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(१) मेष - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात रवि-मंगळ-बुध-िर्षल िे चार ग्रि पूर्षपरे् 
प्रततकुल असर्ार आिेत. शतन ि रािू िे दोन ग्रि दांप्यीीिनातील सुााच ेदष् टीनने प्रततकुल िोतील. 
केिळ गुरु ग्रिाच्या पूर्ष अनुकुलतेमुळे ि कािन प्रमार्ात शुक्र ग्रिाच्या अनुकुलतेने मधनू मधनू 
मनोनुकुल घटीना घडतील, कुटंुीबात शुभ घटीना घडतील, स्ितंत्र व्यिसाय असर्ारांच्या व्यिसायात 
अपेक्षित प्रगती िोईल, कीष असल्यास ्याची फ़ेड कररे् शक्य िोईल ि अर्षप्राप्तीत िाढ िोत 
असल्याचा अनुभि येईल. पर् सिष प्रकारच्या नोकरदार मंडळीना मात्र िर्षल, रवि, मंगळ ि बुध िे 
चार ग्रि नैराश्य आर्तील. अनारोग्याचा ि मानिानीचा त्रास सिन करािा लागेल. शत्रु् ि तनमाषर् 
करतील ि ्यामुळे मन सतत अस्िस्र् रािनल. राशशस्िामी मंगळ असल्यामुळे या राशीच्या मंडळींचा 
मूळ स्िभाि संतापी, िट्टी, मानापमान फ़ार असर्ारा असा असतो. ्यामुळे अशा विरोधी पररस्स्र्तीत 
गैरसमीुती, भांडरे्, ीुन्या दबलेल्या प्रकरर्ांचा त्रास, श्रम ि दगदग यांमुळे ्यांना शारनररक- 
मानशसक अनारोग्याचा त्रास सिन करािा लागतो. नोकरन-व्यिसायातिन प्रततकुल पररस्स्र्तीला तोंड 
द्यािे लागते. या राशीच्या ज्या मंडळीना हॄदयविकार, रक्तदाब अशी दाुर्ी आिेत ्यांनी तर अतत 
विचार करू नये ि मन शांत ठेिण्याचा प्रय्न करािा. कुसंगतीपासून दरू रािरे्च इ्टी िोईल. ीपा. 
श्रद्धा असेल तर श्रीगरे्श ि श्रीिनुमान उपासना अनुकुल िोईल. 
(२) िॄषभ - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच ेपहिले ११ हदिस बर् याच प्रमार्ात अनुकुल आिेत. 
्यामुळे याच काळात ्यांनी ीे काय साधाियाच ेते साधनू घेण्याचा अटीोकाटी प्रय्न करािा. पर् 
लिरन स्िभाि ि नतंरचा संपूर्ष प्रततकुल काळ पररस्स्र्तीशी मुकाबला करतच व्यतीत करािा लागेल. 
हदनांक ११-१२ ि हदनांक २४-२५-२६ या हदिशी अधधक मनस्ताप िोरे् संभिते. ीपा. केिळ गुरु-शुक्र 
या शुभ ग्रिांच्या कािन प्रमार्ातील अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू मनोनुकुल घटीना घडतील ि स्िस्र्ता 
लाभेल. हदनांक १२ पासून सतत मनस्ताप देर्ार् या घटीना घडण्याची शक्यता हदसते. गैरसमीुतीतून 
िाद, भांडरे् िोरे्, ाचष िाढरे्, अर्षिानी िोरे्, ीुन्या दबलेल्या प्रकरर्ांचा पुन्िा त्रास िोरे्, ्यामुळे 
गिरे नैराश्य येरे् संभित.े मनािर ताबा ठेिून ि संयमाने ि सिनशीलतेन ेआचरर् करूनच विपरनत 
काळ व्यतीत करू शकाल. रक्तदाब, हॄदयविकार असलेल्यांनी विशरे् ीपले पाहिीे. गुरु-शुक्राच्या 
अनुकुलतेने शारनररक-मानशसक आरोग्य उ्तम रािनल ्यामुळे प्रततकुल काळािर मात करू शकाल. 
