
 

 

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

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

(१) मेष - या राशी(या  मंडळीना या म-ह/याचा  काळ 

23तकुलअस8याचाच  अनभुव येईल. सतत मना�व:;  घडणा>या  घटना, 

नोकर@त होणारा Aास , 3नयोिजत कायाDत  होणार@ -दरंगाई अशापकैG 

कारणांनी असHय  मन�ताप  होणे संभवते. Iयामु ळेच शार@Jरक अनारोKयह@   

होणे संभवते. म-ह/या(या  पवूाDधाDत  कौटंुOबक वाद, इतर सम�या  आSण 

उIतराधाDत  आUते	ट  जणांकडून होणारा Aास  यांमळेु कौटंुOबक सखु 

समाधान लाभWयाची  शXयता  कमी आहे. तसेच पJ्रय जानापासनू दरुावा  

3नमाDण  झा8यामळेु  व मलुांपकैG कोणा(या  अनारोKयामळेु  वा अ/य 

सम�येमळेु  अ�व�थ  \हाल . पण गु:-श]ु  या श◌ुभ  _हां(या  

अनकुुलतेमळेु पJरि�थती  आटोXयात  राह@ल व काह@ लाभदायक घटनाह@ 

घडतील. �थावर  खरेद@-�व]Gची  कामे असतील तर ती अपे`ेनसुार  पार 

पडतील. शतेीवाडी अस◌ेल तर Iयापासनू  अपे`ेपे`ा  अaधक अथDलाभ  

होईल. पण जीवनसाथीच े वा �वत :च े अनारोKय , दोघांतील वाद, मतभेद 

यांमळेु ववैा-हक जीवनातील सुखसमाधान लाभWयाची  शXयता  -दसत नाह@. 

जपा. कुमागc  �मAांपासनू  धोका संभवतो. जपा. शAIुव  3नमाDण  होणेह@ 

संभवते. जपा. या राशी(य◌ा dया  मंडळीचा परधमcयांशी   \यावसा3यक 

संबंध असेल Iयांना  अशा संबंधामळेु अथDलाभ  होणे संभवते.   मनावर 

ताबा ठेवनू व सहनशील बननू आचरण के8यास  खूपच सखुाचे होईल.  

 

(२) वषृभ - या राशी(या  मंडळीना  या म-ह/याचा  पवूाDधDच  अaधक 

अनकुुल व लाभदायक होईल. Iयामळेु  जे काय साधावयाच ेते म-ह/या(या  



 

 

पवूाDधाDतच  साधनू घेWयाचा  2यIन  करावा. या राशी(या  नोकरदार 

मंडळीना म-ह/या(या  पवूाDधाDतनोकर@त  �व�वध 2कारचे  लाभ होतीलसे 

-दसते. या राशी(या  लेखक मंडळीचे लेखन _ंथfपाने  2का�शत  होईल.  

2वासाचे  योग येतील.  या राशी(या  \यापार@  मंडळीना �Aी_ाहक ◌ा◌ंकडूनच 

अaधक अथDलाभ  होईल. पण भावंडापकैG कोणाकडून तर@ मन�ताप  -दला 

जाWयाची  शXयता  -दसते. जपा. कोणाशीह@ शAIुव  3नमाDण  होणार न◌ाह@ 

याची काळजी gया . दलाल@, क�मशनवर  \यवसाय  करत असणारांना या 

म-ह/याचा  संपणूD  काळ अनकुुल  व लाभदायक होईल.  तसेच hव  

पदाथाiचे  \यापार@ , मनो�वकार तjयांना  आSण aचkकIसक   बौ�;क  

नोकर@-\यवसाय  असणारांना, यांOAक  तांOAक  नोकर@ \यवसाय  असणारांना  

काळ अनकुुल, 2ग3तकारक  व  लाभदायक होईल.  माA   अनकुुल 

काळाचा लाभ घेWयासाठl  सवD  2कारचे  आरोKय  उIतम  असले पा-हजे. 

कारण उ	णता व वात �वकारांचा Aास  होणे संभवते. शार@Jरक इजा होणे, 

ताप येणे, फोड येणे, तसेच पोट Oबघडणे, रXत�वकार  बळावणे, nदय�वकार 

बळावणे अशापकैG आजार होणे संभवते. जपा. घरात चोर@ होणे संभवते. 

