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(१) मेष - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ वैवाहिक जीवन आणि गॄिसौख्य या दषॄ्टीने 
प्रतिकुल असल्याचाच अनुभव येईल. स्वि:च ेककंवा जीवनसाथीच ेअनारोग्य, दोघांिील मिभेद, वाद, 
गरैसमज अशापकैी कारिांनी ववैाहिक जीवन ढवळून तनघेल. िसचे कुटंुबाि घडिार् या 
असमाधानकारक घटना, कौटंुबबक भांडििंटे, राित्या जागेसंबंधी ककंवा स्थावरसंबंधी वाद अशापैकी 
घटनांनी  गॄिसौख्य लाभिे कहिि हदसिे. नोकरी-व्यवसायाच्या दषॄ्टीने महिन्याचा पूवााधाच अधधक 
अनुकुल, प्रगतिकारक व लाभदायक िोईल. या राशीच्या साहित्त्यकांचे ग्रंथलेखन प्रससद्ध िोईल. 
अध्यात्माि रस असिारांना उपासनेद्वारे सात्त्वक सुखशांिी लाभेल. महिन्याच्या उत्िराधााि 
मानससक धचिंा व शारीररक अनारोग्य यांचा असह्य त्रास सिन करावा लागण्याची शक्यिा हदसिे. 
या राशीच्या कािी मंडळीना िाप, अपचन, पोटववकार अशापैकी कसला िरी आजार त्रस्ि करील. 
मुलांपैकी कािींच े ववक्षिप्ि आचरि, कािींच े अध्ययनाकड े दलुाि, कािींच े अनारोग्य अशापैकी 
कारिांनी अपेक्षिि संितिसुख लाभिेिी अशक्य हदसिे. पि शुक्राच्या अनुकुलिेमुळे कािी मंडळींच्या 
व्यवसायाि वाढ िोऊन भरभराट िोईल; िर कािी मंडळीना मानाच े स्थान व प्रतिष्िा प्राप्ि िोिे 
संभविे. कािी मंडळीना भूसमलाभ िोण्याची शक्यिािी नाकारिा येि नािी.  असे असले िरी कुमागी 
समत्र व कुसंगिी यांमुळे कािी मंडळीना आधथाक नुकसान सिन करावे लागेल व त्यामुळे गिरे नैराश्य 
येिे संभविे. कािी मंडळींना वाईट प्रसंगाला िोंड द्यावे लागेल. जपा. श्रद्धा असेल िर श्रीगिेश 
उपासना अनुकुल िोईल. 
(२) िॄषभ - या राशीच्या मंडळींचा स्वभाव या महिन्याच्या काळाि अत्यिं लिरी िोण्याची शक्यिा 
आिे. त्यामुळे अकारि नको त्या गोष्टी घडण्याची शक्यिा आिे. जपा. ववशषे करून हदनांक १८-१९-
२० ह्या िीन हदवसांि ववशषे जपिे अगत्याच े िोईल. महिन्याच्या पहिल्या सप्िािाि कौटंुबबक 
सुखसमाधान लाभेल; पि नंिर गैरसमज, असमाधानकारक घटना, राित्या जागेची समस्या, स्थावर 
समस्या अशापैकी कारिांनी कौटंुबबक सुखाि व गिृसौख्याि बाधा येिे संभविे, जपा. महिन्याच्या 
पूवााधााि संििीच ेआजार, स्वि:च ेअनारोग्य, वप्रय जनांपासून िोिारे दरूत्व, नोकरीि वररष्िांचा त्रास 
अशापैकी कारिांनी मन अस्वस्थ रािील. पि महिन्याच्या उत्िराधााि पररत्स्थिीि सुधारिा िोईल. 
