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================================================================ 
(१) मेष - या रािीच्या िासकीय, निम-िासकीय िोकरदार मंडळीिा या महिन्याचा संपूर्णकाळ 
अिुकुल, प्रगनिकारक ि लाभदायक िोईलसे हदसिे. इच्छाआकांक्षा पूर्ण िोिील. थोरामोठ्ांच्या 
ओळखीिूि लाभ िोिील. पगारिाढ िोईल. कितणत्िसंपन्ि मंडळीिा बढिी, अधिकार पद, उच्च पद, 
प्रनिष्ठा अस े कािी प्राप्ि िोरे् सभंिि.े सामान्य िोकरदार मडंळीिा, िािािर पोट असर्ार् या 
मंडळीिा अपार कष्ट, पररश्रम करूिच अपेक्षक्षि अथणसािाय य प्राप्ि करूि णेयायाचा प्रयत्ि करािा 
लागेल. शमत्रमंडळींिी वििुष्ट येरे् िक्य आिे. उलट कािी मंडळीिा शमत्रांपासूि सुखसमािाििी लाभू 
िकेल. कािी भाग्यिाि मंडळीिा मौल्यिाि िसिूंचा लाभ िोरे्िी संभििे. कलाक्षेत्रािी संबंधिि े
व्यापार-व्यिसाय असर्ारांिा मात्र महिन्याच ेपहिले िीस हदिस व्यिसायाा्ि अडचर्ी, अडथळे येि 
असल्याचा अिुभि येईल. महिन्याच ेअखेरच े दिा हदिस अपेक्षापूिीचे, लाभदायक ि सुखसमािाि 
देर्ारे जािील. गुरु ग्रिाच्या अिुकुलिेिे कुटंुबाि िुभ णटिा णडिील. या रािीच्या व्ययसथािी 
असलेला िर्णल प्रनिकुल असल्यामुळे सिि साििाििेिे, संयमािे ि सिििीलिेिे आचरर् कररे् 
आिश्यक िोईल. सिि:च े िा जीििसाथीच े अिारोग्य िा अन्य कारर्ांिी दांपत्यजीििाि 
सुखसमािाि लाभयायाची िक्यिा हदसि िािी. जपा. कुमागी शमत्रांपासूि िुकसाि संभििे. जपा. 
श्रद्धा असेल िर शििोपासिा ि श्रीगरे्ि उपासिा अिुकुल िोईल. 
(२) वॄषभ -  या रािीच्या मंडळींचा सिभाि सध्या लिरी, अस्सथर, चचंल असा झाला असयायाची 
िक्यिा जार्ििे. अिा पररस्सथिीि महिन्याच्या पूिाणिाणि सिि मिाविरुद्ध णडर्ार् या णटिांिी 
मुकाबला करािा लागल्यामुळे असह्य मिसिाप सिि करािा लागेल. वििरे् करूि या महिन्याचे 
पहिले िीि हदिस अधिक मिसिाप देर्ारे असल्याचाच अिुभि येईल. पर् िुक्राच्या अिुकुलिेि े
सुखसमािाि लाभेल. महिन्याचा उत्िरािण या रािीच्या िासकीय, निम-िासकीय िोकरदार मंडळीिा 
अिुकुल िर खाजगी िोकरदारांिा ि सििंत्र व्यिसाय करि असर्ारांिा मिसिाप देर्ारा, 
कष्टदायक, कामाचा िार् देर्ारा असल्यामुळे प्रनिकुल असेल. पर् मािशसक रोगिज्नन्य ि द्रि 
पदाथाणच े व्यापारी यांिा मात्र काळ अिुकुल, प्रगनिकारक ि लाभदायक िोईल. अस्सथर मािशसक 
अिसथेमुळे या रािीच्या कािी मंडळीिा ििीि प्रकारचा व्यिसाय सुरू करयायाची ऊमी येईल. पर् 
त्यांिी मिाला ब्रेक लािरे्च सुखाच े िोईल. व्यापार-व्यिसाय-िोकरी परिमीयांिी संबंधिि असेल 
अिा मंडळीिा मात्र या महिन्याचा काळ लाभदायक िोईल. साहिस्त्यक, धचककत्सक, संिोििात्मक 
कायणके्षत्र असर्ारांिा काळ अिुकुल ि प्रगनिकारक िोईल. पर् सिकार् यांिी, शमत्रांिी मिभेद, भाडंरे् 
िोयायाची िक्यिा हदसिे. जपा. गुरु ग्रिाच्या अिकुुलिेमुळे गंभीर असे अिारोग्य िोयायाची िक्यिा 
िािी. श्रद्धा असेल िर शििोपासिा अिुकुल िोईल. 
