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(१) मेष - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ बराचसा प्रतिकुल असल्याचाच अनुभव येईल. 
शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना केवळ महिन्याचा पूवाार्ाच अनुकुल, प्रगतिकारक व 
लाभदायक िोईल. पण यांत्रिक-िांत्रिक नोकरी-व्यवसाय, वैद्यकीय व्यवसाय, औषर्ववके्रिे, 
साहित्ययक, ग्रंथत्रबके्रिे अशा सवाांना माि संपूणा महिन्याचा काळ अनुकुल िोईल. या राशीच्या 
लेखकांच ेलेखन ग्रंथरूपाने प्रससद्ध िोण्यास काळ अनुकुल िोईल. या राशीच्या व्यापारी मंडळीना काळ 
लाभदायक िोईल. पण या राशीच्या मंडळीना िषाल, शतन, रािू पूणापणे व रवव केवळ महिन्याच्या 
उयिरार्ाािच प्रतिकुल असणार आिे. ययामुळे आर्थाक र्चिंा तनमााण िोणे, कौटंुत्रबक सुख व 
गिृसौख्याि बार्ा येणे संभविे. िसेच भावंडाभावंडांि कलि तनमााण िोणेिी संभवि.े जपा. 
दांपययजीवनाििी कोणाच्या िरी अनारोग्यामुळे ककंवा अन्य कारणांनी वैवाहिक जीननािील सुखाि 
बार्ा येणे संभविे. पण गुरु-शुक्र या शुभ ग्रिांच्या अनुकुलिेने प्रतिकुल पररत्थथिी िद्दीबािेर जाणार 
नािी. आर्थाक समथया वा आर्थाक टोटाळे तनमााण लाल्यास  वाम मागााकड ेमन व बुद्धीचा ा ा 
िोईल. येथे आवजूान सांगावेसे वाटिे की कुसंगिीचा - कुमागी समिांचा - प्रभाव या राशीच्या 
मंडळीवर पडण्याची शक्यिा हदसिे. ययामुळे नको यया ववचारांचा प्रभाव मन व बुद्धीवर लाल्यास 
िािून नको िे टडले व वाईट मागााने प्रससद्धी समळेल जपा. वाममागा र्नप्राप्िीचा मोििी गोययाि 
आणील. जपा.  पण शभु ग्रिांच्या कािी प्रमाणािील अनुकुलिेने मर्नू मर्नू मनोनुकुल टटना 
टडिील व िोणारा मनथिाप सुसह्य िोईल.ववचारांच्या िंद्रीि वािन चालवू नका. अपटाि भय 
संभविे. श्रद्धा असेल िर सशवोपासना व श्रीगणेश उपासना अनुकुल िोईल. 
(२) िषृभ - या राशीच्या मंडळींचा थवभाव या महिन्याच्या काळाि अतिशय लिरी िोणे संभविे. 
महिन्याच्या पूवाार्ााि रवव-मंगळ िे दोन  ग्रि प्रतिकुल असल्यामुळे अनारोग्यकारक िोिील व 
उष्णिाववकारांचा िास सिन करावा लागेलसे हदसिे. कािी मंडळीना नेिववकाराचा िर कािीना टसा, 
दाि, मान यापैकी कसल्या िरी आजाराचा िास सिन करावा लागेल. िसेच आर्थाक समथया दरू 
व्िावी यासाठी केलेल्या र्डपडीमुळेिी शारीररक-मानससक थकावट जाणवेल. पण गुरु ग्रिाच्या 
अनुकुलिेमुळे कौटंुत्रबक सुखसमार्ान लाभेल. व आर्थाक समथयेची र्चिंा दरू िोईलसे हदसिे. 
शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना महिन्याचा उयिरार्ाच अनुकुल व लाभदायक ठरेल. या 
राशीच्या व्यापारी मंडळीना थिी-गािकांकडूनच अर्र्क अथालाभ िोईल. शासकीय, तनम-शासकीय 
नोकरीि कितायव ससद्ध करणारांना ववववर् प्रकारचे लाभ िोिील. शिेीवाडीपासून अपेक्षेपेक्षा अर्र्क 
लाभ िोिील. गतिसौख्य लाभेल. पण समिांशी भांडणे िोणे संभविे. जपा. मानससक रोग िज्नन्य व द्रव 
पदाथाांचे व्यापारी यांना िसेच परर्मीयांशी व्यावसातयक संबंर् असणारांना संपूणा महिन्याचा काळ 
अनुकुल व लाभदायक िोईल. हदनांक १६-१७ िे दोन हदवस मन अथवथथ रािीलसे हदसिे. थवििं 
व्यवसाय असणारांना अत्थथर पररत्थथिीशी मुकाबला करावा लागेल. शाथिीय संशोर्न क्षेिाि कायारि 
असणारांना काळ अनुकुल व प्रगतिकारक िोईल. या राशीच्या ववद्यार्थयाांना शैक्षणणक प्रगिीसाठी 
शारीररक-मानससक आरोग्यसंपन्न रािणे जरूरीच ेिोईल. वैवाहिक जीवनाि अकारण वाद, 



मिभेद िोणे संभवि.े जपा. िसेच जीवनसाथीच्या अनारोग्यामुळेिी मन अथवथथ रािील. श्रद्धा असेल 
िर श्रीगजानन उपासना अनुकुल िोईल. िसेच दररोज तनयसमिपणे बावन्न श्लोकी गुरुचररिाच ेपठण 
करा. 
(३) शमथनु - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळाि रवव-मंगळ िे दोन्िी ग्रि शारीररक, 
मानससक दतष््या अनारोग्यकारकच िोणार आिेि. अशा पररत्थथिीि मनावर िाबा ठेवून व सिनशील 
बनून प्रतिकुल काळाशी मुकाबला करणेच सुखाचे िोईल. िट्टी थवभाव, ववकृि मन व बुद्धी अकारण 
श्रम दगदग करावयास भाग पाडील. ययामुळे शरीरपीडा िोऊन  थकावट जाणवेल. जपा. िािी 
टेिलेल्या कायााि अडचणी, अडथळे तनमााण िोिील. सामान्य नोकरी असणारांना दैनंहदन गरजा 
भागववण्यासाठी कठोर पररश्रम करावे लागिील. अन्य शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीनािी 
पतिकुल पररत्थथिीशी मुकाबला करावा लागेल. रक्िदाब, हॄदयववकार असणारांनी ववशषे जपावे. 
अनपेक्षक्षि खचा उपटण्याची दाट शक्यिा आिे. जपा. महिन्याच्या उयिरार्ााि नेिववकार बळावण्याची 
शक्यिा हदसिे. पण गुरु-शुक्राच्या अनुकुलिेमुळे मर्नू मर्नू मनोनुकुल टटना टडिील व हदलासा 
समळेल. बौवद्धक, शैक्षणणक, संशोर्नायमक कायाक्षेि असणारांना व साहित्ययकांना काळ अनुकुल, 
प्रगतिकारक व लाभदायक िोईल. कािी मंडळीना मानाचे, अर्र्काराच ेथथान समळू शकेल.  शुक्रामळेु 
कौटंुत्रबक सुखसमार्ान लाभेल. या राशीच्या व्यापारीमंडळीना  थिी-ग्रािकांकडूनच अर्र्क अथालाभ 
िोईल. दलाली, कसमशनवर व्यवसाय असणारांना काळ प्रगतिकारक व लाभदायक िोईल. शतन-
रािूमुळे संितिसुखाि व गिृसौख्याि बार्ा येऊ शकेल. जपा. िसेच या राशीच्या गभाविी त्थियांनी 
अकारण दगदग करू नये. बुर्-मंगळामुळे कुसंगिीचा थपशा लाला िर नुकसान िोणारच. जपा. पण 
गुरु-नेपच्यून शुभ योग असल्यामुळे अध्यायमाकड े मन व बुद्धी वळवून इष्ट देविेची उपासना 
केल्यास मन:शांिी लाभेल. प्रवासाच ेयोग संभविाि. कािी मंडळीना परदेशगमनाच ेयोगिी येिील. 
श्रीगुरु दयिाियेाची उपासना अनुकुल िोईल. 
