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(१) मेष - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात रवि-मंगळ-शनन-िर्षल िे मित्तत्तिाच ेग्रि 
प्रनतकुल असणार असून गुरु-शुक्र ि कािी प्रमाणात बुध पूणषपणे अनुकुल असणार आिेत. त्तयामुळे 
या प्रनतकुल काळात मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील ि प्रनतकुल काळ सुसह्य िोईल. या 
राशीच्या मंडळींचा ितषमान स्िभाि अनतशय िट्टी, िेकट, मानापमान फ़ार असणारा आणण अनतशय 
संतापी असा झाला असण्याची शक्यता आिे. त्तयामुळे सतत मनाविरुद्ध घडणार् या घटनांमुळे असह्य 
मनस्ताप सिन करािा लागेल ि त्तयाचा सिष प्रकारच्या आरोग्यािर दषु्पररणाम िोईल. जपा. 
रक्तदाब, हॄदयविकार असणारांनी तर अत्तयंत सिनशील बनून मन ि बुद्धी सतत शांत राखली 
पाहिजे. िट्टी स्िभािामुळे अकारण श्रम ि दगदग करून स्ित:चा जीि थकिू नका. आप्तेष्टांशी 
भांडणे टाळा. आर्थषक फ़सिणूक िोणार नािी याची काळजी घ्या. िाढता खचष भागविण्यासाठी 
ननरथषक धडपड करू नका. सिनशीलतेने ि शांत मनाने विपरीत काळ व्यतीत करा, तरच अनारोग्य 
िोणार नािी. नपेक्षा उष्णताविकार बळाितील. पण गुरु ग्रिामुळे ि शुक्राच्या अनुकुलतेने कुटंुबात 
मनोनुकुल घटना घडतील, अथषलाभ िोईल ि प्रनतकुल काळ सुसह्य िोईल. शनन ग्रिामळेु 
जीिनसाथीच्या अनारोग्याकड े विशरे् लक्ष द्यािे लागण्याची शक्यता हदसते. तसेच कुसंगतीमुळे 
नुकसान िोणे संभिते. जपा. रािूमुळे नको ते विचार मनात येतील. शासकीय नोकरदार मंडळीना 
सिज िाममागष धन ममळणे शक्य असले तरी त्तयांनी तो मोि कटाक्षाने टाळािाच. िोत्तयाच ेनव्िते 
िोण्यास िेळ लागणार नािी. जपा. श्रद्धा असेल तर मशिोपासना अनुकुल िोईल 

(२) िॄषभ -  या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा सिष काळ प्रनतकुल असल्याचाच अनुभि येईल. 
त्तयातिी महिन्याचा पूिाषधष अर्धक मनस्तापदायक असणे संभिते. महिन्याच्या संपूणष काळात रवि-
मंगळ-बुध िे तीन ग्रि प्रनतकुल िोणार असल्यामुळे असह्य मनस्ताप, शरीरपीडा, गैरसमजुती, 
ननयोजजत कायाषत अडथळे येणे, फ़सिणूक िोणे, आर्थषक नुकसान िोणे, िाढत्तया खचाषची र्चतंा 
ननमाषण िोणे अशापैकी घटना घडून गमलतगार थ थकिा जाणिेल ि गिरे नरैाय य येईल  त्तयात स्ित:च े
अनारोग्य, लिरी स्िभाि ि आप्तेष्ट भांडणे यांची भर पडून जीिन असह्य िोईल. जपा. अशा 
प्रनतकुल पररजस्थतीत मन ि बुद्धी शांत ठेिून आणण िट्टी स्िभािािर ननयरं थण ठेिून आचरण केलेत 
तर गुरु-शुक्राच्या अनुकुलतेने घडणार् या मनोनुकुल घटनांचा आनंद ि सुखसमाधान चाख ू शकाल. 