(३) ममथनु - या रािीच्या विद्यार्थयाांच्या िैक्षणर्क प्रगिीि विविि कारर्ांिी अडथळे निमाणर् िोरे् 
संभििे. िसेच या रािीच्या मंडळीिा संििीच ेआजार िा अन्य समसया यांमुळे अपेक्षक्षि संिनिसुख  
लभयायाची िक्यिािी हदसि िािी. त्यामुळे कौटंुबबक सुखाििी बािा येऊ िकेल. दलाली, कशमिििर 
व्यापार-व्यिसाय करि असर्ारांिा काळ लाभदायक िोईल. धचककत्सक बौवद्धक कायणक्षेत्र असर्ारांिा, 



  मुत्सद्दी राजकीय कायणक्षेत्र असर्ारांिा, सिण प्रकारच े संिोििात्मक कायणक्षेत्र असर्ारांिा, 
समाजसेिकांिा काळ अिुकुल, प्रगनिकारक ि लाभदायक िोईल. िोकरी कोर्त्यािी प्रकारची असो, 
या रािीच्या िोकरदार मंडळीिा काळ णरीदारी मिसिापदायक ि माििानिकारक असल्याचाच 
अिुभि येरे् संभििे. त्यामुळे कािी मंडळींच े िारीररक आरोग्यिी बबणडू िकेल. जपा. पर् 
जन्मकंुडलीि योग असिील िर िुक्र ग्रिाच्या अिकुुलिेमुळे महिन्याच्या पिूाणिाणि या रािीच्या कािी 
भाग्यिंि मंडळीिा भूशमलाभ, ििलाभ, माि, प्रनिष्ठा अिापैकी कािी प्राप्ि िोयायाची िक्यिा 
हदसिे. कािी मंडळीिा महिन्याच्या उत्िरािाणि गुरुकृपा, थोर मंडळींचा सििास लाभेल. कािी 
मंडळींिा प्रशसद्धी शमळयायाची िक्यिािी िाकारिा येि िािी.. या रािीच्या कािी भाग्यिंि मंडळीिा 
परदेिगमिाची संिी शमळेल; पर् प्रिासाि असह्य मिसिाप ि माििािी िोयायाची िक्यिा जार्ििे. 
जपा. अध्यात्माि रस असर्ारांिा उपासिेद्िारे आध्यास्त्मक प्रगिी सािरे् िक्य िोईल.   

(४) ककक  - या रािीच्या मंडळींिा कौटंुबबक सुख ि गतिसौख्य या दतष्टीिे या महिन्याचा काळ 
प्रनिकुल असाच असर्ार आिे. मिभेद, कोर्ािी कोर्ाच ेि पटरे्, सथािरसंबंिी िाद िद्दीबािेर जारे्, 
िसेच कुटंुबािील कोर्ाचे आजारपर् अिा कारर्ांिी त्रसि व्िाल. या रािीच्या िोकारदार मंडळीिी 
आपल्या कामाि कसूर करू िये. िररष्ठ अधिकार् यांिी ितेनिेिेच िागािे. िसे ि णडल्यास कदाधचि 
णरी बसयायाची पाळी येरे्िी संभििे. जपा.  बुि-िुक्राच्या अिुकुलिेिे या रािीच्या कािी कितणत्ििाि 
ि भाग्यिंि मंडळीिा महिन्याच्या ििेटच्या दिा हदिसांि मािाचे सथाि, ििलाभ, प्रनिष्ठा, 
भूशमलाभ असे कािी िरी शमळू िकेल. पर् रवि-मंगळ या िप्ि ग्रिांच्या प्रनिकुलिेमुळे अिारोग्य 
िोईल ि उष्र्िाविकार बळाियायाची िक्यिा हदसिे. कािी मंडळीिा मूळव्यािीचा त्रास िर कािींिा 
अन्य उष्र्िाविकारांचा त्रास सिि करािा लागेल. या रािीच्या कािी मंडळीिा असह्य मािशसक 
िार् िा िारीररक अपार कष्ट सिि करािे लागिीलसे हदसिे. शििाय विर्भय, जलभय ि 
अपणािभय आिेच. जपा. गुरु ग्रिाच्या अिुकुलिेिे या रािीच्या विद्यार्थयाांिा िैक्षणर्क प्रगिीस 
काळ अिुकुल िोईल. मात्र सिण प्रकारच ेआरोग्य उत्िम राखिू मिापासूि अध्ययि कररे् जमले 
पाहिजे.. िसेच वििािेच्छू युिकयुििींच े वििाि ठरूि संपन्ि िोिील. कािीिा िाििसुख शमळेल िर 
कािींिा ििे शमत्र प्राप्ि िोिील. इच्छाआकांक्षा पूर्ण िोिील. 
