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(१) मेष - गुरु-मंगळ  िुभ योगामुळे या रािीच्या क्रीिापटू युिक-युितींना काळ अनुकुल, 
प्रगततकारक आणि महत्त्िाकांक्षा पुरी होण्यास अनुकुल असा  आहे. याच रािीत असलेल्या 
गुरुमुळे  िारीररक-मानशसक  आरोग्य उत्तम राहील. बौविक  क्षेत्रातील  नोकरी-व्यिसाय 
असिारांना, लेखकिगााला  काळ  प्रगततकारक  ि  लाभदायक  होईल. पि   संततीच्या 
आरोग्यविषयक समस्या ककंिा आचरिविषयक  समस्या त्रस्त करतील. गभािती  स्त्रियांनी 
अकारि  दगदग करू नये. या रािीच्या सप्तमस्थानी असलेल्या ितनमुळे  जीिनसाथीच्या 
अनारोग्याकि े वििषे  लक्ष  द्याि ेलागेल. काहींना  कुसंगतीचा त्रास सहन करािा लागेल.  
महहन्याच्या  पूिाार्ाात या  रािीच्या मंिळींना असह्य  मनस्तापामुळेच िारीररक अनारोग्य 
सहन कराि ेलागेल. नोकरीत िररष्ांिी मतभेद, िाद होतील. जपा. उत्तरार्ाातही ििील व्यक्ींचा 
विरोर् ि मानशसक ताि सहन करीतच काळ व्यतीत करािा लागेल. म्हिून मनािर संयम 
ठेिा, सहनिील व्हा, मौनव्रत र्ारि करा ि काळास सामोरे जा, म्हिजे महहन्याच्या पूिाार्ाात 
िुक्राच्या अनुकुलतेमुळे  काही मनोनुकुल घटना घिून  होिारा मनस्ताप सुसह्य होईल ि 
सुखसमार्ान लाभेल. महहन्याच्या उत्तरार्ाात िुक्र-नेपच्यून प्रततकुल होिार असल्याने 
नोकरी-व्यिसायात मनाविरुि घटना घिण्याची िक्यता हदसते. तसेच आर्थाक घोटाळे,आर्थाक 
नुकसान होण्याची िक्यताही नाकारता येत नाही.  या रािीच्या व्ययस्थानी असलेला हषालही 
नको त ेप्रसंग तनमााि करण्याची िक्यता आहे. जपा.   
(२) िॄषभ - या रािीच्या मंिळींनी या महहन्याच्या पूिाार्ाात मन ि बुिीिर ताबा ठेिून ि सहनिील 
बनून आचरि केले तरच घरादाराला सहन करािा लागिारा असह्य मनस्ताप टळू िकेल. 
महहन्याच्या पूिाार्ाात रवि-मंगळ अिुभ योगामुळे संघषामय विरोर्ी िक्ींचा जोर उफ़ाळून येतो 
ि मािस ेबेफ़ाम बनतात. ि तयांच्या हातून नकोत ेघिण्याची िक्यता असत.े जपा. महहन्याच्या 
उत्तरार्ाात रवि-मंगळ िुभ योग होत असल्याने सेनादलातील ि पोलीसदलातील अर्र्कारी 
मंिळींना र्ािसी ि र्िािीच्या प्रसंगाना सामोरे जाण्यास संर्ी शमळेल ि तया संर्ीचे सोने करता 
येईल. या महहन्याच्या काळात या रािीच्या मंिळींचा स्िभाि गुलहौिी, सुखासीन होिे संभिते. 
तयामुळे िाहन चालविताना मात्र सािर्ानतेनेच आचरि केले पाहहजे. नपेक्षा अपघातभय संभित.े 
जपा. या रािीच्या िासकीय, तनम-िासकीय नोकरीत असिारांना िाईट मागाान ेप्रशसिी शमळवििे 
नको असेल तर तयांनी िाममागा र्न सहज प्राप्त होिे िक्य असले तरी तो मोह कटाक्षाने टाळािाच. 
