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            रा�शभ�व	य  - ए�ल , २०१४. 

          दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 

============================================= 

(१) मेष - या राशी&या  मंडळीना या म+ह-याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह4 

असेच 5हणावे  लागेल. कारण र�व, श8न, राहू व मंगळ हे :ह  सव;  

कारचे  आरो>य  व ववैा+हक जीवनाच े A	ट4ने  8तकुल  असणार आहेत. 

काह4 कारणाने Dचतंा:Eत  मन अEवEथ  राह4ल. Gयामळेु  गहरे नरैाHय  

येणे संभवते. 8नयोिजत काया;त  अडथळे येणे, अनाठाई खच;  होणे अशापकैN 

कारणांनी OEत  Pहाल . जपा. रQतदाब , Sदय�वकार असणारांनी तर सतत 

संयम व सहनशीलतेचे आचरण करणेच यो>य  होईल. काह4 मंडळीना 

उ	णता  भडकून ताप येणे, अंगावर फोड येणे असे आजार होUयाची  शQयता  

जाणवते. काह4 मंडळीना अपचाराचा  Oास  होणे संभवते. काह4ना चोर4मळेु 

अथ;हानी  झाWयाचा  मनEताप  सहन करावा लागेल; तर काह4 मंडळीना 

कुसंगतीच◌ा पZरणाम भोगावा लागUयाची  शQयता  जाणवते. जपा. 

जीवनसाथी&या  अनारो>यामळेु  ववैा+हक जीवनातील सखुात बाधा येणे 

संभवते. नोकरदार मंडळीन◌ा काळ 8तकुल  होईल. वाममाग;  धन सहज 

�मळणे शQय  असले तर4 तो मोह टाळाच. यां\Oकतां\Oक  Pयवसाय , 

औषध �व_ेते  यांना काळ अनकुुल ह◌ोईल. अशा 8तकुल  पZरिEथतीत  गु -̀

श_ुा&या  अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व +दलासा 

�मळेल. bcा  असेल तर bीगजान नाची उपासना अनकुुल होईल.  

(२) वषृभ - या म+ह-या&या  काळात या राशी&या  मंडळीचा Eवभाव  

अ8तशय लहर4 व �वdefत  होUयाची  शQयता  जाणवते. Gयामळेु  अनकुुल 

काळ गमावला जाणे संभवते. जपा. या राशी&या  नोकरदार मंडळीना 

म+ह-याचा  पवूा;ध;च  अनकुुल होणार आहे. Gयामळेु  जे काय साधावयाच ेते 
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म+ह-या&या  पवूा;धा;तच  साधनू घेUयाचा  यGन  करा.  म+ह-या&या  

उGतराधा;त  मना�व`c  सव;  काह4 घडत असWयाचा  अनभुव येईल. 

Gयामळेु  नरैाHय  येणे संभवते. जपा. �मOांशी  भांडणे टाळा. गु -̀श_ुा&या  

शभु योगात आgण  म+ह-या&या  अखेर&या  चार +दवसांत श_ु  लाभEथानी  

गेWयावर  अनपेdeत  अथ;लाभ  होUयाची  शQयता  आहे. मानसोपचार 

तh-य  व iव  पदाथा;चे  Pयापार4  यांनाच केवळ काळ अनकुुल व 

लाभदायक होईल. इतर Pयावसा8यकांना  अिEथर  पZरिEथतीलाच  तkड lयावे 

लागेल. hया  मंडळीचा परध�म;यांशी  Pयावसा8यक  संबंध असेल अशांना 

काळ लाभदायक होईल. संततीसखुाचे A	ट4ने  काळ तापदायक जाUयाची  

शQयता  आहे. या राशी&या  गभ;वती  िEOयांनी  अकारण दगदग कm नये.  

b cा  असेल तर भगवान �व	णूची  उपासना अनकुुल होईल. bcेने  

�व	णुसहnनाम  पठण करा.  

