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============================================= 

(१) मेष -  काळ ��तकुल  आहे. मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू 

काळ �यतीत  करा. उ�णता �वकारांचा !ास  होणे संभवते. सतत सावधानतेने 

आचरण करा. नोकरदार व �यावसा�यक मंडळीना काळ अनकुुल होईल. 

आ)थ+क  सम,या  !,त  करतील. गहृसौ0य  लाभेल पण ववैा3हक सखुात 

बाधा संभवते.  

(२) वषृभ - नोकर5त !ास , मन,ताप  सहन करावा लागेल. बौ�7क , 

शा,!ीय  संशोधन �यवसायास काळ अनकुुल होईल. कौटंु9बक सखु लाभेल.  

म!ैीत , संततीसखुात  आ:ण ववैा3हक जीवनातील सखुात  बाधा येणे 

संभवते. �वास  योग संभवतो. लेखन �यवसाय , <व  पदाथ+  �यापार5  

आ:ण मानसोपचार त=> यांना काळ अनकुुल होईल.  

(३) 
मथनु - घर5दार5 मन,ताप  देणा@या  घटना घडतील व Aयामळेु  

शार5Bरक-मानCसक अनारोDय  संभवते. अथ+हानी  संभवते. वाद, भांडणे 

यामळेु कौटंु9बक सखुात बाधा येईल. तसेच संत�तसम,या  !,त  कर5ल. 

अEयाAमात  रस  असणारांना काळ अनकुुल होईल. पण गुF GहाHया  

अनकुुलतेने मनोनकुुल घटना घडतील.  परदेशगमन योग संभवतो. 

(४) कक6  - शार5Bरक-मानCसक आरोDय  उAतम  रा3हले व गIृसौ0यात  

बाधा आल5 नाह5 तर या सJताहात  सतत मनोनकुुल घटना घडतील व 

सखुसमाधान लाभेल. शा,!ीय  संशोधन व )चKकAसक  बौ�7क  

काय+Lे!  असणारांना तर काळ अ)धकच अनुकुल व लाभदायक होईल. 

परदेशगमन योग संभवतो. मा!  जल�वास  टाळा.  �वष भय  आहे. जपा.  



 

 

(५) 
सहं -  �व�वध कारणांनी कौटंु9बक सखुात, ववैा3हक जीवनातील सखुात  

व गIृसौ0यात  बाधा येणे संभवते. आ)थ+क  )चतंा !,त  कर5ल. 

अनारोDयाचा  !ास  सहन करावा लागेल. सतत सावधानतेने आचरण करा. 

अपघ्ात भय आहे. सामािजक काया+त  यश Cमळेल. यवुकांना नवे 

काय+Lे! Cमळेल. Cशवाय  काह5 मनोनकुुल घटना घडून 3दलासा Cमळेल.  

(६) क:या  - श�न GहाHया साडसेातीचा अAयPप  काळ उरला आहे. 

Aयामळेु  ◌स्व+  काह5 मनासारखे घडRयाची  शSयता  नाह5. मनावर ताबा 

ठेवनू व सहनशील बननू काळ �यतीत  करा. तर5ह5 गुF-मंगळ शभु योगामळेु 

धयै+  3हTमत वाढेल. CशLणात  �गती  करणे शSय होईल. काह5 

�माणात  इHछा  आकांLा  पणू+  होतील. �ववाहेHछूना   �ववाहयोग संभवतो.  

(७) तुळा - काळ  ��तकुल  आहे. �व�वध कारणांनी शार5Bरक-मानCसक 

अनारोDय  !,त  कर5ल. आ)थ+क  )चतंा !,त  कर5ल. केवळ बौ�7क , 

शLै:णक  संशोधनाAम क काय+Lे!  असणारांनाच काळ अनकुुल व 

�ग�तकारक  होईल.  अकारण अ�त �वचार न करता मन व ब7ुी  शांत  

ठेवा. आEयािAमक  उपासनेXवारे मनावर5ल ताण कमी होईल व बरे वाटेल. 

(८) विृ>चक  - हYी , अहंकार5 ,वभावावर  �नयं!ण  ठेवू शकलात तरच 

सखुाचे होईल. शासकZय नोकरदार मंडळीना तसेच उHच बौ�7क , 

संशोधानाAम क  काय+Lेत ् असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. 

इतरांना क�ट , मन,ताप  सहन करावा लागेल. शLै:णक  �गतीत  अडथळे 

येतील. गैरसमजाने गIृसौ0यात   बाधा येईल. संतती सम,या  !,त कर5ल.  

(९) धनु - मंगळ Gहच  असIय मन,ताप  देईल. Tहणनू  मनावर ताबा 

ठेवनू सहनशीलतेने आचरण करा. आEयािAमक  उपासनेत मन रमवा. तरच 

गहृसौ0य  लाभेल. सव+  �कारHया  नोकरदार मंडळीना काळ अनकुुल व 

लाभदायक होईल. काह5 मंडळीना अचानक धनलाभ होणे शSय आहे. 



 

 

काह5ना जल�वासाचे  तर काह5ना परदेशगमनाचे योग येतील.  

(१०) मकर - केवळ उHच व )चKकAसक  बौ�7क काय+Lे!  

असणारांनाच हा सJताह  अनुकुल व �ग�तकारक  होईल. इतरांना मन,ताप  

सहन करावा लागेल. आ)थ+क  )चतंा !,त  कर5ल.  �ववाहेHछूचे  �ववाह 

ठरतील. नवे ,नेहसंबंध  जुळतील. कौटंु9बक सखु लाभेल. थोर कृपेने 

मनोनकुुल घटना घडतील. परदेशगमनाची संधी Cमळणेह5 शSय आहे.  

(११) कंुभ - मन, ब7ुी  अ,व,थ , चंचल असPयामळेुच  असIय मन,ताप  

सहन करावा लागेल. फटकळ बोलणे टाळा. वXैयकZय �यवसाय , यां9!क  

तां9!क  �यवसाय  असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. दरूHया  

�वासाचे  योग येतील. जीवनसाथी व संततीHया  अनारोDयाकडे  लL  Xयावे 

लागेल. गु\-श]ुातील  लाभ योगामळेु मनोनकुुल घटना घडतील. 

(१२) मीन - ,वाभा�वक चंचल अि,थर  अव,थेमळेुच  असIय मन,ताप  

सहन करावा लागेल. अकारण )चतंा क\ नका. Aयामळेु  नरैा^य  येईल. काह5 

मंडळीना पोटाच े �वकार तर काह5ना वात�वकार !,त  करतील.  कौटंु9बक 

सखु, संत�तसखु लाभेल. �वXया_या`ना  अपेaLत  शLै:णक  �गती  करणे 

शSय होईल. शSयतो  �वास  टाळा. �वासात  !ास  होणे संभवते . 
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