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(१) मेष - या  रािीच्या  मंडळीना या महिन्याचा  पूिाार्ा जीिनाच्या सिाच क्षेत्ांत अधर्क मनस्ताप 
देणारा असा  अनुभिास  येण्याची  दाट िक्यता हदसते. विय जनांपासून  दरूत्ि येणे, छुप्या ित्ूचंा 
त्ास, नोकरीत िररष््ांचा त्ास, संततीच े आजार,िैिाहिक जीिनातील कटकटी, स्ित:चे ि 
जीिनसाथीच े अनारोग्य,  अिा  पररस्स्थतीत बदसल्ला देणारे कुशमत् अिापैकी विविर् िकारच्या 
घटनांमुळे असह्य मनस्ताप  सिन  करािा  लागेलसे  हदसते. त्यात  भर  म्िणून आधथाक 
समस्या ननमााण िोण्याची िक्यतािी  जाणिते. अिा  बबकट  िसंगी मनािर ताबा ्ेिून, सतंापािर 
ननयंत्ण ्ेिून ि अिंकारी स्िभािाला  लगाम  घालून  नम्रतेच े  आचरण  करूनच विपरीत  
काळािी  मुकाबला केला पाहिजे. 
महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  ननदान  नोकरी-व्यिसायास तरी  काळ अनकुुल िोईल ि मनोनुकुल 
घटना घडतील असे ननस्चचत िाटते.  महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात िारीररक  कष्ट ि 
दगदगीमुळे उष्णता भडकून या रािीच्या कािी मंडळीना उष्णतेच े विकार त्स्त करतील. कािींना 
मूळव्यार्ीसारखे आजार िोण्याची िक्यता हदसते. घरीदारी आचरण सतत सािर्ानतेनेच करा. 
अपघात भय संभिते. तसेच जलभय, विषभय आिेच. जपा. श्रद्धा असेल तर श्रीगजाननाची उपासना 
अनुकुल िोईल. 
(२) वषृभ - गुरु-िुक्राच्या अनुकुलतेने सध्या या रािीची मंडळी गुलिौिी ि ऐषारामविय झाली 
असण्याची िक्यता जाणिते.  या िुभ ग्रिांच्या अनुकुलतेने सिा िकारच े आरोग्य सुर्ारेल ि 
संिोर्नात्मक बौवद्धक कायाक्षेत् असणारांकडून िास्त्ीय संिोर्नात्मक लेखनकाया िोणे संभिते. तसेच 
कलाके्षत्ातील मंडळीना काळ अनुकुल ि लाभदायक िोईल. या रािीच्या कािी भग्यिंतांना मानाच े
स्थान, िनतष््ा लाभेल; तर कािींना भूशमलाभ िा र्नलाभ िोण्याची िक्यतािी नाकारता येत नािी. 
या रािीच्या व्यापारी मंडळीना स्त्ी-गािकांकडूनच अधर्क अथालाभ िोईल. पण अन्य नोकरी-व्यिसाय 
असणारांना मात् अस्स्थर पररस्स्थतीिी मुकाबला करािा लागण्याची िक्यता हदसते. असे असले तरी 
या रािीच्या मानशसक रोग तज्द्न्यांना, िककलांना, द्रि पदाथा विके्रत्यांना, कोळिाच्या व्यापार यांना 
काळ अनुकुल ि लाभदायक िोईल. पण महिन्याच्या उत्तरार्ाात भागीदारीत व्यापार-व्यिसाय 
असणारांनी मात् भागीदारीत बार्ा येणार नािी याची काळजी घ्यािी. दांपत्यजीिनात जीिनसाथीच े
अनारोग्य, मतभेद िा अन्य कारणामुळे सुखसमार्ान शमळणे कह्ण हदसते. तसेच कौटंुबबक सुखात 
ि गॄिसौख्यात बार्ा येणेिी िक्य हदसते. तसेच लाभस्थानी असलेल्या िषालमुळे मैत्ीत सकारण, 
अकारण वितुष्ट येणे संभिते. जपा. श्रद्धा असेल तर कुलदैिताची उपासना अनुकुल िोईल. 
