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(१) मेष - या रािीच्या मंिळीना  या महिन्याचा संपूर्ण काळ अनकुुल नसल्याने तयांनी 
सतत आपल्या संतापी  ि अविचारी आचरर्ािर ननयंत्रर् ठेिािे, सिणच हठकार्ी संयम आणर् 
सिनिीलतेने आचरर् करािे, तोंिाला कुलूप घालून  भािविचार  िा मते    मळुीच 
व्यक्त करू  नयेत, असे आग्रिाने सांगािेसे िाटते.  असे आचरर् करून प्रनतकुल  काळ 
व्यतीत कररे्च सखुाच े िोईल. या रािीच्या कािी मंिळीना िातच े सोिून निीन कािी 
करण्याची उमी येईल, पर्  तयांनी तो विचार मनातून काढून टाकािा. नपेक्षा काय घिेल ते 
सांगण्याची आिश्यकता नािी. नोकरी-व्यिसाय  कोर्तािी  असो, सतत   अपेक्षाभंग, 
मनस्ताप देर्ाऱ्या घटना घिर्े संभित.े तयामळेु िारीररक,  मानशसक अनारोग्य िोर्ेिी 
िक्य आिे. केिळ  या रािीच्या पंचम स्थानी असलेला रािू दलाली-कशमिनिर व्यिसाय 
करत असर्ारांना अनकुुल ि लाभदायक िोईल.  या रािीच्या गभणिती स्त्स्त्रयांनी अकारर् 
दगदग करू नये. या रािूमळेु विविध  कारर्ानी संतनतसखुात   बाधा येर्े संभिते. जपा. 
महिन्याच्या पूिाणधाणत गरुु-मंगळ िभु योग असल्याने बौविक, िकै्षणर्क कायणक्षेत्र, यांत्रत्रक 
तांत्रत्रक कायणक्षेत्र, कलातमक व्यिसाय  असर्ारांना महिन्याचा केिळ पूिाणधणच कािी  
प्रमार्ात अनकुुल, प्रगनतकारक ि   लाभदायक िोर्े संभिते. िषणलमळेु धक्कादायक प्रसंग 
ननमाणर् िोर्े िक्य  आिे. जपा. महिन्याच्या उततराधाणत मंगळ ग्रि या रािीच्या लाभस्थानी 
गेल्यािर  कािी मंिळीना मौल्यिान गोष्टींचा लाभ िोर्े  संभिते. अस्िस्थ  
मनस्त्स्थतीमळेु   या रािीच्या       विद्यार्थयाणच ेअभ्यासाकिे दलुणक्ष िोर्े संभिते. जपा.  
श्रिेने श्रीगर्ेि उपासना करा.  
 
