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(१) मेर् - या रािीच्या मंडळीनी या महिन्याच्या काळात सिवच बाबतीत अततिय 
सािधानतेने ि सरळ मार्ावने आचरण करािे, असे आग्रिाने सांर्ािेसे िाटते. करण 
थोड्यािािी चकुीने िा िाममार्ावच्या अिलंबाने जनमानसात असलेल्या आपल्या प्रतत ि्मेस 
र्ालबोट लार्ण्याची िक्यता आिे. जपा. जीिनसाथीच्या अनारोग्यामुळे िैिाहिक जीिनात 
सुखसमाधान शमळण्याची िक्यता हिसत नािी. तसेच या रािीच्या कािींना कुसंर्तीचा 
अतनष्ट पररणाम भोर्ािा लार्ण्याची िक्यता हिसते. जपा. महिन्याच्या पूिावधावत नोकरी-
व्यिसायात खळबळजनक घटना घडणे संभिते. नोकरिार मंडळीना  कामाचा ताण सिन 
करािा लारे्ल. शििाय िररष्ठ अधधकार यांिी भांडण िोण्याची िक्यतािी नाकारता येत 
नािी. कािींना िातच ेसोडून निीन कािी करण्याची ऊमी येईल. सिनिील व्िा ि मनािर 
ताबा ठेिा. त्यामुळे महिन्याच्या उत्तराधावत विपरीत काळ संपून अनुकुल काळाच े लाभ 
अनुभिू िकाल. कौटंुबबक सुखसमाधान लाभेल. िुक्राच्या अनुकुलतेने मनोनुकुल घटना 
घडतील. िाममार्व धन सिज शमळू िकणार असेल तरी तो मोि टाळाच. या रािीच्या 
व्यापार-व्यिसाय असणार या मंडळींनी आधथवक व्यििार जपून करािेत. आधथवक धचतंा 
तनमावण िोणे संभिते. िासकीय, तनम-िासकीय नोकरिार मंडळींना महिन्याच्या उत्तराधावत 
अथवलाभ िोईल; पण स्ितंत्र व्यिसाय असणारांना मात्र आधथवक समस्या भेडसािण्याची 
िक्यता जाणिते. महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात या रािीच्या सामान्य नोकरी 
असणार या मंडळीना कठोर कष्ट-पररश्रम करूनच अपेक्षित अथवप्राप्ती िोण्यासाठी प्रयत्न 
करािा लारे्ल. या रािीच्या कािी भाग्यिंत मंडळीना मौल्यिान िस्तूचा लाभ िोण्याची 
िक्यता आिे. पण शमत्रांिी वितुष्ट येणे संभिते. जपा. िािने जपून चालिा. श्रद्धा असेल 
तर शििोपासना अनुकुल िोईल. 
(२) वॄर्भ - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ फ़ारसा अनुकुल नािी, असेच 
म्िणािे लारे्ल. केिळ र्ुरु-िुक्र या िुभ ग्रिांच्या कािी प्रमाणातील अनुकुलतेने मधनू 
मधनू मनोनुकुल घटना घडतील ि त्या त्या िेळेपुरते सुखसमाधान लाभेल. महिन्याच्या 
पूिावधावत नको ते विचार सतत मनस्ताप िेतील. िाममार्ावने धनप्राप्ती करून घेण्याचा मोि 
अनािरिोईल. पण मनाला ब्रेक लािून मोिाला तेथल्यातेथेच र्ाडून टाका.िांपत्यजीिनातिी 
विविध कारणांनी अपेिाभंर् िोणे संभिते. जपा. हिनांक ५-६ या िोन हिििी वििषे करून 



नोकरी-व्यिसायात मनस्ताप िेणार या घटना घडण्याची िक्यता आिे. तसचे िातविकारांचा 
त्रास सिन करािा लारे्लसे हिसते. जपा. नोकरी कोणत्यािी प्रकारची असो, या रािीच्या 
नोकरिार मंडळीना विरोध, िररष्ठांिी मतभेि, मनाविरुद्ध घडणार या घटना यांच्यािी 
मुकाबला करतच काळ व्यतीत करािा लारे्ल. त्यामुळे सिव प्रकारच े अनारोग्य िोणेिी 