जपा. या राशी(या  गभDवती  ि�Aयांनी  अकारण दगदग कf नये.  

 

(३) �मथनु - या राशी(या  मंडळीना कौटंुOबक सखु, गहृसौpय  व 

संतातीसखु या q	ट@ने  या म-ह/याचा  काळ 23तकुल  अस8याचाच  अनभुव 

येईल. परंतु गु:-श]ु  या शभु _हां(या  अनकुुलतेने मधनू मधनू शभु व 

लाभदायक घटना घडतील.  Iयामळेु  पJरि�थती  आटोXयात  राह@ल. 

म-ह/या(या  उIतराधाDत  खूपच मनोनकुुल घटना घडतील.  या राशी(या  

नोकरदार मंडळीना बढती, अaधकार पद, मानाच े �थान , पगारवाढ अशा 

2कारचे  लाभ होणे संभवते. परंतु संततीपकैG  कोणाच ेमना�व:;  आचरण, 

कोणाच ेआजारपण, कोणाच ेअsयासाकडे  दलुD̀  अशापकैG कारणांनी संतती 



 

 

सखुात व गHृसौpयात  बाधा येईलसे -दसते. या राशी(या  

�वtयाuयाi(याशै̀ Sणक  2गतीत  अडथळे येWयाची  शXयता  आहे. जपा.  

या राशी(या  यवुकांनी सvया  आहे तो नोकर@-\यवसाय  बदलWयाचा  �वच◌ारह@ 

कf नये. नकुसान होणे संभवते. मीन या गु: _हा(या  मालकG(या  राशीत 

हषDल  व धन�थानी  उ(च राशीत गु:  अशा शभु योगामळेु \यवस◌ायात 

अनपेx`त  लाभ व भरभराट होणे संभवते. मIुसyी , राजकारणी मंडळीना 

तसेच aचkकIसक , उ(च बौ�;क  कायD̀ ेA  असणारांना  काळ यशद◌ायक 

होईल. अvयाIमात  रस असणारांना उपासनेtवारे मन:शांती लाभेल. काह@ 

मंडळीना परदेशगमनाचे योग येतील. कुलदैवताची उपासना अनकुुल होईल.  

 

(४) कक�  - या राशी(या  मंडळीना या म-ह/याचा  काळ फारसा अनकुुल 

नाह@ असेच zहणावे  लागेल. केवळ गु: - श]ुा(या  अनकुुलतेने मधनू 

मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व -दलासा �मळेल. केवळ बौ�;क  

कायD̀ ेA  व  शा�Aीय  संशोधन आSण  गूढ संशोधन कायाDत  

कायDमKन  असणारा◌ंना 2गती  करता येणे व यश �मळ�वणे शXय होईल. 

तसेच या राशी(या  लेखक मंडळीचे  लेखन _ंथfपाने  2का�शत  होणे 

संभवते.  या राशी(या  काह@ भाKयवान  मंडळीना दरू(या  2वासाचे  kकंवा 

परदेशगमनाचे योग येतील. र�व - मंगळ - श3न हे 3त/ह@  दादा  _ह  

23तकुल  अस8याने  कौट◌ु◌ंOबक सखु व गहृसौpय  तसेच अपेx`त  संत3तसखु 

�मळणे अशXय होईलसे -दसते. पण सतत होणारा मन�ताप  आSण 

3नयोिजत कायाDतील  अडथळे यांमळेु उ	णता  भडकून  उ	णतेचे  �वकार 

A�त  करतील. काह@ मंडळीना नेA�वकार  A�त  करतील. सहनशील बननू 

व मनावर ताबा ठेवनू आचरण करा. नपे` ◌ा रXतदाब  वाढेल. nदय�वकार 

असणारांनी �वशषे जपावे. राहूमळेु  बंधू सखुात बाधा येणे शXय आहे. जपा. 

या राशी(या  काह@ंना �थावर  सम�य◌ेचा तर काह@ंना राहIया  जागे(या  



 

 

सम�येचा  मन�ताप  सहन करावा  लागेलसे -दसते. पाWयापासनू  धोका 

संभवतो. जपा. तसेच �वष भयह@ संभवते. जपा. {;ेने  3नय�मतपणे “ 

बाव/न }लोकG  गु:चJरAा “च ेपठण करा.  

