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(१) मेष - या राशीच्या मंडळीना नोकरी-व्यवसायाच्या दषॄ्टीने या महिन्याचा पूवाार्ा अधर्क 

मनस्ताप देणारा असा असल्याचाच अनुभव येईल. महिन्याच्या उत्तरार्ाात पररस्स्िती ननवळेल 

व मनोनुकुल घटना घडतील. ववरोर्क पराभूत िोतील. या महिन्याच्या काळात कौटंुबिक 

जीवनात गैरसमज, वाद ,भांडणे, असमार्ानकारक घटना अशापैकी कारणांनी सुखसमार्ान 

लाभेलस े वाटत नािी. कािी मंडळीना राित्या जागेची समस्या त्रस्त करील; तर कािीना 
स्िावरसंिंर्ी समस्या त्रस्त करील. जपा. जीवनसािीच्या अनारोग्यामुळे ककंवा अन्य कारणान े

वैवाहिक जीवनातील सुखात िार्ा येणे संभवते. महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात मंगळ-िुर् 

कुयोग िोत असल्याने िुद्धी ववकृत िोऊन कपटी ववचारांचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आिे. जपा. 
अशा पररस्स्ितीत मनावर तािा ठेवून व सिनशील िनूनच प्रनतकुल काळाशी मुकािला करणे 

सुखाच े िोईल. जयांना वाममागा र्न सिज ममळणे शक्य आिे त्यानंी तो मोि कटाक्षान े

टाळावाच. िोत्याच ेनव्िते िोण्यास वेळ लागणार नािी. या राशीच्या व्यापारी मंडळीना स्त्री-
ग्रािकांकडूनच अधर्क लाभ िोईल. द्रव पदािाांच े व्यापारी, मनोववकार तजन्य, धचककत्सक 

िौवद्धक नोकरी-व्यवसाय असणारांना, वककली सल्लागारी व्यवसाय असणारांना व 

साहित्यननमाात्या लेखकांना संपूणा महिन्याचा काळ प्रगनतकारक वा लाभदायक िोईल. या 
राशीच े ववद्यािी शारीररक-मानमसक आरोग्य उत्तम राख ू शकले तरच शैक्षणणक प्रगती करू 

शकतील. कािीिी कारणाने भावंडसुखात िार्ा येणे संभवते. जपा. या राशीच्या व्यय स्िानी 
असलेल्या िर्ालमुळे असह्य मनस्ताप देणार  या घटना घडण्याची शक्यता आिे. जपा. श्रद्धेन े

मशवोपासना व श्रीगणेशोपासना कराल तर िोणारा मनस्ताप सुसह्य िोईल. 
(२) िॄषभ - या राशीच्या मंडळीचा स्वभाव या महिन्याच्या काळात अत्यंत अस्स्िर, लिरी असा 
रािण्याची शक्यता हदसते. अशा स्वाभाववक दोर्ांमुळे कारण असो व नसो, ममत्र, सिकारी 
यांच्याशी वाद, भांडणे िोणे संभवते. जपा.  महिन्याच्या पूवाार्ाात सतत कािी ना कािी 
कारणाने मनस्ताप सिन करावा लागण्याची शक्यता आिे. त्यामुळे शारीररक अनारोग्य िोणेिी 
शक्य आिे. िाती घेतलेल्या कायाात अडचणी, अडिळे ननमााण िोतील. त्यामळेु कािी मंडळीना 
गिरे नरैाश्य येणे संभवते. जपा. महिन्याच्या उत्तरार्ाात नोकरीत वररष्ठांचा त्रास, स्वत:च ेव 

मुलांपैकी कोणाच ेआजारपण, वप्रय जनांचा दरुावा सिन करावा लागणे, अशापैकी कारणांनी मन 

अस्वस्ि रािीलसे हदसते. हदनांक ८-९ िे दोन हदवस सवा व्यविार व आचरण अत्यंत 

सावर्ानतेने कराव.े पण शुभ ग्रिांच्या अनुकुलतेमळेु मर्नू मर्नू मनोनुकुल घटना घडतील व 

