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सवा'ना नववषा)*या शुभे*छा !

===============================================
(१) मेष - या राशी*या मंडळींनी या म2ह4या*या काळात शार�7रक-मान�सक आरो:याकड े�वशषे 

ल; देणे ज=र�च ेहोणार आहे. शार�7रक उ�णता भडकून ताप येणे, फोड येणे, इजा होणे, 

रDत�वकार, Eदय�वकार बळावणे असे आजार होणे संभवत.े जपा.  वाममाग) धन सहज �मळणे 

शDय असले तर� तो मोह टाळाच. कारण वाईट मागा)ने L�सMी �मळणेह� संभवत.े जपा. Nवत:च े

Pकंवा जीवनसाथीच ेअनारो:यामुळे वैवा2हक जीवनातील सुखात बाधा येऊ शकेल. तसेच असUय 

मनNताप  होणेह�  संभवत.े या राशी*या लेखकांना काळ अनुकुल असVयामुळे Wयांच ेलेखन 

Xंथ=पाने L�सM होईल. तसेच शुY Xहा*या अनुकूलतेमुळे काह�ंना धनलाभ, काह�ना भू�मलाभ 

तर काह� मंडळीना LZत�ठा Lा\त हो]याची शDयताह� जाणवत.े या राशी*या नोकरदार मंडळीना 

म2ह4याचा उWतराध)च अनुकूल व लाभदायक होईल. पूवा)धा)त मनNताप व मानहानी होणे संभवत.े 

पण बौ�Mक काय);े_ असणारांना संपूण) म2ह4याचा काळ अनुकुल व लाभदायक होईल.  या 

राशी*या `यय Nथानी असलेVया हष)लमुळे अकारण श_Wुव Zनमा)ण होणे शDय आहे. जपा. तसेच 

आaथ)क समNया _Nत करतील.  bMा असेल तर �शवोपासना अनुकुल होईल.

(२) वषृभ - या राशी*या मंडळींना या म2ह4या*या काळात लहर� Nवभावामुळे घर�दार� सतत 

मनNताप सहन करावा लागेलसे 2दसत.े मान�सक ताण, �वरोध, भांडणे, आजार, मतभेद, 

मानहानी अशापैकd कारणांनी _Nत `हाल. नोकर�-`यवसायात अिNथर प7रिNथतीला तfड gयावे 

लागेल. पण aचPकWसक बौ�Mक `यवसाय, अhयाWम, वPकल�-सVलागार� `यवसाय, मानसोपचार 

तi, jव पदाथा'च े `यापार� अशांना काळ अनुकूल वा लाभदायक होईल. kयांचा परधमlयांशी 

`यावसाZयक  संबंध असेल Wयांनाह�  अशा संबंधामुळे अaधक लाभ होणे संभवत.े 2दनांक ६ 

पासनू शुY Xह अनुकुल होत असVयाने या राशी*या  काह�  मंडळीना भू�मलाभ, काह�ना 

धनलाभ तर काह�ना LZत�ठा Pकंवा मानस4मान Lा\त हो]याची शDयता 2दसत.े संततीसुखाच े

n�ट�ने या राशी*या मंडळीना या म2ह4याचा काळ LZतकूल असVयाचाच अनभुव येईल. या 

राशी*या गभ)वती िN_यांनी अकारण दगदग क= नये. �म_ांशी वाद, भांडणे होणे संभवत.े जपा. 
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धनNथानी असलेVया गुo Xहामुळे कुटंुबात शभु घटना घडतील. आरो:य उWतम राखता आले 

तरच या राशीच े�वgयाथl शै;णीक Lगती क= शकतील. bीगणेश उपासना अनुकूल होईल.

