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(१) मेष - या रािीच्या मंडळींना या महिन्याचा पूिाार्ा िारीररक, मानशिक, आर्थाक बाबतीत 
प्रततकुल अिल्याचाच अनुभि येईल. त्यामुळे मनािर िंयम ठेिून ि ििनिील बनून प्रततकुल 
काळाि िामोरे जा. िाढता खचा, वित्तिानी, फ़ििणूक ि जमेपेक्षा खचा अर्र्क अिापैकी कारणांनी 
आर्थाक र्चतंा तनमााण िोणे िंभिते. अिा पररस्थथतीत अर्र्क र्नप्राप्तीिाठी खपू र्डपड करािी 
लागेल. त्यामुळे उष्णता भडकून डोळे, घिा, दात यांच ेअनारोग्य ििन करािे लागेल. तिेच थकिा 
येणेिी िंभिते. व्ययथथानी अिलेल्या िर्ालमुळे  अकारण ित्रतु्ि तनमााण िोईल. जपा. कुमागी 
शमत्रांपािून िािर् रािा. िप्तम थथानी अिलेल्या ितन-रािूमुळे जीिनिाथीच्या अनारोग्यामुळे, तिेच 
मन विकृत झाल्यामुळे दोघांतील मतभेदांमुळे िा अन्य कारणांनी  दांपत्यजीिनातील िुखात थोडी 
बार्ा येणे िंभिते. महिन्याचा उत्तरार्ा िािकीय, तनम-िािकीय नोकरदार मंडळीना, बौविक 
कायाक्षेत्र अिणारांना, िाहिस्त्यकांना, ििा प्रकारच्या कलाकारांना अनुकुल ि लाभदायक िोईल. 
खाजगी नोकरी अिणारांना मात्र मनथताप ि कष्ट पररश्रमानेच काळ व्यतीत करािा लागेल. 
प्रिाियोग येतील. पण भािंडांकडून गैरिमजाने त्राि िोण्याची िक्यता हदिते. जपा. या रािीच्या 
व्यापारी मंडळीना थत्री-ग्रािकांकडूनच अर्र्क अथालाभ िोईल. महिन्याच्या अखेरच्या िप्तािात 
अपेक्षक्षत कौटंुबबक िुखिमार्ान ि गॄििौख्य लाभेल. ज्या मंडळींजिळ ितेीिाडी आिे त्यांना 
ितेीिाडीपािून अपेक्षेपेक्षा अर्र्क अथालाभ िोण्याची िक्यता हदिते. मात्र िािनांपािून र्ोका 
िंभितो. जपा. श्रिेने गणेि उपािना करा. 
(२) वषृभ - या रािीच्या मंडळीच्या ितामान थिाभाविक दोर्ांमुळे ि मूळच्या िट्टी थिभािामुळे या 
महिन्याचा काळ िारीररक-मानशिक दषॄ््या अनारोग्यकारकच अिा व्यतीत करािा लगण्याची 
िक्यता हदिते. श्रम ि दगदग िोऊन थकिा जाणिेल. रक्तदाब, हृदयविकार अिणारांनी वििेर् 
जपािे. तिेच कािी मंडळीना नेत्रविकार त्रथत करतील. कािी मंडळीना उष्णताविकारांचा त्राि ििन 
करािा लागण्याची िक्यता हदिते.  महिन्याच्या उत्तरार्ाात आर्थाक िमथया त्रथत करतील. तिेच 
आप्तेष्टांिी िाद, मतभेद िोणे िंभिते. जपा. पण गुरु-िुक्राच्या अनुकुलतेने कौटंुबबक िुखिमार्ान 
लाभेल. अपेक्षक्षत अथालाभ िोईल. नोकरदार मंडळींना पगारिाढ शमळू िकेल. कुटंुबात िुभ घटना 
घडतील. व्यापार ककंिा थितत्र व्यििाय अिणारांना ििा प्रकारे प्रगतीिील काळ अिल्याचा अनुभि 
येईल. महिन्याच्या ििेटच्या िप्तािात कािी मंडळीना र्नलाभ तर कािींना भूशमलाभ िोणे िंभिते. 
