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(१) मेष - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात महिन्यार्ा पूिाचर्चर् अनुकुल असणार आिे. 
त्यामुळे त्यांनी महिन्याच्या पूिाचर्ाचतर् जे कािी सार्ाियार् े ते सार्नू घेण्यार्ा अटोकाट प्रयत्न 
करािा. िासकीय, ननम-िासकीय नोकरदार मंडळीना बढती, उच्र् पद, मानार् े स्थान, अथचलाभ 
अिापैकी विविर् प्रकारर्े लाभ िोण्यार्ी िक्यता आिे. कौटंुबबक सुखसमार्ान लाभेल. मन:िान्न्त 
शमळेल. कािीना निे शमत्र शमळतील. या रािीच्या स्ितंत्र यायापार-यायिसाय करत असणारांनीिी 
महिन्याच्या पूिाचर्ाचतर् प्रगती ि यायिसायिाढ करण्यार्ा प्रयत्न करािा. अथचलाभ िोणारर् आिे; 
तरीिी आर्थचक घॊटाळे, येणे येण्यास विलंब, कुमागी सल्लागारांपासून नुकसान संभिते. जपा. 
कुटंुबात िुभ घटना घडतील. महिन्याच्या उत्तरार्ाचत सतत मनाविरुद्ध घटना घडून पराजय, र्र्तंा 
यांमुळे नैराश्य येणे संभिते. मंगळ ग्रि पूणचपणे प्रनतकुल असल्यामुळे गैरसमजुती, भांडणे अथचिानी, 
मानिानी िोईल ि त्यामुळे मन अस्िस्थ रािील. कािी जुनी दबलेली मनस्ताप देणारी प्रकरणे 
असतील तर त्यांर्ा पुन्िा त्रास िोणेिी संभिते. अिा पररन्स्थतीत गुरु-िुक्र या िुभ ग्रिांच्या 
अनुकुलतेमुळे मर्नू मर्नू मनोनुकुल घटना घडतील ि जीिन सुसह्य िोईल. जीिनसाथीच्या 
अनारोग्यामुळे िा अन्य कारणामुळे िैिाहिक जीिनातील सुखात बार्ा येणे िक्य हदसते. िाममागच 
र्न सिज शमळणे िक्य असले तरी कटाक्षाने तो मोि टाळार्. िोत्यार् ेनयािते िोईल. श्रद्धा असले 
तर तर श्रीगणेि उपासना ि " ओम गं गणपतये नम: " मंत्रार्ा जप करा. अनुकुल िोईल. 
(२) वषृभ - या रािीच्या िासकीय, ननम-िासकीय नोकरदार मंडळीना नोकरीच्या दषॄ्टीने महिन्यार्ा 
संपूणच काळ अनुकुल िोईल.  महिन्याच्या उत्तरार्ाचत कािी मंडळीना बढती, अथचलाभ, उच्र् पद असे 
कािी शमळण्यार्ी िक्यता आिे. शिक्षण, साहित्य, र्र्ककत्सक बौवद्धक यायिसाय, िास्त्रीय संिोर्न 
के्षत्र असे कयचक्षेत्र असणारांना काळ अनुकुल ि प्रगनतकारक िोईल. पण कलाक्षेत्र ि यांबत्रक तांबत्रक 
यायिसाय असणारांना मात्र यायिसायातील अन्स्थर पररन्स्थतीमुळे अडर्णी सिन कूनन कष्ट ि 
पररश्रमानेर् अपेक्षक्षत अथचप्राप्ती कूनन घ्यािी लागेल. या रािीच्या यायापारी मंडळीना परर्मीय 
ग्रािकांकडूनर् अर्र्क अथचलाभ िोईल. महिन्याच्या उत्तरार्ाचत या रािीच्या कािी मंडळीना कौटंुबबक 
सुखसमार्ानाबरोबरर् अनपेक्षक्षत अथचलाभ ककंिा मौल्यिान िस्तूंर्ा लाभ िोणे संभिते. त्यामुळे 
मन:िांनत लाभेल. गुरुकृपेने आरोग्य उत्तम रािील. पण कािी मंडळीना उष्णताविकारार्ा तर कािी 
मंडळीना िातवपत्तविकारांर्ा त्रास िोणे संभिते. तसेर् लिरी स्िभािामुळे अयोग्य आर्रण झाल्यास 
पश्र्ात्ताप करािा लागेल. जपा. हदनांक १-२ ि हदनांक २८-२९ या र्ार हदििी असह्य मनस्ताप 
देणार् या घटना घडण्यार्ी िक्यता हदसते. जपा. गैरसमजाने िाद, भांडणे िोऊन मैत्रीत बार्ा येणे 
िक्य आिे. जपा. या रािीच्या विद्यार्थयाांना िैक्षणणक प्रगतीस काळ अनुकुल िोईल. वििषे कूनन 
कलाक्षेत्रातील विद्यार्थयाांना ि यायािसानयकांना महिन्यार्ा उत्तरार्च अर्र्क अनुकुल ि लाभदायक 
िोईल.  श्रद्धा असेल तर श्रीगणेि ि श्रीिनुमान उपासना अनुकुल िोईल. 