ववपरीत काळ सुसह्य िोईल. वककली-सल्लागारी   व्यवसाय, लोखडंाचे, कोळश्याच े व्यापारी, 



यांबत्रक तांबत्रक व्यवसाय असणारांना अस्स्िर पररस्स्िती, अडचणी, अडिळे सिन कराव े

लागतील.  सवा प्रकारच्या अपघातापासून जपावे. द्रव पदािाांचे व्यापारी आणण मनोववकार 

तजन्य यांना मात्र काळ अनुकुल व प्रगनतकारक िोईल. तसेच या राशीच्या जया मंडळींचा 
परर्मीयांशी व्यावसानयक संिंर् आिे अशांना सवा महिन्याचा काळ अनुकुल व लाभदायक िोईल. 
मन व िुद्धी स्स्िर राखनू आणण सवा प्रकारच ेआरोग्य उत्तम राखनू मनापासनू अध्ययन करणे 

जमले तरच या राशीच ेववद्यािी शैक्षणणक प्रगती करू शकतील. 
(३) शमथनु - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा संपूणा काळ कौटंुबिक सुखाच े दषॄ्टीने  
प्रनतकुल असल्याचा अनुभव येईल. पण शुक्र ग्रिाच्या अनुकुलतेन े प्रनतकुलतेची झळ अल्प 

प्रमाणातच पोचले, अस ेवाटते. या राशीच्या मंडळीनी या महिन्याच्या काळात आधिाक व्यविार 
ववचारपूवाकच करावेत. कारण पैशाची अपेक्षक्षत आवक िोईलच अस े खात्रीपूवाक सांगता येत 

नािी. पण पैशाची जावक मात्र करावीच लागेल. येणे असलेली रक्कम वसूल िोईलच याची खात्री 
नािी. मशवाय अपेक्षक्षत अिाप्राप्तीसाठी कािी मंडळीना खपू कष्ट, पररश्रम करावे लागण्याची 
शक्यता आिे. तुलनात्मक दषॄ््या शासकीय, ननम-शासकीय नोकरदार मडंळीना महिन्याचा 
पूवाार्ा मनोनुकुल असेल; पण महिन्याचा उत्तरार्ा मात्र या राशीच्या सवाांनाच मनस्ताप देणारा 
असल्याचाच अनुभव येईल. वककली-सल्लागारी व्यवसाय, अकौंटन्सी, अन्य िौवद्धक व 

कलात्मक नोकरी-व्यवसाय, कममशन, दलाली व्यवसाय असणारांना संपूणा महिन्याचा काळ 

अनुकुल व लाभदायक िोईल. या राशीच्या ववद्यार्थयाांना शैक्षणणक प्रगतीस काळ अनुकुल असला 
तरी आळस, जडत्व आणण ननरुत्साि झटकून त्यांनी मनापासून अध्ययन केल्यासच शैक्षणणक 

प्रगती सार्णे शक्य िोईल. गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतमेुळे आरोग्य चांगले रािील; पण शारीररक 

उष्णता भडकून डोळे तळावणे, मान, घसा दखुणे, अस े ववकार िोण्याची शक्यता हदसते. या 
राशीच्या मंडळीच्या संततीस त्रास ककंवा संततीपासून त्रास िोणे संभवते. या राशीच्या गभावती 
स्स्त्रयांनी ववशरे् जपावे. कािी मंडळीना प्रवासयोग संभवतो. मन:शांतीसाठी श्रीगुरुदेव 

दत्तात्रयेाची उपासना करा. 
(४) ककक  - या राशीच्या मडंळीना कौटंुबिक सुख-समार्ान व गिृसौख्य या दषॄ्टीने या महिन्याचा 
काळ प्रनतकुल असाच असणार आिे. आप्तेष्ट भांडणे, धचतंा, वाढता खचा, आधिाक फ़सवणूक, 
ववत्तिानी अशापैकी घटनांनी व स्वत:च्या स्वाभाववक दोर्ांमुळे असह्य मनस्ताप िोऊन 