संभिते. जपा. िक्यतो प्रिास करू नका. मनस्ताप िोण्याची िक्यता आिे. लोखडं, 
कोळसा व्यापारी, िककली,  सल्लार्ारी व्यिसाय, द्रि पिाथाांच ेव्यापारी,  मनोविकारतज्नन्य 

अिा मंडळीना काळ अनुकुल ि लाभिायक िोईल. पण इतर व्यापार-व्यिसाय असणारांना 
मात्र अतनश्चचत पररश्स्थती सिन करीतच काळ व्यतीत करािा लारे्ल. वििषे करून 
महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात कामाचा ताण ि असह्य मनस्ताप सिन करािा 
लार्ण्याची िक्यता हिसते. िािन े सािधानतेनचे चालिा. वििषे करून महिन्याच्या 
पूिावधावत अपघात भय आिे. जपा. महिन्याच्या उत्तराधावत स्िभाि लिरी, चचंल ि 
विक्षिप्त िोणे संभिते. मैत्रीत वितुष्ट येणे संभिते. जपा. जन्मकंुडलीत योर् असेल तर 
िुक्र ग्रिाच्या अनुकुलतेन ेकािी मंडळीना भूशमलाभ, कािीना धनलाभ तर कािीना मान-
प्रततष्ठा प्राप्त िोईल. श्रद्धा असेल तर शििोपासना अनुकुल िोईल. 
(३) ममथनु - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात रवि-मंर्ळ-ितन िे िािा ग्रि 
पूणवपणे प्रततकुल असल्यामुळे घरीिारी सिव हठकाणी सतत मनस्तापच सिन करािा 
लार्ण्याची िक्यता हिसते. त्याचा सिव प्रकारच ेआरोग्यािर पररणाम िोणे िक्य़ आिे. 
कािी जणांना उष्णताविकारांचा त्रास सिन करािा लारे्ल. कािींना िारीररक-मानशसक 
कष्ट, कािींना मूळव्याध, कािींना ताप, अपचन, पोटाच े विकार, मूत्राियविकार अिापैकी 
अनारोग्याचा त्रास िोईल जपा. शििाय अपघातभय असून जल ि िीज भयिी संभित.े  
पततपत्नीत िाि, भांडणे, ककंिा जीिनसाथीच े अनारोग्य, मुलांपैकी कोणाच े आजारपण 
अिापैकी कारणांनी िांपत्यजीिनात ि कौटंुबबक सुखात बाधा येणेिी िक्य हिसते. अिा 
पररश्स्थतीत कुसंर्तीची बाधा झाली तर धननाि िोण्यास िेळ लार्णार नािी. जपा. पण 
या रािीच्या ज्नया मंडळीना अध्यात्मात रस आिे अिा मंडळीना काळ अनुकुल असून 
उपासनेद्िारे अध्यात्मप्रर्ती साधणे िक्य िोईल. सूचक स्िप्ने पडतील. पण महिन्याच्या 
अखेरच्या सप्तािात प्रिास िक्यतो टाळाच. प्रिासात त्रास, मनस्ताप िोण्याची िक्यता 
हिसते. विविध कारणांनी अपेक्षित संतततसुख लाभण्याची िक्यता नािी. धचककत्सक 
संिोधनात्मक बौवद्धक व्यिसाय, िककली-सल्लार्ारी, िलाली असे व्यिसाय असणारांना 
काल अनुकुल ि लाभिायक िोईल. या रािीच्या र्भविती श्स्त्रयांनी अकारण िर्िर् करू 
नये. लिरी स्िभाि, आळस ि तनरुत्साि झटकून मनापासून अभ्यास केल्यास या रािीच्या 
विद्यार्थयाांना अपेक्षित िैिणणक प्रर्ती साधणे िक्य िोईल. र्ुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेने  
अध्यात्मात रस असणारांना उपासनेद्िारे आध्याश्त्मक प्रर्ती करणे िक्य िोईल, श्रद्धा 



असेल  तर  र्ुरु ित्तात्रयेाची  उपासना अनुकुल िोईल.  िररोज  न चकुता बािन्न  
चलोकी र्ुरुचररत्राच ेपठण करा. 
