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            रा�शभ�व	य  - फे�वुार� , २०१४.               

           दादा दामले(dadadamle@gmail.com) 

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

(१) मेष - या राशी�या   मंडळीना नोकर�-�यवसाया�या  ��ट�ने  या म�ह�याचा  

संपणू�  काळ अनकुुल, $ग&तकारक  व लाभदायक होणे संभवते. पण आ,थ�क  

बाबतीत मा/  ,चतंा &नमा�ण  हो0याची  श1यता  आहे. जपा. कुमाग3  

4म/ांपासनू  दरू राहा. नपे5ा  आ,थ�क  नकुसान सहन करावे लागनू 6वत :�या  

$&तमेला  ध1का  बस ू शकेल. जपा. �हतश/ूप्ासनू   सावध राहा. पण गु:-

श;ुा�या  अनकुुलतेने प<र6थ ि◌ती &नयं/णात  राहू शकेल. गु:कृपेने व 

स@जनां�या  सहवासाने मन 6व6थ  व शांत राहू शकेल. $वासाचे  योग संभवतात. 

काह� मंडळीना अपपर्चाराचा /ास  हो0याची  श1यता  जाणवते; तर काह�ना 

भावंडाकडून मन6ताप  �दला जा0याची  श1यता  आहे. ववैा�हक जीवनात 6वत :�या  

Cकंवा जीवनसाथी�या  अनारोDयामळेु ,◌े दोघांतील मतभेदामळेु वा अ�य कारणाने 

सखु समाधान 4मळ0याची  श1यता  �दसत नाह�. जपा. भागीदार�त �यापार -

�यवसाय  असेल तर गैरसमजाने भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी Gया . 

तसेच कोट�  $करणे  असतील तर ती पढेु ढकला. वाममाग�  धन सहज 

4मळणे◌ेश1य असले तर� तो मोह टाळाच. होIयाचे  न�हते  होईल. जपा. KLा  

असेल तर 4शवोपासना अनकुुल होईल.  

(२) वषृभ - या राशी�या  मंडळ◌ीचा 6वभाव  सMया  अIयंत  लहर� झाला अस0याची  

श1यता  �दसते. Iयामळेु  Oवशषे कQन  या म�ह�या�या  पवूा�धा�त  उगीचच 

6वत :लाच मन6ताप  कQन Gयाल असे वाटते. म�ह�या�या  $थम  सSताहात   

संत&तसम6यांमळेु  /6त  �हाल .  मलुांपकैT कोणाच े अयोDय  आचरण, कोणाच े
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आजारपण, अशापकैT सम6यांमळेु  /6त  �हाल . तसेच 6वत :�या  सव�  

$कार�या  आरोDयOवषयक  सम6या  /6त  करतील. र1तOवकार , UदयOवकार 

असणारांनी Oवशषे काळजी घेणे जQर�च े होईल. चोर�मळेु, Cकंवा अ�य कारणाने 

अथ�हानी  होणे संभवते. काह� मंडळीना अप$चाराचा  मन6ताप  सहन करावा 

लागेल. नोकर�-�यवसायात  म�ह�याचा  पवूा�ध�  मन6ताप  देणारा असVयाचा  

अनभुव येईल. पण म�ह�या�या  उIतराधा�त  प<रि6थती  अनकुुल होईल. मान4सक 

रोगतज�य , Wव  पदाथा�चे  �यापार�  यांना संपणू�  म�ह�याचा  काळ अनकुुल व 

लाभदायक होईल. पण इतर �यापार -�यवसाय  असणार◌ा◌ंना मा/  अ6व6थ  

प<रि6थतीला  तYड Zयावे लागेल. परधम3यांशी  �यावसा&यक संबंध असणारांना 

अशा संबंधामळेु अ,धक अथ�लाभ  हो0याची  श1यता  वाटते. गु: [हा�या   

अनकुुलतेमळेु  कुटंुबात शभु घटना घडतील. KLेने  बाव�न \लोकT  गु:च<र/ाचे  

पठण करा. 