(३) ममथनु - या रािीच्या मंडळीना आध्यान्त्मक प्रगतीच्या दषॄ्टीने काळ अनुकुल असल्यामुळे 
उपासनेद्िारे आध्यान्त्मक प्रगती सार्णे सिज िक्य िोईल. तसेर् सामान्जक कायाचत रस 



असणारांना 
                                   (२) 
सामान्जक कायाचत प्रगती सार्ता येईल. थोरामोठयांर् े आिीिाचद प्राप्त िोतील. मात्र महिन्याच्या 
पूिाचर्ाचत रवि-बुर् प्रनतकुल असल्यामुळे हदरंगाई, विरोर् असे अडथळे सिन कूननर् प्रगती सार्ािी 
लागेल. िासकीय, ननम-िासकीय नोकरदार मंडळीना महिन्यार्ा उत्तरार्चर् अर्र्क अनुकुल, 
प्रगनतकारक ि लाभदायक िोईल. र्र्ककत्सक बौवद्धक ि िास्त्रीय संिोर्न कायचक्षेत्र, िककली 
यायिसाय, राजकारण असे कायचक्षेत्र असणारांना काळ अनुकुल ि यिदायक असा शसद्ध िोईल. 
यांबत्रकतांबत्रक नोकरी-यायिसाय असणारांना महिन्याच्या उत्तरार्ाचत अडर्णी, अडथळे दरू कूननर् 
प्रगतीसाठी, यिासाठी ि अथचप्राप्तीसाठी झगडािे लागेल. दलाली, कशमिनर्ा यायिसाय असणारांना 
काळ लाभदायक िोईल. या रािीच्या विद्यार्थयाांना या महिन्यार्ा संपूणच काळ प्रनतकुल असल्यामुळे 
कािी कारणाने जडत्ि येणे, कािी कून नयेसे िाटणे, मानशसक थकिा येणे अिापैकी कारणानी 
िैक्षणणक प्रगती सार्णे अिक्य िोईल. तसेर् या रािीच्या मडंळीना कौटंुबबक त्रास ि अन्य विविर् 
कारणांनी अपेक्षक्षत कौटंुबबक सुख ि संतनतसुख लाभणे अिक्य िोईल. या रािीच्या गभचिती 
न्स्त्रयांनी अकारण दगदग कून नये. या रािीच्या कािी भाग्यिंत मंडळीना परदेिगमनार् े योग 
येतील. श्रद्धा असेल तर मन:िान्न्तसाठी श्रीगणेि ि श्रीिनुमान उपासना अनुकुल िोईल. 