(४) ककष  -  या महिन्याच्या काळात या रािीच्या मंडळीना अपेक्षित असे कौटंुबबक सुख ि 
र्िृसौख्य शमळण्याची िक्यता हिसत नािी. र्ैरसमज, िाि, स्थािरसंबंधी समस्या, मतभेि 
अिा विविध कारणांनी मनस्ताप िोईल. जपा. महिन्याच्या उत्तराधावत संततीसंबंधी 
समस्या त्रस्त करतील. या रािीच्या र्भविती श्स्त्रयांनी अकारण िर्िर् करू नये. 
िासकीय, तनम-िासकीय नोकरिार मंडळींना महिन्याचा पूिावधवच अधधक अनुकुल असणार 
आिे. महिन्याच्या उत्तराधावत आरोग्यविषयक समस्यांिी मुकाबला करािा लार्ण्याची 
िक्यता हिसते. पोटविकार, मूत्राियविकार, अपचन, ताप येणे अिापैकी आजार त्रस्त 
करण्याची िक्यता जाणिते. जपा. िांपत्यजीिनातिी पततपत्नीमध्ये िाि िोऊन स्ित:स 
नैराचय येणे, कसल्या तरी धचतंेने मन अस्िस्थ िोणे संभिते. जपा. भार्ीिारीत व्यापार-
व्यिसाय असणारांनी कोणत्यािी कारणाने भार्ीिारात संियाची पररश्स्थती तनमावण िोणे 
संभिते.  महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात उष्णताविकार बळाितील. नोकरी-व्यिसायात 
कष्ट-पररश्रमामुळे थकिा येईल. शििाय विषभय, जलभय आिेच. जपा. िलाली िा 
कशमिन व्यिसाय, धचककत्सक बौवद्धक व्यिसाय, िास्त्रीय संिोधन व्यिसाय असणारांना 
काळ अनुकुल िोईल. या रािीच्या कािी मंडळीना परिेिर्मनाच े तर कािीना िरूच्या 
प्रिासाच ेयोर् येतील. र्रुु ग्रिाच्या अनुकुलतेन ेबौवद्धक कायविेत्र असणार या मंडळींपैकी या 
रािीच्या कततवत्िसंपन्न मंडळीना धन-मान-प्रततष्ठा अिापैकी किाचा तरी लाभ िोईलसे 
हिसते. या रािीच्या विद्यार्थयाांना िैिणणक प्रर्तीस काळ अनुकुल िोईल; पण सिाांर्ीण 
आरोग्य उत्तम राखनू मनापासून अभ्यास करणे जमले पाहिजे. श्रद्धा असेल तर र्ुरु 
ित्तात्रयेाची उपासना ि श्रीर्णेि उपासना अनुकुल िोईल. 
(५) मसांह - या रािीच्या िासकीय, तनम-िासकीय नोकरिार मंडळीना महिन्याचा 
उत्तराधवच अनुकुल ि लाभिायक िोईल; तर या रािीच्या िककली-सल्लार्री, हििबे, 
िास्त्रीय संिोधन अिा प्रकारच ेबौवद्धक व्यिसाय करत असणारांना तसेच यांबत्रकतांबत्रक 
व्यिसाय, औषध विके्रते, िैद्यकीय संिोधन, कलात्मक व्यापार-व्यिसाय असणारांना 
महिन्याचा संपूणव काळ अनुकुल, प्रर्ततकारक ि लाभिायक िोईल. असे असले तरी या 
रािीच्या सिाांनीच महिन्याच्या पूिावधावत सिव प्रकारच ेआरोग्य उत्तम राखले पाहिजे ि 
सतत सािधानतनेे आचरण केले पाहिजे. नोकरिार मंडळीनी िररष्ठांच्या विरोधाला 
संयमाने तोंड हिले पाहिजे. वप्रय जनांच्या िरूत्िामुळे मन अस्िस्थ रािील. तसेच 
संतततसुखातिी विविध कारणांनी महिन्याच्या पूिावधावत बाधा येणे िक्य आिे. महिन्याच्या 
उत्तराधावत पररश्स्थती सुधारेल ि कािी मनोनुकुल घटना घडतील. आरोग्य सुधारेल. 
महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात िांपत्यजीिनात िोघांतील मतभेि ककंिा  जीिनसाथीच्या     



आरोग्य-समस्येमुळे मन अस्िस्थ िोईल. भार्ीिारीत व्यापार-व्यिसाय असणारांनी 
भार्ीिारीत बाधा येणार नािी याची काळजी घ्यािी. कोटवप्रकरणे असतील तर ती पढेु 
ढकलण्याचा प्रयत्न करािा. या रािीच्या अष्टम स्थानी असलेल्या िषवलमुळे अपघातभय 
आिे. जपा. या रािीच्या कािी कततवत्िसंपन्न मंडळीना निे कायविेत्र शमळू िकेल. ककंिा 
कािीना मानाच े स्थान, प्रततष्ठा असे कािी लाभण्याची िक्यतािी नाकारता येत नािी. 
श्रद्धा असेल तर र्णेि उपासना अनुकुल िोईल. िररोज िनुमानचाशलसा स्तोत्राच े पठण 
करा. 
(६) कन्या -  या रािीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ कौटंुबबक सुखाच े ितष्टीने 
तापिायक जाण्याची िक्यता हिसते. महिन्याच्या उत्तराधावत तर त्यात अधधक भरच 
पडण्याची िाट िक्यता आिे. जपा. कुटंुबात अतनष्ट घटना घडणे, आधथवक धचतंा तनमावण 
िोणे, कोटव प्रकरणांचा त्रास िोणे, िारीररक-मानशसक कष्ट िोणे, भािाभािात वितुष्ट येणे, 
िाती घेतलेल्या कायावस विलंब िोणे, अकारण खचव िाढणे अिापैकी त्रास िोणे संभिते. 
त्यामुळे सिव प्रकारच ेअनारोग्य िोणेिी िक्य आिे. जपा.मनािर संयम ठेिून आचरण करा; 
नािी तर अपघात िोणेिी िक्य आिे. जपा. नोकरीत िररष्ठांचा त्रास सिन करािा लारे्ल. 
कािी जिळच्या नातेिाईकांिी िरूत्ि येणेिी संभिते. संतततसुखाच े ितष्टीनेिी काळ 
तापिायक िोण्याचीच िक्यता आिे. मुलांपैकी कोणाच े आजार तर कोणाच े विक्षिप्त 
आचरण  यांमुळे िैतार् येईल. या रािीच्या र्भविती श्स्त्रयांनी अकारण िर्िर् करू नये. 
या रािीच्या कािी मंडळीना उष्णता विकारांचा त्रास िोणे संभिते. ताप येणे, इजा िोणे, 
फ़ोड येणे, कािीना त्िचारोर्ाचा तर कािीना मुखिंतरोर्ाचा त्रास सिन करािा लारे्ल. 
कािीना अपप्रचाराचा त्रास िोणेिी िक्य आिे. . हॄियविकार असणारांनी मन ि बुद्धी िांत 
राखण्याचा प्रयत्न करािा. नपेिा आजार बळािण्याची िक्यताच तनमावण िोईल. चोरी, 
फ़सिणूक यांमुळे आधथवक िानी िोणे संभिते. जपा. कािी मंडळीना उर्ीचच आपल्याला 
कािी तरी आजार झाला असल्याची भािना िोईल. या रािीच्या सप्तम स्थानी असलेल्या 
िषवलमुळे िांपत्यजीिनात िाि, मतभेि, भांडणे िोण्याची िक्यता िाटते.. जीिनसाथीच े
आचरण लिरी ि विक्षिप्त िोईल. पण बुध-र्रुु-िुक्राच्या अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू 
मनोनुकुल घटना घडतील ि विपरीत काळ सुसह्य िोईल. िनी ग्रिाच्या साडसेातीचा काळ 
आिे. म्िणून श्रद्धेने शििोपासना, करा ि िनुमानचाशलसा स्तोत्राच ेतनयशमत पठण करा. 