हृदयविकार, रक्तदाब असे आजार असणारांनी तर अर्धकच जपले पाहिजे. शारीररक उष्णता भडकून 
या राशीच्या कािी मंडळीना उष्णताविकारांचा र थास सिन करािा लागेल. कािी मंडळीना ननर थविकार 
सताितील. जपा. पण गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेने अनारोग्य िद्दीबािेर जाणार नािी. तसेच र्चककत्तसक 
बौवद्धक कायषक्षेर थ असणारांना िककली-सल्लागारी व्यिसाय असणारांना, साहिजत्तयकांना, कोळसा, लोखडं 
व्यापार असणारांना, मानमसक रोगतज्नन्याना, द्रि पदाथाषचा व्यापार करत असणारांना काळ अनुकुल. 
प्रगनतकारक िा लाभदायक िोईल. मार थ २२, २३ ि २४ मे या तीन हदिशी मनस्ताप देणार् या घटना 
घडणे संभिते ममर थांशी भांडणे िोतील. जपा. शकु्राच्या अनुकुलतेने मधनू मधनू मनोनुकुल घटना 
घडतील ि मन ि बुद्धीिरील ताण िलका िोईल. गरुु-शुक्र-िर्षल लाभयोगामळेु अनपेक्षक्षत अथषलाभ 



                                    (२) 
िोणेिी शक्य आिे. तसेच या राशीच्या ज्नया मंडळींचा परधमीयांशी व्यापार, व्यािसानयक संबंध आिे 
अशांना अशा संबंधामुळे अथषलाभ िोणे संभिते. श्रद्धा असेल तर मशिोपासना अनुकुल िोईल. 
(३) शमथनु - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा केिळ पूिाषधषच अर्धक अनुकुल, प्रगनतकारक ि 
लाभदायक िोणार आिे. म्िणून या राशीच्या मंडळीनी जे काय साधाियाच ेते महिन्याच्या पूिाषधाषतच 
साधनू घेण्याचा प्रयत्तन करािा. अध्यात्तमात रस असणारांना महिन्याचा संपूणष काळ आध्याजत्तमक 
प्रगतीसाठी अनुकुल िोईल. शुक्रामुळे मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील. या राशीच्या शासकीय, 
ननम-शासकीय नोकरदार मंडळीना महिन्याच्या पूिाषधाषत विविध प्रकारच े लाभ िोतील. बढती, 
पगारिाढ, कािीना मानाच ेस्थान तर कािीना उच्च पद ममळण्याची शक्यता हदसते. स्ितंर थ व्यापार, 
व्यिसाय असणारांना महिन्याचा पूिाषधषच प्रगनतकारक असल्याचा अनुभि येईल. कािी मंडळीना 
महिन्याच्या पूिाषधाषतच मौल्यिान िस्तूंचा लाभ िोणे संभिते. दलाली, कममशनिर व्यिसाय 
असणारांनािी काल लाभदायक िोईल.  ममर थांशी वितुष्ट येऊ देऊ नका. सामान्य नोकररदार मंडळीना 
मार थ अपेक्षक्षत अथषप्राप्तीसाठी कठोर कष्ट-पररश्रम करािे लागतीलसे हदसते. महिन्याच्या उत्ततराधाषत 
मार थ या राशीच्या सिाांनाच प्रनतकुल पररजस्थतीशी मुकाबला करािा लागेल. कािी जुनी मनस्ताप 
देणारी प्रकरणे असतील तर ती पुन्िा उकरली जाऊन असह्य मनस्ताप देतील. जपा. सतत 
मनाविरुद्ध घटना घडतील. मानिानी िोणेिी संभिते. जपा. िाढत्तया खचाषची र्चतंा कराल.  त्तयामुळे 
कािी मंडळीना गिरे नरैाय य येणे शक्य आिे. आर्थषक व्यििार जपून ि सािधानतेनेच करा. 
अध्यात्तम, सामाजजक कायष यांची आिड असणारांना काळ प्रगनतकारक ि मन:शांती देणारा ठरू 
शकेल. कािी मंडळीना सूचक स्िप्ने पडतील. कािींना जिळच्या ककंिा दरूच्या ककंिा परदेश प्रिासाचे 
योग संभितात. या राशीच्या पंचम स्थानी असलेल्या शनन-रािूमुळे या राशीच्या मंडळीना अपेक्षक्षत 
संतनतसुख ममळण्याची शक्यता हदसत नािी. या राशीच्या गभषिती जस्र थयांनी अकारण दगदग करू 
नये ि तब्येतीची विशरे् काळजी घ्यािी. श्रद्धा असेल तर दररोज ननयमाने " बािन्न य लोकी 
गुरुचररर था"च ेिाचन करािे. 
