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            दादा दामऱे (dadadamle@hotmail.com) 
(१) मेव - या राऴीच्या मंडलींना ऴनन ग्रष महषन्याच्या ऩूळाचधाचतर् नोकरी-व्यळशायाच्या दषॄ्टीने 
अनुकुऱ षोईऱ. तरीषी हदनांक ५ ते ७ षे तीन हदळश नोकरी-व्यळशायात मनस्ताऩार्रे् जाण्यार्ी 
ऴक्यता हदशते. ऱाभस्थानातीऱ रवळमुले या राऴीच्या ऴाशकीय शेळेत कायचरत अशणार यांना 
महषन्याच्या ऩूळाचधाचत वळवळध प्रकारर् े ऱाभ षोणे शंभळते, या राऴीच्या काषी मंडलींना दरूच्या 
प्रळाशार् े तर काषींना ऩरदेऴगमनार् े योग येतीऱ. ऩण शामान्य नोकरी-व्यळशाय अशणारांना मात्र 
कष्टाने ळ ऩररश्रमानेर् अथचप्राप्ती करून घ्याळी ऱागेऱ. मंगलामुले मैत्रीत वळतुष्ट ननमाचण षोण्यार्ी 
ऴक्यता आषे. जऩा. अध्यात्म ळ शमाजशेळा सेत्रात कायचरत अशणारांना गरुु ग्रषाच्या अनुकुऱतेमुले 
शंऩूणच  महषन्यार्ा काल प्रगनतकारक ळ शुखऴांती देणारा अशल्यार्ा अनुभळ येईऱ. ऩण षा गरुु 
कौटंुबिक शुखाच्या दषॄ्टीने प्रनतकुऱ ळ अऩेसाभंगकारकर् ठरण्यार्ी ऴक्यता आषे. तरीषी महषन्याच्या 
अखेरच्या शप्ताषात ऴुक्रामुले कौटंुबिक शुखशमाधान ऱाभू ऴकेऱ. महषन्याच्या उत्तराधाचत मात्र या 
राऴीच्या शळाांनार् कमीजास्त प्रमाणात प्रनतकुऱतऱेार् शामोरे जाळे ऱागणार आषे. जऩा.  
(२) ळॄवभ - या राऴीच्या ऴाशकीय, ननम-ऴाशकीय शेळेत अशणार या मंडलींना, शऴसणसेत्रात कायचरत 
अशणारांना या महषन्यार्ा शंऩूणच काल अनुकुऱ, प्रगनतकारक ळ ऱाभदायक अशल्यार्ार् अनुभळ 
येईऱ. शामान्य नोकरी-व्यळशाय अशणारांना मात्र कामार्ा ताण शषन कराळा ऱागण्यार्ी ऴक्यता 
आषे. या राऴीच्या काषी मंडलींना षातर् ेशोडून काषी नळीन कराळेशे ळाटेऱ. या राऴीच्या स्ळतंत्र 
व्यळशाय करत अशणारांना अनेक अडर्णींना तोंड देत अऩेसाऩूतीशाठी धडऩडाळे ऱागेऱ. ऩण द्रळ 
ऩदाथाचर् े व्याऩारी ळ मानशोऩर्ारत  यांना मात्र काल अनुकुऱ ळ ऱाभदायक षोईऱ. महषन्याच्या 
अखेरच्या शप्ताषात या राऴीच्या काषी मंडलींना मौल्यळान गोष्टींर्ा ऱाभ षोईऱ तर काषीजणांना 
मैत्रीत वळतुष्ट आल्यामुले अशह्य मनस्ताऩ शषन कराळा ऱागेऱ. या राऴीच्या भाग्यस्थानी अशऱेल्या 
ऴुक्रामुले या राऴीच्या काषीजणांना गुरुकृऩा तर काषींना थोरकृऩा प्राप्त षोईऱ. महषन्यार्ा अखेरर्ा 
शप्ताष मात्र या राऴीच्या शळचर् कऱासेत्राऴी शंिंधधत अशणार या मंडलींना वळवळध प्रकारच्या अडर्णींना 
शामोरे जाळे ऱागेऱ. या राऴीच्या वळद्यार्थयाांना कशल्या तरी त्राशाने अस्ळस्थता ळ जडत्ळ येऊन काषी 
करू नयेशे ळाटेऱ. या राऴीच्या अष्टम स्थानी अशऱेल्या राषूमुले ळैळाहषक जीळनातीऱ शुखात िाधा 
येणे शंभळत;े तर धनस्थानी अशऱेल्या केतुमुले काषींना आधथचक धर्तंा त्रस्त करतीऱ. जऩा.  