नोकरी-व्यिसायात  अस्त्रस्थर  पररस्त्रस्थती  तनमााि  होण्याची िक्यता आहे. तरीही 
खािव्यिसाय, कोळसा व्यापार, लोखिंी सामानाचे विके्रते, मानशसक रोग तज्द्नन्य, द्रि पदाथाांचे 
व्यापारी, साहहतयतनशमाती, उच्च बौविक संिोर्न अिा क्षेत्रांत कायारत असिारांना काळ  



(२) 
अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभदायक होईल. दांपतयजीिनात गैरसमज, संिय, मतभेद, असहकार 
अिापैकी कारिांनी मनस्ताप होऊ नये यासाठी संयम. सहनिीलता ि मौनव्रत या गुिांचा अिलंब 
केलात तर पररस्त्रस्थती फ़ारिी बबघििार नाही. तसेच जीिनसाथीचे अनारोग्य, संततीच ेआजार 
यांकि ेलक्ष देिे िक्य होईल. महहन्याच्या पूिाार्ाात गुरु-िुक्राच्या िुभ योगामुळे या रािीच्या 
काही भाग्यिंतांना भूशमलाभ, र्नलाभ ककंिा व्यिसायात भरभराट ककंिा अचानक प्रशसिी 
शमळण्याची िक्यता हदसते. शमत्रांिी भांििे, िादवििाद होिे संभित.े जपा. 
(३) शमथनु - रवि-मंगळाच्या ाानुकुलतेन ेया रािीच्या िासकीय, तनम-िासकीय सेिेत कायारत 
असिारांना तसेच ितन-गुरुच्या अनुकुलतेन ेिककली ि अन्य र्चककतसक बौविक व्यिसाय 
असिारांना काळ अनुकुल ि लाभदायक होईल. या रािीच्या ज्द्या मंिळींचा अन्य जाततर्मााच्या 
मंिळींिी व्यािसातयक िा व्यापारी संबंर् आहे, अिांना काळ लाभदायक होईल. महहन्याच्या 
पूिाार्ाात िुक्रमुळे तर उत्तरार्ाात रविच्या प्रततकुलतेमुळे दांपतयजीिनात बबघाि होिे संभित.े 
तयामुळे गहरे नैराश्य येिे िक्य आहे. तसेच काहींना पोटाच्या दखुण्याचा, अपचनाचा, 
मूत्रािविकाराचा त्रास सहन करािा लागेलसे हदसते. या रािीच्या भाग्यस्थानी असलेल्या 
नेपच्यूनमुळे काहींना सूचक स्िप्ने पितील; तर अध्यातमात रस असिारांना उपासनेत प्रगती 
होत असल्याचा अनुभि येईल. या रािीच्या काही मंिळींना दरूच्या प्रिासाच ेककंिा परदेिगमनाच े
योग येतील. या रािीच्या व्ययस्थानी असलेल्या केतमूुळे स्िभाि लहरी, चचंल ि विक्षक्षप्त होिे 
िक्य असते. पि वप्रय दैिताची उपासना ककंिा शििोपासना असेल तर मन ब बुिी स्त्रस्थर राहून 
लहरीपिा संयशमत राहील. महहन्याच्या उत्तरार्ाात या रािीच्या अष्टम स्थानी जािारय्ा िुक्रामुळे 
जन्मकंुिलीतील योगानुसार काहींना भूशमलाभ तर काहींना अथालाभ होिे िक्य आहे. तसेच 
काहींना कतताति शसि झाल्यामुळे प्रशसिी शमळेल. व्यापार-व्यिसायात भरभराट होत असल्याचा 
अनुभि येईल. या रािीच्या लाभस्थानी असलेल्या गुरुमुळे इच्छा-आकांक्षा पूिा होतीलसे हदसते. 
मैत्रीसंबंर्ात िाढ होईल, या रािीच्या विद्यार्थयाांना शिक्षिात अपेक्षक्षत यि लाभेल ि प्रगती होईल. 
या रािीच्या वििाहेच्छंूना वििाहयोगही संभितो.  

