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रा�शभ�व
य - माच� , २०१४ . 
दादा दामले(dadadamle@gmail.com) 

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

(१) मेष - या राशी'या  मंडळीना  या म,ह.याचा  पवूा�ध�च  अ3धक अनकुुल, 

6ग8तकारक  व लाभदायक हो;याची  श<यता  आहे. >हणनू  नोकर@-Aयापार -

Aयवसायात  जे काय साधावयाच◌ेे ते म,ह.या'या  पवूा�धा�तच  साधनू घे;याचा  

6यFन  करा. कोणतेह@ बौ�Iक  Jकंवा सा,हFय8न�म�ती  KेL  असो, FयासाठN  

संपणू�  म,ह.याचा  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. माL  मन व बIुी  िQथर  

व शांत राखनूच सव�  काय�वाह@  झाल@ पा,हजे. 6वासाचे  योग येतील; पण 

6वासात  Lास  हो;याची  श<यता  जाणवते.  या राशी'या  काह@ मंडळीन◌ा 

उ
णता�वकाराचा  तर काह@ना WXय�वकाराचा Lास  होणे संभवते. जीवनसाथीच े

अनारोYय , दोघातील वाद, मतभेद अशापकै[ कारणांनी ववैा,हक जीवनातील सखुात 

बाधा येणे संभवते. जपा. �वशषे क]न म,ह.या'या  उFतराधा�त  र�व व हष�ल  हे 

दो.ह@  ^ह  68तकुल  होणार अस_याने  अस`य मनQताप  देणाaया  घटना घडतील 

व Fयामळेु  शार@cरक अनारोYयह@  होणे श<य आहे. जपा. dIा  असेल तर 

dीगजानन  उपासना आeण �शवोपासना अनकु◌ुल होईल.  

(२) वषृभ -  मंगळ - श8न हे  शLु  ^ह  आरोYय  Qथानी   अस_यामळेु  या 

राशी'या  काह@ मंडळीना उ
णता�वकारांचा , काह@ंना वातवि◌कारांचा  तर  काह@ 

मंडळीना अप6चारामळेु  Wदय�वकाराचा Lास  होणे श<य ,दसते. चोर@ Jकंवा 

फसवणूक यामळेु धननाश होणेह@ श<य आहे. जपा. या राशी'या  gया  मंडळीचा 

परधमhयांशी  Aयावसा8यक संबंध असेल Fयांना  अशा संबंधामळेु �व�वध 6कारचे  

लाभ होतील.  या राशी'या  नोकरदार मंडळीना संपणू�  म,ह.याचा  काळ अनकुुल, 

6ग8तकारक  व लाभदायक होईल, पण काह@ह@ कारणाने �मLांशी  �वतु
ट  येणार 

नाह@ याची काळजी घ◌्या. गुj ^हा'या  अनकुुलतेमळेु  कुटंुबात शभु घटना 
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घडतील, Aयावसा8यक 6गती  व  अथ�लाभ  होईल. शlु  ^हा'या  अनकुुलतेमळेु 

कला ◌KेंLातील  मंडळीनां क[तh -6�सIी  �मळू शकेल.  म,ह.या'या  अखेर'या  

सmताहात  संत8तसखुात बाधा येणे संभवते. म,ह.या'या  अखेर'या  सmताहात  या 

राशी'या  �वXयाnयाo'या  शKैeणक  6गतीत  �व�वध कारणांनी अडथळे 8नमा�ण  

होणे संभवते. dIा  असेल तर गुj दFताLयेाची  उपासना अनकुुल होईल. 

dIेने  “ बाव.न qलोक[  गुjचcरLा “ च ेपठणह@ करा.  

(३) �मथनु - या राशी'या  मंडळीना कौटंुrबक सखु, संत8त सखु आeण गहृसौtयाचे  

u
ट@ने  या म,ह.याचा  काळ 68तकुल  असाच अस;याची  श<यता  जाणवते. 

