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(१) मेष - या राशीच्या मंडळीनी या महिन्याच्या संपूर्ण काळात सतत मन व बुद्धीवर ताबा ठेवनू 
अत्यंत सावधानतेने आचरर् करावे, असे आवरू्णन सांगावेसे वाटते. तुलनात्मक दषॄ्ट्या गुरु-शुक्राच्या 
अनुकुलतेने या महिन्याच्या पूवाणधाणतील प्रथम सप्तािच कािी प्रमार्ात अनुकुल िोईल. या राशीच्या 
साहित्त्यकांच े लेखन ग्रंथरूपाने प्रससद्ध िोण्यास काळ अनुकुल िोईल. प्रवासाच े योग येतील. पर् 
भावंडातील प्रेमसंबंधात बाधा येरे् संभवते. र्पा. शुक्राच्या अनुकुलतेन े प्रशंसा िोईल व कािी 
प्रमार्ात कौटंुबबक सुख व गिृसौख्य लाभेल. पर् नंतर मात्र एकूर् सवणच ग्रित्थथती फ़ारशी अनुकुल 
नसल्यामुळे मनथतापच पदरी येरे् संभवते. अशा प्रततकुल काळात अत्यंत सिनशील बनून व मन 
आणर् बुद्धीवर तबा ठेवून व त्र्भेला लगाम घालूनच सदैव आचरर् कररे् हितावि िोईल. रात्रीनंतर 
हदवस उगवतोच; त्याप्रमारे् प्रततकुल काळ व्यतीत िोऊन अनुकुल काळ येतोच याची खात्री बाळगा. 
अशा ववपरीत काळाचा उपयोग भावी अनुकुल काळात रे् कािी करावयाच ेआिे त्याच्या योर्ना 
आखनू ठेवा. शतन-रािू व रवव-मंगळामुळे थवत:च ेव र्ीवनसाथीच ेसवण प्रकारच ेआरोग्य बबघडण्याची 
शक्यता हदसते. वाद, भांडरे्, गैरसमर्, असमाधानकारक घटना, राित्या र्ागेची समथया, थथावर 
संपत्तीबाबत चचतंा अशापैकी कारर्ांनी कौटंुबबक व वैवाहिक र्ीवनातील सुखात बाधा येरे् संभवते. 
मंगळ-बुध या शत्र ुग्रिांमुळे मन, ववचार व बुद्धी ववकृत िोण्याची शक्यता असते. मनात कुववचार 
येतात. त्यात कुसंगतीची बाधा झाल्यास काय िोईल िे सूद्नन्यास सांगरे् न लगे. महिन्याचा पूवाणधण 
या राशीच्या वैद्नयकीय व्यवसाय, यांबत्रक तांबत्रक नोकरी-व्यवसाय, वककली, सल्लागारी व्यवसाय, 
उच्च बौवद्धक व्यवसाय असर्ारांना अनुकुल िोईल. नंतर मात्र ववपरीत काळाशी मुकाबला करावा 
लागेल. र्पा. श्रद्धा असेल तर सशवोपासना व श्रीगरे्श उपासना अनुकुल िोईल. 
(२) िषृभ - या महिन्याच्या काळात या राशीच्या मंडळींचा थवभाव चचंल व लिरी िोरे् संभवते. 