(५) म िंह - या रािीच्या िासकीय, निम-िासकीय िोकरदार मंडळींिा, िसेच िककली, सल्लागारी 
व्यिसाय, उच्च बौवद्धक ि संिोििात्मक कायणक्षेत्र असर्ारांिा या महिन्याचा पूिाणिणच अधिक 
अिुकुल िोर्ार आिे. म्िरू्ि जे कािी साध्य कराियाच ेिे महिन्याच्या पिूाणिाणिच साििू घ्या. पर् 
महिन्याच े पहिले िीि हदिस मात्र मिसिापदायक जायायाची िक्यिा आिे. जपा. या रािीच्या 
युिकांिा मिासारखी उत्िम िोकरी िा ििे कायणक्षेत्र शमळेल.  महिन्याचा उत्िरािण बौवद्धक सोडूि 
इिर कायणके्षत्र असर्ारांिा मिसिाप देर्ारा असाच असल्याचा अिुभि येईल. भागीदारीि व्यापार-
व्यिसाय असर्ारांिी संियािे भागीदारीि बािा िेर्ार िािी याची काळजी घ्यािी. कोटण प्रकररे् 
असिील िर यिाची खात्री िािी. सिि साििाििेिेच आचरर् करा. अपणािभय आिेच. जपा. 
असह्य मिसिापामुळे िारीररक उर्र्िा भडकूि अिारोग्य िोरे् संभििे. कािी मंडळीिा िाप येरे्, 
कािीिा अपचि, पोटविकार, मूत्राियविकार अिापैकी कसला िरी आजार त्रसि करील. जपा. 
दांपत्यजीििाि जीििसाथीच े अिारोग्य, मिभेद, िाद, कटकटी अिापैकी कारर्ांिी सुखसमािाि 
शमळरे् अिक्य िोईल. अिा पररस्सथिीि आधथणक िुकसाि िोरे्िी संभििे. जपा. विविि कारर्ांिी 



अपेक्षक्षि संिनिसुख लाभयायाची िक्यिािी हदसि िािी. भािंडविर्यक एखादी धचिंाजिक णटिा 
णडल्यास बंिसुुखाि बािा येरे् िक्य हदसिे. 
(६) कन्या - या रािीच्या मंडळींिा िैिाहिक ि कौटंुबबक सुखाच ेदतष्टीिे या महिन्याचा काळ अिुकुल 
िािी असेच म्िर्ािे लागेल. िनि ग्रिाच्या साडसेािीचा काळ चालूच असल्यामुळे या रािीच्या 
मंडळींिी सिि सिििील बिूि ि मिािर संयम ठेिूि ितेनिेच ेआचरर् कररे्च अगत्याच ेिोईल. 
आधथणक धचिंा, कौटंुबबक कलि, सिंिीच े आजार ि अपप्रचारासारख्या सिि मिसिाप देर्ार् या 
अनिष्ट णटिांिा िोंड देिा देिा थकूि जाल. या रािीच्या कािी मंडळींिा उष्र्िाविकारांचा त्रास 
सिि करािा लागेल. िाप येरे्, फ़ोड येरे् संभििे. रक्िविकार, हृदयविकार असर्ारांिी वििरे् जपािे. 