(७) तुळा - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याचा पूिावधव नोकरी-व्यिसायाच्या ितष्टीने 
अनुकुल िोईल. या रािीच्या कािी कततवत्िसंपन्न मंडळीना बढती शमळेल; तर कािी 
मंडळीना मानाच े स्थान िा प्रततष्ठा प्राप्त िोईल. या रािीच्या व्यापारी मंडळीना स्त्री 
ग्रािकांकडूनच अधधक लाभ िोईल. कािी मंडळीना धनलाभ ककंिा भूशमलाभ िोणेिी 
संभिते.  पण छुप्या  ित्रूपंासून सािध रािा.  महिन्याच्या उत्तराधावत र्ैरसमज, 



भांडणतंटे, असमाधानकारक घटना, राित्या जारे्संबंधी समस्या, स्थािरसंबंधी िाि 
अिापैकी  कारणांनी कौटंुबबक सुखात ि र्तिसौख्यात बाधा येणे संभिते. त्यामुळे असह्य 
मनस्ताप सिन करािा लार्ून कािी मंडळींच े िारीररक आरोग्यिी बबघडण्याची िक्यता 
आिे. कािींना रक्तविकार, कािींना त्िचारोर्,  तर कािींना मुख-िंत रोर्ाचा त्रास सिन 
करािा लारे्लसे हिसते. ितन ग्रिाच्या साडसेातीचा काळ आिे िी र्ोष्ट सतत ध्यानात 
ठेिून सतत मन िांत ठेिून सिनिीलतेच े आचरण करणेच सुखाचे िोईल. जपा. 
महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात मुलांच े आजारपण ककंिा अयोग्य आचरण अिापैकी 
कारणांनी संतततसुखात बाधा येणे संभिते. या रािीच्या र्भविती श्स्त्रयांनी अकारण िर्िर् 
करू नये. सध्या या रािीच्या मंडळींच ेमन अततिय भािनािील झाले असण्याची िक्यता 
िाटते. त्यामुळे मनाविरुद्ध थोडिेी कािी घडले तरी लरे्च नैराचय येत असािे. अध्यात्मात 
रस असणारांना उपासनेद्िारे आध्याश्त्मक उन्नती करणे सिज िक्य िोईल. तसेच ज्नयांना 
र्ूढ संिोधनात रस आिे त्यांना संिोधनात प्रर्ती करण्यास महिन्याचा संपूणव काळ 
अनुकुल िोईल. या रािीच्या ज्नया मडंळींच्या जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योर् आिे 
अिापैकी कािी भाग्यिंतांना अचानक धनलाभ ककंिा िारसािक्काने धनलाभ िोणे संभिते. 
श्रद्धा असेल तर शििोपासना अनुकुल िोईल. तसेच िररोज मनापासून िनुमानचाशलसा 
स्तोत्राच ेपठण केल्यास िोणारा मनस्ताप सुसह्य िोईल. 
(८) वॄश्चचक - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याचा उत्तराधवच अनुकुल असणार आिे. 
िासकीय, तनम-िासकीय नोकरिार मंडळीना विविध प्रकारचे लाभ िोतील. धयैव, हिमंत, 
मित्त्िाकांिा, कतवबर्ारी िाढेल. िररष्ठ अधधकारी कामाच ेकौतुक करतील. या रािीच्या 
कततवत्िसंपन्न मंडळींपैकी कािीना बढती, कािींना उच्च पि, कािींना मानाच े स्थान तर 
कािींना प्रततष्ठा प्राप्त िोणे संभिते. महिन्याच्या पूिावधावत िाढता खचव िोणे संभित.े 
तसेच फ़सिणुकीमुळे आधथवक नुकसान िोणेिी िक्य आिे. जपा. आप्तेष्टांिी पटणार नािी. 