यासाठी प्रयत्नपूवणक मन व बुद्धी शांत, त्थथर राखण्याचा प्रयत्न केल्यास िातून अयोग्य असे कािी 
घडर्ार नािी; व गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेने महिन्याच्या पूवाणधाणत अपेक्षित कौटंुबबक सुखसमाधान 
लाभेल. पर् महिन्याच्या उत्तराधाणत गैरसमर्ान ेवाद, भांडरे् िोरे् संभवते. र्पा. या महिन्याच्या 
काळात आरोग्यववषयक समथया त्रथत करण्याची शक्यता हदसते. ववशषे करून उष्टर्ताववकार व 
वातववकारांचा त्रास सिन करावा लागण्याची शक्यता आिे. या राशीच्या कािी मंडळीना कौटंुबबक खचण 
भागववण्यासाठी र्रूरीपेिा अचधक कष्टट-पररश्रम करावे लागतील. अववचाराने खचण िोर्ार नािी, याची 
काळर्ी घ्या. कािी मंडळीना येरे् असलेल्या धनाची चचतंा लागरे् संभवते. कािी मंडळीना अनपेक्षित 
उद्भवर्ार् या खचाणची चचतंा पडले. शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना, द्रव पदाथण ववके्रत्यांना, 
मानससक रोग तज्न्यांना व शतेी व्यवसाय असर्ारांना  महिन्याचा पूवाणधणच अचधक अनुकुल व 
लाभदायक िोईल. सामान्य नोकरी-व्यवसाय असर्ारांना अत्थथर पररत्थथतीशी मुकाबला करावा 
लागण्याची शक्यता आिे. हदनांक १० नंतर र्न्मकंुडलीत योग असतील तर या राशीच्या कािी 
मंडळीना अचानक धनलाभ िोरे् संभवते. पर् हदनांक ११-१२ िे दोन हदवस आचथणक व्यविार र्पून 
करा. मनथताप देर्ार् या घटना घडरे् संभवते. परधमायांशी व्यावसातयक संबंध असर्ारांना 
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परधमायांकडूनच अचधक अथणलाभ िोरे् संभवते. या राशीच्या उच्च शाथत्रीय संशोधन कायाणत कायणरत 
असर्ारांना  व ववद्नयार्थयाांना ववववध अडचर्ींना तोंड देऊनच अपेक्षित प्रगती साधावी लागेल.  श्रद्धा 
असेल तर सशवोपासना अनुकुल िोईल. 
(३) शमथनु- या महिन्याच्या काळात या राशीच्या मंडळींचा थवभाव संतापी, िट्टी, िेकट असा 
िोण्याची शक्यता आिे. तसे घडले तर अकारर् श्रम, दगदग िोऊन तनष्टपन्न कािीच िोर्ार नािी. 
म्िरू्न मन व बुद्धीवर ताबा ठेवून व सिनशीलतेने आचरर् केल्यास गुरु ग्रिाच्या  अनुकुलतेन े
आरोग्य उत्तम रािील व सवण सुखाचचे िोईल. सद्नवतणनी व बुवद्धमान समत्रांच्या सिवासात राहिलात 
तर तुमच्या आचरर्ात नकळत बदल िोईल. आप्तेष्टटांशी वाद, भांडरे् िोरे् टळेल. त्याचा लाभ 
महिन्याच्या उत्तराधाणत िोईल. शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना ववववध प्रकारचे लाभ 
िोतील. वररष्टठ अचधकारी तुमच्या कतॄणत्वाची प्रशंसा करतील. उच्च बौवद्धक व शाथत्रीय संशोधन 
कायणिेत्र असेल त्यांना यश प्राप्त िोईल. अन्य सशिर् िेत्र व साहित्य तनसमणती िेत्र, वककली-
सल्लागारी िेत्र, अकौन्टन्सी, शतेीवाडी, कसमशन, दलाली व्यवसाय अशापैकी कायणिेत्र असर्ारांना 
काळ अनुकुल, प्रगततकारक व लाभदायक असल्याचा अनुभव येईल. कौटंुबबक सुख व गॄिसौख्य 
समळर्ार असले तरी संतततववषयक समथया मनथताप देरे् संभवते.  पर् समरू्तदारपरे् वागून व 
समथयेच ेगांभीयण लिात घेऊन आचरर् केलेत तर अशा समथयेचा त्रास िोर्ार नािी. या राशीच्या 
गभणवती त्थत्रयांनी अकारर् दगदग, त्रागा करू नये. गुरु-नेपच्यून शुभ योगामुळे आध्यात्त्मक ओढ 
असर्ारांना उपासनेद्नवारे सात्त्वक सुखशांती लाभू शकेल. या राशीच्या ववद्नयार्थयाांना र्डत्व, आळस, 
सशिरे्तर गोष्टटींचा ओढा, नैराश्य, आर्ारपर् अशापैकी कारर्ांमुळे अपेक्षित शैिणर्क प्रगती 
करण्यात अडथळे तनमाणर् िोरे् संभवते. श्रद्धेने केलेली गुरु दत्तात्रयेाची उपासना अनुकुल िोईल. 