म,ह.या'या  अखेर'या  सmताहात  तर Qथावर  संबंधी वाद, राहFया  जागेबाबतची 

समQया  अशापकै[ कारणांनी अस`य मनQताप  सहन करावा लागेलसे ,दसते. अशा 

पcरिQथतीत  मन शांत व बIुी  िQथर  राखनू आeण संयम आeण सहनशील बननू 

�वपर@त काळाशी मकुाबला करणेच सखुाचे होईल. बौ�Iक , शKैeणक  आeण 

शाQLीय  संशोधन काय�KेL  असणारांना म,ह.याचा  उFत राध�  अ3धक अनकुुल 

व 6ग8तकारक  अस_याचा  अनभुव येईल. गुj-नेप'यनू  शभु योगामळेु 

अvयाFमात  रस असणाराना उपासानेXवारे आvयािFमक  प◌्रगती करणे श<य 

होईल. काह@ मंडळीना सचूक Qवmने  पडतील. काह@ना परदेशगमनाचे योग येतील. 

शार@cरक आरोYय   उFतम  असले तर@ मान�सक अQवQथतेमळेु  व अस`य 

मनQतापामळेु  शार@cरक आरोYयावर  पcरणाम होणे संभवते. जपा.  शlु  ^हा 'या  

अनकुुलतेमळेु ज.मकंुडल@तील  योगानसुार �व�वध 6कारचे  लाभ होतील. गुj 

दFताLयेाची  उपासना अनकुुल होईल.  

(४) कक�  - या राशीचय्ा मंडळीना या म,ह.याचा  काळ मळुीच अनकुुल 

नस_यामळेु  Fयांनी  नवीन काह@ कर;याचा  Jकंवा आहे Fयात  बदल कर;याचा  

मळुीच 6यFन क]  नये. मन शांत व बIुी  िQथर  राखनू आeण मनावर संयम 

ठेवनू व सहनशील बननू �वपर@त काळ Aयतीत  करणेच सखुाचे होईल. 
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समाजकाया�ची  आवड असणारांना काळ सखुकारक होईल. आ3थ�क  Aयवहार  

फसवणूक होणार नाह@ याची खाLी  क]नच  करा. बाक[ घर@दार@, नोकर@-

Aयवसायात  सतत मनQतापच  सहन करावा लाग;याची  श<यता  ,दसते. 

तुलनाFमक  u
xया  म,ह.याचा  अखेरचा सmताह  थ◌ोडा मनाला उभार@ देणारा असेल 

असे वाटते. भाYयQथानी  असले_या  हष�लमळेु शाQLीय  संशोधन व गूढ संशोधन 

काया�त  काय�रत  असणारांना काळ अनकुुल व 6ग8तकारक  होईल.  तसेच काह@ 

मंडळीना दरू'या  6वासाचे  तर काह@ मंडळीना परदेशगमनाचे योग येतील. पण 

इजा होणे, अपघात होणे संभवते. जपा. तसेच जलभय अस_यामळेु  जल6वास  क] 

नका आeण �वषभय अस_याने  बाहेरचे खाणे श<यतो  टाळा. dIा  असेल तर 

dीगु]  दFताLयेाची  उपासना अनकुुल होईल. दररोज 8नयमाने “ बाव.न qलोक[  

गुjचcरLाचे  पठण करा.  

