
�ह पजून व �हाचं मे�ं

धम�शा��ीय सकंेत

भारतीय �यो�तष शा��ान सेयू� - केत अूशा नऊ
�हानंा मा�यता �दललेी आह,े �शवाय मषे - मीन
या राशी या �हाशंी सबं�ंधत आहते.

ह नेव�ह �या �या राशीत असल�ेया आप�या
�थाना�माण शेभुाशभु फळ देतेात.

सयू� आ�ण च�ं या�ंच ��यके� एक राशी असनू,
बाक� �हा�ंया दोन-दोन राशी आहते.

����या ज�मासम�य जी राशी पवू�ला उगवत
असत,े तीच �याची ज�मराशी समजली जात.े
आ�ण �या राशी�या न��ाव�न �या ���चे
नामकरण केल जेात.े

ज�मराशीचा �भाव �या राशी�या ���वर



जीवनभर पडतो. �याच केारण अस के� ��यके
राशीचा �वामी एक �ह असतो, आ�ण �या
�हासबंधंी दवेता असत.े

�हणनू �या ���न �ेया �हा�या �वामीची
अथवा दवेतचेी शातंी के�यास, �याला
आय�ुयभर �वा��य, सखु, ऐ�य� आ�ण शातंी
�ा�त होत.े

----------------------------------

राश��माण रे�न आ�ण ज�मनावाच आे�ा�र

१
राशी - मषे
�वामी - मगंळ
दवेता - भगवान �व�णु
जप म�ं - ॐ �ी ल�मीनारायणाय नमः



उपा�यदवे - �ी गणशे
र�न - पोवळे
ज�मा�र - च चू चेो ला ली ल लू लेो अ आ च लैृ
ल लं
ज�म�तथी - १५ ए��ल त १े४ म पेय�त
----------------------------

२
राशी - वषृभ
�वामी - श�ु
दवेता - वासदुवे �व��प
जप म�ं - ॐ �� �व��पाय नमः
उपा�यदवे - �गा� दवेी
र�न - हीरा



ज�मा�र - ओऔ इ उ ए ऐ वा व वी �व व वु वूे
व ईं ऊ
ज�म�तथी - १५ म ते १े४ जनू पय�त
-----------------------------

३
राशी - �मथनु
�वामी - बधु
दवेता - केशव
जप म�ं - ॐ�� केशवाय नमः
उपा�यदवे - �ी कुबरे
र�न - पाचू
ज�मा�र - क कृ का �क क� कु कू घ घ घृा ड छ
छा के कौ ह हा ह्
ज�म�तथी - १५ जनू त १े४ जलु पैय�त
-----------------------------



४
राशी - कक�
�वामी - च�ं
दवेता - ह�रवशं
जप म�ं - ॐ �� ह�रहराय नमः
उपा�यदवे - �शव
र�न - मोती
ज�मा�र - �ह �ह � � ह हेो ड डा �ड डी ड ड् डूे
डो डॉ
ज�म�तथी - १५ जलू तै १े४ ऑग�ट पय�त
------------------------

५
राशी - �स�ह
�वामी - सयू�



दवेता - भगवान मकुंुद
जप म�ं - ॐ बालमकुंुदाय नमः
उपा�यदवे - सयू� दवेता
र�न - मा�णक
ज�मा�र - म म मृा �म मी म मू मेो ट टा � �ट ट�
�� ट �े टे टैौ �ा
ज�म�तथी - १५ ऑग�ट त १े४ स�ट�बर पय�त
----------------------

६
राशी - क�या
�वामी - बधु
दवेता - पीता�बर
जप म�ं - ॐ �ी परमा�मन नेमः
उपा�यदवे - �ी कुबरे



र�न - पाचू
ज�मा�र - टो �ो प पा प �ृ �प �� �ी पी प पु षू
ण ठ प �े �ेो
ज�म�तथी - १५ स�ट�बर त १े४ ऑ�टोबर पय�त
--------------------------

७
राशी - तलुा
�वामी - श�ु
दवेता - भगवान राम
जप म�ं - ॐ �ी रामाय नमः
उपा�यदवे - �गा� दवेी
र�न - हीरा
ज�मा�र - र रा ऋ री �र � � र रेो त ता त �ृा
�त ती त तु तूे
ज�म�तथी - १५ ऑ�टोबर त १े४ नो�ह�बर पय�त



-----------------------

८
राशी - व�ृ�क
�वामी - मगंळ
दवेता - जानक� जी
जप म�ं - ॐ �ी �ल� जानक� रामाय नमः
उपा�यदवे - �ी गणशे
र�न - पोवळे
ज�मा�र - तो न ना न �ृन नी न नु नूो नौ य या यी
यू
ज�म�तथी - १५ नो�ह�बर त १े४ �डस�बर पय�त
---------------------

