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సంాదయం
జౖ

 జష పంతలక అసకలక దసా ాం ల!" ఈ $%&%'ంబ) *+ల సం,క

ను / మ1ందుక !ెస3 ు*45మ1. ఈ జౖ

 784నం సులభ:;<న=>. ా తాల తరబ ర@ ABC లD*+ౖ

మEయ1 సంపF=4య కటHంబ పరంపరలD మIతF:J ాాడబన ారణం మMలIన ఈ 784నం లD *NటO
తాలక అవసర:;<న సరQ కరణం జరRగలTదు. అUనపVటOC, XY &ి. య[.
య[. సుబFహ]ణ ^ా$ి3 ,_ XY
ఇరంగంటO రంగa4ర
రంగa4ర,
గa4ర, XY  యb ావc,
ావc, XY సంజd రe,
రe, XY సంపf కమI) మ1న5గ1 పంతల
మMలIన ఆ సరQకరణ పFయత5ం లD a4లI మ1ందడhగ1 పంద*N aెాVi. =45 jనkాlEంa4imన
అవసరం a4ల వcన5=>. ఆ పFయత5ం లD ఒక గ:J జౖ

 784నం లD మరRగ1న పన ాFoన

గYంp4లqౖన "జsతక ాజం
F మEయ1
ాజం"
జం", "tాంu4*4pvయం"
ం" wదలqౖన గYంp4ల పEషxరణ, పcనరRyzదణ
జౖ

 tాటm{ | ణ,www.jaimini.org

wదలqౖన7. ఆ కృ~ి మ1ందుక సుకt+ళ@4C ఈ

మIగజౖb ఉపకEంa4i. =4C / అందE !"4VటH అభEస3 ు*45మ1.
జౖ

 సూతFం ఎ5 అ84యIల అ*N పFశ5 తరతాలlా ఉన5పVటOC, kమ*4థుడh

!4ను ర,ం,న "జష కలVలత" ల 8 అ84యIల lా 7వEస3 ూ,, అందులD 4 అ84యIల గణత
గంlా

&x*45డh.

lEiన 4 అ84యIల ఫiత గ:;<నపVటO, అ7 కడ సమగYం lా

=ొరకలTదు. మ=4F[ అడయI) లqౖబ
F  నందు ఉన5 ఒ ఒకx !4ళపతF గYంథం లD క4 4 అ84యం 2వ
ాదం వర ఉన5=>. ఇ=> ఇలIవcంట,

తFల XY రందF భగవf lాE kజనం !" మIక లభ:;<న

lEiన అ84యIల !ెలగ1 tాE kలభం సం !ెలగ1 tాఖI*45 XY సంపf కమI) lాE
"సంపతx" tాఖ lా ఈ మIగజౖb లD $ీEయ lా అం=>స3 ు*45మ1.
j5 ాFoన గYంp4లలD ద^ా ఫiత 784నం లD మ1ఖం lా ఆయ1ాయ దశలD@ వరచర ను
ఉపlEంచటం గమంచవచు. ఆ 7ధంlా మరగ1న పన గYంp4ల పEXలన =4¡ా జౖ

 ^ాkా3¢5 *NటO

తాలక సEపే 7ధంlా పcనE5E]ంచవచు. ఉ=4హరణక, గత సం,క లD 5వ అ84య tాఖ లD సూతF
సంఖ 5- 1- 18, 19, 20, 21 లD పFశ5 ఫi!4లను, సూతF సంఖ 5- 1- 16, 17 లD lªa4ర ఫi!4ల 7వEంaే 784న
పFk3 ావన వcన5=>. జౖ

 ాFథ

క 7షయIల &%ౖ క4 tాkాల పంపవచు.జsC పF సం,క లD ఒకx

tాస:;<*4 అటHవంటO=> వcం4ల *4 వన.

-Shanmukha.

స¡$ి3
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5th Chapter

of “Upadesa Sutras”

 ఉప=ేశ సూతF
ౖ ¬ల నుం
సూతF పఞమI84యమ1 XY XYాద tNంకటరమణ =ెవ

XY మథుర కృష® మME3 ^ా$ి3 _ lాE =4¡ా XY రందF భగవf lాEC aేEన=>. E =4¡ా సంపf కమI)
వద క aేన
E =>. =v సంపతx !ెలగ1 tాఖIనమ1!" పFపFథమమ1lా ఈ ఇ-మIగజ
మIగజb
ౖ లD
పFచుEంచుచు*45మ1
చుచు*45మ1.
మ1.

- సంపతx !ెలగ1 tాఖIనంాC*4డ
tాఖIనం :Jడవరపc సంపf కమI) -ాC

జౖ

¯ సూ!ేష
F  పఞమI84యః సtాఖః

పఞమI84యఃపఞమI84యః పFథమాదః { 58 సూ!4Fణ }
అథ పఞమI84U³
పఞమI84U³ పFథమః ాదః
  

..........................................................................................
..........................................................................................

*+t
ౖ హ
N చతష' యI*4ం 5- 1- 23
సంసxృత tాఖః- చతష' యI*4ం=కంటా*4ం ,మ8ే లగ5-సప3 మవాF84నం,
చతర¶ కర]l న సంభవ వః |
సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- గ 7షయమ1లD *4లగ1 ందF kా¶నమ1లలDనూ, 1-7
kా¶నమ1లT పFమ1ఖమ1lా ఫiతమ1iచును. 4-10 kా¶నమ1ల అంతlా ఫiంచవc.
ా& పరతః పFవర3 త ఇ ల ] 5- 1- 24
సంసxృత tాఖః- ాపగYహ lస పరతసు
3 Fణ:Jt
N వః{ చర-$ి¶ ర=>¡స¡tNష బలI8>ష
  ¸ష త!4mమం కలV¯య

వః |

సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- ాపగYహమ1ల కల$ినపcడh , భగYహమ1ల గల
Fణ kా¶నమ1లT బల:;<న7 అగ1ను. tాటOలD క4 చర-$ి¶ ర-=>¡స¡వ ాల
ఉత3 ªత3 ా బల:;<న7.tాటO kామమ1ను పEXiంచవలయ1ను.
లTయ-కర]
కర]-లI¸
కర] లI¸శ 7బలIతxన¹ 5- 1- 25
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సంసxృత tాఖః- లTయ-కర]లI¸ 7బలI^ºf క~ీ' కన¹ tా భవ వః| ఉ~ి' త
ర»పస యp4 యp4 శః పృpv¡ tా పృథాxరక స¡ర»ప సా^ాన]ణష¼a4వ|ష'
ధవ½¾ష యp4యp4 సంభవ తp4 తp4 ఊత¼À!48>క!4¡జ¯ మÁªlాః
సంభవంవః | ఉక3 పంచ Âష పంచత!43ÃÄమI ాFప3 త$ి]b ణాలT 7^ºషః
స ఏtN| ాంచÂక గYÁణ4

తతF అlE5-భM

ాా^Æంబ1మరRదÇ ణ4ణ4మ8>ాం

కజs=>!4ః గYÁః యp4గమ1ప$ి¶ !4ః |తp4 =ే^º ాలT తనూ]ల!" Áవృ=> ర&ి
tాచ

తర¶ః |

సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- లTయ-కర]లIభ[ కటపయ !4 ] =1-3-7 kా¶నమ1లందు
బలÊËన గYహమ1iన5UÌడల చర]ªlE లT=4 పc,న lªళÍÎ కలtాడగ1ను. సÏటOక మణ
స58>లD ఏ ఏ రంగ1 పcవc¡లన5 ఆ యI రంగ1ల అందు పFఫiంచును.
అ=ే7ధమ1lా ఆయI గYహమ1ల స¡వ ారకత¡మ1లaే అ*Nక ªగమ1ల
తiయవలqను.పంచభMతమ1లను సూ,ంచు కజs=> గYహమ1ల tారRన5
గమ1లననుసEం, , అ8>కమM లT=4 అలVమM w||ఫiతమ1ల aెపVవలయ1ను.
tÐపసంబం8ే ఆకృః పcరR~ 5-1-26
సంసxృత tాఖః-ఉక3 గYÁణ4ం ాÑపÒlామ1పసంబం8ే,ఉపగసంబం8ే చ
ాFబలlª భవ వః |తదp4| !4ాగYÊభ
Ó ః ఆకృl ఉపl&ి శశకమIలవ-అ8>lాః పÔర® వ*N స మహదÀవ వః |
సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- &%ౖన aెపVబన గYహమ1లక Õగగమ1ల కilEన
అనlా ఆకృ గమ1ల lా¯,పంచ మÁపcరRష గమ1లlా¯ పటO'నaÖ 7^ºష
భ పహiతమ1లచును.
ప=4ర¶ పcణ4*4ం l l 5-1-27
సంసxృత tాఖః- ప=4ా¶*4ం లగ5-సప3 మIః శతృ-గkా¶*4ం పcణవగYహ
l ణ4ం ాF84న!ే¡ ఫలపFtాహం చ భవ వః |
సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- 1-7-6-9 kా¶నమ1లందు భవ అ8>పతల
గYహమ1లన5aÖ , జsతకడh భఫiతమ1ల ×ందును.
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పc~ి' స3 ు~ి' శ 5-1-28
సంసxృత tాఖః-వపc~ి'ః ,త~ి'ం జనయ వః |
సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- అపcడh &%ౖన aె&ిVన వమ1లక బలమM- అ8>క:;<న
భగమMకలగ1ను.
=4Fవషl ¸ష ాజsనః | 5-1-29
సంసxృత tాఖః- ¸ష=భగYÊÓష

చతర¶ భగYహlష ాజs*Ø=ాజ

సంబం8>*Ø భవంతర¶ః |సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- *4లగ1 భగYహమ1లలD ఎవÙ*4 ందF
kా¶నమ1లందుం ,ఇతర భ గమ1ల పటO'నaÖ జsతకడh పFభ1త¡ సంబంధ :;<న
లT=4 ఉన5తkా¶U వక3లవల@ లIభమ1ను Ð lÛరవమ1నూ ×ందును.
చందF-kమః ాFణÜ Áరకః 5-1-30
సంసxృత tాఖః-చందF- kమర]8ే బi ాపl స ,ఫలాF&3 ః Áర
భవతర¶ ః|
సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- చందF-బ1ధులలD బల:;<న గYహమ1 ఇతర ాపగYహమ1!"
కల$ినaÖ అవగమ1 కలగ1ను.[ ఇ=> అనుభవ $ిదమగ1చున5=> ]
శ-చందF
శ చందFాÝతకస 5-1-31
సంసxృత tాఖః- శ-చందFªl ా|l&ి, ాజగస ÁరÀవ వః |
సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- శ-చందుFల కల$ినపcడh క4 ాజగమ1 లT=4
ఇతర భగమ1 భంగమగ1ను.
శ-సూరరÄa4ావ8>
శ సూరరÄa4ావ8>ః 5-1-32
సంసxృత tాఖః-శ-సూరః l స అÄa4ా=> &ీ!
 " భవ| అథtా
అÄa4ా=> CYయIకశలDభవ వః |
సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- శ-రవcల కల$ినపcడh ,జsతకడh శతవcలÞకx
అÄa4ర పFగమ1లaే బధల ×ందును.
బ1ధ-శంయp4
బ1ధ శంయp4 ఖలI¡టః5
ఖలI¡టః5-1-33
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సంసxృత tాఖః-బ1ధ-శం l యpోక3tN ఖలI¡టà భవతర¶ ః |
సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- బ1ధ-శనుల కల$ియ1న5aÖ జsతకడh బట' తల
కలtాడగ1ను.
పÔా®ం a4
a4లVá 5-1-34
సంసxృత tాఖః-ాహâ-తం పÔర® l అలVపÔర®-పÔర® పÔర®-అలV ఇ వః |
సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- &%ౖన aె&Vి న గYహమ1లక a4యIగYహమ1లqౖన ాహâ లT=4
తవc కల$ినaÖ అలVమ1-పÔర® మ1- అతలVమM అను ¸దమ1లlా
ఫiతమ1లండhను.
బలÊË*N tNష ద^ాయI:Jవ 5-1-35
సంసxృత tాఖః-అష' :J బలÊË*N *4pే త=4 ాãసmా^ాf ఆగత పÔా®య1ªl
రం8ే=F అష' :J ాపభMU~' తద ^ాయI:Jవ మృతః|
సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- అష' మ kా¶నమ1 బలÊËన:;<, అష' మI8>ప ాహâవc!"
కల$ినaÖ , అష' మమందు ాపగYమ1లన5aÖ

=väాయ1t+ౖననూ ఆ ా| దశయం=ే

జsతకడh మరణమ1 ×ందును.
Fణå సర¡తF గYÁf 5-1-36
సంసxృత tాఖః- గYÁల@ lా5f Fణå ాపసంబం8ే త!ెt
ౖ_ N వః | ఉక3 ం చ^Æ@|| Fణ4దష' :J tN య1=4ాయమ1ాగ!ే [?]....సర¡తF కలV¯య

 వః|

సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- గYహమ1నుం lా¯, లగ5మ1నుంlా¯

Fణ

kా¶నమ1లD ాపగYహసంబంధమ1న5aÖ , అభఫiతమ1ల కలగ1ను.ఇ=> అంతట
వE3ంచును.
ా&ష tా ా& ామI=4¡ 5-1-37
సంసxృత tాఖః- ా&ష= Fష4యగ!ేష,ాFబల

తర¶ః|ఏవం సర¡తF ¸ష

ఫలI పEకలV¯యI¯ వః|
సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- 3-6-11 kా¶నమ1లందు ాపగYహమ1లన5aÖ
భఫiతమ1ల సంభ7ంచును.ఈ 7ధమ1lా ఫiత ర®యమ1 aేయవలయ1ను.
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స¡వ ర»&ష తత$3 çాá 5- 1- 38
సంసxృత tాఖః- గYÁణ4ం యp4 ధర]-కర]-CYయI=>ష kాంపFాలమ1క3 ం భవ తp4
tNష సప3 మIంత పరంతం కలV¯య

 వః |

సంపతx !ెలగ1 tాఖIనం- గYహమ1లక ఏ 7ధమ1lా 3-11-12 kా¶నమ1ల
వర3 మIన ఫiతమ1లను సూ,ంచు*Ø, అ=ే 7ధమ1lా వమ1లలDనూ లగ5మ1నుంo
సప3 మ kా¶నమ1 వరక ఇహమ1నక సంబం8>ం,న వర3 మIన ఫiతమ1ల
గమ1లను aెపVవలయ1ను.
...............................................................................................................................................స^º
స^ºషá 8-8-2017

Book Reviews
Authors are requested to send their books in 2copies for review .
Readers are also can submit the epitome of the astrological books either in
Telugu or English.
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Ð 7tాహ ాల ర® యమ1

॥   [



]

ఫiత ారణC j5 ^ాస3 ప
_ రమUన ధా]లను :;ళÍకవ!" పరXiంa4ల
ఋ~ి వచనం. జsతాలలD lాల*N7 é7తం /ద రకరాలlా పFtా5
కilEk3 ాU. lాలలD j5 $ి¶ ర lాల, j5 తలవ తలంపc lాల
ఉంటU. మ1ఖంlా t+ౖtాÊêక éవన 7షయంlా jందE జsతాలలD lాల ఆశాశలను,

7çా=4లను

పFkా=>k3 ాU.