भांडणे िोतील. जपा. मनस्तापामुळे िारीररक उष्णता भडकून डोळ्याच ेआजार िोण्याची 
िाट िक्यता हिसते. महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात कौटंुबबक कटकटी, र्ैरसमज, 
असमाधानकारक घटना अिापैकी कारणांनी कौटंुबबक सुख ि र्तिसौख्य शमळणे अिक्य 
िोईल. जपा. िांपत्यजीिनातिी विविध कारणांनी सुखसमाधान लाभेलच असे सांर्ता येत 
नािी. त्यामुळे कािी मडंळीना िैराग्य येणे िक्य आिे.  या रािीच्या विद्यार्थयाांना 
िैिणणक प्रर्तीस काळ अनुकुल असला तरी कािी विद्यार्थयाांच्या िैिणणक  प्रर्तीत बाधा 
येणे संभिते.  पण महिन्याच्या उत्तराधावत पररश्स्थती सुधारेल. प्रेमप्रकरणे असतील तर 
ती यिस्िी िोतील ि वििािेच्छंूच ेवििाि ठरतील िा संपन्न िोतील. तसेच निे स्नेिसंबंध 
जुळून येणेिी संभित.े. कोटव प्रकरणे असतील तर ती पुढे ढकला. आधथवक व्यििार 
सािधानतेने  ि  विचारपूिवकच  करा. हिनांक ७ ि ८  या िोन हिििी  असह्य मनस्ताप 



िेणार या घटना घडण्याची िक्यता आिे. जपा. श्रद्धा असेल तर श्रीर्जाननाची उपासना 
अनुकुल िोईल. शििाय िनुमानचाशलसा स्तोत्राच ेपठण करा. 
(९) धनु - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात सिव प्रकारच्या आरोग्याकड ेलि 
िेणे आिचयक िोईल. मनाविरुद्ध घडणार या घटना ि आधथवक समस्या त्रस्त करतील. अिा 
पररश्स्थतीत हृियविकार ि रक्तिाब असणारांनी मन ि बुद्धी अर्िी िांत ठेिािी ि 
संयमाने िार्ून सिनिील व्िािे. तरच प्रततकुल काळािी मुकाबला करू िकाल. रवि-
मंर्ळामुळे उष्णताविकारांचा त्रास िोईलसे हिसते. कािी मडंळीना अपेक्षित आधथवक 
प्राप्तीसाठी अपार कष्ट करािे लार्तील. त्यामळेु थकिा येणे संभिते. कािी मंडळीना 
डोळ्याच्या िखुण्याचा त्रास सिन करािा लारे्ल. कािींना उष्णता भडकून मान अिघडणे, 
घसा, िात, िाढा िखुणे अिापैकी आजार सिन करािा लारे्ल. अिा पररश्स्थतीत र्ुरु-
केतूच्या अनुकुलतेमुळे अनारोग्यािर मात करणे िक्य िोईल. तक्रार न करता आिे त्या 
पररश्स्थतीत समाधान मानून  काळ व्यतीत करू िकलात तरच सुखाच े िोईल ि 
र्तिसौख्य लाभेल. अध्यात्मात रस असेल तरच उपासनेद्िारे मानशसक िांती लाभू िकेल. 
र्ूढ विद्येत संिोधनाची ओढ असणारांना काळ अनुकुल िोईल. या रािीच्या कािी 
मंडळीना जलप्रिासाच े तर कािींना परिेिर्मनाच े योर् येतील. महिन्याच्या अखेरच्या 
सप्तािात मनाला उभारी येईल आणण नव्या उत्सािाने स्िप्नपूतीचा प्रयत्न कराल. रािूमुळे 
महिन्याच्या पूिावधावत सतंततसुखात बाधा येणे संभिते; तर उत्तराधावत िांपत्यजीिनात 
बाधा येणे संभिते. जपा. पण िाच रािू िाममार्व धनासाठी प्रोत्साहित करील ि जुर्ाराचा 
अिलंब करण्यास उद्युक्त करेल. जपा. धचककत्सक बौवद्धक नोकरी-व्यिसाय असणारांना 
काळ अनुकुल ि लाभिायक िोईल. श्रद्धा असेल तर र्ुरुिेि ित्तात्रयेाची उपासना अनुकुल 
िोईल. 