९
राशी - धनु



�वामी - ग�ु
दवेता - धरणीधर
जप म�ं - ॐ �� �� �� धरणीधराय नमः
उपा�यदवे - �ी द�ा�ये
र�न - प�ुकराज
ज�मा�र - य येो भ भा भ भेा भ भृृंध धृ धा �ध
धी ढा फा � ���फ फूं फुं
ज�म�तथी - १५ �डस�बर त १े४ जानवेारी पय�त
---------------------------

१०
राशी - मकर
�वामी - श�न
दवेता - ��मातकृ
जप म�ं - ॐ �ी व�साय उप�े�ाय नमः



उपा�यदवे - हनमुान
र�न - नीलम
ज�मा�र - भो ज जा जी ख खा �ख खी ख खेो
ख गु गा � ग गृी �� �ग गं
ज�म�तथी - १५ जानवेारी त १े४ फे�वुारी पय�त
-------------------------

११
राशी - कुंभ
�वामी - श�न
दवेता - गोपाल गो�व�द
जप म�ं - ॐ �ी गोपाल गो�व�दाय नमः
उपा�यदवे - द�ा�ये
र�न - नीलम / गोमदे
ज�मा�र - ग गु गू �े गेो स स �ृ� सा श � � �ेी
�ी स सु सू सेो शो द � दा



ज�म�तथी - १५ फे�वुारी त १े४ माच� पय�त
-----------------------

१२
राशी - मीन
�वामी - ग�ु
दवेता - च�पा�ण
जप म�ं - ॐ �� �� च�ाय नमः
उपा�यदवे - हनमुान
र�न - प�ुकराज / लसणी
ज�मा�र - द� ची �द � � थ था � झ झ झंा �झ
झी � द �े �ेो दो च चा चं
ज�म�तथी - १५ माच� त १े४ ए��ल पय�त
------------------------------

पजूा �वधी



आकाशातील नव�ह मन�ुया�या जीवनाची
�दशा आ�ण दशा बदलतात �हणनू �या �हा�या
�वामीची अथवा दवेतचेी शातंी के�यास, �याला
आय�ुयभर �वा��य, सखु, ऐ�य� आ�ण शातंी
�ा�त होत.े

----------------------------

गणशे पजून

खालील म�ं �हणनू गणशेाला आवाहन कराव.े

ॐ समुखु�कैद�त� क�पलो गजकण�कः ।
ल�बोदर� �वकटो �व�ननाशो �वनायकः ॥
ध�ूकेतगु�णा�य�ो भालच��ो गजाननः ॥
�ादशतैा�न नामा�न यः पठे�छृणयुाद�प ॥
�व�ारभं �ेववाह चे �वशे �ेनग�म तेथा ।



स�ंाम सेकंट चेवै �व�म�त�व न जायत ॥े
नतंर खालील म�ं �हणनू गणशे पजून कराव.े

ॐ गणपतय नेमः आसन संमप�या�म
(आसन दणे )े

पा� संमप�या�म
(पा� अप�ण करण)े

अ�य�समप�या�म ।
(अ�य� सम�प�त करण )े

आचमनीय संमप�या�म
(जल सम�प�त करण)े

�नान संमप�या�म
(जल सम�प�त करण )े

गधं संमप�या�म ।
(गधं लावण)े



धपू-द�प दंश�या�म
(धपू-द�प सम�प�त करण )े

नवै�े संमप�या�म ।
(नवै�े दाख�वण )े

आचमनीय संमप�या�म ।
(जल सम�प�त करण )े

द��णा संमप�या�म ।
(द��णा सम�प�त करण )े

नम�करो�म ।
(नम�कार करण )े

गणशे पजूनानतंर सव� �थम सयू� पजून कराव.े

----------------------------

सयू�पजून



सौर मडंलात सयूा�च �ेथान म�यभागी असनू सव�
�ह �या�या भोवती �फरतात.

सयूा�ची पजूा-आराधना र�ववारी सकाळ�, पहाटे
पहाट केेली जात.े �यान शेारी�रक आ�ण
मान�सक �वकास होतो. पजूनेतंर सयू�दान
साम�ी करावी. सयूा�चा उपवास करावा आ�ण
�पारी काहीतरी गोड पदाथ� खाऊन उपवास
सोडावा. �यानतंर मा� �दवसभर काहीही खाऊ
नय.े �सर �ेदवशी सोमवारी सकाळ� सयूा�ला
अ�य� दऊेन �त पणू� कराव.े

आवाहन म�ं

लाल ता�ंळ अथवा लाल फूल हातात घऊेन
आवाहन कराव.े

ॐआकृ�णने रजसा वत�मानो �नवशेय�



मतृमं�य�च ।
�हर�यने स�वता रथनेा दवेो या�त भवूना�न
प�यन ॥्
हातात लाल फूल आ�ण लाल रगंाच तेा�ंळ
घऊेन �थापना म�ं �हणावा.