(४) कका  - या रािीच्या मंिळींना या महहन्याचे ग्रहमान फ़ारसे अनुकुल नाही , असेच म्हिािे 
लागेल. तयामुळे या रािीच्या मंिळींनी या महहन्याच्या काळात मन िांत ि बुिी स्त्रस्थर ठेिून 
नम्रतेच ेआचरि कराि,े ि काळ व्यतीत करािा असे आग्रहान ेसांगािेसे िाटते. जीिनाच्या सिाच 
आघाडयांिर विरोर्ी पररस्त्रस्थती असल्याचा अनुभि येईल. केिळ रािीच्या दिम स्थानी 
असलेल्या गुरु ग्रहाच्या ि हषालच्या अनुकुलतेन.े शिक्षिक्षेत्र, उच्च िािीय संिोर्न क्षेत्र, बौविक 
क्षेत्र अस ेकायाक्षेत्र असिारांना काळ अनुकुल, प्रगततकारक ि अथालाभदायक होऊ िकेल. 
मंगळामुळे स्िभाि हट्टी बनेल, िारीररक श्रम ि दगदग सहन करािी लागल्यामुळे थकािट 
जाििेल. मन संतप्त झाल्यामुळे िारीररक उष्िता भिकेल ि उष्ितेचे विकार बळाितील. काहींना  



(३) 
िोळ्याच्या दखुण्याचा त्रास होईल, तर काहींना घसा, दाढा, मान यांपैकी काही आजाराचा त्रास 
सहन करािा लागेल. आर्थाक देिे िाढेल, पि आर्थाक येिे िसूल होण्यात विलंब, घोटाळे तनमााि 
होण्याची िक्यता हदसते .  दलाली, कशमिनिर व्यिसाय करत असिारांना काळ अनुकुल ि 
लाभदायक होईल. या रािीच्या गभािती स्त्रियांनी वििषे जपािे. अकारि दगदग करू नये. या 
रािीच्या मंिळींना संतततविषयक समस्यांना तोंि द्याि ेलागेल ककंिा संततीच्या अनारोग्याची 
काळजी घ्यािी लागेल. जलभय, विषभय आहे. जपा. या रािीच्या काही मंिळींना दरूच्या प्रिासाचे 
िा परदेिगमनाच ेयोग संभितात. 
(५) शसहं - हट्टी स्िभाि ि मानापमान फ़ार या स्िाभाविक दोषांमुळे या रािीच्या मंिळींना अकारि 
श्रम ि दगदग होऊन िारीरपीिसे तोंि द्याि ेलागेल. तसेच उष्ितेच्या विकारांचा त्रास सहन 
करािा लागेल. या रािीच्या काही युिकयुितींना मनोनुकुल नोकरी  ककंिा अपेक्षक्षत कायाक्षेत्र 
शमळेल. पि एखादी भािंिविषयक र्चतंा त्रस्त करील. विविर् कारिांनी कौटंुबबक सुख ि 
गतहसौख्य शमळिे अिक्य होईल. मन अस्िस्थ राहील. पि िुक्रामुळे महहन्याच्या पूिाार्ाात काही 
प्रमािात सुखसमार्ान लाभेल. या रािीच्या सप्तम स्थानी असलेल्या नेपच्यूनमुळे 
दांपतयजीिनातील सुखात विविर् कारिांनी बार्ा येिे संभिते. अपघातभय आहे. जपा. या 
रािीच्या मंिळींना या महहन्याच्या काळात गुरु ग्रहाचा फ़ार मोठा आर्ार शमळिार आहे. तयामुळे 
नोकरी-व्यिसायात उतकषा होण्याची िक्यता हदसते. तसेच या रािीच्या मंिळींच्या आंतररक 
गुिांचा विकास होत असल्याचा अनुभि येईल. वििषे करून या रािीच्या ज्द्या मंिळींना 
अध्यातमात रस आहे तयांना आध्यास्त्रतमक उपासनेत प्रगती होत असल्याचे सास्त्रतिक सुखसमार्ान 
लाभेल. ितन-मंगळ िुभ योगामुळे पोलीसखाते, सेनादले अिा प्रकारच्या कष्टमय कायाक्षेत्रात 
कायारत असिारांना काळ अनुकुल, कष्टाचे समार्ान देिारा असा शसि होईल.  