उच्च बौवद्धक ि शास्त्रीय संशोधन कायषिेत्र असर्ारांना, साहिस््यकांना, मानशसक रोगतज्न्यांना, द्रि 
पदार्ष विके्र्यांना, िककलन-सल्लागारन व्यिसाय असर्ारांना, लोाडं, कोळसा व्यापार् यांना काळ 
्यामानाने अनुकुल ि लाभदायक िोईल. परधमीयांशी व्यापारव्यिसाय संबंध असर्ारांनािन काळ 
र्ोडा लाभदायक िोईल. महिन्याच्या उ्तराधाषत संतततसुा लाभेल, विद्यार्थयाांना शैिणर्क प्रगतीस 
काळ अनुकुल िोईल, श्रीगरे्श उपासना अनुकुल िोईल. 
(३) शमथनु - या राशीच्या शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना ि उच्च बौवद्धक ि 
संशोधना्मक कायषिेत्र असर्ारांना या महिन्याचा संपूर्ष काळ इच्छाआकांिा पूर्ष करर्ारा, 
लाभदायक  ि  मनोनुकुल  घटीना घडविर्ारा असा असल्याचाच अनुभि  येईल. कला ि कला्मक 



                                   (२) 
नोकरन-व्यिसाय असर्ारानंा हदनांक १० नंतरचा संपूर्ष काळ, मनोनुकुल घटीनांनी भरलेला, कौटंुीबबक 
सुा देर्ारा, मन:शांती देर्ारा असल्याचा अनुभि येईल. सामान्य नोकरन असर्ारांना मात्र क्टी-
पररश्रमानेच अपेक्षित अर्षलाभ करून घ्यािा लागेल. पर् कािन भाग्यिंत मडंळीना मौल्यिान िस्तूंचा 
लाभ िोरे्िन संभिते. मात्र शमत्रांशी िाद, भांडरे् िोण्याची शक्यता हदसते. ीपा. अध्या्मात रस 
असर्ारांना उपासनेद्िारे आध्यास््मक प्रगती साधता येईल. कािन मडंळीना सूचक स्िप्ने पडतील. 
सामास्ीक कायाषत रस असर्ारांनािन काळ अनुकुल िोईल. दलालन, कशमशनिर व्यिसाय करत 
असर्ारांनािन काळ अनुकुल ि लाभदायक िोईल. मात्र अपेक्षित कौटंुीबबक सुासमाधान ि संतततसुा 
लाभरे् शक्य हदसत नािन. या राशीच्या गभषिती स्स्त्रयांनी अकारर् दगदग करू नये ि स्ित:स त्रास 
करून घेऊ नये. कािन मंडळीना प्रिासाच ेतर कािन भाग्यिान मंडळीना परदेशिारनच ेयोग संभितात. 
श्रद्धा असेल तर गुरुदेि द्तात्रयेाची उपासना मन:शातीसाठी अनुकुल िोईल. 
