेल. जपा.

((((२२२२) ) ) ) वॄषभ वॄषभ वॄषभ वॄषभ ---- 

कोणतेह� बौ�Mक ;यवसाय Cेऽ, शा<ीय संशोधन Cेऽ, मानसोपचार Cेऽ, कायदा Cेऽ, िशCण Cेऽ

असे ;यावसाियक Cेऽ असणारांना व िव पदाथाQचा ;यापार असणारांना ूगतीचे दWीने या म!ह#याचाॄ

काळ अितशय अनुकुल होईल. पण या राशी�या �वGाPयाQना माऽ मानिसक मरगळ येJयाची शEयता

!दसते.  तसेच िमऽांशी भांडणे झाYयामुळे मनापासून अKययन करणे अशEय होईल.  जपा.  �वशेष

कZन म!ह#या�या ूथम स?ाहात या राशी�या काह� मंडळ�ंना उंणता�वकारांचा ऽास सहन करावा

लागेल. काह�ंना अपघातामुळे हाडमोड सहन करावी लागेल. काह�ंना ूवासात असS मनःताप सहन

करावा लागेल.  जीवनसाथी�या अनारोOयामुळे !कंवा जीवनसाथीस कसला तर� ऽास असYयामुळे

वैवा!हक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते. र�व मह पूण3पणे ूितकुल असYयामुळे या राशी�या

मंडळ�ंनी या म!ह#या�या काळात अितशय संयमाने व सहनशीलतेने वागूनच ूितकुल काळ सुसS

करावा. �व�वध कारणांनी अनपेBCत खच3 करावा लागYयामुळे आिथ3क िचतंा उ@प#न होऊ  शकेल.

जपा.  कोण@याह� ूकार�या नोकर�त वाममाग3 धन सहज ूा? होणे शEय असले तर� तो मोह

कटाCाने टाळणेच सुखाचे होईल. या राशी�या �ववाहे�छ युवकयुवतींना �ववाहयोग संभवतोू . 

((((३३३३) ) ) ) िमथुन िमथुन िमथुन िमथुन ----

जीवनसाथीचे अनारोOय    !कंवा मतभेद यांमुळे !कंवा अ#य कारणांनी वैवा!हक व कौटं�बक सुखातु

बाधा येणे संभवते.  कोट3 ूकरणे असतील तर ती पुढे ढकलJयाचा ूय` करा.  काह�ंना असS

मनःतापामुळे उंणता�वकारांचा,  अपचनाचा,  पोट�वकाराचा ऽास सहन करावा लागेल.  अKया@म,

उपासना अशा Cेऽात रस असणारांना ूगती�या दWीने व मनॄ :शांतीचे दWीने काळ अनुकुल होईलॄ .

काह�ंना मातिृचतंा तर काह�ंना ःथावर संप�1�वषयक िचतंा ऽःत कर�ल. �वचारा�या तंि�त वाहने 



                                  (२)

चालवू नका. ौMा असेल तर िशवोपासना अनुकुल होईल. दशम ःथानी गुdसह हष3ल असYयामुळे या

राशी�या शैCBणक,  शा<ीय संशोधना@मक,  व!कली,  !हशेब अशा बौ�Mक िच!क@सा काय3Cेऽांत

काय3रत असणारांना काळ अनुकुल व ूगितकारक होईल.  काह�ंना मानस#मान ूा? होईल.  बढती

िमळेल.  माऽ असे लाभ �वशेष कZन म!ह#या�या ूथम स?ाहातच संभवतात.  अपेBCत शैCBणक

ूगतीसाठf या राशी�या �वGाPयाQना सव3 ूकारचे आरोOय उ1म राखणे आवँयक होईल. ूेमूकरणे

असतील तर @यात गैरसमजाने बाधा येणार नाह� याची काळजी gयावी लागेल. 

((((४४४४) ) ) ) कक3  कक3  कक3  कक3  ----

या राशी�या काह� मंडळ�ंना    नवे काय3Cेऽ िमळJयाची तर काह�ंना मनपसंत नोकर� िमळJयाची

शEयता !दसते. ःवतंऽ ;यापार-;यवसाय असणारांना परधमRयांकडून अिधक अथ3लाभ होणे संभवते.