(२) िषृभ - या रािीच्या मंिळीना  या महिन्याच्या काळात  स्ित:च्या ि कुटंुत्रबयांच्या  
आरोग्यविषयक समस्याना सामोरे जाि ेलागेलसे हदसत.े तसेच रािूमळेु कौटंुत्रबक सखुात ि 
गहृ्सौख्यात बाधा येर्े संभिते. जपा. या रािीच्या नोकरदार मंिळीना या महिन्याचा संपूर्ण 
काळ अनकुुल नािी, असेच  म्िर्ािे लागेल. तयामळेु कािीना  आिे ती नोकरी सोिून निीन 
कािी करण्याची उमी येईल. पर् तयांनी मनािर ताबा ठेिून ि सिनिील बनून आिे तया 
नोकरी - व्यिसायातच काळ  व्यतीत करािा. तेच सखुाच े िोईल. व्यापार-व्यिसायात 
अस्त्स्थर स्त्स्थती ननमाणर् िोर्े संभिते. पर् मानशसक आजार तज्ञ   ि द्रि पदाथाांच ेव्यापारी 
यांना संपूर्ण महिन्याचा काळ अनकुुल, प्रगनतकारक ि लाभदायक िोईल. तसेच उच्च बौविक 
ि  िास्त्रीय संिोधन कायणक्षेत्र असर्ाराना  काळ अनकुुल, प्रगनतकारक ि यिदायक िोईल.   
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महिन्याच्या  पूिाणधाणत भाग्य स्थानी असलेल्या िकु्रामळेु कािीना गरुुकृपा तर कािीना 
थोरकृपा प्राप्त िोईल. तसेच कािीना कीती-प्रशसिी प्राप्त िोर्ेिी िक्य हदसत.े पर् 
महिन्याच्या उततराधाणत कलातमक नोकरी-व्यिसाय असर्ारांच्या मागाणत अिचर्ी, अिथळे 
ननमाणर् िोर्े संभािते. िक्यतो  प्रिास करू  नका. प्रिासात मनस्ताप सिन करािा 
लागण्याची िक्यता आिे. जपा. या  रािीच्या  पंचम  स्थानी असलेल्या कन्यागत गरुु 
ग्रिामळेु या रािीच्या विद्यार्थयाांना  अपेक्षक्षत िकै्षणर्क  प्रगती कररे् िक्य िोईल. तसेच 
यिुक-यिुतींचे प्रेमसंबंध जुळून येर् ेसंभिते. जुने  प्रेमसंबंध असतील तर ते दृढ िोतील.  
श्रिा असेल तर शििोपासना ि िनमुान उपासना अनकुुल िोईल. िनमुानचाशलसा स्तोत्राच े
पठर् करा.    
 
(३) शमथनु - या रािीच्या मंिळीना या महिन्याचा पूिाणधण खूपच अनकुुल  असल्याचा 
अनभुि येईल. प्रचंि उतसािी मन, प्रगल्भ विचार,  कतृणति शसि करर्ारी  कृती, 
नोकरी-व्यिसायात अनकुुल पररस्त्स्थती, हितितंू्रिर  मात, िररष्ठांकिून प्रिंसाअिा अनेक 
घटना घितील.  म्िरू्न जे काय  साधाियाच ेते महिन्याच्या पूिाणधाणतच साधून घेण्याचा 
आटोकाट प्रयतन करा. कन्यागत गरुु  या रािीच्या  चतथुण स्थानी असल्यामळेु कौटंुत्रबक 
सखु ि  गिृसौख्य लाभेल; कािींच ेस्थािर खरेदी विक्रीच े व्यििार िोतील, पर् कािीिी 
कारर्ाने नातेिाईक  मंिळीकिून  त्रास िोर्े संभिते. जपा. िककली-सल्लागारी व्यिसाय, 
िास्त्रीय संिोधन कायणक्षेत्र, अन्य चचककतसक बौविक क्षेत्र असर्ारांना ि लोखंि, कोळसा 
व्यापार असर्ारांना तसेच यांत्रत्रक तांत्रत्रक व्यिसाय असर्ारांना काळ अनकुुल,  प्रगनतकारक 
ि लाभदायक िोईल.  महिन्याच्या उततराधाणत विविध कारर्ानी मनस्ताप  देर्ाऱ्या   
घटना घिण्याची िक्यता हदसत.े जपा. जीिनसाथीच्या अनारोग्याची समस्या, संतनतसमस्या, 
तसेच स्ित:चे अनारोग्य त्रस्त करील. जपा. कािीना पोटविकार, कािीना  मूत्राियविकार 
अिापकैी आजार त्रस्त करतील. जपा.  िारीररक-मानशसक कष्ट ि  असह्य मनस्ताप  
यांमळेु िारीररक उष्र्ता भिकून  उष्र्ताविकार बळाितील. कािीना मूळव्याधीचा त्रास 
िोर्ेिी संभिते. जपा. विचाराच्या  तंद्रीत िा मोबाईलिर  बोलत िािन चालि ू नका. 
अपघात भय आिे. जपा. आध्यास्त्तमक उपासनेस काळ अनकुुल आिे. वप्रय दैिताची उपासना 
करा. सूचक स्िप्ने पितील, कािीना परदेिगमनाची संधी शमळेल, गरुु-िकु्राच्या िभु योगामळेु 
मधून मधून मनोनकुुल घटना  घितील ि  हदलासा शमळेल.   
 