(४) ककक  - या राशीच्या मंडळीना तुलना्मक दष् ्या या महिन्याचा पूिाषधष अधधक प्रततकुल असर्ार 
आिे. पर् गिृसौख्य, कौटंुीबबक सुा ि मातषसुा या दष् टीनने संपूर्ष महिन्याचा काळ प्रततकुल असाच 
असेलसे हदसते. तसेच या राशीच्या शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना महिन्याचा 
उ्तराधषच अनुकुल. प्रगततकारक, लाभदायक िोईल. इच्छाआकांिा पूर्ष िोतील. मोठ्या मार्सांच्या 
ओळाी िोतील. प्रतत्ठा िाढेल. पर् सामान्य नोकरन असर्ारांना कामाचा तार् सिन करािा 
लागण्याची ि िरर्ठांशी भांडरे् िोण्याची शक्यता हदसते. स्ितंत्र व्यिसाय असर्ारांच्या व्यिसायात 
ाळबळीनक घटीना घडरे्, अडचर्ी, अडर्ळे येरे् संभिते. या राशीच्या युिकांना कािन निीन 
उद्योग-व्यिसाय करण्याची ऊमी येईल. पर् ्यांनी तसा प्रय्न करू नये. ितषमान नोकरन-
व्यिसायातच हटीकून रािािे. कला िेत्रातील मंडळीनािन  काळ फ़ारसा अनुकुल नािन. केिळ गरुु 
ग्रिाच्या अनुकुलतेनेच या राशीच्या मंडळीना कािन प्रमार्ात सुासमाधान लाभेल. पाण्याशी संबंधधत 
नोकरन-व्यिसाय असर्ारांनी सतत सािधानतेने आचरर् करािे, कारर् ीलभय, विर्भय आिे. गुरु 
ग्रिाच्या अनुकुलतेन ेकािन मंडळीना िािनसुा शमळेल, तर कािन मंडळीना धनलाभ िोरे् संभिते. या 
राशीच्या विद्यार्थयाांना शिैणर्क प्रगतीस काळ अनुकुल िोईल.  निे शमत्र शमळतील. या राशीच्या 
वििािेच्छू युिकयुितींच े वििाि ठरतील ि संपन्न िोतील. श्रद्धा असेल तर गुरुद्तात्रयेाची उपासना 
अनुकुल िोईल. तसेच दररोी " बािन्न श्लोकी गुरुचररत्रा "च ेपठर् मन:शांती देईल. 
(५) श िंह - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ सिष प्रकारच्या आरोग्याच े दष् टीनने प्रततकुल 
असा असल्याचाच अनुभि येईल. उ्र्ताविकारांचा त्रास सिन करािा लागेल. शारनररक-मानशसक 
क्टी सिन करािे लागतील आणर् कािनंच्या बाबतीत अपघात भयिन संभिते. ीपा. शतन-रािूच्या 
अनुकुलतेमुळे या राशीच्या कािन युिकांना उ्तम नोकरन लागेलसे हदसते ककंिा एाादे निे कायषिेत्र 
शमळण्याची शक्यता िाटीते. तरनिन शतन-रािू िे दोन्िन ग्रि भािंडविर्यक धचतंा तनमाषर् करतील ककंिा 
बंधसुुाात बाधा तनमाषर् करण्याची शक्यता आिे. ीीिनसार्ीच्या अनारोग्यामुळे ककंिा दोघांमधील 
मतभदेांमळेु दाम्प्यसाुात बाधा तनमाषर् िोईल. ीपा. तसचे मलुांपकैी कोर्ाच्या िाढत ीार्ार् या 
आीारपर्ाकडिेन लि द्यािे लागेल. नोकरनत िरर्ठांशी िाद िोरे् संभिते. कािन मंडळीना िाती 
घेतलेल्या कायाषत अडचर्ी, अडर्ळे येत असल्याचा अनुभि येईल. ि ्यामुळे नैराश्य येईल. अशा 
पररस्स्र्तीत बुध-गुरु-शुक्राच्या  अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू मनोनुकुल  घटीना घडतील  ीन्मकंुडलनत 



                                  (३) 
योग असतील तर कािनना अचानक धनलाभ िोरे् संभिते. कािनंना भूशमलाभ तर या राशीच्या कािन 
कतषष् िसंपन्न मंडळीना मनसन्मानाच े योगिन सभंितात. शशिर्िेत्र, शास्त्रीय संशोधनिेत्र ि अशा 
व्यिसायांशी संबंधधत व्यिसायिेत्र असर्ारांना महिन्याचा संपूर्ष काळ अनुकुल ि लाभदायक िोईल. 
महिन्याच्या उ्तराधाषत शक्यतो प्रिास टीाळा. मनस्ताप सिन करािा लगण्याची शक्यता हदसते. 
