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(१) मेष - या राशी'या  मंडळीना या म,ह.याचा  काळ फारसा अनकुुल 

नाह4 असेच 5हणावे  लागेल. या राशी'या  नोकरदार मंडळीना म,ह.याचा  

पवूा;ध;  अन◌ुकुल व लाभदायक होईल. उ'च राशीतील  गुA  Bहामळेुह4  

म,ह.या'या  पवूा;धा;तच  अपेCDत  असे सव;  कौटंुGबक सखु व  गहृसौKय   

लाभेल. म,ह.या'या  उLतराधा;त  आNते	टाकडून  मनOताप  ,दला जाणे 

संभवते. पण Oथावर  खरेद4-�वQRचे  Sयवहार  मनासारखे होतील.  

माTमंगळ  B हा'या  UVतकुलतेमळेु  शार4Wरक -मान�सक अनारोXय  TOत  

करYयाची  दाट शZयता  आहे. जपा. रZत�वकार  असेल तर तो बळावेल.  

[दय�वकार असले\यांनी  मन शांत ठेवावे व अVत �वचार क  ̂नये.  ववैा,हक 

जीवनात वाद, मतभेद, भांडणे, अनारोXय  आ,द कारणांनी सखुसमाधान 

�मळणे कठ_ण ,दसते. भागीदार4त Sयापार -Sयवसाय  असणारांनीह4 

भागीदार4त बाधा येणार नाह4, याची काळजी `यावी . परधमaयांशी   

SयावसाVयक संबध असणारांना काळ लाभदायक होईल. आbथ;क  Sयवहार  

जपनू व फसवणूक होणार नाह4 याची काळजी घेऊनच करा. कुमागa  

�मTांपासनू  सावध राहा. लहर4 Oवभावावर  अंकुश ठेवा. efा  असेल तर 

eीगजानन  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(२) वषृभ - या राशीची मंडळी लहर4, चंचल Oवभावावर  VनयंTण  ठेवू 

शकल4 तर अकारण होणाgया  खचा;वर  VनयंTण  ठेवले जाऊन  आbथ;क  

फसवणूकह4 टळू शकेल. याच कारणाव^न  घर'यांशी  होणारे वाद, भांडणे 

होणेह4 टळेल. श◌ुQ Bहा'या  अनकुुलतेने होणाgया  आbथ;क  लाभाच े



 

 

सखुसमाधान अनभुवू शकाल.  म,ह.या'या  पवूा;धा;त  र�व Bह  व 

उLतराधा;त  मंगळ Bह  UVतकुल   असणार अस\याने   उ	णता  �वकारांचा 

Tा स होणे संभावते. [दय�वकार असले\यांनी  �वशषे जपले पा,हजे. 

म,ह.या'या  उLतराधा;त  या राशी'या  नोकरदार मंडळीना नोकर4त 

अपेCDत  सखुसमाधान लाभेल; तर काह4ना बढती, अbधकारपद असे काह4 

�मळणेह4 संभवते.  उ'च राशीतील गुA Bहामळेु  उ'च बौ�fक  व 

शाOTीय  संशोधन  काय;DेTअसणारांना  संपणू;  म,ह.याचा  काळ 

अनकूुल, UगVतकारक  व यशदायक होईल.  या राशी'या  लेखक मंडळीचे 

लेखन  Bंथ^पाने  Uका�शत  होईल. परधमaयांशी  SयावसाVयक संबध 

असणारांना म,ह.याचा   पवूा;ध;च  लाभादायक  होईल.  ◌ामानसोपचारतk.य  

lव  पदाथा;चे  Sयापार4  य◌ा◌ंना संपणू;म,ह.याचा  काळ अनकूुल व लाभदायक 

होईल. �मTांशी  वाद, भांडणे टाळा. �व�वध कारणांनी संततीसखुात बाधा 

येणे संभवते.  ef ◌ेने�शवोपासना करा.  

 

(३) �मथनु - या राशी'या  मंडळीना  या म,ह.या'या  संपणू;  काळात 

शार4Wरक-मान�सक  आरोXय  सांभाळता  आले व समजूतदारपणे आचरण 

करणे जमले  तरच  Lयांना   कौटंुGबक सखु व गहृसौKय  लाभ ू शकेल. 