(४) ककण  - या रािीच्या मंिळीना या महिन्याचा काळ फारसा अनकुुल नािी, असेच म्िर्ािे 
लागेल. केिळ महिन्याच्या उततराधाणत नोकरी-व्यिसायात कािी अनकुुल ि लाभदायक घटना 



 

 

घिण्याची िक्यता हदसत.े  या रािीच्या लेखक-लेणखकांना तयांच ेलेखन साहितय रूपाने  
प्रकाशित िोण्यास काळ अनकुुल िोईल.  प्रिासाचेयोग येतील. पर् एखादी भािंिविषयक  
समस्या  त्रस्त कारीलसे हदसते.  धनस्थानी असलेल्या रािूमळेु  कौटंुत्रबक जीिनात  
विविध कारर्ांनी िाद, भांिर्े िोर्े संभिते. तसेच जीिनसाथीला अपार कष्ट ि मनस्ताप 
सिन करािा लागण्याची िक्यता हदसत.े जपा.  तयाशििाय कािी मंिळीना आचथणक 
समस्यािी त्रस्त करण्याची  िक्यता आिे. जपा. वििेष करून महिन्याच्या पूिाणधाणत रवि - 
िनन प्रनतकुल असल्याने मलुांपकैी कोर्ाच ेअनारोग्य, तर कोर्ाची अन्य समस्या त्रस्त 
करील.   वप्रय जनांपासून दूरति ननमाणर् िोर्े संभिते.  नोकरीत िररष्ठांचा त्रास सिन 
करािा  लागेल. तयामळेु गिरे नरैाश्य  येर्ेिी संभिते. जपा. अपघात भय असल्याने सतत 
सािधानतेने आचरर् करा.    महिन्याचा उततराधण या रािीच्या नोकरदार मंिळीना तसेच 
िास्त्रीय संिोधन कायाणत कायणरत असर्ाराना अनकुुल ि लाभदायक िोईल. कािीना दूरच्या 
प्रिासाच े तर कािीना परदेिगमनाचे योग येतील.  पर् मंगळ ग्रि पूर्णपरे्  प्रनतकुल  
असल्याने भागीदारीत   व्यापार-व्यिसाय असर्ारांना मनस्ताप देर्ारा असा शसि  िोईल. 
जपा. ििैाहिक  जीिनात स्ित:च्या ककंिा जीिनसाथीच्या  अनारोग्यामळेु ि अन्य 
कारर्ानी अपेक्षक्षत  ििैाहिक जीिनातील सखु शमळण्याची िक्यता हदसत नािी. जलभय, 
विषभय आिे. जपा.  
श्रीगरुुदेि दततात्रेयाची उपासना करा. “बािन्न श्लोकी  गरुुचररत्रा“च ेपठर् करा.   
 
(५) शसिं - या रािीच्या मंिळीना  या महिन्याचा संपूर्ण काळ प्रनतकुल आिे, असेच म्िर्ािे 
लागेल. तयामळेु घरीदारी सिण हठकार्ी या  रािीच्या  मंिळीनी  सतत आपल्या  मानी, 
संतापी स्िभािािर ननयंत्रर् ठेिून, मनािर ि विचारिक्तीिर ताबा ठेिून  आणर् सिनिील 
बनून आचरर् कररे्च सखुाच े िोईल.   रक्तविकार,  हृदयविकार असर्ारांनी तर    
सतत मन िांत ि स्िस्थ ठेिूनच रािािे, िे उततम. नपेक्षा िारीररक उष्र्ता भिकून 
उष्र्ताविकारांचा त्रास सिन करािा लागेल. जपा. कौटंुत्रबक जीिनातिी िाद, भांिर्े, 
गरैसमज, संतनतसमस्या, वप्रय जनांपकैी कोर्ाच े दूरति अिापकैी कारर्ानी मन सतत 
अस्िस्थ रािण्याची िक्यता हदसत.े  सतत सािधानतेने आचरर् करा. अपघात भय   
संभिते. नोकरी-व्यिसायातिी प्रनतकुल घटना घितील. जपा.  चोरी, फसिरू्क अिापकैी 
कारर्ांनी कािी जर्ाना आचथणक चचंता त्रस्त करतील.   कुसंगतीपासून दूर रािर्ेच   
सखुाच ेिोईल. गरुु ग्रिाच्या  अनकुुलतेमळेु मधून मधून मनोनकुुल घटना घितील ि हदलासा 
शमळेल. जीिनसाथीच े  विक्षक्षप्त  आचरर्, दोघांतील िाद, भांिर्े अिापकैी कारर्ानी 
ििैाहिक जीिनातील सखुातिी बाधा येर्े संभिते. जपा. भागीदारीत व्यापार-व्यिसाय 