श्रीगरे्श ि श्रीिनुमान या दैितांची उपासना अनुकुल िोईल. 
(६) कन्या - या राशीच्या मंडळींना हदनांक १ नोव्िेंबर, २०१४ पयांत शतनदेिाच्या साडसेातीच्या 
काळाशी मुकाबला कराियाचाच आिे. पर् या साडसेातीचा २/३ भाग असह्य मनस्ताप देर्ारा असा 
व्यतीत झाला असेल तर  आता उिषररत काळ बर् याच प्रमार्ात मनोनुकुल अशा घटीनांनी भरलेला 
असाच असेल. असो. या महिन्याच्या काळात शतन-रािूच्या प्रततकुलतेमुळे कौटंुीबबक सुाात ि 
दाम्प्यीीिनातील सुाात विविध कारर्ांनी बाधा तनमाषर् िोरे् संभिते. विशरे् करून आधर्षक 
समस्या त्रस्त करतील. कोटीषप्रकररे् असतील तर मनस्तापात भरच भरच पडले. स्ित:च्या ककंिा 
ीीिनसार्ीच्या अनारोग्याची समस्या त्रस्त करनल. भागीदारन व्यापार-व्यिसाय असेल तर ्यात 
संशयामुळे ककंिा कोर्ी कान फ़ंुकल्यामुळे गैरसमी तनमाषर् िोऊन चाल्या गाड्याला ाीळ 
बसण्याची शक्यतािन नाकारता येत नािन. अशा प्रततकुल पररस्स्र्तीतिन गुरु-शुक्राच्या अनुकुलतेमुळे 
महिन्याच्या उ्तराधाषत कािन मनोनुकुल घटीना घडतील ि मनाला उभारन शमळेल. अध्या्मात 
मनापासून रस असेल तर गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेने आध्यास््मक उपासनेद्िारे मन:शक्ती प्राप्त 
िोईल. विकासाच्या नव्या संधी प्राप्त िोतील. प्रिासयोग येतील ि कािनंना कीती-प्रशसद्धी शमळण्याची 
शक्यतािन हदसते. बुध-शुक्राच्या अनुकुलतेनेिन नोकरन-व्यिसायात विविध प्रकारच े लाभ िोतील ि 
विपरनत पररस्स्र्ती अटीोक्यात रािून मनाला मोठा हदलासा शमळेल. या राशीच्या विद्यार्थयाांना 
शैिणर्क प्रगतीस काळ अनुकुल िोईल. परनिेत सुयश शमळेल. श्रद्धा असेल तर गुरु द्तात्रयेाची 
उपासना अनुकुल िोईल. 
(७) तुळा - या राशीच्या मंडळीनी आीपयांत शतन ग्रिाच्या साडसेातीचा अदंाीे अधाष काळ व्यतीत 
केला आिे. अद्याप साडसेातीचा अधाष काळ बाकी असल्यामुळे या राशीच्या मंडळींनी सतत मनािर 
संयम ठेिून, सिनशील बनून ि नम्रतेच े आचरर् करून उिषररत काळ व्यतीत केला तर ापूच 
सुााच ेिोईल ि शुभ ग्रिांच्या अनुकुलतेने मधनू मधनू घडर्ार् या मनोनुकुल घटीनांचा आनंद लुटीता 
येईल. शतन-रािू-केतमूळेु सिष प्रकारच े अनारोग्य, नरैाश्य. कुटंुीबात घडर्ार् या मनस्ताप देर्ार् या 
अपमानास्पद घटीना, कोर्ाच ेस्र्लांतर, िैिाहिक ीीिनात तनमाषर् िोर्ार् या बाधा अशापैकी कारर्ांनी 
असह्य मनस्ताप सिन करािा लगण्याची शक्यता हदसते. महिन्याच्या पिूाषधाषत रवि-बुध-िर्षल या 
तीन ग्रिांच्या अनुकुलतमेुळे शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना, यांबत्रक-तांबत्रक व्यिसाय 
असर्ारांना, और्धविके्र्यांना  विविध प्रकारच ेलाभ िोण्याची शक्यता िाटीते. गुरु ग्रि िा शुक्राच्या 