आरोग्य सुधारेल, मनोनकुुल घटना घडिील, नोकरदार मंडळीना लाभदायक घटना घडि असल्याचा 
अनुभव येईल. व्यापार, व्यवसायाि परधमीयांशी संबंध असिारांना अशा संबंधामुळे ववववध प्रकारच े
लाभ िोिील. मानससक रोग िज्नन्य, द्रव पदाथाांच े व्यापारी, वककली, सल्लागारी, अकौण्टन्सी असे 
व्यवसाय असिारांना काळ अनुकुल, प्रगतिकारक व लाभदायक िोईल. पि सप्िम स्थानी 
मंगळाच्या राशीचा शुक्र असल्यामुळे  जीवनसाथीस  कसला  िरी शारीररक-मानससक  त्रास िोिे 
संभविे. िसेच 

व्यापार-व्यवसायाि स्त्रीवगााकडून त्रास िोिे संभविे. जपा. कािी मंडळीना कुसंगिीचा त्रासिी सिन 
करावा लागण्याची शक्यिा हदसिे. शुक्र-िषाल शुभ योगामुळे कािी मंडळीना अनपेक्षिि अथालाभ िोिे 
संभविे. पि  समत्रांशी  भांडिे  िोिेिी  संभविे. जपा. श्रद्धा असेल िर सशवोपासना अनुकुल िोईल. 



(३) शमथनु -  या राशीच्या मंडळीना कौटंुबबक सुख व संित्त्िसुख या दषॄ्टीने या महिन्याचा काळ 

फ़ारसा अनुकुल नािी असेच म्ििावे लागेल. महिन्याच्या प्रथम सप्िािाि उष्ििाववकारांचा त्रास िोिे 
संभविे. रवव-शतन-रािू प्रतिकुल असल्यामुळे शारीररक-मानससक अनारोग्य सिन करावे लागेल. 
नोकरीि वररष्िांचा त्रास सिन करावा लागेल. वप्रय जनांपासून दरूत्व आल्यामुळे मन अस्वस्थ 
रािील. 
या राशीच्या ववद्यार्थयाांना कािी कारिाने नैराश्य येिे संभविे. पि बुध-गरुु शुभ योग असल्यामुळे 
शैिणिक प्रगिीि फ़ारसा अडथळा येिार नािी.  या राशीच्या गभाविी त्स्त्रयांनी अकारि दगदग करू 
नये. नैराश्य व मनस्िाप यांमुळे छोटेमोिे अपघाि िोिे संभविे. जपा. मंगळ ग्रि या राशीच्या 
ििृीय स्थानी गेल्यावर मन:शक्िी वाढेल, हिमंि वाढेल व थोडा िुरूप येईल. बौवद्धक, शैिणिक, 
शास्त्रीय संशोधनात्मक  नोकरी-व्यवसाय असिारांना संपूिा महिन्याचा काळ अनुकुल व प्रगतिकारक 
िोईल. कािी मंडळीना परदेशगमनाच े योग येिील. िसेच दलाली, कसमशनवर व्यवसाय करि 
असिारांनािी काळ लाभदायक िोईल. गुरु-नेपच्यून शुभ योगामुळे अध्यात्माि रस असिारांना 
उपासनेद्वारे आध्यात्त्मक उन्निी साधिे शक्य िोईल. पि यांबत्रकिांबत्रक नोकरी-व्यवसाय 
असिारांना िसेच कलात्मक नोकरी-व्यवसाय असिारांना काळ प्रतिकुल असल्याचाच अनुभव येईल. 
श्रद्धा असेल िर गुरुदेव दत्िात्रयेाची उपासना व िनुमंिाची उपासना अनुकुल िोईल. "बावन्न श्लोकी 
गुरुचररत्रा"च ेआणि िनुमानचासलसा स्िोत्राच ेतनयसमिपिे पिि करा. 
(४) ककक  - या राशीच्या मंडळीना कौटंुबबक सुख व गॄिसौख्याच्या दषॄ्टीने या महिन्याचा काळ 
प्रतिकुल असल्याचाच अनुभव येईल. पि शुभ ग्रि शुक्राची अनुकुलिा व गुरुची शुभ दषॄ्टी असल्यान े
पररत्स्थिी अटोक्याि रािील. महिन्याच्या पहिल्या सप्िािाि स्वाभाववक दोषांमुळे अकारि दगदग, 
श्रम िोिे संभविे. त्यामुळे नंिर शारीररक उष्ििा भडकून उष्ििाववकारांचा त्रास सिन करावा 
लागेलसे हदसिे. डोळे, मान, घसा, दाढा यापैकी कसला िरी ववकार त्रस्ि करील. अपेक्षिि खचा 
तनभावण्यासािी अधधक पररश्रम करावे लागिील. देिे द्यावे लागेल; पि येिे वसूल िोिार नािी. 