భంలD

అభం,

సుఖంలD

కష' ం

చ7చూ&ిk3 ాU. ఈ 7ధంlా జsతాలలD lాల మం,వU*4, aెడëవU*4 ఉంటì*N
ఉంటU. అU!ే ఆ lాలను పF7తం aే$ పE$త
ి¶ ల లTక!ే lాల
¡ర:;<!4U. ఈ 7^ºషం భlా ఉన5=>, దుªlా ఉన5=>. ఎందుకంట
&ీíక
E /ద క&ింaే ఎ*Ø5 (అవ)lాల అనుభtాC ాకం4 é7!4C 7ామం
ఏరVడhతం=>. అటHవంటపðడh tాటO పFk3 ా7ంచడం అనవసరం. ఫi!4ంశమ1లక
ావimన 7షయIలను సమన¡యం aేసుకంటì, lాలను, అవlాలను,
గభంlాలను బ¸¬

tNసుకంటì ఫi!45ాEంa4i. ఈ 7^ºçాంశమ1ల¯5
ద^ా784నమ1 ననుసEం, =ోతకమవc!4U. అందు జౖ

¯ 784నమ1లD ద^ా పద 

7kా3రమ1

గంlా

మEU

7పcñకృతమUన5=>.

అందులD

పFవ,తమUన “ పద*484ంశ ద^ా784నమ1”

గ1రRపరంపరలD

ఫi!4*N¡షణక అనుకల:;<న=>

ావడం వలన ఈ ద^ా పద  ననుసEం, $ీ3 _ పcరRష జsతాలలD 7tాహ ాలమ1
ఎపðడh అ*N=> పEXi=4ం.
సూతFమ1 1: నtాంశమ1నందు
అ)

=4ాారకడh $ి¶ తా| మEయ1 త=4F| నుం =>¡యమ1, సప3 మమ1
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ఆ)

ఉపప=48>ప $ి¶ తా| మEయ1 త=4F| నుం =>¡యమ1, సప3 మమ1

ఇ)

=4ా8>ప $ి¶ తా| మEయ1 త=4F| నుం =>¡యమ1, సప3 మమ1ల
ా| దశలలD kా84రణమ1lా 7tాహగమ1 కలగ1ను.

అU!ే,
ఈ)

=4ాారకడh

ఉఛô, ¯చ *õం=>*4 లT=4 వCYం,న ఆయI గYహ

ఉపప=48>ప

ఉభయI=>పత ాల దశలను, మEU $ి¶ తా|

=4ా8>ప

Þకx =>¡యI8>పతమ1ను క4 అవసర:;<న
:Jర పEగణలDC సుtాi

ఉ)

=4ాారకడh

వCYం,నట@ U!ే త=4F| నుం t+నుక ా| దశను

ఉపప=48>ప

క4 అవసర:;!
< ే పEగణలDC సుtాi

=4ా8>ప
సూతFమ1 2: 7tాహ సూ,త ా| దశ - =4ాారక$ి¶ త ా|C lా¯, ఆర»48>ప
$ి¶ తా|C lా¯, తద8>పతలక lా¯ ందF, ణ kా¶నమ1ల $ి¶  కilE
ఉంటHం=>.
సూతFమ1 3: 7tాహ సూ,త ా| దశక Ð అంతరశ, అంతరశ ా|C Ð 7దశ,
=>¡=4¡దశమ1ల
షçాöష' కమ1ల
పంచమ నవమమ1ల లT=4
ా| నtాంశమ1ల యందi లగ5 సప3 మ1ల, తద8>పతల మEయ1
ఆర»÷48>ప సంబంధమ1ల 7tాహగమ1 కలగ1టక మఖమ1lా
అనుకలమ1.
సూతFమ1 4: lªa4రమ1 నందు- శC -

ఉపపదం, ఉపప=48>ప సంబంధమ1,

గ1రRవcనక ఆర»ఢలగ5మ1, సప3 మమ1, తద8>పతల సంబంధమ1,
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లగ5 సప3 మమ1లక లT=4 తద8>పతలక కజ గYహ సంబంధమ1
దృlªlా=>lా కilE ఉంటరR. ఈ అనుగMలత వలన మIతF:J 7tాహ కYతవc
అనుభవమ1 లDC వసు3ం=>.
సూతFమ1 5: మ1ఖంlా పధ*484ంశ ద^ా పద  é7త గkా¡
న తFమ1ను

సVష' ం

aేయడం

=4¡ా

7tాహాల

జన]ా| /
గమ1ను

ాEస3 ుం=>. =4ాారకడh, ఉపపదం, =4ాపదం, ఆర»ఢపదం లT=4
తద=>పతల $ి¶ త ాల సంబంధమ1lా é7త గkా¡

జన] న తFం

/జన] ా| సVష' మúతం=>.
=v సEచూసుక ాEంచుjనుటక లగ5సుÏట గలక 1800
కలపlా వచు సప3 మసుÏట గల న తF అ8>పlా గల గYహ
సంబంధమ1!" lా¯, సప3 మI8>ప Þకx గYహమ1ల Þకx న తF lా¯
లT=4 తద8>ప $ి¶ త ాలయందు lా¯, é7త గkా¡

జన]

న తFమ1 / జన]ా| అవcతం=>. సప3 మ సుÏట lాల మEయ1
సప3 మI=>ప !4 ఆయI ాలను గ1E3ంa4i. అందు =4రపదం,
ఉపపదం, ఆర»ఢపదం ా| లD, తధ=>పతల సబంధం నtాంశ లD ఏ ా|
C సమం8>ం,నtÐ గYÊంê , ర®Uంa4i.
ఉ=4హరణమ1 1: 28-9-1987, 21:59 గంటల,
గంటల $ింC దాబదు
ా

(గ1)
గ1)

ల

ా|
శ చం



నtాంశమ1

క
బ1

ర  

ర(గ1)
గ1)

చం క

బ1

=4ాారకడh – గ1రRవc (వ)

ల

A3



A2
A1

ా

DP
ఆర»ఢమ1

బ1 
ర 
A7 A8

=4ాపదం - వృషభమ1

UP A4

A9

మ1హûర3 మ1
12/
12/3/17,
17, 23.
23.22

A6

A5

క

శ

ఉపపదం – తల

ల

చం ా
గ1
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ఆర»ఢలగ5మ1 - మకరమ1
ఆర»ఢలగ5మ1 మకరమ1 అగ1ట వలన మకా8>ప శ నtాంశమ1 నందు మకర$ి¶ 
వలన మకరా| wదలlా పధ*484ంశదశ ాFరంభమవcతం=>.
2028- 09- 28

1987- 09- 28
12- 00- 00Ðమకరం

2016- 09- 28

1999- 09- 28

10- 00- తల

12- 00- 00- ధనసుm

2017- 07- 28

తలIా| దశ మEయ1
తల అంతరశ యందు

సూతFమ1 1: నtాంశమ1 నందు

7tాహమ1 జElEన=>.

=4ాారకడh - గ1రRవc (వ)- :Jషం- వృషభం- తల
ఉపప=48>ప Ð కY- కటకం- $ింహం- మకరం
=4ా8>ప - కY- కటకం- $ింహం- మకరం

2004- 09- 28

లలD =4ాారక $ి¶  ా| నుం సప3 మ ా| దశ

12- 00- 00- వృ|కం

అUన తలా| దశ యందు 7tాహమ1 జElEన=>.

2016- 09- 28
12- 00- 00- తల
సూతFమ1 2: 7tాహసూ,త తలIా| దశ Ð =4ాారక $ి¶  ా| నుం సప3 మా|
యగ1ట వలన అనుకల ా| $ి¶ .
సూతFమ1 3: ా| దశ మEయ1 అంతర శలక లగ5, సప3 మ1ల సంబంధమ1న5=>.
మEయ1 ా| దశక Ð అంతర శ అనుకలమU ఉన5=>.
సూతFమ1 4: lªa4ర శ ఉపప=48>ప కY Aంచుట,
lªa4ర గ1రRవc లlా58>ప య1న5 ా|యందుడhట,
lªa4ర

గ1రRవc,

క¬డh

య1ండhట గమంచtüచు.

లగ5సప3 మI8>పతల

సంబంధమ1

కilE
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జన]ా| ఉపప=48>ప $ి¶ త సంబంధమ1 మEయ1

ఆర»÷48>ప సంబంధ:;<య1న5=>.
లగ5 సుVట lాల 47.050 ాlా సప3 మమ1 227.050 అవcతం=>.ఇ=>
జష' న తF wదటO ాదం,తద8>ప బ1ధుడh మEయ1 సప3 మI8>ప
క¬డh అవcటవలన బ1ధ, క¬ల

సంబంధంlా

é7తగkా¡

అవc!4రR. బ1ధ సంబంధ న తFమ1కల కాxటక ా| E ర జన] ా|
అUన=>. ఉపప=48>ప కాxటకమ1 నందు $ి¶ తడగ1ట గమంa4i.
ఆర»÷48>ప మకరం మEయ1 శ మకర $ి¶ , శ స¡ంత న తF:;<న
పcష

tాE జన] న తFం అUన=>.

ఉ=4హరణమ1 2: 5-3-1978, 14:25 గంటల,
గంటల మ,ñపట5ం (పcరRష)
పcరRష)
ర 
బ1
చం

ర (శ) ా

ల గ1 క

ా|

(శ)

చం

ా

నtాంశమ1

ల క

A8



A9
A6

గ1 

=4ాారకడh - చందుFడh

DP

ఆర»ఢమ1

DP

=4ాపదం – ధనసుm

A4

ల

A2 A4
A3 A11

చం
ా

A10 UP

ఉపపదం – కన

ఆర»ఢలగ5మ1 - తల
ఆర»ఢలగ5మ1 తల అ8>ప కYడh నtాంశమ1 నందు కాxటక $ి¶ . కటకమ1
నుం పధ*484ంశదశ ాFరంభమవcతం=>.
1978- 03- 05

2011- 03- 05

10- 00- 00- కటకం

7tాహమ1 వృషభా| దశ Ð

12- 00- 00-

సూతFమ1 1:

థునం

2003- 03- 05
11- 00- 00- వృషభం

థున/మకర

=4ాారకడh - చందF- మకర- కంభ- కటక
ఉపప=48>ప Ð బ1ధ- వృషభం-

థునం- వృ|కం

క
మ1హûర3 మ1
4/7/07,
07, 23.
23.20

(బ1)
బ1)
శ



(గ1)
గ1)

=4ా8>ప - గ1రRవc-

లలD =4ాారక $ి¶ త వృషభా| దశ 7tాహమ1

తల- వృ|కం- :Jషం

జElEన=>.