(३) �मथनु - या राशी*या मंडळीना म2ह4या*या काळात अपेp;त गहृसौrय व वैवा2हक 

जीवनातील सुखसमाधान �मळेलच याची खा_ी 2दसत नाह�. जीवनसाथीच ेव Nवत:च ेअनारो:य, 

दोघातील वाद, भांडणे यांमुळे नैराsय येणे संभवत.े काह� मंडळीना पोट�वकार, अपचन, 

मू_ाशय�वकार अशापैकd आजार होणे संभवत.े घरगुती भांडणे, राहWया जागेबाबतच े Pकंवा 

Nथावरबाबतचे वाद यांमुळे अपेp;त गहृसौrय लाभणे अशDय होईल. संततीसुखाच ेn�ट�नेह� या 

म2ह4याचा काळ LZतकुल असVयाचाच अनभुव येईल.  या राशी*या गभ)वती िN_यांनी अकारण 

दगदग क= नये. गुo-नेप*यनू शभु योगामुळे अhयाWमात रस असणारांना उपासनेgवारे 

आhयािWमक Lगती साधणे सहज शDय होईल. Wयामुळे मन NवNथ व शांत होईल. काह� मंडळीना  

सूचक Nव\ने पडतील, तर काह�ना परदेशLवासाच े योग येतील. क�मशन, दलाल� `यवसाय 

असणारांना, aचPकWसक बौ�Mक व शाN_ीय संशोधनाWमक नोकर�-`यवसाय, �श;ण;े_  असे  

काय);े_ असणारांना काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. पण या  राशी*या �वgयाtया'ना मा_ 

अ4य गो�ट�ं*या मोहात मन व बुMी अडकVयामुळे शै;uणक Lगती साधणे अशDय होईल. जपा. 

bMेने बाव4न sलोकd गुoच7र_ वाचा.

(४) कक� - या राशी*या मंडळींना या म2ह4याचा पूवा)ध)च अaधक अनुकुल व लाभदायक असणार 

आहे. vहणून Wयांनी जे काय साधावयाच े ते म2ह4या*या पूवा)धा)तच साधनू घे]याचा LयWन 

करावा. उराशी बाळगलेल� महWवाकां;ा सफल हो]यास काळ अनुकुल आहे. शासकdय, 

Zनमशासकdय नोकरदार मंडळींना, कला ;े_ातील मंडळींना म2ह4याचा पूवा)ध)च अनुकूल होईल. 

पण वैgयकdय `यवसाय, औषध�वYेत,े यांx_कतांx_क नोकर�-`यवसाय असणाराना, शाN_ीय 

संशोधन काया)त काय)रत असणाराना संपूण) म2ह4याचा काळ अनुकुल, LगZतकारक व लाभदायक 

होईल. पण छोyया मोzया अपघातापासून जपाव.े पा]याशी संबंaधत नोकर�-`यवसाय असणारांना 

पा]यापासनू धोका संभवतो. जपा. तसेच �वषभयह�  संभवत.े कौटंुxबक वाद, Nथावरसंबंधी वाद 

अशापैकd कारणांनी गहृसौrय �मळणे कठ{ण होईल. या राशी*या काह� मंडळीना दरू*या Lवासाच े

तर काह�ंना परदेशगमनाच ेयोग संभवतात. म2ह4या*या उWतराधा)त वैवा2हक जीवनात वाद, भांडणे 

यामुळे सुखसमाधान लाभणे अशDय होईल. जपा. या राशी*या युवकांनी सhया आहे ती नोकर�च 

करावी. नवे काह� कर]याचा �वचारह� क= नये.

(५) �सहं - या राशी*या मंडळीना या म2ह4याचा उWतराध)च अaधक अनुकुल व लाभदायक होईल. 
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शुY Xहा*या अनुकुलतेमुळे कौटंुxबक सुख व गहृसौrय लाभेल. पण मुलांपैकd कोणा*या 

आजारपणामुळे संतZतसुखात थोडी बाधा ये]याची शDयता 2दसत.े तसेच जवळ*या नाWयातील 

कोणाशी दरुावा Zनमा)ण झाVयामुळे मन अNवNथ होईल. अनपेp;त खच), आaथ)क जबाबदा}या, 

येणे वसूल न होणे अशा- पैकd कारणानी aचतंा Zनमा)ण होईल. जपा. Wयामुळेच शार�7रक उ�णता 

भडकून घसा, दाढा, मान, डोळे यापैकd कसले तर� दखुणे सहन करावे लागेल. जपा. Nवत:च े

Pकंवा जीवनसाथीच ेआजारपण Pकंवा अ4य कारणाने वैवा2हक सुखात बाधा येणे संभवत.े सतत 

सावधानतेने आचरण करा. वाहन सुरp;त वेगाने चालवा. अपघातभय आहे. जपा. म2ह4या*या 

उWतराधा)त नोकर�-`यवसायात �वरोधक नमतील, श_ ूपराभूत होतील, धनलाभ होईल व सुखशांती 

लाभेल. काह�ना L�सMी �मळणेह� संभवत.े या राशी*या �ववाहे*छ युवकयुवतीना �ववाहयोग 

संभवतो. काह�ना नवे �म_ �मळतील तर या राशी*या �वgयाtया'ना �श;णात Lगती करणे व यश 

�मळ�वणे शDय होईल.  bMा असेल तर bीगणेश उपासना अनुकुल होईल.