�थापना म�ं

ॐ �व�ा�नददे� स�वतद��रता�न परासवु य�� तं�
आसवु ।
ॐ भभूवु�ः �वः क�ल�ग दशेो�व का�यप गो�
र�वणा�भ सयू� इहाग�छ इह�त� सयूा�य नमः �ी
सयू�म व्ाहया�म �थापया�म ॥
लाल फूल �क�वा लाल रगंाच तेा�ंळ नव�हाची
जी पजूा माडंललेी असत �ेतथ मे�यभागी
सयू��थानावर सोडावते.



�यान म�ं

खालील म�ं �हणनू सयूा�च �ेयान कराव.े

ॐ जपाकुसमु सकंाश कंा�यपये मंहाध�ुतम ।्
तमोऽ�र�सव�पाप�न सयू�मावाहया�यहम ॥्

सयू� म�ं

सयू�दवेाचा बीजम�ं खालील �माण -े या म�ंाची
जपस�ंया - ७००० आह.े

ॐ सूंसयूा�य नमः ।
ॐ �ा �ं� �� सः सयूा�य नमः ।



सयू� य�ं -

य�ंा�या अकंाचंी बरेीज कशीही केली तरी १५
इतक�च यते.े खोण�याही म�ह�यातील
श�ुलप�ात यणेाया� प�ह�या र�ववारी र�व प�ुय
असताना सयु�दयानतंर डाळ�बाची काडी
अ�ग्धंा�या शाईत बडुवनू भजु�प�ावर �लहाव.े
नतंर य�ंाला धपू द�प आ�ण लाल सगु�ंधत फुले
वा�न खालील म�ं �हणावा.
ॐ �ा �ं� �� सः सयूा�य नमः ।
नतंर त ये�ं सो�या�या ताईताम�य �ेक�वा का�या
व��ात बाधंनू धारण कराव.े

६ १ ८
७ ५ ३
२ ९ ४

सयू� दान



सयूा�ला दान कर�याची साम�ी - ग�, गळु,
साजकू तपू, र� चदंन, लाल फूल, लाल व��,
केशर, ताबं �ेक�वा पोवळ,े ह सेव� दान आ�ण
सोबत द��णा �ावी.
ह देान र�ववारी �ाव.े

**********************

च�ं पजून

च�ंाची पजूा सोमवारी सायकंाळ� केली जात.े

आवाहन म�ं

हातात पाढंरी फुल आे�ण ता�ंळ घऊेन खालील
म�ं �हणनू च�ंाला आवाहन करावे



�ीरदाण�व स�भतू अ��गो� सम�ुवा ।ं
�हाणा�य� शशाडदे रंो�हणी स�हत मंम ॥्

�थापना म�ं

ॐ भभूु�वः �वः च�ंमा दवेता इहाग�छ इह�त� ।
ॐ सोमाय नमः ।
पाढंरी फुल आे�ण ता�ंळ नव�ह मडंळात
च�ंा�या जागी सोडावते.

�यान म�ं

खालील म�ं �हणनू च�ंाच �ेयान कराव.े

�तेाबंरः �ते�वभषूण� �ते��ुतद��डधरो
��बा�ः ।



च��ोऽऋत�वारदः �करीट� म�य �ासाद �ंवदधातु
तजेः ॥

च�ं म�ं

च�ंा�या म�ंाची जपस�ंया ११००० आह.े

ॐ सो सोमाय नमः
ॐ �ा �ं� �� सः च�ंमस नेमः ।

च�ं य�ं

य�ंा�या अकाचंी बरेीज कुठुनही केली तरी १८
इतक�च यते.े कोण�याही म�ह�यात श�ुल प�ात
यणेाया� प�ह�या सोमवारी च�ंाच देश�न घऊेन
नतंर भजु�प�ावर डा�ळ�ब �क�वा चादं��या



लखेणीन अे�गधंा�या शाहीत बडुवनू �लहाव.े
नतंर धपू, द�प, आ�ण पाढंरी सगु�ंधत फुल �ेया
य�ंावर वा�न खालील म�ं �हणनू चादं��या
ताईताम�य धेारण करावा.
ॐ �ा �ं� �� सः च�ंमस नेमः ।
७ २ ९
८ ६ ४
३ १० ५

च�ं दान

च�ंदानाच सेा�ह�य - पचंपा�, ता�ंळ, कापरू,
मोती, पाढंर वे��, चादं�, बलै, शखं आ�ण तपू.