 

 

असर्ारांनी महिन्याच्या उततराधाणत कािीिी कारर्ाने भागीदारीत बाधा येर्ार नािी, याची 
काळजी घ्यािी. िदै्यकीय व्यिसाय,  औषधविके्रत,े यांत्रत्रकतांत्रत्रक  नोकरीव्यिसाय 
असर्ाराना  तसेच कलातमक व्यिसाय असर्ारांना गरुु-िकु्राच्या िभु योगामळेु काळ 
अनकुुल, प्रगनतकारक  ि लाभदायक िोईल. आरोग्य उततम राहिल्यास  या रािीच्या 
विद्यार्थयाांना िकै्षणर्क प्रगतीस काळ अनकुुल िोईल.  
 
(६) कन्या - तलुनातमक दृष््या या रािीच्या मंिळीना महिन्याचा पूिाणधणच अनकुुल ि 
लाभदायक िोईल, अस ेिाटत.े सिण प्रकारच ेआरोग्य उततम रािील ि नोकरी-व्यिसायात 
मनोनकुुल घटना घितील. या रािीच्या यिुकांना निी  उततम नोकरी  ककंिा  आिित ेनिे 
कायणक्षेत्र शमळर्े संभिते. चचककतसक  बौविक  नोकरी-व्यिसाय, िककली, सल्लागारी 
व्यिसाय, िदै्यकीय व्यिसाय, िास्त्रीय संिोधन , साहिस्त्तयक लेखन व्यिसाय असर्ारांना 
तसेच   यांत्रत्रक तांत्रत्रक  नोकरी-व्यिसाय, औषध विके्रत े  अिांना महिन्याचा पूिाणधणच 
अनकुुल िोर्ार असल्याने जे काय  साधाियाच ेते तयांनी  महिन्याच्या पूिाणधाणतच साधून 
घेण्याचा आटोकाट प्रयतन करािा. गरुु-िकु्राच्या िभु योगामळेु पूिाणधाणत कौटंुत्रबक सखु ि 
गिृसौख्य  लाभेल; पर् संततीसखुात थोिी बाधा   येर् ेसंभिते. तसेच भािंिविषयक 
एखादी चचंता त्रस्त करील. जपा. महिन्याच्या उततराधाणत उष्र्ताविकारांचा त्रास िोर्े संभिते.  
कािीना ताप येर्े, तर कािीना फोि येर्े, इजा िोर्े असे आजार िोण्याची िक्यता हदसते. 
कािीना अपप्रचाराचा त्रास सिन करािा लागेल. जपा. तसेच चोरीमळेु ि पसैे गिाळ िोण्यामळेु 
आचथणक नकुसान  िोर्े   संभिते. जपा. कािी मंिळीना उगीचच एखादी आजार भािना  
ककंिा काल्पननक चचंता  त्रस्त करील. जीिनसाथीच ेलिरी, विक्षक्षप्त िागर्े, दोघांतील िाद, 
मतभेद यांमळेु ििैाहिक जीिनात अपेक्षक्षत सखु शमळर्े कठीर् हदसत.े जपा. भागीदारीत 
व्यापार-व्यिसाय असर्ारांनी गरैसमजाने िा अन्य कारर्ाने भागीदारीत बाधा येर्ार नािी 
याची काळजी घ्यािी. मन:िक्तीसाठी िनमुानचाशलसा स्तोत्राच ेदररोज  पठर् करा.  
(७) तुळा - या रािीच्या मंिळीना या महिन्याचा पूिाणधण आरोग्य, कौटंुत्रबक सखु या दृष्टीने 
प्रनतकुल असून आचथणक समस्यािी त्रस्त करण्याची िक्यता जार्िते. घरात असमाधानकारक 
घटना घिर्े संभिते. कािीना राितया जागेची समस्या तर कािीना स्थािर संबंधी समस्या 
त्रस्त करण्याची िक्यता हदसत.े कािीना  पोटविकाराचा  त्रास    सिन करािा लागेल.  
पर् गरुु-िकु्रामळेु पररस्त्स्थती आटोक्यात रािील.  िेती व्यिसाय असर्ाराना संपूर्ण 
महिन्याचा काळ अनकुुल ि लाभदायक िोईल. महिन्याचा उततराधण या रािीच्या सिण 
नोकरदार मंिळीना तसेच यांत्रत्रकतांत्रत्रक नोकरी-व्यिसाय  असर्ाराना, औषधविके्रतयांना, 
िास्त्रीय ि गूढ संिोधनकायाणत मग्न असर्ाराना अनकुुल ि प्रगनतकारक िोईल. अध्यातमात 