(४) ककक  - य़ा राशीच्या मंडळीना नोकरी-व्यिसायाच्या दषॄ्टीने या महिन्याच्या काळ अनतशय 
अनुकुल आिे. शासकीय, ननम-शासकीय नोकरदार मंडळींच्या इच्छाआकांक्षा पूणष िोण्याची शक्यता 
आिे. तसेच िाती घेतलेल्या कायाषत यश ममळेल. त्तयामुळे विविध प्रकारचे लाभ िोणे संभिते. मोठ्या 
लोकांच्या ओळखी िोतील. महिन्याच्या उत्ततराधाषत विविध प्रकारचे लाभ िोतील. कािीजणांना बढती, 
कािींना पगारिाढ, असे कािी प्राप्त िोणे संभित.े पण खाजगी नोकरदार मंडळीना मार थ कामाचा 
ताण सिन करािा लागेल. सिकारी मंडळींशी भांडणे िोण्याची शक्यता आिे. कष्ट-पररश्रमानेच 
अपेक्षक्षत अथषप्राप्ती िोईल. स्ितंर थ व्यािसानयकांच्या व्यिसायात मार थ अडचणी, खळबळजनक घटना 
घडण्याची शक्यता हदसते. जपा. पण जन्मकंुडलीत योग असतील तर महिन्याच्या उत्ततराधाषत या 
राशीच्या कािी मंडळीना मौल्यिान गोष्टींचा लाभ िोण्याची शक्यता आिे. तसेच ममर थांशी भांडणे 
िोणेिी संभिते. अशा पररजस्थतीत या राशीच्या लाभस्थानातील गुरु-शुक्र या शुभ ग्रिांमुळे मधनू 
मधनू मनोनुकुल घटना घडतील. वििािेच्छंूच े वििाि ठरतील. निे ममर थ ममळतील. या राशीच्या 
विद्यार्थयाांना मशक्षणात प्रगती साधणे शक्य िोईल. कािींना िािनसुख ममळेल. पण कौटंुबबक सुख, 
गिृसौख्य आणण मातॄसुखात विविध कारणांनी बाधा येणे संभिते. या राशीच्या नोकरीत असलेल्या 



युिकांना नोकरी सोडून कािी निीन करािेसे िाटेल. पण त्तयांनी सध्या तसा विचारिी करू नये. 
शास्र थीय संशोधन 

                                   (३) 
कायाषत कायषरत असणारांना िाती घेतलेल्या संशोधन कायाषत प्रगती िोत असल्याचा अनुभि येईल.  
कािींना दरूच्या प्रिासाच ेतर कािींना परदेशिारीच ेयोग संभितात. जलभय ि विर्भय आिे. जपा. 
(५) श िंह - या राशीच्या सिष प्रकारच्या नोकरदार मंडळीना या महिन्याचा पूिाषधष प्रनतकुल असल्याचा 
अनुभि येईल. कामाचा ताण, िररष्ठांचा र थास, मानिानी, पदभ्रष्टता अशा प्रकारच्या घटना घडणे 
संभिते. घरी िडील मंडळींचा र थास सिन करािा लागण्याची शक्यता हदसते. तसेच विविध कारणांनी 
भािंडसुखात बाधा येणे संभिते. पण महिन्याच्या उत्ततराधाषत पररजस्थती बदलेल. शासकीय, ननम-
शासकीय नोकरदार मंडळीना मनोनुकुल अनुभि येतील. मशक्षणक्षेर थ, अन्य बौवद्धक कायषक्षेर थ 
असणारांना, िककली, सल्लागारी व्यिसाय असणारांना, शास्र थीय संशोधन कायाषत रत असणारांना या  
महिन्याचा संपूणष काळ अनुकुल प्रगनतकारक ि लाभदायक असल्याचा अनुभि येईल. महिन्याच्या 
पूिाषधाषत शक्यतो प्रिास करू नका. असह्य मनस्ताप िोण्याची शक्यता आिे. दांपत्तयजीिनात 
दोघांपैकी कोणाच ेअनारोग्य, दोघांत िोणारे िाद, मतभेद अशापैकी कारणांनी िैिाहिक सुखात बाधा 
येईल. जपा. तसेच अपेक्षक्षत संतनतसुख ममळण्याची शक्यतािी हदसत नािी.  या राशीच्या कािी 
मंडळींची बुद्धी विकॄत िोणे संभिते. त्तयामुळे "िरून कीतषन, आतनू तमाशा " अशा प्रकारच े ढोंगी 
आचरण िोईल ि त्तयामुळे स्ित:चचे िसे करून घ्याल. या राशीच्या अष्टम स्थानी असलेल्या 
िर्षलमुळे अपघातभय आिे. म्िणून सतत सािधानतेने आचरण करा, िािने विचाराच्या तंद्रीत चालिू 
नका.  श्रद्धा असेल तर कुलदैिताची उपासना अनुकुल िोईल. 