कािी मंडळीना मानाच.े प्रततष्ठेच ेथथान शमळू िकेल. कला क्षेत्र, यांबत्रकतांबत्रक व्यििाय अिणारांना 
महिन्याचा ििेटचा िप्ताि अर्र्क अनुकुल ि लाभदायक िोईल. या रािीच्या व्यापारी मंडळीना 
थत्री-ग्रािकांकडूनच अर्र्क अथालाभ िोईल. परर्मीयांिी व्याििातयक िंबंर् अिणारांना 
त्यांच्याकडूनच अर्र्क अथालाभ िोईल. कोळिा व्यापारी, लोखडं व्यापारी, िककली व्यििाय 
अिणरांना मात्र काळ अपेक्षेनुिार अनुकुल अिणार नािी. पण द्रि पदाथाांचे व्यापारी आणण मानशिक 
रोग तज्न्य  यांना मात्र काळ अनुकुल अिल्याचाच अनुभि येईल. या रािीच्या वियायाथ्यायाांनी 
शमत्रांिी िोणारे िाद, भांडणे िोणे टाळल्याि मनापािून अध्ययन करणे िक्य िोईल. श्रिा अिेल तर 



शििोपािना अनुकुल िोईल. 
                                   (२) 
(३) ममथनु - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याच्या िंपूणा काळात एकूण ििा ग्रिस्थथती फ़ारिी 
अनुकुल नािी, अिेच म्िणािे लागेल. रवि-मंगळ िे दोन्िी मित्त्िाच ेग्रि पूणापणे प्रततकुल अिनू 
ितत मनाविरुि ि मनथताप देणार् या घटना घडविणारे  अिेच अिल्याचा अनुभि येईल.  
गैरिमजुती, भांडणे, िोणारी मानिानी जुन्या दबलेल्या प्रकरणांचा पुन्िा िोणारा त्राि, आर्थाक 
िमथया अिापैकी विविर् कारणांनी अिह्य मनथताप ििन करािा लागण्याची िक्यता हदिते. 
त्यामुळे िारीररक-मानशिक आरोग्य बबघडण्याची िक्यता जाणिते. तिचे कािी मंडळीना गिरे 
नैराश्य येणे िक्य आिे. या रािीच्या रक्तदाब ि हृदयविकार अिणार् या मंडळीनी वििरे् जपािे. या 
रािीच्या पंचम थथानी अिलेल्या ितन-रािूमुळे या रािीच्या मंडळीना अपेक्षक्षत िंतततिुख शमळण्याची 
िक्यता नािी. मुलांपैकी कोणाच ेअनारोग्य, कोणाची िैक्षणणक िमथया, कोणाच ेअयोग्य आचरण 
अिापैकी कारणांनी त्रथत व्िाल. या रािीच्या गभािती स्थत्रयांनी वििरे् जपािे. दगदग करू नये. या 
रािीच्या वियायाथ्यायाांना िारीररक-मानशिक अथिाथथ्यायामुळे ककंिा कुिंगतीमुळे मनापािून अध्ययन 
करणे अिक्य िोईल. त्यामुळे या रािीच्या मंडळीना अपेक्षक्षत अिे कौटंुबबक िुखिमार्ान शमळेलच, 
याची खात्री नािी. पण िा रािू दलाली, कशमिनिर व्यििाय करणारांना मात्र अनुकुल ि लाभदायक 
िोईल.  गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेमुळे आरोग्यविर्यक िमथया अटोक्यात रािील, ि िा ग्रुरु ग्रि बौविक 
व्यििाय के्षत्र अिणारांना अनुकुल ि लाभदायक िोईल. गुरु-नेपचनून िुभ योगामुळे िूचक थिप्ने 
पडतील. अध्यात्मात रि अिणारांना उपािनेयािारे आध्यास्त्मक प्रगती करणे िक्य िोईल. िुक्राच्या 
अनुकुलतेमुळे िैिाहिक जीिनात िुखिमार्ान लाभेल. महिन्याच्या ििेटच्या आठिड्यात अनपेक्षक्षत 
अथालाभ ि कौटंुबबक िुखिमार्ान लाभेल. नोकरदार मंडळीना काळ फ़ारिा अनुकुल अिणार नािी. 
श्र्द्िा अिेल तर श्रीगणेि उपािना अनुकुल िोईल. 