(३) ममथनु - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याचा पूिाार्ा नोकरी-व्यिसाय, कौटंुबबक सुखसमार्ान ि 
गिृसौख्य या दषॄ्टीने अनतिय अनुकुल, र्नलाभदायक ि िसन्नतादायक असा असल्याचा अनुभि 
येईल. पण मुलांपैकी कोणाच े आजारपण, कोणाची आचरणविषयक समस्या, कोणाच े मनाविरुद्ध 
िागणे, अिापैकी कारणांनी संतनतसुखात मात् बार्ा येण्याची दाट िक्यता आिे. जपा. महिन्याच्या 
उत्तरार्ाात मात् विविर् कारणांनी कुटंुबात त्ास, भांडणे िोणे संभिते. त्यामुळे या रािीच्या 
मंडळीच्या आरोग्यािर पररणाम िोणेिी संभिते. जपा. या रािीच्या ज्दया मंडळींचा परर्मीयांिी 



व्यािसानयक संबंर् आिे अिांना अिा संबंर्ामुळे काळ लाभदायक िोईल. महिन्याच्या अखेरच्या 
सप्तािात मनस्तापदायक घटना घडून या रािीच्या कािीना  उष्णताविकारांच्या आजाराला समोरे 
जािे लागेल.   या रािीच्या ज्दया मंडळीना रक्तदाब, हॄदयविकार असे आजार असतील त्यांनी अनत 
विचार करू नये ि मन सतत िातं ्ेिण्याचा ियत्न करािा. िास्त्ीय संिोर्न ि धचककत्सक बौवद्धक 
कायाके्षत् असणारांना  काळ अनुकुल ि िगनतकारक िोईल. इतर नोकरी-व्यिसाय असणारांच्या 
बाबतीत महिन्याचा उत्तरार्ा अस्स्थर असाच असेल. अध्यात्मात रस असणार या या रािीच्या 
मंडळीना उपासने्िारे ि सामास्जक काया करत असणारांना या महिन्याचा काळ िगनतकारक ि 
सुखसमार्ानदायक असा शसद्ध िोईल. श्रद्धा असेल तर शििोपासना अनुकुल िोईल. 
(४) ककक  - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ कौटंुबबक सुख ि गॄिसौख्याच्या दषॄ्टीने 
मनस्ताप देणारा असाच असण्याची िक्यता जाणिते. पण मन िांत ्ेिून विचारपूिाक आचरण 
केल्यास गुरु-िुक्राच्या अनुकुलतेमुळे घडणार या मनोनुकुल गोष्टींचा आनंद लुटू िकाल. मुलांपैकी 
कोणाच ेआजारपण, कोणाला आलेले नैराचय अिापैकी कारणामुळे अपेक्षक्षत संतनतसुख शमळणे िक्य 
िोईलसे हदसत नािी. या रािीच्या गभािती स्स्त्यांनी वििषे जपािे. स्थािरसंबंर्ी िाद असतील तर त े
विकोपास जाणार नािीत याकड ेलक्ष ्यािे. कािी मंडळीना राित्या जागेसंबंर्ीचा त्ास सिन करािा 
लागेल. महिन्याच्या उत्तरार्ाात नोकरी-व्यिसायात मनोनुकुल घटना घडतील. जन्मकंुडलीतील 
योगानुसार बढती, ितेनिाढ, उच्च पद, मानाच ेस्थान अिापैकी कािीतरी आनंददायक घटना घडणे 
संभिते. पाण्यािी संबंधर्त नोकरी-व्यिसाय असणारांनी सतत सािर् रािािे. जलभय संभिते. तसचे 
विषभयिी संभिते. जपा. िास्त्ीय संिोर्न ि धचककत्सक बौवद्धक नोकरी-व्यिसाय असणारांना 
िगतीच्या दषॄ्टीने काळ अनुकुल िोईल. या रािीच्या कािी भाग्यिंत मंडळीना परदेिगमनाच ेयोग 
येतील; तर कािी मंडळीना दरूच्या ििासाच े योग येतील. गुरुच्या अनकुुलतेने या रािीच्या कािी 
मंडळीना विविर् मागाांनी र्नलाभ िोणे संभिते, तर कािी मंडळीना िािनसुख िाप्त िोईल. या 
रािीच्या वि्यार्थयाांना िैक्षणणक िगतीस काळ अनुकुल  िोईल. या रािीच्या वििािेच्छू  
युिकयुितींच े

वििाि ्रण्याची िक्यता आिे. 