 

(५) �सहं - या राशी(या   मंडळीना या म-ह/याची  एकूण _हि�थती  

23तकुल  अस8याचाच  अनभुव येईल. र�व-बधु, हषDल -नेप(यनू , राहू-केतू  

हे _ह  पणूDपणे  23तकुल  असनू श3न-मंगळ काह@ 2माणात  अनकुुल 

होतील. म-ह/या(या  पवूाDधाDत  मना�व:;  घटना घडतील व असHय 

मन�ताप  सहन करावा   लागेल. Iयाम ◌ुळे मन अ�व�थ  राह@ल व नरैा}य  

येईल. म-ह/या(या  उIतराधाDत  शार@Jरक अनारोKयाचा  Aास  सहन करावा 

लागेलसे -दसते. थकवा जाणवेल. रक्तदाब, nदय�वकार असणारांनी �वशषे 

जपावे. काह@ंना कुसंगतीची बाधा होणे संभवते. काह@ं(या  कुटंुबात कलह 

3नमाDण  होतील. \यय �थानी   असलेला उ(च राशीतील गु: अvयाIमात  

रस असणारांना उपासनेtवा◌ेरे मन:शांती देईल; तर सामािजक कायाDत  

कायDरत  असणारां(या  कायाDत  अपेक्षपेे`ा  अaधक 2गती  होWयास  

हातभार लावील. श]ु  _ह  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडवील व 

Iयामळेु  -दलासा �मळेल.  तसेच या राशी(या  य◌ुवकांना उIतम  नोकर@ kकंवा 

अपेx`त  असे नवे कायD̀ ेA�मळू  शकेल. Iयातनू  महतIवाकां`ा   

वाढेल. पण शनी-मंगळ यतुीमळेु इजा, दखुापत होणे संभवते. तसेच 

भावंड�वषयक aचतंा A�त  कार@लसे  -दसते. सतत सावधानतेने आचरण 

करा. कारण अपघात भय आहे. वाद, मतभेद टाळलेत तर  वैवा-हक 

जीवनात सखुसमाधान �मळू शकेल. {;ेने  �शवोपासना  करा.  

 

(६) क�या  - या राशी(या  मंडळीचा  श3न _हा(या  साडसेातीचा केवळ 



 

 

तीन म-ह/यांचा  काळ �श8लक रा-हला आहे. ते\हा  मनावर संयम ठेवनू व 

सहनशील बननू उवDJरत  काळ \यतीत  केलात  तर फारसा मन�ताप  सहन 

करावा लागणार नाह@.  मन�ताप  कराल तर शार@Jरक उ	णता  भडकून 

उ	णता�वकारा ◌ंचा  Aास  सहन करावा लागWयाची  शXयता  -दसते. डोळे, 

मान, घसा यांचे आजार होणे संभवते. जपा. कौटंुOबक सखुात बाधा येणार 

नाह@ याची काळजी gया . र�व-बधु-गु: हे तीनह@ _ह  म-ह/या(या  

पवूाDधाDत  नोकर@-\यवसायास अनकुुल व लाभदायक होणार अस8याने  जे 

काय साधावयाच ेते Iया  काळात साधनू घेWयाचा  2यIन  करा. नंतर(या  

23तकुल  काळात  मन�तापच सहन करावा लागेल. माA  कलाकार 

मंडळीना म-ह/याचा  पवूाDर ◌्ध 23तकुल  असेल  व उIतराधDलाभदायक  

होईल.  dयांचा  भागीदार@त \यापार  - \यवसाय  असेल Iयांनी  भागीदार@त 

बाधा येणार नाह@, याची काळजी gयावी . जीवनसाथी(या  अनारोKयामळेु  वा 

लहर@, ◌्�वx`Uत  ◌्आचरणामळेु kकंवा मतभेदांमळेु ववैा-हक जीवनातील 

सखुात बाधा येणे संभवते. जपा. म-ह/या(या  उIतराधाDत  केवळ श]ु  

_हा(या  अनकुुलतेमळेु मनोनकुुल घटना घडतील व -दलासा �मळेल. 