(४) ककक  - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ फ़ारसा अनुकुल नािी, असेच म्िर्ावे लागेल. 
कारर् रवव-मंगळ-शतन-रािू िे मित्त्वाच ेग्रि प्रततकुल आिेत. अशा प्रततकुल काळात मन व बुद्धीवर 
ताबा ठेवून तसेच त्र्भेला लगाम घालून सदैव आचरर् कररे्च सुखाच े िोईल. सतत मनथताप 
देर्ार् या घटना घडण्याची शक्यता हदसते. रु्नी मनथताप देर्ारी प्रकररे् असतील तर ती पुन्िा 
उकरली र्ाऊन असह्य मनथताप िोईल. र्पा. अशा पररत्थथतीत आध्यात्त्मक उपासनेत काळ 
व्यतीत कररे्च सुखाच ेिोईल व मनाला हदलासा समळेल. आपली राशी िी गुरु ग्रिाची उच्च राशी 
असून सध्या गुरु ग्रि आध्यात्त्मक उपासनेस अनुकुल आिे. या महिन्याच ेपहिले दिा हदवस शुक्र 
ग्रिाच्या अनुकुलतनेे कौटंुबबक सुख समळू शकेल. नंतर िाच शुक्र नोकरी-व्यवसायास प्रगततकारक व 
लाभदायक िोईल. ववशषे करून कलेशी संबंचधत व्यवसाय असर्ारांना काळ अचधक लाभदायक 
िोईल. शाथत्रीय संशोधन व गूढ संशोधन कायाणत कायणरत असर्ारांना काळ प्रगततकारक िोईल. 
दरूच्या ककंवा परदेशगमनाची संधी समळू शकेल. पाण्याशी संबंचधत नोकरी-व्यवसाय असर्ारांनी 
ववशषे र्पावे. करर् र्लभय, ववषभय संभवते. या राशीच्या युवकांनी सध्या नवीन कािी करण्याचा 
ववचारिी करू नये. आिे ती नोकरीच मनापासून करावी. या राशीच्या सुखथथानी असलेले शतन-रािू 
कौटंुबबक सुखात व गॄिसौख्यात बाधा तनमाणर् करण्याची शक्यता आिे. तसेच मातेशी न पटरे्, 
मातेस कसला तरी त्रास असरे् यामुळे मन अथवथथ रािण्याची शक्यता आिे. श्रद्धा असेल तर गरुु 
दत्तात्रयेाची उपासना अनुकुल िोईल. दररोर् तनयमाने "बावन्न श्लोकी गुरुचररत्रा" च ेपठर् करा. 



                                  (३) 
(५) श िंह - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात रवव-मंगळ-बुध-िषणल व कािी प्रमार्ात 
नेपच्यून िे पाच ग्रि प्रततकुल असर्ार आिेत. त्यामुळे या राशीच्या मडंळीनी बुद्धी ववकृत िोर्ार 
नािी याची काळर्ी घ्यावी. तसेच मनावर व बुद्धीवर ताबा ठेवून सनशीलतेनेच आचरर् करावे. तेच 
सुखाच े िोईल. नपेिा असह्य मनथताप सिन करावा लागेल. र्पा. अथवथथ मन व असह्य 
मनथताप यांमुळेच शारीररक अनारोग्य िोरे् संभवते. या राशीच्या पुरुषांना त्थत्रयांपासून त्रास िोरे् 
संभवते, र्पा. आचरर्ववषयक कािी रु्नी दबलेली प्रकररे् असतील तर त्यांचा असह्य मनथताप 
सिन करावा लागण्याची शक्यता हदसते. तसेच गरैसमर्, मानिानी, भाडंरे् िोरे्, तनयोत्र्त कायाणत 
अडथळे येरे् संभवते. त्यामुळे कािी मंडळीना गिरे नैराश्य येरे्िी शक्य हदसते. सतत सावधानतेनेच 
सवण व्यविार व आचरर् करा. फ़सवरू्क, अपघात भय संभवत.े र्पा. अशा प्रततकुल पररत्थथतीत 
गुरु-शुक्राच्या अनुकुलतेन े मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील, अथणलाभिी िोईल व हदलासा 
समळेल. रक्तदाब, हॄदयववकार असर्ारांनी ववशषे र्पावे. गुरु-शुक्राच्या अनुकुलतेमुळे या राशीच्या 
वववािेच्छू वधवूरांचे वववाि ठरण्याची शक्यता आिे. तसेच या राशीच्या ववद्नयार्थयाांना सशिर्ात 
अपेक्षित प्रगती साधरे् शक्य िोईल. बौवद्धक, शिैणर्क कायणिेत्र असर्ारांना, वककली, सल्लागारी 
व्यवसाय, अकौन्टन्सी नोकरी-व्यवसाय असर्ारांना काळ अनुकुल, प्रगततकारक व लाभदायक िोईल. 