अिा पररस्सथिीि या रािीच्या कािी मंडळीिा उगीचच आपल्याला कसला िरी आजार झाला 
असल्याची भाििा िोईल. महिन्याच्या पूिाणिाणि िुक्र ग्रिाच्या अिुकुलिेिे मििू मििू मिोिुकुल 
णटिा णडिील ि थोडा हदलासा शमळेल. महिन्याच्या उत्िरािाणि प्रनिकुल पररस्सथिीि सुिारर्ा 
िोईल, त्यामुळे सिण प्रकारच े आरोग्यिी सुिारेल. िोकरी-व्यिसाय कोर्िािी असो, विरोिी 
पररस्सथिीिर माि करूि अपेक्षापूिी करू िकाल. िैिाहिक जीििाि मात्र जीििसाथीच ेलिरी विधचत्र 
आचरर्, मिभेद, भांडरे् अिापैकी कारर्ांिी सुखसमािाि शमळरे् अिक्य िोईल. िसेच भागीदारीि 
व्यापार-व्यिसाय असर्ारांच्या व्यिसायाििी मिभेद िा संिय अिापैकी कारर्ांिी बािा येरे् िक्य 
आिे. गुरु ग्रिाच्या अिकुुलिेमुळे अध्यात्माि रस असर्ारांिा उपासिेद्िारे हदलासा शमळू िकेल. 
श्रद्धा असेल िर शििोपासिा अिुकुल िोईल. ििुमािचाशलसा सिोत्राच ेनियशमि पठर् करा. 
(७) तुळा - या रािीच्या मंडळीिा या महिन्याचा काळ सिण प्रकारच्या आरोग्याच्या दतष्टीिे प्रनिकुल 
असाच असल्याचा अिुभि येईल. सध्या या रािीच्या मंडळींच े मि अत्यंि भाििािील झाले 
असयायाची िक्यिा आिे. अिा पररस्सथिीि कौटंुबबक जीििाि सिि मिाविरुद्ध णडि असलेल्या 
णटिांमुळेच िारीररक-मािशसक अिारोग्य बळािर्ार आिे. वििरे् करूि िािविकारांचा त्रास सिि 
करािा लागेलसे हदसिे. कािी मंडळीिा मुदिीचा िाप येरे्, कािींिा असह्य डोकेदखुीचा त्रास ककंिा 
मेंदवूिकाराचा त्रास िोरे् संभििे. कौटंुबबक त्रास ि भांडरे् यामुळे गिृसौख्याि बािा येरे् सािस्जक 
आिे. पर् िुक्र ग्रिाच्या अिुकुलिेमुळे या रािीच्या ज्नया मंडळींकड ेबागायि ििेीिाडी आिे त्यांिा 
अपेक्षेपेक्षा अधिक अथणलाभ िोईल. या रािीच्या वििािेच्छू युिकयुििींच ेवििाि ठरिील. या रािीच्या 
विद्यार्थयाांच्या िैक्षणर्क प्रगिीि अिारोग्य ि अन्य कारर्ांमुळे अडथळे निमाणर् िोरे् संभििे. 
त्यामुळे या रािीच्या मडंळीिा अपेक्षक्षि संिनिसखु लाभरे्िी कहठर् िोईल. या रािीच्या गभणििी 
स्सत्रयांिी अकारर् दगदग करू िये. दांपत्यजीििािील सुखाििी विविि कारर्ांिी बािा येरे् संभििे. 
कोटण प्रकररे् असिील िर िी पुढे ढकलरे्च सुखाच े िोईल. अिा पररस्सथिीि या रािीच्या ज्नया 
मंडळींच्या जन्मपबत्रकेि अचािक ििलाभाच े योग आिेि अिापैकी कािींिा अचािक ििलाभ िा 
िारसा िक्कािे िि प्राप्ि िोयायाची िक्यिा आिे. श्रद्धा असेल िर कुलदेििेची उपासिा अिुकुल 
िोईल. िसेच नियशमि ििुमािचाशलसा सिोत्राच ेपठर् करािे, िे उत्िम. 