( ६ ) कन्या -  या रािीच्या मंिळींचा ितन ग्रहाच्या सािसेातीचा २/३ भाग पूिा झाला असून 
आता केिळ १/ ३ भाग शिल्लक राहहला आहे. पि गतकाळ अततिय मनस्ताप देिारा गेला 
असेल तरच आता उिाररत काळात पररस्त्रस्थती हळूहळू सुर्ारेल ि काही जीिनात आनंददायक 
पररितान होत असल्याचा अनुभि येईल. पि या रािीच्या मंिळींना सध्या ितन-मंगळ हे दोन 
विरोर्ी िक्ींच ेग्रह प्रततकुल आहेत. तयामुळे आर्थाक र्चतंा, अनपेक्षक्षत खचा करािा लागिे, 
कुटंुबात अतनष्ट घटना घििे, जुन्या दबलेल्या प्रकरिांचा पुन्हा त्रास सुरू होिे, गैरसमजुतीन े
िाद, भांििे होिे, मानहानी होिे, या रािीच्या पुरुषांना िीिगााकिून त्रास होिे अिापैकी 
मनस्ताप सहन करािा लागण्याची िक्यता आहे. अिा पररस्त्रस्थतीत मन ि बुिी िांत, स्त्रस्थर 
ठेिा, सहनिील व्हा ि नम्रतेच ेआचरि करा. म्हिजे संत तुकोबांच्या - " महापुरे झाि ेजाती, 
तेथे लव्हाळे िाचती " या िचनाची सतयता अनुभिता येईल ि होिारा मनस्ताप खपूच सुसह्य 
होईल. रवि-राहूच्या अनुकुलतेमुळे नोकरी-व्यिसायात प्रगती ि अथालाभ होिे संभिते. पि  



(४) 
मतभेद, िाद यांमुळे भािाभािात वितुष्ट तनमााि होण्याची िक्यता हदसते. कदार्चत काहींना 
कोटाकचरेी करण्याचा प्रसंग येिेही िक्य आहे. अस ेअसले तरी िुक्राच्या अनुकुलतेने शमत्रसुख, 
संतततसुख ि कौटंुबबक सुखसमार्ान शमळू िकेल. महहन्याच्या उत्तरार्ाात आरोग्यविषयक 
समास्या त्रस्त करतील. सध्या या रािीच्या मंिळींचा स्िभाि अततिय हळिा झाला असेल तर 
तयांना उगीचच काल्पतनक र्चतंांचा असह्य मनस्ताप सहन करािा लागेल. म्हिून िक्यतो मन 
िांत ि स्िस्थ ठेिा, अतत विचार करू नका. हषालमुळे दांपतयजीिनात मतभेद, िाद होिे संभित.े 
भागीदारीत व्यिसाय करत असिारांनी भागीदारािी मतभेद, गैरसमज होिार नाहीत याची 
काळजी घ्यािी.  कोटाप्रकरिे असतील तर ती पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करािा.  अिाही 
पररस्त्रस्थतीत या रािीच्या ज्द्या भाग्यिंतांच्या जन्मकंुिलीत अचानक र्नलाभाचा योग आहे 
अिांना अचानक र्नलाभ होिे संभिते.  
(७) तुळा - या रािीच्या मंिळींना ितन ग्रहाची सािसेाती  आहे. सध्या याच रािीत प्रथम स्थानी 
ितन आहे. तयामुळे महहन्याच्या  पूिाार्ाात तनयोस्त्रजत कायाात अिचिी, अिथळे तनमााि होतील 
ि तयामुळे गहरे नैराश्य येईल..स्ित:च्या ि जीिनसाथीच्या आरोग्याकि ेवििषे लक्ष द्याि ेलागेल. 