(४) ककक  -  या रािीच्या िािकीय, तनम-िािकीय नोकरदार मंडळीना या महिन्याचा पूिाार्ाच 
अनुकुल िोईल. त्यामुळे त्यांनी जे काय िार्ाियाचे ते महिन्याच्या पूिाार्ाातच िार्नू घेण्याचा प्रयत्न 
करािा. महिन्याच्या उत्तरार्ाात ितत मनथताप देणार् या घटना घडण्याची िक्यता हदिते. िाथत्रीय 
िंिोर्न ि गूढ िंिोर्न कायाात मग्न अिणारांना या महिन्याचा िंपूणा काळ अनुकुल, प्रगततकारक 
ि लाभदायक िोईल. कािी मंडळीना दरूच्या प्रिािाच े तर कािींना परदेिगमनाच े योग येतील. 
पाण्यािी िंबंर् अिलेले व्यििाय अिणारांना जलभय आिे; तिेच विर्भयिी िंभिते. जपा. 
मंगळामुळे कािी मंडळीना मौल्यिान िथतूंचा लाभ िोईल. पण िाच मंगळ मैत्रीत वितुष्ट तनमााण 
करण्याची िक्यता हदिते. जपा. या रािीच्या िामान्य नोकरी-व्यििाय अिणार् या मंडळीना कठोर 
पररश्रम करूनच अपेक्षक्षत अथाप्राप्ती िोण्यािाठी प्रयत्न करािे लागतील. या रािीच्या युिकांनी िध्या 
आिे ती नोकरीच करािी. कािी तरी निीन िुरू करण्याचा विचारिी करू नये. ितन-रािू ि गुरु 
ग्रिांमुळे कौटंुबबक िुखिमार्ान शमळण्याची िक्यता हदित नािी. कौटंुबबक िाद, न पटणे, थथािर 
िंपत्तीबाबतच े िाद उफ़ाळून येतील ि अिह्य मनथताप ििन करािा लागेलिे हदिते. तिेच 
कुटंुबात अतनष्ट घटना घडणेिी िंभिते..जपा. त्यामुळे अपेक्षक्षत गिृिौख्य लाभेलच याची खात्री नािी. 
महिन्याच्या उत्तरार्ाात रवि ग्रिाच्या प्रततकुलतेची भर पडून अिह्य मानशिक त्राि ििन करािा 
लागेल. पण िुक्राच्या अनुकुलतेमुळे मर्नू मर्नू मनोनुकुल घटना घडतील ि कालाची प्रततकुलता 



िुिह्य िोईल. श्रिा अिेल तर कुलदेितेची उपािना अनुकुल िोईल. 
                                  (३) 
(५) म िंह - या रािीच्या िािकीय, तनम-िािकीय नोकरदार मंडळीना या महिन्याचा िंपूणा काळ 
नोकरीत अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभदायक िोईल. मात्र खाजगी नोकरीत अिणारांना मात्र कामाचा 
ताण ििन करािा लागण्याची िक्यता आिे. तिेच िररष्ठांिी मतभेद, भांडणे िोण्याची िक्यता 
हदिते. थितंत्र व्याििातयकांना व्यििायात येणार् या अडचणींना िामोरे जािे लागेल. िककली, 
अकौंटन्िी, र्चककत्िक बौविक व्यििाय, िैयायकीय व्यििाय, यांबत्रकतांबत्रक व्यििाय अिणारांना 
काळ अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभदायक िोईल. शिक्षणक्षेत्र, कलाक्षेत्र अिा कायाक्षेत्रात कायारत 
अिणारांनािी काळ अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभदायक िोईल. निे शमत्र शमळतील ि त्यांच्यापािून 
िुखिमार्ान लाभेल. मात्र भािंडविर्यक िमथया मनथताप देतील ककंिा कािी कारणाने बंर्िुुखात 
बार्ा उत्पन्न िोणे िंभिते. या रािीच्या वियायाथ्यायाांना उच्च शिक्षण घेण्यािाठी अपेक्षक्षत शिक्षण 
िंथथेत प्रिेि शमळू िकेल. ज्यांचा परीक्षेचा तनकाल जािीर व्िाियाचा अिेल त्यांना त्या परीक्षते 
अपेक्षक्षत यि शमळू िकेल. या रािीच्या मंडळीना अपेक्षक्षत िंतततिुख शमळेलच याची खात्री देता येत 
नािी.. तिेच िैिाहिक जीिनातिी विविर् कारणांनी बार्ा येणे िंभिते. जपा. या रािीच्या अष्टम 
थथानी अिलेल्या िर्ालमुळे अपघातभय आिे. िािने िािर्ानतेने ि तनयंबत्रत िेगान ेचालिा. अग्नी, 
िीज यापािून जपा. श्रिा अिेल तर गुरु दत्तात्रयेाची उपािना अनुकुल िोईल. दररोज तनयशमतपणे   
बािन्न श्लोकी गुरुचररत्र िाचा.   