(३) �मथनु - या राशी&या  सव;  नोकरदार मंडळीना या म+ह-याचा  संपणू;  

काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. �वशषे कmन उ&च  बौ�cक  आgण 

शाEOीय  संशोधन eेOातील  मंडळीना काळ अDधक ग8त कारक व 

लाभदायक होईल. तसेच दलाल4, क�मशनवर Pयवसाय  करत असणारांना, 

वpकल4, अकौ-ट-सी  Pयवसाय  व यां\Oकतां\Oक  नोकर4 Pयवसाय  

असणारांना काळ ठqक जाईल. पण कला eेOातील  मंडळीना म+ह-याचा  

अखेरचा सfताह  8तकुल  जाUयाची  शQयता  आहे. अrयाGमात  रस 

असणारांना उपासनेlवारे अrयािGमक  गती  साधणे शQय  होईल. काह4 

मंडळीना सचूक Eवfने  पडतील. काह4ंना परदेशगमनाची संधी �मळेल.  

गु`कृपेने आर◌ो>य चांगले राह4ल; पण घरगुती जीवनात गैरसमज, भांडणतंटे, 

असमाधानकारक घटना, राहGया  जागेची समEया  pकंवा Eथावर  संबंधी वाद 

अशापकैN क◌ारणांनी गहृसौtयात  बाधा येणे संभवते. जपा. आळस, 

8न`Gसाह , अनारो>य  अशापकैN कारणानी या राशी&या  �वlयाuयाv&या   
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�शeणात  अडथळे  येणे संभवते.   जपा. ववैा+हक जीवनात  सखु 

समाधान लाभेल. bcा  असेल तर कुलदेवतेची उपासना अनकुुल होईल. 

(४) कक�  - या राशी&या  मंडळीना या म+ह-याचा  संपणू;काळ  कौटंु\बक सखु 

व गहृसौtय  या A	ट4ने  8तकुल  असाच असWयाचा  अनभुव येईल, असे 

वाटते. गैरसमज, अपेeाभंग , Eथावर  संबंधी वाद, मातेस Oास , मातेशी न 

पटणे अशापकैN कारणांनी अEवEथ  Pहाल  व नरैाHय  येणे संभवते.  

म+ह-या&या  अखेर&या  सfताहात  बधु या राशी&या  दशम Eथानी  गेWयावर  

कौटंु\बक सखु व मनEवाEuय  लाभेल. पवूा;धा;त  नवीन काह4 करUया चा 

यGनह4  कm  नका. म+ह-या&या  उGतराधा;त   मोwया लोकां&या  

ओळखीने काह4 लाभदायक घटना घडतील, अशी शQयता  +दसते. शासकNय, 

8नम-श◌ासकNय नोकरदार मंडळीना �व�वध कारचे  लाभ होणे संभवते. 

ज-मकंुडल4त  योग असेल तर श_ुा&या  अनकुुलतेने काह4ना धनलाभ, 

काह4ना भ�ूमलाभ तर काह4ना 8त	ठा  ाfत  होणे संभवते. शाEOीय  

संशोधन eेOात  काय;रत  असणारांना काळ ग8तकारक  व यशदायक 

असा �सc  होईल. द◌ूर&या वा परदेश वासाचे  योग संभवतात. पण 

जलवास  कm  नका. जलभय आहे. तसेच �वषभयह4 संभवते. जपा. 

अrयाGमात  रस असणारांना उपासानेlवारे आrयािGमक  गती  साधणे 

शQय  होईल. तसेच समाजकाया;ची  आवड असणाराना हाती घेतलेWया  

काया;त  यश �मळेल.  bcेने  बाव-न   Hल ◌ोकN गु`चZरOाचे  पठण करा.  