ह देान सोमवारी द��णा दऊेन कराव.े

************************



मगंळ पजून

सयू� मा�लकेत सयूा��या द��णकेड मेगंळाचे
�थान असत.े हा साहस �दान करणारा आह.े
मगंळ शभु�थानात अस�यास धन, सपं�ी दतेो.
हनमुानाची आराधना के�यास हा �ह अनकुूल
होतो. ववैा�हक जीवन, प�ु सखुा क�रता
मगंळाची साधना लाभदायी असत.े ही आराधना
मगंळवारीच करतात. उपवासात मीठ पणू� व�य�
कराव.े तसचे एकदाच भोजन कराव.े
सयूा��तानतंर भोजन क� नय.े बधुवारी सयूा�ला
अ�य� दऊेन �ताची सागंता करावी.

आवाहन म�ं

लाल फूल आ�ण लाल ता�ंळ हातात घऊेन



खालील म�ं �हणनू मगंळाच आेवाहन कराव.े

धरणीगभ� सभंतू �ंव��ुका�ंत सम�भम ।्
कुमार शं��ह�त चं भौममावाहया�यहम ॥्

�थापना म�ं

�यानतंर खालील म�ं �हणनू मगंळाची �थापना
करावी.
ॐअ��नमधूा� �दवःककु�प�तः अयम ।्
आपा रतेा अ�स �ज�व�त ॐ भौमाय नमः ॥
लाल फूल आ�ण लाल रगंाच तेा�ंळ घऊेन
नव�ह मडंळात मगंळा�या �थानावर सोडाव.े

�यान म�ं



खालील म�ं �हणनू मगंळाच �ेयान कराव.े

अगंारक महाभाग भगवन भ्�व�सल ।
�वा नंमा�म ममाऽशषेमणृमाश �ुवनाशय ॥

मगंळाचा म�ं

मगंळा�या म�ंाची जपस�ंया १००० आह.े
मगंळाचा म�ं खाली �दललेा आह.े

ॐअ अंगंारकाय नमः ।
ॐ �ा �ं� क� सः भौमाय नमः ।

मगंळ य�ं

य�ंा�या अकाचंी बरेीज कुठुनही केली तरी २१
इतक�च यते.े कोण�याही म�ह�या�या



श�ुलप�ात प�ह�या मगंळवारी भजु�प�ावर
ता�ंया�या लखेणीन अे�गधंा�या शाईत बडुवनू
�लहाव.े नतंर धपू, द�प, सगु�ंधत लालप�ुप �या
य�ंावर वा�न
ॐ �ा �ं� �� सः भौमाय नमः ।
हा म�ं �हणनू त ये�ं ता�ंया�या ताईतात �क�वा
लाल व��ात घालनू धारण कराव.े

८ ३ १०
९ ७ ५
४ ११ ६

मगंळ दान

मगंळ दान सा�ह�य - मसरू डाळ, ग�, पोवळ,े



भ�ूम, र�चदंन, लाल व��, लाल फूल, ताबं,े
सोन,े केशर �क�वा क�तरुी.
ह देान द��णसे�हत मगंळवारी �ाव.े

*********************

बधु पजून

बधु हा �हर�ा रगंाचा चमकणारा �ह आह.े हा
सयूा��या सवा�त जवळआह.े बधु हा �ह
वा�चातयु�, �व�ा-अ�ययन तसचे �गं
असणाया�ना स�ुा �भा�वत करणारा आह.े

बधु शभु�थानात असले तर तो यश�वी वक�ल
बनव�यास सहायक ठरतो. परतं जुर अशभु
�थानात असले तर ���ला शकंेखोर तसचे
रोगी बनवतो. बधु हा �ह सयू� मा�लकेत
ईशा�य�ेया कोनात ��थत आह.े बधुा�या
अनकुुलतसेाठ� भगवतीची साधना �भावी ठरत.े



आवाहन म�ं

�हर�ा रगंाच फेूल आ�ण �हर�ा रगंाच तेा�ंळ
हातात घऊेन खालील आवाहन म�ं �हणावा.
��यगंकु�लका भास �ंपणेा��तम बंधुम ।्
सौ�य संौ�यगणुोपते बंधुमावाहया�यहम ॥्

�थापना म�ं

नतंर खालील म�ं �हणनू बधुाची �थापना
करावी.