का8प3नक aचतंा कf नका. या र◌ाशी(या �वtयाuयाDना  शै̀ Sणक  2गतीस  

संपणूD  म-ह/याचा  काळ अनकुुल होईल.  कुलदेवतेची  उपासना करा.  

 

(७) तुळा - भावनाशील मन व अहंकार@ �वभाव  यामळेुच या राशी(या  

मंडळीना असHय मन�ताप  सहन करावा लागनू शार@Jरक-मान�सक 

अनारोKय  होणे संभवते. जपा. अकारण {म , दगदग कf नका. िजभेला 

लगाम घाला. अकारण अ3त �वचार कf नका. डोकेदखुीचा Aास  होईल. 

काह@ मंडळीना म�द�ूवकारह@ होणे संभवते. जपा. आvयात◌्�मक उपासनेtवारे 

मन ि�थर  व शांत राखणे शXय होईल. उ(च  बौ�;क , शै̀ Sणक ,   

शा�Aीयव  गूढ  संशोधन कायाDत  कायDरत  असणारांना क◌ाळ 2ग3तकारक  



 

 

व  यशदायक होईल.  तसेच या राशी(या  नोकरदार मंडळीनाह@ संपणूD  

म-ह/याचा  काळ अनकुुल व लाभदायक  अस8याचा  अनभुव येईल.  माA  

कला`ेAातील  मंडळीना अडचणी व Aास  सहन करावा लागेलसे -दसते. 

या राश◌ी(या \यय �थानी  असले8या  राहूमळेु ववैा-हक जीवनातील सखुात 

काह@ह@ कारणाने बाधा येणे संभवते. जपा. पण याच राहूमळेु या राशी(या   

काह@ भाKयवान  मंडळीना परदेशगमनाची संधी �मळणेह@ संभवते. �वशषे 

कfन कला`ेAातील  �वtयाuयाiनाया  म-ह/याचा  पवूाDधD  अनकुुल व 

2ग3तकारक  होईल. इतरांना संपणूD  म-ह/याचा  काळ शै̀ Sणक  2गतीस  

अनकुुल होईल.  {;ा  असेल तर {ीगणेश  व {ीहनमुान  उपासना 

अनकुुल होईल व मना:शांती लाभेल.  

 

(८) विृ"चक  - या राशी(या  मंडळीना या संपणूD  म-ह/या(या  काळात या 

राशी(या  \यय�थानी  असलेले शनि◌-मंगळ हे शAू  _ह  पणूDपणे  23तकुल  

असणार  आहेत.  र�व _ह  म-ह/या(या  पवूाDधाDतच23तकुलअसेल  व 

नंतर  नोकर@-\यवसाया(या  q	ट@ने  अनकूुल होईल. या काळात सतत 

मना�व:;  घटना घडत जातील व Iयामळेु  असHय मन�ताप  सहन करावा 

लागेलसे -दसते. जपा. आaथDक  \यवहार  काळजीपवूDक  करा. कोणा(याह@  

आaथDक  जबाबदा>या  �वीकाf नका. कागदपA  न वाचता अंध �व}वासाने  

Iयावर  �वा`र@  कf नका.  गैरसमजूत होणार नाह@ याची काळजी gया . 

या राशी(या  काह@ मंडळीना जु/या  दबले8या  2करणांचा  Aास  सहन 

करावा लागWयाची  शXयता  जाणवते. मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू 

सतत आचरण केलेत तरच सखुाचे होईल व अनारोKय  होणे  टळू शकेल व 

गहृसौpय  लाभ ू शकेल. म-ह/याचा  उIतराधD  या र◌ाशी(या नोकरदार 

मंडळीना  तसेच बौ�;क , शै̀ Sणक , शा�Aीय  संशोधन `ेAात  

कायDरत  असणारांना  2ग3तकारक  , यशदायक व लाभदायक होईल. पण 



 

 

वाममागD  धन सहज �मळणे शXय असले तर@ तो मोह कटा`ाने  टाळाच. 