(३) �मथनु - य◌ा राशी�या  मंडळींना या म�ह�याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह� 

असेच _हणावे  लागेल. केवळ गु: [हा�या  अनकुुलतेने संशोधन व बौOLक  

काय�5े/  असणारांना काळ अनकुुल व $ग&तकारक  होईल. मंगळ [हा�या  ◌् 

$&तकुलतेमळेु  या म�ह�या�या  $थम  सSताहात  कौटंुaबक सखुात व गहृसौbयात  

व नंतर�या  काळात  संत&तसखुात बाधा  येणे संभवते. मलुांपकैT कोणाच ेअयोDय  

आचरण, कोणाच े आजारपण अशापकैT कारणांनी /स ◌्त �हाल . या राशी�या  

गभ�वती  ि6/यांनी  अकारण दगदग कQ नये. नोकरदार मंडळींना व<र�ठाकडून  

/ास  सहन करावा लागणे संभवते. मा/  क4मशन, दलाल� �यवसाय  असणारांना 

काळ अनकुुल व लाभदायक होईल.  जीवनसाथी�या  अनारोDयामळेु  ववैा�हक 

जीवनात ,चतंेचे वातावरण &नमा�ण  होणे संभवते. कुसंगती�या  बाधेमळेु धन नाश 
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होणे संभवते. जपा. अMयाIमात   रस असणारांना उपासनेZवारे मन:शांती 4मळू 

शकेल. या राशी�या  काह� मंडळींना परदेशगमनाची संधी 4मळेल.  रOव 

[cपणू�पणे  $&तकुल  असVयामळेु  घर�दार� सव�  �ठकाणी मन6ताप  सहन करावा 

लागेल व Iयामळेुच  अनारोDय  होणे संभवते. Kीगणेश  उपासना अनकुुल होईल.  

(४) कक-  - या राशी�या  मंडळीनी सMया  आहे ती नोकर� Cकंवा �यवसायच  

मनापासनू �यवि6थत  करावा  असे मdुाम  सांगावेसे वाटते. नवीन काह� 

कर0याचा  Oवचारह� कQ नये.  मंगळ [हामळेु  तशी उम3  येईल; पण मन आवरा. 

या राशी�या  चतथु�  6थानी  श&न-मंगळ-राह◌ू असVयामळेु  कौटंुaबक सखु व गहृ 

सौbय  यात OवOवध कारणांनी बाधा येणे श1य आहे. गैरसमज, कौटंुaबक भांडणे, 

तंटे, 6थावरसंबंधी  वाद, राहIया  जागेची सम6या , कुटंुबात घडणाeया  अ&न�ट  

घटना अशापकैT कारणांनी असcय  मन6ताप  सहन करावा लाग0याची  श1यता  

आहे. Iयामळेुच  शार◌ी<रक अनारोDय  होणेह� श1य आहे. ताप येणे, अपचन होणे, 

पोटOवकार बळावणे असे आजार होणे संभवते. जपा. म�ह�या�या  उIतराधा�त  

नोकर�त वरि◌�ठांचा /ास  सहन करावा लाग0याची  श1यता   �दसते. भाDय6थानी  

असलेVया  हष�लमळेु  गूढ व शा6/ीय  संशोधन काया�त  काय�रत  असणारांन◌ा 

$गती  होत असVयाचा  अनभुव येईल. काह�  मंडळींना परदेश$वासाचे  योग 

संभवतात. समाजकाया�त  तसेच अMयाIमात  रस असणारांना $गती  होत 

असVयाचा  अनभुव येईल.  KLा  असेल तर  Kीगणेश  उपासना अनकुुल होईल.  

(५) �सहं - या राशी�या  मंडळीना या म�ह�याचा  पवूा�ध�च  अ,धक अनकुुल व 

लाभदायक होणे संभवते. _हणनू  Iयांनी  जे काय साधावयाच े ते म�ह�या�या  

पवूा�धा�तच  साधनू घे0याचा  $यIन  करावा. म�ह�य◌ा�या $थम  सSताहातच 

केवळ अनारोDयाचा  व आ,थ�क  ,चतंेचा थोडा /ास  होईलसे �दसते. यांa/क - 
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तांa/क  नोकर�-�यवसाय , वZैयकTय �यवसाय , औषधOव;ेते , लोखंडी सामान व 

कोळसा Oव;ेते , वCकल�-सVलागार�  �यवसाय  असणारे, अकौ�टनसी  असे 

,चCकIसक  बौOLक  �यवसाय  असणारांना संपणू�  म�ह�याचा  काळ अनकुुल व 

लाभदायक होईल. भावंडOवषयक ,चतंाह� /6त  कर�ल. कौटंुaबक सखु समाधान 

लाभेल ; पण म�ह�या�या  उIतराधा�त  OवOवध कारणांनी संत&तसखुात बाधा येणे 

संभवते. तसेच वाद, भांडणे◌े, जीवनासाथीच े अनारोDय  अशापकैT कारणांनी 

दा_पIयजीवनातह�  सखु समाधान 4मळणे कठgण �दसते. सदैव सावधानतेने 

आचरण करा. वाहने जपनू चालवा. अपघातभय आहे. जपा. या र◌ाशी�या 

OवZयाhयाiना  श5ैjणक  $गतीस  काळ अनकुुल होईल. Oववाहे�छू  वधवूरांचे 

Oववाह ठरतील. नवे 4म/  4मळतील. गाय/ी  उपासना अनुकुल होईल.  