त्यामुळे आधथाक धचिंा सिावेल. जपा. शासकीय ,तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना महिन्याचा 
पूवााधाच अधधक अनुकुल व लाभदायक िोईल. वररष्ि प्रशंसा करिील, कािी मंडळींना अधधकार पद 
समळू शकेल’ िर कािींना उच्च पद प्राप्ि िोिेिी शक्य आिे. त्यामळेु या राशीच्या नोकरदार 
मंडळीनी जे काय साधावयाच ेिे महिन्याच्या पवूााधाािच साधनू घेण्याचा कसोशीने प्रयत्न करावा. 
शास्त्रीय संशोधन व गूढ संशोधन कायााि कायारि असिारांना संपूिा महिन्याचा काळ अनुकुल व 
प्रगतिकारक असल्याचा अनुभव येईल. या राशीच्या कािी मंडळीना दरूच्या प्रवासाच े िर कािींना 
परदेशगमनाच ेयोग येिील. अध्यात्म, समाजसेवा अशा कायााची आवड असिारांना काळ अनुकुल व 
प्रगतिकारक िोईल. या राशीच्या युवकांनी नवीन असे कािी करण्याचा ववचारिी करू नये. आिे िो 
नोकरी-व्यवसायच  सांभाळावा. श्रद्धा असेल  िर श्रीगिेश उपासना व श्रीगुरुदेव दत्िात्रयेाची उपासना 
करावी. 
(५) श िंह - या  राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ फ़ारसा अनुकुल नािी, असेच म्ििावे लागेल. 
महिन्याच्या पूवााधााि अकारि खचा, आधथाक नुकसान, मानिानी, धचिंा, गैरसमजुिी, वाद, भांडिे, 
जुन्या दबलेल्या प्रकरिांचा त्रास अशापैकी कारिांनी त्रस्ि व्िाल. त्यामुळे शारीररक उष्ििा भडकून 
डोळ्याच ेअनारोग्य त्रस्ि करील. हदनांक ५-६-७ िे िीन हदवस अतिशय सावधानिेने व मन व बुद्धी  



शांि व त्स्थर राखण्याचा प्रयत्न करूनच व्यिीि करा. या राशीच्या चिुथा स्थानी शुक्र असला िरी 
त्यावर मंगळाची दषॄ्टी असल्याने अपेक्षिि कौटंुबबक सुख व गिृसौख्य लाभेलच याची शाश्विी नािी. 
भावंडववषयक एखादी धचिंा अस्वस्थ करील. जपा. महिन्याच्या उत्िराधााि या राशीच्या शासकीय, 
तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना ववववध प्रकारचे लाभ िोिे संभविे. कािी मंडळीना अपेक्षिि उत्िम 
नोकरी वा व्यवसाय प्राप्ि िोईल. वककली, सल्लागारी व्यवसाय, अकौण्टन्सी असे बौवद्धक धचककत्सक 
व्यवसाय असिारांना काळ अनुकुल, प्रगतिकारक व लाभदायक िोईल. िसेच गुरु-नेपचनू शुभ 
योगामुळे अध्यात्माि रस असिारांना उपासनेद्वारे आध्यात्त्मक उन्निी करिे शक्य िोईल व 
सात्त्वक सुखशांिी लाभेल. दांपत्यजीवनािील सखुाि ववववध कारिांनी बाधा येिे संभविे. िसचे 
अपेक्षिि संितिसुख लाभेलच याची शाश्विी नािी. अपघाि भय असल्याने सिि सावधानिनेचे 
आचरि करा.  श्रद्धा असेल िर कुलस्वासमनीची उपासना िारून नेईल. 
(६) कन्या - शतन ग्रिाच्या साडसेािीचा काळ असल्यामुळे या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा काळ 
सवाांगीि दषॄ्टीने प्रतिकुल असल्याचाच अनुभव येईल. केवळ शुभ ग्रि गुरु-शुक्राच्या कािी प्रमािािील 
अनुकुलिेमुळे मधनू मधून कािी मनोनुकुल घटना घडिील व हदलासा समळेल. मन नैराश्यपूिा झाले 
असल्याने कािी मंडळीना काल्पतनक धचिंा सिाविील व उगीचच आपल्याला कािी आजार झाल्याची 
भावना त्रस्ि करील. जपा. गुरु-शुक्राच्या अनुकुलिेमुळे केवळ यांबत्रकिांबत्रक नोकरी-व्यवसाय 
असिारांना व धचककत्सक बौवद्धक कायािेत्र व शास्त्रीय संशोधन कायािेत्र असिारांनाच या महिन्याचा 
प्रथम सप्िाि अनुकुल असल्याचा अनुभव येईल. या राशीच्या व्यापारी मंडळीना स्त्री ग्रािकांकडूनच 
अधधक अथालाभ िोईल. रवव-मंगळ-शतन पूिापिे प्रतिकुल असल्यामुळे घरीदारी सिि मनाववरुद्ध 
घटना घडिील व अपिेाभंग िोईल. त्यामुळे शारीररक-मानससक अनारोग्य िोिे संभविे. जपा. 