कुटंुबातील वप्रय व्यक्ींचे काही कारिाने स्थलांतर होण्याची िक्यता जाििते. या रािीच्या 
काहीजिांना िोळ्याच्या दखुण्याचा आजार होिे संभिते. कुटंुबात अतनष्ट अस ेकाही घिू नये 
ि आप्तेष्टात भांििे होऊ नयेत म्हिून वििषे काळजी घ्यािी लागेल. शमळकतीपेक्षा अर्र्क खचा 
होिार असल्याने काही मंिळींना आर्थाक समस्येला तोंि द्याि ेलागेल. पि महहन्याच्या उत्तरार्ाात 
पररस्त्रस्थती सुर्ारेल. रवि-िुक्राच्या अनुकुलतेमुळे िासकीय, तनम-िासकीय नोकरदार मंिळींना 
काळ अनुकुल होईल ि या रािीच्या काही कतूातििान मंिळींना बढती, ककंिा उच्च पद शमळण्याची 
िक्यता आहे. मात्र या रािीच्या सामान्य नोकरी करत असलेल्या मंिळींना कष्ट, दगदग सहन 
करूनच अपेक्षक्षत अथाप्राप्ती करून घ्यािी लागेल. या रािीच्या व्यापारी मंिळींना िी-ग्राहकांकिूनच 
अर्र्क अथालाभ होईल. महहन्याच्या उत्तरार्ाात या रािीच्या ितेकरी मंिळींना ितेमाल 
उतपादनातून अपेक्षेपेक्षा अर्र्क अथालाभ होईल. या रािीच्या सिाांनाच गतहसौख्य लाभेल. गुरु 
ग्रहाच्या अनुकुलतेने वििाहेच्छंूचवेििाह संपन्न होतील. काहींचे निे स्नेहसंबंर् जुळून येतील. 
तसेच जुने स्नेहसंबंर् अर्र्क दढॄ होतील. या रािीच्या काही मंिळींच ेमनसध्या अततिय 
भािनािील झाले असािे. तसेच ज्द्यांना अध्यातमविनन्यानात रस आहे तयांना उपासनेत प्रगती 
होत असल्याचा अनुभि येईल. शमत्रांिी वितुष्ट येिार नाही यासाठी काळजी घ्यािी लागेल. या 
रािीच्या काही मंिळींना दात, तोंि यांच ेआजार, तसेच काहींना रक्विकार, तिचाविकार अिापैकी 
कसल्या तरी आजाराचा त्रास सहन करािा लागेल. श्रिा असेल तर शििोपासना अनुकुल होईल.  
(८) ितस्त्रिक - या रािीच्या मंिळींना नुकतीच ितन ग्रहाची सािसेाती सुरू झाली आहे. िॄस्त्रिक 
रािी ही मंगळ ग्रहाच्या मालकीची रािी म्हिजे ितन ग्रहाच्या ित्रचूी ि चदं्राची नीच रािी आहे.   



(५) 
चदं्र म्हिजे मन. तयामुळे या रािीच्या मंिळींना सािसेातीच्या काळात सतत मानशसक त्रास 
ि तयामुळे िारीररक अनारोग्य होण्याची िक्यता असते.  तयासाठी हनुमानचाशलसास्तोत्राचे 
श्रिेने पठि केल्यास होिारा मनस्ताप सुसह्य होईल. या रािीच्या मंिळींना िातनच्या सािसेातीचा 
पहहला १/३ काळ अततिय त्रासाचा ि मनाविरुि घटना घिण्याचा असिार आहे. कारि ितन 
ग्रह या रािीच्या व्ययस्थानी असिार आहे. पि तो स्ित:च्या उच्च रािीत असल्यामुळे होिारा 
त्रास सुसह्य होईल. सतत मन िांत ठेिा, बुिी विकत त होऊ देऊ नका, अतयंत सहनिील व्हा. 