शारीररक उष्णता भडकून उष्णताववकार िळावतील व डोळ्याच े अनारोग्य सिन कराव े

लागण्याची शक्यता हदसते. पण शुक्र ग्रिाच्या अनुकुलतेने मर्नू मर्नू मनोनुकुल घटना 
घडतील व हदलासा ममळेल. महिन्याचा पूवाार्ा या राशीच्या नोकरदार मंडळीना नोकरीत प्रनतकुल 

असाच असल्याचा अनुभव येईल. पण महिन्याच्या उत्तरार्ाात पररस्स्िती सुर्ारेल व त्यामुळे 

मनोनुकुल घटना घडून महिन्याच्या पूवाार्ाातील मनस्तापिी कमी िोईल, आरोग्य उत्तम रािील. 
पाण्याशी संिंधर्त नोकरी व्यवसाय असणारांनी सावर्ानतेने वागावे. जलभय, ववर्भय आिे. 



शास्त्रीय संशोर्न व गूढ संशोर्न कायाात कायारत असणारांना काळ अनुकुल व प्रगनतकारक 

असल्याचा अनुभव येईल. अध्यात्म व समाजकाया यांची मनापासून ओढ असणारांना काळ 

अनुकुल व सास्त्वक सुखसमार्ान देणारा असाच असेल. शतेी व्यवसाय असणारांना 
शतेीवाडीपासून अपेक्षक्षत लाभ िोईल.  या राशीच्या कािी मंडळीना िातच ेसोडून नवीन कािी 
तरी करण्याची ऊमी येईल. पण त्यांनी मनावर संयम ठेवून िातात आिे तेच काम करत रािावे. 
नपेक्षा नुकसान व मनस्ताप सिन करावा लागेल. या राशीच्या ववद्यार्थयाांना अभ्यासेतर 

ववर्याचा मोि पडून शैक्षणणक प्रगतीकड ेदलुाक्ष िोण्याची दाट शक्यता आिे. जपा.  श्रद्धेने श्रीगुरु 

दत्तात्रयेाची उपासना करून ननयममतपणे "िावन्न श्लोकी गुरुचररत्रा"च ेपठण केल्यास मनोिल 

वाढेल व नैराश्य दरू िोईल. 
(५) शसिंह - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच ेएकूण ग्रिमान फ़ारसे अनकुुल नािी, असेच 

म्िणाव ेलागते. अस्वस्ि मन, गैरसमज, वादवववाद, भांडणे, मानिानी, जुन्या प्रकरणांचा 
त्रास अशापैकी कारणांनी असह्य मनस्ताप सिन करावा लागेलसे हदसते. त्यामशवाय वाढता 
खचा, ननयोस्जत कायाात अडिळे येणे, फ़सवणूक िोणे अशापैकी कारणांनीिी शरीर-मन िकून 

जाणे संभवते. रक्तदाि, हॄदयववकार असणारांनी ववशरे् काळजी घ्यावी. कािी मंडळीना 
डोळ्याच्या दखुण्याचा त्रास सिन करावा लागेल. हदनांक ८-९ या दोन हदवशी ववशरे् जपा. शनन-
रािूमुळे भावंडसुखात िार्ा येणे संभवते. पण गुरु-शुक्र या शुभ ग्रिांच्या अनुकुलतनेे मर्नू मर्नू 

लाभदायक मनोनुकुल घटना घडतील व हदलासा ममळेल. कािी मंडळीना नवे कायाक्षेत्र ममळेल; 
तर कािींना मनपसंत नोकरी ममळेल. या राशीच्या व्यापारी मंडळीना स्त्री-ग्रािकांकडूनच अधर्क 