रक्िदाब, हृदयववकार असिारांनी अति ववचार करू नये व मन शक्य तििके शांि राखण्याचा प्रयत्न 
करावा. सिि नम्रिेच ेआचरि करावे. अकारि दगदग करू नये. ववपरीि काळ सरल्यावर अनकुुल 
काळ येिारच याची खात्री बाळगून मनावर संयम िेवून व सिनशील बनून सिि आचरि करा. िेच 
सुखाच ेिोईल. मौन व्रि धारि करा. िरच फ़ारसे अनारोग्य िोिार नािी व कािी प्रमािाि कौटंुबबक 
सुख व दांपत्यजीवनािील सुख लाभू शकेल. श्रद्धा असेल िर कुलदैविाची व श्रीिनुमंिाची उपासना 
करा. दररोज तनयसमिपिे िनुमानचासलसा स्िोत्राचे पिि करा. 
(७) तुळा - शतन ग्रिाच्या साडसेािीचा काळ असल्यामुळे व सध्या एकूि सवाच ग्रिमान या राशीच्या 
मंडळीना प्रतिकुल असल्यामुळे या राशीच्या मंडळीनी सवाांगीि आरोग्य उत्िम राखण्याचा प्रयत्न 
केला पाहिजे. अध्यात्माि रस असेल िर चदं्र-नेपच्यून शुभ योगामुळे आध्यात्त्मक उपासना अनुकुल 
िोईल व त्यामुळे मन व बुद्धी त्स्थर आणि शांि राखिे शक्य िोईल. सिि मनाववरुद्ध घटना घडि 
असल्याचा अनुभव येईल व त्यामुळे गिरे नैराश्य येऊ शकेल. रक्िदाब, हृदयववकार असिारांनी िर 
अति ववचार न करिा अध्यात्त्मक साधनेद्वारे मन:शक्क्िी वाढववण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अति 
ववचाराने डोकेदखुीचा ककंवा मेंदवूवकाराचा त्रास िोण्याची शक्यिा आिे. या राशीच्या मंडळीना 
वािववकारांचा त्रास सिन करावा लागण्याची शक्यिा हदसिे. जपा. नोकरीि कामाचा िाि, वररष्िांशी 
भांडिे िोिे संभविे. िसचे स्विंत्र व्यापार-व्यवसाय असिारांच्या व्यवसायाि अडचिी, खळबळजनक 
घटना घडण्याची शक्यिा हदसिे. जपा. नवीन उपक्रम िािी घेण्याचा ववचारिी करू नका. स्वि:च्या 
ककंवा जीवनसाथीच्या अनारोग्यामुळे ककंवा मिभेदांमुळे वैवाहिक जीवनाििी सुखसमाधान लाभेलसे 



हदसि नािी. जपा. समत्रांशी वविुष्ट येऊ देऊ नका. मंगळ ग्रि या राशीच्या लाभस्थानी गेल्यावर 
कािी मंडळीना मौल्यवान वस्िूंचा लाभ िोिे संभविे. या राशी च्या धनस्थानी असलेल्या शुक्रामुळे 
व भाग्यस्थानी असलेल्या गुरु ग्रिामुळे या प्रतिकुल काळाििी मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडिील 
व हदलासा समळेल. श्रद्धा असेल िर कुलदैविाची उपासना व श्रीिनुमान उपासना अनुकुल िोईल. 
दररोज तनयसमिपिे िनुमानचासलसा स्िोत्राच ेपिि करा. 