(६) कन्या - या रािीच्या मंडळीचा ितन ग्रिाच्या िाडिेातीचा काळ  अिल्यामुळे त्यांना उगीचच 
आपल्याला कािी आजार झाला अिल्याची भािना िोईल. तिेच काल्पतनक र्चतंा त्रथत करतील. 
तरीिी या रािीच्या कािी मंडळीना रक्तविकार, मुखदंत रोग ककंिा त्िचारोगाचा आजार त्रथत करीलिे 
हदिते. जपा. विचारांच्या तंद्रीत कोणतेिी काम न करता ितत िािर्ानतेनेच आचरण करा. नपेक्षा 
अपघात भय िंभित.े जपा. कोणािरिी फ़ाजील विश्िाि टाकू नका. फ़ििणूक िोणे िंभिते. जपा. 
कािीिी कारणाने कौटंुबबक िुखात ि िैिाहिक जीिनातील िुखात बार्ा येणे िंभिते. ििनिीलतने े
आचरण करूनच प्रततकुल काळ व्यतीत करा. तेच िुखाच ेिोईल. या रािीच्या र्नथथानी अिलेल्या 
ितन-रािूमुळे कुटंुबात अतनष्ट घटना घडण्याची िक्यता हदिते. तिेच आर्थाक िमथयािी त्रथत 
करतील. जपा. कािी मंडळींना कोटा प्रकरणांना िामोरे जािे लागेल. अिा पररस्थथतीत गुरुिारख्या 
िुभ ग्रिांची कािी प्रमाणात अनुकुलता लाभेल, मर्नू मर्नू मनोनुकुल घटना घडतील ि प्रततकुल 
काळ िुिह्य िोईल. वििरे् करून महिन्याचा अखेरचा िप्ताि िमार्ानकारक अिथथेत पार पडले. 
या रािीच्या िािकीय, तनम-िािकीय नोकरदार मंडळीना महिन्याचा उत्तरार्ाच अनुकुल ि 
लाभदायक िोईल. इच्छाआकांक्षा पूणा िोतील. मोठ्या लोकांच्या ओळखीतनू अनुकुल घटना घडतील. 
महिन्याच्या पूिाार्ाात मात्र मानशिक ताण, मानिानीच्या घटना मनथताप देतील. तिेच िडील 
व्यक्तींचा विरोर्िी ििन करािा लागेल. जपा. बौविक कायाक्षेत्र, िैक्षणणक क्षेत्र, िाथत्रीय िंिोर्न 
कायाक्षेत्र अिणारांना काळ प्रगततकारक ि लाभदायक िोईल. पण कलाक्षेत्रातील मंडळीना मात्र 
महिन्याचा अखेरचा िप्तािच अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभदायक िोईल. या रािीच्या वियायाथ्यायाांना 
उच्च शिक्षणािाठी अपेक्षक्षत शिक्षणिंथथेत प्रिेि शमळू िकेल. श्रिा अिेल तर िनुमान उपािना 
अनुकुल िोईल. तनयमाने  िनुमानचालीिा  थतोत्राचे पठण करा. 



(७) तुळा - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात िारीररक कष्ट, अनारोग्य ि मनथताप 

                                  (४) 
ििन करािा लागेलिे हदिते. ितन ग्रिाची िाडिेाती चालू आिेच. त्यामुळे या प्रततकुल काळात 
मनािर िंयम ठेिून ि ििनिील बनूनच प्राप्त पररस्थथतीला तोंड देण्याि िज्ज राहिले पाहिजे. 
