కుజ దో షం జీవితంలో ఎల ంటి పరిస్ి తి
థ కలిగిసత ్ంది:
1. లగ్నంలో కుజ దో షం ఉన్నప్పుడు, పెళ్లి జరగ్టమే మహా కష్టాతి కషా ం.
ఒకవేళ దైవటన్ుగ్రహంతో, ఎదో ప్పణ్యంతో పెళ్లి అయిన్ప్ుటికీ, భార్టయభరత లు,
ఒకే ఇంటలి విడి విడిగట తింటూ, విడి విడిగట నివసిస్త త, నిరంతరం ప్రమ
శతరువపలలి ఎవర్ి వటర్ే జీవితం గ్డుప్పతారు. దీని వలన్ ఇంటలి క ందర్ికి,
క ందరు

బయట

వటర్ికీ

కూడా,

ఎదుటి

ఈ

గొడవలు

కటలక్షేప్ంగట

బుతరకుతరంటారు. వటర్ికి, వీరు ఎంతో మన్ః బాధ ప్డుతరంటే, అలలటివి,
బయట వటర్ికి వినోదంగట మలర్ి, చివరకి న్వపులపటలవపతారు.
2. ర్ండవ స్టాన్ంలో కుజ గ్రహం ఉంటే, కుట ంబంలో జరగ్కూడని అనేక
తీవు వినాశటలు జరుగ్ుతరంటాయి. ఇవి ఎకుువగట వర్ిణంచి వివర్ించలేరు
కటనీ ధన్ం, మలన్ం, పటుణ్ం, వీనికి తీవు హాని జర్ిగేది కేవలం కుజ దో షం
వలి నే. స్త ల
ీ న్ు అప్హర్ించారు అంటే, ఆ స్మయంలో ఆ బాలికకు తప్ుక
కుజ దో షం ఉన్నటి ఎనోన జాతకటలు ప్ర్ిశీలించాక, అది నిజమే శటస్త ంీ లో
ఎటిా ప్ర్ిసా ితరలోి పొ రపటట

మలట ఒక అక్షరము ఉండదన్న స్తయం

నిరూపితమైన్ది.
2 వ స్టాన్ంలో, కుజుడు ఉన్నప్పుడు- ఆ జాతకం గ్ల వటర్ికి ముందే
ఇలలగ్

నిరణయింప్ బడిపో తాయి.

1. విదయ ఎలల ఉంట ంది – (స్ర్ిగట ఉండకపో వచుు)

2. కుట ంబం – (కలతలతో నిండి ఇలుి)
3. మీ మలట – (విలువ లేకుండా మీ పిలిలు మీ ఇంటలి వటర్ే కేర్
చయయక, నిరి క్షయం చతపిస్త టరు)
4. మీ ధన్ం – (వటయపటర ఉదో యగ్ ప్ుయతానలు, ఎంతో శరమ ప్డాా, ఫలితం
చాలల

తకుువే,

జీవితంలో

గొప్ు

ఎదుగ్ుదలల,

అందర్ిలో

గేట్
ర

గ్

ఎదగ్లేకపో వచుు.
క ందర్ికి కుజ గ్రహం 2 వ స్టాన్ంలో ఉంటే, కలలయణ్ం ఎంతో ఆలస్యం
అవపతరంది. ఎంతో ప్ుయలస్, ఎంతో వయయం, అతి కషా ం మీద వివటహం
కటదు. మర్ి క నిన స్టరుి, ఏమవపతరందంటే, వివటహమున్కు ముహూరత
లగ్నం పెటా క ని, అంతా నిరణయమై పో యి ఉంట ంది. పెళ్లికి ఇదద రూ
సిదదమ,ై ఒక ప్ుదేశంలో కూర్ొుని ఉంటారు కూడా; కటనీ ....., తీర్ట పెళ్లి
క నిన నిముష్టల ముందు, ఏదో మన్ః స్ురధ వచిు, కేవలం ఒక నిముషం
లో సెైతం, కుజ దో షం పెళ్లిని ఆపివేసి, అందర్ి కళిలో నీరు చతస్ుతంది.
ఒకవేళ, ఏదో ప్పణ్యం వలి , గ్రహ బలం వలన్, వివటహం ప్ూర్ిత అవపతరంది.
కటనీ