(३) शमथनु - या राऴीच्या र्तुथच स्थानी अशऱेल्या ऴननमुले या राऴीच्या मंडलींना वळवळध कारणांनी 
गॄषशौख्यात िाध येत अशल्यार्ा अनुभळ येईऱ. ऩण िुधाच्या अनुकुऱतेमलेु कौटंुबिक शुखशमाधान 
शमलू ऴकेऱ. श्रद्धा अशेऱ तर शऴळोऩाशना अनुकुऱ षोईऱ. महषन्याच्या अखेरच्या शप्ताषात 
अनऩेक्षसतऩणे धनऱाभ ळ नळे शमत्र ऱाभण्यार्ी ऴक्यता आषे. या राऴीच्या दऴम स्थानी अशऱेल्या 
स्ळराऴीच्या गुरुमुले शऴसणसेत्र ळ उच्र् िौवद्धक शंऴोधन सेत्रांत कायचरत अशणारांना, मुत्शद्दी, 
राजकारणी मंडलींना अनऩेक्षसत ऱाभदायक घटना घडत अशल्यार्ा अनुभळ येईऱ. अध्यात्मात 
कायचरत अशणारांना उऩाशनेत प्रगती षोत अशल्यार्ा अनुभळ येईऱ. या राऴीच्या काषी मंडलींना 
ऩरदेऴगमनार् ेयोग येतीऱ. काषींना शूर्क स्ळप्ने ऩडतीऱ. महषन्याच्या ऩूळाचधाचत मात्र प्रळाशात त्राश 
षोणे शंभळते. तशेर् मनावळरुद्ध घडणार या घटनांर्ा त्राश शषन कराळा ऱागेऱ. ऴुक्राच्या अनुकुऱतेने  



                                   (२) 
या राऴीच्या काषी मंडलींना भूशमऱाभ तर काषीनंा मान, प्रनतष्ठा, प्राप्त षोणे शंभळत.े महषन्याच्या 
अखेरच्या शप्ताषात या राऴीच्या शळाांनार् थोरकृऩा ऱाभून शुखशमाधान ऱाभेऱ.  
(४) ककच  - या राऴीच्या मंडलींर्ा स्ळभाळ या महषन्याच्या कालात ऱषरी षोईऱशे हदशते. या राऴीच्या 
मंडलींना या महषन्याच्या कालात जीळनशाथीश कशऱा तरी त्राश अशल्यामुले ळैळाहषक जीळनातीऱ 
शुखात िाधा येणे शंभळत.े महषन्याच्या अखेरच्या शप्ताषात िुध-ऴुक्राच्या अनुकुऱतेने वळवळध प्रकारर् े
ऱाभ षोतीऱ. ऩण रवळ-मंगलाच्या प्रनतकुऱतमेुले अशह्य मनस्ताऩ शषन कराळा ऱागून 
उष्णतावळकारांर्ा त्राश शषन कराळा ऱागेऱ. त्यार्प्रमाणे जीळनशाथी ळ मुऱे यांर् े आजारऩण 
ननस्तराळे ऱागेऱ.तशेर् भाळंडांऴी ळाद मतभेद, भांडणे षोण्यार्ी ऴक्यता हदशत.े महषन्याच्या 
उत्तराधाचत ऴक्यतो प्रळाश करू नका. अशह्य त्राश षोण्यार्ी ऴक्यता आषे. नोकरीत ळररष्ठांऴी ळाद, 
मतभेद षोणे शंभळत.े भाग्यस्थानी अशऱेल्या गुरु-षवचऱमुले अध्यात्म ळ ऴास्त्रीय शंऴोधन सेत्रात 
कायचरत अशणारांना अऩेक्षसत प्रगती शाधणे ऴक्य षोईऱ. प्रगतीच्या वळवळध शंधी र्ाऱून येतीऱ. 