(५) �सहं - या राशी'या  मंडळीनी या म,ह.या'या  काळात सतत सावधानतेनेच  

आचरण करावे, असे सांगावेसे वाटते.  �वशषे क]न म,ह.या'या  उFतराधा�त  रवी 

^ह हष�लसह  या राशी'या  अ
टम Qथानी  आ_यावर  सतत छोटेमोठे अपघात 

हो;याची  दाट श<यता  आहे. जपा. र�व ^ह  पणू�पणे  68तकुल  अस_याने  ताप 

येणे, पोट�वकार  बळावणे, मLूाशय �वकार बळावणे अशापकै[  आजार हो;याची  

श<यता  वाटते. जपा. नोकर@त वcर
ठाशी  मतभेद, भांडणे हो;याची  श<यता  

,दसते. जपा. तसेच जीवनसाथी'या  अनारोYयामळेु  Jकंवा दोघात मतभेद होत 

अस_याने  सतत वाद, भांडणे झा_यास ववैा,हक जीवनातील सखुसमाधान �मळणे 

अश<य होईल. या राशी'या  काह@ मंडळीना जीवनसाथी'या  अनारोYयासह  

संतती'या  अनारोYयाकडहे@  लK  Xयावे लागेल. मंगळ - श8न- राहू यांत शभु 

योग अस_यामळेु  वJकल@, स_लागार@  Aयवसाय ,  यांrLकतांrLक  Aयवसाय , 

�शKण  Aयवसाय , 3चJकFसक  बौ�Iक  Aयवसाय  असणारांना काळ अनकुुल व 

लाभदायक होईल. म,ह.या'या  अखेर'या  सmताहात  आ3थ�क  समQया  व व 
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उ
णता�वकार  बळावनू अनारोYय  होणे संभवते. तसेच काह@ह@ कारणाने बंधसुखुात 

बाधा येणे संभवते. जपा. dIा  असेल तर dीगणेश  वा dीहनमुान उपासना 

अनकुुल होईल. हनमुानचा�लसा QतोLाचे  पठण करा. 

(६) क�या  - शनी - मंगळ - राहू हे तीन ^ह  पणू�पणे  68तकुल  अस_यामळेु  या 

राशी'या  मंडळीनी या म,ह.या'या  काळात अकारण मनQताप  क]न न घेता 

धीराने व �वचारपवू�क  आचरण क]न 68तकुल  काळाशी मकुाबला केला पा,हजे. 

का_प8नक 3चतंा क] नका. कस_याह@  6कारची  फसवणूक होणार नाह@ याची 

काळजी }या . तरच शार@cरक-मान�सक आरोYय  फारसे rबघडणार नाह@. आ3थ�क  

समQया  LQत  करतील. Fयामळेु  व अ.य कारणांनी कौटंुrबक जीवनात वाद, 

कलह, अ8न
ट  घटना घडू शकतील. जपा. नोकरदार मंडळीना म,ह.य◌ाचा 

पवूा�ध�च  अनकुुल व 6ग8तकारक  अस_याचा  अनभुव येईल. अपे~Kत  

संततीसखु लाभ;याची  श<यता  कमी आहे. जीवन्साथी'या  लहर@ व �व~Kmत  

आचरणामळेु वाद, भांडणे होणे संभवते.  Fयामळेु  ववैा,हक जीवनातील सखुातह@ 

बाधा येणे श<य ,दसते.  �शKण KेL , कोणतेह@ बौ�Iक  KेL , शाQLीय  

संशोधन KेL  असणारांना काळ  अ3धक अनकुुल,  6ग8तकारक  व लाभदायक 

होईल. dIेने  हनमुानचा�लसा QतोLाचे  पठण करा.  

(७) तळुा - या म,ह.या'या  काळात या राशी'या  मंडळीचा Qवभाव  हटट@, हेकट 

असा झाला अस;याची  श<यता  वाटते. Fयामळेु  अकारण दगदग, dम , शर@रपीडा 

होणे संभवते. तसेच मनQताप  देणाaया  घटना घडणे संभवते. Fयामळेु  गहरे 

नरैाqय  येणे श<य आहे. म,ह.या'या  अखेर'या  सmताहात  तर �व�वध कारणांनी 

अस`य मनQताप  देणाaया  घटना घडून अQवQथ  वाटेल. जपा. बधु-शlुा'या  

अनकुुलतेमळेु गहृसौtय  व �मLसखु  ल◌ाभेल. शतेीवाडी असणारांना काळ 

लाभदायक होईल. काह@ भाYयवान  मंडळीना धनलाभ होणेह@ संभवते. अvयाFम  व 

गूढ संशोधन काया�त  रस असणारांना काळ अनकुुल होईल. या राशी'या  
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�वXयाnयाoना  उFतम  आरोYय  राखता आले तरच शKैeणक  6गती  करणे श<य 

होईल. अ8त �वचार क] नका. नपेKा  डोकेदखुी, म�दचूा आजार होणे श<य आहे. 

जपा. नोकरदार व QवतंL  Aयापार  Aयवसाय  असणारांना म,ह.याचा  

उFतराध�चअ3धक  अनकुुल व लाभदायक होईल. �व�वध कारणांनी अपेक्�षत 

ववैा,हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवते. dIा  असेल तर गुjदेव 

दFताLयेाची  उपासना व हनमुान उपासना अनकुुल होईल.  