ॐ भभूु�वः �वः बधु इहाग�छ इह�त� ।
ॐ बधुाय नमः ॥



�हर�ा रगंाच फेूल आ�ण �हर�ा रगंाच तेादंळ्
नव�ह मडंळात असल�ेया बधु �हा�या
�थानावर सोडाव.े

�यान म�ं

खालील म�ं �हणनू बधुाच �ेयान कराव.े

ॐ उ�ब�ुय�वा�न �े�तजाग�ृह �व�भ�ापतू�स
असजथेामय चं ।
अ�म��सध�थ अे�य�ुर��मन �्व�देवेा द�डधर�
हारो ।
वमा���नध�ृसोमसतुो सदा म �ेस�हा���ढो वरदो
बधुो म ॥े



बधु म�ं

खाली बधुाचा म�ं �दललेा आह.े या म�ंाची
स�ंया ९००० असत.े

ॐ बुंबधुाय नमः ।
ॐ �ा �ं� �� सः बधुाय नमः ।

बधु य�ं

य�ंा�या अकाचंी बरेीज कुठुनही केली तरी २४
इतक�च यते.े बधुाच ये�ं कोण�याही म�ह�यात
श�ुलप�ात यणेाया� प�ह�या बधुवारी
डा�ळ�बाची काडी केशरा�या शाईत बडुवनू
भजु�प�ावर �लहाव.े नतंर य�ंाला धपू, द�प
दाखवनू तसचे �हर�ा रगंाच फेूल वा�न
ॐ �ा �ं� �� सः बधुाय नमः ।



या म�ंाचा जप क�न य�ं सो�या�या ताईता
म�य �ेक�वा �हर�ा व��ाम�य धेारण कराव.े

९ ४ ११
१० ८ ६
५ १२ ७

बधु दान -

बधु दान सा�ह�य - काशाच भेाडं,े �हरव वे��,
�हरव मेगू, पाच,ू धा�म�क प�ुतक, अ�, ह�ीचा
दात, कापरू, ह देान �हणनू बधुवारी द��णसे�हत
�ाव.े

*************************

ग�ु बहृ�प�त पजून



ग�ु (बहृ�प�त) नी�तमान आह.े ज�मकुंडलीत
ग�ु शभु �थानात असले तर जातक �ानी,
लोक��य आणी यश�वी होतो. परतं जुर अशभु
�थानात असले तर जातक मदं ब�ु� आ�ण
आकष�णहीन असतो. सयू� मा�लकेत ग�ुच �ेथान
सयूा��या उ�रलेा आह.े ग�ुची पजुा श�ुलप�ात
यणेाया� प�ह�या ग�ुवारी स�ंयाकाळ� करतात.
ग�ुची आराधना �या मलु��या �ववाहात �वलबं
होत असले �यानंा �वशषे फलदायी असत.े
ग�ुवारी उपास करणाया�न केेळ��या झाडाची
�पवळ वे�� धारण क�न पजूा करावी, आ�ण
�दवसातनू एकदा �पव�या रगंाच भेोजन कराव.े

आवाहन म�ं



हातात �पव�या रगंाच फेूल आ�ण ता�ंळ घऊेन
खालील म�ं �हणावा.
ॐ बहृ�पत अे�त यदय� अहाद�धमु��भा�त
�तमु�जनषे ।ु
यद�दय�छवसऋत�जात तद�मास �ु�वण धं�ेह
�च�म ॥्
उपायाम गहृीतोअ�स बहृ�पतय �ेवषै ते
यो�नबृ�ह�पतय �ेवा ॥
दवेाना चं ऋषीणा चं ग�ुं काचंनस��भम ।्
व��भतू �ं�लोकाना गं�ुमावाहया�यहम ॥्

�थापना म�ं

नतंर खालील म�ं �हणनू ग�ुची �थापना करावी.
ॐ भभूु�वः �वः बहृ�पत इेहाग�छ इह�त� ।



ॐ बहृ�पत नेमः ॥
म�ं �हणनू झा�यावर �पवळ फेूल आणी
�पव�या रगंाच तेा�ंळ नव�ह मडंळात ग�ु�या
�थानावर सोडाव.े

�यान म�ं

खालील म�ं �हणनू ग�ुच �ेयान कराव.े

पीता�बरः पीतवपःु �करीट� चतभुु�जो दवेग�ुः
�शा�तः ।
प�ा�स�ू चं कम�डलुंच दडं च �व��रंदो
अ�त ॥ु

ग�ु म�ं



ग�ु�या म�ंाची जपस�ंया १९००० आह.े

ॐ बृंबहृ�पत नेमः ।
ॐ �ा �ं� �� सः गरुव नेमः ।

ग�ु य�ं

य�ंा�या अकाचंी बरेीज कुठुनही केली तरी २७
इतक�च यते.े ग�ु य�ं कोण�याही म�ह�यात
श�ुलप�ात यणेाया� प�ह�या ग�ुवारी
ग�ुप�ुयामतृ योग असताना डा�ळ�बाची काडी
केशरा�या शाईत बडुवनू भजु�प�ावर �लहाव.े
नतंर �या य�ंाची धपू, द�प सगु�ंधत �पवळ� फुले
वा�न
ॐ �ा �ं� �� सः गरुव नेमः ।
हा म�ं �हणनू सो�या�या ताईताम�य �ेक�वा
�पव�या व��ाम�य धेारण कराव.े



१० ५ १२
११ ९ ७
६ १३ ८

ग�ु दान

ग�ु दानाच सेा�ह�य - �पवळ धेा�य, �पवळ वे��,
साजकू तपू, �पवळ फेूल, हळद, साखर, श�ु
मध, केळ�, धा�य.