काह@   मंडळीना 2वासाचे  योग येतील. उपासनेtवारे आvयािIमक  2गती  

व मन:शांती साधणे शXय होईल. माA  संततीबाबत  एखाद@ aचतंा Aस ◌्त 

कार@लसे -दसते. {ीगणेश  व {ीहनमुान  उपासना  अनकुुल होईल.  

 

(९) धनु -  सvया  या राशी(या  मंडळीचे मन अ3तशय भावनाशील झाले 

असWय ◌ाची शXयता  जाणवते. असे असेल तर Iयांनी  मन:शXती  2ाUत  

करWयासाठl  आvयािIमक  उपासनेचा अवलंब करावा. र�व _ह  पणूDपणे  व 

बधु _ह  काह@ 2माणात  23तकुल  अस8यामळेु  मन�ताप , भांडणे, नोकर@त 

वJर	ठांशी  मतभेद , �वत :च े व कुटंुOबयांचे आजारपण अशापकैG कारणांनी 

सखुसमाधान लाभणे अशXय होईल. जपा. तसेच सखु�थानी  असले8या  

हषDलमळेु  घरात कोणाशी पटणार नाह@ व Iयामळेु  गहृसौpयह@  लाभणार 

नाह@. जपा. या राशी(या  लाभ�थानी  असले8या  श3न-मंगळामळेु काह@ 

अनकुुल घटना घडणार अस8या  तर@ ते दो/ह@  _ह  संत3तसखुात बाधा 

3नमाDण  करतीलसे ◌े-दसते.  zहणनू  मनावर ताबा ठेवा, सहनशील \हा . 

तरच गु:-श]ु  या शभु _हां(या  अनकुुलतेमळेु 2ाUत  होणा>या  मनोनकुुल 

घटनांचा आन◌ंद उपभोगू शकाल. aचkकIसक  बौ�;क  \यवसाय  असणारांना 

काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. म-ह/या(या  उIतराधाDत  या राशी(या  

◌ाकाह@ मंडळीना भ�ूमलाभ तर काह@ना धनलाभ होणे संभवते. ज/मकंुडल@त  

योग असेल तर काह@ना अचानक धनलाभ वा वारसाहXकाने  धनलाभ होणेह@ 

संभवते. कतृDIववान  नोकरदार मंडळीना अaधकारपद �मळणेह@ शXय 

-दसते. काह@ना मौ8यवान  व�तूंचा  लाभ होईल. गु:ंकृपेने तfन जाल.  

 

 



 

 

(१०) मकर - या राशी(या  मंडळीना या म-ह/याचा  काळ अनारोKयकारक  

अस8याचाच  अनभुव येईल. तसेच आaथDक  सम�या , जीवनसाथीशी मतभेद, 

वाद, भांडणे अशापकैG कारणांनी असHय मन�ताप  सहन करावा लागWयाची  

शXयत◌ा -दसते. जपा. या राशी(या  काह@ मंडळीना पोट�वकाराचा kकंवा 

मAूाशय  �वकाराचा आजार होWयाची  शXयता  जाणवते. म-ह/या(या  

उIतराधाDत  जीवनसाथी व संतती(या  अनारोKयाची  सम�या  A�त  कर@ल. 

नोकर@त कामाचा ताण सहन करावा लागेल  व वJर	ठा(या  जाचास त�ड 

tयावे लागेल. य◌ा राशी(या  यवुकांना नवीन असे काह@तर@ करWयाची  उमc  

येईल. �वतंA  \यवसाय  असणारां(या  \यवसायात  अडचणी, अडथळे 

3नमाDण  होWयाची  शXयता  जाणवते. म-ह/या(या  उIतराधाDत  यांOAक  

तांOAक  \यवसाय , लोखंड, कोळसा \यापार@ , औषध �व]ेते  यांना आSण 

aचkकIसक  बौ�;क  नोकर@-\यवसाय  असणारांना व शा�Aीय  संशोधन 

`ेAात  कायDरत  असणारांना काळ अनकुुल, 2ग3तकारक   व लाभदायक 

होईल. या राशी(या  सUतम �थानी  असले8या  उ(च राशीतील गु: _हामळेु  

या राशी(या  �ववाहे(छू  वधवूरांचे �ववाह ठरतील.  नवे 2ेमसंबंध  वा 

�नेHसंबंध  3नमाD ण होतील. काह@ंना परदेश  2वासाचे  तर काह@ना 

धनलाभाच ेयोग येतील. आvयािIमक  उपासनेtवारे मन:शांती �मळू शकेल.  

