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(१) मेष - या रािीच्या मंिळीना या महिन्याच्या काळात अनुकुल/प्रततकुल असे संशमश्र प्रकारच े
अनुभि प्राप्त िोतीलसे हिसते. केिळ गुरु-िुक्र िे िोन िुभ ग्रि कािी प्रमाणात अनुकुल िोणार 
असल्याने या रािीच्या मंिळीना या महिन्याचा काळ सुसह्य िोईल. महिन्याच्या पूिाार्ाात प्रिास 
आिश्यक ि नाइलाज असेल तरच करा. कारण प्रिासात मनस्ताप ि मानिानी िोणे संभिते. 
महिन्याच्या उत्तरार्ाात मंगळ ग्रि या रािीच्या ििम स्थानी गेल्यािर नोकरी-व्यिसायात 
खळबळजनक घटना घिण्याची िक्यता हिसते. िररष््ांिी मतभेि, िाि िोणे संभिते. त्यामुळे 
स्ित:च ेिारीररक-मानशसक आरोग्य बबघिण्याची िक्यतािी नाकारता येत नािी. िाममागा र्न सिज 
शमळणे िक्य असले तरी तो मोि कटाक्षाने टाळाच. िोत्याच ेनव्ित ेिोईल. जपा. पण िा  मंगळ 
उच्च रािीत जात असल्याने यांबिकतांबिक व्यिसाय, औषर्ी व्यिसाय, िैद्यकीय व्यिसाय 
असणारांना माि अनुकुल िोईल. रवि ग्रि पूणापणे प्रततकुल असल्याने सतत मनाविरुद्ध घटना 
घितील ि असह्य मनस्ताप सिन करािा लागेल. यास्ति मन िांत ्ेिा, सिनिील व्िा, नम्रतेच े
आचरण करा म्िणजे प्रततकुल काळाचा मनस्ताप सुसह्य िोईल. महिन्याच्या पूिाार्ाात या रािीच्या 
अष्टम स्थानी रािूयुक्त मंगळ असेल ि त्यामुळे िैिाहिक जीिनातील सुखात बार्ा येणे संभिते. 
जीिनसाथीच्या अनारोग्याकि े वििषे लक्ष द्यािे लागेल. या रािीच्या व्ययस्थानी िषालसारखा 
विक्षक्षप्त ग्रि असल्याने सिैि सािर्ानतेने आचरण िोणे अगत्याच ेआिे. कुसंगतीपासून जपा. गरुु-
िुक्राच्या अनुकुलतेने माि मनोनुकुल घटना घितील ि प्रततकुल काळ सुसह्य िोईल. श्रद्धनेे 
गणेिोपासना कराच. 
(२) वॄषभ - या रािीच्या मंिळीना या महिन्याच्या काळात रवि-मंगळ िे िोन्िी ग्रि अततिय 
प्रततकुल असणार आिेत. त्यामुळे स्ित:च ेआरोग्य बबघिण्याची िक्यता हिसते. कािींना  अपचन, 
पोटाच े विकार, तर कािीना मूिाियविकाराचा िास िोणे संभिते. कािी मंिळीना मूळव्यार्ीसारख्या 
उष्णताविकारांचा िास िोणे संभिते. तसेच कािीना अकारण िारीररक-मानशसक कष्ट िोतीलसे 
हिसते. शििाय पाणी ि िीज यांपासून र्ोकािी संभितो. जपा. महिन्याच्या उत्तरार्ाात िक्यतो 
प्रिास करू नका. अकारण मनस्ताप िोणे संभिते. या रािीच्या व्यापारी मंिळीना स्िी-ग्रािकांकिूनच 
अधर्क आधथाक लाभ िा िानी िोतीलसे हिसते. जपा.  मानसोपचारतज्नन्य, द्रि पिाथा व्यापारी, 
लोखिं, कोळसा व्यापारी, धचककत्सक बौवद्धक व्यिसाय िा संिोर्नात्मक व्यिसाय असणारांना काळ 
अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभिायक िोईल. इतर नोकरी-व्यिसाय असणारांना माि अस्स्थर 
परस्स्थतीला सामोरे जािे लागेल. तसेच हिनांक ९-१० िे िोन हििस असह्य मनस्ताप िेणारे 
्रण्याची िक्यता हिसते. जपा. गुरु-िषालमर्ील लाभयोगामुळे या रािीच्या कािी भाग्यिंत 
मंिळीी्च्या जीिनात कसली तरी लाभिायक घटना घिणे संभिते. माि शमिांिी भांिणे, िाि टाळा. 