(८) वॄश्चिक - या रािीच्या मंडळीिा सध्या िनि ग्रिाच्या साडसेािीचा त्रास सिि करािा लागि 
आिे. अिा पररस्सथिीि अिंकारी सिभािाला मुरड णालूि ि मिािर संयम राखिू णडर्ारे िे सिि 

करूिच प्रनिकुल काळ िािूि जाऊ देरे्च सुखाच े िोईल. महिन्याच्या पूिाणिाणि रवि-िुक्राच्या 
अिुकुलिेमुळे िोकरी-व्यिसायाि अपेक्षापूिीच ेसमािाि शमळेल. या रािीच्या व्यापारी मंडळीिा सत्री-



ग्रािकांकडूिच अधिक अथणलाभ िोईल. कािी मंडळीिा जन्मकंुडलीिील योगािुसार ििलाभ, 
भूशमलाभ, माि, प्रनिष्ठा असे कािी िरी शमळयायाची दाट िक्यिा आिे. त्यामुळे महिन्याचा पूिाणिण 
सुखासमािािाचा जाईल. पर् महिन्याच्या उत्िरािाणि विविि कारर्ांिी कौटंुबबक सुखाि ि 
गतिसौख्याि बािा येयायाची दाट िक्यिा आिे. जपा. या रािीच्या कािी मडंळीिा राित्या जागेसंबंिी  
ककंिा सथािरसंबंिी समसया त्रसि करील. त्यामळेु िैराश्य येऊि अिारोग्य िोरे् संभििे. जपा. 
कलाक्षेत्रािी संबंधिि असलेल्या या रािीच्या विद्यार्थयाांिा ि साहिस्त्यकांिा प्रगिीच्या दतष्टीिे काळ 
अिुकुल िोईल. उच्च बौवद्धक ि संिोििात्मक कायणक्षेत्र असर्ारांिािी या महिन्याचा काळ अिुकुल, 
प्रगनिकारक ि लाभदायक िोईल. गुरु ग्रिाच्या अिुकुलिेमुळे या रािीच्या वििािेच्छू युिकयुििींच े
वििाि ठरिील. ििे सिेिसंबंि जुळूि येिील. िसेच प्रिासाच े योगिी संभििाि. श्रद्धापूिणक 
नियशमिपरे् ििुमािचाशलसा सिोत्राच ेपठर् करा. 
(९) धन ु - या रािीच्या मंडळींिा या महिन्याच्या पूिाणिाणपेक्षा महिन्याचा उत्िरािणच सिण प्रकारे 
अिुकुल िोर्ार आिे. या रािीच्या मंडळींचा सिभाि सध्या विधचत्र झाला असािा, असे िाटिे. यांिा 
आिे त्याि सुखसमािाि लाभि िािी. कारर् सिि िक्रारी , कोर्ािीिी पटिूि ि णेरे् िी ितृ्िी. 
त्यामुळे अकारर् ित्रतु्ि निमाणर् िोईल. जपा. अिा पररस्सथिीि िाढत्या खचाणची धचिंा, आधथणक 
िुकसाि, आप्िेष्टांिी  भांडरे् असे कािी णडल्यास कुटंुबािील कोर्ासच गिृसौख्य ि िासिुसुखिी 
लाभर्ार िािी. यामुळेच िारीररक उष्र्िा भडकूि डोळ्याची दखुर्ी निमाणर् िोयायाची िक्यिा आिे. 
जपा. पर् िुक्र ग्रिाच्या अिुकुलिेिे कौटंुबबक सुखाि ि गतिसौख्याि फ़ारिी बािा येर्ार िािी, अस े
िाटिे. महिन्याचा उत्िरािण िासकीय, निम-िासकीय िोकरदार मंडळीिा अनििय अिुकुल िोईल. 
विविि प्रकारचे लाभ िोिील. ियैण, हिमंि, मित्त्िाकांक्षा िाढेल. कितणत्ि शसद्ध िोईल; आणर् अिा 
कािी कितणत्ििाि मंडळीिा मािाच,े प्रनिष्ठेच ेसथाि प्राप्ि िोईल. िररष्ठ अधिकारी कौिुक करिील. 