(६) कन्या - या राशीच्या मंडळीना शनन ग्रिाची साडसेाती आिेच ि त्तयात भर म्िणून या 
महिन्याच्या काळात इतर ग्रिांची साथिी ममळू शकणार नािी. केिळ गुरु-शुक्र या शुभ ग्रिांच्या 
अनुकुलतेमुळे अध्यात्तम ि कलात्तमक क्षेर थातील मंडळीना कािी प्रमाणात काळ अनुकुल िोईल. 
महिन्याच्या पूिाषधाषत उष्णताविकारांचा र थास ि कौटंुबबक सुखात बाधा येणे संभिते. त्तयामुळे कािी 
मंडळीना गिरे नैराय य येणे शक्य आिे. शारीररक-मानमसक कष्ट सिन करािे लागतील. िाती 
घेतलेल्या कायाषत अडथळे ननमाषण िोतील. सिष प्रकारच्या अपघातांपासून जपािे. नोकरीत िररष्ठांशी 
मतभेद िोतील ि त्तयांचा विरोध सिन करािा लागेल. मानिानी िोऊन मानमसक ताण सिन करािा 
लागेल. जीिनसाथी ि मलुांपैकी कोणाच्या अनारोग्यविर्यक समस्या र थस्त करतील. कािी मंडळीना 
जीिनसाथीच्या लिरी, विक्षक्षप्त आचरणामुळे ि अन्य बाबीत मतभेदामुळे िैिाहिक जीिनातील 
अपेक्षक्षत सुख ममळण्याची शक्यता हदसत नािी.   या राशीच्या कािी मंडळीना उगीचच कािी आजार 
झाल्याची भािना िोईल ि काल्पननक र्चतंांचा र थास सिन करािा लागेल. महिन्याच्या अखेरच्या 
सप्तािात शक्यतो प्रिास टाळा. कारण प्रिासात असह्य र थास िोणे संभिते. कसल्यािी मोिाला बळी 
पडू नका. फ़सिणूक िोण्याची शक्यता आिे. जपा. आध्याजत्तमक उपासनेत मग्न असणारांपैकी 
कािीना गुरुकृपा तर कािीना थोरकृपा प्राप्त िोईल. साहित्तय, कला क्षेर थातील कािी मंडळीना कीती, 
प्रमसद्धी ममळण्याची शक्यता हदसते. श्रद्धा असेल तर मनोबल प्राप्त िोण्यासाठी श्रीिनुमान उपासना 
करा ि िनुमानचामलसा स्तोर थाच ेननयममत पठण करा. 