अिालाभ िोईल. कािी मडंळीना मानाच े स्िान ममळून त्यांची प्रनतष्ठा वाढेल. या राशीच्या 
वववािेच्छू युवकयुवतीना वववाियोग संभवतो. ववद्यार्थयाांना शैक्षणणक प्रगतीस काळ अनुकुल 

िोईल. पण या राशीच्या मंडळीना अपेक्षक्षत संतनतसुख ममळेलच याची खात्री वाटत नािी.  
वककली-सल्लागारी, अकौंटन्सी, धचककत्सक िौवद्धक व कलात्मक व्यवसाय असणारांना काळ 

अनुकुल, प्रगनतकारक व लाभदायक िोईल. नेपच्यून-मंगळ अशुभ योगामुळे वैवाहिक 

जीवनातील सुखात कािी ना कािी कारणाने िार्ा येणे संभवते. सतत अत्यतं सावर्ानतेन े

आचरण करा. अपघातभय संभवते. मन:शक्तीसाठी कुलदेवतेची उपासना व िनुमान उपासना 
अनुकुल िोईल. 
(६) कन्या - या राशीच्या मंडळीनी सध्या शनन ग्रिाच्या साडसेातीचा काळ आिे याची जाणीव 

ठेवूनच सतत संयम व सिनशीलतेन े आचरण कराव.े शनन-रािूच्या प्रनतकुलतेमुळे या 
महिन्याच्या प्रिम सप्तािात कौटंुबिक कलिामुळे कुटंुिात कािी अननष्ट घटना घडून कौटंुबिक 

सुखसमार्ानात िार्ा ननमााण िोण्याची दाट शक्यता जाणवते. तसेच आधिाक समस्या त्रस्त 

करतील. कोटा प्रकरणे असतील तर अधर्कच त्रास िोईल. आवश्यक आिाप्राप्तीसाठी अिक 

पररश्रम कराव ेलागल्याने अनारोग्य िोणेिी संभवते. रक्तदाि, हॄदयववकार असणारांनी मन व 



ववचारशक्तीला लगाम घालून आचरण करणेच सुखाच े िोईल. हदनांक ७ नंतर िुर्-शुक्राच्या 
कािी प्रमाणातील अनुकुलतेमुळे पररस्स्ितीत िोडा िदल घडले व कौटंुबिक सुखसमार्ान लाभेल. 
सतत सकारात्मक ववचार करू शकाल तर काल्पननक धचतंांचा त्रास िोणार नािी; व त्यामुळे 

आरोग्यिी उत्तम राख ूशकाल. दांपत्यजीवनात जीवनसािीच्या ववक्षक्षप्त व लिरी आचरणामुळे, 
मतभेदामुळे वादवववाद िोणे संभवते. त्यामुळे वैवाहिक जीवनात सुखसमार्ान लाभणे अशक्य 

िोईल. जपा. या राशीच्या जया मंडळींचा भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय असेल त्यांनी संशयान,े 
गैरसमजाने वा अन्य कारणाने भागीदारीत िार्ा येणार नािी याची काळजी घ्यावी. कोटाप्रकरणे 

असतील तर ती सामोपचाराने ममटवावीत. या राशीच्या अष्टम स्िानी असलेल्या केतूमुळे 

अपघात भय असून अनारोग्य िोणेिी संभवत.े कािी मंडळीना त्वचारोगाचा तर कािीना 
रक्तववकार वा मुखदंततववकाराचा  त्रास िोणे संभवते. या राशीच्या दशम स्िानी असलेल्या गुरु 

ग्रिामुळे िौवद्धक व शैक्षणणक नोकरी-व्यवसाय असणारांना काळ प्रगनतकारक व लाभदायक 

असल्याचा अनुभव येईल. इतरांना कष्टपररश्रम करूनच अपेक्षक्षत अिाप्राप्ती िोणे संभवते. 
कािीिी कारणाने मैत्रीत िार्ा येणे संभवते. जपा. श्रद्धा असेल तर मशवोपासना अनुकुल िोईल. 
(७) तुळा - या राशीच्या मंडळीना सवा प्रकारच्या आरोग्याच े दषॄ्टीने व वैवाहिक जीवनातील 