(६) क�या - या राशी*या मंडळीना अजून एक वष) शZन Xहा*या साडसेातीला तfड gयावे लागणार 

आहे. पण यापूवlची साडसेहा वष� असUय मनNतापाची गेल� असतील तर यापुढ�ल उव)7रत काळ 

फारसा मनNताप सहन करावा लागणार नाह�. उलट काह� मनोनुकुल घटनाच घडतील. पण 

Wयासाठ{ आपVया संतापी Nवभावावर Zनयं_ण ठेवावे लागेल. अकारण िज� क=न दगदग न 

करता सहनशील बननू मनिNथती शांत, Lस4न राखता आल� पा2हजे. नपे;ा अनारो:य सहन 

करावे लागेल. धनNथानी शनी-राहू असVयाने Nवत:च े व जीवनसाथीच े अनारो:य, �Lय जनांच े

Nथलांतर, Zनयोिजत काया)त अडथळे येणे, आaथ)क  समNया अशापैकd कारणांनी कौटंुxबक सुखात 

व गहृसौrयात  बाधा येणे शDय 2दसत.े  अशा प7रिNथतीत शुY Xहा*या अनुकुलतेने या 

राशी*या मंडळीना धन, मान, LZत�ठा, भूमी अशापैकd लाभ हो]याची शDयता 2दसत.े पण 

म2ह4या*या उWतराधा)त नोकर�त व7र�ठाचा _ास, मुलांपैकd कोणाच े आजारपण, �Lय जनांचा 

दरुावा अशापैकd कारणांनी नैराsय येणे संभवत.े  तसेच जीवनसाथीच ेलहर�, �वp;\त आचरण, 

दोघातील मतभेद अशापैकd कारणांनी वैवा2हक सुखातह� बाधा येऊ शकेल. Wयामुळे अनारो:य 

सहन करावे लागेल. जपा.  गुo Xहा*या अनुकुलतेने बौ�Mक, शै;uणक, संशोधनाWमक काय);े_ 

असणारांना Lगती करणे व यश �मळ�वणे सहज शDय होईल.

(७) तळुा - या राशी*या मंडळीना  या म2ह4याचा पूवा)ध)च अaधक अनुकुल व लाभदायक होईल. 

मा_ Nवत:च े व जीवनसाथीच े सव) Lकारच े आरो:य उWतम राखले गेले पा2हजे. कारण 

वात�वकाराचा _ास होणे संभवत.े �शवाय मनNताप देणा}या घटनांनी नैराsय येणे संभवत.े एवढे 
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संभाळलेत तर र�व-शुYा*या अनुकुलतेने कौटंुxबक सुखसमाधान लाभेल व नोकर�-`यवसायात kया

लाभदायक घटना घडतील Wयांचा आनंदह� �मळेल. सhया या राशी*या मंडळीच े मन अWयंत 

भावनाशील झाले अस]याची  शDयता आहे. तसे झाले असेल  तर अhयाWमात मन रमवा. कारण 

अhयाWमात रस असेल तर गुo-नेप*यनू शभु योगामुळे आhयािWमक उ4नतीसाठ{ काळ अZतशय 

अनुकुल आहे. Wयामुळे मन:शDती वाढेल व म2ह4या*या उWतराधा)त घडू शकणा}या कौटंुxबक व 

वैवा2हक जीवनातील कटकट�ना सामोरे जाणे सहज शDय होईल. या राशी*या ष�ठ Nथानी 

असलेVया हष)लमुळे शाN_ीय संशोधन काया)त काय)रत असणारांना Lगती करणे व यश �मळ�वणे 

सहज शDय होईल. पण हा हष)ल अZत �वचारामुळे डोकेदखुीचा Pकंवा म�द�ुवकाराचा _ासह� Zनमा)ण 

क= शकेल. जपा. श_ ुXहा*या राशीतील `यय Nथानी असलेला मंगळ सतत मनNतापच देईल. 

जपा.

(८) विृ"चक - या राशी*या मंडळीचा सhया शZन Xहा*या साडसेातीचा काळ चालू  आहे याची 

सतत जाणीव ठेवनू, सहनशील बननू व मनावर ताबा ठेवूनच  कालYमणा करावी, हे उWतम. 