(६) क3या  - या राशी�या  मंडळीना   या म�ह�या�या  $थम  सSताहात  हlी  

6वभावामळेु  व मानापमाना�या  Oव,च/  कVपनांमळेु  अकारण मन6ताप  कQन 

Gयाल . Iयामळेुच  नंतर�या  काळात शार�<रक उ�णता  भडकून उ�णता  Oवकारांचा 

/ास  सहन करावा लागेल. जपा. कौटंुaबक ज◌ीवनात वाद, भांडणे, आ,थ�क  

सम6या  अशापकैT कारणांनी /6त  �हाल . जपा. पण गु:-श;ुा�या  अनकुुलतेने 

मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील  व $&तकूल  काळ ससुcय होईल. या 

राशी�या  नवयवुकांना नवे काय�5े/  ◌्4मळू  शकेल; तर बौOLक  व 

संशोधनाIमक  काय�5े/  असणारांना मानस�मानाचे  योग येतीलसे◌े �दसते. 

शतेीवाडी असणारांना Iयापासनू  अ,धक लाभ होणे संभवते. म�ह�याचा  पवूा�ध�  या 

राशी�या  नोकरदार म◌ंडळीना  नोकर�त /ास  सहन करावा लाग0याची  श1यता  

वाटते. 4शवाय संत&तसम6या , O$य  जनांचा दरुावा, अनारोDय  अशापकैT कारणानी 

मन6ताप  सहन करावा लागेलसे �दसते. जपा. पण म�ह�या�या  उIतराधा�त  
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प<रि6थती  सधुारेल. हष�लमळेु  ववैा�हक जीवनातील सखुात OवOवध कारणांनी बाधा 

येणे श1य आहे. जपा. KLेनेहनमुानचा4लसा  6तो/ाचे  पठण करा. 

(७) तळुा - या राशी�या  मंडळीना  या म�ह�याचा  काळ फारसा अनकुुल नाह� 

असेच _हणावे  लागेल. सतत मन6ताप  देणाeया  घटना, आ,थ�क  सम6या , Oवरोध, 

भांडणे यांमळेु /6त  �हाल . Iयामळेुच  शार�<रक अनारोDय  होणेह� श1य  आहे. 

जपा. 6वभाव  हटट�, हेकट, मानापमान फार असा होणे संभवते. Iयामळेु  अकारण 

दगदग, शर�रपीडा होणे संभवते. काह� मंडळीना उष◌्णता Oवकारा◌ाचा तर काह�ना 

वातOवकाराचा /ास  सहन करावा लाग0याची  श1यता  �दसते.  नोकर� �यवसायात  

$&तकुलप<रि6थती , कौटंुaबक /ास , संत&त सम6या , अ&त Oवचार  यांमळेु 

डोकेदखुी Cकंवा मmद ुOवकाराचा /ास  सहन करावा लागेल. जपा. मनि6थती  अIयंत  

भावनाशील झाल� असेल तर अMयािIमक  उपासनेZवारे  मन 6व6थ  व शांत राहू 

शकेल. म�ह�या�या  उIतराधा�त  कौटंुaबक जीवनात सखु समाधान लाभेल.  काह� 

मंडळीना धनलाभ, काह�ना भ4ूमलाभ, काह�ना मानाच े 6थान  Cकंवा $&त�ठा  

$ाSत  हो0याची  श1यताह�  �दसते. गु: [हा�या  अनकुुलतेमळेु गुणांचा वि◌कास 

हो0यास  संधी $ाSत  होईल व ◌ेउIकषा�कडे वाटचाल सQु होईल. $वासाचे  योग 

येतील. KLेने  हनमुान उपासना करा व हनमुानचा4लसा 6तो/ाचे   पठण करा.  