तसेच ते उmयोग-Sयवसायात  Uगती  क  ̂शकतील.  कुटंुबात घडणाऱ◌्या शभु 

घटनांचा आनंद लटूु शकतील. या राशी'या  काह4 मंडळीना राहLया  जागेची 

समOया  pकंवा Oथावरसंबंधी  समOया  TOत  करYयाची  दाट शक◌्यता 

,दसते. या राशी'या  गभ;वती  िOTयांनी  अकारण दगदग क  ̂ नये. 

म,ह.या'या  उLतराधा;त  संतVत�वषयक समOया  TOत  करYयाची  

शZयता  आहे. अrयाLमात  रस असणारांना उपासनेmवारे  सखुशांती  �मळू 

शकेल. काह4 भाXयवान  मंडळीना  सचूक OवNने  पडतील  तर काह4ना 

परदेशगमनाची संधी �मळेल. या राशी'या  यवुकांनी  हातची नोकर4 वा 



 

 

Sयवसाय  सोडून नवीन काह4 करYयाचा  �वचारह4 क  ̂ नये. काळ अनकूुल 

नाह4. bचpकLसक  बौ�fक  नोकर4 Sयवसाय  असणारांना  काळ  

UगVतकारक  व लाभदायक होईल. मLुसsी - राजकारणी मंडळीना  काळ 

अनकुुल होईल. दल◌ाल4, क�मशनवर Sयवसाय  करत असणारांनाह4 काळ 

लाभदायक होईल.  efा  असेल तर “ बाव.न uलोकR  गुAचWरTा “ च े

पठण करा.  

 

(४) कक�  -  सतत  मना�वAf  घटना घडणे, Vनयोिजत काया;त  

अडचणी, अडथळे Vनमा;ण  होणे,  मानहानी होणे, कसल4 तर4 bचतंा सतावणे 

अशापकैR कारणांनी असvय मनOताप  होणे संभवते. Lयामळेुच  शार4Wरक-

मान�सक अनारोXय  बळाSYयाची  शZयता  ,दसते. जपा. कुसंगतीपासनू 

जपा. ,दनांक १३ रोजी �वशषे जप◌ा. इजा होYयाची  दाट शZयता  आहे. अशा 

पWरिOथतीत  शQु  Bहा'या  काह4 Uमाणातील  अनकुुलतेने मधनू मधनू 

मनोनकुुल घटना घडतील व ,दलासा �मळेल.  उ'च बौ�fक  व शाOTीय  

संशोधन काय;DेT  असणारांना काळ अनकूुल, UगVतकारक  व लाभदायक 

होईल. वाद, मतभेद, भांडणे, गैरसमज अशापकैR कारणांनी कौटंुGबक सखु व 

गहृसौKय  हानी होणे संभवते. जपा. काह4 मंडळीना राहLया  जागेची समOया  

TOत  कर4ल;  तर काह4ना Oथ◌ावर समOया  TOत  कर4ल. जलUवास  क  ̂

नका. पोहावयास गेलात तर सरळ पोहा; उmया मा  ̂नका. कारण जल भय 

आहे. जपा.  तसेच शZयतो  बाहेरचे उघड े पदाथ;  खाऊ नका. �वष भय 

संभवते. म,ह.या'या  उLतराधा;त  ढyगी आचरण होणे संभवते. तसेच 

संतVतसखुात  बाधा येणे संभवते. या राशीचय्ा यवुकांनी वत;मान  नोकर4-

Sयवसायच  मनापासनू करावा. नवीन काह4 करYयाचा  �वचारह4 क  ̂नये. 

efा  असेल तर eीगणेश  व eी  गुAदेव दLताTयेाची  उपासना करा.  