दांपत्यर्ीवनातील सुखात व संतततसुखात कािीिी कारर्ामुळे बाधा येरे् संभवते. र्पा. कुलदैवताच्या  
आणर् गुरु दत्तात्रयेाच्या उपासनेने मनाला हदलासा समळेल. 
(६) कन्या - शतन ग्रिाच्या साडसेातीचा काळ असला तरी ववपरीत काळाला धयैाणने तोंड द्नया. त्रागा 
करू नका. तनराश िोऊ नका. उगीचच आपल्याला कािी आर्ार झाला असल्याची भावना मनातून 
काढून टाका. कौटंुबबक र्ीवनात अकारर्, गैरसमर्ाने, मतभेदाने िोर्ारे वाद, भांडरे् शक्यतो 
टाळण्याचा प्रयत्न करा. भावववचारांवर ताबा ठेवून व  सिनशील बनून " मौनं सवाणथण साधनं " 
या वचनाचा अवलंब करून नम्रतेच ेआचरर् करा. गुरु-शुक्राच्या अनुकुलतेने तुम्िी प्रततकुल काळाशी 
यशथवीपरे् मुकाबला करू शकाल.  तसेच कुटंुबात मानवी प्रयत्नान ेघडर्ार् या अतनष्टट घटना थोपवू 
शकाल. सवण आचथणक व्यविार सावधानतेनेच करा. भावनेच्या भरात नको ते खचण करू नका. नोकरी-
व्यवसायात महिन्याचा पूवाणधण अनुकुल, प्रगततकारक व लाभदायक िोईल; पर् उत्तराधाणत पररत्थथती 
बदलण्याची शक्यता आिे. नोकरीत कामाचा तार् सिन करावा लागेल. व्यापार-व्यवसायात 
खळबळर्नक घटना घडतील. या राशीच्या युवकांना नवीन कािी करावेस ेवाटेल. पर् सध्या तसा 
ववचारिी करू नका. भावी अनुकुल काळाचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या योर्ना आखनू ठेवून ससद्ध 
रािण्यास िरकत नािी. यांबत्रकतांबत्रक नोकरी-व्यवसाय, वैद्नयकीय व्यवसाय, औषध ववके्रते, बौवद्धक 
संशोधन, शाथत्रीय संशोधन, सशिर्िेत्र, अध्यात्म िेत्र अशा कायणिेत्रात कायणरत असर्ारांना काळ 
अनुकुल, प्रगततकारक व लाभदायक िोईल. मात्र भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय असर्ारांनी भागीदारीत 
गैरसमर्ाने बाधा येर्ार नािी, याची काळर्ी घ्यावी. र्ीवनसाथीच ेअनारोग्य वा ववक्षिप्त आचरर् 
यामुळे वैवाहिक र्ीवनातील सुखात व संतततसुखात अडथळे तनमाणर् िोरे् संभवते. र्पा. श्रद्धा असेल 
तर सशवोपासना व िनमुान उपासना अनुकुल िोईल. दररोर् तनयसमतपरे् " िनुमानचासलसा " 
थतोत्राच ेपठर् करा. 