तशेर् ळककऱी, अन्य धर्ककत्शक िौवद्धक व्यळशाय अशणारांनाषी काऱ अनकुुऱ ळ ऱाभदायक षोईऱ.  
जऱभय, अऩघातभय आषे. जऩा. या राऴीच्या ज्या मंडलींर्ा ऩरधमीय मंडलींऴी व्याळशानयक शंिंध 
अशेऱ त्यांना अऴा शंिंधामुले वळवळध प्रकारर् ेऱाभ षोतीऱ.  
(५) शशषं - या राऴीच्या मंडलींर्ा ऴननच्या शाडेशातीर्ा आठ महषन्यांर्ा काल अद्याऩ िाकी आषे. 
याऩूळीर्ा काल भरऩूर अशह्य मनस्ताऩ देणरा अशा शशद्ध झाऱा अशेऱ तर आता ऴननदेळ प्रशन्न 
षोऊन शुख-ऴांनत-शमाधान देण्यार्ार् प्रयत्न करतीऱ. या राऴीच्या धनस्थानी ऴनन अशल्यामुले 
आधथचक व्यळषार शाळधानतेने ळ कोणाळरषी फ़ाजीऱ वळश्वाश न धरता शुरक्षसततेर्ी कालजी घेऊनर् 
करणे अगत्यार् ेषोईऱ. अऴी कालजी घेऊनषी अनऩेक्षसत आधथचक खर्च कराळा कागण्यार्ी ऴक्यता 
हदशते. या राऴीच्या ज्या मंडलींना अगदी शषज ळाममागच धन उऩऱब्ध षोणे ऴक्य आषे त्यांनी 
शाडशेातीच्या कालात या मागाचर्ा अळऱंि करू नये. आजळर जऩऱेऱी प्रनतष्ठा सणात धलुीऱा शमलेऱ. 
जऩा. या राऴीच्या मंडलींच्या जीळनशाथीश कशऱा तरी अशह्य त्राश शषन कराळा ऱागेऱ. तशेर् या 
राऴीच्या व्याऩारीळगाचऱा स्त्री-ग्राषकांकडूनर् अधधक अथचऱाभ षोईऱ. या राऴीच्या ज्या मंडलींर्ा 
व्यळशाय भागीदारीत अशेऱ त्यांनी भागीदारीत गैरशमज ननमाचण षोणार नाषीत यार्ी कालजी घ्याळी. 
तशेर् ज्यांर्ी कोटचप्रकरणे र्ाऱू अशतीऱ त्यांनीषी तारखा ऩुढे ढकऱण्यार्ा प्रयत्न कराळा. दऱाऱी, 
कशमऴनळर व्यळशाय अशणारांना काल अनुकुऱ ळ ऱाभदायक षोईऱ. कौटंुबिक शुखात ळ 
शंतनतशुखात िाधा येणे ऴक्य आषे. या राऴीच्या गभचळती स्त्रस्त्रयांनी वळऴवे जऩाळे. अकारण दगदग 
करू नये.  