ितन-मंगळ िे दोन्िी ित्रु ग्रि प्रततकुल आिेत. एक मनाच ेआरोग्य नष्ट करतो तर दिुरा िारीररक 
कष्ट कराियाि लािून उष्णतेच ेविकार उत्पन्न करतो. शििाय रािूमुळे अपमानकारक घटनांना तोंड 
यायािे लागते. वििरे् करून महिन्याच्या पूिाार्ाात अर्र्क िारीररक-मानशिक त्राि ििन करािा 
लागेलिे हदिते. जपा. िध्या या रािीच्या मंडळीना योग ि अध्यात्म याबाबत आिड तनमााण झाली 
अिािी, अिे िाटते. तिे अिेल तर भािनािील मन अिल्यामुळे उपािनेयािारे मनािर ताबा 
शमळविणे िक्य िोईल. ितत अतत विचार करू नका. नपेक्षा डोकेदखुीची व्यथा जडले. कािींना 
मेंदवूिकारिी जडू िकेल. जपा. या रािीच्या कािी मंडळीना मुदतीचा ताप, कािींना मूळव्यार्ीिारखे 
उष्णताविकार, कािींना अपघात अिा पररस्थथतीिी मुकाबला करािा लागेल. िुक्रामुळे महिन्याच्या 
पूिाार्ाात मनोनुकुल घटना घडतील ि थोडा हदलािा शमळेल. पण महिन्याच्या अखेरच्या िप्तािात 
नोकरी-व्यििायात अडचणी, अडथळे तनमााण करण्याची िक्यता हदिते. जीिनिाथीच्या 
अनारोग्यामुळे ककंिा अन्य कारणांनी अपेक्षक्षत ििैाहिक िुखातिी बार्ा येणे िंभिते. या रािीच्या 
वियायाथ्यायाांना चचंल मनस्थथतीिर तनयंत्रण ठेिूनच िैक्षणणक प्रगती िार्णे िक्य िोईल. श्रिा अिेल 
तर कुलथिामीची ि िनुमानाची उपािना अनुकुल िोईल. तनयमाने दररोज िनुमानचाशलिा थतोत्राच े
पठण करा. 
(८) वॄश्चिक - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात रवि-मंगळ-ितन िे ततन्िी दादा ग्रि 
प्रततकुल अिणार आिेत. शििाय ितन ग्रिाची िाडिेाती चालू आिेच. त्यामुळे या रािीच्या मडंळीनी 
मन िांत ठेिािे, नव्या योजनांचा विचारिी न करता आिे त्याच स्थथतीत िुखािमार्ानाने काळ 
किा व्यतीत करता येईल ते पािािे. मित्त्िाची बाब म्िणजे दाम्पत्यजीिनात कािीिी कारणाने िाद, 
भांडणे िोणे िंभिते. त्यात जीिनिाथीच्या अनारोग्याची िमथया अिेल तर अर्र्कच मनथताप 
ििन करािा लागेल. या रािीच्या ज्या मंडळींचा भागीदारीत व्यापार-व्यििाय अिेल त्यांनी 
भागीदारांत िंियाने भागीदारी तुटू नये यािाठी वििरे् प्रयत्न केले पाहिजेत. कोटा प्रकरणे अितील 
तर ती पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करा. तरच ििा प्रकारच ेआरोग्य चांगले रािू िकेल. नपेक्षा उष्णता 
भडकून उष्णतेच े विकार बळाितील. त्याचप्रमाणे कािी मंडळीना अपचन, पोटविकार, मूत्राियविकार 
अिापैकी आजारांिी मुकाबला करािा लागेलिे हदिते. अिा पररस्थथतीत बुर्-गुरु-िुक्र या िुभ 
ग्रिांच्या कािी प्रमाणातील अनुकुलतेमुळे मर्नू मर्नू मनोनुकुल घटना घडतील ि काळ िुिह्य 
िोईल. या रािीच्या ज्या मंडळींच्या जन्मकंुडलीत अचानक र्नलाभ योग आिे अिापैकी कािी 
मंडळींना अिा अचानक र्नलाभ िा िारिा िक्काने र्नलाभ िोणे िंभिते. तिेच कािी मंडळीना 
भूशमलाभ तर कािींना मानाच ेथथान शमळण्याची दाट िक्यता आिे. महिन्याच्या अखेरच्या िप्तािात 
या रािीच्या कािी मंडळीना गुरुकृपा िा थोरकृपा प्राप्त िोईल ि त्यामुळे प्रशििी शमळू िकेल. ितन 
ग्रिाच्या प्रततकुलतेमुळे मानिानीच्या घटना घडण्याची िक्यता हदिते. जपा. महिन्याच्या अखेरच्या 
िप्तािात िुक्र-िर्ाल िुभ योगामुळे कलाकार मंडळीना कलाविष्काराि पोर्क पररस्थथती तनमााण 
िोईल. उच्च बौविक िंिोर्न कायाक्षेत्र अिणारांना काळ अनुकुल ि प्रगततकारक अिल्याचा अनुभि 



येईल. श्रिा अिेल तर श्रीगणेि उपािना अनुकुल िोईल. 