सुखाच े दषॄ्टीने या महिन्याचा काळ प्रनतकुल असाच असल्याचा अनुभव येईल. ननयोस्जत 

कायाात अडचणी, अडिळे ननमााण िोणे संभवते. िदलीमुळे ककंवा अन्य कारणाने 
कुटंुिातील कािी सदस्यांच ेस्िलांतर िोण्याची शक्यता हदसते. त्यामुळे वप्रय जनांच्या दरूत्वामुळे 

या राशीच्या मंडळीना नैराश्य येणे संभवते. दांपत्यजीवनात दोघांपैकी एकाच्या अनारोग्यामुळे 

वा अन्य कारणाने वैवाहिक जीवनात िार्ा ननमााण िोणे संभवते. सवा प्रकारच्या नोकरदार 
मंडळीना या महिन्याचा पवूाार्ाच अनुकुल असणार आिे. त्यामुळे मनोनुकुल व लाभदायक घटना 
घडतीलसे वाटते. कािी मडंळीना नवे ममत्र ममळतील. र्नलाभ संभवतो. त्यामळेु सुखसमार्ान 

लाभेल. पण महिन्याच्या उत्तरार्ाात मन अस्वि करणार  या घटना घडतील, नोकरीत कामाचा 
असह्य ताण सिन करावा लागेल. वररष्ठांशी मतभेद िोतील व त्यामुळे गिरे नैराश्य येणे 

संभवते. महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात या राशीच्या कािी मंडळीना कुसंगतीची िार्ा िोणे 

संभवते. जपा. त्यातून र्ननाश िोणे शक्य आिे. . पण शुक्रामुळे मर्नू मर्नू मनोनुकुल घटना 
घडतील व हदलासा ममळेल. अध्यात्मात रस असलेल्या मंडळीना गुरु-नेपच्यून शुभ योगामुळे 

आध्यास्त्मक उपासनेत प्रगती करणे व मन:शांती ममळववणे शक्य िोईल. शास्त्रीय संशोर्न व 

गूढ संशोर्न कायाात कायारत असणारांना काळ प्रगनतकारक िोईल. या राशीच्या भाग्यस्िानी 
असलेल्या गुरु ग्रिामुळे व्यवसायात अनुकुल व लाभदायक घटना घडतील. िोरामोठ्ांच्या 
मदतीने प्रगतीचा मागा सापडले. प्रवास योग येतील. मनोिल प्राप्तीसाठी िनुमानचामलसा 
स्तोत्राच ेपठण करा 
(८) िॄश्चिक - या राशीच्या सवाच मंडळीना या महिन्याचा संपूणा काळ अनुकुल व लाभदायक 



िोईलसे हदसते. शासकीय, ननम-शासकीय नोकरदार मंडळीना वेतनवाढ, िढती, उच्च पद असे 
कािी प्राप्त िोणे संभवते. सामान्य नोकरदार मंडळीच्या िाितीतिी कािी मनोनुकुल घटना 
घडतील.  या राशीच्या सवा प्रकारच्या कलाकारांना, उच्च िौवद्धक संशोर्न कायाात मग्न 

असणारांना, साहिस्त्यकांना काळ अनुकुल व लाभदायक िोईल. स्वतंत्र व्यापार-व्यवसाय करत 

असणारांना िोरामोठयांच्या ओळखीने व्यावसानयक प्रगती करणे शक्य िोईल. या राशीच्या 
सवाांच्याच इच्छाआकांक्षा कमी अधर्क प्रमाणात पूणा िोतीलसे हदसते. कािी मंडळीना 
परदेशगमनाची संर्ी ममळेल. पण शक्यतो प्रवास टाळा. कारण प्रवासात त्रास िोणे संभवते. या 
राशीच्या अष्टम स्िानी असलेल्या गुरु ग्रिामुळे जयांच्या जन्मकंुडलीत अचानक र्नलाभाच े