(७) तुळा - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात सवण प्रकारच ेआरोग्य उत्तम राखता आले 



                                (४) 
तर बुध-गुरु-शुक्राच्या अनकुुलतेने प्रततकुल पररत्थथतीवर मात कररे् सिर् शक्य िोईल. या राशीच्या 
कािी मडंळीना वातववकाराचंा असह्य त्रास सिन करावा लागेलस े हदसत.े मनथताप देर्ार् या 
घटनानंीच शारीररक आरोग्य बबघडण्याची शक्यता हदसत.े कािी मडंळीना अकारर् िोर्ार् या 
अपमानामुळे बेचनैी येईल. कुटंुबात कोर्ाच ेथथलांतर झाल्यामुळेिी मन अथवथथ रािरे् शक्य हदसते. 
अतत ववचार करू नका. डोकेदखुीचा त्रास िोरे् शक्य आिे. उच्च बौवद्धक कायणिेत्रात व शाथत्रीय 
संशोधन िेत्रात कायणरत असर्ारांना प्रगतीसाठी काळ अनुकुल असला तरी सतत गिन ववचारात 
मग्न रािू नका.  त्यामुळे क्वचचत कोर्ास मेंदवूवकार िोरे्िी संभवते. र्पा. कािी मंडळीना मुदतीचा 
ताप येरे्िी संभवत.े मनाला उभारी येण्यासाठी थोड े अध्यात्माकड े मन वळववलेत तर बरे िोईल. 
आध्यात्त्मक प्रगतीस काळ खपूच अनुकुल आिे. या राशीच्या नोकरदार मंडळीना या महिन्याचा 
पूवाणधण अचधक प्रगततकारक व लाभदायक िोईल. शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळींना बढती, 
वेतनवाढ, अचधकारपद समळण्याची शक्यतािी नाकारता येत नािी. महिन्याच्या पूवाणधाणत शक्यतो 
प्रवास टाळा. महिन्याच्या उत्तराधाणत व्यवसायात अडथळे, अडचर्ी येरे् संभवते. या राशीच्या 
युवकांना नवीन कािी करण्याची तीव्र इच्छा िोईल. पर् सध्या आिे तीच नोकरी व्यवत्थथत करा. 
वैद्नयकीय व्यवसाय, यांबत्रकतांबत्रक व्यवसाय, कलात्मक व्यवसाय, औषधववके्रते यांना महिन्याचा 
उत्तराधणच अनुकुल िोईल. मन व बुद्धी त्थथर राख ूशकले तर या राशीच्या ववद्नयार्थयाांना शैिणर्क 
प्रगती कररे् शक्य िोईल. शतन ग्रिाची साडसेाती आिे; तेव्िा संयम व सिनशीलतेने आचरर् 
केल्यास गुरु-शुक्राच्या अनुकुलतेने खपूच सुखाच े िोईल. श्रीिनुमानाची उपासना अनुकुल िोईल. 
दररोर् तनयसमतपरे् "िनमुानचासलसा" थतोत्राच ेपठर् करा. 
(८) िॄश्चिक - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा पूवाणधण सवण दषॄ्टटीनी प्रततकुल असल्याचाच अनुभव 
येईल. पहिल्या चार हदवसांत व हदनांक १४-१५ या दोन हदवशी मन व बुद्धी ववकृत िोण्याची शक्यता 
आिे. अशा पररत्थथतीत मनावर ताबा ठेवून, सिनशील बनून, साधकबाधक ववचार करूनच आचरर् 
करा,  असे आग्रिाने सांगावेसे वाटते. नपेिा  िातून नको  ते घडू शकेल. आचथणक  फ़सवरू्क 
िोईल, मनथताप सिन करावा लागेल, मानिानी िोईल अकारर् मानससक, शारीररक कष्टट िोतील. 
त्यामुळे शारीररक उष्टर्ता भडकून उष्टर्ताववकारांचे आर्ार उद्भवतील. र्पा. त्यातच वडीलमंडळीची 
सिानुभूती न समळता ववरोधच सिन करावा लागेल. सतत सावधानतेन ेआचरर् करा. अत्थथभंग 
िोरे् संभवते. पार्ी, वीर् यांपासून अपघातभय आिेच. र्पा. महिन्याचा उत्तराधण खपूच अनुकुल 
िोईल. शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना इच्छाआकांिा पूर्ण करून घेण्यास काळ अनुकुल 
िोईल. समार्ातील वर्नदार मंडळीच्या ओळखीतून ववववध प्रकारच े लाभ िोरे् शक्य हदसते. 