 

 

रस असर्ारांना उपासनेद्िारे  मन:िांती शमळू  िकेल. सामास्त्जक कायाणत रस असर्ाराना 
काळ अनकुुल िोईल. नोकरीत कािीना बढती, अचधकारपद असे कािी शमळर् ेसंभिते. पर् 
नोकरीत िाममागण धन सिज शमळर् ेिक्य असल ेतरी तो मोि कटाक्षाने टाळाच. तसेच 
जुगाराच्या नािी लागू नका. नकुसानच िोईल. विविध कारर्ानी संतनतसखुात बाधा येर्े 
संभिते.  जपा. तसेच या   रािीच्या  विद्यार्थयाांच्या िकै्षणर्क प्रगतीतिी विविध 
कारर्ांनी अिथळे येर्े संभिते. जपा.  चचककतसक बौविक  कायणक्षेत्र असर्ारांनी   अनत 
विचार करू नये. कािीना िोकेदखुीचा, मदुतीच्या तापाचा  तर कािीना मेंद ू विकाराचा  
आजार िोर्े संभिते. जपा.  िनन ग्रिाच्या सािेसातीचा अखेरचा काळ आिे. मनािर संयम 
ठेिून ि सिनिील बनून आचरर् करा. सिण सखुाचेच िोईल. िनमुान चालीसा स्तोत्राच ेदररोज 
पठर् करा.  
 