(६) कन्या - या राऴीच्या मंडलींर्ा ऴननच्या शाडशेातीर्ा मधऱा काल शध्या र्ाऱू आषे. त्यामलेु 
त्यांनी शतत शाळधानतेनरे् शळच आर्रण कराळे. तशेर् काल प्रनतकुऱ आषे षे शतत ध्यानात घेऊनर् 
मन शतत ऴांत ठेळण्यार्ा प्रयत्न कराळा ळ शंयम आणण शषनऴीऱतेर्ा शतत अळऱंि करून दैनंहदन 
व्यळषार कराळेत. श्रद्धा अशेऱ तर षनुमान उऩाशना अनुकुऱ षोईऱ. आऩल्यार् राशऴस्थानी शध्या 
ऴनन अशल्यामुले वळवळध कारणांनी मनस्ताऩ शषन कराळा ऱागून गषरे नरैाश्य येऊ ऴकेऱ. काषींना 
दरूच्या प्रळाशाश जाळे ऱागेऱ; तर काषींच्या कुटंुिात स्थऱांतरामुले दरुाळा ननमाचण षोण्यार्ी ऴक्यता 
आषे. यामुले स्ळत:च्या ळ जीळनशाथीच्या आरोग्याळर अननष्ट ऩररणाम षोण्यार्ी ऴक्यताषी नाकारता  



                                    (३) 
येत नाषी.या राऴीच्या र्तुथच स्थानी राषू अशल्याने कौटंुबिक शुखात ळ गषृशौख्यात िाधा येणे 
शंभळते. ऩण ऩंर्म स्थानी अशऱेल्या ऴुक्रामुले ऩररस्त्रस्थती अटोक्यात राषीऱ. महषन्याच्या ऩूळाचधाचत 
रवळ ग्रष नोकरी-व्यळशायाश ऩूरक अशेऱ; ऩण उत्तराधाचत अनारोग्यकारक अशार् शशद्ध षोईऱ. 
रवळप्रमाणे मंगलषी अनारोग्यकारकर् षोणार अशून उष्णतावळकार, रक्तवळकार, रृदयवळकार अऴाऩैकी 
आजार ननमाचण करीऱ. तशेर् ळैळाहषक जीळनातीऱ शुखाशषी िाधक षोईऱ. महषन्याच्या उत्तराधाचत 
भागीदारी व्यळशाय अशणारांनी भागीदारीत िाधा येणार नाषी यार्ी कालजी घ्याळी. कोटचप्रकरणे 
अशतीऱ तर ती ऩुढे ढकऱाळीत. या राऴीच्या वळळाषेच्छू युळकयुळतींना वळळाषयोग शंभळतो. 
(७) तुला - या राऴीच्या मंडलींना नुकतीर् ऴनन ग्रषार्ी शाडशेाती शुरू झाऱी आषे. ऩण आऩऱी राऴी 
ऴननर्ी उच्र् राऴी अशल्याने इतर राऴीच्या मंडलींना ऴनीच्या शाडशेातीर्ा जेळढा त्राश शषन कराळा 
ऱागतो तेळढा तुऱनात्मक दषॄ्ट्या तुला राऴीच्या मंडलींना शषन कराळा ऱागत नाषी अशा अनेकांर्ा 
अनुभळ आषे. त्यामुले फ़ार धर्तंा करू नका. शध्या ऴाऱेय, मषावळद्याऱयीन ळ अन्य ऩरीसांर्ा काल 
र्ाऱू आषे. म्षणून या राऴीच्या वळद्यार्थयाांनी आऩऱे शंऩूणच आरोग्य उत्तम राखनू ळ मन आणण िुद्धी 
स्त्रस्थर, ऴांत ठेळून मनाऩाशून ऩरीसेर्ी तयारी करणे आळश्यक षोईऱ. अनारोग्य ळ मनावळरुद्ध 
घडणार या घटना यांमुले अयायाशात िाधा येऊ देऊ नका. या राऴीच्या वष्ठ स्थानी अशऱेऱा स्ळराऴीर्ा 
गुरु ळ उत्तराधाचत रवळ आरोग्य उत्तम राखण्याश मदत करतीऱ. तरीषी महषन्याच्या उत्तराधाचत 
उष्णतावळकारांर्ा त्राश षोण्यार्ी ऴक्यता आषेर्. जऩा. या राऴीच्या गभचळती स्त्रस्त्रयांनी अकारण दगदग 
करू नये. नोकरी-व्यळशायातीऱ प्रगतीश महषन्यार्ा उत्तराधचर् अधधक अनुकुऱ षोईऱ. ऴुक्राच्या 
अनुकुऱतेमुले कौटंुबिक शुख ळ गॄषशौख्य ऱाभऱे. हदनांक २१-२२ षे दोन हदळश अशह्य मनस्ताऩ 
देणारे अशण्यार्ी ऴक्यता हदशते. जऩा.  