(४) ककक  - या राशीच्या मडंळीना या महिन्याच्या काळाि सिि मनाववरुद्ध व मनथिाप देणार् या 
टटना टडि असल्याचा अनुभव येईल. रवव-मंगळ-शतन-रािू िे ग्रि पूणापणे प्रतिकुल असल्यामुळे 
सिि आर्थाक र्चिंा, अथवथथ मन, भांडणे, गैरसमजुिी, मानिानी, जुन्या दबलेल्या प्रकरणांचा पुन्िा 
िास अशापैकी टटना टडण्याची शक्यिा हदसिे. ययामुळे गिरे नैराश्य येऊन सवा प्रकारचे आरोग्य 
त्रबटडू शकेल. जपा. अशा प्रतिकुल पररत्थथिीि " मिापुरे लाड ेजािी, िथेे लव्िाळे वाचिी " ह्या 
िुकोबाच्या वचनावर श्रद्धा ठेवून व वप्रय दैविाच्या उपासनेवर भर देऊन  नम्रिेने आचरण केल्यास 
खपूच सुखाच े िोईल व शुभ ग्रिांच्या कािी प्रमाणािील अनुकुलिेने  सखुशांिी समार्ान समळवू 
शकाल. रक्िदाब व हृदयववकार असणारांनी िर ववशषे प्रययनानी मन व ववचार शांि ठेवले पाहिजेि. 
िरच अनारोग्यावर माि करू शकाल. महिन्याच्या उयिरार्ााि कौटंुत्रबक जीवनाि मनोनुकुल टटना 
टडिील. कािींना र्नलाभिी िोणे संभविे. कािी मंडळीना राियया जागेववषयीची समथया, कािींना 
थथावरसंबंर्ी समथया, िर कािी मंडळीना कौटंुत्रबक जीवनाि टडणार् या अतनष्ट टटाना िथि करिील 
व ययामुळे गतिसौख्याि बार्ा तनमााण िोईल. जपा. पाण्याशी संबंर्र्ि नोकरी-व्यवसाय असणारांनी 
सिि सावर्ानिेनेच आचरण करावे. जलभय, ववषभय संभविे. या राशीच्या युवकांनी सध्या नव े
कािी करण्याचा प्रययनिी करू नये. आिे िी नोकरीच प्रामाणणकपणे करावी. पण शाथिीय संशोर्न व 

गू  संशोर्न कायााि कायामग्न असणारांना माि या महिन्याचा काळ अनुकुल, प्रगतिकारक व 



यशदायी ठरेल. या राशीच्या कािी मंडळीना दरूच्या प्रवासाच े िर कािींना परदेशगमनाच े योगिी 
संभविाि. 
(५) श िंह - या राशीच्या शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना या महिन्याचा पूवाार्ाच अर्र्क 
अनुकुल, प्रगतिकारक व लाभदायक िोणार आिे. म्िणून ययांनी जे कािी सार्ावयाची िीव्र इच्छा 
आिे िे साध्य करण्यासाठी महिन्याच्या पूवाार्ाािच अटोकाट प्रययन करावा. कारण महिन्याच्या 
उयिरार्ााि रवव ग्रि प्रतिकुल िोि असल्यामुळे अडथळे, अडचणी तनमााण िोणे संभविे. गुरु ग्रिाच्या 
अनुकुलिेने मनोकामना पूणा िोिील. या राशीच्या ववद्यार्थयाांना अपेक्षक्षि शैक्षणणक प्रगिी करणे 
शक्य िोईल. िसेच नवे समि समळिील; पण   जुन्या मैिीि वविुष्ट येणार नािी, याची काळजी 
घ्या. कािी मंडळीना मौल्यवान गोष्टींचा लाभ िोणेिी शक्य आिे. सामान्य नोकरदार मंडळीना गरुु 
ग्रिाच्या अनुकुलिेने पण कष्ट-पररश्रमानेच अपेक्षक्षि अथाप्राप्िी िोईल. शुक्र ग्रिाच्या अनुकुलिेन े
मर्नू मर्नू मनोनुकुल टटना टडिील व सुख-समार्ान लाभेल. या राशीच्या कािी युवकांना नव े
कायाके्षि समळू शकेल; िर कािींना मनासारखी उयिम नोकरी समळू शकेल. माि हदनांक ११-१२ या 
दोन हदवशी सावर्ानिेनेच आचरण करा. भावंडववषयक समथया िथि करील. िसेच कािी कोटा 
प्रकरणे असिील िर ययासंबंर्ीचा िास िोणे संभविे. थवि:च्या ककंवा जीवनसाथीच्या अनारोग्यामुळे 
ककंवा अन्य कािी कारणाने दांपययजीवनािील सुखाि बार्ा येणे संभविे. िसेच अपेक्षक्षि 
संितिसुखाििी कमिरिा अनुभवास येईल. पण शुभ ग्रिांच्या अनुकुलिेने पररत्थथिी अटोक्याि 
रािील. या राशीच्या अष्टम थथानी िषाल िा ववक्षक्षप्ि ग्रि असल्यामुळे सिि सावर्ानिेनेच आचरण 
करा. अपटािभय संभविे. श्रद्धेने तनयसमिपणे रामरक्षाथिोि व िनुमानचासलसाथिोिाच ेपठण करा. 