(८) िॄश्चिक - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा पूवााधाच कािी प्रमािाि अनुकुल िोईल. शतन 
ग्रिाच्या साडसेािीचा काळ आिे त्यामुळे सदैव सावधानिेने आचरि करा. आधथाक व्यविार जपून 
करा. फ़सविूक िोिार नािी याची काळजी घ्या. व्ययस्थानी असलेल्या शतन ग्रिामुळे अकारि 
मनस्िाप देिार् या घटना घडण्याची शक्यिा आिे. जपा. हदनांक ७ िे ९ िे िीन हदवस ववशषे जपा. 
कािीिी कारिाने गैरसमज िोऊन कौटंुबबक सुखाि व गॄिसौख्याि बाधा येऊ शकेल. महिन्याच्या 
प्रथम सप्िािाि शक्यिो प्रवास करू नका. प्रवासाि त्रास, मानिानी िोिे संभविे. महिन्याचा पूवााधा 
या राशीच्या शासकीय, तनम-शासकीय नोकरदार मंडळीना अनुकुल व लाभदायक िोईल. िेव्िा जे 
काय साधावयाच े िे महिन्याच्या पूवााधाािच साधनू घेण्याचा प्रयत्न करा. वैद्यकीय व्यवसाय, 
यांबत्रकिांबत्रक व्यवसाय असिारांना, औषधववके्रत्यांना महिन्याचा उत्िराधाच अनुकुल िोईल. पि 
महिन्याच्या उत्िराधााि ववववध कारिांनी मनस्िाप देिार् या घटना घडून गिरे नैराश्य येिे संभवि.े 
जपा. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. शुक्राच्या अनुकुलिेने मधनू मधनू मनोनुकुल घटना 
घडिील. वैवाहिक जीवनािील सुखसमाधान लाभेल. या राशीच्या ज्नया मंडळींच्या जन्मकंुडलीि 
अचानक धनलाभ योग आिे, अशापैकी कािींना असा अचानक धनलाभ वा वारसा िक्काने धन 
समळण्याची शक्यिा आिे. शुक्र-िषाल शुभ योगामुळे कलेच्या िेत्रािील मंडळीना, उच्च धचककत्सक 
बौवद्धक व्यवसाय असिारांना, गूढ संशोधकांना या महिन्याचा काळ प्रगतिकारक िोईल. श्रद्धा असेल 
िर श्रीगिेश उपासना व श्रीिनुमान उपासना अनुकुल िोईल. दररोज तनयसमिपिे अथवाशीषााच े व 
िनुमानचासलसा स्िोत्राच ेपिि करा. 
(९) धनु - या राशीच्या मंडळीना गॄिसौख्य व संितिसुख या दषॄ्टीने या महिन्याचा काळ फ़ारसा 
अनुकुल नसल्याचाच अनुभव येईल. या राशीच्या ववद्यार्थयाांच्या सशििाि ववववध कारिांनी अडथळे 
येण्याची शक्यिा हदसिे. या राशीच्या नोकरदार मंडळीना या महिन्याचा संपूिा काळ अनुकुल, 
प्रगतिकारक व लाभदायक िोईल. अध्यात्माि रस असिारांना उपासनेद्वारे व गूढ संशोधनाची 
मनापासून ओढ असिारांना शास्त्रीय प्रयोगांद्वारे प्रगिी व यश समळिे संभविे. वककली, सल्लागारी, 
अकौंटन्सी व्यवसाय, सशिििेत्र असे कायािेत्र असिारांना संपूिा महिन्याचा काळ अनुकुल, 
प्रगतिकारक व लाभदायक िोईल.  या राशीच्या कािी मंडळीना जलप्रवासाच े िर कािींना 
परदेशगमनाच े योग येिील. पि प्रवासाि त्रास वा मानिानी िोण्याची शक्यिा आिे. जपा. 
महिन्याच्या प्रथम सप्िािाि शारीररक-मानससक कष्टामुळे उष्ििा भडकून उष्ििाववकारांचा त्रास 
सिन करावा लागेलसे हदसिे. कािी मंडळीना मळूव्याधीचा त्रास सिन करावा लागेल. स्वाभाववक 
दोषांमुळे व सिि िक्रारखोर आचरिामुळे घराि कोिाशीच पटिार नािी. त्यामुळे गॄिसौख्याि बाधा 
येिे संभविे. जलभय, वीजभय व अपघािभय आिे. जपा. अशा एकूि पररत्स्थिीि गुरु-शुक्र या शुभ 
ग्रिांच्या कािी प्रमािािील अनुकुलिेमुळे मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडिील व हदलासा समळेल. 