(८) ळॄस्त्रिक - कौटंुबिक जीळनातीऱ कऱष, वळरोध, मतभेद यांमुले या राऴीच्या स्त्रस्त्रयांना या 
महषन्याच्या कालात ऴारीररक-मानशशक अशे खऩू कष्ट ऩडणार आषेत. या राऴीच्या काषी मंडलींना 
आधथचक धर्तंा त्रस्त करीऱ; तर काषींना कुटंुिात घडणार या अशमाधानकारक घटना, राषत्या 
जागेिाितर्ी शमस्या अऴाऩैकी कारणांनी अशह्य मनस्ताऩ शषन कराळा ऱागेऱ. ऩण ऴुक्राच्या 
अनुकुऱतेमुले या राऴीच्या काषी भाग्यळंतांना भूशमऱाभ षोणे ऴक्य हदशते. तशेर् काषी मंडलींना 
मान-शन्मान, प्रनतष्ठा प्राप्त षोणेषी शंभळत.े या राऴीच्या व्याऩारीळगाचऱा स्त्री-ग्राषकांकडूनर् अधधक 
अथचऱाभ षोईऱ. रवळ-मंगल ऩूणचऩणे प्रनतकुऱ अशल्यामुले या राऴीच्या मंडलींनी घरीदारी शळच 
हठकाणी मनावळरुद्ध घटना घडणार अशल्यार्े गॄषीत धरूनर् अषंकारी स्ळभाळाऱा मुरड घाऱून, 
मनाळर तािा ठेळून, मन ऴांत, स्त्रस्थर राखनू शंयम ळ शषनऴीऱ िनून नम्रतेर् ेआर्रण केल्याश 
फ़ारशे नुकशान न षोता प्रनतकुऱ काल घाऱळणे शषज ऴक्य षोईऱ. " मषाऩुरे झाड े जाती, तेथे 
ऱव्षाले ळार्ती " षे शंत तुकारामार् े ळर्न आर्रणात आणणेर् शुखार् े षोईऱ. या राऴीच्या 
वळद्यार्थयाांनी आऩऱे शळच प्रकारर् े आरोग्य उत्तम राखनू ळ मन आणण िुद्धी स्त्रस्थर, ऴांत ठेळनू 
मनाऩाशून अध्ययन कराळे; तरर् गुरु ग्रषाच्या अनुकुऱतेने ऩरीसाकालात मनाऩाशून  आत्मवळश्वाशान े
ऩरीसेश शामोरे जाणे ळ अऩेक्षसत यऴ प्राप्त करणे ऴक्य षोईऱ.   
(९) धनु - या राऴीच्या मंडलींना ऴुक्र ग्रषाच्या अनुकुऱतेने ळैळाहषक ळ कौटंुबिक जीळनात अऩेक्षसत 
शुखशमाधान  ऱाभू ऴकेऱ. तशेर्  कुटंुिात ऴुभ घटना घडतीऱ. अऩेक्षसत  अथचऱाभ षोत अशल्यार्ा  
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अनुभळ येईऱ. या राऴीच्या व्याऩारी मंडलींना स्त्री-ग्राषकांकडूनर् अधधक आधथचक ऱाभ षोतीऱ. 
नोकरी-व्यळशायाच्या दृष्टीने या राऴीच्या मंडलींना महषन्यार्ा ऩूळाचधचर् अनुकुऱ अशल्याने त्यांनी जे 
काषी शाधाळयार् े ते महषन्याच्या ऩूळाचधाचतर् शाधनू घेण्यार्ा अटोकाट प्रयत्न कराळा. गुरु ग्रषाच्या 
अनुकुऱतेने महषन्याच्या ऩूळाचधाचतर् अऩेक्षसत गषृशौख्य शमलू ऴकेऱ. ऩण नातेळाईकांऴी भांडणे 
षोण्यार्ी ऴक्यता आषे. जऩा. महषन्याच्या उत्तराधाचत रवळ-मंगलाच्या प्रनतकुऱतेमुले गषृशौख्यात 
वळवळध कारणांनी िाधार् ननमाचण षोत अशल्यार्ा अनुभळ येईऱ. धर्ककत्शक िौवद्धक नोकरी-व्यळशाय 
अशणारांना ळ ऴास्त्रीय शंऴोधन कायाचत रत अशणारांना काल इतरांऩेसा तुऱनाल्मक दृष्ट्या िरा 
जाईऱ. ऩण अन्य प्रकारर्ी नोकरी-व्यळशाय अशणारांना मात्र काल क्रांनतकारक अशल्यार्ीर् भाळना 
षोईऱ. नेऩच्यूनमुले या राऴीच्या काषी मंडलींना ऩरदेऴगमनार् ेतर काषींना जऱप्रळाशार्े योग येतीऱ. 