(८) विृ"चक  - सव�  6कारचे  आरोYय  उFतम  राखावयाच ेअसेल तर या राशी'या  

मंडळीनी सतत मनावर संयम ठेवनू, िजभेवर ताबा ठेवनू  सहनशीलतेच◌ेे आचरण 

केले पा,हजे. तसेच सव�  आ3थ�क  Aयवहार  फसवणूक होणार नाह@ याची काळजी 

घेत सावधानतेने केले पा,हजेत. काह@ जनुी दबलेल@ 6करणे  असतील तर Fयांचा  

प.ुहा  Lास  होणे संभवते. जपा. कौटंुrबक वाद, भांडणे यांमळेु कौटंुrबक सखु व 

गहृसौtय  लाभणे अश<य होईल. 8नयोिजत कार◌्यात ,दरंगाई होणे, अनपे~Kत  

खच�  उपटणे अशापकै[ समQया  LQत  करतील. अशा 68तकुल  पcरिQथती तह@ 

गुj-शlु  या शभु ^हां'या  अनकुुलतेने  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 

थोडा ,दलासा �मळेल.  gयां'या  ज.मकंुडल@त  अचानक धनलाभाच े योग आहेत 

अशापकै[ काह@ना तसा धनलाभ होणेह@ संभवते. gयांचे  3चJकFसक  बौ�Iक व 

कलाFमक  काय�KेL  आहे अशांना काळ अनकुुल,  ◌्6ग8तकारक व लाभदायक 

होईल.  म,ह.या'या  अखेर'या  सmताहात  मLैीत  �वतु
ट  येणे स◌ंभवते. जपा. 

dIा  असेल तर dीगणेश  उपासना अनकूुल होईल.  

(९) धन ु - या राशी'या  मंडळीना या म,ह.याचा  पवूा�ध�च  अ3धक अनकुुल  व 

लाभदायक होईल. कौटंुrबक सखु समाधान लाभेल. कुटंुबात शभु घटना घडतील. 

आ3थ�क  लाभ होतील. शासक[य, 8नम-शासक[य नोकरदार मंडळीना बढती, उ'च 

पद, मानाच ेQथान  असे काह@ �मळ;याची  श<यता  ,दसते. माL  वाममाग�  धन 

सहज �मळणे श<य असले तर@ तो मोह टाळाच. अvयाFम , गूढ �वद◌्या  अशा 
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�वषयात रस असणारांना उपासनेXवारा Jकंवा संशोधनXवारा 6गती  व यश साधणे 

श<य होईल. 3चJकFसक  बौ�Iक  Aयवसाय , कोळसा, लोखंड Aयापार@  यांना 

संपणू�  म,ह.याचा  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. सामा.य नोकरदार मंडळीना 

माL  क
ट  पcरdम  क]नच अपे~Kत  अथ�6ाmती  क]न }यावी  लागेल. या 

राशी'या  काह@ मंडळीना  जल6वासाचे  तर काह@ना परदेशगमन◌ाचे योग संभवतात. 

म,ह.या'या  उFतराधा�त  र�व-हष�ल  यतुीमुळे ◌गेृ̀ सौtयात  व कौटंुrबक सखुात 

बाधा येणे श<य ,दसते. गुj ^हा 'या ◌अेनकुुलतेने �ववाहेचछू  वधवुरांचे �ववाह 

ठरतील.◌े नवे Qनेहसंबंध   जुळतील. ◌dेIेने  बाव.न qलोक[  गुjचcरLाचे  पठण 

करा.  

(१०) मकर - या राशी'या  मंडळीना या म,ह.या'या   पवूा�धा�त  काह@ह@ कारणाने 

कौटंुबि◌क सखुात बाधा येणे संभवते. तसेच आ3थ�क  6qन  LQत  करतील. 