 

 

(५) �सहं - या राशी'या  मंडळीनी या म,ह.या'या  काळात शार4Wरक 

मान�सक आरोXयाकडे  लD  देणे आवuयक  होईल.  असvय मनOतापामळेु   

शार4Wरक उ	णता  भडकून उ	णता  �वकारांचा Tास  होणे संभवते. काह4ंना 

Lवचा  रोगाचा Tास  सहन करावा लागेलसे ,दसते. �शवाय अपघात भय 

असनू इजा होणे शZय अस\यामळेु  सतत सावधानतेने आचरण करणे 

अगLयाचे  होईल. या राशी'या  नोकरदार मंडळीना म,ह.याचा   पवूा;ध;च  

अनकुुल होणार असनू या राशी'या  कलाकार मंडळीना म,ह.याचा  उLतराध;  

अनकुुल व लाभदायक होईल. सखुसमाधान लाभेल.  म,ह.या'या  

उLतराधा;त  मनOताप , bचतंा अशापकैR कारणांनी नरैाuय  येणे संभवते. या 

राशी'या  यवुकांना उLतम  नोकर4 pकंवा नवे आवडते काय;DेT�मळणे  

संभवते.  म,ह.या'या  उLतराधा;त  वाद, भांडणे, आbथ;क  समOया  

अशापकैR कारणांनी कौटंुबि◌क सखु समाधान लाभYयाची  शZयता  ,दसत 

नाह4. जपा. तसेच जीवनसाथीच े अनारोXय , मतभेद अशापकैR कारणांनी 

ववैा,हक जीवनातील सखुातह4 बाधा येणे संभवते. जपा. अशा UVतकुल  

पWरिOथतीत  आrयािLमक  उपासनेत मन गुंतवलेत तर मनावर4ल ताण 

खूपच कमी होईल. �शवाय म,ह.या'या  उLतराध; ◌ात शQु  Bहा'या  

अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व खूप बरे वाटेल. 

कुलदैवताची उपासना अनकुुल होईल.  

 

(६) क�या  - या राश◌ी'या मंडळीनी वत;मान  हटट4, हेकट, िजsी , संतापी 

Oवभावाला  लगाम घालनू मनावर व �वचारावर ताबा ठेवनू तसेच सहनशील 

बननू आचरण केले तरच सव;  Uकारचे  आरोXय  उLतम  राह4ल व नोकर4-

Sयवसायातील अनकुुल काळाचा लाभ घेणे शZय होईल. नपेDा  

उ	णता�वकार  व वात�वकारांनी अनारोXय  होणे संभवते. म,ह.या'या  



 

 

उLतराधा;त  शVन-मंगळ कुटंुबOथानी  एकT  येत अस\यामळेु  �व�वध 

कारणांनी कौटंुGबक सखुात बाधा येणे संभवते. जपा. तसेच आbथ;क  

समOयाह4  TOत  करतील. या राशी'या  काह4 मंडळीना उगीचच आप\याला  

काह4 आजार झा\याची  भावना Vनमा;णहोईल  व ते का\पVनक bचतंा क^न 

Oवत :लाच Tास  क^न घेतील. जपा. या राशी'या  नोकरदार मंडळीना तसेच 

सव;  पर्कारच े बौ�fक  काय;DेT  असणारांना संपणू;  म,ह.याचा  काळ 

अनकुुल व लाभदायक होईल. कलाDेTातीलमंडळीना  माT  म,ह.याचा  

पवूा;र ◌्धच अनकूुल व लाभदायक होईल.  जीव.साथीचे  लहर4, �वCDNत  

आचरण, दोघांतील वाद, भांडणे अशापकैR कारणांनी ववैा,हक जीवनातील 

सखुात बाधा येणे संभवते. जपा.  भागीदार4त Sयापार -Sयवसाय  असणारांनी 

संशय, गैरसमज, मतभेद अशापकैR कारणांनी भागीदार4त बाधा येणार नाह4 

याची काळजी `यावी . efा  असेल तर �शवोपासना अनकुुल होईल.  

 

(७) तुळा - गैरसमज, मना�वAf  घटना, वाद, भांडणे, �वरोध, जु.या  

Uकरणांचा  पनुह्ा होणारा Tास  अशापकैR कारणांनी या राशी'या  मंडळीना 

असvय मनOताप  सहन करावा लागYयाची  शZयता  ,दसते. Lयामळेुच  

शार4Wरक अनारोXय  होYयाची  दाट शZयता  ,दसते. जपा. हटट4, अहंकार4  

Oवभावामळेु   अकारण eम ,दगदग होईल व थकवा येईल.  या राशी'या  

नोकरदार मंडळीना म,हनय्ाचा उLतराध;च  अनकुुल व लाभदायक होईल. 