योग असतील त्यांना तसा र्नलाभ ककंवा वारसा िक्काने र्नलाभ िोणे संभवत.े अस ेअसले तरी 
शनन ग्रिाच्या साडसेातीचा काळ असल्याने या राशीच्या सवाांनीच आधिाक व्यविार जपून 

करावेत. ववशरे् करून हदनांक १०-११ या दोन हदवशी असह्य मनस्ताप देणार  या घटना घडण्याची 
शक्यता हदसते. महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात मानिाननकारक घटना अधर्क प्रमाणात 

घडण्याची शक्यता आिे. जपा. तसेच गैरसमजाने कौटंुबिक सुखातिी िार्ा येऊ शकेल. त्यामुळे 

सवा प्रकारच्या आरोग्यावर पररणाम िोईल. जपा. श्रद्धा असेल तर श्रीगणेश उपासना अनुकुल 

िोईल. मशवाय दररोज ननयममतपणे िनुमानचामलसा स्तोत्राच ेपठण करा. 
(९) धनु - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याच्या काळात सवा प्रकारच्या आरोग्याची काळजी 
घ्यावी लागणार आिे. शारीररक कष्ट व मनस्ताप यांमुळे शारीररक उष्णता भडकून उष्णतेच्या 
ववकारांचा त्रास िोईलसे हदसते. ववशरे् करून कािी मंडळीना मूळव्यार्ीचा तर कािींना 
पोटदखुीचा त्रास िोणे संभवते. सतत मनावर तािा ठेवून सावर्ानतनेे आचरण करा. कारण 

अपघातभय आिे. वीज, पाणी यांपासून र्ोका संभवतो. महिन्याच्या पवूाार्ाात नोकरी-
व्यवसायात ववरोर्ी पररस्स्ितीला सामोरे जावे लागेलसे हदसते. वाममागा र्न सिज ममळणे 

शक्य असले तरी तो मोि कटाक्षाने टाळा. िोत्याच ेनव्ित ेिोण्यास वेळ लागणार नािी. पण 

महिन्याच्या उत्तरार्ाात पररस्स्िती सुर्ारेल व नोकरी-व्यवसायात मनोनुकुल घटना घडतील. 
वककली-सल्लागारी व्यवसाय, अकौंटन्सी, कोळसा, लोखडं व्यापारी, कला क्षेत्रातील मंडळी या 
सवाांना महिन्याचा उत्तरार्ाच अधर्क अनुकुल व लाभदायक िोईल. अध्यात्म, गूढ संशोर्न 

कायाात कायामग्न असणारांना काळ अनुकुल व सास्त्वक सुखशांती देणारा असल्याचा अनुभव 

येईल. या राशीच्या वववािेच्छू युवकयुवतींच े वववाि िोतील ककंवा ठरतील. तसेच कािी 
युवकयुवतींच ेप्रेमसंिंर् जुळून येतील. कािींच ेनवे स्नेिसंिंर् जुळून येतील. अस ेअसले तरी 
कािी ना कािी कारणाने गॄिसौख्य लाभेलस े हदसत नािी. तसेच मुलांपैकी कोणाच ेआजारपण, 
कोणाच े ववक्षक्षप्त आचरण अशापैकी कारणांनी अपेक्षक्षत संतनतसुख लाभण्याची शक्यता हदसत 

नािी. या राशीच्या ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक प्रगतीतिी अडिळे ननमााण िोण्याची शक्यता आिे. 
जपा. श्रद्धा असेल तर गुरुदेव श्रीदत्तात्रयेाची उपासना अनुकुल िोईल. दररोज ननयममतपणे 



"िावन्नश्लोकी गुरुचररत्राचे" पठण करा. 
(१०) मकर - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ फ़ारसा अनुकुल नािी, असेच म्िणावे 
लागेल. एखादा अपवाद वगळता घरीदारी सवा हठकाणी मनस्ताप सिन करतच महिन्याचा काळ 