(७) तुळा - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ सिष प्रकारच्या आरोग्याच ेदषॄ्टीने प्रनतकुल 



असल्याचाच अनुभि येणार आिे. सतत मनस्ताप देणार् या घटना घडतील. ननयोजजत कायाषत अडथळे 
ननमाषण िोतील. त्तयामुळे गिरे नैराय य येणे संभित.े कािी मंडळींच्या कुटंुबातील वप्रय जनांच े

                                   (४)   

स्थलांतर झाल्यामुळे मन उदास िोईल. कािी मंडळीना जीिनसाथीच्या अनारोग्याची र्चतंा अस्िस्थ 
करील; तर कािी मंडळींच्या िैिाहिक जीिनात मतभेद, भांडणे िोऊन डोके दखु ू लागेल. कािी 
मंडळीना पोटविकारांचा तर कािींना मूर थाशयविकाराचा र थास सिन करािा लागेलसे हदसते. भागीदारीत 
व्यापार-व्यिसाय असणारांनी भागीदारांत संशयाची पररजस्थती ननमाषण िोणार नािी, याची काळजी 
घ्यािी. कोटषप्रकरणे असतील तर ती पुढे ढकलण्याचा प्रयत्तन करािा. महिन्याच्या उत्ततराधाषत या 
राशीच्या नोकरदार मंडळीना िररष्ठांचा र थास सिन करािा लागेलसे हदसते. तसेच शारीररक उष्णता 
भडकून मूळव्याधीसारख्या उष्णताविकारांचा र थास िोणे संभिते. अपार शारीररक-मानमसक कष्ट सिन 
करािे लागतील. सतत सािधान अिस्थेतच आचरण करा. कारण अपघातभय आिे. िाडमोड िोणे 
संभिते. जपा. तसेच िीज, पाणी यांपासूनिी धोका संभितो. जपा. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी 
असलेल्या िर्षलमुळे कािी मंडळींना अनत विचारामुळे डोकेदखुीचा िा मेंदवूिकाराचा आजार िोणे 
संभिते. पण िाच िर्षल गूढ ि शास्र थीय संशोधन कायाषत मग्न असणारांना प्रगनतकारक ि 
लाभदायक िोईल. अध्यात्तमात रस असणारांना आध्याजत्तमक उपासनेत प्रगती िोत असल्याचा अनुभि 
येईल. अशा प्रनतकुल पररजस्थतीतिी ज्नया मंडळींच्या जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग आिे 
अशांना असा धनलाभ िा िारसािक्काने धनलाभ िोणे संभिते. तसेच शकु्रामुळेिी कािी लाभदायक 
घटना घडणे शक्य हदसत.े श्रद्धेने िनुमानचामलसा स्तोर थाच ेि बािन्नय लोकी गुरुचररर थाच ेपठण करा. 
(८) िॄश्चिक - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा पूिाषधषच अनुकुल िोणार आिे. त्तयामुळे त्तयांनी जे 
कािी साधाियाच ेते महिन्याच्या पूिाषधाषतच साधनू घेण्याचा प्रयत्तन करािा. शासकीय, ननम-शासकीय 
नोकरदार मंडळीना नोकरीत, यांबर थकतांबर थक व्यिसाय असणारांना औद्योर्गक प्रगतीत, िैद्यकीय 
शास्र थीय संशोधन कायाषत मग्न असणारांना संशोधन कायष प्रगतीत, व्यापारी मंडळीना व्यापारात 
अपेक्षक्षत प्रगतीच्या दषॄ्टीने ि लाभाच्या दषॄ्टीने महिन्याचा पूिाषधषच अननकुल िोणार आिे. तसेच 
उच्च बौवद्धक संशोधन कायष ि गूढ संशोधन कायाषत मग्न असणारांनािी यश लाभून देणारा िा काळ 
आिे. गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेने या राशीच्या वििािेच्छू युिकयुितींना वििाियोग लाभेल. निे 
प्रेमसंबंध ि स्नेिसंबंध जुळून येतील. पण कुसंगतीची बाधा िोणेिी संभिते. जपा. महिन्याच्या 
उत्ततराधाषत दांपत्तयजीिनात मतभेद, िाद, र्चतंा, दोघांपैकी कोणाच े अनारोग्य अशापैकी घटनांनी 
सुखसमाधान ममळण्याची शक्यता हदसत नािी. जपा. तसेच भागीदारीत व्यापार-व्यिसाय 
असणारांमध्येिी िाद, भांडणे िोऊन भागीदारीत बाधा ननमाषण िोणे सभंिते. जपा. कोटष प्रकरणे 
असतील तर असह्य मनस्ताप सिन करािा लागेल. नेपच्यूनमुळे कुटंुबात गैरसमज िोऊन 
गिृसौख्यात बाधा येणे संभिते. जपा. रािूमुळे या राशीच्या कािी मंडळीना परदेशगमनाची संधी 
ममळेल, अथषलाभ िोईल ि शर थपूासून रक्षण िोईल. पण शनन ग्रिाची साडेसाती आणण त्तयात बारािा 
शनन असल्यामुळे या राशीच्या मंडळीनी सतत सािधानतेनेच आचरण करािे; आर्थषक व्यििार 
साधकबाधक विचार करूनच करािेत. नपेक्षा असह्य मनस्ताप सिन करािा लागेल. हदनांक २४-२५ 
या दोन हदिशी विशरे् जपािे. 