(६) कन्या - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळाि नैराश्यामुळे ककंवा काल्पतनक र्चिंांमुळे 
उगीचच आपल्याला कािी आजार लाला असल्याच े वाटू लगेल. काळ शतन ग्रिाच्या साडसेािीचा 
असल्यामुळे असा िास िोि असावा. मन खबंीर करा, सिनशील व्िा, आणण मनावर िाबा ठेवनू 
ववचारपूवाक आचरण करि प्रतिकुल काळाशी मुकाबला करा. "रािीच्या गभााि उद्याचा असे उष:काल 
" िी काव्यपंक्िी सिि ध्यानाि ठेवून वाटचाल करा. िुमच्या जीवनाि लवकरच उष:काल िोणार 
आिे याची खािी बाळगा. या राशीच्या मंडळीना नोकरी-व्यवसायाच्या दतष्टीने काळ अनुकुल िोईल. 
शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना आपल्या इच्छाआकांक्षा पूणा करिा येणे शक्य िोईल. 
योग्यिेनुसार व किृायवानसुार ववववर् प्रकारच ेलाभ िोिील. अथालाभ िोईल. "देिा ककिी टेसशल दो 
करांनी" असा काळ असला िरी बुद्धी ववकृि िोणार नािी याची आवजूान काळजी घ्या. नपेक्षा "दैव 
देिे, कमा नेिे " अशी अवथथा िोणे संभविे. जपा. र्चककयसक बौवद्धक नोकरी-व्यवसाय, सशक्षणक्षेि, 
शाथिीय संशोर्नक्षेि, औषर्ववके्रिे, शल्यर्चककयसक अशापैकी कायाक्षेि असणारांना काळ अनुकुल व 
प्रगतिकारक िोईल. इिरांना कामाचा िाण व वररष्ठांचा ववरोर् सिन करिच प्रतिकुल काळाशी 
मुकाबला करावा लागेल. मिभेदांमुळे, भांडणांमुळे ककंवा जीवनसाथीच्या ववक्षक्षप्ि आचरणामुळे 
दांपययजीवनािील सुखसमार्ानाि बार्ा तनमााण िोणे संभविे. जपा. िसेच कुटंुबाि कािी अतनष्ट 
टटना टडल्यास कौटंुत्रबक सुख व गिृसौख्याि बार्ा येऊ शकेल. पण शुभ ग्रिांच्या कािी प्रमाणािील 
अनुकुलिेमुळे मर्नू मर्ून मनोनुकुल टटना टडिील व हदलासा समळेल. आरोग्याच ेबाबिीि कािी 
मंडळीना यवचाववकार, कािींना रक्िववकार िर कािींना मुख-दंिववकारापैकी कसला िरी आजार िोणे 
संभविे. जपा. श्रद्धा असेल िर श्रीगजानन उपासना आणण सशवोपासना अनुकुल िोिील. 