(४) ककक  - या रािीच्या मंडळीना या महिन्यार्ा संपूणच काळ फ़ारसा अनुकुल नािी, असेर् म्िणािेसे 
िाटते. रवि-मंगळ िे दोन्िी उष्ण प्रकॄतीर् े ग्रि प्रनतकुल असल्यामुळे अपार िारीररक कष्ट सिन 
करािे लागतील ि त्यामळेु िाडमोड िोणे, उष्णता भडकून मूळयायार्ीसारखे उष्णताविकारांर् ेआजार 
िोण्यार्ी िक्यता हदसते. तसेर् िीज, पाणी यांपासून र्ोका संभितो. त्यामुळे पाण्यािी संबंर्र्त 
नोकरी-यायिसाय असणारांनी वििषे काळजी घ्यािी. िक्यतो प्रिास टाळा. प्रिासात त्रास िोणे 
संभिते. महिन्याच्या उत्तरार्ाचत घरीदारी, नोकरीयायिसायात मनस्ताप देणार् या घटना घडतील. 
मनािर संयम ठेिा, सिनिील यािा म्िणजे िुभ ग्रिांच्या अनुकुलतेमुळे िोणारा मनस्ताप सुसह्य 
िोईल. बुर् ग्रिाच्या अनुकुलतेमुळे िाती घेतलेल्या बौवद्धक कायाचत यि शमळेल ि प्रगती िोईल. तर 
िुक्राच्या अनुकुलतेमुळे या रािीच्या कािी भाग्यिंत मंडळीना भूशमलाभ, र्नलाभ, प्रनतष्ठा लाभून 
भरभराट िोणेिी संभिते. महिन्याच्या उत्तरार्ाचत िुक्र ग्रि या रािीच्या भाग्यस्थानी गेल्यािर  कािी 
मंडळीना थोरकृपा प्राप्त िोईल, कािींना सज्जनसंगतीर्ा लाभ िोईल तर कािी मंडळीना कीती, 
प्रशसद्धी प्राप्त िोणेिी िक्य आिे. या रािीच्या मंडळींनी सध्या आिे ती नोकरीर् प्रामाणणकपणे 
करािी. निे कािी करण्याच्या मोिाला बळी पडू नये. रािू-िनन प्रनतकुल असल्याने स्थािरसंबंर्ी िाद, 
कुटंुबात अननष्ट घडणे, भांडणे, मातेस त्रास, न पटणे अिापैकी कारणांनी या रािीच्या मंडळीना 
कौटंुबबक सुखसमार्ान ि गॄिसौख्य लाभणे अिक्य िोईल. संयमाने आर्रण करा. 
(५) म िंह - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याच्या संपूणच काळात रवि, मंगळ, बुर्, िषचल ि नेपच्यनू 
िे पार् ग्रि पूणचपणे प्रनतकुल असणार आिेत. शििाय िुक्र ग्रि महिन्याच्या पूिाचर्ाचत कािी प्रमाणात 
प्रनतकुल िोईल. त्यामुळे दांपत्यजीिनात गैरसमज, िाद यांमुळे मनस्ताप सिन करािा लागेल. तसेर् 
मुलांपैकी कोणाच्या ि जीिनसाथीच्या अनारोग्यार्ी र्र्तंा उत्पन्न िोणे संभिते. जपा.  िा काळ 
आरोग्यविघातक असार् असण्यार्ी दाट िक्यता हदसते. ताप येणे, अपर्न िोणे, पोटार् े विकार 
ककंिा मूत्राियविकार बळािणे, िारीररक उष्णता भडकून मूळयायार्ीसारखे उष्णताविकार बळािण्यार्ी 



िक्यता हदसते. त्यात िारीररक-मानशसक कष्टांर्ी भर पडून  थकािट जाणिेल. जपा. सिच  आर्रण 

                                  (३) 
सािर्ानतेनेर् करा. इजा िोणे , िाड मोडणे संभिते. पाण्यािी सतत संबरं् असणार् या या रािीच्या 
मंडळीनी िीज-पाणी यांपासून ि सिच प्रकारच्या अपघातापासून जपािे. हदनांक १-२ ि हदनांक २८-२९ 
या र्ार हदिसांत वििेष जपािे. भािंडसुखात बार्ा ननमाचण िोणे संभिते. अिा प्रनतकुल 
पररन्स्थतीतिी पराक्रमस्थानी असलेल्या रािूमुळे उत्साि िाढेल ि िातून कािी कतचबगारी घडले. पण 
"नािी त ेआिे" असे दाखविण्यार्ा प्रयत्न अगंािी येईल. जपा. िननमुळे या रािीच्या कािी मंडळीना 
उत्तम नोकरी िा निे कायचक्षेत्र शमळेल. दिम स्थानी असेलेल्या गुरु ग्रिामुळे िककली, अकौन्टन्सी, 
िास्त्रीय संिोर्न अिापैकी बौवद्धक कायचक्षेत्र असणार् या या रािीच्या मंडळीना काळ अनुकुल, 
प्रगनतकारक ि विविर् प्रकारर् ेलाभ देणारा असार् शसद्ध िोईल. कुलदैित ि श्रीगजानन उपासना 
अनुकुल िोईल. 