(५) म िंह - या रािीच्या मंडळीनी या महिन्याच्या काळात सिा िकारच्या आरोग्याकड ेलक्ष ्यािे, 
असे आिजूान सांगािेसे िाटते. कारण सततच्या मनस्तापामुळेच िारीररक उष्णता भडकून अनारोग्य 
िोणे संभिते. रक्तदाब, हॄदयविकार असे आजार असणारानी तर मन ि बुद्धी सतत िांत ्ेिली 
पाहिजे. कािीना डोळ्याच्या दखुण्याचा आजार त्स्त करील. अस्िस्थ मनस्स्थतीत कुसंगतीची भर 
पडल्यास नको त ेघडले. ि त्यामुळे र्ननाििी िोणे िक्य आिे. िािने निेमी सािर्ानतेनेच चालिा. 
अपघात भय आिेच. एखादी भािंडविषयक समस्या त्स्त करण्याची िक्यता हदसते. तसेच िनन-
मंगळामुळे दखुापत, इजा िोणे संभिते. जपा. या रािीच्या युिकांना उत्तम नोकरी िा निे कायाक्षेत् 
शमळू िकेल. िै्यकीय व्यिसाय, यांबत्कतांबत्क नोकरी-व्यिसाय, िककली-सल्लागारी व्यिसाय, 
धचककत्सक बौवद्धक व्यिसाय, शिक्षणक्षेत्, लोखडं ि कोळसा व्यापारी अिा सिाांना काळ अनुकुल, 
िगनतकारक ि लाभदायक िोईल. रािूमुळे कौटंुबबक सुखात बार्ा येणे िक्य आिे. तसेच महिन्याच्या 
अखेरच्या सप्तािात स्थािर मालमत्तेबाबत ककंिा राित्या जागेविषयीची समस्या त्स्त करील. 
दाम्पत्यजीिनातिी अपेक्षक्षत सुखसमार्ान शमळणे कह्ण हदसते. पण गुरु-िुक्राच्या अनुकुलतेन े



मर्नू मर्नू मनोनुकुल घटना घडतील ि विपरीत काळ सुसह्य िोईल. श्रद्धा असेल तर 
श्रीगजाननाची उपासना अनुकुल िोईल.  

(६) कन्या - िननदेिांच्या साडसेातीचा काळ आणण त्यात रवि-मंगळ-बुर् िे नतन्िी ग्रि िनतकुल 
असल्यामुळे या रािीच्या मंडळीनी मन अगदी िांत ्ेिून ि अविचारी बुद्धीला लागाम घालून संयम 
ि सिनिीलतेच ेआचरण केल्यासच िोणारा मनस्ताप सुसह्य िोईल ि िारीररक अनारोग्यिी फ़ारसे 
बबघडणार नािी. अकारण श्रम ि दगदग केल्यास त्ाण नािीसे िोणारा थकिा येईल. जपा. घरीदारी 
सतत मनाविरुद्ध घटनाच घडत असल्याचा अनुभि येईल. त्यामुळे गिरे नैराचय येणे संभिते. 
कोटािकरणे असतील तर ती पुढे ढकला. श्रद्धेन े श्रीिनुमानाची उपासना करा. त्यामुळे मन खबंीर 
िोईल ि उत्साि िाढेल; आणण विपरीत पररस्स्थतीला टक्कर देण्याची क्षमता िाप्त िोईल. नपेक्षा 
गिरे नैराचय येऊन उगीचच आपल्याला कािी तरी आजार झाला असल्याची भािना िबळ िोईल. या 
रािीच्या ज्दया मडंळीचा भागीदारीत व्यापार-व्यिसाय आिे त्यांनी भागीदारीत संियाने बार्ा येणार 
नािी याची काळजी घ्यािी. तसेच दांपत्यजीिनातिी जीिनसाथीिी मतभेद िोणार नािीत याची 
काळजी घेतल्यास िैिाहिक जीिनातील सुखिांतीत बबघाड िोणार नािी. ज्दयांची आध्यास्त्मक ििॄत्ती 
आिे त्यांना उपासने्िारे मन:िांती शमळू िकेल. गुरु-िुक्राच्या अनुकुलतेने मर्नू मर्नू मनोनुकुल 
घटना घडतील, कौटंुबबक सुख लाभेल, ि िा विपरीत काळ सुसह्य िोईल. 
