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-ాస7 ద
: ృష ంస శబj 5రచన తప Kెాpర;.కనుక “-ాస7
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- S.©.ావ" ా అాయం
11-01-2004
Sri Vemuri Ramamurthy Sastri
I had heard about the late Sri Vemuri Ramamurthy Sastri from
many people coming from Andhra for many decades and never met him.
Some praised him sky high for great predictions, some criticised him for
wrong readings. It appeared intriguing to me that a person who made
such great predictions as people said could fail so badly, so very badly.
Some failures are common to all astrologers but how could he fail so
badly ? The question remained unaswered because people talking about
him were not astrologers. It was a case which needed sympathetic
understanding.
Then I personally had some occasions to hear of his predictions
absolutely first hand when people came to me with his written
predictions. These people had some papers with them. In one sheet was
the horoscope and navamsha , and sometimes other vargas with
1) Seven karakas of Jaimini.
2) Padas prepared without any rules of exception which Sitaram Jha
wrote about.
3) Jaimini dasha calculated, sometimes mentioning the dasha he
used and many times there was no mention of the dashas.
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4) He seemed to know more than twenty Jaimini dashas which he
sometimes mentioned in his written readings in which he gave his
astrological reasons which I have not seen any other astrologer do. It is
how I discovered the use of Mandook Dasha which he mentioned many
times in his readings giving dasha periods.
The readings were read out to me because the people who had it,
told me that there were some unpleasant parts which could not be
shown to anyone. Even if they had shown it to me, I could have read
them very slowly because they were in Telugu. I have been terribly out
of touch with Telugu because I spent my life in northern India after my
infancy in the south.
I noted the horoscope and the dasha calculation etc in my records
and heard the readings read out to me. After the person concerned left, I
poured over the horoscope and tried to figure out how Sri Vemuri
Ramamurthy Sastri had given those predictions. So you must remember
I took mental notes mostly but applied whatever principles I could find
out repeatedly to other horoscopes and picked up valuable tips not
available in any book.
I will refer to them in subsequent mails.
Yours,
K.N.Rao.
Editor, Journal of Astrology,
F291 Saraswati Kunj, Patparganj, Plot No 25,
I.P.Extension,
Delhi 110092
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ఈ అమP'(త
 జST
ౖ 5 ఉప'ేశ సూత పఞxమv{1NయమP
మథుర కృషg మ7 -ా8ి7 : ా '1ా

ాద ంకటరమణ 'ెవ
ౖ W° ల నుంXY

రaంద భగవ ాh Kేన
 '(. a '1ా సంప కAమv®

వదj కA Kేన
 '(. '>55 సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనమP< పపథ
 మమPా ఈ ఇ-మvగజS
మvగజS©
ౖ లC
పచుంచుచు1&మP.
చుచు1&మP.

సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం - డవరప" సంప కAమv® -ాh
ాh1డ

జST
ౖ | సూ<ేష
 $ పఞxమv{1Nయః స ాNఖNః
పఞxమv{1Nయఃపఞxమv{1Nయః పథమాదః { 58 సూ<1ణf }
అథ పఞxమv{1N
పఞxమv{1N పథమః ాదః
  

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

అNౖ రనN1 5-1-39
సంసbృత

ాNఖNః- అనN1 = దుష ా¶ ాప¢ స అనN1= ప±తం భవ Eవః |

సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- \ౖన Kె\pి న 6ాrనమPలకA ాపగహ సంబంధమPన&K·
అ¸భ ఫRతమPలA జర;గPను.
య1సంఖNమను'ేశః సమv1¹ 5-1-40
సంసbృత

ాNఖNః- సమv1ం = వాºణ1ం, య1 య1 ా¶ష$ ఉపలబ» వాºణf

సంభవం, త1 తత¼ంఖvNకT<ేష$ వºష$ తత7 దుక7 ఫలv5 పకలp|యv| Eవః|
సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- ా¸లకA ఎ5& సంవత¼రమPలA వచుx½ అన&వ
సం|| లC మPఖN¾న ఆ యv ఫRతమలA సంభంచును.
పథమ-చVభయv1ం
మ చVభయv1ం అలvpరr
అలvpరr కపయమvశx 5-1-41
సంసbృత

ాNఖNః- పథమం,చాదుNభయvంతం కపయ మv సంఖvNా5 వాºణf

భవం <ేష$ ¸E¸¿ష$ ఉక7 ఫలష$ ¢ాNను6ాణ పదరÀ|యTతNరr ః |
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ాటqh