సూతFమ1 2: =4ాారక $ి¶  నుం ా| దశ ణkా¶నం lాను, అ8>ప ందFk¶ ానం lాను
అనుకల ా| గతలqౖ*4రR.
సూతF
సూతFమ1 3: ా| దశక Ð అంతరశ =>¡=4¡దశమ1 మEయ1 లగ5, సప3 మమ1ల
సంబంధమ1!" అనుకలమ1నందున5=>.
సూతFమ1 4: lªa4ర శ ఉపప=48>ప Aంచుట,
గ1రRవc ఆర»÷48>ప Aంచుట,
lªa4ర క¬డh లగ5 సప3 మమ1లలD సంబంధమ1 కilE ఉండhట
గమంచtüచు.
సూతFమ1 5: é7త

గkా¡

జన]

ా|

ఉపపదం

జన]న తFం

=4ాారక

సంబంధమ1 అUన=>. లగ5 సుÏటం 88.270 ాlా సప3 మం 268.270 lా
ఉత3 ాçాఢ 1వ ాదమందు ఉండhట వలన ర7 గYహ సంబంధం
సప3 మI8>ప గ1రRవc సంబంధంlా é7తగkా¡

జన] న తFం/జన]

ా| ఉం4i. ర7 న తF $ి¶ త ా| అUన వృషభ ా| జన] ా|
అUన=>. =4ాారక సంబంధం ఒకxట సEవడం వలన చందF న తFం
అUన ªÊêణ జన] న తFం అUన=>.
ఉ=4హరణమ1 3: 6-3-1968, 02:32 గంటల,
þ ాబదు (పcరRష)
గంటల Êýద
పcరRష)
శ క ా
ర
బ1 
ల

ర

చం

ా|

చం ా
(గ1)
గ1)


A8

(గ1
గ1)
గ1)

నtాంశమ1

A1 A3

A2 A10

A11

UP

గ1

A5
 బ1 శ

A4

ఆర»ఢమ1

 క

DP A9 A6

చం


ర బ1

ల

శ



మ1హûర3 మ1
9/5/99

()

=4ాారకడh - చందుFడh

=4ాపదం – $ింహం

ఉపపదం – వృషభం

ా
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ఆర»ఢలగ5మ1 – :Jషమ1; అ8>ప క¬డh ధనసుm యందుడhట వలన ధనసుm ా|
wదలlా పధ*484ంశదశ ాFరంభమవcతం=>.
1968- 03- 06
06- 00- 00- ధనసుm

7tాహమ1 వృషభా| దశ Ð

09- 00- 00- :Jషం

సూతFమ1 1:

12- 00- 00- $ింహం

=4ాారకడh - చందF- మకర- కంభ- కటక

1995- 03- 06

ఉపప=48>ప Ð బ1ధ- వృషభం-

02- 00- 00- మకరం
1997- 03- 06

థున/మకర

థునం- వృ|కం

=4ా8>ప - గ1రRవc- తల- వృ|కం- :Jషం
లలD =4ాారక $ి¶ త వృషభా| దశ 7tాహమ1

10- 00- 00- వృషభం

జElEన=>.

2007- 03- 06
సూతFమ1 2: 7tాహ సూ,త ా| దశ =4ాారక $ి¶  నుం అనుకలమ1నందు $ి¶ 
సూతFమ1 3: ా| దశ Ð అంతరశలUన వృషభ- కటకమ1ల అ8>పతల సమ- సప3 క
$ి3  మEయ1 నtాంశ లగ5 సంబంధమ1న5=>
సూతFమ1 4: lªa4రమ1 నందు శ సంa4రమ1 ఉపప=48>ప Aంచుట,
గ1రRవc సంa4రమ1 సప3 మమ1ను Aంచుట,
క¬నక లగ5 సప3 మIలIలD సప3 మI8>ప సంబంధమ1,
గ1రR- బ1ధుల (ా|), చందF- శనుల (నtాంశ) లక గ1రR శనుల
సంబంధమ1ను గమంచtüచు.
సూతFమ1 5: లగ5సుVటమ1 255.040 ాlా సప3 మమ1 75.040 అUన7. ఆరRదF- 3వ
ాదం అనlా ాహâ గYహ సంబంధం మEయ1 అ8>ప బ1ధ గYహ
సంబంధమ1lా ాtాi. é7త గkా¡

జన] న తFం శతÄషం మEయ1

జన] ా| కంభంlా !ెiయడం వలన =4ాారక సంబంధమ1 జన] ా|C
గమంచtüచు.
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ఉ=4హరణమ1 4: 16-8-1966, 09:09 గంటల,
> ట ($ీ3 )_
గంటల $ి=&
శ

ా

ా|

గ1 క

ర

ర చం బ1

చం



ల

నtాంశమ1
ా

ల



A2 A6

గ1 క
A5
(శ) 

ఆర»ఢమ1

A4

బ1

=4ాారకడh – శ (వ)

A4 A5

చం

A12

చం

ఉపపదం –

మ1హûర3 మ1
18/
18/12/
12/06,
06, 11.
11.30

గ1

A8 A10

ర శ బ1

A7 A1

=4ాపదం – కన

గ1 ా

ల

A11



థునం

ఆర»ఢలగ5మ1 – వృషభమ1; తద8>ప కYడh నtాంశమ1 నందు $ింహ $ి¶  వలన
$ింహ ా| wదలlా పధ*484ంశదశ ాFరంభమవcతం=>.
1966- 08- 16

7tాహమ1: వృ|క ా| Ð

థున ా|

08- 00- 00- $ింహం

సూతFమ1 1:

06- 00- 00- మకరం

=4ాారకడh Ð శ (వ)- $ింహం- కన- కంభం

1980- 08- 16

ఉపప=48>ప Ð బ1ధుడh- తల- వృ|కం- :Jషం

08- 00- 00-

థునం

1985- 08- 16

=4ా8>ప - బ1ధుడh- తల- వృ|కం- :Jషం
లలD వృ|క ా| దశ 7tాహమ1 జElEన=>.

06- 00- 00- వృ|కం
1991- 08- 16
సూతFమ1 2: =4ాారక ా| $ి¶  నుం వృ|క ా| ందF kా¶నమ1lా నున5=>.
సూతFమ1 3: ా|C అంతరశ షçా'క $ి¶  మEయ1 లగ5 సప3 మ సంబంధమ1ల
ర»&ితమUన7.
సూతFమ1 4: lªa4రమ1 నందు శC ఉపపద సంబంధమ1,
గ1రRవcక సప3 మ సంబంధమ1,
క¬నక లగ5 సంబంధమ1 గమంచtüచు.
సూతFమ1 5: లగ5 సుÏటమ1 163.580 క 1800 కలపlా 343.580 వ,న=>.

క
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ఉ.=4F- 4 అ8>ప గ1రRవc ాబటO' భర3 జన]ా|/జన]న తFం శ
మEU గ1రR సంబంధమ1!" ఉం4i. ఇచట శC =4ాారక
సంబంధమ1!" /న ా$ి $ి¶ . é7తగkా¡

జన] ా| /నం

మEయ1 జన] న తFం ఉత3 ాదF lా గమంచtüచు.
ఉ=4హరణమ1 5: 20-8-1970, 07:17 గంటల,
గంటల మంగళlEE ($ీ3 )_
చం
ా

క

శ

చం

క

ా|

ల ర  బ1
గ1



శ ా బ1

=4ాారకడh – ర7

ర

 

A4

నtాంశమ1
చం గ1

A10

ల

=4ాపదం –

A8

ఆర»ఢమ1
UP

థునం

A7

 

A8 A6

శ క

ర బ1

A2 A3 A5

ల
మ1హûర3 మ1
11/
11/02/96,
96, 10.29

గ1

A9 A11

ఉపపదం – వృ|కం

ఆర»ఢలగ5మ1 – $ింహం; తద8>ప ర7 నtాంశమ1 నందు :Jషం $ి¶  వలన :Jష
ా| దశలD పధ*484ంశదశ ాFరంభమవcతం=>.
1970- 08- 20

7tాహమ1:

థున ా| Ð తల ా|

12- 00- 00- :Jషం

సూతFమ1 1:

12- 00- 00- వృషభం

=4ాారకడh Ð ర7- :Jషం- వృషభం- తల

1994- 08- 20
10- 00- 00-

ఉపప=48>ప Ð బ1ధుడh- /నం- :Jషం- కన
థునం

2004- 08- 20

=4ా8>ప - బ1ధుడh- కంభం- కటకం- మకరం
=4ా8>ప దశలD 7tాహమ1 జElEన=>.

సూతFమ1 2: =4ాారక ా| $ి¶ C ా| మMడవ ఇంట, తద8>ప !

]దవ ఇంట

$ి¶ తె*
ౖ 4రR Ð అ8>ప బ1ధుడh ణ $ి¶  అనుకలమ1.
సూతFమ1 3: ా|C అంతర శ లగ5 సప3 మ సంబంధమ1 తద8>ప పరసVర దృ~ి'
గమంచదlEన=>.
సూతFమ1 4: lªa4రమ1 నందు శC ఉపపద సంబంధమ1,

గ1 ా

చం

ా
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గ1రRవcక లlా58>ప సంబంధమ1,
క¬నక సప3 మ సంబంధమ1 గమంచవచు.
సూతFమ1 5:

లగ5 సుÏటమ1 141.390 క 1800 కలపlా 321.390 వ,న=>.
పÔ.=4F- 1 గ1రRవc న తFమ1, అ8>ప శ సంబంధమ1 é7త గkా¡

ాtాi. గ1రR

ాల ా¯, గ1రR న తFమ1ల ా¯, శ ాల ా¯, శ న తFమ1ల ా¯ ాtాi.
జsతక జన] ా$ి మకరం అ8>ప శ అU*4డh.

ఉ=4హరణమ1 6: 17-9-1979, 14:52 గంటల,
þ ాబదు ($ీ3 )_
గంటల Êýద
గ1


ల

ా|

చం క



గ1 ర ా శ

ల బ1

నtాంశమ1

క ా

ర

=4ాారకడh – క¬డh

A2
A3 A5



బ1 

(శ) చం

AL1 A11

A6

చం శ

=4ాపదం – కటకం

ఆర»ఢమ1

A7 UP
A8 A10

A4

ర బ1

మ1హûర3 మ1



18/
18/05/
05/05,
05, 20.
20.49

క



ఉపపదం – కటకం

ఆర»ఢలగ5మ1 – /నం; తద8>ప గ1రRవc నtాంశమ1 నందు :Jషం $ి¶  వలన :Jష ా|
wదలlా గYÊêంచడ:;<న=>.
1979- 09- 17

7tాహమ1: $ింహ ా| Ð మకర ా|

04- 00- 00- :Jషం
04- 00- 00- వృషభం
08- 00- 00-

థునం

సూతFమ1 1 =4ాారకడhక¬డh కటకం- $ింహంమకరం

09- 00- 00- కటకం
2004- 09- 17
05- 00- 00- $ింహం
2009- 09- 17

ఉపప=48>ప Ð చందుFడh- కటకం- $ింహం- మకరం
=4ా8>ప -

చందుFడh- కటకం- $ింహం- మకరం

లలD $ింహా| దశలD 7tాహమ1 జElEన=>.

సూతFమ1 2: ఆర»÷48>ప $ి¶  నుం $ింహా| ణ$ి¶ , తద8>ప నవమ$ి¶ lా
అనుకల ా| గతడU*4డh

ల (గ1)
గ1)
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సూతFమ1 3: ా| దశక అంతరశ షష' - అష' క $ి¶  వలను, లగ5 సప3 మమ1లలD
సంబంధమ1 ర»&ితమUన=>.
సూతFమ1 4: lªa4రమ1 నందు శC ఉపపద సంబంధమ1,
గ1రRవcక ఆర»ఢలగ5 సంబంధమ1,
క¬నక లగ5 సప3 మ సంబంధమ1 గమంచtüచు.
సూతFమ1 5: =4ాపద, ఉపపద, =4ాారక $ి¶  సంబంధమ1న é7త గkా¡
జన]ా|/జన]న తFం
92.480

సప3 మమ1
సంబంధమ1,
గkా¡

అUన=>.
సుÏట

సప3 మI8>పlా

లగ5

గల,
చందF

సుÏటమ1

పcనర¡సు- 4
గYహ

272.480
$ి¶ 

గ1రRగYహ

సంబంధమ1లలD

/ జన]న తFమ1 ాtాi. E é7త గkా¡

ాlా,
é7త

మMలI న తF

జననమ1 ధనసుm ా|. సప3 మ సుÏట గYÁ8>పతమ1 సVష' మగ1చున5=>.
ారక!4¡లలD చందుFనక త గYహ ఆ8>పతమ1ను క4 అనుసEం,
మMలI న తFమ1 జన] న తFమ1lా సEవcచున5=>.
ఉ=4హరణమ1 7: 14-2-1962, 10:24 గంటల,
గంటల oాల (పcరRష)
పcరRష)
ల

చం
ా

ర
గ1 (క)(
క)(బ1
)(బ1)
బ1)

ా|

శ

(క)(
క)(బ1
)(బ1)
బ1)

ల

ా

నtాంశమ1
నtాంశమ1

 శ


చం ర

A8

A9


A10 UP

గ1

A11

A4

A6 A7

ఆర»ఢమ1
A3 A5
A2

AL1
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ల గ1

క  

wదటO 7tాహం

ండవ గం

14/
14/05/
05/87,
87, 23.
23.35

18/
18/06/
06/11,
11, 03.
03.30

(శ) చం

=4ాారకడh – ర7



చం

=4ాపదం –

థునం

ా

ర బ1

శ

ఉపపదం – మకరం

ఆర»ఢలగ5మ1 – తల; తద8>ప కYడh నtాంశమ1 నందు వృ|కమ1 నందుడhట
వలన పధ*484ంశ దశ వృ|క ా| wదలlా గYÊêంచడ:;<న=>.
1962- 02- 14

2009- 02- 14

10- 00- 00- వృ|కం
12- 00- 00-

థునం

10- 00- 00- వృషభం
2019- 02- 14

10- 00- 00- మకరం
wదటO 7tాహమ1:

సూతFమ1 1:

మకర ా| Ð తల ా|

=4ాారకడh Ð ర7- తల- వృ|కం- :Jషం

ండవ 7tాహమ1

ఉపప=48>ప Ð శ- :Jషం- వృషభం- తల

వృషభం Ð కటకం
జsతకమ1 లD ఉపపదం
దృçా' =>¡కళతF
గమ1
సVష' మవcచున5=>.
1994- 02- 14
03- 00- 00- $ింహం
10- 00- 00- /నం
2007- 02- 14
02- 00- 00- తల

=4ా8>ప Ð బ1ధుడh(వ)- వృషభం-

థునం- వృ|కం
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ఉపపద8>ప ¯చ వలన శ Þకx ఆ8>పత ాలను గYÊêంచడమUన=>.
సూతFమ1 2: =4ాారక $ి¶ C మకర ా| అనుకలమగ1ట గమంచదlEన=>. ా¯,
ా^ా8>ప ¯చ, సప3 మమ1 నందు ¯చ గYహమ1 మEU చందF$ి¶త
అtార =ోషమ1 వలన =>¡య 7tాహమ1నక =4E $ిన=>.
వృషభా| దశ Ð ఆర»÷48>పC అనుకల ా| గతడగ1ట వలన
7tాహ సూ,త ా| సూ,ం,న గYహదశlా సూతFమ1 1 =4¡ా
గYÊêంచబడhట వలన =>¡=vయ 7tాహమ1 జElEన=>.
సూతFమ1 3: మకరా| దశక Ð తల అంతర శ, తద8>పతల షçా'ష' క $ి¶ , వృషభ ా|
దశక Ð కటకం అంతర¶శ Ð తద8>పతల =>¡=4¡దశ $ి¶  గమంచదlEన=>.
లగ5 సప3 మమ1ల -

కజ కYల,

థున ధనసుmలక గ1రR దృ~ిö

ండవ 7tాహ సమయమ1లD బల:;<న=>.
సూతFమ1 4: lªa4రమ1లD శC ఉపప=48>ప సంబంధమ1,
గ1రRవcC ఆర»ఢలగ5 సంబంధమ1,
క¬డhC లగ5 సప3 మIల!" దృ^Ælా=> సంబంధమ1 కilE ఉండhట
గమంచtüచు.
సూతFమ1 5: =4ాారక సంబంధమ1lా ర జన]ా| సÏష' మగ1చున5=> (మకరా|)
లగ5మ1 :Jషమ1 నందు 9.280 ాlా 1800 కi&ిన 189.280 సప3 మ
వసుÏటమగ1ను. kా¡ న తFమ1 1 వ ాదమందున5=>. అనlా ాహâ
సంబంధమ1.
é7తగkా¡

సప3 మI8>ప

కYడh

అగ1ట

కY

సంబంధమ1lా

!ెiయIi. జsతకాi జన] న తFం ఉత3 ాçాఢÐ1

ాహâవc క ర7 సంబంధమ1ను, కY సంబంధమ1న5 ా| పÔా¡çాఢ
ఉన5 ా| వలన కY సంబంధమ1 సVష' మగ1చున5=>. =4ాారక $ి¶ 
ర జన]ా| సVష' మ1 aేయ1చున5=>.
మEj5 ఉ=4హరణ జsతకమ1ల:
జsతకమ1ల:
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7tాహమ1
!ే=v
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The greatest Indian AstrologersAstrologers-1
Sri Narendra Desai 1924-2001 [April]

-Left side Sri C.S.Patel and right side Sri Narendra Desai.
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Thumb based birth time rectification – here one remembers the legend of all
astrologers, unknown to Indians but known to Americans, the great late Shri
Narendra Desaiwho has been unparelled till date. Those who came in contact
with him were and are still in awe of him and his astrology; he had the ability to
predict your birth time from your thumb within seconds of meeting you.
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Unfortunately his knowledge has not been allowed to come out by vested
interests.
Thumb impression is the best methods of birth time rectification. However,
only 4 experts in India are known to know about it, one of the best among them
was the Late Narendra Desai, a great legend in USA, but unknown in India.
Another finest and practical method is rectification through tallying life events
with dasha and gochar. Amongst the popular writers, Shri K.N. Rao has stressed
upon it. Event based rectification systems are tricky, especially when dasha is
used to verify the life-events, since dasha are open to diverse interpretation and
variations.
[ Dennis M. Harness, Ph.D] says about Narendra Desai

[ An important question still remains to be answered: Is there any
evidence of commentary on the outer planets from ancient Vedic culture? In
1994, I had the good fortune of meeting the renowned Hindu astrologer and
Vedic scholar from India named Narendra Desai. For many years until his death
in April 2001, he taught workshops and gave private consultations throughout
the United States. While sharing his knowledge at a Vedic Astrology conference
in the Washington D.C. area in 1994, he began to speak about the importance of
the outer planets. According to Mr. Desai, he saw an ancient Vasistha Nadi
palm leaf in a museum in Madras, India, which predicted that three important
grahas or planets would be discovered by the jyotishis of the Kali Yuga. The
great seer Vasistha was the author of a number of hymns in the Rg Veda (dated
3000 BC) and was considered a great priest of the kings. According to the
ancient palm leaf the names of the grahas or planets would be Prajapati, Varuna,
and Yama. The palm leaf went on to reveal that the jyotishis of Kali Yuga
would need to decipher the significance and meaning of these powerful grahas.
It was refreshing to hear a traditional jyotishi from India speak with such an
open mind toward the influence of the outer planets.
The late Narendra Desai also felt that Pluto was a higher octave of Mars, the
ruler of Scorpio, in classical or Vedic astrology. After his recent death in April
2001, several of Narendra Desai’’s devoted students have continued to share
some of his thoughts on the outer planets. One student recently wrote to me that
Narendra would emphasize the importance of an outer planet making a close
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aspect (conjunction, trine, opposition) to another planet. For example, he would
give special emphasis to a natal aspect between Mercury and Uranus for
indicating astrological skills. He also utilized the outer planets in his
compatibility work and they were treated as somewhat challenging in nature. He
also confirmed that for the spiritual understanding of the natal chart, the outer
grahas or planets are very important. The type of spiritual practice or sadhana
can be revealed in a Vedic consultation. For example, bhakti or devotional yoga
indications traditionally associated with Sukra or the planet Venus may also be
revealed through Neptune, a higher octave of Venus. A jnana or wisdom path
may involve a powerful Uranus, a higher vibration of Mercury. A person with a
prominent Pluto may want to explore meditation practices that involve Shiva,
Kali or Yama worship. Thus, a specific sadhana may be reflected through the
outer planets as well as other traditional indications in the Vedic chart.
In summary, a strong case can be made for the study of the outer planets in
modern Vedic Astrology. The true spirit and philosophy of the Vedas was to
keep an open mind to all forms of truth. The challenge of integrating this
information into the Vedic system is the work of the neo-vedic astrologer of the
new millennium. The research should be done with an open mind while still
protecting the tenets of traditional Jyotish. As the great seer Narendra Desai
stated to one of his students; Never mind what others say about the outer
planets; they are there, we must use them!]

Jaimini Bi-lingual Magazine

Sep 2017

Page 26

Quiz-1
బహâమ1 1116 `
ఈ Cం=> జsతకం పEXiం, 2019 ఆంధF ాష' ¢ ఎ5కలలD Ðమ1ఖమంF గం
ఉన5=4? లT=4? Ð !ెలగ1లDlా¯ ఇంl@షలD lా¯ 7వEంచవచు.
గత సంఘటనల , j5 7వరమ1ల 46 &éలD ఇవ¡బన7.
Last Date; 31-December-2017
జగbజగb DOB = 21-12-1972; TOB=1-27 A.M; POB=Pulivendula
YS R congress Party founded on 12- March-2011 ; 14.29; Idupulapaya.
యమIలయమIల ాFoన సంపF=4య!4 !4 ా|-నtాంశ
ా| నtాంశ-ఆర»ఢం
నtాంశ ఆర»ఢం , మMడూ
పEXiంa4i. పాశర 784నంలD 7ం^Æత3  లT=4 జౖ
అU*4 గYÊêంచవచు.జౖ
జౖ

 784నం లD ఏ ా|దశ

!" బటH *4 - K.P పEXiంచవచు

 పEXలన తపVసE.

మ1ఖంlా “జౖ

”784నం పEXiంచ ,వలం పాశర 784న 7^º@షణల పచురణక

$ీ¡కEంచబడవc.అందE 7^º@షణల tాE u4యI ,తFమ1ల!" అ'బ) - సం,కలD
వరRసlా పFచుEంచబడhను. ఎ5 &éలU*4 tాFయవచు.
!ెలగ1లD-lÛత

ÐFont; Size-14; Paper size -A-4

In English-Times New Roman font; Size-12; Paper size -A-4
*Good luck*
1

- 7జతల అ8>క:;న
< aÖ బహâమ నగదు పంచబడhను.
పంచబడhను.లT=4 బహâమ wత3 ం &%ంచబడhను.
చబడhను.
ఈ 7షయమ1లD
7షయమ1లD సంాదక=ే త=>
త=> ర® యమ1.
మ1.
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difficulties solved

From AM 1949 {68 Years back }

{ In the letters THE JAIMINI ASTROLOGICAL eMAGAZINE receives from the
readers, many Interesting questions are put pertaining to astrological and
scientific problems. Here are a few recent questions together with answers If
some Similar doubts are puzzling }
you why not write us about them? This service is free to all readers of the THE
JAIMINI ASTROLOGICAL eMAGAZINE
Q. 1. If two enemy planets exchange houses (ie - Sun and Sdurn) do they
become temporary friends and turn into acquaintance?
A... Panvarthana or exchange of houses has a such nothing to do with
temporary friendshIp. Temporary friendship is guided only by planets being at a
particular distance from each other Planets , the second, third, fourth, tenth,
eleventh and two fifth houses from any other planet becomes his tatkalika or
temporary friend . Those in the rest of the houses become temporary enemies.
In the example quoted, Sun can be in Caprlcorn or Aquarius with Saturn in Leo
for a Panvarthana or Exchange. In either case, he will be also a temporary
enemy of Saturn. Thus the Sun and Saturn become only Ati-satrus (bitter
enemies when they are in exchange.
Q. 2. What IS the sigmficance of Atmakaraka? I have no where seen It
defined. Has It any connectIon with a person's finances?
A... Atmakaraka's nature, as defined and described by the Sage IS (A 1, P 1, S 12) lis prime nature has been discussed, and its slgOlficance thus
made out. 'Of course, it has connection With the Dahve's finance and all the
houses It bel ng the cardinal ruling planet of a person's hfe, Influences every
house of the native through connecilon etc, With other planet~ and various
houses But the connectIons etc., are to be Interpreted
In terms of Jalmlm Sutras and not other wise The greatest commentator, Nil·
kantha in hiS Tlka says,-If the atma· karaka planet be ID dech ne sIgn, or
('onJOined With malefics etc, tllen dung the dasa-3ntardas3 period, It gIVes
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pain, creates bondage, causes Imprlson ment, confinement etc "బంధ*4=>
బంధ*4=> దుఃఖదః
kాf|
kాf| while if it be in exaltatIon, or conjoined With benefics etc; , then It Will
create circumstances for the release from the bondage of the worldly affaIrs,
" Ñ కా3 భవ"
భవ or other wise, an atmakaraka under adverse conditions of the
horoscope tend, the native to commit sins, create bondage in the mundane
word,- ాపకర] పFవృ3 =4¡ా బంధనదః"
బంధనదః while a favourable Atmakaraka paves the
way to virtue, salvation and so on అనుకలసు3 జsనÑ కా3 kాf"
kాf The above
Sanskrit quotations are from Nllkantha's Tlka on definiton and nature of
Atmakaraka.
Q. 3. In Adhyaya I, the signficance of Atmakaraka is described. Does the
10th from Karakamsa or the 4th or 9th or any house from Karakamsa refer
to the Navamsa Kundali or the Rashl Kundali?
A... All the houses referred to in Ch I, P 2 do refer to the lOth, 4th, 9th and other
houses from Atmakaraka's position in the Navamsa chart, and not to Rasi
Kundali at all. Treat the Atmakaraka planet of the Navamsa Kundali as the
Lagna, and the other houses as its 2nd , 3rd and so on in this way. apply the
sutras of ch 1, P. 2 and you will get marvelous predictions from the horoscope,
provided it is correctly drawn up.reasons.
Q. 3. What combinations will make one (a) a successful author, (b) a competenl
photographer?