 

(११) कंुभ - सvया  या राशी(या  मंडळीचे मन अ3तशय कोमल झाले 

असWयाची  शXयता  वाटते. Iयामळेु  मान�सक संवेदना अ3त शी�  होत 

अस8या  पा-हजेत. पण ब;ुी  अत◌्यंत अि�थर  झाल@ असेल तर अ�वचाराने 

खचD  होणे संभवते. Iयामळेु  आaथDक  aचतंा होणे संभवते. जपा. तसेच 

मनावर ताबा ठेवनू व िजभेला लगाम घालनू आचरण केलेत तर मन�ताप  

न होता सवD  काह@ सखुाचचे होईल. नोकर@-\यवसाया(या  q	ट@ने  या 



 

 

म-ह/याचा  पवूाDधDच  अनकूुल व लाभदायक होईल.  आरोKयह@  उIतम  

राह@ल. Iयामळेु  जे काह@ साधावयाच े ते म-ह/या(या  पवूाDधाDतच  साधनू 

घेWयाचा  2यIन  करा. पण वाममागD  धन �मळणे सहज शXय असले तर@ 

तो मोह टाळाच. म-ह/या(या  उIतराधाDत  23तकुल  पJरि�थती  3नमाDण  

झा8यास 3तला त�ड देWयातच  काळ \यतीत  होईल व अनारोKयाला  सामोर◌े 

जावे लागेल. काह@ मंडळीना पोट�वकाराचा तर काह@ना मAूाशय�वकाराचा  

Aास  सहन करावा लागेलसे -दसते. कोटD  2करणे  असतील तर ती 

शXयतो  सामोपचाराने �मटवा. जीवनसाथीशी वाद, मतभेद, भांडणे होणार 

नाह@त याची काळजी घेतल@त तर अनारोKयाचा  फारसा Aास  होणार नाह@ 

व नैरा}यह@  येणार नाह@. 2वासाचे  योग येतील; पण 2वासात  मन�ताप  

सहन करावा लागWयाची  शXयता  -दसते. जपा. {ीहनमुान  उपासना  करा.  

 

(१२) मीन - सvया  या राशी(या  मंडळीचा �वभाव  अIयंत  चंचल, लहर@, 

अि�थर  असा झाला असWयाची  शXयता  जाणवते. तसेच मान�सक ि�थती  

संत3त�वषयक ◌ंaचतंेने, नोकर@त वJर	ठा(या  Aासाने  kकंवा �2य  जना(या  

दरूIवामळेु  नरैा}यपणूD  झाल@ असावी, असे वाटते. �शवाय काह@ मंडळीना 

उ	णता�वकाराचा  Aास  तर काह@ंना वात�वकाराचा असHय Aाससहन  करावा 

लागWयाची  शXयता  -दसते.   तसे असेल तर �शवोपासनेमळेु मन:शांती 

लाभेल व -दलासा �मळेल. शभु _ह  गु:-श]ुा(या  अनकुुलतेमळेु  कौटंुOबक 

सखुसमाधान लाभेल. शतेी \यवसाय  असेल तर तो लाभदायक होईल. या 

राशी(या  �वtयाuयाiना  शै̀ Sणक  2गती  करणे शXय होईल. म-ह/या(या  

उIतराधाDत  नोकर@-\यवसायात  मनोनकुुल घटना घडतील व शार@Jरक-

मान�सक आरोKय  सधुारेल. उ(च बौ�;क  व शा�Aीय  संशोधन  `ेAात   

कायDरत  असणारांना व गुUत  पोल@सखाIयात  कायDरत  असणारांना  काळ 

अनकुुल व यशदायक होईल. या राशी(या  सUतम �थानी  असले8या  राहूमळेु 



 

 

काह@ह@ कारणाने ववैा-हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवते. जपा. सतत 

सावधानतेने आचरण करा. जल भय kकंवा वीजsय आहे.  {;ा  असेल 

तर दररोज 3नय�मतपणे “ बाव/न }लोकG  गु:चJरAा “च ेपठण करा.  
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