(१०) मकर -  या रािीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ असह्य मनस्ताप िेणारा आणण 
अनारोग्यकारक असल्याचाच अनुभि येणार आिे. सतत मनाविरुद्ध घडणार या घटनांमुळे 
मन अस्िस्थ िोईल ि र्िरे नैराचय येईल. स्िभाि अिंकारी, िेकट ि मानापमान फ़ार 
असणारा असा झाला असल्याने िारीररक उष्णता भडकून उष्णतेच े विकार िोतील. डोळे 
तळाितील, मान, घसा, िात यांच े िखुणे त्रस्त करीलसे हिसते. श्रम ि िर्िर् फ़ार 
झाल्यामुळे थकिा येईल. रक्तिाब, हॄियविकार असणारांनी तर मन अर्िी िांत ठेिून 
संयम आणण सिनिीलतेच ेआचरण केले पाहिजे. तरच िोणारा मनस्ताप सुसह्य िोईल. 
आधथवक समस्या त्रस्त करतील. पण र्ुरु-िुक्र ि रािू-केतु यांच्या कािी प्रमाणातील 
अनुकुलतेने मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील ि हिलासा शमळेल. उच्च बौवद्धक 
संिोधनात्मक कायविेत्र असणारांना तसेच िककली-सल्लार्ारी व्यिसाय असणारांना, 
कोळसा, लोखडं यांचा व्यापार असणारांना  काळ अनुकुल ि लाभिायक  िोईल. िासकीय, 



तनम-िासकीय नोकरिार मंडळींना बढती, अधधकारपि असे कािी शमळू िकेल. सामान्य 
नोकरी-व्यिसाय करत असणारांना मात्र कष्ट-पररश्रम करूनच अपेक्षित आधथवक कमाई 
िोण्यासाठी प्रयत्न करािे लार्तील. महिन्याच्या उत्तराधावत आपल्या स्िाभाविक िोषांमुळे 
ि कोणािी न पटिून घेण्याच्या अिंकारी स्िभािामुळेच कौटंुबबक सुख ि र्तिसौख्य 
शमळण्यात अडथळे तनमावण िोतील. जपा. या रािीच्या विद्यार्थयाांना िैिणणक प्रर्तीस 
काळ अनुकुल िोईल; पण सिव प्रकारच ेआरोग्य उत्तम राखनू मनापासून अध्ययन करणे 
जमले पाहिजे. मुलांपैकी कोणाचे आजारपण ककंिा विक्षिप्त आचरण अिापैकी कारणाने 
अपेक्षित संतततसुख लभलेच असे सांर्ता येणार नािी. श्रीर्ुरुिेिित्त ि श्रीर्णेि यांची 
उपासना अनुकुल िोईल. 
(११) कुां भ - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याचा केिळ पूिावधवच अनुकुल िोणार आिे. 
सध्या या रािीच्या मंडळींच े मन अततिय कोमल ि जरािी थोड े मनाविरुद्ध झाले तरी 
र्िरे नैराचय येणारे असे झाले असािे, असे िाटते. अिा पररश्स्थतीत महिन्याच्या 
उत्तराधावत मात्र सतत मनस्ताप िेणार या घटना घडत असल्याचा अनुभि येईल ि 
मनािरील ताबा सुटून स्िभाि अश्स्थर ि विक्षिप्त िोईल. श्जभेला लर्ाम घालता आला 
नािी तर अकारण इतरांचा आपल्या फ़टकळ बोलण्यामुळे अपमान िोणे संभिते. जपा. 