స్ంతాన్ం

ప్ుయతినంచి,

ఎంత

ఎలలగో,

కటలమైనా
ప్ూజలు,

కలుగ్దు.
ప్పణ్ాయలు,

ఒకవేళ
వుతాలు

అనేక
చేసి,

విధాల
హో మలల

ఫలితంగట స్ంతాన్ం కలిగినా, వటరు ప్పటిా పెర్ిగి పెదదయిన్ తరువటత,
వటర్ిని పెంచలేక, చదివించలేక, వటర్ికి ఏ శుభ కటరయం, వివటహం చయయలేక
పెైగట

వటరు

తచేు

అనేక

పో ు బి మ్స్

కి

తటా కోలేక

బుతరకు

తీవు

భారమవపతరంది.

దీనికి

ర్మిడిగ్,

దీపటవళ్ల

3

ర్ోజులు,

శీర

లక్షిికి

పిుయమన్
ై
దినాలు. ఇంటలి మదయపటన్ం చయయకుండా 1 ప్ూట ర్టతిు
ఉప్వటస్ముండి, శీర ధన్ లక్షమి దేవి కోస్ం హో మము స్టయంకటలం 6 గ్ం
– 9 గ్ం. లోప్పలో చేయలలి.

కుజ దో ష నివృతిత చేస్కొని, శ్రీ ధన లక్ష్మీ కటాక్షంతో ధన
యోగం ప ంద్ట:
1. కుజ దో ష బాధ ఎల

ఉంట ంది: కుజ అన్గట మంగ్ళ గ్రహం. ఈ

గ్రహానికి స్ంబందించిన్ దైవం శీర స్ుబుహిణ్యయశుర స్టుమి.
2. ఈ స్ంవత్రం మరలల 3 కటల స్రు దో షములు వచాుయి. ఇలలటి
స్మయంలో కుజ బాధ ఉంటే ఎలల ఉంట ంది.
3. కుజ దో షం ఉంటే ఇంటలి ఈ కింది విధమైన్ వటతావరణ్ం కనిపిస్త ుంది.
4.

పెళియిన్

మొదటలినే,

ఇరువపరు

బదద

పో టాిడుకుంట నానర్ట? జీవితం న్రకం అనిపిస్త ుందా?
5. విడాకులు తప్ునిస్ర్ి అనిపిస్త ుందా?
6. భరత అభిమలన్ం, అన్ుర్టగ్ం లేదా? కోప్ంగట ఉనానడా?

శతరువపలలి

గ్

7. క నిన స్టరుి స్త ,ీ ప్పరుషరలకు వివటహం బాగట ఆలస్యం అయి వేదన్గట,
దిగ్ులుగట ఉన్నదా?
8. భరత తాుగ్ుతూ, అమలయకుర్టల ైన్ భారయన్ు వేదిస్త ునానడా?
9. మీ భారయ మీ మలట ల కు చేయకుండా ఖరుులు పెడత త తన్
న్చిున్టి సవుచుగట, బయటకు తిరుగ్ుతూ ఉందా?
10. మీర్ిదదరూ ప్రస్ురం ఒకర్ి మీద ఒకరు గౌరవం లేకుండా ఉనానర్ట?
11. మీ పిలిలు మీతో ప్ుమేయం లేకుండా, మీ జోకయం ఏమలతుం లేకుండా,
తమ పెళ్లి తామే చేస్ుకుంటే, వటర్ికి కుజ దో షం ఉన్నటేి . వటర్ి పెళ్లి
తర్టుత మన్స్ురధలతో స్ంపటదన్ లేక, శటంతి లేకుండా ఉనానర్ట?
12. విడిపో యిన్ మీ పిలిల విషయంలో ఆవేదన్తో ఉనానర్ట?
13. మీ కటలేజి చదివే పిలిలు ఇంటలి తలిి దండుులన్ు గౌరవించటం, మీ
మలటలు ల కు చేయకుండా, తిరస్ుర్ిస్త ునానర్ట?
14. తండిు ప్ూర్ితగట అస్మరధతో ఉండి, పిలిలిన ప్టిాంచుకోకుండా, నిరి క్షయంగట
ఉనానర్ట? స్త ీ ఒకు దానికే ఇలుి న్డప్టం, అనీన తానే చేయటం కషా ంగట
ఉందా?
15. మీ వటయపటరంలో భాగ్స్ుాలు, ఇదివరకు, మీరు పటుణ్ మితరులుగట
ఉండి, ఇప్పడు ప్రమ శతరువపల ై, విడిపో యి క టా క ంట నానర్ట?