(६) कन्या - या रािीच्या मंडळींर् ेिनन ग्रिाच्या साडसेातीर् ेअखेरर् ेअडीर्के र्ालू आिे. त्यामुळे 
अजूनिी त्यांनी मनािर संयम ठेिून ि सिनिील बनूनर् सिच आर्रण केले पाहिजे. तसेर् या 
महिन्यार्ी ग्रिन्स्थतीिी बरीर्िी प्रनतकुल अिीर् असणार आिे. केिळ रवि ग्रि महिन्याच्या पूिाचर्ाचत 
आणण बुर्-गुरु िे दोन ग्रि संपूणच महिनाभर अनकुुल असणार आिेत. महिन्याच्या पूिाचर्ाचत आरोग्य 
उत्तम रािील; पण महिन्याच्या उत्तरार्ाचत िारीररक उष्णता भडकून  उष्णतेर् ेविकार बळािण्यार्ी 
िक्यता हदसते. इजा िोणे. ताप येणे, फ़ोड येणे, रक्तविकार, पोटविकार, मूत्राियविकार बळािणे, 
अपर्न िोणे अिापैकी आजार त्रस्त करण्यार्ी िक्यता िाटते. हृदयविकार असणारांनी तर अनत 
विर्ार न करता मन अगदी िांत राखण्यार्ा प्रयत्न करािा. रािू-िननमुळे कौटंुबबक सुखात ि िषचल-
मंगळामुळे दांपत्यजीिनातील सुखात विविर् कारणांनी बार्ा येणे संभिते. भागीदारीत यायापार-
यायिसाय असणारांनी संियाने, गैरसमजाने ककंिा मतभेदाने भागीदारीत बार्ा उत्पन्न िोणार नािी 
यार्ी काळजी घ्यािी. कोटच प्रकरणे असतील तर ती पुढे ढकलण्यार्ा प्रयत्न करािा. महिन्याच्या 
उत्तरार्ाचत या रािीच्या यायापारीमंडळीना स्त्री-ग्रािकांकडूनर् अर्र्क अथचलाभ िोईल. िासकीय, ननम-
िासकीय नोकरदार मंडळीना महिन्यार्ा पूिाचर्चर् अनुकुल िोणार असल्याने जे कािी सार्ाियार् ेत े
महिन्याच्या पूिाचर्ाचतर् सार्नू घेण्यार्ा प्रयत्न करािा. गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेमुळे नयाया संर्ी प्राप्त 
िोतील. प्रिास योग येतील ि अध्यात्मार्ी ओढ असेल तर आध्यान्त्मक प्रगती िोण्यास काळ 
अनुकुल िोईल. श्रद्धा असेल तर िनुमान उपासना अनुकुल िोईल. 
(७) तुळा - या रािीच्या मंडळींना िनन ग्रिार्ी साडसेाती आिेर्. मन अत्यंत भािनािील रािील. 
सतत मनाविरुद्ध अपमानास्पद घटना घडतील, ननयोन्जत कायाचत अडथळे येतील ि त्यामुळे गिरे 
नैराश्य येणे संभिते. कुटंुबसदस्यांपैकी कोणार् े स्थलांतर झाल्यामुळे मन अस्िस्थ िोईल. तसरे् 
स्ित:च्या, जीिनसाथीच्या ि मुलांपैकी कोणाच्या अनारोग्यार्ी र्र्तंा ननमाचण िोणे संभिते. 