सामान्य नोकरी असर्ारांनािी महिन्याचा उत्तराधण संतोषर्नकच िोईल. घरगुती र्ीवनात झालेले 
गैरसमर् दरू िोतील. कौटंुबबक सुख लाभेल. कला िेत्रातील मंडळीना व उच्च शाथत्रीय संशोधन 
िेत्रात कायणरत असर्ारानंा महिन्याचा उत्तराधण प्रगततकारक व लाभदायक िोईल. मात्र शक्यतो 
प्रवास टाळा. त्रास व मानिानी िोरे् संभवते. र्न्मकंुडलीत अचानक धनलाभयोग असेल तर या 
राशीच्या कािी भाग्यवतं मंडळीना असा धनलाभ वा वारसा िक्काने धनलाभ िोरे् संभवते. 
दांपत्यर्ीवनातील सुखशांतीत ववववध कारर्ांनी बाधा येरे् संभवते. शतन ग्रिाच्या साडसेातीचा काळ 
आिे. र्पा. श्रद्धा असेल तर श्रीगरे्श व श्रीिनुमान उपासना अनुकुल िोईल. श्रद्धेने श्री गरे्श 



अथवणशीषाणच ेव 

                                 (५) 
श्रीिनुमानचासलसा थतोत्राच ेपठर् करा. 
(९) धनु - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा संपूर्ण काळ फ़ारसा अनुकुल नसल्याचाच अनुभव 
येईल. दांपत्यर्ीवनात दोघांचिेी अनारोग्य, मतभेद, वाद यांमुळे मनथताप िोरे् संभवते. कोर्ाशी 
पटवून घेण्याची मनाची तयारी नसल्याने आिे त्या वतणमान पररत्थथतीत गॄिसौख्य लाभेलसे वाटत 
नािी. अथवथथ मनत्थथतीमुळे थवभाव तक्रारखोर िोईल. त्यामुळे कािी झाले तरी सुख समाधान 
लाभर्ारच नािी. तेव्िा काळ प्रततकुल आिे िा ववचार मनात पक्का रुर्वून व बुद्धीवर ताबा ठेवून 
आणर् सिनशील बनून आचरर् केलेत तर शुभ ग्रिांच्या अनुकुलतेने मधनू मधनू मनोनुकुल घटना 
घडतील व काळाची प्रततकुलता सुसह्य िोईल. रवव-मंगळ-िषणल प्रततकुल असल्यामुळेच शारीररक 
आरोग्य बबघडून उष्टर्ताववकारांचा त्रास िोरे् संभवते. कािी मंडळीना पोटववकाराचा, कािींना 
मूळव्याधीचा  तर कािींना मूत्राशयववकाराचा त्रास सिन करावा लागण्याची शक्यता आिे. अपघातभय 
असल्याने सतत सावधानतेने आचरर् करा. वािने सावधानतेनेच चालवा. बुध-गुरु-शुक्रामधील 
लाभयोगामुळे महिन्याच्या पहिल्या दिा हदवसांत अपेक्षित सुखसमाधान लाभेल; पर् नंतर मात्र 
महिनाअखेरपयांत सिनशील बनून व मौन व्रत धारर् करून काळ व्यतीत कररे्च सुखावि िोईल. 
मुलांपैकी कोर्ास कसला तरी त्रास असल्यामुळे संतततबाबत चचतंा तनमाणर् िोरे् संभवते. तसेच या 
राशीच्या ववद्नयार्थयाांनािी अनारोग्य, अभ्यासेतर गोष्टटींचा मोि, नैराश्य अशापैकी कारर्ाने शैिणर्क 
प्रगती कररे् अशक्य िोईल. र्पा. चचककत्सक बौवद्धक नोकरी-व्यवसाय, सशिर्िेत्र, वककली-
सल्लागारी व्यवसाय असर्ारांना काळ अनुकुल, प्रगततकारक व लाभदायक िोईल. गुरु ग्रिाच्या 
अनुकुलतेने वववािेच्छंूच े वववाि िोतील. ककंवा प्रेमसंबंध, नवे थनेिसंबंध रु्ळून येतील. श्रद्धा असेल 
तर श्रीगुरुदत्तात्रयेाची उपासना अनुकुल िोईल. दररोर् तनयसमतपर् मनापासून "बावन्न श्लोकी 
गुरुचररत्रा" च ेपठर् करा. . 