या राशीच्या वववािेच्छू यवुकयुविींच ेवववाि िरिील. नवे स्नेिसंबंध वा प्रेमसंबंध जुळून येिील. श्रद्धा 



असेल िर श्रीगुरुदेव दत्िात्रयेाची उपासना करा. दररोज तनयमाने " बावन्न श्लोकी गुरुचररत्रा"च े
पिि करा. 
(१०) मकर - या राशीच्या मंडळीना या महिन्याचा पूवााधा घरीदारी सवा हिकािी प्रतिकुल 
असल्याचाच अनुभव येईल. आधथाक धचिंा, आधथाक घोटाळे, आधथाक जबाबदार् या अशा समस्यांना 
िोंड देिे कहिि िोईल. अशा पररत्स्थिीि घरािील कोिाशीिी न पटल्यामुळे असह्य मनस्िाप सिन 
करावा लागेल. महिन्याच्या पहिल्या सप्िािाि दांपत्यजीवनाि वाद, मिभेद यांमुळे ककंवा 
जीवनसाथीच्या अनारोग्यामुळे सुखसमाधान समळिे अशक्य िोईल. त्यानंिरच्या काळाि मानससक, 
शारीररक कष्ट, अनारोग्य, उष्ििाववकारांचा त्रास, कािी मंडळीना मूळव्याधीचा त्रास िोिे संभविे. 
सिि अत्यंि सावधानिनेे आचरि करा. अपघाि भय आिे. िसेच पाण्यापासून व ववजेपासून धोका 
संभविो. जपा. नोकरीि कामाचा िाि, मानिानी िोिे संभवि.े िसेच घरी वडील मंडळींचा ववरोध 
सिन करावा लागण्याची शक्यिा हदसिे. महिन्याच्या उत्िराधााि पररत्स्थिी खपूच सुधारेल. आरोग्य 
चांगले रािील. नोकरी-व्यवसायाि इच्छाआकांिा पूिा िोिील. मोठ्या अधधकारी मंडळींच्या ओळखी 
िोिील व त्याचा लाभ िोईल. तनयोत्जि कामाि यश समळेल. कािी मंडळीना पदोन्निी प्राप्ि िोिेिी 
शक्य आिे. उच्च बौवद्धक कायािेत्राि कायारि असिारांना काळ प्रगतिकारक िोईल. वककली, 
सल्लागारी, अकौंटन्सी असे व्यवसाय असिारांना िसेच कोळसा, लोखडं बबके्रत्यांनािी काळ 
प्रगतिकारक व लाभदायक िोईल. शुक्राच्या अनुकुलिेमुळे मानससक, कौटंुबबक सुखसमाधान लाभेल. 
अधधक अथालाभ िोिेिी शक्य आिे. श्रद्धा असेल िर कुलदैविाची ककंवा श्रीगिेश उपासना व 
श्रीिनुमंिाची उपासना अनुकुल िोईल. दररोज तनयसमिपिे अथवाशीषााच ेव िनुमानचासलसा स्िोत्राच े
पिि करा. 
(११) कुिं भ - या राशीच्या मंडळीना या संपूिा महिन्याचा काळ प्रतिकुल असल्याचाच अनुभव येईल. 
त्याि भर म्ििून या राशीच्या मंडळींच ेमन अतिशय कोमल व अशक्ि झाले असल्यास थोड्यािी 
मनाववरुद्ध घडिार् या घटनांमुळे लगेच गिरे नैराश्य येिे शक्य िोईल, असे वाटिे. िसेच अत्स्थर, 
अववचारी बुद्धीचा जोर झाल्यास आपल्या फ़टकळ बोलण्याने वप्रय जन दखुावले जाण्याची शक्यिा 
आिे. जपा. म्ििून सध्या मनावर संयम िेवून, सिनशील बनून, िोंडाला कुलूप लावून, मौन व्रि 
धारि करून आचरि करिेच सुखाच ेिोईल. त्यासािी अध्यात्माकड ेमन वळवा. गुरु-नेपच्यून शुभ 
योग उपासनेद्वारे ववपरीि पररत्स्थिीििी मन:शक्िी व सिनशक्िी देण्यास अनुकुल आिे. रवव-
मंगळाच्या प्रतिकुलिेमुळे सिि मनाववरुद्ध व मनस्िाप देिार् या घटना घडल्यास शारीररक उष्ििा 
भडकून उष्ििाववकारांचा आजार त्रस्ि करील. जपा. रक्िववकार, हृदयववकार असिारांनी िर ववशषे 
काळजी घेिली पाहिजे. कौटंुबबक जीवनाि व दांपत्यजीवनाि ववववध कारिांनी मनस्िापच सिन 
करावा लागण्याची शक्यिा हदसिे. भागीदारीि व्यापार-व्यवसाय असिारांनी गैरसमजामुळे भागीदारी 
िुटिार नािी, याची काळजी घ्यावी. कोटा प्रकरिे असिील िर िी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करावा. 
