
वासु्त शास्त्र टिप्स मराठी 
 

Vastu Shastra Tips Marathi – वासू्तशास्त्र हे आपल्या पूववजाांनी अगदी बुद्धीचा वापर करून मानवाला स्वतः च्या 

घरात ननरोगी, प्रसन्नता आनि सुखाचा अनुभव कसा होईल यासाठी तयार केलेली एक अनतशय महत्वाची गोष्ट आहे. 

वासु्तशास्त्रानुसार घरामधे्य कोित्या नदशेला कोिती गोष्ट असावी? वासु्तशास्त्रानुसार घराची रचना कशी असावी? घराचा 

मुख्य दरवाजा कोित्या नदशेला असावा? त्याचा उांबरठा कोित्या लाकडाचा असावा? अशा सवव बारीक बारीक गोष्टी ांचा 

समावेश आहे. अनेक वासु्तशास्त्रीय ग्रांथाांमधे्य याचा उले्लख आढळतो. भास्कर आनि नवश्वकमाव प्रकाशासह इतर 

ग्रांथाांमधे्यही आढळते. 

वासू्तनुसार आदशव घराचा मुख्य दरवाजा पूवव नकां वा उत्तर नदशेलाच असावा. दुसरीकडे, तुमच्या घराचा उतार पूवव, उत्तर 

नकां वा पूवव-उत्तर नदशेला (इशान कोन) शुभ मानला जातो. अशाप्रकारे वासू्तनुसार घरातील खोल्या, हॉल, नकचन, बाथरूम 

आनि शयनकक्ष एका नवनशष्ट नदशेला असावेत. त्यामुळे घरात वासु्तदोष राहत नाही आनि लोक सुखी राहतात. 

असां सवव वासू्त शास्त्राशी ननगनडत गोष्टी चा आपि आढावा घेिार आहोत. 

चला तर सुरु करूया, वासु्तशास्त्रानुसार घराची रचना 

Topics 

महत्वाच्या वासु्तशास्त्र टिप्स मराठीमधे्य | Vastu Shastra Tips 
Marathi 

वासु्तशास्त्रात नदशा खूप महत्वाची आहे कारि प्रते्यक नदशेचा स्वतः चा स्वामी असतो. नदशा लक्षात न ठेवता घराची रचना 

केली तर या घरामधे्य वासु्तदोष असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे इमारतीची रचना करताना आनि घरातील वसू्तांची 

माांडिी करताना नदशा लक्षात ठेविे आवश्यक आहे. 

वासू्तशास्त्रात नदल्यानुसार जर घराची रचना केलेली असेल तर सदैव घरात सुख समृद्धी चा अनुभव येतो. तर सवावत आधी 

आपि नदशेनुसार घराचे वासू्तशास्त्र कसे असावे बघूया, 

टिशेनुसार वासु्तशास्त्र टिप्स – Directional Vastushastra tips in 
Marathi 
वासु्तशास्त्रानुसार पूवव टिशेचे महत्व – 

• पूवव नदशेचा स्वामी सूयव असून इन्द्र जो देवाांचा राजा आहे तो या नदशेचा देवता आहे. 

• पूवव नह घरासाठी सवावत सकारात्मक आनि महत्वाची नदशा आहे. पूवव ही सूयोदयाची नदशा आहे. 

• घरामधे्य पूवव नदशेला स्नानगृह नसावे. तसेच घरामधे्य पूवव नदशेचा प्रकाश कोित्याही कारिाने अडलेला 

नसावा. 

• या नदशेने सकारात्मक आनि ऊजाववान नकरि आपल्या घरात प्रवेश करतात. वासु्तशास्त्रानुसार घराचा 

मुख्य दरवाजा पूवव नदशेला असेल तर ते खूप चाांगले असते. 

• घराची खखडकी देखील पूवव नदशेला आपि लावू शकतो. 

• या नदशने येिारे सकाळचे सूयवनकरि घरात सकाळी प्रसन्नता आिते ज्यामुळे पूिव नदवस सकारात्मक होतो 

आनि यामुळे घरात रोगराई येत नाही. 