(५) �सहं - या राशी&या  मंडळीना या म+ह-या&या  काळात अनारो>य  व 

आDथ;क  Dचतंा OEत  करतील असे वाटते. शार4Zरक उ	णता  भडकून 

उ	णता  �वकार बळावतील. घसा, मान, दाढा दखुणे, डोळे तळावणे अशापकैN 

आजार होUयाची  शQयता  +दसते. अनपेdeत  आDथ; क जबाबदाzया  OEत  

करतील. Gयासाठq  खूप धडपड करावी लागेल. गु -̀शनी शभु योगामळेु 

+दलासा �मळेल. या राशी&या  काह4 मंडळीना उGतम  नोकर4 वा नवे 
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◌ाकाय;eेिGमळू   ◌्शकेल. वpकल4, DचpकGसक  बौ�cक  Pयवसाय  

असणारांना काळ अनकुुल, ग8तकारक  व लाभदायक होईल. पण 

भावंड�वषयक एखाद4 Dचतंा OEत  कर4ल. या राशी&या  Pयापार4  मंडळीना 

EOी - : ◌ाहकांकडूनच अDधक अथ;लाभ  होईल. पण ववैा+हक जीवनात 

�व�वध कारणांनी बाधा येणे संभवते. या राशी&या  नोकरदार मंडळीना  

8नराशा, मानहानी, पl|	}ता  अशापकैN मनEताप  सहन करावा लागUयाची  

शQयता  +दसते. जपा. तसेच अपघातापासनू जपावे. या राशी&या  

�वlयाuयाvना  शeैgणक  गतीस  काळ अनकुुल होईल. �ववाहे&छू  यवुक 

यवुतीना �ववाहयोग संभवतो. bcा  असेल तर bीगणेश  उपासना अनकुुल 

होईल व मन:शांती लाभेल.  

(६) क�या  - हटट4 Eवभाव , मानापमान फार अशापकैN Eवाभा�वक  दोषांमळेु 

अकारण bम , दगदग होणे संभवते. Gयामळेु  अनारो>य  होणेह4 शQय  आहे. 

जपा. शनी-राहूमळेु �व�वध कारणांनी कौटंु\बक सखुात बाधा येईल. तसेच 

आDथ;क  समEयाह4  OEत  करतील. जपा. या राशी&या  काह4 मंडळीना 

उगीचच आपWयाला  काह4 आजार झाWयाची  भावना OEत   कर4ल. वाद, 

मतभेद अशापकैN कारणांनी ववैा+हक जीवनात बाधा येणे संभवते. जपा. 

भागीदार4त Pयापार -Pयवसाय  असेल तर गैरसमजाने Gयात  बाधा येणे शQय  

आहे. जपा. र�व-बधु 8तकूल  असWयाने  शार4Zरक-मान�सक आजार OEत  

करतील. क◌ाह4ना द:ुख - �वयोग सहन करावा लागUयाची  शQयताह4  

नाकारता येत नाह4. म+ह-या&या  अखेर&या  सfताहात  पZरिEथती  सधुारेल. 

बौ�cक , शक्ैषgणक, शाEOीय  संशोधानाGमक   काय;eेO  असणारांना 

काळ अनकुुल, ग8तकारक  व लाभदायक होईल. काह4 मंडळी नोकर4त 

वZर	ठ  अDधकाzयाच ्या कौतुकास पाO  ठरतील. मानस-मान  होणेह4 

संभवते. असे असले तर4 श8न :हा&या  साडसेातीचा सात -आठ म+ह-यांचा  

काळ असWयाने  सतत मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू आचरण 
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करणेच सखुाचे होईल. bcेने  हनमुान उपासना करा. हनमुानचा�लसा 

EतोOाचे  पठण करा. 