या राऴीच्या काषी मंडलींर् ेस्थाळर खरेदी-वळक्रीर् ेव्यळषार षोतीऱशे हदशते,. 
(१०) मकर - नोकरी-व्यळशायाच्या दषॄ्टीने या राऴीच्या मंडलींना महषन्यार्ा उत्तराधचर् अधधक अनुकुऱ 
ळ ऱाभदायक षोईऱशे हदशते. ऴाशकीय, ननम-ऴाशकीय नोकरीत अशणारांर् े ळररष्ठांकडून कौतुक 
षोईऱ. रवळ-मंगलाच्या अनुकुऱतेने या राऴीच्या काषी कतृचत्ळशंऩन्न मंडलींना उच्र् ऩद, मानशन्मान 
प्राप्त षोणेषी ऴक्य आषे. महषन्याच्या ऩूळाचधाचत मात्र घरीदारी वळरोधी ऩररस्त्रस्थतीऱार् तोंड द्याळे ऱागेऱ. 
या राऴीच्या भाग्यस्थानी अशऱेऱा ऴनन अनुकुऱ झाऱा नाषी तरी प्रनतकुऱ मात्र मुलीर् षोणार नाषी. 
त्यामुले या राऴीच्या काषींना दरूच्या प्रळाशार् े योग येतीऱ. या राऴीच्या व्ययस्थानी अशऱेल्या 
राषूमुले ळैळाहषक जीळनातीऱ शुखात थोडी िाधा येऊ ऴकेऱ; ऩण षा राषू हषतऴत्रूऩंाशून रसणषी करू 
ऴकेऱ. ळ काषी मंडलींना ऩरदेऴप्रळाशार्ी शंधीषी देईऱ. या राऴीच्या ततृीय स्थानी अशऱेल्या गुरु-
षवचऱमुले ग्रंथऱेखनकऱा अळगत अशऱेल्या या राऴीच्या काषी मंडलींर्े ग्रंथ प्रकाशऴत षोतीऱ; तर 
ऴास्त्रीय शंऴोधनकायाचतीऱ कतॄचत्ळामुले या राऴीच्या अऴा शंऴोधकांर्ा ऩरदेऴात मनशन्मान षोईऱ. या 
राऴीच्या वळद्यार्थयाांना अयायाशातीऱ प्रगतीर् ेदषॄ्टीने काल अनुकुऱ षोईऱ. या राऴीच्या शळचर् मंडलींना 
या महषन्यार्ा काल शळचशाधारणऩणे शुखाशमाधानार्ार् जाईऱ.  
(११) कंुभ - या राऴीच्या मंडलींना या महषन्यार्ा काल वळऴवे करून आरोग्याच्या दषॄ्टीने फ़ारशा 
अनुकुऱ नाषीर् अशेर् म्षणाळे ऱागेऱ. रवळ-मंगलाच्या प्रनतकुऱतेमुले अशह्य मनस्ताऩ शषन कराळा 
ऱागून ऴारीररक उष्णता भडकेऱ ळ  उष्णतावळकारांना तोंड द्याळ े ऱागेऱ. रकतदाि, हॄदयवळकार 
अशणारांनी वळऴवे कालजी घेऊन मन ऴांत ळ स्ळस्थ राखण्यार्ा प्रयत्न कराळा. स्ळाभावळक दोवांळर 
ननयंत्रण ठेळूनर् प्रनतकुऱ कालाळर मात करणे ऴक्य षोईऱ. ऩण ऴभु ग्रषांच्या अनुकुऱतेन ेमधनू 
मधनू मनोनुकुऱ घटना घडतीऱ. या राऴीच्या युळकांनी कुशंगतीऩाशून दरू राषण्यातर् त्यांर् ेकल्याण 
आषे. अऴांत ळ अस्त्रस्थर मनाने कोणतेषी कायच करू नका. नुकशान षोणे शंभळते. या राऴीच्या 
मंडलींर् ेमन शध्या वळवळध प्रकारच्या आघातांमलेु अनतऴय षलळे झाऱे अशण्यार्ी ऴक्यता आषे. 