म,ह.या'या  पवूा;धा;तज.मकंुडल4तील  योगानसुार भमूी, धन, UVत	ठा  

अशापकैR काह4 लाभ होणे शZय ,दसते. म,ह.या'या  उLतराधा;त  संत 

सkजनांचा  सहवास लाभेल व सािLवक  सखुसमाधान लाभेल .म,ह.या'या  

पवूा;धा;त  गुA-हष;ल  शभु योगामळेु bचpकLसक  बौ�fक  Sयवसाय  व 

शाOTीय  संशोधन काय;DेT  असणारांना Uगतीव  यश लाभनू  अ.य 



 

 

लाभ होYयाची  शZयता  आहे. पण अकारण अVत �वचार क  ̂ नका. 

डोकेदखुी, ◌ेम}द�ुवकार होणेह4 संभवते. जपा. अrयाLमात  रस असणारांना 

उपासनेmवारे आrयािLमक  Uगती  साधणे शZय होईल.  ववैा,हक 

जीवनातह4 �व�वध कारणांनी अपेCDत  सखुसमाधान लाभणे अशZय होईल.  

या राशी'या  काह4 मंडळीना  परदेशगमनाची संधी �मळेल. efा  असेल 

तर eीगणेश  व eीहनमुान  उपासना अनकूुल होईल.  

 

(८) विृ"चक  - या राशी'या  मंडळीनी या संपणू;  म,ह.या'या  काळात 

आbथ;क  Sयवहार  सावधानतेने, �वचारपवू;क  व जाणकारां'या  अनभुवी 

स\\यानेच  करावेत, असे आवजू;न  सांगावेसे वाटते. म,ह.या'या  

पवूा;धा;त  राहूमळेु आथ; ि◌क लाभ होणे संभवते. तसेच काह4ंना 

परदेशगमनाची संधीह4 �मळू शकेल. पण उLतराधा;त  या राशी'या  

SययOथानी  शVन-मंगळ एकT  आ\यावर  पWरस◌्bथतीत खूप बदल होणे 

संभवते. असvय मनOताप  देणाgया  घटना घडणे संभवते. जपा. म,ह.या'या  

उLतराधा;त  या राशी'या  शासकRय, Vनमा-शासकRय नोकरदार मंडळीना 

बढती, अbधकारपद, पगारवाढ अशापकैR लाभ होYयाची  शZयता  ,दसते. 

माT  वाम माग;  धन सहज �मळणे शZय असले तर4 तो मोह ट◌ाळाच. 

होLयाचे  नSहते  होईल. जपा. म,ह.या'या  पवूा;धा;त  �मTांशी  �वतु	ट  येणे 

संभवते. जपा. तसेच क	ट  पWरeमानेच  अपेCDत  अथ; लाभ �मळवावा 

लागेल.  पण योग असेल तर काह4ना मौ\यवान  वOतूंचा  लाभ होणे 

संभवते. गुA-हष;ल  शभु योगामळेु उ'च बौ�fक , शDै~णक , शास◌्Tीय 

संशोधन काय;DेT  असणारांना संपणू;  म,ह.याचा  काळ अनकुुल, 

UगVतकारक  व यशदायक होईल. तसेच अrयाLमात  रस असणारांना  

उपासनेmवारे मान�सक शांती �मळू शकेल. म,ह.या'या  उLतराधा;त  बधु-

शQुा'या  अनकुुलतेने धन, मान, यश, काय;�सfी  �मळू शकेल. पण या 



 

 

राशी'या  �वmया�या�'या  शDै~णक  Uगतीत  बाधा येणे संभवते.  जपा.  