िािने जपून ि सािर्ानतनेे चालिा. अपघातभय आिे. जपा. श्रद्धा असेल तर शििोपासना अनुकुल ि 
लाभिायक िोईल. 
(३) ममथनु - या  महिन्याच्या  काळात  या रािीच्या मंिळींचा  स्िभाि लिरी िा विक्षक्षप्त िोण्याची 



                                   (२) 
िक्यता हिसते. त्यामळेु सतत मनािर तनयिंण ्ेिूनच आचरण करा. तेच सुखाच े िोईल. 
अध्यात्माची मनापासून ओढ असणारांना उपासनेत प्रगती िोण्यास काळ अनुकुल िोईल. सूचक 
स्िप्ने पितील. तसेच सामास्जक कायाात कायारत असणारांनािी काळ प्रगततकारक ि सुखानंिसंतोष 
िेणारा असल्याचा अनुभि येईल. माि िक्यतो प्रिास टाळा. कारण अिचणी, िास, अपेक्षाभंग आहि 
सिन करािा लगेलसे हिसते.  तसेच कौटंुबबक जीिनात िास ि मनस्ताप सिन करािा लागण्याची 
िक्यता जाणिते. धचककत्सक बौवद्धक िा िास्िीय संिोर्न कायाात कायारत असणारांना, िककली 
व्यिसाय असणारांना काळ प्रगततकारक ि विविर् प्रकारच ेलाभ िेणारा असल्याचा अनुभि येईल. या 
रािीच्या कािी भाग्यितं मंिळीना परिेििारीच ेयोग येतील. मुलांपैकी कोणाच ेआजारपण, कोणास 
आलेले नैराश्य ककंिा जित्ि अिापैकी कारणांमुळे अपेक्षक्षत संतततसुख शमळण्याची िक्यता हिसत 
नािी. जीिनसाथीच े अनारोग्य ककंिा जीिनसाथीिी िोणारे मतभेि अिापैकी कारणांनी िैिाहिक 
जीिनातील सुखसमार्ानात बार्ा येणे संभिते. जपा. भागीिारीत व्यापार-व्यिसाय असणारांनी 
भागीिारीत कािीिी कारणाने बार्ा येणार नािी, याची काळजी घ्यािी. कोटा प्रकरणे असतील तर ती 
पुढे ढकला. सध्या यि शमळण्यास काळ अनुकुल नािी. िासकीय, तनम-िासकीय नोकरिार मंिळीना 
महिन्याचा पूिाार्ाच अनुकुल ि लाभिायक िोईल. महिन्याचा उत्तरार्ा सिा प्रकारच ेअनारोग्य िोणारा 
असल्याचाच अनुभि येईल. श्रीगणेि ि श्रीिनुमान उपासना अनुकुल िोईल. 
(४) ककक  - या रािीच्या मंिळीना या महिन्याच्या काळात ितन-रािूमुळे अपेक्षक्षत गिृसौख्य ि 
मुलांपैकी कोणाच्या आजारपणामुळे अपेक्षक्षत संतततसुख शमळण्याची िक्यता नािी स्थािर संपत्ती 
असेल तर त्यासंबंर्ी िाि िोण्याची िक्यता हिसते.या रािीच्या गभािती स्स्ियांनी अकारण िगिग 
करू नये. नोकरिार मंिळींना िररष्् अधर्कार् याकिून िास िोणे संभिते. वप्रय जनांपासून रारकत 
झाल्यामुळे मन अस्िस्थ रािील. तसेच स्ित:च्या अनारोग्याची काळजीिी घ्यािी लागेल. अपघातभय 
आिेच. जपा. कशमिन, िलाली व्यिसाय असणारांना काळ लाभिायक िोईल. िुक्राच्या अनुकुलतेने 
अपेक्षक्षत कौटंुबबक सुखसमार्ान लाभेल. िासकीय, तनम-िासकीय नोकरिार मंिळीना, यांबिकतांबिक 
व्यिसाय, औषर्विक्री असे व्यिसाय असणार् या या रािीच्या मंिळीना महिन्याचा उत्तरार्ाच अधर्क 
अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभिायक िोईल. महिन्याच्या उत्तरार्ाात जीिनसाथीच्या अनारोग्यामुळे 
िैिाहिक जीिनातील सुखात, भागीिारी व्यापार-व्यिसायात मतभेिांमुळे, गैरसमजामुळे िा संियामुळे 
बार्ा येणे संभिते. तसेच जलभय, विषभय आिेच. जपा. िास्िीय संिोर्न कायाात कायारत 
असणारांना संिोर्नात अपेक्षक्षत प्रगती िोत असल्याचा अनुभि येईल. या रािीच्या भग्यिान 
मंिळीना िरूच्या प्रिासाच े ककंिा परिेििारीच े योग संभितात. या रािीच्या लाभस्थानी असलेल्या 
गुरुमुळे या रािीच्या वििािेच्छू िर्िूरांच े वििाि ्रतील िा संपन्न िोतील. तसेच प्रिासयोगिी 
येतील. विविर् मागाांनी र्नलाभिी िोईल. 