ह देान ग�ुवार�या �दवशी द��णसे�हत �ाव.े

*********************

श�ु पजून

श�ु सखु-स�ुवधा तस वेीय� आ�ण राजस याचंा
कारक आह.े हा �ह केवळ आठ म�ह�यात



सयूा�भोवती �द��णा पणू� करतो. सयू� मा�लकेत
श�ुाच �ेथान सयूा��या पवू�ला आह.े
ज�मकुंडलीत श�ु �ह जर शभु �थानात असले
तर जातकाला भौ�तक सखु �मळत.े परतं जुर
अशभु �थानात असले तर जातकाला कामकुता
यते.े या �हा�या अनकुुलतसेाठ� श�ु पजूना
सोबत ल�मीची आराधना फलदायी असत.े
यासाठ� साधकान �ेातःकाळ� श�ुाची पजूा
करावी. �पारनतंर दही-भात �क�वा खीरीचे
भोजन कराव.े

आवाहन म�ं

हाताम�य पेाढंरी फुल आे�ण पाढंर तेा�ंळ घऊेन
खालील म�ं �हणनू श�ुाच आेवाहन कराव.े

ॐ �हमकु�दमणृालाभ दं�ैयाना पंरम गं�ुम ।्



सव�शा�� �व�ार भंाग�व आंवाहया�यहम ॥्

�थापना म�ं

�यानतंर खालील म�ं �हणनू श�ुाची �थापना
करावी.
ॐ भभुू�वः �वः श�ुः इहाग�छ इह�त� ।
ॐ श�ुाय नमः ॥
नतंर पाढंरी फुल आे�ण पाढंर तेा�ंळ नव�ह
मडंळातील श�ुा�या �थानी सोडाव.े

�यान म�ं

खालील म�ं �हणनू श�ुदवेाच �ेयान कराव.े

�तेा�बरः �ते वपःु �करीट� चतभुु�जो द�ैयग�ु



�शातंः ।
एका�स�ू चं कम�डलुंच द�ड चं
�व��रदो�तमु�म ॥्

श�ु म�ं

श�ुाचा बीज म�ं खाली �दललेा आह �ेयाची
जपस�ंया १६००० आह.े

ॐ शुंश�ुाय नमः
ॐ �ा �ं� �ौ सः श�ुाय नमः ।

श�ु य�ं

य�ंा�या अकाचंी बरेीज कुठुनही केली तरी ३०
इतक�च यते.े श�ु य�ं कोण�याही म�ह�यातील



श�ुलप�ात यणेाया� प�ह�या श�ुवारी चदंना�या
काडीन अे�गधंा�या शाईत बडुवनू भजु�प�ावर
�लहाव.े नतंर �याला धपू, द�प, सगु�ंधत सफेद
फुल वेा�न
ॐ �ा �ं� �ौ सः श�ुाय नमः ।
हा म�ं �हणनू सो�या�या ताईताम�य �ेक�वा
पाढंया� व��ात घालनू धारण कराव.े

११ ६ १३
१२ १० ८
७ १४ ९

श�ु दान

श�ु दानाच सेा�ह�य - पाढंर चेदंन, पाढंर तेा�ंळ,



पाढंर वे��, पाढंरी फुल,े तपू, दही, साखर,
पाढंरी गाय आणी हीरा.
ह देान श�ुवारी द��णसे�हत �ाव.े

*******************

श�न पजून

श�न हा सयू�प�ु �हणनू ओळखला जातो. परतंु
�या�ंयात कोणतीही म�ैी नसत.े श�न �ह
सयूा�ला �द��णा घालतो. ज�मकुंडलीम�य शे�न
जर शभु �थानावर असले तर जातकाला यश,
ऐ�य�, द�घ� आय�ुय आ�ण �च�तन श�� दतेो.
परतं तुो जर अशभु �थानात असले तर अनाचार
वाढवतो. श�नची दशा ही अडीच वष�आ�ण
साडसेात वष�असत.े सौरमडंळात श�नच �ेथान
प��मलेा असत.े श�न �हा�या �स�तसेाठ�
भरैव दवेाची साधना उपय�ु असत.े श�नवारी



उपवास करणाया�नी �पारनतंर भोजन कराव.े
भोजनात �मठाचा वापर क� नय.े

आवाहन म�ं

काळ� फुल आे�ण का�या रगंा�या अ�ता
हातात घऊेन खालील म�ं �हणनू श�नदवेाला
आवाहन कराव.े

नीलाबंजुसमाभास रं�वप�ु यंमा�जम ।्
छाया मात��ड स�भतू शं�नमावाहया�यहम ॥्

�थापना म�ं

�यानतंर खालील म�ं �हणनू श�नदवेाची �ाथ�ना
करावी.