त्यामुले काषीषी मनावळरुद्ध घडऱे तरी र्टकन गषरे नैराश्य येईऱ. जऩा. अऴा ऩररस्त्रस्थतीत शषनऴीऱ 
िनून, मन ळ िुद्धीळर ननयंत्रण ठेळून ळ स्त्रजभेऱा ऱगाम घाऱून आर्रण करणेर् शुखार् े षोईऱ. 
महषन्याच्या ऩूळाचधाचत धर्ककत्शक िौवद्धक शंऴोधऩ सेत्रात कायचरत अशणारांना काल प्रगनतकारक ळ 
ऱाभदायक अशल्यार्ा अनुभळ येईऱ. कुटंुिात ऴुभ घटना घडतीऱ. राषू-केतुच्या अननष्टतेमलेु 
शंतनतिाित कशऱी तरी धर्तंा त्रस्त करीऱ. या राऴीच्या अल्ऩशंख्य मंडलींना अऴांत मन ळ  
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अऩेसाभंगामुले एखाद्या मोठया आजाराऱा तोंड द्याळ ेऱागेऱ. जऩा. 
(१२) मीन - या राऴीच्या मंडलींना या महषन्याच्या कालात रवळ, मंगल, िुध ळ ऴनन षे शळच 
मषत्त्ळार् ेग्रष प्रनतकुऱ अशल्यामुले मानशशक मनस्ताऩ, ऴारीररक अनारोग्य, आधथचक धर्तंा, द:ुख, 
नैराश्य, ऩराजय, ननयोस्त्रजत कायाचत अडथले येणे अऴा प्रकारर्े अनुभळ येतीऱ. महषन्याच्या ऩूळाचधाचत 
काषी जुनी दिऱेऱी प्रकरणे अशतीऱ तर ती ऩनु्षा उकरऱी जाऊन त्यांमुले जीळ षैराण षोईऱ. 
नोकरी-व्यळशायार् े हठकाणी मात्र अऩेसेऩेसा अधधक मनोनुकुऱ घटना घडतीऱ. तशेर् ऴुक्राच्या 
अनुकुऱतेने कौटंुबिक जीळनातषी काषी मनोनुकुऱ घटना घडतीऱ ळ त्यामुले कौटंुबिक शुखशमाधान 
ऱाभेऱ. गुप्त ऩोऱीश वळभागात कायचरत अशणारांना कतृचत्ळ शशद्ध करण्याश काल अनुकुऱ षोईऱ. 
महषन्याच्या उत्तराधाचत या राऴीच्या मंडलींर्ा स्ळभाळ अनतऴय र्रं्ऱ, अस्त्रस्थर ळ ऱषरी षोईऱ, 
कशऱेषी दडऩण शषन षोणार नाषी  ळ या राऴीर्ी ऱषान  मुऱे नको इतकी षूड षोतीऱ ळ त्यांच्या 
खोडयांनी त्यांर् े ऩाऱक त्रस्त षोतीऱ. ऴास्त्रीय शंऴोधन सेत्र, िौवद्धक ऱेखनसेत्र, अऴा कायचसेत्रांत 
कायचरत अशणारांना गुरुच्या अनुकुऱतेने प्रगती ळ प्रशशद्धी शमलण्यार्ी ऴक्यता हदशते. एकंदरीत या 
राऴीच्या मंडलींच्या जन्मकंुडऱीतीऱ योगानुशार कमी अहढक प्रमाणात शुखद:ुखार् ेअनुभळ येतीऱ.  
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