• आपि पुढे बघिारच आहोत पि या नदशेच्या एका बाजूला म्हिजे आगे्नय बाजूला आपि नकचन ठेवत 

असतो, आनि सकाळचा सूयवप्रकाश नकचन वर येिे अनतशय चाांगले मानले जाते, कारि त्यामुळे नकचन वर 

असलेले जीव जांतू नाश पावतात आनि घर ननरोगी राहते. 

वासु्तशास्त्रानुसार पटिम टिशेचे महत्व आटि टिप्स 
• शनन भगवान हे पनिम नदशेचे स्वामी आनि वरुि ही या नदशेची देवता आहे. 

• पनिम नदशा भाग्य, पुरुषत्व, कमव आनि यशाची सूचक आहे. 

• पनिम नदशेला लेडीज से्पशल नदशा म्हटले जाते, कारि इथे मनहलाांनी नकां वा त्याांच्या नावाने झालेल्या गोष्टी 

सहज यशस्वी होतात. 



• या वासू्तमधे्य शनीचा प्रभाव शुभ नसेल तर वासू्त दोष ननमावि होऊ शकतात. 

• वारांवार अपयश, घरातील अशाांतता इत्यादी समस्या ननमावि करू शकतात. या सांरचनात्मक दोष दूर 

करण्यासाठी घरी ननयनमतपिे धानमवक ग्रांथाांचे पठि करावे. 

• पनिम नदशा काम करण्यासाठी आहे, पनिम नदशा मािसाला अनधक कष्ट करण्यास प्रवृत्त करते. ज्या 

मुलाांची खोली पनिमेकडे आहे (५वी पासून पुढे), त्याांचा शैक्षनिक आलेख आनि प्रनतभा त्याांना भारताबाहेर 

घेऊन जाऊ शकते. भारतात रानहल्यास वषावला २४ ते २५ लाखाांचे पॅकेज नमळण्याइतपत प्रगती करेल. 

पटिमेत राहिाऱ्या लोकाांची मानटसकता. 

• कष्ट करावे लागतात 

• घरात खूप काम असते. 

• एखादी गोष्ट सहज साध्य करण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते. 

• जर एखाद्या व्यक्तीने 8 तासात 100 रुपये कमावले तर या घरातील लोकाांना 8 तासात ८० च रुपये 

नमळतात. म्हिजे त्याांना 1 ते 2 तास अनतररक्त काम करावे लागेल. 

• या घरातील लोक धानमवक आहेत, त्याांचा अध्यात्माकडे कल असतो. 

• या घरातील लोक हे घर लवकर सोडत नाहीत. 

• हे लोक न्यायी आहेत, इतराांवर अन्याय करत नाहीत. 

• त्याांना त्याांच्या भनवष्याबद्दल खूप आत्मनवश्वास आहे, ते भनवष्य चाांगले पाहू शकतात. 

वासु्तशास्त्रानुसार पटिम टिशेच्या टिप्स 

• थोर लोकाांचे चररत्र वाचून (जसे नशवाजी महाराज, नववेकानांद इ.) या लोकाांचे जीवन जगण्याची आशा 

बाळगायला हवी. 

• आयुष्याचे टपे्प (नदवस, मनहना, वषव) ननयोनजत केले पानहजे नाहीतर काम वाढेल. 

• मनहलेच्या नावाने घर घेिे, नावाची पाटी लाविे. 

• मनहलाांना सांबांनधत व्यवसाय करिे आवश्यक आहे. 

• लेडीज से्पशल म्हिजे नदशा, घर-दुकानाची नेमपे्लट आनि दुकानाची मालकी फक्त मनहलाांच्या नावावर 

असली पानहजे, पुरुष नाही. 

वासु्तशास्त्रानुसार उत्तर टिशेचे महत्व आटि टिप्स 

उत्तर नदशेचा स्वामी बुध आहे आनि कुबेर ही या नदशेची देवता आहे. जर बुध लाभदायक असेल तर घरात नेहमी 

आनांदाचे वातावरि असते. मात्र बुध लाभदायक नसेल तर घरात माननसक तिाव आनि आनथवक समस्या येऊ लागतात. 

या सांरचनात्मक दोषावर मात करण्यासाठी घराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ फुलाांच्या वेली लावाव्यात. तसेच कोितेही 

मोठे काम सुरू करण्यापूवी गुरूची परवानगी घ्यावी. 