ॐ भभूु�वः �वः शन�ैर इहाग�छ इह�त� ।
ॐ शन�ैराय नमः ॥
नतंर काळ� फूल आे�ण का�या अ�ता
नव�हात असल�ेया श�न�या �थानावर सोडनू
�ाव.े

�यान म�ं

खाली �दललेा �यान म�ं �हणावा.
ॐ सयू�प�ुो द�घ�दहेी �वशाला�ः �शव��यः ।
म�दाचारः �स�ा�मा पीडा हरत तु शे�नः ॥

श�नम�ं

श�नदवेा�या म�ंाची जपस�ंया २३००० आह.े



ॐ श शंन�ैराय नमः ।
ॐ �ा �ं� �� सः शनय नेमः ।

श�न य�ं

या य�ंाची बरेीज कुठुनही केली तरी ३३
इतक�च यते.े ह ये�ं कोण�याही म�ह�यातील
श�ुलप�ात यणेाया� प�ह�या श�नवारी
सयूा��ता�या एक तास आधी डा�ळ�बाची काडी
�क�वा का�या घो�ा�या नालपेासनू बनवललेी
लखेणी अ�गधंा�या शाईत बडुवनू भजु�प�ावर
�लहाव.े नतंर �या य�ंाला धपू, द�प, काळ� फुले
वा�न
ॐ �ा �ं� �� सः शनय नेमः ।
या म�ंाचा जप करावा आ�ण त ये�ं लोखडंा�या
ताईताम�य �ेक�वा का�या �क�वा �न�या व��ात



घालनू धारण कराव.े

१२ ७ १४
१३ ११ ९
८ १५ १०

श�न दान

श�नदानाच सेा�ह�य - काळ �ेतळ, उडीद, तले,
काळ वे��, लोखडं, काळ� गाय, इ�ंनील, �हसै इ.

ह देान श�नवारी द��णसे�हत �ाव.े

**********************

रा� पजून



रा�ला छाया �ह मानतात. सयू� मा�लकेत रा�चे
�थान वाय� �दशलेा आह.े हा तक� व�ृ�
असणारा �ह आह.े याच �ेथान ज�मकुंडलीत
उ�च �थानावर असले तर जातक हा कुशल
राजनी�तत� बनवतो. परतं रुा� जर अशभु
�थानात असले तर जातकाला सतत �च�ता��त
ठेवतो. पी�डत रा� हा अ�न�ा आ�ण
�चड�चडपेणा �दान करणारा आह.े रा��या
व�� अस�यान केु�भावापासनू म�ु� �मळत.े
तसचे राजकारणातील आप��पासनू बचाव
कर�यासाठ� रा�ची आराधना उपय�ु ठरत.े
रा� पजून श�नवारी रा�ी के�यास लाभदायक
होत.े

आवाहन म�ं

का�या अ�ता आ�ण काळ� फुल हेातात घऊेन



खालील म�ं �हणनू रा�ला आवाहन कराव.े

अध�काय मंहावीय�च��ा�द�य�वमद�नम ।्
�स��हकागभ� सभंतू रंा� आंवाहया�यहम ।्

�थापना म�ं

नतंर खालील म�ं �हणनू रा�ची �थापना करावी.
ॐ भभूु�वः �वः रा� दवेता इहाग�छ इह�त� ।
ॐ राहव नेमः ।
हा म�ं �हट�यावर काळ� फुल आे�ण का�या
अ�ता नव�ह मडंळात रा��या �थानावर सोडनू
�ाव.े

�यान म�ं



खालील म�ं �हणनू रा�च �ेयान कराव.े

ॐकाअन��� आ भवु�ती सदावधृः ।
सखा कया स�च�या वतृा ॥
ॐ महा�शरा महाव��ो द�घ� ��ो महाबलः ।
अतन�ुो�व�केश� पीडा हंरत तु नेमः ॥