उतािळेपिा, राग, संताप यांिर ताबा ठेिा, मतप्रदिान करू नका, म्हिजे होिारय्ा मनस्तापाने 
िारीररक अनारोग्य होिार नाही. वििषे करून आर्थाक व्यिहारात फ़सििूक होिार नाही याची 
काळजी घ्या. सदैि सािर्ानतेन ेआचरि करा. होिारे अपमान सहन करा. रक्दाब, हृदयविकार, 
िातविकार असिारांनी वििषे जपािे. आप्तेष्टांिी होिारी भांििे टाळा. तयासाठी मूक व्रत र्ारि 
करा, अतत विचार करू नका, जागरिे टाळा. नपेक्षा नेत्रविकार बळाितील. अिा पररस्त्रस्थतीत 
िुक्राच्या अनुकुलतेन ेमनोनुकुल घटना घितील ि कौटंुबबक सुखसमार्ान लाभेल. या रािीच्या 
काही भाग्यिंतांना मानसन्मान प्राप्त होईल, तर काहींना भूशमलाभ, र्नलाभ, प्रततष्ा अस ेकाही 
प्राप्त होईल. या रािीच्या काही मंिळींच्या व्यिसायात खळबळजनक घटना घििे संभित.े जपा. 
नोकरदार मंिळींना कामाचा असह्य ताि सहन करािा लागेल. पि या रािीच्या सिा प्रकारच्या 
कलाकारांना कलाविष्कारास काळ अनुकुल होईल. या रािीच्या षष् स्थानी असलेल्या गुरुमुळे 
आरोग्य उत्तम राहील; पि मन अस्त्रस्थर राहहल्यास हातून नको त ेघिले. जपा. जीिनसाथीिी 
िाद टाळा. या रािीच्या उच्च बौविक शिक्षि क्षेत्र ि यांबत्रकतांबत्रक शिक्षि क्षेत्र असिारय्ा 
विद्यार्थयाांना प्रगतीच्या दृष्टीने काळ अनुकुल होईल.  
(९) र्नु - या रािीच्या मंिळींना या महहन्याचा काळ संशमश्र प्रकारच ेअनुभि देिारा असाच 
असिार आहे. िुक्राच्या अनुकुलतेने कौटंुबबक सुखसमार्ान लाभेल; पि हषालमुळे िास्तुसुख 
शमळेलच याबाबत िंका आहे. व्ययस्थानी असलेल्या राहूमुळे दांपतयजीिनात अपेक्षक्षत 
सुखसमार्ान लाभण्याची िक्यता कमी आहे. पि अपेक्षक्षत संतततसुख मात्र लाभेल. िैक्षणिक 
क्षेत्र कोितेही असो, या रािीच्या विद्यार्थयाांना िैक्षणिक प्रगतीस काळ अनुकुल होईल. वििषे 
करून िककली, अकौन्टन्सी विषयाच ेविद्याथी ि यांबत्रकतांबत्रक विषयाच ेविद्याथी यांना उच्च 
प्रगतीस काळ अर्र्क अनुकुल होईल, मनाविरुि घटना, काया अिथळे यांमुळे असह्य मनस्ताप 
होऊन िारीररक अनारोग्यबळािण्याची िक्यता आहे. रक्दाब, हॄदयविकार अस े आजार 
असिारांनी मन अगदी िातं ठेिण्याचा प्रयत्न करािा. अतत विचार करू नये. या रािीच्या काही 
मंिळींचे मन अतयंत हळिे झाले असल्यामुळे तयांना खपू थकल्यासारखे िाटेल. पि आध्यास्त्रतमक 
उपासनेत रस असेल तर अिा उपासनेद्वारे मन:िक्ी िाबूत ठेििे िक्य होईल. या रािीच्या 
काहींना जलप्रिासाचे तर काहींना परदेिगमनाच ेयोग संभितात.  पि प्रिासात खपू त्रास ि  



(६) 
मानहानी होण्याची िक्यता हदसते. जपा. खाि उद्योग, कोळसा, लोखिं यांच ेव्यापारी, यांना 
काळ इतरांपेक्षा अर्र्क अनुकुल ि लाभदायक जाईल. तसेच उच्च बौविक िािीय संिोर्न 
कायाात कायामग्न असिारांना काळ अनुकुल, प्रगततकारक ि लाभदायक होईल. या रािीच्या 
सिा प्रकारच्या कलाकारांना ि क्रीिापटंूना महहन्याचा बराचसा काळ अनुकुल ि प्रगततकारक होईल.  