A... Mercury should figure as the planet indicating the profession at least in one
of the several ways-by being lord of the Navamsa in which lord of 10th is
located. or by being lord of the house, or by being the strongest planet in the
horascope, etc. The degree of success will depend upon the strength attained by
that planet in the horoscope \b) SCOR PIO should figure prominently in
connection with the Proffessonal bhava by being the 10th . by lord of 10, being
located there. or by containing on the strongest planet of the huroscope etc.
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చర నtాంశ దశ [39వ
వ దశ]

-
“సమగY
సమగY జౖ



८



జషం”లD 38 దశల 7వEంచబ4ëU, ా¯ ఈ చరనtాంశ
 జషం

ద^ా784నం ఏపcస3 కంలDనూ లDనూ లÄంచలTదు, ాత అkా'¢లI క :Jగజb
ౖ లD 1948
August =v 784నం ఉన5=>. అ=> 7వEంచబడhతన5=>.ఈ దశ క4 మరణాల
ర®యమ1న ఉపగపడhను.
ఉపగపడhను. జౖ

 మహE కంఠతః ఈ దశ మరణమ1నక

ఉపగపడhన aె&Vి *4డh. ఇ=> యమబద :;<న=> Conditional Dasa, అందE ఈ
దశ వE3ంచదు.
సూ || చరనtాంశద^ాయIం ధనá 3-2-34
Death can be found out by Chara Navamsha Dasa.
గతంలD ఈ సూ!4FC తపð tాఖIనం aే^ారR, నtాంశదశలD చరా| దశలD జsతకడh
మరణంచున

XY సుX కమI) క)

[1955
1955 లD తమ 3-4 అ84యIల ఇంl@ అనుtాదంలD]

&x*45రR, ా అ=> తపð. ఎందుaేతననlా,చరనtాంశద^ా అనుపదమ1నక
సప3 /7భC3 aేయlా చరనtాంశద^ాయIం
చరనtాంశద^ాయIం అను పదమ1 ఏరVన=>. నtాంశదశలD
చరా|దశ అనున=> 7గYహtాకమ1వల@ లÄంచదు.ఆ అర¶ మ1 ావలqనన5
నtాంశద^ాయIం చ అ ఉం4i.

ఈ దశ ఎవEC వE3స3 ుం=>?
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అ8>ార సూతFమ1ల .- సూ || ,త3 -*4p4ం
*4p4ం Eపc-ªగ
c ªగ-,త3
ªగ ,త3 కా]ణ|||| 3-2-35
అనlా, లగ5-ఆత]ారకలనుం, ఆరవ kా¶*48>ప 3-6-8-12 kా¶నమ1లందున5పcడh
ఈ దశ వE3ంచును. ఈ CYం=> మMడh సూతFమ1ల జౖ

 784నమ1లD బలIEష'మ1ను

సూ,ంచును. సూతFమ1లD లగ5-ఆత]ారక పదమ1ల స¡-&ి
స¡ &ితృ-చం
ృ చం=4
చం=4Fః అను
సూతFమ1నుం అనువృ3 lా వచును.చన ¢ పదమ1 అనువృ3 lా ాదు ,ారణం
ఏ

టంట, మరణాల ర® యలD చన ¢ లగ5:;చట aెపVబడలTదు.

సూ ||ఇన
||ఇన-ా
ఇన ాYం ªగః ాFమIణం ధనá 3-2-322
అనlా, ర7-కYలక 8వ ా| దశ-అంతరశల మరణమ1ను కilEంచును.
సూ || క
Y రగYÊష
Ó  స=ోEష'á
సూ||
ాహâ చందFl స=ోEష'á
సూ|| శ-ాహâ
శ ాహâ-చందF
సూ||
³  స=ోEష'á
సూ|| ణ4శYUష
6-8-12 kా¶నమ1లందు క
Y ర గYహమ1లన5aÖ జsతకడh పcటO'న t+ంట*N మరణంచును,
క
Y రగYహమ1ల ఏ7? అనlా “నరప
నరప జయచా”
@ న5=>.
జయచా గYంథమ1నందు ఇటH
^Æ@|| శనరx ాహâ !4¡ాః
!4¡ాః క
Y ాః,
çాః వÁః||
ాః, ^ºçాః
వÁః||
క
Y రయ1క3 బ1ధః క
Y రః AణచందFస3pెవ
ౖ చ||
చ||

2

- బలకృçా®నంద tాఖtాఖ ర7-ాY ష' మ మ8ే య

మÁగబహâలం య=4¡ గ

హ 7tNక3వః| అథ

=>¡U³ “బF
బFహ]ణ
ం, సంపF “మÊÓశ¡ా=> బFÁ]ంతమIయ1E
]ణ యIవన]ÊÓశ¡ార
¡ార
ార ద^ాంతమIయ1ః”ఇతక3
ద^ాంతమIయ1ః
వతయందరయ| “మÊÓ
మÊÓశ¡రబFహ]ణ
]ణాదంతః”
ాదంతః
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అనlా శ-ర7-ాహâ-తవcల క
Y రగYహమ1లనబడhను. E!" aేన
E బ1ధుడh క4
క
Y రగYహమగ1ను, Aణ చందుFడh క4 క
Y రగYహమగ1ను.
సూ||
సూ|| మÊÓశ¡ర-బF
¡ర బFహ]ాదంతః 3-2-33
సూ||
సూ|| బFహ]ణ
]ణ యIవన]ÊÓశ¡రర
¡రర ద^ాంతమIయ1ః 2-1-55 అ Ð ండవ అ84యమ1లD
$ి¶ ర ద^ా పFకరణమ1లD బFహ] య1న5ా| wదల మÊÓశ¡రRడhన5 ా|పరంతమM
ఆయ1వc ఉండhన aెపVబన=>. ఈ చరనtాంశదశలD మIతFమ1 మÊÓశ¡ర
గYహమ1నుం బFహ]గYహ పరంతమM ఆయ1వc ఉండhను.$ి¶
$ి¶ రదశక ఇ=> వకమ
గYÊêంచవలయ1ను.
ా¯ ఇకxడ ఒక మ1ఖ7షయమ1గమంచవలయ1ను.

దశ ఏ7ధంlా ాFరంభం అవcతం=> ?
1- జన]లగ5మ1 బ¸$
ి ా|-చరా| అUనaÖ wదటO నtాంశ!" దశ ాFరంభం
అవcతం=>,తరRtాత దశల వరRసlా వkా3U.
2-జన]లగ5మ1 సEా|-చరా| అUనaÖ లlా5f ఎ

దవ ా|C wదటO

నtాంశ!" దశ ాFరంభం అవcతం=>.
3- జన]లగ5మ1 సEా|-$ి¶ రా| అUనaÖ =4 ఆరవ ా| wదటO నtాంశ!" దశ
ాFరంభం అవcతం=>,
4-జన]లగ5మ1 సEా|- =>¡స¡వా| అUనaÖ =4 సప3 మ ా| wదటO నtాంశ!"
దశ ాFరంభం అవcతం=>.
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lEiన ాలక ద^ాకYమమ1 లగ5మ1Þకx wదటO నtాంశ!*N ాFరంభమగ1ను.
అనంతర దశల సE ాలక t+నుకక-బ¸$
ి ాలక వరRసlానూ నడhkా3U.
jందరR లగ5ం గలననుసEం, ద^ా ాFరంభం aేయIల అ*45రR,ఎలIగంట
తలIలగ5ం- 4˚ గలలDఉన5పcడh ండవ నtాంశ!" దశ ాFరంÄంa4ల అ*45రR,
అ=> తపð, ఎందుకంట “7ష:J
7ష:J త=4=>ర5tాంశః
5tాంశః”
శః అ మహE సూతFం,అందుaేత
ఆ=>నtాంశ*N గYÊêంa4i.మక ారణం- జsతకడh లగ5ం ,వE గలలD 29˚
జ]ం,నaÖ ద^ా ాFంభం ,వE నtాంశ!" wదలవcతం=>. అపcడh ఆ ా|ద^º ,వE
దశ ావల$ివసు3ం=>.కనుక అ=> తపð.
ా| బలమ1బలమ1 ఏ ా| అU*4 ఆ ాశ8>ప!" క*4, చూడబ*4, లT=4 బ1ధగ1రRలaే క*4, చూడబ*4 ఆ ా| బల:;న
< =>lా గYÊêంa4i.
ఈ చరనtాంశదశలD
చరనtాంశదశ ద^ా సంవతmరమ1ల పFా|C 9 సంవతmరమ1ల.
సంవతmరమ1ల. అంతరశ 9
*+లల,
ల, 7దశ 22 ª||
ª|| 12 గంటల.
గంటల.
లగ5- ఆత]ారకలక 6- 8- 10-12
10 12 ాల మరణమ1చును.
మరణమ1చును.
లగ5-ఆత]ారకలక 3-6-8-12 ాల అEష'మ1చును,కనుక ఈ ాల
జsగYత3lా పEXiంచవలయ1ను.
=4¡ర-బహ
=4¡ర బహ ాల
ద^ా ాFరంభా| =4¡రా|- వర3 మIన ా|దశ =4¡ర ా|నుం ఎన5వ ా| అగ1*Ø ఆ
ా|C అన5వ ా| బహా| అగ1ను.
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ఉ=4హరణఉ=4హరణ ఓç 11-12-1931 [ 5-13 మ|| క
క tా4 ] to 19-01-1990
ాహâ

లగ5ం
గ1రRగ1రR

ఓç
చందF -కజ
కజÑ
కజÑశ

ర7ర7

త

కY-బ1ధ

6

ఈ జsతకమ1లD షçాö8>ప కYడh అష' మంలD ఉ*45డh, కనుక చరనtాంశదశ
వE3స3 ుం=>.లగ5ం సEా|-$ి¶ రం కనుక లlా5f ఆరవ ా| లD wదటO నtాంశ నుం,
దశ ాFరంభంఅగ1ను. అనlా :Jషం నుం చరనtాంశదశ ాFరంభం.తదనంతర దశల
వరRసlా వkా3U. రR 69 సం|| ల é7ంa4రR. వృ|కా| దశలD మరణంa4రR.
:Jషం-వృషభం-

థునం-కాxటకం-$ింహం-కన-తల -వృ|కం దశల వa4U,

వృ|క ా|లD ర7 ఉ*45డh,అ=> =4రారక[సప3 మ ారకడh] ా| అUన=>.
ఉ=4హరణ ÐXY &ి,7.నర$ింÁావc.21-06-1928;

చందF

కY-

కజకజ

త

ర7ర7
బ1ధ

6

XY
&ి,7.నర$ింÁావc
గ1రRగ1రR
శ
ాహâ

లగ5ం
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ఉ=4హరణ జsతకమ1లD- లగ5మ1నక ఆరవ అ8>ప అUన శ 12 లDఉ*45డh,
కనుక ఈ చరనtాంశ దశ వE3స3 ుం=>. జన]లగ5మ1 సEా|- =>¡స¡వా| కనుక =4
సప3 మ ా| /నం wదటO నtాంశ కాxటకం!" దశ ాFరంభం అవcతం=>.కాxటకంసE
ా| కనుక తదనంతర ాల t+నుకక వkా3U.
కాxటకం-

థునం-వృషభం-:Jషం-/నం-కంభం-మకరం-ధను[- వృ|కం- ఇపVటO

వరక 9 ాలయIU 9x9=81 , అనంతరం తలIా| దశలD రR 2004-12-23వ
!ే=vన మరణంa4రR.తలలD ాహâవc ఉ*45డh.క
Y ర గYహమ1లqౖన ర7-శనుబ1ధుల
చూసు3*45రR.
ఆత]ారకడh=
ఆత]ారకడh=బ1ధుడh ; మÊÓశ¡ర గYహం=
ం=శ;
శ; బFహ]గYహమ1=
మ1=క¬డh;
క¬డh;
మÊÓశ¡ర-బF
¡ర బFహ]ాదంతః మÊÓశ¡ర గYహమ1నుం బFహ]గYహ పరంతమM
ఆయ1వc ఉండhను.అనlా శ ఉన5 ా| $ింహం wదలj క¬డhన5 ా|
థునం వరక ఆయ1వc ఉండhను. ా¯ ఇచట కాxటకం నుంo తల వరక
ఆయ1వc లÄం,ం=>.
లగ5-ఆత]ారకలక 3-6-8-12 ాల వరRసlా .వృ|కం-కంభం-:Jషం$ింహం-.ఆత]ారకడh
ఆత]ారకడh=
ఆత]ారకడh= బ1ధుడh,ఈ
బ1ధుడh బ1ధుC $ింహం- వృ|కం-మకరం-వృషభం
అEష' ాలqౖన7.టOC క
Y ర గYహ సంబంధం లTదు. తలలD ాహâవc ఉ*45డh.క
Y ర
గYహమ1లqౖన ర7-శ-బ1ధుల చూసు
3 *45రR.కనుక తలIా|దశలD మరణం జElEం=>.
*******
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ఎందుక
ఎందుక జష ^ాస3 ం_ అభ$ి
అభ$ింa4i ?

-Y.V.L.N Prasad
1. జం పð లIంటO=> అ;
అ
2. జం aేదుlా ఉంట

ంగ1డhC అడë ం పడhతం=> అ &%దల aె&Vి న మIటల జష

^ాస3 మ
_ 1లD లDతక t+ల@ T j=v !ెలసు3ం=>. అందుక*N ఆ ^ాస3 ం_ వంటబటO' న tాళÍÎ aె&V
మIటలక ష¼
' రం ఎదురవcతం=>. అందు జషం మMో కను5 వంటOద,
 చూ$
కంటOC కనపడన7 కనబడhతంద పF మEయ1 సతం క4.
క4 ావcన జషం
ఎవEjరక tారR *NరRకంట మం,=> పFస3 ుత కiయ1గమ1లD.
కiయ1గమ1లD
సర=4lా aె&V మIటలలD ‘Extreme’ అ*N మIటను సర¡ kా84రణమ1lా
tాడh!4రR,
< పదమ1ను అంత ఎకxవlా tాడరR.
tాడh!4రR ా¯ =4C
=4C వక:;న
tాడరR ఈ మIటల*N
ఉచ’,
¯చ’
ాFమIణక:;న
< tNద గYంధమ1లలD ‘ఉచ
ఉచ ‘¯చ
¯చ అ*N పదమ1ల!" ఉదహEk3 ారR.
రR ా¯
టO జషxడh tా!ే ష¼
' రం wదలవcతం=>. ఈ పదమ1లక అరమ1ల
*4ణ
మ1నక ండh t+ప
ౖ cలI గల బÒమ],
ౖ c
*4ణమ1నక
బÒమ] బÒరRసులI ఉంటHం=>. ఒకటÑ +positive t+ప
సూ,$3 ,

ండవ=> –negative

t+ప
ౖ c సుళÍతం=>.