भागीदार� ;यवसाय असणारांनी भागीदाराशी मतभेद होणार नाह�त याची काळजी gयावी. कोट3ूकरणे

असतील तर ती पुढे ढकलJयाचा ूय` करा.  कोण@याह� ूकार�या नोकर�त म!ह#याचा पूवा3ध3च

अनुकुल होईल. गूढ शा<ीय संशोधन व अKया@म �वषयांत रस असणारांना ूगती व साB@वक सुख-

समाधान िमळJयास काळ अनुकुल होईल.  माऽ काह�ंना भावंड�वषयक िचतंा ऽःत कर�ल.  या

राशी�या काह� मंडळ�ंना दर�या ूवासाचे !कंवा परदेशूवासाचे योग येतीलू .  म!ह#या�या ूथम

स?ाहात मुले मना�वdM वागतील; पण नंतर सव3 काह� सुरळ�त होईल. या म!ह#या�या काळात या

राशी�या मंडळ�ंचा ःवभाव थोडा लहर� होJयाची शEयता आहे. भाOयःथानातील ःवराशी�या गुdमुळे

सjणांची वाढ होईल व ूगती�या संधी चालून येतीलु .  मंगळ पूण3पणे ूितकुल असYयामुळे या

राशी�या काह�ंचे आरोOय �बघडणार असून उंणता�वकार,  रk�वकार बळावJयाची शEयता आहे.

lदय�वकार असणारांनी मनCोभ होणार नाह� याची काळजी gयावी. तसेच वैवा!हक जीवनात होणारे

मतभेद �वकोपाला जाणार नाह�त याची काळजी gयावी. 

((((५५५५) ) ) ) िसंह िसंह िसंह िसंह - - - - 

�वशेष कZन या राशी�या मंडळ�ंना संतितसुखाचे दWीने या म!ह#याचा काळ अितशय ूितकुल आहेॄ .

संततीचे आजार,  संततीचे मना�वdM वागणे यांमुळे मनःताप सहन करावा लागेल.  या राशी�या

गभ3वती B<यांनी �वशेष जपावे. अकारण दगदग कZ नये. मनःतापामुळे शार�Tरक उंणता भडकून

उंणता�वकार, रk�वकार बळावJयाची शEयता आहे. lदय�वकार असणारांनी मनःताप होणार नाह�

याची काळजी gयावी.  सतत �व�वध ूकारे मन अःवःथ करणाn या घटना घडतील.  बागाईत शेती

;यवसाय असणारांना काळ लाभदायक होईल. कोणावरह� फ़ाजील �वpास टाकू नका. फ़सवणूक होणे

संभवते.  शिन महा�या साडेसातीचा काळ आहे.  �वचारशk4 व मन:शांती शाबूत ठेवूनच संयम व

सहनशीलतेने आचरण करणेच सुखाचे होईल.  ज#मकंुडलीत योग असतील तर या राशी�या काह�

भाOयवंतांना अचानक धनलाभ होJयाची !कंवा वारसा हEकाने धनलाभ होणे संभवते.  �वचारा�या

तंि�त वाहन चालवू नका. अपघात भय आहे. या राशी�या काह�ंना अपूचाराचा तर काह�ंना चोर�मुळे

वा अनपेBCत खचा3मुळे आिथ3क हानीस तqड Gावे लागेल.  नोकर�-;यवसायात अपेBCत असे घडून

येJयासाठf ौMापूव3क कुलदेवतेची उपासना अनुकुल होईल.  ौMा असेल तर ूितकुल काळ सुसS

होJयासाठf रामरCा व हनुमानचािलसा ःतोऽाचे िन@य पठण करावे.



                                    (३)

((((६६६६) ) ) ) क#या क#या क#या क#या ----

या राशी�या मंडळ�ंना या म!ह#याचा एकूण काळ फ़ारसा अनुकुल नाह�च असेच tहणावे लागते.

केवळ शुभ महां�या अनुकुलतेनुसार मधनू मधनू मानिसक सुखसमाधान देणाn या घटना घडतील. या

म!ह#या�या काळात या राशी�या मंडळ�ंना उगीचच काYपिनक आजारभावना होJयाची शEयता आहे.