(५) म िंह - या रािीच्या मंिळीना कौटंुबबक सुख ि संतततसुख या िषॄ्टीने या महिन्याचा काळ 
प्रततकुल आिे असेच म्िणािे लागेल. महिन्याच्या पूिाार्ाात कौटंुबबक िाि, मतभेि, िाढता खचा, 
मुलांपैकी कोणाच ेअयोग्य आचरण, मनस्ताप िेणार् या घटना, कोणाच ेअनारोग्य अिापैकी कारणांनी 
िस्त व्िाल. महिन्याच्या उत्तरार्ाात नोकरीत िररष््ांचा िास, घरातील कोणाच े िरू तनघून जाणे 
अिापैकी  कारणांनी  मन अस्िस्थ  िोऊन  मनािरील ताबा सुटून अपघात िोणे संभिते. जपा. या 



                                  (३)   

रािीच्या गभािती स्स्ियांनी वििषे जपािे. या रािीच्या कािी मंिळीना अपप्रचाराचा असह्य मनस्ताप 
सिन करािा लागण्याची िक्यता हिसते. हृियविकार असणारांनी तर मन सतत िातं ि स्िस्थ 
राखण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला पाहिजे. नपेक्षा िारीररक उष्णता भिकून उष्णताविकारांच ेआजार 
बळाितील. जपा. िैद्यकीय व्यिसाय, औषर्ी िास्िासंबंर्ी व्यिसाय, उच्च धचककत्सक बौवद्धक 
व्यिसाय, शिक्षण क्षेि, अकौंटन्सी, िॄत्तपिव्यिसाय  असे नोकरी-व्यिसाय असणारांना महिन्याचा 
उत्तरार्ा अधर्क प्रगततकारक ि लाभिायक िोईल. िांपत्यजीिनात मतभेि, कोणास आलेले नैराश्य, 
कोणाच े अनारोग्य अिापैकी कारणांनी अपेक्षक्षत िैिाहिक जीिनातील सुखसमार्ान शमळेलच याची 
खािी िेता येत नािी. सध्या मीन रािीतील िषाल या रािीच्या अष्टम स्थानी असल्याने या रािीच्या 
मंिळीनी सतत सािर्ानतेने आचरण केले पाहिजे. कारण अपघातभय आिे. या रािीच्या मंिळीनी 
सध्या निीन व्यापार-व्यिसाय करण्याचा विचारिी करू नये. आिे ती नोकरीच व्यिस्स्थत करािी. 
माि ितेी व्यिसाय असणारांना काळ लाभिायक िोईलसे हिसते. 
(६) कन्या - या रािीच्या मंिळींचा ितन ग्रिाच्या सािसेातीचा काळ चालूच आिे, याची जाणीि 
्ेिूनच मन ि विचार काबूत ्ेिनू योग्य असे आचरण सतत कराि,े असे आग्रिाने सांगािेस ेिाटते. 