అందుక*N ఎకxవమం=>

జషxల మాద పÔరక:;న
< :Jiమ1సుగ1ను ధEం,నటH
@ j5 7వరమ1ల ^ాస3 _
పFారమ1 aెపVకడదు అ 7వాల =4, tNk3 ారR.
రR
సలÁ సం t+Îనtాడh డబ1
డబ1i, ‘JACK ASS’ అవc!4డh.
అవc!4డh ఇవ¯5
మన tNదమ1లను నమ]లT $ి¶ C =4E ఇసు3ం=>. లT=4 ÊÓతtాదులక li aెయ4C
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ఒక అవాశమవcతం=>. మనం మIతFం రత
రత =ేశం tNద భM

అ,
అ కర] భM

అ

మన lపVతనమ1ను ‘మI
మI !4తల *N !4lారR – మI మMతల tాసన చూడం’
అ*NలIlా aెపð కంటమ1.
కంటమ1 *NరRలT tాC ఆత] జsనమ1 !ెi$ిన XY రమణ మహE
లIంటOtారR ‘¯t+
¯t+వª !ెలసు!
సు ¯ కçా'లక మMలం !ెలసు3ం=>’ అంటరR.
అంటరR అ=>
!ెలసుtాలంట
సుtాలంట ఈ ^ాస3 _ ఔసన తపVదు.
తపVదు
య¬¡దంలD !ె
ౖ 3 Eయ అరణకం =4¡ా !ెiయaె&V lపV రహసం ‘మంతF
మంతF
పcషVం’
పcషVం సం=ేశం.
ం ఆలయIలD@నూ,
నూ మంగళకర:;న
< పÔజs=>ాలD@నూ ,వª@ 78>lా చ=>tN
మంతF౦ ఇ=>.
'ాం ఆయతనం tNద'; సృ~ి' Þకx అ$ి¶ !4¡5 గYÊంê చు అ,
అ
'ఆయతనtాb భవ'; అందుగ1Eం, ¯లD ¯tN అంతా¡$ి7 అగ1 అ
'య ఏవం tNద'; అ=ే సతం అ !ెiయaేస3 ుం=>.
ఫiతమ1lా అlE5, tాయ1,
tాయ1 భM

, న !4Fల,
ల సూర చందుFల అందర» ¯టOలD

tాసం కilEన tా అ,
అ అ5ంటO ¯ ఆ84రం అ !ెలసు3ం=>.
అ=ే ఈ జష ^ాస3 _ అసమ1లD ¯వc aే$న
ి అంట ¯లD అంత@నమ1lా ఉన5
ఆత] (split personality) తన గత జన]ల ఫiతమ1lా ర»ా5 మIరRసూ
3 ఆత]
పరమ1lా

అం=>న

జsనమ1!"

జనన

పరంపర

jనkాlEk3 ందన5

స!45

!ెలసుక౦
< ధEం,న శరం అంట పFస3 ుత ¯ ర»పం
సుక౦టవc.
టవc పంచభM!4త]క:;న
!4!4xiక:;న
< అహ౦
3
శరపc ఆఖE
అహ౦ారమ1!" é7సూ

ణమ1లలD వృ84 aే$న
ి

ాలI5 గYÊంê , ఆ84]క:;<న $ి¶ C aేE అంతా¡$ి7 ాలTక jందర»,
jందర» అంతా¡$ి7
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kాధనక గతమ1లD aే$న
ి కర]ల పFవం

అరమU³ $ి¶ లD éవన మనుగడ అంతమU³ సూచనల !ెలkా3U.
U
^Æ@|| యస స¡ సమIరంః ామసంకలVవEÝ!4ః
జs*4lE5దగ కా]ణ4ం తమIహâః పంతం
తం బ184ః
&%ౖ ^Æ@కం భగవ=vÇ త లD చతర అ84యం జsనగంలD XY కృష
® aే
aెపVబన=>.../కందE
/కందE !ెi$ిన=ే. వలం జsన పEపక¡త ారణమ1lా aే$న
ి కర]ల
దÊêంపబడ!4U అన5 7షయం.
7షయం అ=ే గ1రR,
గ1రR తల సంగం ఈ జsన మIరÇ మ1నక
=4E చూ& జష ^ాస3 _ గం.
Ù లం అన5 జౖ
గం త *4:
*4 వ

 సూతF౦ ÑABC

మMల ారణం.
ారణం
ఓం పFధమమ1lా మIనవ é7తం Õగ ారకం ాకడదు.
ాకడదు య1గ ధర]ం
అనుసEం, ధర] Aణత గ1E3$3 పFజల ఆశయం ఎందుక Õగ é7తం &%ౖ మల@!"ం=ో అర ం
అవcతం=>. tNద ర¡చనం కృత య1గం *4టO=> ాబటO'
ాబటO' ఆ !ే4 పFస3 ుతం ఇలI
కనపడh!"ం=>. అందు పF é7 అంతరR]ఖులqౖ జన]క ారణం కనుxtాi.
కనుxtాi
ఆత] kాAB!4xరమ1lా aెపVబే =ెవ
ౖ దర
దరనం అంతరR]ఖుై ఉన5పðే kాధం.
kాధం
అపcే పF é7లD భగవంత దర
ి ఆlా
దరనం గమంచవచు.
గమంచవచు ా aే$న

, ాFరబ ,

సం,త కర]ల ారణమ1lా é7 బÊêరR]ఖుై ‘పcనర&ి
పcనర&ి జననం – పcనర&ి మరణం’
మరణం t+ౖపc
మల@ టం వల@ Ñ kాధనక దూరం అవటం జరRగ1తం=>.
జన]జన]ల ారణమ1lా పEణ
 ×ం=>న ఏ j=> మం=ో అంతరR]ఖులqౖ
పcªగలD అడhగ1 మ1ందుక tNk3 ారR.
రR tాEలD /రR ఉం4లంట ఈ జష ^ాస3 _
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అవlాహన అ మ1ఖం.
@ ఫలమ1ను ఇaే=> éవన
మ1ఖం ఆ84]క éవనం క*45 ఎ*Ø5 టH
అంతరR]ఖం.
అంతరR]ఖం
ఆ84]కత ాబÕU³
ాబÕU³ జన] పరంపరక సoలతను ఇ$3 ఈ ^ాస3 _ జsనమ1
గత జన]ల కర] ^ºçా5 ర»]లం aే$ి é7త గమI5 Ñ పధంలD సుళÍ3ం=>.
అందు పF ఒకxEC ఆ84]కత క*45 ఈ ^ాస3 _ జsనం ఉత3 మ :;న
< =>.
ాబÕU³ జన]ల సoలత మ1ఖమI!
మ1ఖమI కర] ాÊê
ాÊêతమ1 మ1ఖమI!
మ1ఖమI అన5=>
é7కన5 ఐకం
అడhగ1 మ1ందుక t+యం. /
ఐకం.
కం ాబటO' 7జ త!" ఆలD,ంచం...అడhగ1
éవన గమం / aేతలD@*N వcం=> అ గ1E3ంచం.
జషం !ెలసువడంలD మనక అం=ే 7షయ జsనం:
నం
01.

జsతక చకYం =4¡ా మనకన5 పEధుల !ెలkా3U.
U అలIl మన బలÊË
బలÊËనతల

!ెలkా3U.
U é7త ఋణ వFత, త=4¡ా శతFత¡ం !ెలkా3U.
U
02.

మª జsతక చకYం పEXలన =4¡ా కంాటOiట
iట/ ౦
౦దవం పE

!ెలkా3U.
U శతF
03.
అ8>గ
04.

వయసు

తల

తFత¡ !ే4 !ెలసు3ం=>.
ననుసEం, వaే

సమసలను జsతక

చకY

పEXలన

=4¡ా

ంచవచు.
ంచవచు
ఉ=ోగ 7షయమ1లలD మన ఋణ రం ఎంత?
ఎంత అందుక మనక అం=ే ఉా8>

అవా^ాల ^Æధన aేసువచు.
ువచు
05.

భ,
భ అభ మ1హûర3 ర®యం బటO' మన౦
మన౦ aే$ పF ప అర వంతమI!
ంతమI ా=4!
ా=4

అ !ెలసువచు.
సువచు
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అనుకం4 aే$ j5 పనుల అంట మన మ$ి3 çాxC వaే సూచనల వల@

ఒకx $%కనులD మనం సుక*N ర® యIల వల@ జEl :Jల/
 డh అంచ*4 tN$ం దుక
జsతక చకY పEXలన ఎం!" =ోహదాE.
అసం wదల&%ట'ం …… శYదlా
వలం

ఆకరణ

ారణమ1lా

^ాస3 మ
_ 1ను

అర ం

aేసువ4C

బదుల

సదు=ే శమ1!" *NరRం.
/ కర] ాÊêతం ఎలI జరRగ1తం=ో !ెలసుం. సంకలVం అన5=> é7త
గమమ1lా ఉంేటటH
@ చూసుం.
ధన సంాదన jరక ాక / సం *Nర¡ం.
ాలపcరRష ధన kా¶నం,
నం సప3 మ kా¶నం కY=>, ధనం $ీ3 _ ారకం,
ారకం
జsనం పcరRష ారకం,
ారకం పంచమ,
పంచమ నవమ kా¶*4ల ఉన5త 7దక kా*4ల.
kా*4ల
బFహ]చర =v లD నడhమ1క దరÀల !4డh ఎందుక కడ!4ª గYÊంê చం.
భC3 పÔరక:;న
< ఆ84]క éవనం ాబÕU³ జన]లలD మనసుm అంతరR]ఖం ాtాల
రRకంటì aే$ పFయత5ం.
త5ం ా =v !" ఈ జన]లD అంతరR]ఖులU³ అవాశం
ఉన5పðడూ వaే జన]ల సం ఆాట పడటం Eకల వFతక /రR బసల
అUనట@ .