श्रद्धा असेल तर श्रीिनुमानचालीसा स्तोर थाच ेदररोज ननयममतपणे पठण करा ि श्रीगणेशाची उपासना 



केल्यास ती अनुकुल िोईल. 
(९) धनु - या राशीच्या मंडळीना संतनतसुखाच े दषॄ्टीने या महिन्याचा काळ प्रनतकुल असल्याचा 
अनुभि येईल. मुलांपैकी कोणाच ेआजारपण, कोणाची आचरणविर्यक समस्या, कोणाच ेअभ्यासाकडे 
                                  (५) 
दलुषक्ष, कािी कारणाने मशक्षणात येणारे अडथळे अशापैकी घटनांनी र थस्त व्िाल. पण महिन्याच्या 
उत्ततराधाषत पररजस्थती सुधारेल. या राशीच्या चतथुष स्थानी असलेल्या िर्षलमुळे िास्तुसुखात अडथळे 
ननमाषण िोतील. आिे त्तया पररजस्थतीत सुखसमाधान लाभणार नािी. नेपच्यूनमुळे मन भािनाशील 
बनेल. त्तयामुळे अध्यात्तमात रुर्च असेल तर उपासनेद्िारे प्रगती करणे शक्य िोईल. कािी मंडळीना 
जलप्रिासाच े तर कािींना परदेशगमनाच े योग येतील. गुरु ग्रिामुळे आरोग्य उत्ततम रािील. पण 
महिन्याच्या उत्ततराधाषत या राशीच्या कािी मंडळीना मंगळामुळे उष्णताविकार ि रक्तविकारांचा र थास 
सिन करािा लागेलसे हदसते. याच मंगळामुळे चोरी िा फ़सिणूक िोऊन अथषिानी िोणे संभिते. 
जपा. महिन्याच्या उत्ततराधाषत रवि ग्रि शासकीय, ननम-शासकीय नोकरदार मंडळीना लाभदायक 
िोईल. विरोधकांिर मात कराल ि शर थ ूपराभूत िोतील.कािी मंडळीना बढती ममळेल. परंतु िाममागष 
धन सिज ममळणे शक्य असले तरी तो मोि कटाक्षाने टाळाच. तरच साजत्तिक सुखसमाधान लाभेल. 
र्चककत्तसक बौवद्धक, शैक्षणणक ि शास्र थीय संशोधनात्तमक कायषक्षेर थ तसेच िककली, सल्लागारी, 
अकौण्टन्सी कायषक्षेर थ असणारांना प्रगती, अथषलाभ ि प्रमसद्धी ममळण्याची शक्यता आिे. परंत ु
कलाके्षर थातील मंडळीना मार थ काळ फ़ारसा अनुकुल िोणार नािी. श्रद्धा असेल तर गुरु दत्ततार थयेाची 
उपासना अनुकुल िोईल. दररोज बािन्नय लोकी गुरुचररर थाच ेपठण करा. 