हे िेखील वाचा, 

• होम लोन मानहती: कसे घ्यायचे? फायदे, तोटे, प्रकार, डॉकु्यमेंट्स | Home Loan Information In 
Marathi 

वासु्तशास्त्रानुसार उत्तर टिशेच्या टिप्स 

• तुमच्या आनि तुमच्या कुटुांबासाठी योग्य असलेल्या उत्तरानभमुख मालमते्तसाठी, उत्तरेकडून दनक्षिेकडे 

खाली येिारे भूखांड टाळा. 

• घराच्या शाांतीसाठी उत्तर नदशा घराच्या मध्यभागापेक्षा कमी असावी. 

• घराच्या उत्तर नदशेला पाण्याचा नळ लावू नका, यामुळे धनहानी होऊ शकते. 

• घराच्या उत्तर नदशेला पूजेचे नठकाि आनि पाहुण्याांची खोली शुभ असते. 

• उत्तर नदशेला कोित्याही नभांतीला तुटलेली नभांत नकां वा तडा नसावा जेिेकरून घरातील सदस्याांमधे्य पे्रम 

नटकून राहते. 

• घरामधे्य शाांती आनि सुखासाठी स्वयांपाकघर उत्तर नदशेला बनवू नका. 

• या नदशेच्या इमारतीमधे्य, समोरच्या बाजूस अनधकानधक मोकळी जागा सोडली पानहजे. 

• ईशाने्यकडे भूनमगत पाण्याची टाकी बनवा, यामुळे इमारतीतील रनहवाशाांचे पैसे वाचण्यास मदत होते. 
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• या नदशेला टॉयलेट, बाथरूम बनवू नका. 

• उत्तर नदशेला खुली गच्ची ठेवल्याने सकारात्मक ऊजाव नमळते. 

• उत्तर नदशेचा कोिताही कोपरा कट झालेला नसावा. 

• घराच्या उत्तर नदशेला कोितेही झाड नसावे. 

• घराच्या उत्तर नकां वा ईशान्य नदशेला कचरा आनि कचरापेटी ठेवू नका. याचा तुमच्या आनथवक खथथतीवर 

आनि मुलाांच्या नवकासावर नकारात्मक पररिाम होतो असे म्हटले जाते. 

• स्वयांपाकघर ईशाने्यला नसावे हे देखील आवश्यक आहे. सेनिक टाकी उत्तर-पूवव नदशेला ठेविे टाळा. 

वासु्तशास्त्रानुसार िटिि टिशेचे महत्व आटि टिप्स 

दनक्षि नदशेचा स्वामी मांगळ असून या नदशेची देवता यम आहे. ही नदशा जरी खथथर मानली तरी मांगळ शुभ नसेल तर 

दनक्षिानभमुख वासू्त मधे्य राहिाऱ्या लोकाांना सतत काही ना काही आनथवक समस्या, आरोग्याशी सांबांनधत तक्रारी ांचा 

सामना करावा लागतो. घराच्या या बाजूला वासू्त दोष आढळल्यास हा दोष दूर करण्यासाठी या नदशेला खखडकी नकां वा 

दरवाजावर एक छोटा नत्रकोिी ध्वज लावावा. 

वासु्तशास्त्रानुसार िटिि टिशेच्या टिप्स 

• दनक्षि नदशेला शौचालय अनजबात असू नये. 

• जड वसू्त घरात या नठकािी ठेवा. 

• या नदशेला दरवाजा नकां वा खखडकी असल्यास घरात नकारात्मक ऊजाव राहते आनि ऑखिजनची पातळीही 

कमी होते. त्यामुळे घरातील त्रास वाढतो. 

• दनक्षि नदशेचा शुभ आनि अशुभ प्रभाव घरातील मनहलाांवर सवावनधक होतो. जर तुमचे घर दनक्षि नदशेला 

बाांधले असेल तर तुमच्या घराचे पािी उत्तरेकडून बाहेरच्या नदशेला वाहावे, त्यामुळे पैशाांसांबांधी कोितीही 

समस्या उद्भविार नाही आनि घरातील मनहलाांचे आरोग्यही ठीक राहील. 