- : లDాసmమkా3 సుm
సుm*Øభవంత : -

*******
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Argala – The Linchpin

-Shanmukha Teli
“There is much to be discussed about Argala” – so say the experts on
Jaimini System. Yet, we never find a clear cut explanation of this concept. Of
course, never did I. Am I going to clear the confusion regarding Argala in this
article? No, then what is the purpose of this post?
Well, the purpose of this post is to write a very small introduction of this
concept. While I was going to archives of some of the yahoo groups, I found
that even the experienced teachers writing a natural malefic in 2nd house gives
a malefic Argala. Yet, there are some silly argument that a planet in Virodha
Argala sign do harm even if no planet in Argala sign. Some scholars write,
planets in 2nd, 4th, 11th houses from any house give Argala for that house. These
are very much contrast to the basic concept of Argala. This article is to
introduce the Argala concept in a step by step basis, with reference to the
commentaries.
Sage Jaimini stated his divine science with the word “Upadesam”. The
letter “U” refers to Lord Shiva. Hence Sage invocating Lord Shiva’s feet started
his description of the science. According to Yadava Kosa, the letter “U” refers
to Lord Vishnu. So, it can be understood that the Sage invocated Lord Vishnu
also. Now, Updesam is a imparting the knowledge in a very mythological and
secretive way. Thus, became this Jaimini System is a very secret branch of
divination and has been kept for centuries. The very next sutra deals with
aspects.
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अिभपँयत ऋ ाण १-११-२
२ abhipaśyanti ṛkṣāṇi 1-1-2
पाभे च १-११-३
३ pārśvabhe ca 1-1-3
तना
४ tanniṣṭāśca tadvat 1-1-4
तना तत ् १-११-४
Translation: The above three sutras explain that Signs do aspect the frontal
signs, signs in both sides and the planets there in aspect as the signs do. Here it
is to be understood that Sage Jaimini gave importance to the frontal aspect. So,
it is very important to first look at the frontal sign aspect, and then go from
lateral aspect.
So, what Sage is instructing us? He first explained how Drishti to be
reckoned from signs in contrast to the Graha Drishti. It is just like telling this
another type of aspect. Then, he instructs us which does have aspect. That is,
explaining planet in these signs have aspect. As a sign always have aspect on
the opposite and beside signs, which is permanent doesn’t add the dynamism
that translates the horoscope unless there is a planet. The planet in a particular
sign having aspect in Rasi Drishti will add the dynamic influence.
Let me state another Vriddha Karika explains that aspects be calculated
only for planets, not for the signs, though we use the misnomer term Rasi
Drishti.
चरःथः ःथरगं पँयेत ् ःथरःथः चररािशगम ्।
उभयःथं तूभयगो िनकटःथं )वनामहम ्॥
carasthaḥ sthiragaṁ paśyet sthirasthaḥ cararāśigam |
ubhayasthaṁ tūbhayago nikaṭasthaṁ vināgraham ||
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Then, comes the very important sutra as follows.
दारभा/यसशूलःथागळा िन3यातुः १-११-५
५ dārabhāgya śūlasthārgaḻā nidhyātuḥ 1-1-5
As most of the students know, दार = 4, भा/य = 2 शूल = 11.
Translation: So, the planets in 4th , 2nd , 11th from the ******, give Argala.
Most scholars interpret the above word as sign. Is it correct interpretation? This
question needs to be asked by every student as my guru puts it Argala is the
linchpin of the Jaimini Astrology. Without understanding this Jaimini will ever
be hard nut to crack. The keyword here Jaimini puts in is िन3यातुः
What’s that? It’s literal meaning is the one which has sight. So, the 4th, 2nd and
11th houses from the aspecting one provide the Argala. Which is the Aspecting
one? Is it the sign, or all signs, or Lagna, or all the bhavas?
As Sage Jaimini mentioned all signs do aspect, then is there a need of the word
Nidhyatuh in the above Argala sutra? Even without the word, the meaning
suffices to say that 4th, 2nd, and 11th are the Argala places.
Another point as mentioned a couple of paragraphs above, Sage mentioned
above only another drishti in contrast to longitudinal based Graha Drishti. So,
here aspecting ones in the above Argala sutra are only the planets and NOT the
signs. If Sage wanted to mention that signs without occupancy of a planet do
aspect, then there is no meaning of specific word Nidhyatu as all signs become
Nidhyata.
So, it is evident from the discussion above that only we need to calculate Argala
for aspecting planet. This aspecting planet is also called Drashta which is an
equivalent term of Nidhyata.
*******
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कामःथा तु भूयसा पापानाम ् १-११-६
६
kāmasthā tu bhūyasā pāpānām 1-1-6
Translation: This next sutra talks about the more than two malefic planets
constitute Argala. Why more than two, why not only two? The key word here
isभू
भूयसा,
सा which is plural. In Sanskrit we have sigular, dual, and plural in contrast
to many other languages. So, only more than two malefic planets in 3rd house
constitute Argala.
7रफः नीछ लामःथा )वरोिधनः १-११-७
७
riḥphanīca kāmasthā virodhinaḥ 1-1-7
Translation: The planets in 10th, 12th and 3rd respectively provide obstruction
(virodha) to the Argala formed by the planets in 4th, 2nd and 11th houses.
न यूना)वबला १-११-८
८
na nyūnāvibalāsca 1-1-8
Translation: The planets in the Virodha Argala signs do not obstruct when they
are small in number or weaker than the planets in Argala signs.
This is very important rider as the smaller in number don’t obstruct the Argala
is fine, but if they are equal in number, then we need to ascertain the relative
strength of the both parties and then decide the result. This is often overlooked,
for the planets equal in number in both Argala and Virodha signs is not very
common.
ूा/वत
९ prāgvat trikoṇe 1-1-9
ूा/वत ् )ऽकोणे १-११-९
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Translation: Similarly, the trinal signs (5th, 9th signs) Argala may be understood
in the above lines.
Most commentators seems to understand that 5th sign is Argala sign and the
9thsign is Virodha Argala sign. Here, it is to be noted that the Sage used plural
word “TrikoNe”, which means that both trines are Argala signs. The, which are
the Virodha Argala signs? The riddle can be solved by taking an alternative
argument that if planets are in 5th house cause Argala, then planets in 9th cause
Virodha Argala and vice versa.
)वपरBतं
१० viparītam ketoḥ 1-1-10
)वपरBतं केतोः १-११-१०
Translation: The Argala shall be reckoned in reverse manner for the sign
occupied by Ketu.
It clearly indicate that for the signs occupied by Ketu 10th, 12th, and 3rd are the
Argala signs and 4th, 2nd and 11th are respectively the Virodha Argala signs.
Why, we need to calculate in reverse manner for Ketu? As Ketu moves in
reverse, so do the Argala calculation. If that is the case, then we need to
calculate reverse manner to Rahu as well
To support this argument, we have some classical references “viparītam
rāhuketvoḥ” as an alternative text. This needs to be probed further.
Nevertheless, it clearly proves the concept of Argala be calculated only for
planets, not to the signs.
Thus far, we have three types of Argala. Is there any difference between them,
or they are same? For example is a planet in 4th is equivant to the planet in 5th?
The answer is NO. There is a clear cut classification between these Argala,
which I introduce below.
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The Argala can be divided into three main concepts.
1. Primary Argala
2. Visesha Argala
3. Trikona Argala
Primary Argala: The planets in 4th, 2nd and 11th places form primary argala.
Any planet either natural benefic or malefic in these primary Argala place
constitute Subha (Benefic) Argala. So, the believed notion of a natural malefic
in 2nd house is bad is not acceptable in Jaimini System. Any planet will have a
benefic bearing on the aspecting planet, if it is placed in the respective Argala
houses. Similarly, we need to ascertain the strength of the planets Virodha
Argala signs.
Visesha Argala: Only more than two malefic planets in 3rd house provide a
benefic Argala and this Argala never be obstructed. This is a special case of
Argala, which is rare and we can observe this type of Argala in the charts of
Queen Victoria etc.
Trikona Argala: In this Argala, only benefic planets in 5th or 9th house
constitute benefic Argala. For example, any natural benefic or an exalted planet
in 5th house from aspecting planet results in benefic Argala, which is basically
results in Dhana Yoga. Similarly, natural malefic or debilitated planet in
5th house doesn’t provide Argala at all. Further Rahu in Trine definitely spoils
many positive Yogas in the chart.
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Well, why do you need to believe this classification, while this is not explicitely
stated in Jaimini Sutras? The answer lies in the following indispensable
-Vriddha Karika.

भय पुEय )वनाभावािु रहु शुभागळम ्
ःफुट गो Gेया भावाHु )वपरBतागळम )वदःु
यःय पाप शुभोवा)प महःतेत शुभागळे
तेन िे(युIे) तम ल/नम ूाबJय ूाबJयमोपकJपते
यKद तःमात महःतऽ )वपरBतागळ ःथतः
तेन िे(युIे) तम ल/नम दौबJयमोपकJपते
Translation: Bhaya = 2, Punya = 11, vina = 4 houses from the aspecting planet
are subha Argala places. Sphuta = 12, ga = 3, jneya = 10 houses are the
virodhargala places. Either benefic or malefic planets in the above said Argala
places results in Subha Argala. The planet aspecting Ascendant having Argala
will strengthen the Lagna. If at all, planet aspecting the ascendant is having
Argala obstructed by planets in Virodha Argala places, will results in weakness
of the Ascendant.
As you can see from the above Vriddha Karika, it is very clear that any planet
either malefic or benefic in the Argala places results in Subha (Benefic Argala)
only and if the aspecting planet without being obstructed by Virodha Argala
will result in strength to the bhava. So, we have an authentic information about
Primary Argala. What about the other two? To be frank, we can’t find much
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description or usage of this Vishesha Argala involving only malefic planets in
the available ancient commentaries, but for its mention in the Jaiminmi Sutras.
The Trikona Argala was mentioned in Jyotisha Phalaratnamala 5th chapter as
“Kone Paadamiti Brivanti”. Sri Krishna Mishra mentions a variety of Argala in
quantifying the strength of Argala and allots one quarter strength to the benefic
planets in Trikona places. Remember he mentions only benefic planets in the
trines and any planet in other Primary Argala places.
In the above Karika, it was mentioned only about the Ascendant only. Why only
Ascendant? The answer is that it is the planet which aspects the Lagna with
unobstructed Argala gives the Raja Yoga to the native. We will go into Argala
Raja Yogas, may be, in Part 2 of this write up.
*******
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శC3మంతైన :J847 kామర¶ ం కలtాడh ాజsజ ను సమర¶వంతంlా అమల
aేయ1tాడh ధర] Xలత కలtాడh. ార కశలడh రవంతడh సూ ]బ1=>
కలtాడh.చందుFడh $ి¶ రా| లDవcం ఐ=ో kా¶నం &%ౖ జౖ
ాహâవc&%ౖ జౖ

దృ~ి' పంచమ kా¶నంలD

 దృ~ి' - కృంlEన మనసు tాకలత కilEనtాడh

ారాంశ /నం లD ప!ే జsతకడh సూVE3 =4యకడh ¯మంతడh. ారాంశ
నుం మMో వంలD ాపగYహం ాహâ ఉన5ందువల@ మం, 8ైరవంతడh
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సంాదన 7షయంలD భ ఫi!4లను కలగజkాU. త అరÇ ళ "7పతం త"
ావcన తవc నుం t+నుకక లqCxం,నపcడh లlా5త
3 పంచమI=>ప అUన
క¬డh!" త అరÇ ళ కilEం=>.
=vC ఎ

దవ kా¶నమ1లD గYహం లTనందున పFబంధకం లTదు తవc ఇaే

భC3,జsనం, t+ౖాగం అ=ై¡త $ి=>C అమరత¡ ల C lాన:J kానం అ *4ను
ఈయనను సంlత kామI ! ను aే$ిం=>.
గదగYహంం ఒక గYÁC lా అ*N $' ట[ ఎపðడూ వసు3ందంట ఏ=ై*4 గYహం ా|
చకYంలD లlా55 నtాంశ చకYంలD లlా55 లT=4 =ే
F ాxణచకYంలD లlా55
చూ$ినపðడh ఆగYహం గదగYహం అవcతం=>.
ఈ జsతకంలD ా| చకYంలD లlా55 బ1ధుడh చూసు3*45డh. =ే
F ాxణ
చకYంలD తల అUన చర ా|లD ఉం =ే
F ాxణ లగ5ం $ి¶ రా| అUన $ింÁ5
చూసు3న5ందున గద గYహం అUం=> సప3 మ దశమI8>ప బ1ధుడh $ిమIలక
ారకెన
ౖ ాహâ న తFంలD $ి¶  *õం=> ాహâవc, అరÇ ళ కilEన త న తFంలD
న తF

పEవర3 న

=ే
F ాxణంలD

బ1ధు!"

కల$ి

=ే
F ాxణలlా5f

తృయంలD

లlా58>ప ర7 =ే
F ాxణ లlా5త
3 గారకైన క¬ జౖ

 !4

Aంచడం వృ3 లD అతన5త |ఖాలక ఎ=>lాడh.
ారాంశ ా|లD కYడh ఉఛô ×ం=>నందున అ8>ారం ాజయIల
$ిమI ట రంగంలD అతన5త kా¶నం ఉన5త పద7 అనుభ7ంచడం జElEం=>.
ారాంశ /నం అUనందువలన jంతాలం అÄవృ=> j5టOయందు నష' మ1
Âక 7షయIల కంట ఆ84]క 7షయIలయందు ఆసC3 ధర]బ1=> t+
ౖ ాగం
ఉంటU. లlా58>ప గ1రRవc ారాంశ నుం దశమ లD ఉం లlా55
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kాధన tN=4ంత గYంp4ల చదవడం తన బధతను

సకYమంlా ర¡Êêంచడం అందE బlªగ1లను సకYమంlా ర¡E3ంచడం సత గ1ణం!"
పFవE3ంచడం జరRగ1తం=>.
tాహనగంచందFః క7ం క7శందFం పశత&ితృయl|
tాహనగం "చందF
ాYశం=ేF తతః Y తృU³
తృU³ tాహ*4ర tాb."
ాb కYడh చందుFడh
పరసVరం దృ~ి' కilE ఉన5ందున tాహనమ1ల ఎకxtారగ1దురR. "ఆత]
ఆత] ారా
ారాf
ాf
తృయ షషö వ సమః ాపశ ాజstÐ భవ3 " ఆత]ారక గYహమ1 నుం
తృయ షషö kా¶నమ1లలD నtాంశలD 3 లD ాహâవc ఆª kా¶నంలD శ ాజ
సమIనుడh.
సంlతం

-

సంlతం

అపÔర¡కళ.సంlతగ15ల జsతాలలD

పÔర¡పcణ

7^ºషమ1న

పటH'బే

ధునా|C ాFమ1ఖం ఉం=>. లగ5ంలD శ

సప3 మంలD గ1రR,బ1ధ,రవcల*45రR అ8>క గYÁలన5ా| బల:;<న=>. tా ాల
వృషభ తలల. ఆర»ఢలగ5ం కన అU తలIా| =>¡య :;< కY దృ~ి'
lాతFసంlతం

ఇపðడh

సంlత

క½"^ాలలa4U

=4లD

lYలa4U.