रक्तविकार ि हृदयविकार असणारांनी तर मन विर्ारिक्ती िांत राखली पाहिजे. महिन्याच्या 
पूिाचर्ाचत नोकरीत िररष्ठांर्ा त्रास सिन करािा लागेल. सतत सािर्ानतेन ेआर्रण करा. अपघात 
भय संभिते. या रािीच्या गभचिती न्स्त्रयांनी वििषे जपािे. र्ोरी ककंिा अन्य कारणाने अथचिानी िोणे 
संभिते. जपा. महिन्याच्या पूिाचर्ाचत िुक्र ग्रिाच्या अनुकुलतेमुळे थोडे कौटंुबबक सुखसमार्ान लाभेल. 
कौतुक िोईल. पण महिन्याच्या उत्तरार्ाचत िार् िुक्र प्रनतकुल िोईल. मन ि बुद्धी अन्स्थर, र्रं्ल 



रािील. कािी  मंडळीना  मुदतीर् े ताप, तर  कािीना असह्य डोकेदखुीर्ा त्रास िोणे संभिते. 
िासकीय, ननम- 
                                    (४) 
िासकीय नोकरदार मंडळीना महिन्यार्ा उत्तरार्च अनुकुल, प्रगनतकारक ि लाभदायक िोईल. 
िास्त्रीय संिोर्न कायचक्षेत्र असणारांना काळ अनुकुल ि प्रगनतकारक िोईल. ज्यांच्या जन्मकंुडलीत 
योग असेल त्यांना अर्ानक र्नलाभ िा िारसा िक्काने र्नलाभ िोण्यार्ी िक्यता हदसत.े 
अध्यात्मात रुर्ी असणारांना उपासनेद्िारे आध्यान्त्मक उन्नती सार्णे िक्य िोईल. श्रद्धा असेल तर 
श्रीगजानन ि श्रीिनुमान उपासना अनुकुल िोईल ि थोड ेमनस्िास्र्थय लाभेल.   

(८) वॄश्चिक - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात रवि-मंगळ-िनन िे नतन्िी ग्रि पूणचपणे 
प्रनतकुल असणार आिेत. त्यामुळे  कौटंुबबक जीिनात त्रास, भांडणे, गैरसमज, असमार्ानकारक 
घटना यांमुळे नातेसंबंर्ात दरुािा ननमाचण िोणे संभिते. या रािीच्या कािी मंडळीना राित्या जागेर्ी 
समस्या त्रस्त करील तर कािी मंडळीना स्थािरसंबंर्ी त्रास सिन करािा लागेल. महिन्याच्या 
उत्तरार्ाचत छुप्या ित्रूरं्ा त्रास िोणे संभिते. जपा. संतनतविषयक समस्या त्रस्त करील. मुलांर्े 
तापदायक ितचन, मनाविरुद्ध आर्रण, अनारोग्य अिा कारणांनी असह्य मनस्ताप सिन करािा 
लागण्यार्ी िक्यता हदसते. या रािीच्या गभचिती न्स्त्रयांनी अकारण दगदग कून नये. या काळात 
आर्थचक यायििार सािर्ानतेने ि जपून करािेत. हदनांक ३-४ ि हदनांक ३०-३१ या र्ार हदििी विविर् 
कारणांनी असह्य मनस्ताप सिन करािा लागेलस ेहदसते. कािी मंडळीना कोटचलर्ांडाला सामोरे जािे 
लागेल. अिा प्रनतकुल काळात बुर्-गुरु-िुक्र या नतन्िी िुभ ग्रिांच्या अनुकुलतेमुळे शमत्रसुख शमळेल. 