कुटंुबात मनस्ताप िेणार् या घटना घितील. आधथाक समस्या िस्त करतील. पण िगमगून न जाता 
खबंीर मन ि विचारिक्तीच्या जोरािर या प्रततकुल काळािर मात करू िकाल. रवि-रािू अनुकुल 
असल्यामुळे महिन्याच्या पूिाार्ाात नोकरी-व्यिसायात आपल्या कतॄात्िाचा ्सा उमटिू िकाल. िररष्् 
अधर्कारी खषू िोतील. त्यामुळे सुखसमार्ान लाभेल. पण महिन्याच्या उत्तरार्ाात माि रवि-मंगळ-
बुर् िे ततन्िी ग्रि प्रततकुल िोणार असल्याने कौटंुबबक सुखात ि गॄिसौख्यात कािीिी कारणाने बार्ा 
येणे संभिते, जपा. राित्या जागेची समस्या, स्थािर समस्या िस्त करतील. महिन्याच्या  
उत्तरार्ाात 

मुलांपैकी कोणाच्या अयोग्य आचरणामुळे ककंिा आरोग्यविषयक समस्येमुळे संतततसुखात बार्ा येणे 
संभिते. जपा. या रािीच्या गभािती स्स्ियांनी अकारण िगिग करू नये. या रािीच्या कािी मंिळीना 
उगीचच आपल्याला कािी तरी आजार झाला असल्याची भािना िस्त करील. काल्पतनक धचतंेनेच 
त्यांना अकारण मनस्ताप सिन करािा लागेल. या रािीच्या ज्नया मंिळींचा भागीिारीत व्यापार-
व्यिसाय असेल त्यांनी व्यिसायात गैरसमजाची ककंिा संियाची पररस्स्थती तनमााण िोणार नािी, 
याची काळजी घ्यािी. जीिनसाथीच्या लिरी ि विक्षक्षप्त आचरणामुळे िाि, मतभेि िोणे संभिते. 
जपा. कोटाप्रकरणे असतील तर ती पुढे ढकला. अध्यात्माची मनापासून ओढ असणारांना उपासनेद्िारे 
अपेक्षक्षत प्रगती सार्णे िक्य िोईल. िररोज िनुमानचालीसा श्रद्धेने िाचाच. 
(७) तुळा - या रािीच्या मंिळीना ितन ग्रिाची सािसेाती चालू आिेच. पण राशिस्थानी उच्च रािीचा 
ितन असल्यामुळे असह्य मनस्ताप िेणार् या घटना घिण्याची िक्यता िाटत नािी. केिळ सकारण 
िा अकारण मन अस्िस्थ रािील ि त्यामुळे गिरे नैराश्य येणे संभिते. अस ेअसले तरी महिन्याच्या 
पूिाार्ाात या रािीच्या कािी मंिळीना आधथाक समस्या िस्त करतील; तर कािीना आधथाक 
नुकसानीला तोंि द्यािे लागेलसे हिसते. कािी मंिळीना िोळ्याची िखुणी िस्त करतील. पण बुर्-
िुक्रामुळे मर्नू मर्नू अथालाभ िोणेिी िक्य हिसते. महिन्याच्या उत्तरार्ाात पररस्स्थतीत सुर्ारणा 
िोईल. िासकीय, तनम-िासकीय कायाक्षेि असणारांची मित्त्िाकांक्षा पूणा िोण्यास काळ अनुकुल 



िोईल. कतॄात्ि शसद्ध झाल्यामुळे  कािी मंिळीना  मानाच ेस्थान तर कािीना  उच्च पि शमळू िकेल. 
                                 (४) 
पण विविर् कारणांनी कौटंुबबक सुखसमार्ान ि गिृसौख्य शमळेलच याची खािी िाटत नािी. मन 
अत्यंत भािनािील झाले असल्यामुळे थोििेी कािी मनाविरुद्ध घिले तरी लगेच मनाला असह्य 
िेिना िोतील. अिा पररस्स्थतीत अध्यात्माची ओढ, आिि असेल तर इष्ट िेितेच्या उपासनेद्िारे 
ककंिा शििोपासनेद्िारे मन िांत ्ेिणे िक्य िोईल. उच्च बौवद्धक संिोर्न कायाात कायामग्न 
असणारांना काळ प्रगततकारक िोईल; पण अतत विचार करू नका. त्यामळेु िोकेिखुीचा िास िोईल. 
कािींना तर मेंिवूिकार िोणेिी संभिते. जपा. कािी मंिळीना मुितीच्या तापाला तोंि द्याि े
लागण्याची िक्यता हिसते. या रािीच्या अष्टम स्थानी असलेल्या केतूमुळे कािी मंिळीना त्िचा 
रोग, कािीना मुख-िंतविकार तर कािीना रक्तविकाराचा आजार िोणे संभिते. जपा. जन्मकंुिलीत 
योग असतील तर या रािीच्या कािी मंिळीना अचानक र्नलाभ िा िारसा र्न शमळू िकेल. 