అU*4గ1రRవc దగÇ ర *NరRక*45రR కనుక =vC ండవ వం సుtాi
ాలTéC t+@ *NరRtాలంట 4 వం చూ4i. ారాంశ /నం ప!ే tాEC
సంlతం అంట &Fమ ాటల ాే మం, lాతFం క4 ఉంటHం=> ారాంశ నుం
తృయ వమ1 వృషభం అ8>ప కYడh ఆత]ారకడh అU /నంలD ఉఛôలD
ఉ*45డh కజ శనులక సంబంధం నtాంశలD కilEం=> మృదంగం తబలIల,
నtాంశలD ఆర»ఢలlా5f =>¡యI8>ప అUన బ1ధుడh న తFంలD కYడh
నtాంశలD ఆర»ఢలlా5f తృయI8>ప మEయM నtాంశలlా58>ప మం,
lాతFం,నtాంశ లగ5ంనుం, పంచమI8>ప గ1రRవc స¡AతFమ1లDవcం ా|లD
బ1ధు!" కలవడం &%l
ౖ ా బ1ధుడh గద గYహం అU ఉండడం 2, 3, 5
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అ8>పతలక సంబంధం కilE ఉండడం #ిేల tాదం పటH'బం=> లగ5ంలD
వCYం,న శ లగ5 చతా8> ప మEU" చతాf చతా8>ప బ1ధుడh &%ౖ
 ణ పcటO'న 15 ª¬లక తi@ మరణంచడం జElEం=> అందువలన tాళÎ
అమ]మ]lాEంటOC పంపడం జElEం=> ,న5తనంలD*N అత పFభను గ1E3ం, సంlత
7=4¡ంసుడh ారRపi@ ామకృష® య పంతల lాE దగÇ రక పంపడం జElంE =>.
ఇకxడ *N*õక 7షయం పFయ5ం,న పద  7వEంచ4C పFయ5kా3ను
ఏవC3అU*4 స ఏరంగంలD &రR పFఖIతల సంా=>k3 ాª ఏరంగంలD 3 E
ఆEÝk3 ాª aెాVలంట =4 దశమవం నుం !ెలసుtాi
ఇకxడ !4జక గYంథంలD 7వEం,న 3 E సహమను సువడం జElంE =>
=vC సూతFం గ1రRడh- పcణ సహమ+లగ5ం, మ1ందుlా పcణ సహమను
కనుxtాi. పcణ సహమ=చందుFడh- ర7+ లగ5ం
చందుFడh 212°.20
ర7

- - - . 80-50
------------131.30
------------------

లగ5ం + 262°-23 =.

393.53--360=33°-53

2) గ1రRవc - - పcణసహమ+లగ5ం= 3 E
గ1రRవc.

69°--19

పcణసహమ- - - 33°-53
-----------------
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35°-36
---------------+.

లగ5ం 262°- 23
----------------

=.

297°-23

3 E సహమ 27° -49 లD క¬ న తFంలD పం=>
క¬డh ారాం^ాf 11వ kా¶నంలD ఉం లlా5త3 దశమI8>ప, ారాం ^ాత
3 చతర
సప3 మI8>ప అUన బ1ధుడh !" కi$ి ఉండటం దశమ వం చందుFడh న తFంలD
పడడం ఆ చందుFడh ారాం^ాf పంచమ kా¶నంలD స¡Aతగ
F తడవడం ఏ రంగంలD
అU*4 3 E స*4]*4ల లభమవc!4యన5=> ఇంతక*45 సVష' ంlా
!ెiయకయకxరలTదు.

మరణం,న ª¬ 22-11-2016

1- లlా58>ప- - - - =>¡స¡ వ ా|లD B
అష' మI8>ప- - - - - $ి¶ ర ా| లD A పÔా®య1వc
2- లగ5ం- - - =>¡స¡వా| B
చందుFడh- - - - - - - $ి¶ రా| C
3- లగ5ం- - - - - - =>¡స¡వా| B
ãా లగ5ం- - - =>¡ స¡వ ా| B
మIధమIయ1ాయం ; wత3 ం /ద 80 సంవతmాల
మIరకా| నుం, షçాö8>ప ఏ నtాంశ ా| Aంచు*Ø ఆ ా^ాంతర లD
మృతవc ాగలదు. ఆయ1

ారకైన శ లగ5ంలD ఉం =>¡య తృయ

ారకెన
ౖ నtాంశలD $ింహంలDఉ*45డh, ారాం^ాf =>¡యం :Jషం మEయ1
ారాం^ాf అష' మం నtాంశ లగ5ం క4 అUన తలను జౖ

 దృçా'
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Aస3 ున5ందున ాణ ల దశలD10/7/2010
నుం 10/7/2018 వరక
దశలD
జరRగ1తన5 $ింహ దశలD ారాం^ాf మIరక ా| =>¡యం నుం షçా'8>ప
బ1ధుడh చరా|లD ఉం $ి¶ రా| మEయ1 శ ఉన5 ా| అUన $ింÁ5
Aంచడం ా^ాf సప3 మం =>¡ స¡వ ా|లD ఉం క*4 ా|  జౖ

దృçా'

Aంచడం aేత $ింహా| దశలD క*4ా| అంతర శలD 10/7/2016 నుం
10/11/2017

వరక జరRగ1తన5 దశలD మIరకం జElE “=>7జ lాన గంధరR¡ల

గ1ంెల =>గÇ 1రనlా” ఈ lానగంధరR¡డh అమరపcEC అElా4 !ెలసు3న5=>
tాసం 7స3 రణ aే మరణం దశను తకxవlా 7^º@~ించడం జElEం=>.

*******
In Somanatha’s view Highest degree holder is “Bhagadhika” Atmakaraka is- Says
Somanatha –he is “Wellknown to all”, Is he highest minutes holder ? as taken by
Sri Vemuri Ramammurty garu?

कारको नाम भागािधकः | आTमकारकःतु ूिसUः शाVातरै रेवावगतWयः |
ःवकार कःतु )वल/नािधपः तXलाबल ूकारं तु उHरऽ वआयते | दशाकारकाःतु
यःयां दशायां ये वआयते त एव | तान[युतरऽ )ववृणम
ु ः |
1- Karaka 2-Atma karaka 3- Sva karaka 4- Dasa Karaka 5- bhava karaka.
1-Karaka means who travels more degrees in a sign.2 -Atmakaraka is well
known to all.3-Sva karaka means lord of Asc. His strength will be explained in
later chapter. 4-Dasa karaka is the lord present Dasa. Thosewill be explained
latter.
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[ లD
లD సభ ఎ5కల ]

బహâమ3 1116 `
ఈ Cం=> జsతాల
జsతాల పEXiం, 2019 రత=ేశ ఎ5కలలD ÐపF84నమంF గం ఏ
ా'C ఉన5=> ? Ð !ెలగ1లDlా¯ ఇంl@షలD lా¯ 7వEంచవచు.j5
j5 7వరమ1ల
ఇకxడ ఇవ¡బన7.
7.
Last Date; 27-February-2017
1-న
నందF Ñ DOB = 17-09-1950; TOB=11-11 A.M; POB=Vadanagar [Gujarat]
2- BJP founded on April 6, 1980 . at 11:40 AM in New Delhi.
3-Congress [I] –founded on 2 Jan 1978, 11.50.AM in Delhi
4-Sonia Gandhi- 09-12-1946 ; 9.00 P.M; Lusiana
యమIలయమIల ాFoన

సంపF=4య!4

!4

ా|-నtాంశ
ా| నtాంశ-ఆర»ఢం
నtాంశ ఆర»ఢం

పEXiంa4i. పాశర 784నంలD 7ం^Æత3  లT=4 జౖ
అU*4 గYÊêంచవచు.జౖ
జౖ

,

మMడూ

 784నం లD ఏ ా|దశ

!" బటH *4 - K.P పEXiంచవచు

 పEXలన తపVసE.మ1ఖంlా “జౖ

”784నం పEXiంచ ,వలం పాశర

784న 7^º@షణల పFచురణక $ీ¡కEంచబడవc.అందE 7^º@షణల tాE u4యI
,తFమ1ల!" #బ
ి వ
F E- సం,కలD వరRసlా పFచుEంచబడhను. ఎ5 &éలU*4
tాFయవచు.
!ెలగ1లD-lÛత

ÐFont; Size-14; Paper size -A-4

In English-Times New Roman font; Size-12; Paper size -A-4
3

- 7జతల అ8>క:;న
< aÖ బహâమ నగదు పంచబడhను.
పంచబడhను.లT=4 బహâమ wత3 ం &%ంచబడhను.
చబడhను.
ఈ 7షయమ1లD
7షయమ1లD సంాదక=ే త=>
త=> ర® యమ1.
మ1.
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5- Amit Sha -10-22-1964; 5-25 A.M; Mumbai

*Good luck*

www.jaimini.org
sampathkumar57@gmail.com
Contact through eMail only.

Estd - 1991
Jaimini Jyotisha Kendram
Kakinada 533 003
Andhra Pradesh
INDIA
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PinPin-pointing “parents death” in “Niryana Shula Dasa”

- Dileep .T

In Niryana shula dasha , we can pinpoint the death time of the Native’s
Parents
1) The antardasha sign aspected by the sun or venus in the sula (5th,9th)
dasha sign reckoned from the sign occupied by the sun or venus whoever
is stronger , is fatal to the father.
2) The 5th or 9th antardasha sign reckoned from the sun or venus in the dasha
sign aspected by the sun or venus , is fatal to father.
3) The antardasha sign aspected by the moon or mars in the 5th or 9th dasa
sign reckoned from the moon or mars is fatal to mother.
4) The 5th or 9th antardasha sign reckoned from the moon or mars in the
dasha sign aspected by the moon or mars , is fatal to mother.
5) The dasha sign occupied or aspected by the 8th house lord from the moon
or mars or the sula dasa sign reckoned from the moon or mars.
6) The dasa sign occupied or aspected by the 8th house lorm from venus or
sun or the sula (5th,9th) dasa sign reckoned from the sun or venus , is fatal
to father.
7) If janma lagna is Aries ,Leo dasa sign is fatal to father, Cancer dasa sign
is fatal to mother.
8) The dasa sign occupied or aspected by sun and mercury is fatal is father.
9) Generally Leo,Capricorn, Aquarius dasa signs are fatal to father.
10) Generally Cancer ,Libra,Taurus ,Scorpio dasa signs are fatal to father.
11) If the sun or venus whoever is weaker , is connected with malefics by
aspect or conjunction , the sula dasa signs of the sun or venus or the dasa
signs aspected by the sun or venus are fatal to father.
12) If the Moon or Mars whoever is weaker , is connected with the malefics
by aspect or association , the sula dasa signs of the moon or mars are fatal
to mother.
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14) If the sun or venus whoever is stronger if connected with the benefics the
sula dasa signs from the sun or venus, or the dasa signs aspected by the
sun or venus ,are fatal to father.
15) If the moon or Mars whoever is stronger is connected with the benefics ,
the sula dasa signs from the moon or mars are fatal to mother.
16) If the sun or venus is connected with Saturn , Mars , Rahu/Ketu , by
aspect or association , death of father is probable before 12 yrs of age of
the native.But the aspect of the sun or any benefic may avert it.
17) If the Moon or Mars is connected with Saturn , Mars Rahu/Ketu by aspect
or association , death of mother is probable before 12 yrs of age of the
native.
NIRYANA SHULA DASA:
This is one of the Most famous dasha “NIRYANA SHULA DASHA”
which is used only for death time calculation.
EXAMPLE CHART- Name- Sri M. Sampath Kumar.
Date:
May 21, 1957; Time:
7:53:16 pm
Time Zone: 5:30:00 (East of GMT) ; Place:
Kakinada

Parents death took on- father of the native died in November 3 , 1969
- Mother of the Native died in January 25,1993.
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FATHER DEATH TIME ( NOV 3,1969 )
DBA- CANCER/GEMINI/AQUARIUS.
NOTE: Here the RULES 8,9,11,15 are applicable here
1) RULE 8: The dasa sign occupied or aspected by sun and mercury is
fatal is father.
Applicability: Here the sun posited in Taurus sign aspects dasha sign
cancer and mercury posited in Aries and this sign aspects Aquarius
Prathyantara Dasa .
2) RULE 9: Generally Leo,Capricorn, Aquarius dasa signs are fatal to
father
Applicability: Here the Aquarius is Prathyantara dasha when his father
death time.
3) RULE 11: If the sun or venus whoever is weaker , is connected with
malefics by aspect or conjunction , the sula dasa signs of the sun or
venus or the dasa signs aspected by the sun or venus are fatal to
father.
Applicability: Here Malefic Rahu posited sign Libra aspects Sun,Venus
posited sign
Taurus.
4) RULE 15: If the sun or venus is connected with Saturn , Mars ,
Rahu/Ketu , by aspect or association , death of father is probable
before 12 yrs of age of the native.But the aspect of the sun or any
benefic may avert it.
Applicability: Here Malefic Rahu posited sign Libra aspects Sun,Venus
posited sign
Taurus. .That’s why Native father died when Native is 12
yrs of Age.
MOTHER DEATH TIME ( JAN 25,1993 )
DBA - LIBRA/AQUARIUS/ARIES.
Here the RULE 3,RULE 4,RULE 10 RULE 12 are applicable here.
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RULE 3: The antardasha sign aspected by the moon or mars in the 5th
or 9th dasa sign reckoned from the moon or mars is fatal to mother.
Applicability: Here the Moon posited in sign Aquarius and Mars posited in
Gemini sign. Dasha Libra is 5th sign and 9th sign from Mars and Moon
respectively and Moon posited sign Aquarius aspects Libra
RULE 4: The 5th or 9th antardasha sign reckoned from the moon or
mars in the dasha sign aspected by the moon or mars , is fatal to mother.
Applicability: Here the antardasha Aquarius is 9th from Mars and dasha
Libra is aspected by Moon posited sign Aquarius.
RULE 10: Generally Cancer ,Libra,Taurus ,Scorpio dasa signs are fatal
to mother.
Applicability: Here Libra is Dasha was running during his mother death
time.
RULE 12 If the Moon or Mars whoever is weaker , is connected with the
malefics
by aspect or association , the sula dasa signs of the moon or
mars are fatal to mother.
Applicability: Here Mars is stronger and Moon posited in sign Aquarius is
aspected by Aries sign where Malefic Ketu posited .

*******