(७) तळुा - या राशी&या  मंडळीनी या म+ह-या&या  काळात मन सतत शांत, 

िEथर  ठेवUयाचा  यGन  करावा, हे उGतम . आतताईपणाने आचरण 

झाWयास  अस�य मनEतापच  सहन करावा लागेल. जपा. Eवत :च े वा 

जीवनसाथीच ेअनारो>य , कुटंुबात कोणाच ेदरू +ठकाणी Eथलांतर , 8नयोिजत 

काया;त  अडचणी, अडथळे 8नमा;ण  होणे अशा घटना घडUयाची  शQयता  

+दसते. या राशी&या  काह4 मंडळीना सतत होणारे अपमानह4 सहन करावे 

लागUयाची  शQयता  +दसते. जपा. सहनशील बननू व संयमाने आचरण 

कmन 8तकूल  काळाशी मकुाबला करणेच इ	ट  होईल. अशा पZरिEथतीत  

आrयािGमक  उपासनेत मन रम�वलेत तर खूपच सखुाचे होईल. गु -̀नेप&यनू  

शभु योग आrयािGमक  गतीस  अनकुुल आहे. तसेच म+ह-या&या  

पवूा;धा;त  श_ुा मळेु थोड ेकौटंु\बक सखु समाधान लाभेल. सव;  कार&या  

नोकरदार मंडळीना म+ह-याचा  पवूा;ध;च  अनकुुल व लाभदायक होईल. 

म+ह-या&या  उतत्राधा;त  शार4Zरक -मान�सक अनारो>य  होणे संभवते. काह4 

मंडळीना अपचन, पोट�वकार यांचा Oास  सहन करावा लागUयाची  शQयता  

+दसते. जपा. अक◌ारण अ8त �वचार कm नका. बcुी  व मन शांत ठेवा. 

नपेeा  डोकेदखुी वा म�दचूे आजार होणे शQय  आहे. जपा. गु`कृपेने 

पZरिEथती  आटोQयात  राह4ल. “बाव-न  HलोकN  गु`चZरOाचे  पठण करा.  

(८) विृ"चक  - या राशी&या  PययEथानी  उ&च  राशीचा शनी आgण राहू 

असWयाने  मनEताप  झाला तर4 ससु�य होईल. माO  आDथ;क  Pयवहार  

जपनू व सावधानतेने करा. राहूमळेु अथ;लाभ  होणे संभवते; तर काह4 

मंडळीना परदेशगमनाची संधी मि◌ळणेह4 संभवते. लाभEथानी  शOु  राशीचा 

मंगळ असWयामळेु  खूप क	टपZरbामानेच  अथ;लाभ  होईल. काह4ह4 

कारणाने मOैीत  �वतु	ट  येणे संभवते. जपा. काह4 भा>यवान  मंडळीना 
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मौWयवान  वEतूंचा  लाभ होUयाचीह4  शQयता  नाकारता येत नाह4. 

ज-मकंुडल4त  योग असेल तर काह4 भा>यवान  मंडळीना अचानक धनलाभ 

वा वारसा हQकाने  धनलाभ होUयाची  शQयता  आहे. या राशी&या  शतेीवाडी 

असणाऱ◌्या मंडळीना शतेीवाडीपासनू खूप लाभ होUयाची  शQयता  आहे. पण 

घरगुतीबाबत घोटाळे, गैरसमज झाले नाह4त तरच कौटंु\बक सखु समाधान 

लाभेल. केवळ म+ह-या&या  अखेर&या  सfताहात  संत8तसखु लाभेल.  

म+ह-या&या  पवूा;धा;त  शार4Zरक - मान�सक अनारो>य  होणे संभवते. जपा.  

नोकरदार म◌ंडळीना म+ह-याचा  उGतराध;च  अनकुुल व लाभदायक होईल. 

DचpकGसक  बौ�cक  Pयवसाय  आgण शाEOीय  संशोधन काय;eेO  

असणारांना काळ अनकु◌ुल, ग8तकारकव  यश देणारा असा �सc  होईल. 

bcेने  हनमुान उपासना करा. हनमुानचा�लसा EतोOाचे  दररोज पठण 

करा.  