 

(९) धनु - या राशी'या  मंडळीना या म,ह.याचा  काळ फारसा अनकुुल 

नाह4 असेच 5हणावे  लागेल. Lयात  सrया  या राशी'या  मंडळीचे मन 

अVतशय हळवे झाले असYयाची  शZयता  जाणवते.  अशा पWरिOथतीत  या 

राशी'या  मंडळीनी सतत मनावर ताबा ठेवनू व  सहनशील बननूच आचरण 

करावे, हे उLतम . या राशी'या  �वmया�या�'या  �शDणात  �व�वध कारणांनी 

अडथळे येणे संभवते.  तसेच �मTांशी  भांडणे होणेह4 शZय ,दसते. जपा. 

UVतकुल  काळ व अOवOथ  मन यांमळेु आहे Lया  पWरिOथतीत  

सखुसमाधान कसे लाभेल ? पण अrयाLमात  रस असणारांना म,ह.याचा  

उLतराध;  अVतशय पवूा;र ◌्धचअनकूुल व लाभदायक होईल. या राशी'या  

नोकरदार मंडळीना संपणू;  म,ह.याचा  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. 

पण वाममाग;  धनाचा मोह अंगाशी येईल. जपा. वmैयकRय Sयवसाय , औषध 

�वQेते  यांना म,ह.याचा  पवूा;ध;च  अनकुुल होईल.  Oवत :च े व 

जीवनसाथीच े अनारोXय , दोघातील वाद, मतभेद अशा कारणानी ववैा,हक 

जीवनात सखुसमाधान लाभYयाची  शZयता  कमी आहे. जपा. या राशी'या  

काह4 मंडळीना  जलUवासाचे  तर काह4ना परदेशगमनाच े योग येतील. 

ज.मकंुडल4त  योग असेल तर या राशी'या  काह4 भाXयवान  मंडळीना 

अचानक धनलाभ वा वारसा हZकाने  धन �मळणे संभवते. efा  असेल 

तर Vनय�मतपणे “ बाव.न uलोकR  गुAचारेTा “च ेपठण करा.  

 

(१०) मकर - या राशी'या  मंडळीना या म,ह.याचा  काळ अनकुुल/UVतकुल  

असे सं�मe  अनभुव देणारा असेल असे ,दसते. म,ह.या'या  पवूा;धा;त  

शभु Bहा'या  अनकुुलतेने कौटंुGबक सखु व संतVतसखु लाभेल. या राशी'य◌ा 



 

 

नोकरदार मंडळीना नोकर4त अपेCDत  सखु समाधान लाभेल. काह4ना 

अbधकारपद �मळेल तर काह4चा स.मान  होणेह4 संभवते. उ'च व  

bचpकLसक  बौ�fक  Sयवसाय , वpकल4, स\लागार4  Sयवसाय , शाOTीय  

संशोधन कारय्DेT  असणारांना तसेच कोळसा, लोखंडी सामान 

�वQेLयांना  म,ह.याचा  पवूा;ध;च  अनकूुल, UगVतकारक  व लाभदायक 

होईल. म,ह.या'या  पूवा;धा;त  या राशी'या  �ववाहे'छू  यवुक यवुतींचे 

�ववाह ठरतील. नवे Uेमसंबंध  वा Oनेहसंबंध  जुळून येतील.  पण �व�वध 

कारणांनी अपेCD त गहृसौKय  �मळYयाची  शZयता  कमी आहे. 

म,ह.या'या  उLतराधा;त  दा5पLयजीवनात  वाद, भांडणे, गैरसमज अशापकैR 

कारणांनी सखुसमाधान �मळणे अशZय होईल. Lयामळेु  काह4ना नरैाuय  

येणे संभवते. आbथ;क  bचतंा TOत  करतील. अनारोXय  होईल. काह4ना 

पोट�वकाराचा तर काह4ना मTूाश य�वकाराचा Tास  सहन करावा लागेलसे 

,दसते. शZयतो  Uवास  टाळा; कारण Uवासात  मनOताप  सहन करावा 

लागYयाची  शZयता  आहे. efा  असेल तर कुलदैवताची उपासना करा.  