िनयोBजत काया3त अडचणी,  अडथळे िनमा3ण होऊन असS मनःतापामुळे शार�Tरक आरोOय

�बघडJयाची शEयता आहे.  वैवा!हक व कौटं�बक जीवनात वादु ,  मतभेद,  गैरसमज,  �वतुW यांमुळे

गहरे नैराँय येणे संभवते.  या राशी�या काह� मंडळ�ंना कौटं�बक वाःत;यातून ःथलांतर करावेु

लागJयाची शEयता !दसते. तसेच या राशी�या काह�ंना संतित�वषयक समःयांमुळे मनःताप सहन

करावा लागJयाची शEयता आहे.  या राशी�या गभ3वती B<यांनी अकारण दगदग कZ नये.  या

राशी�या uया मंडळ�ंचा भागीदार� ;यापार-;यवसाय असेल @यांना भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची

�वशेष काळजी gयावी लागेल.  ःवराशी�या गुd�या अनुकुलतेमुळे या राशी�या युवकयुवतींना

�ववाहयोग संभवतो.  तसेच ूेमूकरणे असतील तर ूेमसंबंध दढ होतीलॄ .  या राशी�या ;यापार�

मंडळ�ंना <ी-महकांकडूनच अिधक धनलाभ होणे संभवते. 

((((७७७७) ) ) ) तुळा तुळा तुळा तुळा ----

या राशी�या मंडळ�ंना या म!ह#या�या काळात शिन-हष3ल पूण3पणे व र�व-मंगळ म!ह#या�या

उ1राधा3त ूितकुल असणार आहेत.  @यामुळे अनारोOय,  मनःताप,  मना�वdM घडणाn या घटना,

कोट3ूकरणे,  अशापैक4 घटनांमुळे असS ऽास व आिथ3क हानी होणे संभवते.  अ@यंत सावधानतेने

आचरण करा, मन व बुM� Bःथर ठेवा, tहणजे आरोOय �बघडणार नाह� व आिथ3क नुकसान होणार

नाह�.  कलाCेऽातील मंडळ�ंना या म!ह#याचा काळ ूगितकारक व लाभदायक होईल.  �वशेषत:

राजकारण, छायािचऽण अशा ;यवसायात असणारांना काळ अनुकुल होईल. पण भावंडांशी मतभेद,

भांडणे होJयाची शEयता आहे. जपा. अित अनावँयक �वचारामुळे मwदवर ताण पडू शकेलू . tहणून

मन व बुM� सतत शांत ठेवJयाचा ूय` करा, अ@यंत संयमाने व सहनशीलतेने आचरण केलेत तरच

ूितकुल काळाशी टEकर देऊ शकाल.  काळ शिनदेवां�या साडेसातीचा आहे हे Kयानात ठेवूनच सदैव

नॆतेचे आचरण केलेत तरच तुकोबा tहणतात “-- महापुरे झाडे जाती, तेथे ल;हाळे वाचती"-- तसे

तुtह� सुरBCत राह शकालू . �वशेष कZन !दनांक २५-२६ हे दोन !दवस अितशय सावधानतेने सव3

;यवहार करा.  शासक4य,  िनम-शासक4य नोकर�त असणारांना म!ह#याचा पूवा3ध3 सवाQगीण ूगती

साधJयास अनुकुल होईल.  मुलां�या बाबतीत �व�वध समःयांमुळे संतितसुख िमळणे शEय होणार

नाह�. जपा.

((((८८८८) ) ) ) वॄB{क वॄB{क वॄB{क वॄB{क ----

ौMा असेल तर या राशी�या मंडळ�ंनी ूापंिचक सुखासाठf व आरोOयसंप#नतेसाठf भगवान शंकराची

उपासना करावी.  रk�वकार,  @वचा�वकार असणारांनी �वशेष काळजी gयावी.  उंणतेमुळे तqड येणे,

दात दखणेु , घसा दखणेु , नेऽ�वकार असे आजार संभवतात. अपघातभय आहे. जपा. व!कली, !हशेब

असे िच!क@सक बौ�Mक ;यवसाय असणारांना काळ अितशय अनुकुल होईल व अपे़BCत ूगती व

अथ3लाभ सहज होईल. पण कौटं�बक जीवनात भांडणेु , गैरसमज, मतभेद अशापैक4 कारणांनी अशांत

पTरBःथती िनमा3ण होJयाची शEयता !दसते. अ�वचाराने खच3 होणार नाह� याची काळजी घेतलीत तर



                                    (४)

आिथ3क िचतंा करावी लागणार नाह�.  पण अनपेBCत आिथ3क जबाबदार� आली तर माऽ आिथ3क

िचतंा करावी लागेल.  म!ह#या�या पूवा3धा3पेCा म!ह#याचा उ1राध3 अिधक अनुकुल होईल.  नोकर�-

;यवसायात म!ह#या�या उ1राधा3तच अिधक अनुकुल व लाभदायक घटना घडतील.  या राशी�या

�वGाPयाQना उ�च शैCBणक ूगतीस काळ अितशय अनुकुल आहे. आरोOयसंप#न राहन कठोर मेहनतू
केYयास अपे़BCत यश लाभेलच. या राशी�या �ववाहे�छ युवकयुवतींना �ववाहयोग संभवतोू . ूेमसंबंध

असतील तर ते घ|ट होJयास काळ अनुकुल होईल. 