त्यामुळे आधथणक लाभिी िोर्ारच. कािी मंडळीिा भूशमलाभ िोरे्िी िक्य आिे. वििरे् करूि 
धचककत्सक बौवद्धक कायणक्षेत्र, िासत्रीय संिोििात्मक कायणक्षेत्र, िककली-सल्लागारी व्यिसाय 
असर्ारांिा ि अध्यात्माि रस असर्ारांिा काळ अिुकुल, प्रगनिकारक ि लाभदायक िोईल. गुरुकत पेिे 
आरोग्य उत्िम रािील. कािी मंडळीिा परदेििारीच ेयोग येिील. पर् या रािीच्या विद्यार्थयाांच्या 
शिक्षर्ाि विविि कारर्ांिी अडथळे निमाणर् िोयायाची िक्यिा हदसिे. त्यामुळे या रािीच्या 
मंडळींच्या संिनिसुखाि बािा येरे् संभििे. श्रद्धा असेल िर दररोज बािन्िश्लोकी गुरुचररत्राच ेपठर् 
करा. 
(१०) मकर - या रािीच्या मंडळीिा या महिन्याची ग्रिस्सथिी फ़ारिी अिुकुल िािी; असेच म्िर्ािे 
लागेल. रवि-मंगळ-िेपचिू पूर्णपरे् ि कािी प्रमार्ाि िनि ग्रि प्रनिकुल असर्ार आिे. त्यामुळे 
असह्य मिसिापामुळेच िारीररक अिारोग्य िोरे् संभििे. उष्र्िाविकार बळाििील ि णसा, दाि, 
दाढा, माि दखुरे्, डोळे िळािरे् अिापैकी दखुर्ी उद्भियायाची िक्यिा हदसिे. रक्िदाब, हृदयविकार 
असर्ारांिी भािविचारांचा प्रक्षोभ िोऊ ि देिा मिािर संयम ठेिूि ि सिििील बिूि आचरर् 
करािे. िेच सुखाच ेिोईल. प्रनिकुल ग्रिांमुळे कौटंुबबक सुखाि ि गतिसौख्याििी बािा निमाणर् िोऊ 

िकेल. जपा. वििरे् करूि आधथणक समसया त्रसि करिील. अिा प्रनिकुल पररस्सथिीि गुरु-िुक्र या 
िुभ ग्रिांच्या अिुकुलिेमळेु मििू मििू मिोिुकुल णटिा णडिील ि काळाची प्रनिकुलिा सुसह्य 
िोईल. उच्च बौवद्धक ि िासत्रीय संिोिि कायाणि कायणरि असर्ारांिा काळ प्रगनिकारक, यिदायक 



ि लाभदायक िोईल. कािी मंडळीिा परदेिगमिाच ेयोग येिील. प्रेमसंबंि ि सिेिसंबंि दतढ िोिील. 
या रािीच्या विद्यार्थयाांिा िैक्षणर्क प्रगिीस काळ अिुकुल िोईल ि मिापासूि अभ्यास केल्यास 
परीक्षेि उच्च यि प्राप्ि िोईल. सििंत्र व्यापार-व्यिसाय असर्ारांिा मात्र प्रनिकुल काळािी मुकाबला 
करिच काळ व्यिीि करािा लागेल. श्रद्धा असेल िर श्रीगरे्ि उपासिा अिुकुल िोईल. 
ििुमािचाशलसा सिोत्राच ेपठर् करा. 
(११) कुिं भ - या रािीच्या मंडळीिा या महिन्याचा काळ फ़ारसा अिुकुल िािी असेच म्िर्ािे लागेल. 