मर्नू मर्नू कुटंुबात मनोनुकुल घटना घडतील ि त्यामुळे सुख-समार्ान लाभेल. ितेीिाडी 
असणारांना ितेीिाडीपासून अपेक्षेपेक्षा अर्र्क लाभ िोईल. अथचलाभ िोईल. गुरु ग्रिाच्या 
अनुकुलतेमुळे निे स्नेिसंबंर् जुळतील. प्रिासयोग येतील. या रािीच्या वििािेच्छू युिकयुितींर् े
वििाि ठरतील ि संपन्न िोतील.  कािी भाग्यिान मंडळीना परदेििारीर् ेयोग येतील. श्रद्धा असले 
तर श्रीगणेि ि श्रीिनुमान उपासना अनुकुल िोईल. ननयशमतपणे िनुमानर्ाशलसा स्तोत्रार् े पठण 
करा. 
(९) धनु - या रािीच्या मंडळीना या महिन्यार्ा पूिाचर्च अनतिय मनोनुकुल ि लाभदायक असा 
असणार आिे. िासकीय, ननम-िासकीय नोकरदार मंडळीना आपले कतॄचत्ि शसद्ध करण्यास संर्ी 
शमळेल. त्यार्ा लाभ उठिा. त्यामुळे िररष्ठ अर्र्कारी प्रिंसा करतील. या रािीच्या कािी 
कतॄचत्िसंपन्न मंडळीना बढती, उच्र् पद, मानार् ेस्थान असे कािी प्राप्त िोणे संभिते ि त्यामुळे 
समाजात प्रनतष्ठा िाढेल. महिन्याच्या पूिाचर्ाचत सिच प्रकारर् ेआरोग्य उत्तम रािील. अथचलाभ िोईल. 
मित्त्िाकांक्षा िाढेल. कािी भाग्यिान मंडळीना भूशमलाभ िोणेिी संभिते. उच्र् बौवद्धक कायचक्षेत्र ि 
िास्त्रीय संिोर्न कायचक्षेत्र असणारांना, शिक्षणक्षेत्रात कायचरत असणारांना, िककली, सल्लागारी 
यायिसाय असणारांना महिन्यार्ा संपूणच काळ अनकुुल, प्रगनतकारक ि लाभदायक िोईल. मात्र िाती 
अर्र्कार आला त्यार्ा गैर फ़ायदा घेऊन अथचप्राप्ती करण्यार्ा मोि अगंािी येईल, िे ध्यानात ठेिा. 
कारण छुप्या ित्रूरं्ा त्रास िोण्यार्ी दाट िक्यता आिे. जपा. सध्या या रािीच्या मंडळींर् ेमन अत्यंत 
भािनािील असे झाले असािे, असे िाटते. त्यामुळे अध्यात्मात रस असणारांना उपासनेद्िारे 
अध्यान्त्मक उन्नती ि मन:िांती शमळविणे सिज िक्य िोईल. कािी मंडळीना जलप्रिासार् ेयोग 



संभितात. महिन्यार्ा उत्तरार्च मात्र राित्या जागेविषयी समस्या, स्थािरसंबंर्ी समस्या, गैरसमजान े
िोणारे कौटंुबबक भांडणतंटे, असमार्ानकारक घटना घडणे, ननयोन्जत कायाचत हदरंगाई िोणे, अनारोग्य 

                                  (५) 
िोणे, अनपके्षक्षत खर्च िोणे अिापैकी विविर् कारणांनी कौटंुबबक सुखात बार्ा ननमाचण िोणे संभित.े 
पण िुक्र ग्रिाच्या अनुकुलतेने ितेीिाडी असणारांना मात्र अपेक्षेपेक्षा अर्र्क अथचलाभ िोईल ि 
कौटंुबबक सुखात येणार् या बार्ा सुसह्य िोतील. या रािीच्या विद्यार्थयाांच्या िैक्षणणक प्रगतीत 
अडथळे ननमाचण िोणे संभिते. तसेर् या रािीच्या मंडळीना संतनतविषयक समस्येला सामोरे जाि े
लागेलसे हदसते. गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेने आरोग्य उत्तम रािील. गुरु दत्तात्रयेािर श्रद्धा ठेिा. 