((((९९९९) ) ) ) धनु धनु धनु धनु -  -  -  -  

या राशी�या मंडळ�ंना या म!ह#या�या काळात र�व, मंगळ हे दोन मह अितशय ूितकुल असणार

आहेत. मनःताप, आ?ेW भांडणे, वाढता खच3, दगदग यांमुळे अनारोOय होऊन    या  राशी�या     काह�

मंडळ�ंना रkदाब,  ॑दय�वकार,  नेऽ�वकार,  उंणता�वकार,  घसा,  दात,  मान दखणे असे आजारु

संभवतात.  येणे असेल तर िमळणे क!ठण;  पण खच3 माऽ करावाच लागेल.  मानी ःवभाव

असYयामुळे मना�वdM घडणाn या घटनांचा असS मनःताप सहन करावा लागेल.  या काळात

कोणाशीह� पटणार नाह�.  राह@या जागेतह� अःवःथच वाटेल.  गुd�या अनुकुलतेमुळे कौटं�बकु

सुखसमाधान लाभेल;  पण नातेवाईक मंडळ�ंशी भांडणे होJयाची शEयता आहे.  अKया@म,  गूढ

संशोधन यात रस असणारांना ूगती साधणे व यश िमळ�वणे सहज शEय होईल.  लोखडं-पोलाद

अशा धातूंचा ;यापार असणारांना काळ बरा जाईल;  पण अ#य ;यावसाियकांस ूितकुलतेचाच

अनुभव येईल.  �वशेष कZन !दनांक २३-२४ या दोन !दवशी अनपेBCत असे काह� तर� घडेलसे

!दसते. काह�ंना परदेशगमनाचे तर काह�ंना जलूवासाचे योग येतील. ःथावर खरेद�-�वब4चे ;यवहार

होतील.  अशा काळात बुM� �वकृत होJयाची शEयता असते.  जपा.  वैवा!हक जीवनात माऽ

सुखसमाधान लाभेल. माऽ नॆतेचे आचरण होणे आवँयक आहे. 

((((१०१०१०१०) ) ) ) मकर मकर मकर मकर - - - - 

    या राशी�या  मंडळ�ंना  या म!ह#याचा  काळ काह� अनुकुल तर काह� ूितकुल अशा संिमौ

ूकारचे अनुभव देणारा असा असणार आहे.  र�व,  मंगळ,  राहू,  नेप�यून हे मह ूितकुल अनुभव

देतील, तर गुd, बुध, शुब, हष3ल हे मह सुखसमाधान देतील. काह� जुनी दबलेली ूकरणे असतील

तर ती पु#हा उकरली जाऊन @यांचा असS मनःताप सहन करावा लागेल.  ;यापार-;यवसायात

मनासारखे काह�च घडत नसYयाने, तसेच सतत माघार gयावी लागत असYयाने, शार�Tरक उंणता

भडकून अनारोOयास तqड Gावे लागेल.  �वशेष कZन <ी-समाजाकडून मनःतापदायक ूसंग

घडJयाची शEयता !दसते. रkदाब, lदय�वकार असणारांनी मन व बुM� सतत शांत ठेवJयाचा ूय`

केला पा!हजे. इतर आरोOय उ1म राह�ल. शिनदेव फ़ारसे ूितकुल असणार नाह�त. काह�ंना दर�याू

ूवासाचे योग येतील.  गुd-हष3लमुळे उ�च बौ�Mक Cेऽात काय3रत असणारांना  गहन ू�

सोड�वYयाचा आनंद व सुखसमाधान लाभेल. अपेBCत अथ3ू ा?ी होईल. वैवा!हक व कौटं�बक जीवनातु

सुखसमाधान लाभेल.  ूित��त समाजातील लोकांशी घिनW संबंध असणारांना @यां�या मदतीने

कोण@याह� ;यवसायात यश लाभेल. या राशी�या काह� मंडळ�ंकडून मंथलेखन पूण3@वास जाईल. पण

भावंडांकडून मनःताप !दला जाJयाची शEयता आहे.