िरृ्भ राशीत असल्यामुळे या राशीच्या कला विर्याची आिड असर्ारांना ि कला्मक नोकरन-
व्यिसाय असर्ारांना सुद्धा महिन्याचा पूिाषधषच अधधक लाभदायक ि यशदायक िोईल. सामान्य 
नोकरन-व्यिसाय असर्ारांना मात्र अतत क्टी-पररश्रम करूनच अपेक्षित अर्षप्राप्ती िोण्यासाठी 
अटीोकाटी प्रय्न करािे लागतील. या राशीच्या ज्या मंडळींच्या ीन्मकंुडलनत अचानक धनलाभाचे 
योग असतील ्यांना अशा प्रकारचा धनलाभ िा िारसािक्काने धनप्रप्ती िोरे् संभिते.  सध्या या 



राशीच्या मंडळींच े

                                  (४) 
मन अ्यंत भािनाशील झाले असल्यामुळे अध्यास््मक उपासनेस अनुकुल असेच आिे. ्यामुळे 
्यांनी ीरूर आध्यास््मक उपासनेत मन गुंतिािे ि अ्मोन्नती साधािी. गूढसंशोधन कायाषसिन या 
महिन्याचा काळ अनुकुल िोईल. श्रद्धेने िनुमान उपासना करा, तनयशमतपरे् िनुमानचाशलसा स्तोत्राच े
पठर् करा म्िर्ीे विपरनत काळ सुसह्य िोईल. 
(८) िॄश्चिक - शतन ग्रिाच्या साडसेातीचा काळ आणर् ्यात सध्या शतन ग्रि प्रततकुल. ्यामळेु 
शारनररक अनारोग्य सिन करािे लागेल ि सतत मनाविरुद्ध घटीना घडत असल्यामुळे असह्य 
मनस्ताप सिन करािा लागेलसे हदसते. कोर्ाच्या स्र्लांतरामुळे, गैरसमीुतीमुळे दरुािा तनमाषर् 
िोऊन कौटंुीबबक सुाात बाधा येरे् संभिते. ीपा. मुलांपैकी कोर्ाच ेआीारपर्, कोर्ाच े अयोग्य 
आचरर् अशापैकी कारर्ांनी संतततसुा लभेलच याची ाात्री िाटीत नािन. या राशीच्या गभषिती 
स्स्त्रयांनी अकारर् दगदग करू नये. कािन मंडळीना उ्र्ताविकारांचा असह्य त्रास सिन करािा 
लागेल. रक्तविकार, हृदयविकार असलेल्यांनी अतत विचार न करता मन अगदन शांत ठेिण्याचा 
प्रय्न करािा. चोरनमुळे ककंिा अन्य कारर्ाने अर्षिानी िोरे् संभिते. ीपा. महिन्याच्या उ्तराधाषत 
शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना, िैद्यकीय संशोधन कायाषत रत असर्ारांना, 
और्धविके्र्यांना, यांबत्रकतांबत्रक उद्योग-व्यिसाय असर्ारांना काळ अनुकुल ि लाभदायक िोईल. 
कला िेत्रातील मंडळीना मात्र महिन्याचा उ्तराधष प्रततकुल असल्याचाच अनुभि येईल.  या राशीच्या 
सप्तम स्र्ानी असलेल्या गुरुमुळे निे स्नेिसंबंध िा निे प्रेमसंबंध तनमाषर् िोरे् संभित.े वििािेच्छू 
युिकयुितींच ेवििाि ठरतील आणर् कािनंच ेसंपन्निन िोतील. प्रिासयोग सभंितात. रािूमुळे शत्रपूासून 
रिर् िोईल; पर् िैिाहिक ीीिनातील सुाात बाधा तनमाषर् िोरे् संभिते. या राशीच्या कािन 
भाग्यिंत मंडळीना परदेशगमनाच े योग येतील. श्रद्धा असेल तर श्रीगरे्श ि श्रीिनुमान उपासना 
अनुकुल िोईल ि विपरनत काळ व्यतीत कररे् सिी शक्य िोईल. 