(१०) मकर - या राशीच्या मंडळीना कौटंुबबक सुख ि गिृसौख्य या दषॄ्टीने या महिन्याचा पूिाषधष 
प्रनतकुल असाच असल्याचा अनुभि येईल. गैरसमजामुळे कुटंुबात भांडणे, िाद िोणे संभिते. तसेच 
कािी असमाधानकारक घटना घडण्याची शक्यता हदसते. कािी मंडळीना राित्तया जागेचा तर कािींना 
स्थािर संपत्ततीबाबत र थास सिन करािा लागेलसे हदसते. त्तयामुळे अनारोग्य िोण्याची शक्यता 
नाकारता येणार नािी. महिन्याच्या उत्ततराधाषत - विशरे् करून शिेटच्या सप्तािात संततीविर्यक 
समस्या र थस्त करतील. मुलांपैकी कोणाचा आजार, कोणाच े विक्षक्षप्त आचरण, कोणाच े मनाविरुद्ध 
िागणे अशापैकी घटनांनी र थस्त व्िाल. नोकरीत िररष्ठांचा र थास सिन करािा लागेल. त्तयामुळे मन 
अस्िस्थ रािील. या राशीच्या गभषिती जस्र थयांनी अकारण दगदग करू नये. या राशीच्या तॄतीय 
स्थानी असलेल्या िर्षलमुळे उच्च बौवद्धक संशोधन कायषक्षेर थात कायषरत असणारांना या महिन्याचा 
काळ अनुकुल, प्रगनतकारक ि यशदायक िोईल. कािी मंडळीना परदेशिारीची संधी प्राप्त िोईल. या 
राशीच्या धनस्थानी असलेल्या नेपच्यूनमुळे आर्थषक र्चतंा, आर्थषक संकटे ननमाषण िोतील जपा. या 
राशीच्या कािी मंडळीना अनपेक्षक्षत येणार् या आर्थषक जबाबदार् या कशा पार पडतील याची र्चतंा 
लागेल. अशा पररजस्थतीत गुरु-शुक्राच्या अनुकुलतेने मधनू मधनू अनुकुल, आनंददायक ि लाभदायक 
घटना घडतील ि िा विपरीत काळ सुसह्य िोईल. हदनांक २२ ते २५ या तीन हदिसांच्या काळात 
अविस्मरणीय फ़लदायी घटना घडण्याची शक्यता हदसते. व्यापार-व्यिसायात अडथळे, अडचणी 
ननमाषण िोण्याची शक्यता आिे. जपा. या राशीच्या शासकीय, ननम-शासकीय नोकरदार मंडळीना 
अर्धकार-पद ककंिा सत्तता स्थान ममळण्याची शक्यता हदसते. श्रद्धा असेल तर िनुमानचामलसा 
स्तोर थाच ेपठण करा ि जन्मनक्षर थ श्रिण असणारांनी विष्णुसिस्रनाम ननयममतपणे  िाचािे. 



(११) कुिं भ - सध्या या राशीच्या मंडळीच े मन ि विचार अत्तयंत अजस्थर असले पाहिजेत. तसे 
खरोखरच असेल तर न कळत विर्चर थ, विक्षक्षप्त प्रकारच े आचरण िोत असले पाहिजे. त्तयामुळे 
अविचाराने खचष िोणे, फ़टकळपणे बोलून इतरांचा अपमान करणे अशा प्रकारच ेआचरण िोत असेल 

                                  (६) 
तर असह्य मनस्ताप सिन करािा लागत असेल. पण गुरुच्या राशीतील िर्षल िाचा स्थानी 
असल्यामुळे विक्षक्षप्त आचरणाच े प्रमाण खपूच कमी प्रमाणात असािे, असे िाटते. या राशीच्या 
मंडळीना या महिन्याचा पूिाषधषच सिष दषॄ्टींनी अनुकुल ि लाभदायक िोणार आिे. शासकीय, ननम-
शासकीय नोकरदार मंडळीना बढती, पगारिाढ, उच्च पद, मानाच े स्थान, मित्तत्तिाच्या कामाची 
जबाबदारी पार पाडण्याची संधी असे कािी ममळण्याची शक्यता आिे. त्तयाला मंगळाची उत्ततम साथ 
ममळून आत्तमविय िासाने, हिमतीने कतॄषत्ति मसद्ध करू शकाल. पण त्तयासाठी मन:शक्ती िाढविणे 
अगत्तयाच ेिोईल. कारण सध्या या राशीच्या मंडळींच ेमन अत्तयंत कोमल झाले असािे, असे िाटते. 