                                                                                                                                  (५)

((((११११११११) ) ) ) कंुभ कंुभ कंुभ कंुभ - - - - 

या राशी�या मंडळ�ंना म!ह#या�या पूवा3धा3तच र�व मह अनुकुल आहे. नोकर�-;यवसायात जे काय 

साधनू gयावयाचे ते पूवा3धा3तच साधनू gया.  उ1राधा3त �व�वध कारणांनी मनःताप व नको ते

घडJयाची शEयता !दसते.  या राशी�या काह�ंना नोकर�त बढती,  मानाचे ःथान िमळणे शEय

!दसते.  मंगळामुळे िमऽांशी �वतुW येJयाची शEयता आहे.  जपा.  काह�ंना मौYयवान वःतूंचा लाभ

होणे संभवते. नेप�यूनमुळे या म!ह#या�या काळात या राशी�या मंडळ�ंचे मन अितशय हळवे, कोमल

राहणार आहे.  @यामुळे मना�वdM काह�ह� घडले तर असS मानिसक ऽास सहन करावा लागेल.

र�वूमाणेच मंगळह� उ1राधा3त ूितकुल असणार आहे. @यामुळे �व�वध कारणांनी नैराँय येणे, जुनी

दबलेली ूकरणे पु#हा उकरली जाऊन असS मनःताप होणे , भांडणे होणे,  गैरसमजुतीने मत वाईट

होणे, अशापैक4 ऽास होJयाची शEयता !दसते. गुd�या अनुकुलतेने अपे़BCत अथ3लाभ होणार असला

तर� हष3लमुळे अ�वचाराने !कंवा इ�छे�वdM अपेCेपेCा अिधक खच3 होJयाची शEयता !दसते.

संतितसुखात बाधा येणे संभवते.  या राशी�या काह�ंना मो�या आजाराला तqड Gावे लागेल.  पण

कुटंबात शुभ घटना घडतीलु . ःवतंऽ ;यवसाय असेल तर @यात ूगती होईल. सव3 ूकारचे आरोOय

उ1म राहJयासाठf मनावर ताबा ठेवा, Bजभेला लगाम घाला व �वचारपूव3क कृती करा. 

((((१२१२१२१२) ) ) ) मीन मीन मीन मीन - - - - 

या राशी�या  मंडळ�ंना  नोकर�--;यवसाया�या  दWीने काळ अितशय अनुकुल आहेॄ .  मनोनुकुल

घटना घडतील.  मो�या पदावर�ल कोणा�या तर� ओळखीतून लाभदायक घटना घडतील.  काह�ंना

पदो#नती िमळेल.  पण ःवतंऽ ;यवसाय असणारांना मनासारखे काह� घडत नसYयाने काह� तर�

नवीन ;यवसाय करावासा वाटेल.  नोकर�त म!ह#या�या प!हYया स?ाहात कामाचा ताण पडून

वTर�ांशी वाद, मतभेद होणे संभवते. नंतर काह�ंना मौYयवान वःतूंचा लाभ होJयाची शEयता आहे.

तर काह�ंना िमऽाशी �वतुW आYयाची dखdख लागेल. ःवराशी�या गुdमुळे या राशी�या मंडळ�ंकडून

गहन �वषयावर लेखन होईल व @यात यश येऊन ूिसM� िमळेल.  आरोOय उ1म राह�ल पण

हष3लमुळे मन अःवःथ, चचंल होईल व ःवभाव लहर� होईल. ौMा असेल तर गहृसौ�यासाठf या

राशी�या मंडळ�ंनी कुलदेवतेची व भगवान शंकराची उपासना करावी.  या राशीची जी लहान मुले

असतील ती अितशय हड व ोा@य होJयाची शEयता आहेू .  पालकांनी @यां�यावर बारकाईने लC

ठेवावे. नपेCा अकारण अिनW पTरणाम सहन करावे लागतील. पितप`ीपैक4 एकाचे अनारोOयामुळे व

दसn यास  आलेYया नैराँयामुळे वैवा!हक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवतेु .  या राशी�या

युवकांनी कुमागR िमऽांपासून दर राहावेू .

-                                ----०००००-----