• जर दनक्षिानभमुख इमारत नकां वा जमीन खरेदी करायची असेल तर आधी ते घर एखाद्या नवश्वासू व्यक्तीच्या 

नावावर घ्या. त्यानांतर दनक्षि नकां वा पनिम नदशेकडून घर बाांधण्यास सुरुवात करा. बाांधकाम पूिव झाल्यावर 

ती इमारत तुमच्या नावावर करून घ्या. 

• दनक्षिानभमुख जनमनीवर इमारत बाांधताना घराचा दनक्षिेकडील भाग उांचावर राहील याची काळजी घ्यावी. 

तुम्ही दनक्षि नदशेला उांच खोल्या बाांधू शकता. यामुळे घरातील लोकाांवर कोिताही वाईट प्रभाव पडत नाही, 

सवव सदस्याांचे आरोग्य बरोबर राहते आनि घर नेहमी समृद्ध राहते. 

• घराचा मुख्य दरवाजा कधीही दनक्षि नदशेला बनवू नका, जर दरवाजा दनक्षि नदशेला असेल तर वासु्तदोष 

दूर करण्यासाठी दरवाजासमोर आरसा लावावा की घरात प्रवेश करताना व्यक्तीचा चेहरा पूिव नदसेल. 

घराचे प्रनतनबांब आरशात नदसले पानहजे, जेिेकरून नकारात्मक ऊजाव व्यक्तीसह घरात प्रवेश करिार 

नाही. 

• जर तुमचे घर दनक्षिानभमुख असेल आनि घरामधे्य वासु्तदोषाांमुळे अडचिी येत असतील तर 

दरवाजासमोर आशीवावद मुदे्रत हनुमानजी ांची मूती नकां वा नचत्र लावावे, यामुळे दनक्षिानभमुख दरवाजाचा 

वासु्तदोषही दूर होतो. . 

• दनक्षि नदशेला पाय ठेवून झोपू नये, या बाजूला पाय ठेवून झोपिे अशुभ आनि आरोग्याच्या दृष्टीनेही चाांगले 

नाही. कारि ती यमाची नदशा मानली जाते. म्हिून, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा मृतू्य होतो तेव्हा त्या व्यक्तीला 

दनक्षिेकडे पाय ठेवून झोपवले जाते. जेिेकरून त्याच्या शरीरातील उरलेले बायोमास देखील नष्ट होईल 

आनि व्यक्तीचा आत्मा पूिवपिे शरीर सोडू शकेल. 

वासु्तशास्त्रानुसार घरासाठी इतर २७ टिप्स – Vastu Shastra Tips 
In Marathi for Home 

1. पूवेकडे नकां वा उत्तरेकडे तोांड करून दानगने घालिे भाग्याचे असते. यामुळे प्रनतष्ठा वाढते आनि 

अपयशापासूनही सांरक्षि होते. 

2. चालता चालता घाईत दानगने घातल्याने त्याांची वाढ कमी होते. त्यामुळे हे करू नका. 

3. घर बाांधताना आधी बोररांग, नांतर चौकीदाराची खोली आनि नांतर बाहेरची नभांत बनवा. यामुळे काम वेळेत 

आनि सकारात्मकतेने पूिव होते. 



4. कालबाह्य झालेली औषधे रात्रीच फेकून द्यावीत. त्यामुळे घरात औषधे येिे बांद होते. 

5. खोलीत नवजेचे स्वीच, नवजेचे मुख्य मीटर, टीव्ही इत्यादी आगे्नय कोनात नकां वा पनिम कोनात ठेवल्याने 

सांपत्ती वाढते. 

6. उत्तरेकडे नकां वा पूवेला नहरवळ, सुांदर झाडे नकां वा फुले असावीत. 

7. प्लॉट आनि वासू्तच्या चार नभांती उत्तर आनि पूवेपेक्षा दनक्षि आनि पनिमेकडे जाड आनि उांच असाव्यात. 

8. नेहमी पूवेकडे तोांड करूनच दात घासिे चाांगले असते. 

9. क्षोरकमाव (केस कापिे) पूवव नकां वा उत्तरेकडे तोांड करून करावे. 

10. पोपटाचे आगमन शुभ मानले जाते. त्याांच्या हालचालीत कोितीही हानी नाही. 

11. तळघरात दुकान नकां वा कायावलय घेिे आवश्यक असल्यास ते पूवव नकां वा उत्तर नदशेलाच घ्यावे. 