(७) तुळा - या रािीच्या मंडळीचा िननदेिांच्या साडसेातीचा काळ चालू आिेच. त्यात िट्टी स्िभाि, 
मानापमान फ़ार, स्ित:च ेि जीिनसाथीचे अनारोग्य यांची भर, कािी मंडळींच्या कौटंुबबक कलिांमुळे 
कुटंुबातील सदस्यांच े झालेले स्थलांतर, अन्य िनतकुल घटना अिापैकी कारणांनी या रािीच्या 
मंडळीना असह्य मनस्ताप सिन करािा लागत असेल. अिा पररस्स्थतीत या रािीच्या मंडळीचे मन 
अनतिय भािनािील झाले असणेिी िक्य आिे. पण ज्दया मंडळीना अध्यात्मात रस असेल त्यानंा 
उपासने्िारे कािी िमाणात मानशसक िांती शमळू िकेल. केिळ अनत विचारात िेळ घालिू नका. 
डोकेदखुीचा ककंिा मेंदवूिकाराचा त्ास िोण्याची िक्यता आिे.  कािी मंडळीना मुदतीच्या तापाचा त्ास 
सिन करािा लागेल. पण गूढ संिोर्न कायाात कायारत असणारांना मात् काळ िगतीच्या दृष्टीन े
अनुकुल िोईल. िासकीय, ननम-िासकीय नोकरदार मंडळीना महिन्याचा पूिाार्ाच अनुकुल िोईल. 
इतर नोकरी-व्यिसाय असणार या मंडळीच्या कायाात मात् अडचणी, अडथळे ननमााण िोण्याची िक्यता 
हदसते. केतूमुळे या रािीच्या कािींना रक्तविकार, कािींना त्िचाविकार तर कािींना मुख-दंतरोगाच्या 
विकाराचा त्ास सिन करािा लागेलसे हदसते. अिािी पररस्स्थतीत ज्दया मंडळींच्या जन्मकंुडलीत 
अचानक र्नलाभ योग आिे अिापैकी कोणास अचानक र्नलाभ िोणेिी संभिते. श्रद्धा असेल तर 
शििोपासना अनुकुल िोईल. 
(८) वॄश्चिक - या रािीच्या मंडळींचा िनीच्या साडसेातीचा काळ सुरू झाला आिे. सतत मनाविरुद्ध 
घडणार या घटना, त्यामुळे िोणारा मनस्ताप, त्यात कािी जुन्या िकरणांचा िोणारा त्ास, त्यामुळे 
येणारे नैराचय ि बबघडणारे आरोग्य अिापैकी विविर् कारणांनी बेजार करणार या काळािी मुकाबला 
करािा लागणार आिे. पण िासकीय, ननम-िासकीय नोकरदार मंडळीना या महिन्याचा सिा काळ 
िगनतकारक ि लाभदायक िोईल. पण महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात अडचणी, मनस्ताप सिन 
करािा लागेलसे हदसते. िुक्राच्या अनुकुलतेने थोरामोठयांची कृपा लाभेल ि मनोनुकुल घटना घडले. 
या रािीच्या कािी मंडळीना कीती, िशसद्धी शमळणेिी संभिते. या रािीच्या उच्च बौवद्धक ि कला 



क्षेत्ात  तसेच िास्त्ीय  संिोर्न क्षेत्ात अभ्यास करत असणार या वि्यार्थयाांना िगतीच्या दषॄ्टीन े
काळ अनुकुल िोईल. मन ि बुद्धी िांत ि स्स्थर राखनू संयम ि सिनिीलतेच ेआचरण केलेत तर 
खपूच सुखाच ेिोईल ि घडणारे विपरीत टळून गॄिसौख्य लाभेल. गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेने स्नेिसंबंर् 
िा िेमसंबंर् घट्ट िोतील. वििािेच्छू युिकयुितींच ेवििाि ्रतील ि संपन्न िोतील.  या महिन्यात 
िसूनतकाळ असणार या महिलांना पुत्िाप्ती िोणे संभिते. या रािीच्या व्यापारी मंडळीना िगती ि 
र्नलाभ या दषॄ्टीने या महिन्याचा काळ अनुकुल िोईल. श्रद्धा असेल तर श्रीगणेि ि श्रीिनुमान 
उपासना अनुकुल िोईल. 