नपे;ा अaधकच मनNताप सहन करावा लागेल. जपा. म2ह4या*या पूवा)धा)त आaथ)क समNया, 

आaथ)क फसवणूक अशा समNया  _Nत करतील. Wयामुळे शार�7रक उ�णता भडकून डो�याच े

अनारो:य सहन करावे लागेल. जपा. एवढे टाळता आले व घरगुती प7रिNथतीत गैरसमज टाळता 

आले तर शुYा*या अनुकुलतेने कौटंुxबक सुखसमाधान व गहृसौrय  लाभेल. या राशी*या 

कलाकार मंडळीना, कलाWमक लेखकाना या म2ह4याचा काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. या 

राशी*या kया मंडळी*या ज4मकंुडल�त  अचानक धनलाभ योग असेल अशापैकd काह�ना वारसा 

हDकाने धनलाभ वा अचानक धनलाभ �मळू शकेल. काह�ना मौVयवान वNत ू�मळू शकतील. पण

असे अपवाद वगळता सव)साधारणपणे या राशी*या मंडळीना क�ट प7रbम क=नच अपेp;त अथ) 

Lा\ती क=न �यावी लागेल. �म_ांशी वाद, भांडणे होणे संभवत.े जपा. `यय Nथानी असलेला राहू 

श_पूासनू र;ण कर�ल;  तर शZन मनNताप देणा}या घटना घडवील. जपा.  bMा असेल तर 

bीहनमुानाची उपासना अनुकुल होईल.

(९) धन ु - एकंदर�त �वचार करता या राशी*या मंडळीना या म2ह4याचा काळ फारसा अनुकुल 

नाह� असेच vहणावे लागत.े केवळ गुo-शुYा*या काह� Lमाणातील अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू 

मनोनुकुल घटना घडतील व थोडा 2दलासा �मळेल. Zनयोिजत काया)त अडथळे Zनमा)ण होणे, 

आ\ते�ट भांडणे होणे, फसवणूक होणे �वWत हानी होणे, असUय मनNताप सहन करावा लागणे 

अशापैकd कारणांनी नैराsय येणे संभवत.े Wयामुळे शार�7रक अनारो:य होणेह� संभवत.े रDतदाब 
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Eदय�वकार असे आजार असणारांनी LयWनपूव)क मन शांत व िNथर राख]याचा LयWन केला 

पा2हजे. आaथ)क aचतंा _Nत करतील. नोकर�त कामाचा ताण सहन करावा लागेल व व7र�ठांशी 

भांडणे होणे संभवत.े `यापार-`यवसायात खळबळजनक घटना घडणे संभवत.े काह� मंडळीना 

हातच ेसोडून नवीन काह� कर]याची उमl येईल. अशा प7रिNथतीत मन व बुMी शांत व िNथर 

ठेवनू, मनावर संयम ठेवनू आuण सहनशील बननू व न�तेच ेआचरण क=नच �वपर�त काळ 

घालवला पा2हजे. मुलांपैकd कोणाच ेआजारपण, कोणाची अ4य समNया यांकड ेल; gयावे लागेल. 

गुo-शुY हे शभु Xह काह� Lमाणात अनुकूल असVयाने मधनू मधनू कौटंुxबक सुखसमाधान 

लाभेल. �ववाहेछूच े �ववाह ठरतील. नवे Lेमसंबंध वा Nनेहसंबंध जुळतील. काह�ना जलLवासाचे  

तर काह�ना परदेशगमनाच ेयोग येतील. अhयाWमात रस असेल तर उपासनेgवारे मन:शांती �मळू 

शकेल.

(१०) मकर - या राशी*या मंडळीनी या म2ह4या*या २-३ आuण २७-२८ तारखां*या 2दवशी �वशषे 

जपाव.े अ�वNमरणीय अशा  अनुकुल/LZतकूल घटना घडू शकतील असे 2दसत.े रवी-बधु पूण)पणे 

LZतकूल असVयाने सतत मनNताप देणा}या घटना घडणे संभवत.े Wयामुळे गहरे नैराsय येणे 

शDय 2दसत.े हाती घेतलेVया काया)त अडथळे येतील. Wयामुळे काह� जण ग�लतगा_ होणेह� शDय 

आहे. जपा. रDतदाब, Eदय�वकार असणारांनी मन व �वचारशDती शांत राख]याचा LयWन करावा. 