(१०) मकर -  या राशीच्या मंडळींना या महिन्याच्या काळात सवण प्रकारच ेआरोग्य उत्तम राखता 
आले तरच ते शुभ ग्रिांच्या अनुकुलतेचा लाभ समळवू शकतील. रवव-मंगळ िे ग्रि शारीररक-मानससक 
आरोग्याच ेदषॄ्टटीने प्रततकुल असर्ार आिेत. त्यामळेु शारीररक उष्टर्ता भडकून उष्टर्तेच्या ववकारांचा 
असह्य त्रास सिन करावा लागेलसे हदसते. कािी मंडळीना अपचन, पोटववकार, मूत्राशयववकार 
अशापैकी एखाद्नया ववकाराचा असह्य त्रास िोरे् संभवते. कािी मंडळीना ताप येरे्, अगंावर फ़ोड 
येरे्, दखुापत िोरे्, रक्तववकार वा हॄदयववकार बळावरे् अशापैकी आर्ार िोरे् संभवते. त्यासशवाय 
अपप्रचार, सतत मनाववरुद्ध घटना घडरे्, र्ीवनसाथीच े अनारोग्य ककंवा दोघांतील मतभेद, वाद, 
अन्य कटकटी यांमुळे असह्य मनथताप िोऊन नरैाश्य येरे् संभवते. पर् शुभ ग्रिांच्या अनुकुलतेन े
मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व प्रततकुल काळ सुसह्य िोईल. हदनांक १२-१३ या दोन 
हदवशी अववथमरर्ीय असे साधकबाधक अनुभव येरे् संभवते. या राशीच्या नोकरदार मंडळीना या 
महिन्याचा काळ बरा र्ाईल. र्न्मकंुडलीत गुरु-शुक्राची अनुकुलता असेल तर कािी भाग्यवान 
मंडळीना भूसमलाभ, धनलाभ, मानाच ेपद वा कीता-प्रससद्धी असे कािी प्राप्त िोऊ शकेल. वककली-
सल्लागारी व्यवसाय, चचककत्सक बौवद्धक व्यवसाय, वैद्नयकीय संशोधन व्यवसाय, शाथत्रीय संशोधन 
व्यवसाय, लोखडं व्यापार-व्यवसाय, कोळसा ववके्रते अशा मंडळीना काळ अनुकुल व लाभदायक 



िोईल. भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय असर्ारांनी संशय, गैरसमर्, मतभेद आहद कारर्ांनी 
                                 (६) 
भागीदारीत बाधा येर्ार नािी, याची काळर्ी घ्यावी. या राशीच्या कािी भग्यवान मंडळीना 
परदेशगमन योग संभवतो. श्रद्धा असेल तर श्रीिनमुान उपासना अनुकुल िोईल. दररोर् तनयसमतपरे् 
"श्रीिनुमानचासलसा" थतोत्राच ेपठर् करा. 
(११) कुिं भ - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात मानससक-बौवद्धक आरोग्याकड ेववशषे लि 
द्नयावे लागेलसे हदसते. ववववध कारर्ांनी मन अथवथथ, कोमल, उदास रािीलसे हदसते. त्यामुळे 
मनाववरुद्ध थोडिेी कािी घडले तरी लगेच नैराश्य येण्याची शक्यतािी र्ार्वते. बुद्धीिी अत्थथर, ववकृत 
िोऊन अववचाराच े आचरर् िोरे् संभवते. र्पा. त्र्भेला लगाम घाला. ववचारपूवणक खचण करा. 