(८) वॄश्चिक - या रािीच्या मंिळीना ितन ग्रिची सािसेाती सुरू िोऊन केिळ एकच िषा झाले आिे. 
राशिस्िामी मंगळ असल्यामुळे ि तो ितन ग्रिाचा िि ु असल्यामुळे विविर् कारणांनी धचतंा, 
मनस्ताप सिन करािा लागेलसे हिसते. तसचे प्रततकुल काळाचा सिा प्रकारच्या आरोग्यािरिी 
पररणाम िोणे संभिते. रक्तिाब, हॄियविकार असणारांनी तर अतत विचार न करता मन अगिी िांत 
राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. उष्णताविकार बळािून घसा िखुणे, मान िखुणे, िाढ िखुणे, 
िोळ्यात खपुर् या िाढणे अिापैकी आजार िोण्याची िक्यता हिसते. महिन्याच्या उत्तरार्ाात आधथाक 
समस्या िस्त करतील. येणे िसूल िोणार नािी; पण िेणे माि द्यािेच लागेल. जपा. सामान्य 
नोकरिार मंिळींना तर खचााची शमळिणी करण्यासा्ी अधर्क कष्ट करािे लागतील. महिन्याच्या 
उत्तरार्ाात ितन-मंगळ कुयोग िोत असल्याने िारीररक इजा िोणे, अपघात िोणे संभिते. जपा. 
हिनांक ११-१२ िे िोन हििस वििषे जपून सिा आधथाक व्यििार ि आचरण करािे. कािी मंिळींच्या 
मागे कोटालचांि लागण्याची िक्यता हिसते. जपा. उच्च बौवद्धक संिोर्न क्षेि, साहित्यतनशमाती, 
कलाके्षि अिा प्रकारचे कायाक्षेि असणारांना काळ अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभिायक िोईल. 
मतभेि, गैरसमज अिापैकी कारणांनी गॄिसौख्यात बार्ा येणे संभिते. या रािीच्या वििािेच्छू 
युिकयुितींना वििाियोग संभितो; तर कािी मंिळीना नैराश्यामुळे िैराग्य घ्यािेसे िाटेल. श्रद्धा असेल 
तर गणेिोपासना अनुकुल िोईल ि त्यामुळे मन िांत ि खबंीर िोईल. 
(९) धनु - या रािीच्या मंिळीना या महिन्याच्या काळात िारीररक-मानशसक अनारोग्याकि े वििषे 
लक्ष द्यािे लागेलसे हिसते. पण या रािीच्या षष्् स्थानी असलेल्या गुरु-केतूमुळे अनारोग्यविषयक 
पररस्स्थती िद्दीबािेर जाणार नािी. केिळ उष्णताविकारांचा िास सिन करािा लागेल. तसेच ितामान 
िट्टी स्िभािामुळे अकारण िारीररक कष्ट, िगिग िोऊन थकािट जाणिेल. रक्तिाब, हॄियविकार 
असणारांनी तर मनक्षोभािर जाणीिपिूाक तनयिंण ्ेिले पाहिजे. तरच मर्नू मर्नू घिणार् या 
मनोनुकुल घटनांच ेसुखसमार्ान लाभेल. सिा प्रकारच्या धचककत्सक बौवद्धक ि संिोर्नात्मक कायाक्षेि 
असणारांना, शिक्षणक्षेि, पिकाररता, िककली-सल्लागारी क्षेि अिी बौवद्धक कायाक्षेि ेअसणारांना काळ 
अनुकुल, प्रगततकारक ि समार्ानकारक जाईल. आधथाक लाभ िोतील. ितामान िट्टी, अिंकारी 
स्िभािािर तनयंिण ्ेिलेत ि आिे त्या ितामान पररस्स्थतीत तक्रार न करता सुखाने कालक्रमणा 
केलीत तरच गिृसौख्य लाभू िकेल. या रािीच्या ज्नया मंिळीना मनापासून अध्यात्माची  ओढ  



आिे,  त्यांच ेमन माि  अत्यंत भािनािील, िलकेरुलके असे झाले असण्याची 
                                  (५) 
िक्यता आिे. त्यामुळे उपासनेद्िारे त्यांना आध्यास्त्मक उन्नती सार्णे िक्य िोईल. या रािीच्या 
कािी मंिळीना जलप्रिासाच े तर कािीना परिेिगमनाचा योग येणे िक्य आिे. मुलांपैकी कोणाच े
अनारोग्य, कोणाची आचरणविषयक समस्या आहि कारणामुळे अपेक्षक्षत संतततसुख शमळेलच याची 
खािी िेता येत नािी. श्रीित्ताियेाची उपासना अनुकुल िोईल. िररोज बािन्नश्लोकी गुरुचररिाच े
प्ण करा. 