(१०) मकर - या रािीच्या मंिळींना या महहन्याचा पूिाार्ा काळ नोकरी-व्यिसायास अनुकुल, 
प्रगततकारक िा लाभदायक होिार आहे. पि महहन्याच्या उत्तरार्ाात बराचसा प्रततकुल असेल. 
तयामुळे या रािीच्या मंिळींनी जे काही साध्य कराियाच ेत ेमहहन्याच्या पूिाार्ाातच प्राप्त करून 
घेण्याचा प्रयत्न करािा. महहन्याच्या उत्तरार्ाात प्रततकुल पररस्त्रस्थतीमुळे पराभि, नुकसान होत 
असल्याचा अनुभि येईल ि तयामुळे मन अस्िस्थ होऊन नैराश्य बळािेल. तसेच खचााचे प्रमाि 
िाढण्याची िक्यता आहे. मात्र या काळात कोिाच्या आर्थाक जबाबदारय्ा स्िीकारू नका तसेच 
आर्थाक घोटाळे होिार नाहीत याची काळजी घ्या.  तसे घिले तर िुक्राच्या अनुकुलतेमुळे 
मानशसक सुखसमार्ान लाभेल. या रािीच्या तततीय स्थानी मीन रािीत असलेल्या हषालमुळे 
उच्च िैक्षणिक ि उच्च िािीय संिोर्न कायाात कायारत असिारांना प्रगती ि यि लाभण्यास 
काळ अनुकुल होईल. या रािीच्या चतुथा स्थानी असलेल्या गुरुमुळे कुटंुबसुख ि गतहसौख्य लाभेल; 
स्थािर खरेदीविक्रीचे व्यिहार होतील, पि आप्तेष्टमंिळींकिून त्रास होिे संभिते. जपा. या 
रािीच्या विद्यार्थयाांना िैक्षणिक प्रगतीस काळ अनुकुल असला तरी अनारोग्यामुळे ककंिा अन्य 
काहीही कारिाने शिक्षिात अिथळे तनमााि होतील असे िाटते. जपा. या रािीच्या अष्टम स्थानी 
असलेल्या मंगळामुळे उष्िताविकारांचा जोर होऊन अनारोग्य होिे संभित.े काहींना मूळव्यार्, 
काहींना अन्य उष्िताविकारांचा त्रास सहन करािा लागण्याची िक्यता आहे. शििाय कष्ट-दगदग 
अर्र्क होिेही िक्य आहे. सिा प्रकारचे अपघातभय आहेच. तयामुळे सतत सािर्ानतेने सिा 
प्रकारचे  व्यिहार होिे अगतयाच ेहोईल. जपा. 
(११) कंुभ - सध्या या रािीच्या मंिळींचे मन अतयंत भािनािील ि कोमल असे झाले असािे, 
अस ेिाटते. तयामुळे मनािर होिारय्ा थोडयाही प्रततकुल संस्कारांमुळे एकदम गहरे नैराश्य येत 
असाि,े अस ेहदसते. तसचे या रािीच्या काही मंिळींचा स्िभाि हट्टी, हेकट, अस्त्रस्थर, लहरी, 
चचंल झाला असण्याची िक्यताही नाकारता येत नाही. तयामुळे हातून विर्चत्र आचरि घित 
असेण्याची, अविचाराने खचा होत असण्याची िक्यता आहे. स्त्रजभेला लगाम नसल्यामुळे या 
रािीच्या काही मंिळींकिून इतरेजन दखुािले जात असण्याचीही िक्यता हदसते. जपा. 