(९) धनु - या राशीच्या मंडळीना महिन्याच्या पूिाषधाषत कशीिन पररस्स्र्ती असो ्यात सुासमाधान 
लाभर्ार नािन. कोर्ाशी पटीर्ार नािन ि सतत तक्राराोर स्िभाि रािनल. कुटंुीबसदस्यांशी िाद, 
भांडरे् िोरे् संभिते. असमाधानकारक घटीना घडरे् संभिते. रािती ीागा ककंिा स्र्ािरसंबंधी  त्रास 
सिन करािा लागेलस े हदसते. ्यामुळे िास्तुसुािन शमळरे् अशक्य िोईल. पर् शुक्राच्या 
अनुकुलतेमुळे मधनू मधून मनोनुकुल घटीना घडतील ि विपरनत काळ सुसह्य िोईल. महिन्याच्या 
उ्तराधाषत विविध कारर्ांनी मन अस्िस्र् रािनल, संततीपैकी कोर्ाच े आीारपर्, कोर्ाची 
आचरर्विर्यक समस्या, कोर्ास झालेला छोटीामोठा अपघात, स्ित:च ेअनारोग्य अशापैकी कारर्ांनी 
असह्य मनस्ताप सिन करािा लागण्याची शक्यता ीार्िते. पर् गुरुच्या अनुकुलतेमुळे स्ित:च े
आरोग्य फ़ारसे बबघडर्ार नािन, असे िाटीते. या राशीच्या गभषिती स्स्त्रयांनी महिन्याच्या उ्तराधाषत 
अततशय ीपािे. धचकक्सक बौवद्धक कायषिेत्र, शशिर्िेत्र, िककलन व्यिसाय, शास्त्रीय संशोधनिेत्र 
अशा िेत्रांत कायषरत असर्ारांना या महिन्याचा संपूर्ष काळ अनुकुल, प्रगततकारक ि अर्षलाभदायक 
ीाईल. रािूमुळे या राशीच्या कतृष् िसंपन्न मंडळीना नोकरनच ेहठकार्ी बढती, अधधकारपद असे कािन 
शमळू शकेल. पर् अधधकारपदामुळे िाममागष धन सिी शमळरे् शक्य िोर्ार असले तरन तो मोि 
कटीािाने टीाळािाच. िो्याच ेनव्िते िोण्यास िेळ लागर्ार नािन. ीपा. अध्या्मात रस असर्ारांना 



उपासनेद्िारे  आध्यास््मक  प्रगती  करता  येरे्  सिी  शक्य  िोईल.  या राशीच्या कािन 
मंडळीना 
                                 (५) 
ीलप्रिासाच ेतर कािनंना परदेशगमनाच ेयोग येतील. श्रद्धा असेल तर दररोी तनयशमतपरे् "बािन्न 
श्लोकी गुरुचररत्रा"च ेपठर् करा, ्यामुळे मोनोकामना पूर्ष िोतील. 
(१०) मकर - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा पूिाषधषच अधधक अनुकुल, प्रगततकारक ि 
लाभदायक असल्याचा अनुभि येईल. शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना बढती, उच्च पद, 
मानाच ेस्र्ान अशापैकी विविध प्रकारच ेलाभ िोरे् संभिते. िरर्ठ कामाची प्रशंसा करतील. धनलाभ 
ककंिा भूशमलाभ िोईल. उच्च बौवद्धक ि शास्त्रीय संशोधन कायाषत रत असर्ारांना कहठंर्ात कहठर् 
प्रश्न सिी सोडविता येरे् शक्य िोईल. ्यासाठी परदेशगमनाची संधी शमळरे्िन संभिते. 