(९) धन ु - सrया  य◌ा राशी&या  मंडळीचे मन अ8तशय भावनाशील झाले 

असUयाची  शQयता  जाणवते. अशा पZरिEथतीत  अrयाGमाची  गोडी असेल 

तर उपासनेlवारे मन:शांती �मळव ू शकाल. या राशी&या  काह4 मंडळीना 

जलवासाचे  तर काह4ना परदेशगमनाचे योग संभवतात. र�व-हष;ल  

8तकुल  असWयामळेु  कौटंु\बक सखु व गहृसौtय  �मळणे अशQय  होईल. 

पण बधु-श_ुामळेु  पZरिEथतीत  थोडा बदल होऊ शकेल. म+ह-या&या  

उGतराधा;त  मनEतापामळेु  अनारो>य  होणे स◌ंभवते. नोकर4त वZर	ठांचा  

Oास  होणे संभवते. छुपे शOू  Oास  देतील. �य  जनांपासनू दरुावा होणेह4 

शQय  आहे. Gयात  भर 5हणनू  मलुा◌ंपकैN कोणा&या  आजारपणामळेु Dचतंीत 

Pहाल . जपा. सहनशील बननू व मनावर संयम ठेवनू आचरण केWयास  

खूपच सखुाचे होईल. EवतंO  Pयवसाय  असेल तर Gयात  खळबळजनक 

घटना घडणे संभवते. नोकर4त कामाचा ताण सहन करावा लागेल. वpकल4, 

सWलागार4  Pयवसायास  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. राहूमळेु सहज 
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वाममाग;  धन �मळणे शQय  असले तर4 तो मोह टाळाच. गु  ̀ :हा&या  

अनकूुलतेमळेु नवे Eनेहसंबंध , ेमसंबंध  जुळतील. �ववाहयोग संभवतो. 

bcा  असेल तर “बाव-न  HलोकN  गु`चZरOाचे “ 8नय�मत पठण करा. 

(१०) मकर - या राशी&या  नोकरदार मंडळीना म+ह-याचा  पवूा;ध;च  अनकुुल 

व लाभदायक  होणार आहे. पण वpकल4 - सWलागार4  Pयवसाय , खाण 

उlयोग, कोळसा Pयापार4  आgण उ&च  बौ�cक  व संशोधानाGमक  

काय;eेO  असणारांना संपणू;  म+हना अनकुुल, ग8तकारक  व लाभदायक 

होईल. परदेशगमनाचे योगह4 संभवतात. पण वासात  मनEताप  व 

मानहानी होणे संभवते. जपा. कौटंु\बक सखु लाभेल. पण आDथ;क  Pयवहार  

जपनू करा. कोणाचय्ा आDथ;क  जबाबदाzया  Eवीकाm नका. म+ह-याचा  

अखेरचा सfताह  या राशी&या  सवाvनाच  काह4 ना काह4 लाभ देऊन जाईल. 

म+ह-या&या  उGतरार ◌्धात�व�वध कारणांनी  कौटंु\बक सखु आgण 

गहृसौtयात    बाधा येणे संभवते. जपा. गु  ̀ :हा&या  अनकुुलतेने सव;  

कारचे  आरो>य  चांगले र◌ाह4ल. म+ह-या&या  अखेर&या  सfताहात  बधुा&या  

अनकुुलतेने �मOसखु  व गहृसौtय  �मळUयाची  शQयता  वाटते. या 

राशी&या  �वlयाथ�वगा;ल ◌ा उGतम  आरो>य  राखता आले तरच शeैgणक  

गती  करणे शQय  होईल. दा5पGयजीवनात  दोघांचहे4 सव;  कारचे  

आरो>य  उGतम  रा+हWयासच  अपेक◌्�षत सखुसमाधान लाभेल. bcा  असेल 

तर bीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल. दररोज 8नय�मतपणे हनमुानचा�लसा 

EतोOाचे  पठण करा.  