(१०) मकर - या रािीच्या मंिळीना या महिन्याचा पूिाार्ाच सिा िषॄ्टींनी अधर्क अनुकुल असणार 
आिे. िासकीय, तनम-िासकीय नोकरिार मंिळींनी जे कािी सार्ाियाच ेते महिन्याच्या पूिाार्ाातच 
सार्नू घेण्याचा प्रयत्न करािा. पण िाममागा र्न सिज शमळणार असले तरी तो मोि टाळािाच.  
िककली, सल्लाी्गारी व्यिसाय असणारे, लोखिंी सामानाच े व्यापारी, खतनज उद्योग असणारे अिा 
सिाांना सुद्धा महिन्याचा पूिाार्ाच अनुकुल ि लाभिायक िोईल. बुर्, िुक्र ि गुरुच्या अनुकुलतेने कला 
ि बौवद्धक क्षेिात कायारत असणारांना क्ोर प्रयत्न केल्यास महिन्याचा संपूणा काळ अनुकुल 
प्रगततकारक ि लाभिायक िोत असल्याचा अनुभि येईल. या रािीच्या विद्यार्थयाांना िैक्षणणक 
प्रगतीच्या िषॄ्टीने संपूणा महिन्याचा काळ अनुकुल असला तरी कािी विद्यार्थयाांच्या शिक्षणात विविर् 
कारणांनी अिचणी, अिथळे तनमााण िोण्याची िक्यतािी जाणिते. या रािीच्या कािी मंिळीना 
पोटाच्या अनारोग्याचा िास सिन करािा लागेल.  हिनांक ९-१० आणण हिनांक १५-१६ िे चार हििस 
अधर्क तापिायक िोणे िक्य आिे. महिन्याच्या उत्तरार्ाात सतत मनाविरुद्ध घटना घित असल्याचा 
अनुभि येईल. जुनी िबलेली कािी प्रकरणे असतील तर ती पुन्िा उकरली जाऊन त्यांचा असह्य 
मनस्ताप सिन करािा लगेल. त्यामुळे िारीररक उष्णता भिकून उष्णताविकारांचा िास िोईल. जपा. 
विविर् कारणांनी अपेक्षक्षत संतततसुखातिी बार्ा येणे संभिते. सिा आधथाक व्यििार विचारपूिाक ि 
सािर्ानतेनेच करा. आधथाक घोटाळे िोण्याची िाट िक्यता आिे. या रािीच्या कािी भाग्यितं 
मंिळीना परिेिगमनाच े योग येतील. या रािीच्या ज्नया मंिळींच े जन्मनक्षि श्रिण आिे त्यांनी 
श्रीविष्णूची उपासना करािी. 
(११) कुिं भ - सध्या या रािीच्या मंिळींच ेमन अततिय िळिे झाले असून स्िभाि माि अततिय 
अस्स्थर, चचंल ि लिरी झाला असण्याची िाट िक्यता जाणिते. त्यामुळे कळत न कळत विधचि ि 
अविचाराचे आचरण िोत असािे, असे िाटते. मनािर संयम रािात नसल्यामुळे बोलणेिी रटकळ ि 
र्ारिार िोत असले पाहिजे. त्यामुळेच इतरेजन िखुािले जाऊन िरुािले जात असले पाहिजेत. अस े
घित असेल तर मन ि बुद्धीला लगाम लािणे तुमच्याच िाती आिे. मन ि बुद्धी अिी ताब्यात राख ू
िकलात तर खपूच सुखाच े िोईल. अविचाराने अनािश्यक खचा िोणार नािी याची काळजी घ्या. 