(८) विृ9चक  - या राशी�या  �यय6थानी  शनी-मंगळ-राहू असVयाने  या राशी�या  

मंडळीनी काळ $&तकुल  असVयाची  जाणीव ठेवनूच सहनशील बनावे व संयमशील 

आचरण करावे, असे आ[हाने  सांगावेसे वाटते. अशा प<रि6थतीत  नोकरदार 

मंडळीना म�ह�याचा  पवूा�ध�च  काह� $माणात  अनकुुल वा लाभदायक होईल. 

श;ुा�या  अनकुुलतेने म�ह�या�या  पवूा�धा�त  कौटंुaबक सखु समाधान लाभेल; 

धनलाभ होईल, पण म�हन◌्या�या उIतराधा�त  मा/  कुटंुबात OवOवध कारणांनी 



6 

 

/ास , भांडणे , मन6ताप  सहन करावा लाग0याची  श1यता  �दसते. या राशी�या  

कलाIमक  अnयास;म  4शकत असणाeया  OवZयाhयाiना  व कलाIमक  �यवसाय , 

शा6/ीय  संशोधन 5े/ , ,चCकIसक  उ�च बौOLक  �यवसाय  असणारांना 

$गती�या  ��ट�ने  काळ अनकुुल होईल. @यां�या  ज�मकंुडल�त  अचानक धनलाभ 

योग आहे अशापकैT काह�ना  असा अचानक धनलाभ वा वारसा हक◌्काने धनलाभ 

होणे संभवते. काह� मंडळीना परदेशगमनाची संधी 4मळू शकेल. असे असले तर� 

वर सां,गतVया$माणे   सतत मन6ताप  देणाeया  घटना घडून गहरे नरैा\य  येणे 

संभवते. जपा. KLेने  Kीगजाननउपासना  व Kीहनमुानउपासना   करा. 

(९) धन ु - या राशी�या  मंडळीना या म�ह�याचा  उIतराध�च  अ,धक अनकुुल व 

लाभदायक होईल. म�ह�या�या  $थम  सSताहात  नोकर�त कामाचा ताण, 

व<र�ठांशी  मतभेद, �यापार -�यवसायात  अडचणी, खळबळजनक घटना घड0याची  

श1यता  �दसते. क�ट  प<रKमानेच  अथ�$ाSतीहोईल .  4म/ांशी  काह�ह� कारणाने 

Oवतु�ट  येणे संभवते. पण म�ह�य◌ा�या उIतराधा�त  नोकर�-�यवसायास काळ 

अनकुुल वा लाभदायक होईल. व<र�ठ  कौतुक करतील. आरोDय  सधुारेल. 

अMयाIम , गूढ संशोधन अशी काय� 5े/अेसणारांना  काळ $ग&तकारक  होईल. 

या राशी�या  काह� मंडळीना जल $वासाचे  तर काह�ना परदेशगमनाचे योग येतील.  

पण OवOवध कारणांनी संत&तसखुात बाधा येणे श1य �दसते. या राशी�या  

OवZयाhयाi�या  4श5णात  अनारोDय  Cकंवा अ�य कारणांनी अडथळे ये0याची  

श1यता  जाणवते. या राशी�या  काह� मंडळीना मौVयवान  व6तंूचा  लाभ होणेह� 

संभवते. या राशी�या  Oववाहे�छू  यवुकयवुतीना Oववाहयोग येऊ  शकेल. $ेमसं बंध 

असतील तर ते घl  होतील. नवे 6नेहसंबंध  जुळतील. KLा  असेल तर गु: 

दIता/येाची  उपासना अनकूुल होईल.  बाव�न \लोकT  गु:च<र/ाचे  पठण करा.  
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(१०) मकर - या राशी�या  मंडळीनी या म�ह�या�या  काळात मनावर संयम ठेवनू 

व सहनशील बननूच नpतेचे  ◌ेआचरण करावे, असे आ[हाने  सांगावेसे वाटते. 

कारण सतत मनाOव:L  घटना घड0याची  श1यता  जाणवते. तसेच हाती 

घेतलेVया  कामात अडचणी, अडथळे &नमा�ण  होणे,  गैरसमजाने वाद, भांडणे 

होऊन कौटंुaबक सखुात बाधा येणे संभवते. 4शवाय आ,थ�क  सम6याह�  तर्6त  

कर0याची  श1यता  जाणवते. जपा. Iयामळेुच  अनारोDय  होणेह� श1य आहे.  