(७) तुळा - िुलनायमक दतष््या या राशीच्या मंडळीना महिन्याच्या पूवाार्ाापेक्षा महिन्याचा उयिरार्ाच 
अर्र्क अनुकुल व सुखावि िोईलसे हदसिे. महिन्याचा पूवाार्ा या राशीच्या सवाांनाच प्रतिकुल 
असल्यामुळे या काळाि उगीच र्डपड न करिा महिन्याच्या उयिरार्ाािील अनुकुल काळाि 
सार्ावयाच्या गोष्टींची पूवाियारी करण्याि काळ व्यिीि करा. मन व ववचारबुद्धी ववकृि िोणार नािी, 
याची काळजी घ्या. िरच गुरु-नेपच्यून शुभ योगामुळे मन व बुद्धी अध्यायम सार्नेस व गू यवाच्या 
संशोर्नास अनुकुल िोईल. श्रद्धापूवाक आध्यात्यमक उपासनेि व र्चिंनाि काळ व्यिीि करा. ययामळेु 
मन:शक्िी वा ून आयमववश्वास तनमााण िोईल व शाथिीय संशोर्नास आणण महिन्याच्या 
उयिरार्ाािील अनुकुल काळाि साध्य करावयाच्या गोष्टींसाठी हदशा प्राप्ि िोईल. शासकीय, तनम-
शासकीय नोकरदार मंडळीना व थविंि व्यापार-व्यवसाय आणण कला-कायाक्षेि असणारांना 
महिन्याच्या उयिरार्ाािच योगायोगाने ककंवा  थोरामोठ्ांच्या ाळखीने ववववर् प्रकारच ेलाभ प्राप्ि 
िोिील. माि ययासाठी सवा प्रकारच े आरोग्य उयिम राखिा आले पाहिजे. अकारण अति ववचार 
केल्यास डोकेदखुीचा ककंवा मेंदवूवकाराचा िास सिन करावा लागेल. िसचे मुदिीचा िाप येण्याची 
शक्यिािी नाकारिा येि नािी. जपा. शारीररक आजाराा्पेक्षा असह्य मनथिाप देणार् या टटनांचाच 
अर्र्क िास या राशीच्या मंडळीना  सिन करावा लागेलसे हदसिे. जीवनसाथीच्या अनारोग्यामळेु  
दांपययजीवनािील सुखाि बार्ा येणे संभविे. िसचे टरािील वप्रय जनांपैकी कोणाच्या थथलांिरामुळे 
कौटंुत्रबक सुखाि व गिृसौख्याि बार्ा येऊ शकेल. शक्यिो प्रवास करू नका. श्रद्धा असेल िर 
श्रीिनुमानाची उपासना अनुकुल िोईल. तनयसमिपणे दररोज िनुमानचासलसा थिोिाच ेपठण करा. 
(८) िॄश्चिक - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा संपूणा काळ प्रतिकुल असाच असणार आिे. 
ययामुळे या राशीच्या मंडळीनी सिि मनाववरुद्ध टडणार् या टटनांनी भांबावून न जािा मन व बुद्धी 
शांि, त्थथर राखनू अययंि सावर्ानिेन ेआचरण करावे. ययामुळेच िा ववपरीि काळ सुसह्य िोईल. 
कसल्यािी प्रलोभनाला  बळी पडू नका. आर्थाक व्यविार अययंि सावर्ानपवूाकच व फ़सवणूक िोणार 
नािी, याची खािी करूनच करा. नवीन कािी सुरू करण्याचा ववचारिी करू नका. िुमच्याववषयी 
अकारण गैरसमज िोणार नािीि, याची काळजी घ्या. कोटा प्रकरणे िोणार नािीि, याची काळजी 
घ्या. सवा प्रकारच्या अपटािांपासून जपा. असे आचरण केलेि िरच सवा प्रकारचे आरोग्य ठीक रािू 
शकेल व छुप्या शिूपंासून रक्षण िोईल. नपेक्षा शारीररक उष्णिा भडकून उष्णिेच ेववकार बळाविील.  