व्यतीत करावा लागेलस े हदसते. केवळ गुरु ग्रिाच्या अनुकुलतेन े शारीररक आरोग्य चांगले 

रािण्याची शक्यता हदसते. तसेच नोकरी-व्यवसायात घडणार  या मनाववरुद्ध घटना सिन 

करण्याची शक्ती ममळेलसे हदसते. पण वककली, सल्लागारी व्यवसाय, कममशन,  दलाली 
व्यवसाय, अकौंटन्सी, खाण व्यवसाय लोखडं, कोळसा व्यापारी यांना व उच्च िौवद्धक संशोर्न 

कायाात कायारत असणारांना काळ कािी प्रमाणात अनुकुल व लाभदायक िोईल. गुरु-
नेपचनूमर्ील शुभ योगामुळे अध्यात्मात रस असणारांना उपासनेद्वारे मन:शक्ती व 

मनस्वास्र्थय ममळू शकेल. कािी मंडळीना परदेशगमनाच ेयोग येतील. इतर नोकरी-व्यवसाय 

असणारांना मात्र संपूणा महिन्याचा काळ प्रनतकुल असल्याचाच अनुभव येईल. सट्टा, लॊटरी, 
जुगार यांच्या मोिात पडून आधिाक नुकसानच िोईल. जपा. त्यामशवाय आधिाक व्यविार 
सावर्ानतेनेच करा. कोणाच्या आधिाक जिािदार  ् ा स्वीकारू नका. स्वत:च्या आधिाक 

व्यविारात कािी घोटाळे िोणार नािीत याची काळजी घ्या. कौटंुबिक व दांपत्यजीवनात मतभेद, 
वाद, कोणाच े अनारोग्य कोणाशी न पटणे अशापैकी कारणांनी सुखसमार्ान ममळेलच याची 
खात्री देता येत नािी. मुलांपैकी कोणाच ेआजारपण, कोणाची आचरणववर्यक समस्या, कोणास 

आलेले नैराश्य अशापैकी कारणांनी अपेक्षक्षत संतनतसुखिी लाभण्याची शक्यता हदसत नािी. 
अशा एकूण पररस्स्ितीत संयम व सिनशीलतेने आचरण करून प्रनतकुल काळ व्यतीत करणेच 

सुखाच े िोईल. श्रद्धा असेल तर मारुतीची उपासना अनुकुल िोईल. दररोज मनापासून  

िनुमानचामलसा स्तोत्राच े पठण करा.                                                            

(११) कुिं भ - या राशीच्या मंडळींच ेमन सध्या अत्यतं कोमल झाले असण्याची शक्यता वाटते. 
तसेच मानमसक संवेदनािी अनत शीघ्र झाल्या असाव्यात अस ेवाटते. त्यामुळे मनाववरुद्ध िोडसेे 
कािीिी घडले तरी लगेच गिरे नैराश्य येत असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे स्वभाविी अत्यंत 

अस्स्िर, चचंल, लिरी असा घडला असल्याच ेजाणवते. अशा पररस्स्ितीत कोणाचािी र्ाक वा 
कसलेिी दडपण सिन िोत नसले पाहिजे. त्यामुळे फ़टकळ िोलणे िोत असेल तर इतरांची मन े

अकारण दखुावली जाण्याची शक्यता आिे. जपा. स्जभेवर तािा ठेवा. तसे घडू नये म्िणून या 
राशीच्या मंडळीनी आध्यास्त्मक उपासनेत लक्ष घालावे, िे उत्तम. या राशीच्या कािी मंडळीना 
पोटववकाराचा, अपचनाचा ककंवा मूत्राशयववकाराचा त्रास िोणे संभवते. महिन्याच्या पूवाार्ाात 

दापंत्यजीवनात कािीिी कारणाने सुखसमार्ान ममळेलसे हदसत नािी. महिन्याच्या उत्तरार्ाात 