काह@ना डो�याची दखुणी सतावतील. �वशषे क]न ,दनांक २-३ आeण २४-२५ हे 

चार ,दवस अ�वQमरणीय फलदायी जातीलसे ,दसते. केतमूळेु कोणाशीह@ पटणार 

नाह@ व Fयामळेु  गहृसौtयात  बाधा येणे संभवते. जपा. शासक[य, 8नम-शासक[य 

नोकरदार  मंडळीना म,ह.याचा  उFतराध�  लाभदायक होईल.  बढती, पगारवाढ, 

मानाच ेपद असे काह@ �मळेलसे वाटते.  उ'च बौ�Iक  काय�KेL  असणारांना, 

यांrLक  तांrLक  ◌ेAयवसाय असणारांना, औषध �वlेFया ना लोखंड, कोळसा 

�वlेFयांना  काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. या राशी'या  काह@ मंडळीना 

परदेशगमनाची संधी �मळेल. पण म,ह.या'या  अखेर'या  सmताहात   श<यतो  

6वास  क] नका.  मनQताप  सहन करावा लाग;याची  श<यता  ,दसते.    

dIेने  हनमुानचा�लसा  QतोLाचे  पठण करा.  

(११) कंुभ - सvया  या राशी'या  मंडळीचे  मन अFयंत  कोमल व भावनाशील झाले 

अस;याची  श<यता  वाटते. शी�  मान�सक संवेदना होत अस_यास काह@ 

मना�वjI  घडले तर लगेच नरैाqय  येत असावे, असे वाटते.  8नयोिजत काया�त  
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अडथळे येणे, आ3थ�क  3चतंा व आ3थ�क  फसवणूक झा_यास होणारा  मनQताप  

अस`य होऊन शार@cरक आरोYयह@  rबघडत असावे, असे वाटते. अशा पcरिQथतीत  

Wदय�वकार,  र<तदाब  असे आजार असणारांनी तर मनावर संयम ठेवनू व 

सहनशील बननूच आचरण केले पा,हजे. घरात वाद, भांडणे होणार नाह@त याकड े

लK  ,दले पा,हजे. Qवभाव  अिQथर , चंचल झा_यास िजभेला लगाम घालनू व 

मकू �त  चालवनू आचरण के_यास  खूपच सखुाचे होईल. FयासाठN  

आvयािFमक उपासनेचा अवलंब करा. या राशी'या  �वXयाnयाoना  शKैeणक  

6गतीस  काळ अनकुुल होईल. दरू'या  6वासाचे  योग सभवतात; पण 6वासात  

मनसत्ाप देणाaया  घटना घड;याची  श<यता  ,दसते. जपा. गुj-शlुा'या  

अन◌ुकुूलतेमळेु  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व ,दलासा �मळेल. 

dीगणेश  व dीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

(१२) मीन - या राशी'या  मंडळीचा Qवभाव  सvया  खूप अिQथर , चंचल व लहर@ 

झाला असावा, असे वाटते. तसे असेल तर कोणी काह@ सां3गतले वा सचु�वले तर@ 

लगेच अपमान झा_यासारखे  वाटत अस◌ावे,  असे वाटते.  या राशीची लहान मलेु 

सvया  अ3धक हूड व �ाFय  हो;याची  श<यताह@  नाकारता येत नाह@. तसा 

अनभुव आ_यास मलुांना जपा. र�व ग◌्रह पणू�पणे  68तकुल  अस_यामळेु  या 

राशी'या  नोकरदार मंडळीना नोकर@च े,ठकाणी Lास  सहन करावा लागेलसे ,दसते. 

Fयामळेु  शार@cरक अनार◌ोYय होणेह@ श<य आहे. जपा. आ3थ�क  3चतंा LQत  

करतील. Fयामळेु  शार@cरक - मान�सक क
ट  होतील. काह@ना उ
णता�वकाराचा   

Lास  सहन करावा लागेल. काह@ना  म,ह.या'या  अखेर'या  सmताहात  ववैा,हक 

जीवनातील सखुात काह@ह@ कारणाने बाधा येणे श<य आहे. जपा. गुj -शlुा'या  

अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील.  dIा  असेल तर “ बाव.न 

qलोक[  गुjचcरLाचे “ व “ हनमुानचा�लसा QतोLाच “ पठण करा.          

                     =====०००००===== 