 

(११) कंुभ - सrया  या राशी'या  मंडळीचे मन अVत कोमल झाले 

असYयाची  शZयता  जाणवते. Lयामळेु  मान�सक संवेदना अVत शी�  होत 

असतील तर मना�वAf  थोड ेकाह4ह4 घडले तर4 लगेच गहरे नरैाuय  येत 

असावे, असे वाटते.  अशा पWरिOथतीत  चंचल, अिOथर  ब◌ुfीमळेु 

अ�वचाराने खच;  होईल व आbथ;क  bचतंा Vनमा;ण  होईल. जपा. तसेच 

िजभेला लगाम घाला व जम\यास मौन �त  धारण करा. Lयामळेु  

आNतजन दखुावले जाणार  नाह4त. सहनशील Sहा  आ~ण मनावर ताबा 

ठेवनू सतत आचरण करा. अrयाLमात  मन गुंतवलेत  तर �वचारांची 

खळबळ शांत होईल. शतेी Sयवसाय  असणारांना म,ह.या'या  

पवूा;धा;तअपेDेपेDा  अbधक लाभ होणे संभवते. कौटंुGबक सखु व 



 

 

गहृसौKय  लाभेल. पण �व�वध कारणांनी संतती सखुात बाधा येणे संभवते.  

नोकर4त वWर	ठाचा  Tास  सहन करावा लागेल. Lयामळेु  अनारोXय  होणे 

संभवते.  जपा. म,ह.या'या  उLतराधा;त  आरोXय  सधुारेल, नोकर4त 

अनकुुल पWरिOथती  Vनमा;ण  होईल. कला व यांGTकतांGTकनोकर4 , 

Sयवसाय ,  वmैयकRय Sयवसाय , औषध �वQेते , बौ�fक ,  शDै~णक  

काय;क् षTे  असणारांना काळ अनकुुल, UगVतकारक  व लाभदायक होईल. 

दरू'या  Uवासाचे  योग संभवतात. पण  अपघात भय अस\याने  सतत 

सावधानतेने आचरण करा. दररोज  बाव.न uलोकR  गुAचWरTाचे  पठण करा.  

 

(१२) मीन - सrया  या राशी'या  मंडळीचा Oवभाव  अLयंत  लहर4, 

अिOथर , चंचल असा झाल◌ा असYयाची  शZयता  जाणवते.  तसे असेल तर 

कोणाचा धाक वा कोणी केलेला उपदेश  सहन होत नसेल. अशी अवOथा  

असेल तर UयLनपवू;क  भाव�वचारा◌ंवर VनयंTण  ठेवा. Lयामळेु  अनकुुल 

काळाचा लाभ घेणे शZय होईल व Oवभावह4  िOथर  व शांत होईल. �वशषे 

क^न उ'च बौ�fक  व शाOTीय  स◌ंशोधन काय;DेT  असणारांनी अशा 

Uकारे  आचरण के\यास  Lयांना  येणारे नरैाuयह4  नाह4से होईल व ते 

उLसाहाने  आप\या  Vनयोिजत काया;त  Uगती  क  ̂शकतील. �वशषे क^न 

म,ह.या'या  उLतराधा;त  Lयाचा  अनभुव येईल. या राशी'या  Sयापार4  

मंडळीना OTी  Bाहकांकडूनच  अbधक अथ;लाभ  होईल. तसेच शभु 

Bहां'या  अनकुुलतेमळेु या राशी'या  सवा�नाच  काह4 ना काह4 लाभ होईलच 

असे वाटते. पण र�व-मंगळ हे दो.ह4  B ह UVतकूल  अस\यामळेु  कौटंुGबक 

सखुात व ववैा,हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवते. Lयामळेु  शार4Wरक 

-मान�सक अनारोXय  होणेह4 शZय आह◌े. जपा. या राशी'या  �वmया�या�ना  

शDै~णक  Uगतीस  काळ अनकूुल होईल. Lयाचा  लाभ उठवा. भागीदार4त 

Sयापार -Sयवसाय  असणारांनी संशय, वाद, मतभेद अशा कारणांनी 



 

 

भागीदार4त बाधा येणार नाह4, याची काळजी `यावी . अपघात भय आहे. 

जपा. efा  असेल तर गुA दLताTयेाची  व eीहनमुानाची  उपासना करा.  
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