(९) धनु - या रािीच्या मंडळींच ेमन िध्या अत्यंत भािनािील झाले अिािे अिे िाटते. त्यामुळे 

                                 (५) 
मनािारखे अपेक्षक्षत अिे कािी न घडल्याि लगेच गिरे नैराश्य येत अिािे. या रािीच्या िािकीय, 
तनम-िािकीय नोकरदार मंडळीना या महिन्याचा पूिाार्ाच अर्र्क अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभदायक 
िोणार आिे. त्यामुळे त्यांनी जे काय िार्ाियाच ेते महिन्याच्या पूिाार्ाातच िार्नू घेण्याचा प्रयत्न 
करािा. र्चककत्िक बौविक व्यििाय, िककली व्यििाय, अकौंटन्िी, िैयायकीय िंिोर्न, 
यांबत्रकतांबत्रक नोकरी-व्यििाय अिणारांना िंपणूा महिन्याचा काळ अनुकुल, प्रगततकारक ि 
लाभदायक िोईल. राजकारणात अिणारांना एखादे ित्तेच े पद ककंिा अर्र्कारपद शमळू िकेल. 
िाममागा र्न ििज शमळणे िक्य अिले तरी तो मोि कटाक्षाने टाळाच. अध्यात्म, गूढवियाया 
अिापैकी किाची ओढ अिल्याि त्यात उपािना ि ियागुरु मागादिानाने यि ि मन:िांती शमळू 
िकेल. या रािीच्या कािी मंडळीना जलप्रिािाचे तर कािींना परदेिगमनाच े योग िंभितात. या 
रािीच्या व्यापारी मंडळीना थत्री-ग्रािकांकडूनच अर्र्क अथालाभ िोईल. या रािीच्या वििािेच्छू 
युिकयुितींच ेवििाि ठरतील, ककंिा निे प्रेमिंबंर् िा थनेििंबंर् जुळून येतील. महिन्याच्या अखेरच्या 
िप्तािात या रािीच्या कािी मंडळीना भूशमलाभ, कािींना मानाच ेथथान प्राप्त िोईल. थितंत्र व्यापार, 
व्यििाय अिणारांना भरभराट िोत अिल्याचा अनुभि येईल. पण थित:च े ककंिा जीिनिाथीचे 
अनारोग्य िैिाहिक जीिनातील िुखात बार्ा तनमााण करीलिे हदिते. जपा. तिेच िंतततिुखातिी 
विविर् कारणांनी बार्ा येणे िंभिते. त्याचप्रमाणे कुिंगतीची बार्ा झाल्याि र्ननाि िोणेिी िंभिते. 
जपा. या रािीच्या वियायाथ्यायाांच्या शिक्षणात कािी कारणाने अडथळे येण्याची िक्यता जाणिते. श्रिा 
अिेल तर गुरु दत्तात्रयेाची उपिना अनुकुल िोईल. तिेच तनयशमतपणे  बािन्नश्लोकी गुरुचररत्राचे  
पठण करा. 