12. भूखांडाच्या नतन्ही बाजूांना रसे्त असिे शुभ आहे. 

13. घराच्या दनक्षि नकां वा पनिम भागात फननवचर असिे खूप फायदेशीर आहे. फननवचर कधीही उत्तर 

नकां वा पूवव नभांतीला लागून ठेवू नये. 

14. गृहप्रवेशाच्या वेळी वासु्तशाांती हवन, वासु्त जप, कुलदेवी-देवताांची पूजा, जे्यष्ठ, ब्राह्मि आनि 

कुटुांबातील सदस्याांचा आदर करावा. 

15. पाण्याचा ननचरा पनिम, उत्तर आनि उत्तर-पूवव कोनात ठेवल्याने अनेक फायदे नमळतात. 

16. तुळशीच्या कुां डीत दुसरे कोितेही रोप लावू नका, असे केल्याने धनहानी होऊ शकते नकां वा चाांगले 

चालू असलेले काम नबघडू शकते. 

17. तुळशीची लागवड पूवव नकां वा उत्तरेला करावी. यामुळे शारीररक, माननसक आनि आनथवक लाभ घरात 

होत राहतात. 

18. आपल्या पलांगावर स्टीलची भाांडी ठेवू नका, यामुळे आरोग्यास होिारे फायदे कमी होतात. 

19. इमारतीची उांची दनक्षि आनि पनिमेला जास्त आनि उत्तर आनि पूवेला कमी असावी. त्यामुळे कामे 

सोपी होतात. 

20. सूयावची नकरिे आनि शुद्ध हवा यापासून वांनचत असलेले घर चाांगले नसते आनि दुपारनांतर सूयवनकरि 

घरात असलेल्या नवनहरीवर नकां वा पाण्याच्या जागेवर पडतात तर ते चाांगले नसते. याचा अथव असा की 

सकाळच्या सूयावची नकरिे घरात प्रवेश करिे आवश्यक आहे, जे सवोत्तम आहे. 

21. इमारतीचे बाांधकाम प्लॉटमधे्य इमारतीभोवती मोकळी जागा असेल अशा पद्धतीने करावी. यामुळे 

यश नमळते. 

22. वासू्तच्या दृनष्टकोनातून, पनिम आनि दनक्षिेपेक्षा उत्तर आनि पूवेलाअनधक मोकळे के्षत्र असावे. 

फॅ्लटमधे्य या सूत्राचा वापर करून नफा नमळवता येतो. असे केल्याने जीवनात खथथरताही येते. 

23. घराचा पाया खोदण्याचे काम आगे्नय कोनातून सुरू करा आनि आगे्नय कोनाकडे जा. आगे्नय 

कोनातून बाांधकाम सुरू होते आनि आगे्नय कोनाकडे जाते. असे केल्याने वासु्तदोषाचा प्रभाव कमी होतो. 

24. घराच्या सवव नदशाांपेक्षा उत्तर आनि पूवव भागात जास्त मोकळी जागा असेल तर आनथवक 

प्रगतीसोबतच व्यवसायात नवशेष वाढ होते. 

25. छताचा उतार उत्तर, पूवव नकां वा उत्तर-पूवव नदशेला ठेवा. त्यामुळे आनथवक प्रगती होते. 

26. घरातील मुली ांचे थथान उत्तर-पनिम भागातच असावे. असे केल्याने मुली ांशी सांबांनधत कामे लवकर 

होतात. 

27. चुकूनही पनिम नकां वा दनक्षि नभांतीवर आरसा लावू नका. पूवव नकां वा उत्तर नभांतीवर आरसा लावा. असे 

केल्याने प्रगती लवकर होते. 

 

 

टिशेनुसार त्ाांचे गृहस्वामी आटि िेवता 
• पूवव : सूयव : इन्द्र : देवाांचा राजा 
•  

• पनिम : शनन : वरुि : पावसाचा देव 



• उत्तर : बुध : कुबेर : धनदेवता 

• दनक्षि : मांगळ : यम : मृतु्य देवता 

• इशान्य : गुरु : इश्वर : परमेश्वर 

• अगे्नय : शुक्र : अनग्नदेवता 

• नैऋत्य : केतु : राक्षस 

• वायव्य : चांद्र : वायुदेवता 

 