महिन्याच्या पूवाणधाणत रवव-बुधाच्या अनुकुलतेने शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना 
ववरोधकांवर मात कररे् शक्य िोईल. हितशत्र ू पराभूत िोतील. अथणलाभ िोरे्िी संभवते. सामान्य 
नोकरदार मंडळीनािी महिन्याचा पूवाणधणच अनुकुल िोईल. वैद्नयकीय व्यवसाय, औषधववके्रते, 
तांबत्रकतांबत्रक व्यवसाय, व्यापारी यांनािी महिन्याचा पूवाणधणच प्रगततकारक व लाभदायक िोईल. मात्र 
वरील पर्थये पाळावी लागतील. महिन्याच्या उत्तराधाणत शारीररक अनारोग्य िोरे् संभवते. ताप येरे्, 
अपचन िोरे्, पोटववकार बळावरे्, इर्ा िोरे् संभवते. रक्तववकार, हृदयववकार असर्ारांनी ववशेष 
र्पावे. यासशवाय अपप्रचार, आचथणक नुकसान, चोरी िोरे् अशापैकी घटना घडरे् संभवते. त्यामुळे 
असह्य मनथताप िोण्याची शक्यता हदसते. र्पा. कािी मंडळीना कुसंगतीचा त्रास िोईल. थवत:च्या 
ककंवा र्ीवनसाथीच्या अनारोग्यामुळे ककंवा कसल्या तरी मानससक त्रासामुळे वैवाहिक र्ीवनातील 
सुखात व कौटंुबबक सुखात बाधा येरे् शक्य हदसते. र्पा. पर् गुरु-शुक्राच्या अनुकुलतेने मधनू मधनू 
मनोनुकुल घटना घडतील व हदलासा समळेल. कािीना दरूच्या प्रवासाचे योग येतील. या राशीच्या 
ववद्नयार्थयाांना मन शांत व बुद्धी त्थथर राखनू अध्ययन कररे् र्मले तर शैिणर्क प्रगतीस काळ 
अनुकुल िोईल. श्रद्धेने श्रीगुरुदेवदत्तात्रयेाची उपासना करा व िनुमानचासलसा थतोत्राच ेपठर् करा. 
(१२) मीन - या महिन्याच्या काळात या राशीच्या मंडळींचा थवभाव अत्यंत लिरी, चचंल, अत्थथर 
असा घडण्याची शक्यता आिे. कोर्ी हदलेला सल्ला, उपदेश, मानवर्ार नािी. त्यामुळे कोर्ाशीच 
पटर्ार नािी. त्यात नातेवाईक मंडळीचा त्रास, कौटंुबबक गैरसमर्, वाद, भांडर्तंटे यांची भर 
पडण्याची शक्यता हदसते. राित्या र्ागेबाबतच े वाद असतील तर गिृसौख्य कसे लाभर्ार ? 
मनथताप िोऊन  अनारोग्य िोण्याचीच शक्यता हदसते. क्वचचत कोर्ास मोठा आर्ार िोरे्िी शक्य 
आिे. र्पा. पर् गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेने कौटंुबबक सुख, समत्रसुख लाभू शकेल. कािी मंडळीना 
थथावर खरेदीचे योगिी येतील.. नोकरीत महिन्याच्या पूवाणधाणत वररष्टठांचा त्रास सिन करावा 
लागण्याची शक्यता आिे. तसेच अपेिाभंग िोरे्िी संभवते.  पर् महिन्याच्या उत्तराधाणत पररत्थथती 
पालटेल. सवण प्रकारच े आरोग्य उत्तम रािील व सुखसमाधान लाभेल. शाथत्रीय संशोधन कायाणत 
कायणरत असर्ारांना व गपु्त पोलीस खात्यातील मंडळीना काळ अनुकुल व प्रगततकारक िोईल. शकु्र 
ग्रि या राशीच्या सप्तम थथानी गेल्यावर र्ीवनसाथीच ेअनारोग्याबाबत उपाययोर्ना करावी लागेलस े
हदसते. संतततसुखाच े दषॄ्टटीने महिन्याचा उत्तराधण तापदायक िोण्याचीच शक्यता हदसते. मुलांपैकी 
कोर्ाच े आर्ार, कोर्ाची आचरर्ववषयक समथया यांमुळे त्रथत व्िाल. या राशीच्या गभणवती 
त्थत्रयांनी मन व बुद्धी शांत ठेवावी व अकारर् दगदग करू नये.  दररोर् तनयसमतपरे् " बावन्न  



श्लोकी गुरुचररत्रा" च ेपठर् करा.  
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