(१०) मकर - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याचा उत्तरार्ाच अर्र्क अनुकुल िोईल. महिन्याच्या 
पूिाार्ाात थित:ची आरोग्यविर्यक िमथया त्रथत करील. त्याचप्रमाणे नातेिंबरं्ात दरुािा तनमााण िोणे 
िंभिते. त्यामुळे मन अथिथथ रािील. तिेच छुप्या ित्रूकंडून मनथताप हदला जाण्याची िक्यता 
हदिते. जपा. िककली व्यििाय, अन्य उच्च,र्चककत्िक बौविक व्यििाय, िाहित्यतनशमाती, राजकारण, 
िाथत्रीय िंिोर्न व्यििाय, िैयायकीय व्यििाय, यांबत्रकतांबत्रक नोकरी-व्यििाय अिणारांना काळ 
अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभदायक िोईल. या रािीच्या कािी भाग्यिंत मंडळीना परदेिगमनाची 
िंर्ी शमळेल. िािकीय, तनम-िािकीय नोकरदार मंडळीना महिन्याचा उत्तरार्ाच अनुकुल, 
प्रगततकारक ि लाभदायक िोईल. महिन्याच्या अखेरच्या िप्तािात  जीिनिाथीच्या ककंिा थित:च्या 
अनारोग्यामुळे िैिाहिक जीिनातील िुखात बार्ा येणे िंभिते. तिेच मुलांपैकी कोणाचे आजारपण, 
कोणाच े अभ्यािाकड े दलुाक्ष, कोणाची आचरणविर्यक िमथया, कोणाला आलेले नैराश्य अिापैकी 
विविर् कारणांनी िंतततिुखात बार्ा येणे िंभिते. जपा. हदनांक १८ ते २० या तीन हदििांच्या 
काळात कािी अनुकुल/प्रततकुल अिी अविथमरणीय घटना घडण्याची िक्यता हदिते. कौटंुबबक 
जीिनात कोणािीिी पटत निल्याचा अनुभि येईल. त्यामुळे घरात ितत िाद, भांडणे िोणे िंभित.े 
त्यामुळे गिृिौख्य लाभणेिी अिक्य िोईल. जपा. आर्थाक व्यििार िािर्ानतेनेच करा. आर्थाक 
घोटाळे िोणे, अनपेक्षक्षत आर्थाक जबाबदारी येऊन पडणे, फ़ििणूक िोणे अिापैकी कारणांनी आर्थाक 



र्चतंा तनमााण िोण्याची िक्यतािी नाकारता येत नािी. श्रिा अिेल तर श्रीगणेि उपािना ि 
श्रीिनुमान उपािना अनुकुल ि लाभदायक िोईल. दररोज तनयशमतपणे गणपतत-अथिािीर्ा ि 
िनुमानचाशलिा थतोत्राच ेपठण करा. 
                               (६) 
(११) कुिं भ - िध्या या रािीच्या मंडळीची मनस्थथती अततिय कोमल झाली अिािी, अिे िाटते. 
त्यामुळे मानशिक िंिेदनािी िीघ्र अितील. त्याचा पररणाम म्िणून थोडिेी कािी मनाविरुि घडले 
की लगेच मन उदाि िोत अिािे अिे िाटते. तिेच ितत चचंल, अस्थथर बुिीमुळे िातून अविचारी 
आचरण  घडत अिाि,े अिे िाटते. अिा पररस्थथतीत फ़टकळ बोलणे, अविचाराने खचा िोणेिी िोत 
अिल्याची िक्यता जाणिते. अिे घडत अिेल तर या रािीच्या मंडळीनी मनस्थथती िुर्ारण्यािाठी 
आध्यास्त्मक उपािना जरूर करािी, िे उत्तम. या महिन्याच्या पूिाार्ाात कौटंुबबक िाद, भांडणतटें, 
गैरिमज, अिमार्ानकारक घटना, राित्या जागेचा िा थथािर िंपतीबाबतचा अिह्य त्राि अिापैकी 
घटनांमुळे या रािीची मंडळी त्रथत िोण्याची िक्यता हदिते. त्याचा पररणाम महिन्याच्या उत्तरार्ाात 
ििा प्रकारच्या आरोग्यािर िोणेिी िंभिते. जपा. अिा प्रततकुल पररस्थथतीत गुरु-िुक्र या िुभ 
ग्रिांच्या अनुकुलतेन ेमर्नू मर्नू मनोनुकुल घटना घडतील ि बरे िाटेल. या रािीच्या वियायाथ्यायाांना 
अपेक्षक्षत उच्च शिक्षण िाखेत प्रिेि शमळू िकेल. या रािीच्या मंडळीनी महिन्याच्या अखेरच्या 
िप्तािात ििा प्रकारच्या अरोग्याकड ेवििरे् लक्ष यायािे, अिे आिजूान िांगािेिे िाटते. या रािीच्या 
कािी मंडळीना प्रिाि योग िंभितात. नोकरी कोणत्यािी प्रकारची अिो, या रािीच्या मंडळीना 
िररष्ठ अर्र्कार् यांच्या त्रािाला िामोरे जािे लागेल. काळाची प्रततकुलता ध्यानात घेऊन या रािीच्या 
मंडळीनी ितत मनािर िंयम ठेिून, ििनिील बनून नम्रतेने आचरण केल्याि खपूच िुखाच ेिोईल. 