सध्या या रािीच्या मंडळींची मिस्सथिी अत्यंि िळिी, कोमल झाली असूि मािशसक संिेदिा 
अनििय िीघ्र िोि असल्याच े जार्ििे. त्यामुळे मिाविरुद्ध थोडिेी कािी णडले िरी या रािीच्या 
मंडळीिा गिरे िैराश्य येि असािे, असे िाटिे. अिा पररस्सथिीि सिभाि संिापी, िेकट, निरसट, 
अस्सथर, चचंल, अविचारी, िट्टी िोरे् सािस्जक आिे. पर् या रािीच्या मंडळीिी स्जभेला लगाम 
णालूिच इिरांिी संबंि ठेिािा; िपेक्षा अधिक मिसिापच सिि करािा लागेल. असह्य 
मिसिापामुळे या रािीच्या कािी मंडळीिा गशलिगात्र करर्ारी थकािट जार्िेल. रक्िदाब, 
ह्र्दयविकार असर्ारांिी भािविचारांचा क्षोभ िोऊ देऊ िये. मि िक्यिो िांि ठेिूि सोशिक बिाि.े 
अध्यात्मसाििेि रस असर्ारांिी िर आध्यास्त्मक उपासिेिच अधिक रमािे. िेच सुखाच ेिोईल. गुरु 
ग्रिाच्या अिुकुलिेि ेकौटंुबबक सुख ि गतिसौख्य लाभेल; पर् िािेिाईक मंडळीकडूि मिसिाप हदला 
जायायाची िक्यिा हदसिे. जपा. सामान्य िोकरी, व्यिसाय असर्ार् या या रािीच्या मंडळीिा श्रम, 
कष्ट करूि ि दगदग सिि करूिच अपेक्षक्षि अथणप्राप्िी िोयायासाठी झगडािे लागेल. िासत्रीय 
संिोिि कायाणि कायणरि असर्ारांिा, यांबत्रकिांबत्रक िोकरी-व्यिसाय असर्ारांिा, और्िविके्रत्यांिा 
काळ अिुकुल ि प्रगनिकारक िोईल. प्रिासयोग सभंििाि. 
(१२) मीन - या रािीच्या मंडळींचा सिभाि सध्या अनििय चचंल, लिरी, अस्सथर असा णडला 
असािा, असे िाटिे. शििाय कोर्ाचा िाक ि दडपर्िी सिि िोि िसािे. अिा पररस्सथिीि मंगळ, 
बुि, िेपच्यूि िे ग्रि परू्णपरे् प्रनिकुल असूि रवि ग्रििी महिन्याच्या उत्िरािाणि प्रनिकुलच िोर्ार 
आिे. त्यामुळे सिि असह्य मिसिाप देर्ार् या णटिांिी मुकाबला करिच महिन्याचा काळ व्यिीि 
करािा लागर्ार आिे. त्यामुळे गिरे िैराश्य येऊ िकेल. आधथणक धचिंा, भांडरे्, गैरसमजुिी, 
माििािी, जुन्या दबलेल्या प्रकरर्ांचा त्रास, अिारोग्य यांमुळे बेजार व्िाल. पर् महिन्याच्या पूिाणिाणि 
रवि-गुरु-िुक्र िुभ योगामुळे  मिोिुकुल णट णडिील ि मिाला हदलासा शमळेल. िासकीय, निम-
िासकीय िोकरदार मंडळीिा महिन्याचा केिळ पूिाणिणच अिुकुल असल्यामुळे त्यांिी जे कािी 
सािाियाच े िे महिन्याच्या पूिाणिाणिच साििू णेयायाचा प्रयत्ि करािा. या रािीच्या कितणत्िसंपन्ि 
मंडळींिा बढिी, उच्च पद, मािाच ेसथाि असे कािी शमळू िकेल. अपेक्षक्षि अथणलाभ िोईल. सििंत्र 
व्यापार-व्यिसाय करि असर्ारांिािी महिन्याचा पूिाणिणच अिुकुल असेल. िंिर पररस्सथिी प्रनिकुल 
िोईल. या रािीच्या लेखकांच े साहित्य प्रकाशिि िोईल. बौवद्धक कायणक्षेत्र असर्ारांिा त्या मािािे 
काळ बरा जाईल. या रािीच्या विद्यार्थयाांिािी िैक्षणर्क प्रगिीस महिन्याचा पूिाणिणच अिुकुल िोईल. 
गुप्ि पोलीसखात्यािील िोकरांिा काळ अिुकुल िोईल. महिन्याच्या उत्िरािाणि अिारोग्याचा त्रास 
सिि करािा लागेल. जपा.   
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