(१०) मकर - या रािीच्या मंडळीना या महिन्याच्या हदनांक १-२, ७-८ आणण २८-२९ अिा सिा 
हदिसांत कािी अविस्मरणीय अनुकुल/प्रनतकुल अनुभि येणे संभिते. महिन्यार्ा पूिाचर्च या रािीच्या 
मंडळीना अत्यंत प्रनतकुल असार् असणार आिे. िाढता खर्च, वित्तिानी, फ़सिणूक, अनपेक्षक्षत 
आर्थचक जबाबदार् या, कष्ट-पररश्रमाने अथचप्राप्ती, त्यामुळे िारीररक उष्णता भडकून िोणारे 
उष्णताविकार, आप्तेष्ट भांडणे, अन्य र्र्तंा अिापैकी कारणांनी त्रस्त यािाल. पण िुक्र ग्रिाच्या 
अनुकुलतेने मर्नू मर्नू मनोनुकुल घटना घडतील ि कौटंुबबक सुखाला फ़ारसा तडा जाणार नािी. 
महिन्याच्या उत्तरार्ाचत मात्र या रािीच्या सिाांनार् एकूण ग्रिन्स्थती खपूर् अनुकुल असणार आिे. 
उच्र् बौवद्धक कायचक्षेत असणारांना गिन गूढ असे कािी प्रश्न सोडविण्यात यि प्राप्त िोईल. 
िासकीय, ननम-िासकीय नोकरदार मंडळींना आपले कतूचत्ि शसद्ध करण्यार्ी संर्ी शमळेल. तसे 
घडल्यास िररष्ठांच्या कौतुकास पात्र यािाल. त्यामुळे बढतीसारखे विविर् प्रकारर् े लाभ िोतील. 
मित्त्िाकांक्षा िाढेल. प्रिासयोग येतील. कािी भाग्यिंतांना परदेिगमनार्ी संर्ी शमळेल. कािी 
मंडळीना र्नलाभ तर कािीना भूशमलाभ िोणे िक्य आिे. िककली सल्लागारी यायिसाय असणारांना, 
कोळसा विके्रत्यांना, कलाक्षेत्र ि शिक्षण क्षेत्रात कायचरत असणारांना काळ अनुकुल, प्रगनतकारक ि 
लाभदायक िोईल. िुभ ग्रि गुरु-िुक्राच्या अनुकुलतेने कौटंुबबक ि िैिाहिक सुख समार्ान लाभेल. 
प्रेमसंबंर् ि स्नेिसंबंर् िाढतील. या रािीच्या विद्यार्थयाांना िैक्षणणक प्रगतीस काळ अनुकुल िोईल. . 
कािी मंडळीना काल्पननक र्र्तंांर्ा त्रास िोईल. विषभय आिे. जपा. श्रद्धा असेल तर श्रीगणेि ि 
श्रीिनुमान उपासना अनुकुल िोईल. 
(११) कुिं भ - सध्या या रािीच्या मंडळींर् ेमन अत्यंत कोमल झाले असािे, असे िाटते.  त्यामुळे 
मानशसक संिेदना िीघ्र िोत असून जरा कािी मनाविरुद्ध घडले की लगेर् गिरे नैराश्य येत असािे, 
असे िाटते. अिा पररन्स्थतीत या रािीच्या मंडळीना या महिन्यार्ा काळ फ़ारसा अनुकुल नािी, 
असेर् म्िणािेसे िाटते. रवि-मंगळ-बुर्-िषचल िे र्ार ग्रि पूणचपणे प्रनतकुल असणार आिेत. त्यामुळे 
या रािीच्या मंडळीनी न्जभेला लगाम घालून, मनािर संयम ठेिनू ि अत्यंत सिनिील बननूर् 
प्रनतकुल काळािी मुकाबला केला पाहिजे. अिा विपरीत काळात गुरु-िुक्रासारख्या िुभ ग्रिांर् ेसािाय्य 
मर्नू मर्नू शमळेल, मनोनुकुल घटना घडतील ि विपरीत काळ सुसह्य िोईल. सध्या या रािीच्या 
मंडळींर्ा स्िभाि िट्टी, मानापमान फ़ार असा झाला असािा, असे िाटते. त्यात या विपरीत काळात 
अनत श्रम ि दगदग झाल्याने िारीररक-मानशसक आरोग्यािर पररणाम िोऊन थकािट जाणिेल. 