संयम राखनू  व सहनशील बननू आचरण कराव,े हे उWतम. अशाह� प7रिNथतीत kयांच े

aचPकWसक उ*च बौ�Mक व शाN_ीय संशोधनाWमक काय);े_ आहे अशांना काळ अनुकुल व 

LगZतकारक हो]याची शDयता आहे. तसेच वPकल�-सVलागार� `यवसाय, कोळसा व लोखडंी 

सामानाच े`यापार� यांनाह� काळ अनुकुल व लाभदायक होईल. सव) Lकार*या नोकरदार मंडळीना

मा_ काळ LZतकूल असVयाचाच अनभुव येईल. या राशी*या काह�ंना परदेशगमनाच े योग 

संभवतात तर काह�ंना अतंग)त Lवासाच े योग येतील. पण असा Lवास शDयतो टाळा. कारण 

Lवासात _ास होणे संभवत.े म2ह4या*या प2हVया सा\ताहानंतर शुY Xहा*या अनुकुलतेमुळे  

मनोनुकुल घटना घडतील व  कौटंुxबक सुखसमाधान लाभेल. bMेने बाव4न sलोकd गुoच7र_ाच े

पठण करा.

(११) कंुभ - सhया या राशी*या मंडळीच ेमन अZतशय कोमल झाले अस]याची व Wयामुळे शी� 

मान�सक संवेदना होत अस]याची शDयता वाटत.े असे असेल तर मना�वoM काह�ह� घडले तर 

लगेच गहरे नैराsय येत असावे असे वाटत.े अNवNथ मनिNथतीत िजभेल  लगाम घालनूच 

आचरण करा. नपे;ा अकारण इतरांच ेअपमान होतील. जपा. अ�वचाराने खच) होणे संभवत.े जपा. 
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अशा प7रिNथतीत  अhयाWमाकड ेमन वळवनू थोडी उपासना केल�त तर मन व �वचारशDती शांत 

व िNथर राह�ल. या राशी*या अ�टम Nथानी असलेVया श_ ूXहा*या राशीतील मंगळ Xहामुळे 

उ�णता �वकारांनी अनारो:य होणे संभवत.े जपा. तसेच अपघात भय असVयामुळे सावधानतेने

2हडंा Pफरा  व वाहने चालवा. या राशी*या नोकरदार मंडळीना म2ह4याचा पूवा)ध)च अनुकुल वा 

लाभदायक होईल. यांx_कतांx_क व कलाWमक नोकर�-`यवसाय असणारांना मा_ म2ह4याचा 

उWतराध)च  LगZतकारक व लाभदायक होईल. या राशी*या �वgयाtया'ना शै;uणक Lगतीस काळ 

अनुकुल होईल. पण कौटंुxबक सुख व गहृसौrय यात थोडी बाधा येणे संभवत.े जपा. bMा असेल 

तर bीहनमुान उपासना अनुकुल होईल. bMेने हनमुानचा�लसा Nतो_ाच ेपठण करा.

(१२) मीन - सhया या राशी*या मंडळीचा Nवभाव अZतशय चचंल, अिNथर व लहर� असा झाला 

असावा, असे वाटत.े कोणी केलेला उपदेश सहन होत नसावा, असे वाटत.े आaथ)क aचतंा, 

मान�सक `यXता यामुळे असे होत असाव,े असे वाटत.े असे असेल तर या राशी*या लहान 

मुलां*या पालकांनी मुलांकड े�वशषे ल; देणे ज=र�च ेहोईल. या राशी*या मंडळीना कौटंुxबक सुख  

व गहृसौrय लाभेल, Nथावर संबंधी खरेद�-�वYdच े `यवहार होतील. पण नातेसंबंधातीलच 

कोणाकडून तर� मनNताप 2दला जाणे संभवत.े Nवत:*या Pकंवा जीवनसाथी*या अनारो:यामुळे 

Pकंवा मतभेदांमुळे वैवा2हक जीवनातील सुखातह� बाधा येणे शDय आहे. जपा. भागीदार�त `यापार-

`यवसाय असणारांनी तर गैरसमजाने वा संशयाने भागीदार� तुटणार नाह�, याची काळजी �यावी.  

kयांना वाम माग) धन सहज �मळणे शDय आहे Wयांनी सुMा असा मोह टाळावा हे उWतम. 

शासकdय, Zनम-शासकdय नोकरदार मंडळीना या म2ह4याचा संपूण) काळ अनुकुल व लाभदायक 

होईल. पण या राशी*या अ�टम Nथानी असलेVया शZन Xहामुळे गंभीर Nव=पाच ेअनारो:य होणेह� 

संभवत.े जपा. bMा असेल तर �शवोपासना अनुकुल होईल. तसेच कुलदेवतेची उपासनाह� 

मन:शांती देऊ शकेल.

                          =====०००००=====
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