केवळ धचककत्सक बौवद्धक नोकरी-व्यवसाय, कलात्मक यांबत्रकिांबत्रक व्यवसाय असिारांना काळ थोडा 
अनुकुल िोईलसे हदसिे. सवा प्रकारच ेआरोग्य उत्िम राखनू मनापासून अध्ययन करू शकले िरच 
या राशीच्या ववद्यार्थयाांना शैिणिक प्रगिीस काळ अनुकुल िोईल. या राशीच्या कािी मंडळीना 
दरूच्या प्रवासाच ेयोग येिील.  श्रद्धा असेल िर श्रीगिेश उपासना व श्रीिनुमान उपासना अनुकुल 

िोईल. " ओम गं गिपिये नम: " मंत्राचा जप करा. "िनुमानचासलसा" स्िोत्राच ेपिि करा. 



(१२) मीन - या महिन्याच्या काळाि या राशीच्या मंडळींचा स्वभाव अतिशय चचंल, लिरी, अत्स्थर, 
धाक, दडपि मुळीच सिन न िोिारा असा घडण्याची शक्यिा हदसिे. त्याि मन अतिशय कोमल 
झाले व मानससक संवेदना शीघ्र झाल्या िर लगेच गिरे नैराश्य येिे संभविे. अशा पररत्स्थिीि या 
राशीची मंडळी अकारि स्वि:ला मनस्िाप करून घेिील. जपा. या महिन्याच्या प्रथम सप्िािाि या 
राशीची लिान मुले िर या काळाि अतिशय व्रात्य, खोडकर व िापदायक झाली असल्याचा अनुभव 
येईल. वयाने मोिी असलेली मुलेिी मनाववरुद्ध आचरि करण्याची शक्यिा हदसिे. रवव-मंगळ-शतन िे 
तिन्िी मित्त्वाच े ग्रि पूिापिे प्रतिकुल असल्यामुळे शारीररक-मानससक अनारोग्य त्रस्ि करीलसे 
वाटिे. रक्िववकार, हॄदयववकार असिारांनी ववशषे जपावे. िाप येिे, उष्ििेने फ़ोड येिे, इजा िोिे, 
पोटववकार, मूत्राशयववकार बळाविे अशापैकी आजार त्रस्ि करण्याची शक्यिा आिे. जपा. 
दांपत्यजीवनाि दोघांपैकी कोिा एकाच ेअनारोग्य, मिभेद, वाद अशापैकी कारिांनी असह्य मनस्िाप 
सिन करावा लागण्याची शक्यिा हदसिे. अशा प्रतिकुल पररत्स्थिीि गुरु-शुक्राच्या कािी प्रमािािील 
अनुकुलिेने मनोनुकुल घटना घडिील व हदलासा समळेल. कौटंुबबक सुख व गॄिसौख्य लाभेल. पि 
आप्िेष्ट मंडळींचा त्रास िोिे संभविे. स्थावर खरेदी-ववक्रीच ेव्यविार िोिील. यांबत्रकिांबत्रक नोकरी-
व्यवसाय, वैद्यकीय व्यवसाय असिारांना, औषधववके्रत्यांना, गुप्ि पोलीस खात्यािील नोकरदार 
मंडळीना काळ अनुकुल व लाभदायक िोईल. इिर नोकरदार मंडळींना काळ कष्टदायक व मनस्िाप 
देिारा असाच ससद्ध िोईल. श्रद्धा असेल िर श्रीगुरुदेव दत्िात्रयेाची उपासना व श्रीिनुमंिाची उपासना 
अनुकुल िोईल. दररोज तनयसमिपिे "बावन्न श्लोकी गुरुचररत्राच े " व "िनुमानचासलसा" स्िोत्राच े
पिि करा. 
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