र1तदाब , UदयOवकार असणारांनी तर Oवशषे काळजी घेणे आव\यक  ह◌ोईल. पण 

गु: [हा�या  अनकुुलतेने वCकल�, सVलागार�  �यवसाय , उ�च बौOLक  व 

शा6/ीय  संशोधन काया�त  काय�रत  असणारांना काळ अनकुुल, $ग&तकारक  व   

लाभदायक होईल. इतरां�या  �यापार  - �यवसायात  अि6थर  प<रि6थती  &नमा�ण  

होणे संभवते. या राशी�या  काह� मंडळीना परदेशगमनाची संधी 4मळेल. पण 

$वासात  /ास  हो0याची  श1यता  आहे. जपा. श;ुामळेु  मधनू मधनू मनोनकुुल 

घटना घडतील व $&तकुल  काळ काह� $ माणात ससुcय होईल. KLाअसेल  तर 

हनमुान उपासना अनकुुल होईल.  हनमुानचा4लसा 6तो/ाचे  पठण करा.  

(११) कंुभ - सMया  या राशी�या  मंडळीच ेमन अIयंत  भावनाशील झाले असेल तर 

मनाOव:L  थोड ेकाह�ह� घडले तर� लगेच गहरे नरैा\य  येत असावे, असे वाटते. 

अशा प<रि6थतीत  धनस◌्थानी असलेVया  हष�लमळेु  बLुीह�  अि6थर   होणे 

संभवते. Iयामळेु  फटकळ बोल0याने  O$य  जन दखुावले जातील जपा. िजभेला 

लगाम घाला. Oववि◌ध कारणांनी कौटंुaबक सखु व गहृसौbय  4मळ0यात  बाधा येणे 

श1य आहे.  मन व बLुी  शांत व ि6थर  राख0यासाठg  या राशी�या  मंडळीनी 

थोड ेअMयाIमाकडे  वळावे, असे सांगावेसे वाटते. गु:-श;ुा�या  अनकूुलतेमळेु या 

राशी�या  कोणIयाह�  शाखेचे 4श5ण  घेत असलेVया  OवZयाhयाiना  श5ैjणक  
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$गती�या  ��ट�ने  काळ अनकुुल होईल. $ेमसंबंध  �ढ होतील. तसेच सा�हIय , 

का�य  अ�य कलागुण असणाeया  गुणी जणांना नव &न4म�तीस  काळ अनकुुल 

होईल व Iयातनू  अथ�लाभ  होणेह� श1य �दसते. म�ह�या�या  $थम  सSता हात 

अनारोDय  व अपघातभय आहे. जपा. राहूमळेु कौटंुaबक सखुात व गहृ सौbयात  

बाधा येऊ शकेल. जपा. पण श;ुामळेु  मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व 

काळ ससुcय होईल. .कुलदैवताची उपासना अनकुुल होईल.  

(१२) मीन - तुलनाIमक  ��qया  या राशी�या  मंडळीना या म�ह�याचा  पवूा� ध�च  

अ,धक अनकुुल व लाभदायक होईल. नोकर�-�यवसाय  कोणताह� असो, 

म�ह�या�या  पवूा�धा�तच  या राशी�या  मंडळीनी जे काय साधावयाच े ते साध◌ून 

घे0याचा  आटोकाट $यIन  करावा. गुSत  पोल�सखाIयात  काय�रत  असणारांना 

काळ अ,धक अनकुुल होईल. पण सतत मन6ताप  देणाeया  घटनांनी नरै◌ा\य आले 

असेल तर 6वभाव  अ,धक ,चड,चडा, चंचल, लहर�, अि6थर  असा घडत असला 

पा�हजे. अशा प<रि6थतीत  मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननूच $ &तकूल 

काळाशी मकुाबला केला पा�हजे. शनी-मंगळ-राहू हे तीनह� [ह  $&तकुलअसVयाने   

शार�<रक मान4सक क�ट , दगदग सहन करावी लागेलसे �दसत◌े. 4शवाय अनारोDय , 

अपे5ाभंग  यांमळेु व दा_पIयजीवनातील  वाद, गैरसमज यांमळेु Cकंवा 

जीवनसाथी�या  अनारोDयामळेु  ववैा�हक जीवनातील स◌ुखसमाधानात बाधा येणे 

संभवते.  सतत सावधानतेने आचरण करा. अपघात भय आहे. जपा. गु: [हा�या  

अनकुुलतेने कौटंुaबक सखुसमाधान लाभेल; पण जवळ�या  नाIयातील  मंडळीचा 

/ासह�  होणे संभवते.  &नय4मतपणे बाव�न \लोकT  गु:च<र/ाचे  पठण  करा.   

 

                =========०००००========= 
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