16. మీరు ప్ని చేసవ చోట, మీ ఇంటలి, మీరు ఎకుడ ఉనాన, అకుడ
తరచత అశటంతిగట కలహం చతస్ుతనానర్ట? ఇది కుజ దో షమే కదా.
17.

మీరు

ఎవర్ితో

కలవలేర్ట?

మనిషిని

మపిుంచి

మలటాిడలేర్ట?

కోప్మం అస్హన్ం ఎకుువగట ఉందా?
18. అప్పుడప్పుడత; లేక ఎప్పుడత ఏడుస్ుతనానర్ట?
19. ధన్ం ఎంతో స్ంపటదిస్త ునాన, చివర్ికి ఏమైపో తరందో తలియటం లేదా?
20. మీ భరత పెదద వటయిస్ తో ప్ుతి దానికీ, కంటలుల్ చేస్త త, డామినేట్
చేస్త ునానర్ట?

స్ర్ియిైన్

ఆదరణ్

లేదా?

మీరు

ఎప్పుడత

కనీనళల
ి

పెడుతరనానర్ట? మీకు ఆ ఇంటలి మలటాిడే స్టుతంతుయం ఉన్నదా?
21. చేతిలో ఏమలతుం ధన్ం లేకుండా, స్హాయం చేసవ దికుు లేక,
అలమటిస్త ునానర్ట? ఉదో యగ్ం లేదా?
22.

ఉదో యగ్ంలో

అడజ స్ా

కటలేక

పొ తూ,

తరచత

ఉదో యగ్ం

మలరుతూ

అసిారంగట, శటంతి లేకుండా ఉనానర్ట?
23. బిజినేస్ లో మోస్పో యలర్ట?
24. బిజినెస్ లో అంతా న్షా పో యి, అంతా డిపెుషన్ లో ఉనానర్ట?
25. మీకు మడిటేషన్ చేసవ అలవటట

ఉంటే, పెై ప్ుతి స్మస్యకి, మీరు

మర్ీ తీవుంగట దుఃఖంచకుండా, చాలల బాయలేన్్ గట ఉండగ్లరు.

26.

మడిటేషన్

లేకునాన,

ఏదనాన

ప్ూజ,

ఇతాయదులునాన,

ఎనిన

కష్టాలునాన, మీరు అంత దిగ్ులు ప్డక, క ంత ధైరయంగట ఉండగ్లరు.
ఇలలగ్ కుజ దో షం వేల రకటల మలన్సిక, బౌతిక జీవితం అస్త వయస్త ం
చేస్త ుంది.

అసలు కుజ దో షం అంటే అర్ధ ం ఏమిటి?
మనిషి ప్పటిాన్ప్పుడు ఏ స్టాన్ంలో ఏముందో అనే విషయం ఎలల
తలుస్ుతంది. అన్గట?
1. లగ్నం-1 (లో) వ స్టాన్ంలో, అన్గట లగ్నంలో ఉండి, 1,2,3,4,7,8,12
స్టానాలోి, కుజ గ్రహం ఉంటే, ఆ జాతకులకు “కుజ” దో షం ఉన్నటేి .

ఏ లగనాలన్ కుజుడు బాధ పెటటడు?
1. కర్టుటక, 2. సింహ ఈ ర్ండు లగటనలకు కుజ గ్రహం ఎకుడ ఉనాన,
నెగ్టివ్ శకిత ప్ంప్దు. అందువలన్ సింహ, కర్టుటక లకు ఎంత మలతుం
కుజ దో షం ఉండదు.

కుజ దో ష నివనర్ణకు ఏ రనశులు ఏం చేయ లి?
1. విషర
ణ వపన్కు

– శయయగట

2. ఈశురునికి
జొచాురు.