(८) िसृ्त्श्चक - या रािीच्या मंिळीनी या महिन्याच्या काळात  मन ि विचारिक्तीिर ताबा 
ठेिून तसेच स्त्जभेला लगाम घालून आचरर् कररे्च सखुाच ेिोईल. कारर् ननयोस्त्जत कायाणत 
अिथळे येर्े, मनस्ताप देर्ाऱ्या  घटना घिर्े,  स्ित:च्या िा जीिनसाथीच्या  
अनारोग्याची समस्या त्रस्त कररे्, वप्रय जनांपकैी  कोर्ाच े दूरति िोर्े अिापकैी घटना 
घिर्े संभिते. जपा. महिन्याच्या उततराधाणत मंगळ या रािीच्या चतथुण स्थानी गेल्यािर तर 
कािीना राितया जागेची समस्या तर कािीना स्थािरसंबधंी समस्या त्रस्त  करील. अिा 
प्रनतकुल काळात रक्तविकार, हृदयविकार  असर्ारांनी तर वििेषच जपले पाहिजे.  काळ 
प्रनतकुल असला तरी िकु्र ग्रिाच्या अनकुुलतेने कािी मनोनकुुल घटना घितील ि मानशसक 
तार् थोिा कमी िोईल. लाभस्थानी  असलेल्या गरुु ग्रिामळेु सिण    प्रकारच्या नोकरदार 
मंिळीना, कलातमक नोकरी-व्यिसाय असर्ारांना, गूढ ि िास्त्रीय  संिोधन कायणक्षेत्र 
असर्ारांना संपूर्ण महिन्याचा काळ अनकुुल ि लाभदायक िोईल.   या रािीच्या 
विद्यार्थयाांना िकै्षणर्क प्रगती कररे्  िक्य िोईल. वििािेच्छूच े वििाि ठरतील िा संपन्न 
िोतील. निे शमत्र शमळतील.  महिन्याच्या उततराधाणत  दांपतयजीिनातील सखुात विविध 
कारर्ांनी बाधा येर्े संभिते. िनन  ग्रिाच्या  सािेसातीचा काळ आणर् याच रािीत िनन 
ग्रि असल्यामळेु जानेिारी, २०१७ पयांतचा काळ अकारर् दगदग ि मनस्ताप न करता िांत 
मनाने व्यतीत कररे्च सखुाच ेिोईल. श्रिा असेल तर श्रीगर्ेि उपासना आणर् श्रीिनमुान 
उपासना अनकुुल िोईल. दररोज ननयशमतपर्े िनमुानचाशलसा स्तोत्राच ेपठर् करा.  
 
(९) धनु - या रािीच्या मंिळीना या महिन्याचा संपूर्ण काळ फारसा अनकुुल नािी, असेच 
म्िर्ािे लागेल.  िनी ग्रिाच्या सािेसातीचा काळ असून सध्या िनन-रवि पूर्णपरे् प्रनतकूल 



 

 

असून कािी प्रमार्ात मंगळ - रािू ि िषणल िे ग्रि असह्य मनस्ताप देतील. जपा. केिळ 
बौविक ि िास्त्रीय संिोधन  कायणक्षेत्र असर्ारांना  काळ अनकुुल  ि यिदायक िोर्े 
संभिते. कािी मंिळीना मनापासून  आििर्ारे असे निे  बौविक िा िास्त्रीय संिोधनातमक 
कायणक्षेत्र शमळू िकेल. रािू-िषणल कुयोगामळेु कोर्ािी पटर्ार नािी, सतत तक्रारी, भांिर्े 
करत रािाल,  समोर ठाकलेल्या पररस्त्स्थतीत कौटंुत्रबक सखुसमाधान लाभर्ार नािी, सतत 
मनाविरुि घटना घितील. तयामळेु िारीररक मानशसक अनारोग्य िोर्े संभित.े जपा. या 
काळात सिण आचथणक व्यििार िोळ्यात तेल घालून, सािधानतेने करा.  नपेक्षा आचथणक 
नकुसानीसि मानिानी    िोर्े संभिते. मधून मधून मनोनकुुल घटना घितील. कािींना 
कोटण प्रकरर्ांचा त्रास सिन करािा लागेलसे हदसत.े  शििाय  अनारोग्य िोईल ि उष्र्ता 
विकार बळाितील.  कािीना घसा, दाढा, मानदखुीचा तर कािीना नेत्रदखुीचा आजार  िोर्े 
संभिते. जपा.   केतमुळेु या रािीच्या व्यापारी मंिळीना स्त्रीग्रािकांकिूनच अचधक अथणलाभ 
िोईल. अिा प्रनतकुल काळातिी गरुु-िकु्राच्या अनकुुलतेमळेु मनोनकुुल घटना घितील ि 
हदलासा शमळेल. अध्यातमाची आिि असर्ारांना उपासनेद्िारे मन:िांती शमळू िकेल. कािीना 
जलप्रिासाच े तर कािीना परदेिगमनाचे योग येतील.  श्रिेने श्रीगरुुदेि   दततात्रेयाची 
उपासना करा. “बािन्न श्लोकी गरुुचररत्रा“ च ेदररोज ननयशमतपर् ेपठर् करा.  
 