कौटंुबिक व संतनतसुखात िार्ा येईल तर नोकरीत वररष्ठांचा त्रास सिन करावा लगेल. अशा 
पररस्स्ितीत गुरु-शुक्राच्या अनुकुलतेने मर्नू मर्नू मनोनुकुल घटना घडतील व हदलासा ममळेल. 
कािी मंडळीना दरूच्या प्रवासाच ेयोग येतील. वैद्यकीय व्यवसाय, और्र्ववके्रते, धचककत्सक 



िौवद्धक व्यवसाय असणारांना व कममशन, दलाली व्यवसाय असणारांना काळ अनुकुल, 
प्रगनतकारक व लाभदायक िोईल.  या राशीच्या व्यापारी मंडळीना स्त्री ग्रिकांकडूनच अधर्क 

अिालाभ िोणे संभवते. या राशीच्या ववद्यार्थयाांना शैक्षणणक प्रगतीस काळ अनुकुल िोईल. श्रद्धा 
असेल तर गुरु दत्तात्रयेाची उपासना व श्रीिनुमान उपासना अनुकुल िोईल. दररोज 

"िावन्नश्लोकी गुरुचररत्रा"च ेव िनुमानचामलसा स्तोत्राच ेपठण करा 
(१२) मीन - या राशीच्या मंडळीनी या महिन्याच्या काळात स्वाभाववक दोर्ांवर ननयंत्रण ठेवले 

तर खपूच सुखाच ेिोईल. या राशीच्या लिान मुलांकड े त्यांच्या पालकांनी िारकाईने लक्ष देणे 

जरूरीच ेिोईल. कारण त्यांच्या िूड, अस्स्िर, लिरी व व्रात्य वॄत्तीमुळे त्यांच्या िातून न कळत 

नुकसानकारक घटना घडण्याची शक्यता आिे. जपा. मनासारखे न घडल्यास लगेच गिरे 
नैराश्य येणे संभवते. कािी मंडळीना आधिाक धचतंा सतावतील. या राशीच्या युवकांनी 
कुसंगतीपासून जपावे. या राशीच्या मंडळीना कौटंुबिक सुख व गिृसौख्य लाभेल; पण नातेवाईक 

मंडळीकडून मनस्ताप हदला जाण्याची शक्यता आिे. जपा. तसेच ववववर् कारणांनी अपेक्षक्षत 

संतनतसुख लाभेलस ेहदसत नािी. या राशीच्या गभावती स्स्त्रयांनी अकारण दगदग करू नये. या 
राशीच्या शासकीय, ननम-शासकीय नोकरदार मंडळीना महिन्याचा पूवाार्ाच अधर्क अनुकुल व 

लाभदायक िोईल. वैद्यकीय व्यवसाय, यांबत्रकतांबत्रक व्यवसाय, धचककत्सक शास्त्रीय संशोर्न 

नोकरी-व्यवसाय असणारांना, गुप्त पोलीस खात्यात काम  करत असणारांना  महिन्याचा  संपूणा 
काळ प्रगनतकारक असल्याचा अनुभव येईल. गुरु-शुक्र शुभ योगामुळे या राशीच्या मंडळीना 
ववववर् प्रकारच े लाभ िोणे संभवते. कािींना भूममलाभ, तर कािीना र्नलाभ, प्रनतष्ठा, 
मानसन्मान प्राप्त िोणे शक्य हदसते. व्यापार-व्यवसाय असणारांना भरभराट िोत असल्याचा 
अनुभव येईल. वाम मागााने र्न देण्या-घेण्याचा प्रयत्न अगंाशी येईल. जपा. अष्टम स्िानी 
असलेल्या शननमुळे कािी मंडळीना अपेक्षाभंग िोत असल्याचा तर कािींना अनारोग्याचा वा मन 

अस्वस्ि करणार  या घटनांचा त्रास सिन करावा लागेल. जपा. श्रद्धेन े श्रीगुरु दत्तात्रयेाची व 

िनुमानाची उपासना करा. मन:शक्ती लाभनू सुख-शांनत-समार्ान लाभेल. 
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