- అలంకటరంగట, నాగ్ జాతి అంతా ఈశురుని శరణ్ు

అందుకే

ఆభరణ్ములుగ్,

శర్ీరమంతా

ధర్ించి,

అభయం

ఇచాురు.
3. గ్ణ్యశునికి – నాగ్ యజోోప్వీతముగట
4. కుమలర స్టుమికి – పెంప్పడు పటుణ్ిగట (పెట్)
5. మలన్స్ట దేవికి – ఆభరణ్ములుగట
6. నాగ్ భూషణ్ి దేవి -

నాగట భరణ్ాలుగట

ఈ నాగ్ జాతి ప్ుసిదధ ి

చందిన్ది.
గ్ణ్ములు మొతత ం – 7 గ్ణ్ములున్నవి.
1. దేవ గ్ణ్ం

2. ర్టక్షస్ గ్ణ్ం 3. పితృ గ్ణ్ం

5. గ్ంధరు గ్ణ్ం 6. నాగ్ గ్ణ్ం

4. యక్ష గ్ణ్ం

7. మలన్ుష గ్ణ్ం

ఇందులో మనిషికి నాగ్ జాతికి మైతీు బంధం కలిగిన్ది.
కటల స్రు దో ష్టలు ఒకుటి కటదు, ఇందులో దాదాప్ప 12 రకములున్నవి.
ఈ కటల స్రు దో ష్టల గ్ుర్ించి, నాగ్ పటుశస్త యము గ్ుర్ించి, పటరుతీ దేవి
ప్ుశ్నంచగట, శీర మహాదేవపలు స్ుయంగట

తలియ చేశటరు. “మలన్వ

శర్ీరరం లో షట్ చకటరలు, ఇమిడి ఉన్న తీరు అతయంత విచితుమైన్ది. ఈ
చకటరలనినంటినీ దాట కుంటూ, మికిులి వేగ్ంగట, స్హస్టురం చేరుకునే, తీరు

1000 ప్డగ్ల పెదద నాగ్ులల ఉంట ంది. పటరుతీ” అంటూ మహాదేవపలు
వివర్ించారు. శీర స్ుబుహిణ్య స్టుమి ఘోర తప్స్ు్ చేసి, ఆతి జాోన్ం,
ప్ర్ిప్ూరణ మేధో వికటస్ం పొ ందిన్ బుహి జాోని. అందుకే శీర కుమలర స్టుమిని
స్ర్టుకృతి గ్ ఆర్టధించే ఆచారం వేల వేల స్ం. ల కిత
ర మే భారత దేశంలో
ఉన్నది.

అందుకే

భకుతలు,

శీర

స్ుబుహిణ్యయశురుని

శీర

స్రు

రూపిగట

క లుస్ుతంటారు.
కుజ దో షం వలన కలిగే ఆరిధక భాధలకు ఏ పరిహార్ం చెయ ాలి:
ఈ జగ్తర
త అంతా ధన్ం పెై ఆధారప్డి జీవిస్ుతంది. ధన్మే కటవటలి అందర్ిక.ి
అందుకు ఏమి చయలయలి. దీపటవళ్ల 3 ర్ోజులు శీర మహాలక్షిి భూమి పెైకి
దిగి వచిు, ప్ుస్న్ునర్టల ై, దార్ిదయు ం తో, కష్టాలతో బాధప్డుతరన్న వటర్ిని,
కరుణ్ించాలనే

కరుణ్ామృత

హృదయంతో

వస్ుతంది.

ఆ

స్ంధాయ

స్మయంలో, శీర మహా లక్షమి దేవిని తన్కు ధన్ యోగ్ం ప్టా డము కోస్ం,
శీర ధన్ లక్షమి మహా యోగ్ మంతాులతో హో మం చేసవత, శీర మహా లక్షమి దేవి
ప్ుతరర్టల ై, విశేష ధన్ యోగ్ం కలిగిస్త ుంది. మలన్వపలకు వటర్ి కోర్ులు
నెరవేర్టలంటే, దీపటవళ్ల 3 దినాలు, 1 ప్ూట మలతుమే వేజిటర్ియన్
ఆహారం తీస్ుకుని, స్ంప్పటిత శీర స్తకత ం ప్టించుకోవటలి. ఉ. 1 స్టర్ి,
తర్టుత స్టయంకటలం శీర మహాలక్షిి ధన్ం ప్ుస్టదించుట కోస్ం శీర ధన్
లక్షమి విశేష హో మం, స్టయంకటలం శీర లక్షమి దేవి వచేు స్మయంలో