(९) धनु - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याचा उत्तरार्ाच अधर्क अनुकुल ि लाभदायक िोईलसे 
हदसते. गुरु ग्रिाच्या अनकुुलतेने सिा िकारच ेआरोग्य उत्तम रािील. पण महिन्याच्या उत्तरार्ाात िा 
गुरु ग्रि  नोकरी-व्यिसायात मनोनुकुल घटना घडविण्यास पूरक िोईल. या रािीच्या अष्टम स्थानी 
असलेला कका  रािीचा िुक्र अनुकुल असल्यामुळे या रािीच्या कािी मंडळीना भूशमलाभ, कािीना 
र्नलाभ तर कािीना मानाचे, िनतष््ेच े स्थान शमळण्याची िक्यतािी हदसते. िासकीय, ननम-
िासकीय नोकरदार मंडळीना िगती, यि, अथालाभ, िनतष््ा अिापैकी कािी िाप्त िोण्याची दाट 
िक्यता आिे. िककली, हििबे, धचककत्सक बौवद्धक व्यिसाय असणारे, लोखडंी सामानाच े व्यापारी 
यांना महिन्याचा उत्तरार्ा वििषे अनुकुल ि लाभदायक िोईल. इतरांना कष्ट, पररश्रम करूनच 
अपेक्षक्षत अथािाप्ती करून घ्यािी लागेल. नेपच्यूनमुळे या रािीच्या मंडळींच े मन अनतिय 
भािनािील झाले असण्याची िक्यता जाणिते. अध्यात्मात वििषे रुधच असणारांना तसेच गूढ 
संिोर्नात रस असणारांना िगती करण्यास काळ अनुकुल िोईल. या रािीच्या कािी मंडळीना 
जलििासाच े तर कािीना परदेिगमनाच े योग संभितात. कािी मंडळीना मौल्यिान िस्तूंचा लाभ 
िोणेिी िक्य हदसते. पण गैरसमजाने मैत्ीत वितुष्ट येण्याची दाट िक्यतािी नाकारता येत नािी. 
जपा. मात् महिन्याच्या पूिाार्ाात जीिनाच्या सिाच क्षेत्ांत विरोर्ी ि िनतकुल पररस्स्थतीला सामोरे 
जािे लागेल. काळ िनतकुल आिे याची जाणीि ्ेिून मनािर संयम ्ेिून, सिनिील बनून नम्रतेच े
आचरण केलेत तर सिा सुखाचचे िोईल. 
(१०) मकर - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात ग्रिमान फ़ारसे अनुकुल नािी, असेच 
म्िणािे लागेल. स्ित:च,े जीिनसाथीचे ि संततीच ेअनारोग्य, नोकरीत िररष््ांिी मतभेद, भांडणे, 
मानिानी, कािींची पदािनती, विविर् कारणांनी िोणारा मनस्ताप, घरातील िडील मंडळींचा विरोर् 
अिा घरीदारी िनतकुल असणार या पररस्स्थतीिी मुकाबला करत विपरीत काळाला सामोरे जािे 
लागणार आिे याची जाणीि ्ेिा आणण सतत मनािर संयम ्ेिून, अत्यंत सिनिील बनून, स्जभेला 
लगाम घालून नम्रतेच ेआचरण करा, असे या रािीच्या मंडळीना आिजूान सांगािेसे िाटते. अनुकुल 
असणार या गुरु ग्रिािर विचिास ्ेिा, श्रीिनुमानाची आणण श्रीगणिाची उपासना करा, त्यामुळे अिा 
विपरीत काळातिी मर्नू मर्नू मनाला हदलासा देणार या घटना घडतील ि िरीरमनाच े आरोग्य 
फ़ारसे बबघडणार नािी. या रािीच्या स्ितंत् व्यिसाय करत असणार या मंडळींच्या व्यिसायात 
अडचणी येण्याची ि खळबळजनक घटना घडण्याची िक्यता हदसते. जपा. नोकरी कोणतीिी असो, 
कामाचा ताण सिन करािा लागेल. िाममागा र्नाचा मोि टाळाच.तसेच जुगार, लॊटरीच्या मोिात 
अडकू नका. हदनांक १९-२० ि हदनांक २४-२५-२६ या पाच हदििी मानशसक दषॄ््या कािी 
अनुकुल/िनतकुल घडण्याची दाट िक्यता हदसते. तसा अनुभि आल्यास कळिा. महिन्याच्या 



अखेरच्या  तीन हदिसांत जन्मकंुडलीतील  योगानुसार विविर् िकारच्या सुखद घटना घडतील. उच्च 

बौवद्धक ि िास्त्ीय संिोर्न क्षेत्ातील मंडळीना मात् काळ िगनतकारक ि यिदायक िोईल. 