नोकरीि वररष्ठांशी नम्रिेनेच वागा. काळ शतन ग्रिाच्या साडसेािीचा आिे याची जाणीव ठेवूनच 
योग्य असे आचरण केल्यास सवा सुखाचचे िोईल. काळ ववपरीि असला िरी या राशीच्या ज्नया 
मंडळींच्या जन्मकंुडलीि र्नलाभ योग असिील िर ययांना असा अचानक र्नलाभ वा  वारसा 
िक्काने र्नलाभ समळणे संभविे.  िसेच कािी मंडळीना  परदेशगमनाची  संर्ीिी समळेल. या 
राशीच्या ज्नया 
ववद्यार्थयाांची उच्च शाथिीय संशोर्नायमक सशक्षणशाखा असेल ययांना काळ अनुकुल, प्रगतिकारक व 
यशदायक िोईल. महिन्याच्या पूवाार्ााि शुक्राच्या अनुकुलिेमुळे मर्नूमर्नू हदलासा देणार् या टटना 
टडिील. पण उयिरार्ााि कोणययाच ग्रिाची म्िणावी िशी अनुकुलिा लाभणार नािी. दांपययजीवनाि 
दोटांपैकी कोणाच्या आजारपणामुळे ककंवा गैरसमज, मिभेद अशा कारणांनी वैवाहिक जीवनाि 
अपेक्षक्षि सुखसमार्ान लाभेलसे हदसि नािी. श्रीगजाननाची व श्रीिनुमानाची उपासना अनुकुल िोईल. 
(९) धनु - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ वैवाहिक जीवन, कौटंुत्रबक सुख, संितिसुख या 



दतष्टीने फ़ारसा अनुकुल नािी, असेच म्िणावे लागेल. अध्यायमाची मनापासून ा  असेल िर 
आध्यात्यमक उपासनेद्वारे मन:शांिी लाभू शकेल. या महिन्याच्या काळाि या राशीच्या मंडळीना 
आरोग्यववषयक समथयांना िोंड द्यावे लागेलसे हदसिे. िाप येणे, अपचन िोणे, पोटववकारांचा, 
मूिाशयववकाराचा अशापैकी कसला िरी आजार िथि करण्याची शक्यिा आिे. ययासशवाय 
दांपययजीवनाि जीवनसाथीच ेअनारोग्य, दोटांिील मिभेद, वाद यांमुळे मनथिाप िोणे संभविे. जपा. 
कािी कोटाप्रकरणे असिील िर िी पु े  कलण्याचा प्रययन करा. ज्नयांचा भागीदारीि व्यापार-व्यवसाय 
असेल, ययांनी भागीदारी िुटणार नािी यासाठी ववशषे जपावे. मन सध्या अतिशय भावनाशील िोणार 
असल्याने सिि अथवथथ रािील, व ययामुळे कािी केले िरी सुखसमार्ान लाभणार नािी. अथवथथ 
मन, अनारोग्य, कुसंगिी अशापैकी कारणांनी या राशीच्या ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक प्रगिीि अडथळे 
तनमााण िोणे शक्य आिे. जपा. अशा ववपरीि पररत्थथिीििी गुरु-शुक्राच्या शुभ योगामुळे महिन्याच्या 
उयिरार्ााि मनोनुकुल टटना टडिील व मनावरील िाण िलका िोईल. वववािेच्छू युवकयुविींच ेवववाि 
िोिील. नवे प्रेमसंबंर् वा थनेिसंबंर् जुळून येिील. गुरुकृपा, थोरकृपा अशापैकी कािी िरी प्राप्ि 
िोईल व कािी मंडळीना प्रससद्धी समळू शकेल. ववववर् प्रकारच े लाभ िोिील. वककली व्यवसाय, 
कोळसा, लोखडं यांचा व्यापार असणारांना काल अनुकुल, प्रगतिकारक व लाभदायक िोईल. कािी 
मंडळीना जलप्रवासाचे िर कािींना परदेशगमनाचे योग संभविाि. माि या राशीच्या ज्नया मंडळीना 
सिज वाममागा र्न समळण्याची शक्यिा आिे, ययांनी  यया मोिापासून दरू रािावे. अध्यायम, गू  
संशोर्न अशा कायाक्षेिाि कायारि असणारांना काळ प्रगतिकारक िोईल. श्रद्धा असेल िर 
गुरुदयिाियेाची उपासना अनुकुल िोईल. दररोज तनयसमिपणे "बावन्न श्लोकी गुरुचररिा"च े पठण 
करा. 