रा� म�ं

खाली रा� म�ं �दललेा आह.े �याची जपस�ंया
१८००० इतक� असत.े

ॐ रा रंाहव नेमः ।
ॐ �ा �ं� �� सः राहव नेमः ।

रा� य�ं



१३ ८ १५
१४ १२ १०
९ १६ ११

रा� य�ंाची बरेीज कुठूनही के�यास �याची
बरेीज ३६ इतक�च यते.े ह ये�ं कोण�याही
म�ह�यातील श�ुलप�ात यणेाया� प�ह�या
श�नवारी रा�ी�या प�ह�या �हरात डा�ळ�बाची
काडी अ�गधंा�या शाईत बडुवनू �लहाव.े नतंर
�या य�ंाला धपू, द�प आ�ण काळ� फुल वेा�न
ॐ �ा �ं� �� सः राहव नेमः ।
या म�ंाचा जप करावा आ�ण लोखडंा�या
ताईताम�य �ेक�वा का�या �क�वा �न�या रगंा�या
व��ाम�य ठेेवनू ��ा आ�ण �व�ासपवू�क
धारण कराव.े



रा� दान

रा� दानाच सेा�ह�य - काळ �ेतळ, काळ वे��,
उडीद, तले, �शस,े चाकू, काळ� घ�गडी इ.

ह देान श�नवारी द��ण से�हत कोण�याही अपगं
���लाच �ाव.े

********************

केत पुजून

केत युा �हाला स�ुा छाया �ह मानतात.
ज�मकुंडली म�य केेत जुर शभु �थानावर असले
तर जातक भयानक �घ�टनपेासनू स�ुा सरु��त
राहतो. परतं तुो अ�न� असले तर जातकाला
चम�रोग, त�ुंग, पा�यापासनू अपघात हो�याचा
सभंव असतो. सयू� मा�लकेत केतचु �ेथान
नऋै�य �दशलेा असत.े केत�ुया व�� अस�याने



जातक वाईट श��पासनू म�ु होतो. केतचुी
पजूा मगंळवारी रा�ी�या प�ह�या �हरात
करतात. र�वप�ुय योगा�या �ारभंी अथवा क�या
�क�वा मकर ल�न असता केतचुी पजूा अ�धक
फलदायी होत.े

आवाहन म�ं

काळ� फुल आे�ण का�या अ�ता हातात घऊेन
खालील म�ं �हणनू केतलुा आवाहन कराव.े

पलाशप�ुपसकंाश तंारका�हम�तकम ।्
रौ� रंौ�ा�मकं घोर कंेतुंआवाहया�यहम ॥्

�थापना म�ं



�यानतंर खालील म�ं �हणनू केतचुी �थापना
करावी.
ॐ भभूु�वः �वः केतो इहाग�छ इह�त� ।
ॐ केतव नेमः ।
हा म�ं �हण�यावर का�या अ�ता आ�ण काळ�
फुल घेऊेन ती नव�ह मडंळात असल�ेया
केत�ुया �थानावर सोडनू �ावी.

�यान म�ं

�यानतंर खालील म�ं �हणनू केतचु �ेयान कराव.े

ध�ूो ��बा�व�रदो गदाधरो ग�ृासन�थो
�वकृतानन� ।
�करीट केयरू �वभ�ूषतो यः सव��त मु केेतगुणः
�शा��यऐे ॥



ॐअनके �पवण�� शतशोऽथ सह��शः ।
उ�पात�पो जगता पंीडा हंरत तु �ेशखी ॥

केत मु�ं

खाली केतचुा बीज म�ं �दललेा आह.े �या�या
म�ंजपाची स�ंया १७००० इतक� असत.े

ॐक�केतव नेमः ।
ॐ ��ा �ं�� ��� सः केतव नेमः ।

केत यु�ं

य�ंा�या अकाचंी बरेीज कुठुनही केली तरी ३९
इतक�च यते.े ह ये�ं कोण�याही म�ह�यातील
श�ुल प�ात यणेाया� प�ह�या र�ववारी �क�वा



मगंळवारी शभु न�� असताना डा�ळ�बाची
काडी का�या शाईत बडुवनू पाढंया� श�ु
कागदावर �लहाव.े नतंर �या य�ंाला धपू, द�प
आ�ण काळ� फुल वेा�न
ॐ ��ा �ं�� ��� सः केतव नेमः ।
हा म�ं �हणनू लोखडंा�या ताईताम�य �ेक�वा
का�या �क�वा �न�या व��ाम�य ठेेवनू ��ा
आ�ण �व�ासपवू�क धारण कराव.े

१४ ९ १६
१५ १३ ११
१० १७ १२

केत दुान



केत दुानाच सेा�ह�य - वडैयू�, काळ �ेतळ, काळ�
घ�गडी, क�तरूी, श��, काळ वे��, तले, काळ�
फुल आे�ण धा�य इ.

ह देान मगंळवारी द��णसे�हत �ाव.े

वरील सव� �हाचं जेप के�यान तेसचे साधना
आ�ण पजून के�यान लेाभदायक फळ �मळू
शकत.े

*******************

अशोककाका कुलकण�
पाचगेावकर
९०९६३४२४५१