(११) कंुभ - सrया  या राशी&या  मंडळीची मान�सक िEथती  अ8तशय कोमल 

झाल4 असावी असे वाटते. तसे असेल तर मना�व`c  थोड े काह4ह4 घडले 

तर4 लगेच गहर◌े नरैाHय  येत असावे. पण श_ुा&या  अनकुुलतेने मना�व`c  

फारसे काह4 घडणार नाह4. Gयामळेु  सखुसमाधान लाभेल. पण आfते	ट  

भांडणे,  व◌ाढता खच; , फसवणूक,  �वGतहानी  अशापकैN कारणांनी OEत   
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Pहाल ,असे +दसते. जपा. आपWया  वाचलेा लगाम घाला. अकारण काह4ह4 

बोलनू इतरांना दखुवू नका. म+ह-या&या  अखेर&या  सfताहात  कुटंुब सखु 

�मळून धनलाभ  होणेह4 शQय  +दसते. गु`&या अनकूुलतेमळेु या राशीच◌्या 

�वlयाuयाvना  शeैgणक  गती  व पर4eेत  उ&च  यश �मळू शकेल. 

ेमसंबंधात  वाढ होईल. परंतु राहू&या  8तकूलतेमळेु  कौटंु\बक सखुात 

बाधा येणे संभवते. जपा. काह4 मंडळीना दरू&या  वासाचे  योग येतील. 

सहनशOरुाशीतील  अ	टम  Eथानी  असलेWया  मंगळामळेु काह4ना 

उ	णता�वकारांचा  Oास  होणे संभवते. काह4ना मळूPयाधीचा  Oास  सहन 

करावा लागेल. काह4 मंडळीना अपघातामळेु हाडमोड सहन करावी लागेल. 

काह4 मंडळीना शार4Zरक- मान�सक क	ट  मनEताप  सहन करावा लागेलसे 

+दसते. वीज व पाणी यांपासनू धोका संभवतो. जपा. bcा  असेल तर 

हनमुान उपासना अनकुुल होईल. दररोज  हनमुानचा�लसा EतोOाचे  पठण 

करा.  

(१२) मीन - या राशी&या  मंडळीनी या म+ह-या&या  काळात आपWया  

सवाvगीण  आरो>याची  काळजी घेणे अगGयाचे  होईल. र�व-मंगळ हे दो-ह4  

उ	ण  :ह  8तकुल  असWयामळेु  उ	णता�वकारांचा  Oास  सहन करावा 

लागUयाची  शQयता  आहे. तसेच अस�य मनEतापामळेु  रQतदाब , 

Sदय�वकार बबळावUयाची  शQयता  वाटते. जपा. सrया  या राशी&या  

मंडळीचा Eवभाव  अिEथर , चंचल, लहर4 झाला असेल तर या 

Eवभावदोषामळेु  �य  जन अकारण दखुावले जातील. जपा. या राशी&या  

लहान मलुांना Gयां&या  पालकांन◌ी �वशषे जपावे. कारण अशी मलेु हूड व 

�ाGय  Eवभावाची   असUयाची  शQयता  वाटते. गु  ̀ :हा&या  अनकुुलतेने 

गहृसौtय  लाभेल; पण नातेवाईक मंडळीकडून  Oास  होणे संभवते.  

भागीदार4 Pयापार -Pयवसायात  गैरसमजाने वा अ-य  कारणाने बाधा येणार 

नाह4, याची काळजी �या . ववैा+हक जीवनातह4 मतभेद, वाद, न पटणे, 
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अनारो>य  अशापकैN कारणांनी ववैा+हक जीवनातील सखुात बाधा येणे 

संभवते. जपा. उ&च  बौ�cक  व संशोधनाGमक  काय;eेO  असणारांना 

काळ ग8तकारक  व यशदायक होईल. अशा पZरिEथतीत  श_ु  :हा&या  

काह4 माणातील  अनकुुलतेमळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 

मनिEथती  शांत व िEथर  राह4ल. बाव-न  HलोकN  गु`चZरOाचे  पठण करा.  
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