िासकीय ि तनम-िासकीय नोकरिार मंडळीना बढती, पर्ारिाढ शमळू िकेल. या रािीच्या 
कािी कततवत्िसंपन्न मंडळीना अधधकारपि, उच्च पि असे कािी शमळू िकेल. स्ितंत्र 
व्यापार-व्यिसाय करत असणारांनािी महिन्याचा पूिावधवच अधधक अनुकुल िोईल. या 
रािीच्या मंडळींनी मनापासून आध्याश्त्मक उपासना केली तर िोणारा मनस्ताप सुसह्य 
िोईल. महिन्याच्या पूिावधावत कौटंुबबक सुख ि र्तिसौख्य लाभेल; पण महिन्याच्या 
उत्तराधावत घरात भांडणे, िाि िोतील; नातेिाईक मंडळींकडून मनस्ताप हिला जाईल ि 
त्यामुळे घरीिारी कोठेच सुखसमाधान ि िांती लाभणार नािी. अिा पररश्स्थतीत बुध-िुक्र 
ग्रिांच्या अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील ि हिलासा शमळेल. मंर्ळ 
ग्रि पूणवपणे प्रततकुल िोणार असल्यानेच अधधक मनस्ताप िोणार आिे. कािी जुनी 
िबलेली प्रकरणे असतील तर ती पुन्िा उकरली जाऊन असह्य मनस्ताप सिन करािा 
लारे्ल. जपा. महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात स्िभाि िट्टी, िेकट ि जबर अिंकारी िोईल 
ि त्यामुळेच िरीरपीडा, श्रम ि िर्िर् सिन करािी लार्ून िारीररक आरोग्य बबघडू 
िकेल. जपा. श्रद्धा असेल तर श्रीर्णेि उपासना अनुकुल िोईल. 
(१२) मीन - सध्या या रािीच्या मंडळींचा स्िभाि अश्स्थर, चचंल ि लिरी असा झाला 
असण्याची िाट िक्यता िाटते. असे असेल तर कोणाचा धाक, उपिेि, समजिी असह्य 
िोत असेल. या रािीची लिान मुले तर अत्यंत िूड ि व्रात्य झाली असण्याची िक्यता 
िाटते. या रािीच्या कािी मंडळीना तर मानशसक व्यग्रता ककंिा र्िरे नैराचय आले असाि,े 



अस े िाटत.े महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात तर मरं्ळामळेु असह्य मनस्ताप िेणार या 
घटना घडण्याची िक्यता आिे. जपा.  िासकीय,  तनम-िासकीय  नोकरिार  मंडळीना  
महिन्याचा संपूणव काळ अनुकुल िोणार असून इच्छाआकांिा पूणव करणारा असल्याचा 
अनुभि येईल. बढती, पर्ारिाढ िोणे संभित.े कािी मंडळीना थोरामोठयांच्या ओळखीतून 
अपेक्षित लाभ िोतील. या रािीच्या कततवत्िसंपन्न मंडळीना बढती, उच्च पि ककंिा मानाच े
स्थान शमळू िकेल. व्यापार-व्यिसाय करत असणार या या रािीच्या मंडळीना काळ 
प्रर्ततकारक ि लाभिायक असल्याचा अनुभि येईल.या रािीच्या व्यापारी मंडळीना स्त्री-
ग्रािकांकडूनच अधधक अथवलाभ िोईल. या रािीच्या साहिश्त्यकांना त्यांच े निे लेखन 
ग्रंथरूपाने प्रशसद्ध िोत असल्याचा आनंि शमळेल. पण कला िेत्रातील मंडळीना अडचणी ि 
मनस्ताप सिन करतच िाटचाल करािी लारे्ल. महिन्याच्या पूिावधावत कािी मंडळीना 
मौल्यिान िस्तूंचा लाभ िोणे संभिते. छोट्या-मोठया प्रिासाच ेयोर् येतील. अध्यात्मात रस 
असेल तर आध्याश्त्मक उपासनेद्िारे मन ि बुद्धी सिक्त रािील ि िोणारा मनस्ताप 
सुसह्य िोईल. या रािीच्या अष्टम स्थानी असलेल्या ितनमुळे मन अस्िस्थ रािील ि 
अतत विचारामुळे िारीररक आरोग्य बबघडण्याची िक्यतािी जाणिते. श्रीर्रुुिेि ित्तात्रयेाची 
उपासना मनापासून  करा ि िनुमानचाशलसा स्तोत्राच ेतनयशमत पठण करा.  
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