उष्णताविकार बळाितील. नेत्रविकार, घसा, मान, दाढा दखुणे असे आजार िोणे संभिते. सतत 
मनाविरुद्ध घटना घडतील ि असह्य मनस्ताप सिन करािा लागेल. ननयोन्जत कायाचत अडथळे येणे, 



अनपेक्षक्षत आर्थचक जबाबदार् या पूणच करण्यार्ी र्र्तंा लागणे, फ़सिणूक िोणे, अपेक्षक्षत 

अथचप्राप्तीसाठी  कष्ट-पररश्रम करािे लागणे,  यांमुळे या रािीर्ी कािी मंडळी त्रस्त िोतील. त्यात 
भर                                 

                                   (६) 
पडून आप्तेष्ट भांडणे, नातेिाईक मंडळींकडून हदला जाणारा मनस्ताप यांर्ी भर पडण्यार्ी िक्यता 
हदसते. पण गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेमुळे कौटंुबबक सुखस्िास्र्थय लाभेल. या रािीर्ी कािी मंडळी 
स्थािर खरेदी-विक्री करण्यार्ी िक्यतािी हदसते. या रािीच्या यायापारी मंडळीना स्त्री-ग्रािकांकडूनर् 
अर्र्क अथचलाभ िोईल. दरूर्े प्रिासयोग संभितात. मन:िक्तीसाठी या रािीच्या मंडळीनी 
अध्यान्त्मक उपासनेत लक्ष घालािे, असे आिजूचन सांगािेसे िाटते.   

(१२) मीन - या रािीच्या मंडळींर्ा स्िभाि सध्या अर्थर, लिरी, र्रं्ल असा झाला असािा, असे 
हदसते. कसलेिी दडपण, र्ाक, सिन िोत नसािा. या रािीर्ी लिान मुले तर अत्यंत िूड ि व्रात्य 
झाली असािीत, असे िाटते. अिा पररन्स्थतीत या महिन्याच्या संपूणच प्रनतकुल काळात िी मंडळी 
कसा हटकाि र्ून िकतील ? असा प्रश्न मनात येतो. पण महिन्याच्या उत्तरार्ाचत गुरु-िुक्राच्या िभु 
योगामुळे मर्नू मर्नू मनोनुकुल घटना घडतील ि हदलासा शमळेल. महिन्याच्या पूिाचर्ाचत आर्थचक 
र्र्तंा, गैर समजुती, भांडणे, जुन्या दबलेल्या प्रकरणांर्ा पुन्िा त्रास, मानिानी, अस्िस्थ मन, 
भािंडांकडून िोणारा त्रास, यांमुळे असह्य मनस्ताप सिन करािा लागण्यार्ी िक्यता आिे. त्यामुळे 
गिरे नैराश्य येणे िक्य आिे. रक्तदाब, हॄदयविकार असणारांनी प्रयत्नपूिचक मन ि विर्ारिक्ती 
िांत राखण्यार्ा प्रयत्न केला पाहिजे. िुभ ग्रिांच्या अनुकुलतेन े िैिाहिक जीिनात ि कौटंुबबक 
जीिनात सुखसमार्ान लाभेल. या रािीच्या साहिन्त्यकांर् े साहित्य ग्रथंूनपाने प्रकाशित िोईल. 
िास्त्रीय संिोर्नकायाचत कायचरत असणारांना काळ अनुकुल, प्रगनतकारक ि यिदायक िोईल. गुप्त 
पोशलस खात्यात नोकरी असणारांना काळ अनुकुल ि लाभदायक िोईल. या रािीच्या ज्या मडंळीना 
सिज िाम मागच र्न शमळणे िक्य असले तरी त्यांनी तो मोि टाळािार्. बौवद्धक ि िैक्षणणक 
कायचके्षत्र असणारांना काळ अनुकुल, प्रगनतकारक ि लाभदायक िोईल. श्रद्धा असेल तर दररोज " 
बािन्न श्लोकी गुरुर्ररत्रार् े" पठण करा.   
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