(१०) मकर - स्त्जद्दी स्िभाि, मानापमान फार असल्यामळेु या रािीच्या मंिळीना या 
महिन्याच्या काळात अकारर् िारीररक पीिा, श्रम, दगदग िोर्े  संभिते.  शििाय आचथणक 
समस्या त्रस्त करण्याची िक्यता असल्यामळेु िारीररक-मानशसक अनारोग्य  िोर्े िक्य 
हदसत.े  िारीररक उष्र्ता भिकून  उष्र्ताविकाराचं ेआजार त्रस्त करतील. कािी मंिळीना 
घसा, दाढा, मान दखुरे्, तर कािीना िोळ्याचे आजार त्रस्त करतीलसे हदसत.े जपा. या 
रािीच्या नोकरदार मंिळीना महिन्याचा    पूिाणधणच     अनकुुल ि    लाभदायक 
िोईल. म्िरू्न तयांनी ज ेकाय साधाियाच ेते महिन्याच्या   पूिाणधाणतच साधून घेण्याचा 
प्रयतन करािा. महिन्याचा उततराधण नरैाश्य आर्र्ारा, मनस्ताप देर्ारा असाच असण्याची 
िक्यता आिे. जपा. उच्च बौविक ि  िास्त्रीय संिोधन    कायणक्षेत्र, िककली, सल्लागारी 
व्यिसाय, लोखंि-पोलाद-कोळसा व्यापारी यांना संपूर्ण महिन्याचा काळ अनकुुल ि लाभदायक 
िोईल. कािी भाग्यिंताना  परदेिगमनाची संधी  शमळर्ेिी संभिते. पर् िाममागण धन 
सिज शमळर् ेिक्य असल ेतरी तो मोि टाळाच. या रािीच्या विद्यार्थयाांच्या िकै्षणर्क 
प्रगतीत विविध कारर्ांनी बाधा येर्े संभिते. तसेच या रािीच्या मंिळीच्या संतनतसखुातिी  
विविध  कारर्ानी बाधा येर्े संभित.े पर्   गरुु-िकु्राच्या अनकुुलतेने पररस्त्स्थती 
आटोक्यात रािील,   ििैाहिक जीिनातील सखु ि कौटंुत्रबक सखु लाभेल ि मधून मधून 



 

 

मनोनकुुल घटना घितील. हदलासा शमळेल. अध्यातमात रस असर्ारांना उपासनेद्िारे 
मन:िांती शमळू िकेल.  श्रिेने   श्रीिनमुान  उपासना करा. दररोज ननयशमतपर्े 
िनमुानचाशलसा स्तोत्राच ेपठर् करा.  
 
(११) कंुभ - सध्या या रािीच्या मंिळीची मनस्त्स्थती अतयंत कोमल झाली असल्यास 
मानशसक संिेदनािी िीघ्र अिा िोत असतील. तयामळेु मनासारखे थोिे जरी कािी झाले नािी 
तरी लगेच नरैाश्य येत असेल, अस ेिाटते. तसेच विचारिक्तीिी अस्त्स्थर, चंचल झाली 
असल्यास अविचाराच े   विचचत्र आचरर् िोत असण्याची िक्यता जार्ित.े अिा 
पररस्त्स्थतीत स्त्जभेला लगाम घालून ि मनािर संयम ठेिून आचरर् कररे्च सखुाच ेिोईल.  
नपेक्षा आपल्या अविचारी फटकळ बोलण्याने समोरच्याच े मन  दखुािल े  जाईल ि   
तयामळेु संबंध त्रबघितील. जपा. मंगळ ग्रि पूर्णपरे् प्रनतकुल असल्याने सतत मानिानीच्या 
घटना घितील. कािी मंिळीना जुन्या दबलेल्या प्रकरर्ांचा पनु्िा नव्याने  मनस्ताप िोर्े 
संभिते. गरैसमजुतीने िाद, भांिर्े  िोर्े  संभिते. जपा. या रािीच्या सिण नोकरदार 
मंिळीना तसेच चचककतसक बौविक व्यिसाय असर्ारांना, लोखंि, पोलाद, कोळसा व्यापार 
असर्ारांना काळ अनकुुल ि लाभदायक िोईल.  जयांच्या जन्मकंुिलीत    अचानक 
धनलाभाच ेयोग असतील तयापकैी कािीना असा धनलाभ  ककंिा िारसा िक्काने धन शमळर् े
संभिते. िाममागण धन शमळर्े िक्य असले तरी तो मोि टाळा. िोतयाच ेनव्िते िोर्े संभिते. 
जपा.  दाम्पतय जीिनात जीिनसाथीच ेअनारोग्य,  दोघातील िाद ,  भांिर्े अिापकैी 
कारर्ानी ििैाहिक सखुात बाधा येर्े िक्य हदसते. जपा. अिा पररस्त्स्थतीतिी िभु ग्रिांच्या 
कािी प्रमार्ातील अनकुुलतेमळेु मधून मधून मनोनकुुल घटना घितील ि हदलासा शमळेल.   
श्रिा   असेल तर शििोपासना अनकुुल िोईल. तसेच दररोज ननयमाने िनमुानचाशलसा 
स्तोत्राच ेपठर् करा.  
 