तसे असेल तर त्तयामुळे मनविरुद्ध थोड े कािीिी घडले तरी लगेच गिरे नैराय य येत असािे. गुरु 
ग्रिाच्या अनुकुलतेमुळे कौटंुबबक सुख ि गॄिसौख्य लाभेल; पण नातेिाईक मंडळींकडून र थास िोणे 
संभिते. शुक्राच्या अनुकुलतेमुळे या राशीच्या ज्नया मंडळींचा शतेी व्यिसाय आिे त्तयांना काल 
लाभदायक ि सुखसमाधान देणारा असाच मसद्ध िोईल. पण महिन्याच्या उत्ततराधाषत रवि-मंगळाचा 
भाग्यस्थानी असलेल्या रािू-शनीशी र्डाष्टक योग िोत असल्याने विविध कारणांनी या 
सुखसमाधानात थोडी कमतरता येणे संभिते. कािी मंडळीना दरूच्या प्रिासाच ेयोग येतील. स्थािर 
खरेदी-विक्रीच े व्यििार िोतील. व्यापारी मंडळीना स्र थी-ग्रािकांकडूनच अर्धक अथषलाभ िोईल. 
आत्तमशक्तीसाठी िनुमान उपासना अनुकुल िोईल. 
(१२) मीन - या राशीच्या मंडळींचा ितषमान स्िभाि अजस्थर, चचंल, लिरी, कोणाचा ककंिा कसलािी 
धाक सिन न िोणारा असा झाला असण्याची शक्यता िाटते. मानमसक व्यग्रता असल्यामुळे 
मनाविरुद्ध थोडिेी कािी घडले तरी लगेच नैराय य येत असािे, असेिी िाटते. अशा पररजस्थतीत या 
राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा पूिाषधष प्रनतकुल असल्याचाच अनुभि येईल. विशरे् करून आर्थषक 
बाबतीत र्चतंा उत्तपन्न िोणे संभिते. आर्थषक नुकसान िोणे, अनपेक्षक्षत आर्थषक जबाबदार् या येऊन 
पडणे, आर्थषक फ़सिणूक िोणे, अशापैकी आर्थषक र्चतंा ननमाषण िोणे संभिते. र्चतंेमुळे ि आप्तेष्ट 
भांडणामुळे शारीररक उष्णता भडकून नेर थविकार बळाितील. तसेच घसा, मान दाढा दखुणे अशापैकी 
आजार िोणे संभिते. सतत अपेक्षाभंग िोत असल्याचा अनुभि येईल. असमाधानकारक घटना 
घडतील. त्तयामुळे कािींना मोठ्या आजाराला तोंड द्यािे लागण्याची शक्यता जाणिते. महिन्याच्या 
उत्ततराधाषत पररजस्थती सुधारेल. शासकीय, ननम-शासकीय नोकरदार मंडळीना, शास्र थीय संशोधन 
कायाषत कायषरत असणारानंा, याबंर थकताबंर थक नोकरी-व्यिसाय असणारानंा साहित्तयननममषती करणार् या 
लेखकांना, िैद्यकीय व्यिसाय असणारांना, और्धविके्रत्तयांना, सिष प्रकारच्या कलाकारांना, गुप्त 
पोमलसखात्तयातील नोकरांना महिन्याचा उत्ततराधष अनतशय अनुकुल, प्रगनतकारक ि विविध प्रकारे 
लाभदायक िोईल. या राशीच्या व्यापारी मंडळीना स्र थी-ग्रािकांकडूनच अर्धक अथषलाभ िोईल. कािी 
मंडळीना भूममलाभ तर कािींना धनलाभ िोणे संभिते. पण भािंडाकडून र थास िोणेिी संभिते. तसचे 
छुप्या शर थूंचा र थास िोणेिी संभिते, जपा., श्रद्धा असेल तर श्रीगणेश ि श्रीदत्ततार थये उपासना अनुकुल 
िोईल. ननयममतपणे " बािन्न य लोकी गुरुचररर था"चे पठण करा, 
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