परदेिगमन योग येण्याची िक्यता आिे. 
(११) कुिं भ - सध्या या रािीच्या मंडळींच ेमन अनतिय कोमल झाले असले पाहिजे. तसे असेल तर 
थोडिेी मनाविरुद्ध घडले तरी लगेच गिरे नैराचय येत असािे. अिा पररस्स्थतीत या रािीच्या 
मंडळींच्या ितामान अस्स्थर, चचंल स्िभािामुळे, अविचारी आचरणामुळे, स्जभेला लगाम घातला जात 
नसेल तर असह्य मनस्ताप सिन करािा लागत असेल. गुरु ग्रि कौटंुबबक ि गॄिसौख्य देण्यास 
अनुकुल आिे; पण कोणािी पटिून न घेण्याच्या ितामान स्िभािामुळेच याना सुखसमार्ान लाभत 
नसेल. नोकरी-व्यिसायास काळ अनुकुल िोईल. कािी मंडळीना बढती, अधर्कारपद असे कािी 
शमळणेिी संभिते. कलाक्षेत्ातील मंडळीना काल अनुकुल ि िगनतकारक िोईल, पण मन ि िुद्धीिर 
ननयंत्ण ्ेिूनच आचरण झाले पाहिजे. या रािीच्या मंडळीना सध्या आरोग्यविषयक समस्यािी 
अस्िस्थ करीत असतील. अपचन, पोटविकार, मूत्ाियविकार अिापैकी कसला तरी त्ास बेजार करत 
असेल. कािी मंडळीना ताप येणे, कसल्या तरी भयािि गोष्टीचा असह्य त्ास िोणे अिापैकी 
िारीररक-मानशसक आजार िोणे संभित.े दरूच्या ििासाच ेयोगिी संभितात; पण ििासात मनस्ताप 
िोण्याची िक्यतािी नाकारता येत नािी. महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात या रािीच्या नोकरदार 
मंडळीना  कामाचा ताण सिन करािा लागेलसे हदसते. शििाय िररष््ांिी िाद, भांडण, मतभेद 
िोणेिी िक्य आिे. जपा. या रािीच्या व्यापारी मंडळीना मात् िा सप्ताि लाभदायक िोईल. 
(१२) मीन - या रािीच्या मंडळींचा स्िभाि सध्या अनतिय चचंल, लिरी, र्ाक, दडपण सिन न 
िोणारा असा झाला असण्याची दाट िक्यता आिे. अिा पररस्स्थतीत मानशसक व्यग्रता, धचतंा 
आहदमुळे मनाविरुद्ध थोडेिी कािी घडले तर लगेच गिरे नैराचय येत असले पाहिजे. या रािीच्या 
िैचाररक लेखनाची आिड असणारांच े लेखन ग्रंथरूपाने िशसद्ध िोण्यास काळ अनुकुल आिे. 
बंर्िुगााकडून िोणारा मनस्ताप ि द:ुख यातून हदलासा शमळािा यासा्ी या रािीच्या मंडळीनी 
आध्यास्त्मक उपासनेचा अिलंब करािाच, असे आग्रिाने सांगािेसे िाटते. गुरु-िुक्राच्या अनुकुलतेन े
कौटंुबबक सुखसमार्ान लाभेल पण त्यासा्ी िोणारी घरगुती भांडणे विकोपाला जाणार नािीत याची 
काळजी घ्यािी लागेल. . कलाक्षेत्ातील मंडळींना िगती ि यि लाभण्यास काळ अनुकुल िोईल.  या 
रािीच्या िासकीय, ननम-िासकीय नोकरदार मंडळीना महिन्याचा पूिाार्ाच अनुकुल िोईल ि 
मनोनुकुल घटना घडतील. पण महिन्याच्या उत्तरार्ाात मात् आरोग्यविषयक समस्यांनी त्स्त व्िाल. 
ताप, अपचन, पोटाच े विकार, अन्य उष्णताविकार अिापैकी आजारािी मुकाबला करािा लागेलसे 
हदसते. जपा. या रािीच्या कािी मंडळीना महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात ििासाच ेयोग येतील; 
पण ििासात त्ास ि मनस्ताप सिन करािा लागण्याची िक्यता आिे. श्रद्धा असेल तर गुरु 
दत्तात्येाची उपासना ि बािन्न चलोकी गुरुचररत्ाचे पारयण करािे. 
 
 
                               -----ooooo-----   