गुरु-िुक्राच्या अनुकुलतेमुळे काही प्रमािात कौटंुबबक सुखसमार्ान शमळेल; पि भािंिांकिून 
त्रास होिे संभिते. या रािीच्या साहहस्त्रतयकांचे ग्रंथलेखन प्रशसि होईल. काहींना प्रिासाच ेयोग 
येताल. काहींना अथालाभ होईल; तर काहींना ऐषारामाची सार्ने प्राप्त होतील. समजूतदारपिाचा 
स्िभाि असेल तरच गॄहसौख्य ि िास्तुसुख शमळू िकेल. या रािीच्या सप्तम स्थानी मंगळ  



(७) 
असल्यामुळे दांपतयजीिनात कटकटी तनमााि होिे संभिते. तसेच जीिनसाथीच्या 
अनारोग्यामुळेही अस्िस्थ िाटेल. कोटाप्रकरिे असतील तर ती पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करािा,  
या रािीच्या ज्द्या मंिळींचा भागीदारीत व्यापार-व्यिसाय आहे तयांनी भागीदारािी मतभेद होिार 
नाहीत, याची काळजी घ्यािी. ितन ग्रह महहन्याच्या उत्तरार्ाात थोिा प्रततकुल होईल. या रािीच्या 
िासकीय, तनम-िासकीय सेिेत कायारत असिारय्ा कतॄातिसंपन्न मंिळींना बढती, उच्च पद 
अस ेकाही तरी शमळेल. तसेच व्यापार, व्यिसायात प्रगती होत असल्याचा अनुभि येईल.  
(१२) मीन -  या रािीच्या मंिळींना या महहन्याच्या काळात केिळ गुरु ग्रह अनुकुल असून 
रवि-िुक्र महहन्याच्या उत्तरार्ाात अनुकुल होतील. गुरु ग्रहाच्या अनुकुलतेमुळे कुटंुबात िुभ घटना 
घितील. महहन्याच्या उत्तरार्ाात व्यिसायात प्रगती होत असल्याचा अनुभि येईल. मर्नू मर्नू 
अथाप्राप्ती होईल. कजाफ़ेि होिेही िक्य हदसते. बरेचसे ग्रहमान प्रततकुल असल्याने काही मंिळींना 
मानशसक व्यग्रता ि गहरे नैराश्य येिे संभिते. सध्या या रािीच्या मंिळींचा स्िभाि अस्त्रस्थर, 
चचंल, लहरी झाला असािा अस ेिाटते. तयामुळे कोिी अनुकुल सल्ला हदला तरी तो सहन होत 
नसािा. तयामुळे अर्र्कच मनस्ताप होत असािा. या रािीची लहान मुलेही सध्या अतयंत हूि 
ि व्रातय झाली असल्याचा अनुभि येत असेल. या रािीच्या अष्टम स्थानी असलेल्या ितनमुळे 
सतत अपेक्षाभंग ि असमार्ानकारक घटना घित असल्यास मन अिांत राहील. काहींना मोठ्या 
आजारािी मुकाबला करािा लागेल. नोकरी-व्यिसायात महहन्याचा पूिाार्ा प्रततकुल असून 
उत्तरार्ाात मनोनुकुल घटना घितील. या रािीच्या काही मंिळींना उष्ितेच्या विकारांचा असह्य 
त्रास सहन करािा लागेल. ताप येिे, अगंािर फ़ोि येिे, गळि ेहोिे, इजा होिे, रक्विकार, 
हृदयविकार बळाििे अिापैकी आजार संभितात.  काही मंिळींना अपप्रचाराचा त्रास सहन 
करािा लागेल. चोरी ककंिा अन्य कारिाने आर्थाक हानी होिेही संभित.े जपा. या रािीच्या 
व्यापारी मंिळींना महहन्याच्या उत्तरार्ाात िी-ग्राहकांकिूनच अर्र्क अथालाभ होईल. िािीय 
संिोर्न कायाात कायारत असिारांना ि गुप्त पोलीस खातयात कायारत असिारांना काळ अनुकुल 
ि प्रगततकारक होईल.  
 
                        =====00000===== 