 (१०) मकर - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा पूवाार्ाच अनुकुल असणार आिे. शासकीय, तनम-
शासकीय नोकरदार मंडळीनी नोकरीिील प्रगिी व अन्य लाभदायक गोष्टींसाठी महिन्याच्या 
पूवाार्ाािच अर्र्क प्रययन करावा. यांत्रिकिांत्रिक व्यवसाय, वैद्यकीय संशोर्नायमक नोकरी-व्यवसाय, 
औषर्ववके्रिे, वककली, सल्लागारी व्यवसाय, लोखडंी सामानाच े व्यापारी, कोळसा व्यापारी अशा 
सवाांना, िसेच बौवद्धक, शैक्षणणक नोकरी-व्यवसाय असणारांना महिन्याचा संपूणा काळ अनुकुल व 
लाभदायक िोईल. माि या राशीच्या सवाांनीच या महिन्याच्या हदनांक १६-१७ या दोन हदवशी अययंि 
सावर्ानिेनेच आचरण करावे. महिन्याच्या उयिरार्ााि शारीररक-मानससक आरोग्याची ववशषे काळजी 
घ्यावी लागेलसे हदसिे. इजा िोणे, उष्णिाववकार, हॄदयववकार, रक्िववकार बळावणे, अशापैकी िास 
सिन करावा लागण्याची शक्यिा हदसिे. पण गुरु ग्रिाच्या अनुकुलिेने पररत्थथिी अटोक्याि रािील.  
िसेच फ़सवणूक, चोरी अशामुळे आर्थाक नुकसान िोण्याची शक्यिािी जाणविे. जपा. 
दांपययजीवनाि जीवनसाथीच ेअनारोग्य, दोटांिील वाद, भांडणे, मिभेद यांमुळे  वैवाहिक जीवनािील 
सुखाि बार्ा येऊ शकेल. जपा. कुसंगिीची बार्ािी याच काळाि िोणे संभविे. पण अष्टम थथानी 
शुक्र ग्रिाच्या आगमनान ेकमी-अर्र्क प्रमाणाि या राशीच्या सवाांनाच मनोनुकुल टटनांचा आथवाद 
टेिा येईलसे हदसिे. उच्च बौवद्धक संशोर्नायमक कायाक्षेि असणारांना या महिन्याचा संपूणा काळ 

प्रगतिकारक असल्याचाच अनुभव येईल. या राशीच्या कािी भाग्यवंि मंडळीना परदेशवारीची संर्ीिी 
समळू शकेल. कौटंुत्रबक जीवनाि गैरसमज व न पटवून टेण्याची वतयिी बळावल्यास कौटंुत्रबक व 
गतिसौख्याि बार्ा तनमााण िोणे संभविे. जपा. श्रद्धा असेल िर श्रीगणेश व श्रीिनुमान उपासना 



अनुकुल िोईल. 
(११) कुिं भ - या राशीच्या मंडळींच्या मानससक संवेदना सध्या अति शीघ्र लाल्या असण्याची शक्यिा 
हदसिे. ययामुळे थोडिेी मनाववरुद्ध कािी टडले िरी मन उदास िोऊन लगेच गिरे नैराश्य येि असाव.े 
अशा पररत्थथिीि िषालसारखा ववक्षक्षप्ि ग्रि वाचा थथानी असल्यामुळे िर थवभाव अययंि चचंल, 
लिरी, अत्थथर लाल्यास अववचाराने खचा िोणे संभविे. जपा. त्जभेला लगाम टाला; नपेक्षा अकारण 
इिरांची मने दखुावली जािील. थवि:च्या आचरणावर तनयंिण ठेवा. या राशीच्या मंडळीना या 
महिन्याचा उयिरार्ाच अर्र्क अनुकुल िोणार आिे. महिन्याच्या प्रथमार्ााि नोकरीि िास सिन 
करावा लागेल. टरािील वप्रय जनांपैकी कोणाच े दरू जाणे लाल्यास मन अथवथथ िोईल. मुलांपैकी 
कोणाच्या आजारपणामुळे, कोणाच्या ववक्षक्षप्ि  आचरणामुळे संितिसुखाि बार्ा येऊ शकेल. या 
राशीच्या गभाविी त्थियांनी अकारण दगदग करू नये. शुक्र ग्रि पूणापणे प्रतिकुल असल्यामुळे 
जीवनसाथीच ेआजारपण, व कुसंगिीि मन अडकले िर र्ननाश िोणेिी संभविे. िसेच वैवाहिक 
जीवनाििी कटकटी तनमााण िोिील. रािूमुळे कौटंुत्रबक सुखाि व गिृसौख्याि बार्ा येणे संभविे. 