नपेक्षा आर्ीच िळव्या झालेल्या मनाला गिरे नैराश्य येईल. जपा. िासकीय, तनम-िासकीय 
नोकरिार मंिळीना या महिन्याचा संपूणा काळ अनुकुल ि लाभिायक िोईल; पण मन ि बदु्धीिर 
तनयंिण ्ेिूनच वििेक बुद्धीने आचरण झाले पाहिजे. या रािीच्या कािी कतॄात्िसंपन्न मंिळीना 
अधर्कारपि ककंिा मानाच ेस्थान प्राप्त िोईल. सामान्य नोकरी-व्यिसाय असणारांना माि कष्ट ि 
पररश्रम करूनच अपेक्षक्षत अथालाभ िोण्यासा्ी प्रयत्न करािा लागेल. महिन्याच्या उत्तरार्ाात मगंळ  
या रािीच्या व्ययस्थानी जाईल तेव्िा तर मनाविरुद्ध अनेक घटना घिण्याची िक्यता जाणित.े 



िांपत्यजीिनात  मतभेि,  िाि िोणे  संभिते. मैिीत वितुष्ट येणे संभिते. त्यािेळी  मन ि  
बुद्धीिर 

                                  (६) 
ताबा राहिला नािी तर अनथा िोईल. जपा. सिनिीलता अगंी बाणल्यास बुर्-गुरु-िुक्राच्या 
अनुकुलतेने गॄिसौख्य शमळू िकेल; पण नातेिाईक मंिळीकिून िास िोणे संभिते. या रािीच्या कािी 
मंिळीना िरूच्या प्रिासाच े योग येतील; तर कािीना मूल्यिान िस्तूंचा लाभ िोणे संभिते.  श्रद्धा 
असेल तर श्रीगणेि उपासना अनुकुल िोईल. 
(१२) मीन - सध्या या रािीच्या मंिळींचा स्िभाि अत्यंत लिरी, चचंल ि अस्स्थर असा झाला 
असण्याची िक्यता जाणिते. कोणीिी समजुतीच्या चार गोष्टी सांधगतल्या तरी ते अपमानास्पि 
िाटत असािे. या रािीची लिान मुले तर सध्या अत्यंत िूि ि व्रात्य झाली असल्याचा अनुभि 
पालकांना येत असला पाहिजे. पण मन माि सतत कसली ना कसली धचतंा करणारे, कसल्या तरी 
विचारात व्यग्र असणारे ि नैराश्यपूणा झाले असण्याची िक्यता जाणिते. कारण बंर्िुगााकिून 
मनस्ताप हिला जात असािा, असे िाटते. महिन्याचा  पूिाार्ा या रािीच्या मंिळीना कौटंुबबक ि 
गॄिसौख्याच े िषॄ्टीने प्रततकुल अनुभि िेणारा असाच शसद्ध िोईल. पण बुर्-िुक्राच्या अनुकुलतेने 
पररस्स्थती सुसह्य अिीच असेल. महिन्याचा उत्तरार्ा या रािीच्या िासकीय, तनम-िासकीय 
नोकरिार मंिळीना अनुकुल ि लाभिायक िोईल. माि िररष््ांिी नमते घेणेच सुखाच ेिोईल. मोठ्या 
अधर्कारी मंिळींच्या ओळखीने इच्छाआकांक्षा पूणा िोतील. कािीना अथालाभ तर कािीना प्रततष््ा 
प्राप्त िोईल. पण या रािीच्या सामान्य नोकरी-व्यिसाय असणारांना माि क्ोर कष्ट-पररश्रम 
करूनच अपेक्षक्षत अथाप्राप्ती करून घेण्याचा प्रयत्न करािा लागेल. या रािीच्या साहिस्त्यकांच ेलेखन 
ग्रंथरूपाने प्रशसद्ध िोईल. गुप्त पोलीस खात्यातील मंिळीना काळ अनुकुल ि प्रगततकारक िोईल. या 
रािीच्या युिकांना कािी तरी निीन सुरू करण्याची ऊमी येणे संभिते. पण त्यांनी सध्या आिे तोच 
नोकरी-व्यिसाय सांभाळािा. महिन्याच्या उत्तरार्ाात मंगळ ग्रि या रािीच्या लाभस्थानी गेल्यािर या 
रािीच्या कािी भाग्यिंताना मूल्यिान िस्तूंचा लाभ िोण्याची िक्यता हिसते. पण शमिांिी भांिणे 
िोऊन मैिीत बार्ा येणेिी िक्य आिे. जपा. श्रद्धेन ेबािन्नश्लोकी गुरुचररिाच ेप्ण करा. 
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