చేస్ుకోవటలి. హో మలనికి శీర లక్షమి దేవి అతయంత శీఘ్రంగ్ ప్ుస్న్నమవపతరంది.
మర్ియు
శ్రీ దీప పరజ్వలన లక్ష్మీ కటాక్ష యోగం:
ఈ దీప్ ప్ుజజవలన్ శీర లక్షిి యోగ్ము “సిదధ ంి చున్ు”. దీపటవళ్ల 3 ర్ోజులు.
1. దీపటలు వెలిగిసవత, 1 దీప్ం ఒక జన్ిన్ు, ఆ జన్ి కరిన్ు ప్ర్ిహారం
చేస్త ుంది.
1. మొదటి రోజు: 108 దీపటలు, అనీన కలిపి ఒక పటతులో, దీప్ పటతులో
ఉంచి, దానిలో ‘విప్ు’ న్తనె తో దీపటలు – 108 దీపటలు – ఒక దీప్ం
లలగట పెదద దీప్ం చేసి, అనీన కలిపి, ఒకస్టర్ి వెలిగించి, దేవికి, ఆయల
భకుతల పవరు మీద స్మర్ిుంప్బడుతరంది.
2. రండవ రోజు: 216 వతర
త లు దీప్ కుందేలో ఒకే వతిత గట చేసి, వేసి,
అందులో విప్ు న్తనె పో సి, ఈ విప్ు న్తనె గ్డా కటిాన్ నేయి లలగట
ఉంట ంది. దీపటవళ్ల లో ఈ న్తనె తో దీపటలు వెలిగిసవత, కలిగే ప్పణ్యం
వరణనా తీతమైన్ది.
3 వ దినము: 324 వతర
త లు కలిపి ఒక వతిత చేసి దీనిని విప్ు న్తనె
(నేయి వల ఉంట ంది). ఈ న్తనె ఇళిలో వెలిగించర్టదు. శకిత ప్ఠంలలో,
శ్వటలయములలో మలతుమే వెలిగిస్త టరు. ఈ దీప్ం భర్ించే శకిత, ఈ ర్ండు
స్టానాలకు మలతుమే ఉన్నది.

ఈ 3 దినాలు ఇలలగ్ వెలిగించే, దీపటల వలి శీర అషా లక్షమి దేవి కృప్
వలన్, 3 దినాలు, దీపటవళ్ల
1. ధన్ తేరస్ (ధన్ తుయోదశ్) ఈ దిన్ం పవర్.ే శీర లక్షమి దేవి ధన్ం
ప్ుస్టదించే తుయోదశ్. మలన్వపనికి కరి న్శ్సవత , శీర ధన్ లక్షమి యోగ్ం
సిదధ ంి చి, ధన్ం ఫ్ోి

బాగట ఉంట ంది. అశటంతి తగిి, జీవితం స్ుఖమయం

అవపతరంది.
అనేక

మంది

ప్డక

గ్దిలో

మతర
త

ప్దార్టధలు,

మలదక

దువటయలు

సవవిస్ుతంటారు. అలల సవవిసవత , దాని వలన్, వటర్ి వటయపటరం, ధన్ం, గౌరవం
న్శ్స్ుతంది. ఆయువప తగ్ుితరంది. అషా దార్ిదయు ం చుటా కుంట ంది. ఎంత
పెదద ఆస్ుతలునాన, కరమంగట ఎలల మలయం అవపతాయో తలియదు. మంచు
వల

కర్ిగిపో తాయి. దీనికి ర్ేమిడి శటస్టతాలోి చప్ుబడిన్ది. స్ుఖమయ

జీవితం తిర్ిగీ ర్టవటలంటే, దీపటవళ్ల 3 ర్ోజులు శీర కృషణ , శీర మహా లక్షమి
ప్ూజలు స్టయంకటలం, శీర లక్షమి యజో ం చేయలలి. విప్ు న్తనె తో
మలతుమే దీప్ం వెలిగించాలి. ఇలల ఎవరు శీర ధన్లక్షిి యోగ్ం క రకు,
హో మలలు చేసి, ప్ుతిర్ోజూ 3 రకటల దీపటలు, విప్ు న్తనెతో వెలిగించిన్
వటర్ికి పెై దో ష్టలు న్శ్ంచి, కరి న్శ్ంచి శీర లక్షమి అన్ుగ్రహం కలుగ్ున్ు.