यांबत्रकतांबत्रक व्यिसाय, िैद्यकीय व्यिसाय, और्ध विके्रते, कोळसा, लोाडं व्यापारन यांना 
महिन्याचा संपूर्ष काळ अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभदायक िोईल. शतेीिाडी व्यिसाय असर्ार् या या 
राशीच्या मंडळीना शतेीिाडीपासून भरघोस अर्षलाभ िोईल. या राशीच्या विद्यार्थयाांना शैिणर्क 
प्रगतीस ि परनितेील अपेक्षित यशास काल अनुकुल िोईल. प्रेमसंबधं ि स्नेिसंबंध िाढतील. 
महिन्याच्या उ्तराधाषत कौटंुीबबक सुाात विविध कारर्ांनी बाधा येरे् संभिते. ाचषिाढ, आधर्षक 
धचतंा, राि्या ीागेची समस्या, स्र्ािरसंबंधी समस्या अशापैकी कारर्ांनी त्रस्त व्िाल. कोर्ाशी न 
पटीरे्, गैरसमी, िादवििाद, भांडरे्, असमाधानकारक घटीना अशापैकी कारर्ांनी गिृसौख्य लाभरे् 
अशक्य िोईल. ्यामुळे स्ित:च ेआरोग्यािर अतन्टी पररर्ाम िोरे् संभिते. ीपा. हदनांक ४-५ या 
दोन हदिशी अ्यंत सािधानतेने आचरर् करा. अशा पररस्स्र्तीत शुक्राच्या ि गुरुच्या अनुकुलतेमुळे 
कािन मनोनुकुल ि लाभदायक घटीना घडतील, ि ्यामुळे प्रततकुल काळ सुसह्य िोईल. श्रद्धा असले 
तर तनयशमतपरे् दररोी "िनुमानचाशलसा" स्तोत्राचे पठर् करा. 
(११) कुिं भ - सध्या या राशीच्या मंडळींच ेमन अततशय कोमल ि भािनाप्रधान झाले असािे, असे 
िाटीते. ्यामुळे मनाविरुद्ध र्ोड ेकािन घडले तरन लगेच गिरे नैराश्य येत असािे. शशिाय सध्या या 
राशीच्या मंडळींचा स्िभाि अ्यंत अस्स्र्र, चचंल ि लिरन  झाला असािा, असे िाटीते.  ्यामळेु 
विधचत्र आचरर् िोरे्, अविचाराने ाचष िोरे् असे घडत असल्याने अकारर् मनस्ताप िोत असािा, 
असे हदसते. ्यात स्ित:च्या फ़टीकळ बोलण्याने इतरांचा अकारर् अपमान िोत असािा, असे िाटीत.े 
शशिाय महिन्याच्या पूिाषधाषत रवि-मंगळ प्रततकुल असल्यामुळे शारनररक उ्र्ता भडकून 
उ्र्ताविकारांचा त्रास िोरे् संभिते. कािन मडंळीना नेत्रविकाराचा त्रास सिन करािा लागेल. 
अनपेक्षित ाचष तनमाषर् झाल्यास आधर्षक धचतंा करािी लागेल. ीपा. कािन मंडळीना आिश्यक 
अर्षप्राप्तीसाठी कठोर पररश्रम करािे लागतील. शशिाय फ़सिरू्क झाल्यास आधर्षक नुकसान िोईल. 