जपा. महिन्याच्या उयिरार्ााि या राशीच्या शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना काळ 
अनुकुल, प्रगतिकारक व लाभदायक िोईल. यांत्रिकिांत्रिक नोकरी-व्यवसाय, वैद्यकीय व्यवसाय, 
औषर्ववके्रिे  यांना काळ अनुकुल व लाभदायक िोईल. या राशीच्या कािी मंडळीना दरूच्या प्रवासाचे 
योग संभविाि. या राशीच्या व्यापारी मंडळीना थिी=ग्रािकांकडूनच अर्र्क अथालाभ िोईल. मन शांि 
व संयसमि राखनू, िसेच शारीररक आरोग्य उयिम राखिा आले िरच या राशीच ेववद्याथी सशक्षणाि 
प्रगिी करू शकिील. आध्यात्यमक उपासनेकड े मन वळववल्यास मन:शांिी लाभेल. श्रीगणेश व 
श्रीिनुमान उपासना अनुकुल िोईल. .   

(१२) मीन - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा संपूणा काळ फ़ारसा अनुकुल नािी, असेच म्िणावे 
लागेल. ययाि सध्या या राशीच्या मंडळीचा थवभाव अतिशय चचंल, अत्थथर, लिरी असाच 
असण्याची शक्यिा आिे. ययामुळे या राशीच्या मंडळीनी आर्थाक व्यविार जपून सावर्ानिेनेच 
करावेि. नपेक्षा फ़सवणूक िोऊन मानिानी िोणे संभविे. हदनांक २६-२७ या दोन हदवशी ववशषे 
सावर्ानीने सवा व्यविार करावेि. नोकरदार मंडळीना नोकरीि वररष्ठांचा िास सिन करावा 
लागण्याची शक्यिा हदसिे. ययामुळे थवि:च े शारीररक, मानससक आरोग्य त्रबटडले. जपा. वप्रय 
जनांमध्ये दरूयव आल्यामुळेिी कािी मंडळीना असह्य मनथिाप सिन करावा लागेल. कौटंुत्रबक 
जीवनाि गैरसमज, भांडणे, असमार्ानकारक टटना, वविुष्ट येणे, राियया जागेची समथया, थथावर 
संपयिी समथया अशापैकी कारणांनी  कौटंुत्रबक सुख व गतिसौख्य याि बार्ा येऊ शकेल. जपा. अशा 
ववपरीि पररत्थथिीि महिन्याच्या पूवाार्ााि गुरु-शुक्र या शुभ ग्रिांच्या कािी प्रमाणािील अनुकुलिेमुळे 
मर्नू मर्नू मनोनुकुल टटना टडिील व हदलासा समळेल. काळ अनुकुल नसल्यामुळे या राशीच्या 
मंडळीनी नवीन असे कािी करण्याचा ववचारिी करू नये. पण मन व बुद्धी त्थथर राखण्याचा प्रययन 
करून भावी अनुकुल काळाि पार पाडावयाच्या योजनांची पूवाियारी करून ठेवण्यास िरकि नािी. या 
राशीच्या कािी मंडळीना सिज वाममागा र्न समळणे शक्य असले िरी ययांनी कटाक्षाने िो मोि 
टाळावाच. िोययाच े नव्ििे िोण्यास वेळ लागणार नािी. जपा. उच्च बौवद्धक व शाथिीय संशोर्न 
के्षिािील मंडळीना व गुप्ि पोलीसखाययािील मंडळीना काळ अनुकुल िोईल. श्रद्धा असेल िर श्रीगरुु 
दयिाियेाची उपासना अनुकुल िोईल. दररोज तनयसमिपण "बावन्न श्लोकी गुरुचररिा"च ेपठण करा.        