(१२) मीन - सध्या या रािीच्या मंिळीचा स्िभाि अस्त्स्थर, लिरी, चंचल असा झाला 
असािा, असे िाटत.े तयामळेु कोर्ी समजूत काढण्यासाठी कािी  चार  गोष्टी सांगण्याचा    
प्रयतन केला तरी ते सिन िोत नसािे; ि नकळत समोरच्याचा  अपमान िोत असािा, असे 
िाटत.े   खरोखरच अस ेकािी घित असेल तर  आिजूणन सांगािेसे िाटत ेकी मन ि बिुीिर 
ताबा ठेिून ि सिनिील बनून आचरर् कररे्च सखुाच ेिोईल. नपेक्षा अकारर् वप्रय जन  
दखुािल ेजातील आणर् संबंध तटुतील. जपा. या रािीच्या नोकरदार मंिळीना महिन्याचा 
उततराधणच अनकुुल ि लाभदायक िोईल. पर धमीयांिी व्यािसानयक संबंध  असर्ाराना तर 
अिा   संबंधामळेु व्यिसायात लाभ िोर्े ि प्रगती कररे् िक्य िोईल. गपु्त पोलीसखातयात 



 

 

कायणरत असर्ारांना संपूर्ण महिना अनकुुल ि यिदायक िोईल. यांत्रत्रक तांत्रत्रक 
नोकरी-व्यिसाय, िदै्यकीय व्यिसाय, औषध विके्रते, अिांना मात्र महिन्याचा प्रथम सप्तािच   
लाभदायक  िोईल. इतरांना कष्ट पररश्रम करूनच अपेक्षक्षत अथणप्राप्ती िोण्यास प्रयतन करािा 
लागेल. कािीिी कारर्ाने शमत्रांिी वितषु्ट येर्े संभिते. जपा. कािी मंिळीना  दूरच्या 
प्रिासाची संधी प्राप्त  िोईल; तर कािी   भाग्यिान मंिळीना  मौल्यिान िस्तूंचा लाभ 
िोर्ेिी िक्य आिे. आरोग्य उततम राखू िकल े तर या रािीच्या  विद्यार्थयाांना     
िकै्षणर्क प्रगती कररे् सिज िक्य िोईल. गरुु-िकु्र या िभु ग्रिांच्या  अनकुुलतेने कौटंुत्रबक 
सखु, संतनतसखु ि गिृसौख्य लाभेल.  मनोनकुुल घटना घितील ि  हदलासा शमळेल.   
आपली रािी गरुु ग्रिाची अनकुुल रािी असल्याने  श्रीगरुुदेि दततात्रेयाची  उपासना करा. 
बािन्न  श्लोकी  गरुुचररत्राच ेपठर्   करा.  
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