ीपा. महिन्याच्या उ्तराधाषत पररस्स्र्ती सुधारेल. शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना काळ 
अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभदायक िोईल. मि््िाकांिा, कतषबगारन िाढेल. कतृष् ििान मंडळींचे 
िरर्ठ अधधकारन कौतुक करतील. कािनंना बढती, पगारिाढ, अधधकारपद असे कािन शमळू 
शकेल.प्रिासयोग संभितात.  या राशीच्या व्यापारन मंडळीना स्त्री-ग्रािकांकडूनच अधधक अर्षलाभ 
िोईल. िैद्यकीय व्यिसाय, यांबत्रकतांबत्रक व्यिसाय असर्ारांना तसेच अध्या्मात रुची असर्ारांना 
उपासनेद्िारे महिन्याचा उ्तराधष अनुकुल, लाभदायक ि सुासमाधान देर्ारा असाच असल्याचा 



अनुभि येईल. कौटंुीबबक सुा ि गिृसौख्य लाभेल; पर् नातेिाईक मडंळींकडून मनस्ताप हदला ीारे् 
संभिते. कािन मंडळीना  दरूच्या  प्रिासाच ेयोग येतील. श्रद्धा असेल तर श्रीगरे्श  ि  श्रीिनुमान 
उपासना अनुकुल 

                                   (६) 
िोईल. 
(१२) मीन - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ अ्यंत प्रततकुल असल्याचा अनुभि येईल. 
कारर् सिषच ग्रिमान प्रततकुल असेच असर्ार आिे. अशा पररस्स्र्तीत या राशीच्या मंडळीनी 
स्ित:च्या ितषमान स्िभािदोर्ांिर तनयंत्रर् ठेिले नािन तर अधधकच मनस्ताप सिन करािा लागेल. 
ीपा. रवि-मंगळ-शतन पूर्षपरे् प्रततकुल असल्यामुळे सिष प्रकारच ेआरोग्य बबघडण्याचीच दाटी शक्यता 
हदसते. ितषमान अिंकारन ि िट्टी स्िभािामुळे अकारर् श्रम ि दगदग िोऊन र्किा येईल. ीपा. 
्यातून उ्र्तेच ेविकार बळाितील. घसा, मान, दाढा दाुरे्, डोळे तळािरे् असे आीार संभितात. 
िाढता ाचष आणर् ्यात भर म्िरू्न अनपेक्षित आधर्षक ीबाबदार् या पार पाडण्याची िेळ येरे् 
संभिते. ीपा. सतत मनस्ताप देर्ार् या घटीना घडतील. नोकरन-व्यिसायात अडर्ळे, पीछेिाटी तनमाषर् 
िोत असल्याचा अनुभि येईल. फ़सिरू्क िोरे्िन संभिते. ्यामुळे असह्य मनस्ताप िोईल. रक्तदाब, 
हॄदयविकार असे आीार असर्ारांनी मन ि बुद्धी शांत ठेिण्याचा प्रय्न करािा. अशा पररस्स्र्तीत 
गुरु-शुक्राच्या कािन प्रमार्ातील अनुकुलतेमुळे मधनू मधनू मनोनुकुल घटीना घडतील ि हदलासा 
शमळेल. गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेने या राशीच्या लेाकांच ेसाहि्य ग्रंर्रूपाने प्रशसद्ध िोईल. प्रिासयोग 
येतील. पर् याच गुरुमुळे भािंडांकडून मनस्ताप हदला ीारे्िन संभिते. शुक्राच्या अनुकुलतनेे 
महिन्याच्या पहिल्या दिा हदिसांत अपेक्षित कौटंुीबबक सुा लाभेल. महिन्याच्या उ्तराधाषतया 
शुक्रामुळे अर्षलाभ देर्ार् या घटीना घडतील. ्यामुळे मनािरनल तार् कमी िोईल. या राशीच्या अ्टीम 
स्र्ानी असलेल्या शतन-रािूमुळे मन सतत अशांत ि अस्िस्र् रािनल. सतत अपेिाभंग िोतील. 
एाादा मोठा आीार िोरे्िन संभिते. ीपा. तसचे िैिाहिक ीीिनातील सुाात बाधा येरे् संभिते. 
ीपा. कुलदैिताची  ि श्रीगरे्श उपासना अनुकुल िोईल. 
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