कुलदेितेची ि िनुमानाची उपािना अनुकुल िोईल. 
(१२) मीन - या रािीच्या मंडळीचा ितामान थिभाि अत्यंत चचंल, अस्थथर, लिरी अिा झाला 
अिण्याची िक्यता हदिते. कोणी केलेला उपदेि ककंिा िांर्गतलेल्या िमजुतीच्या चार गोष्टीिी 
त्यांना अिह्य िोत अिाव्यात अिे िाटते. या रािीची लिान मुले तर िध्या अत्यंत िूडपणाची ि 
व्रात्यपणा करणारी झाली अिािीत, अिे िाटते. थिभाि अिा घडला अिला तरी िी मंडळी उच्च 
बुविमत्तेची अिली पाहिजेत. त्यामुळे िािकीय, तनम-िािकीय िेिेत अिणार् या या रािीच्या 
मंडळीना या महिन्याचा पूिाार्ा अततिय अनुकुल, प्रगततकारक, यि देणारा ि मनोकामना पूणा 
करणारा अिाच शिि िोईल, अिे हदिते. िाथत्रीय िंिोर्न कायाक्षेत्रात कायारत अिणारांना, िैतनकी 
िेिेतील िेनार्र्कार् यांना ि यांबत्रकतांबत्रक नोकरी-व्यििाय अिणारांना, तिेच अन्य कोणत्यािी 
कायाक्षेत्रात स्जद्दीने कायारत अिणारांना त्यांची कताबगारी ि मित्त्िाकांक्षा िफ़ल िोण्याि या 
महिन्याचा िंपूणा काळ अनुकुल िोईल. पण महिन्याच्या उत्तरार्ाात कौटंुबबक िमथया, भाडंणे, िाद, 
नातेिाईक मंडळींचा त्राि अिापैकी कारणांनी कौटंुबबक िुख ि गॄििौख्य यात बार्ा येणे िंभिते. 
महिन्याच्या उत्तरार्ाात तनयोस्जत कायाात अडथळे येत अिल्यामुळे नैराश्य येऊन िारीररक अनारोग्य 
िोणेिी िक्य हदिते. पण गुरु-िुक्र या िुभ ग्रिांच्या अनुकुलतेमुळे या रािीच्या मंडळींच े थथािर 
खरेदीविक्रीच े व्यििार लाभदायक िोतील. तिेच ितेीिाडी अिणारांना ितेीिाडीच्या व्यििायात 
अपेक्षक्षत अथालाभ िोईल. महिन्याच्या अखेरच्या िप्तािात मात्र अपेक्षक्षत कौटंुबबक िुख ि गॄििौख्य 
लाभेलिे हदिते. अिे अिले तरी मंगळ-रािू-ितन कुयोगामुळे अपेक्षाभंग, अनारोग्य, मानशिक 



अथिथथता तनमााण करणार् या घटना घडणेिी िंभिते. जपा. श्रिा अिेल तर मन:िक्ती िाढण्यािाठी 
गुरुदेि दत्तात्रयेाची उपािना करा. दररोज तनयशमतपणे   बािन्नश्लोकी गुरुचररत्राच े पठण करा. 
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