KెపpబXYన ¸E¸భ ఫRతమPలA ఆయv సం||మPలలC జర;గPను.
దుర+గః దుశÀ51 5-1-42
సంసbృత

ాNఖNః- గహసN చత$jÂ సంభవ వృÃÄ'(ర పం గÅణ1ం పదరÀయ|

దుర+గః=దురృÆః, శ51 జ°తవNః|
సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- గహమPలకA 1లAగP '(శలందూ ఉండ వృÆమPలను
గx వంచుచు1&డ.శ5 వలన దద వృÆమP <ెలAసు4న వచుxను.
బPధ-గPర;ENం
బPధ గPర;ENం ఫలసఫలv 5-1-43
సంసbృత

ాNఖNః- బPధసు7 ఫలవృÆః, సఫలసు7 గPZ |

సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- బPధ గహమP వలన ఫRంచ5 వృÆమ-గPర; గహమP
వలనఫRంచు వృÆమ <ెRయPను.
¸ణ ప"షp వృÆః 5-1-44
సంసbృత

ాNఖNః- సp/ారrః..............................

సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- ¸క గహమP వలన ప"Çిpంచు వృÆమP ఏరpడను.
అంత6ా¼V E½ః 5-1-45
సంసbృత

ాNఖNః- E½స¼ా-ా అంత6ా¼ర వృÃÉ భవ|

సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- ర గహమP వలన లCపల రసమ, 6ారమగల
వృÆమP ఉండను.
చj ణ
Ê ÃËణ
 1ం 5-1-46
సంసbృత

ాNఖNః- చనj Ê సా-ా ÃËV భవ|
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సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- చందగహమP వలన ాలAార; వృÆమP ఉండను.
కంటా'(ః కAజ 5-1-47
సంసbృత

ాNఖNః- కAజ సా-ా కంటా'( వృÃÉ భవ |

సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- కAజగహమP వలన మPళo Kెటl J ఉండను.
బలvబల సఫల-ఫలÍ
సఫల ఫలÍ జ°¢త -.షః 5-1-48
సంసbృత

ాNఖNః- బEలvబలన సఫల ఫల వృÆసు7 కలp|యT Eవః |

సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- గహమPల బలvబలమPలననుసం ఆయv
వృÆమPలAండను.

మరణ {1నమP

బP{ేన జ°న పÎరం 5-1-49
బPధ-¸ా
బPధ ¸ాENం తటE 5-1-50
బPధ-శ5ENం
బPధ శ5ENం అశ5ా<ే 5-1-51
కAజ-శ5
కAజ శ5-చంద
శ5 చంద-ాహÏస¼ం5ాతః 5-1-52
బPధ-¸
బPధ ¸ందు-గPర;ః
ందు గPర;ః -.lషG Vగః 5-1-53
సంసbృత

ాNఖNః- సp/ారrః..........................
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ాNఖvNనం- బPధ గహమP వలన మరణ సమయమP జ°న

పÎరకమPా ాణమP డచును. బPధ-¸కAల వలన జల స[ప ాంతమPలందు,
బPధ-శనుల వలన \ిడగP పడట ల'1 దుN వలన, చంద-కAజ-శ5-ాహÏవ"ల
వలన టÐÑ
ౖ ాÒ- ాలl,ల'1 ,రgశ
ల'1 -.lషGమP , ఊ\ిత$
7 ల

ాNధులవలన , బPధ-గPర;-¸కAల వలన ఆ6ా7Ó

ాN{( VగమPల వలన మరణమP సంభంచును.

లగ&11
 $ 5-1-54
లగ&11ENం
1ENం యvవ క0 చత$ష ష
సంసbృత

ాNఖNః- లా&ష మvENం యvవ పరNంతం క0ాస¼ంభవం, చత$షpద

ఋÃ సూ\ిత-.x చత$షp'1'>||
సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- లగ&-అష మ 6ాrనమPలనుంXY ఎ5& ా¸ల దూరమPలC
క0రగహమPలAండ½ అంతవరక0, మయP చత$షpద ా¸లలC[ ంద 6ాrనమPలలC]
క0రగహమPలAండ½ అంత వరక0 ఆయPవ" ఉండను.
ాశNంశక దృాణÖ aతదృÇ  5-1-55
సంసbృత

ాNఖNః- ాశNంశక దృాణ×ౖా= ా¶,అంశక, 'ేాbతః త ాపNతNరrః|

సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- ా¶-న ాంశ-'ే
 ాbణమPల వలన క0X1 '>55
ప Rంచవచుxను.
న  E/ా 5-1-56
సంసbృత

ాNఖNః- ాప¢V న సంభవ Kే E

 పE ాః |

సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- ాపగహ సంబంధమP ల5K· మరణమP సంభంచదు.
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hయv\ి¢

హరºః 5-1-57
సంసbృత

ాNఖNః- ¸భాప¢ః హాºమరºః.............................

సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- ¸భగహమPలవలన ¸భ ఫRతమPల0, ాపగహమPల
వలన అ¸భ ఫRతమPల0 జర;గPను.
E శ¢ః VÇి 5-1-58
సంసbృత

ాNఖNః- E శ¢రØల అష మ ణÖ Eవః |

సంపతb± <ెలAగP ాNఖvNనం- ¸భ E ా{(పత$లA, అష మ ణ 6ాrనమPలందు
బలమPానున&K· ఆయPవ" అ{(కమPానుండను.
ఇత$Nప'ేశ సూ<ే ాNఖvN పఞxమv{1NయసN పథమః ాదః||
ాదః||||
...............................................................................................................................................స-.
స-.ష¹ 8-9-2017
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-సంప
సంప కAమv® డవరప"
ఒ జతకం సు45 ప'( అయPాjయ దశలA వంన ఘనత
ాఘవభటJ'(. ాఘవభటJ తన”జతక
జతక 6ార సంగహం”
హం ప"స7 కంలC 12 ఆయPరjశలA
వంK1డ. అందులC ఈ చరపాNయదశ ఎ5Tదవ'(. చరదశలA మడ రాలAా
వంK1డ..
1- చరదశ;
చరదశ;

[ఫRత దశ]
దశ] ;

1-4 ా¸లలC బల¾న'( గ_`ంK1R.

2- చరపాNయ దశ [ఆయPరjశ] ; 1-7 ా¸లలC బలన
¾ '( గ_`ంK1R.
3- చరపాNయ దశ [ఫRత దశ]
దశ] ; 1-5-9 ా¸లలC బల¾న'( గ_`ంK1R.
చరపాNయదశ [ఆయPరjశ] ఎలv చూX1లC ాఘవభటJ పద»  Kె\ిp, ఆ తర; ాత 45&
ఉ'1హరణ జతాలA వ67 ాను. మPందుా ాఘవభటJ సంసbృత

ాNఖN ఇటJ
l న&'(.

అ{(ార సూతం- \ితృ-లvభ
ృ లvభ ాణf<
యం [ జSౖ || సూ 2-4-7]
ాNఖvNనం-\ి
ాNఖvNనం \ితృ-లvభ¢ః
ృ లvభ¢ః
1Nనలగ&-సప7
లగ& సప7 మ¢ః

లగ&-సప7
లగ& సప7 మ¢ః

యః

పబలవ'1¶మvరభN

ాణÛ

పకృ

తమvరభN
చకవ-.న

ఆరంభా-.ః ష/ాÜష మవNష$ యః ాపదృVNా'(1 అ{(కః,ః,తÝ

ద-ా

ద-ాం

ఇ
|<1

ా¶ద-ాయvం

మృాK1N|
మృాK1N| ఇయంద-ా ద-ాంతర సం ా'ేస<ే ామvణf బÞ{1N|
బÞ{1N|
అ8ిGన&r అయPక7 ాాః[   ]-

-ßl|| నృణ1ం మృ-.Çణ


య¢ః ||
చరపాNయ<భ  | బలE చరపాNయం నత శ¶శ¶- లయ¢ః

Jaimini Bi-lingual Magazine

Oct 2017

Page 9

జయv 6-1±
1± 8 Ð|చ 12 ¿ష$ ాపదృÇి
ాపదృÇి ర;Ná ా|ా|
యసN త8ిG© మృం ం'1N సం ా'1 5శxయం వ'ే||||
<1తpరNం¾ ా¶5 గ_`ం పకృచక ±<1N దశలను
<1తpరNం లగ&-సప7 మమPలలC[1-7] బలన
6ా{(ం,ఆరంభ ా¶నుంXY 6-8-12 ా¸లలC  ా¶ ాపసంబంధమP âందు½ ఆ
ా¶దశ యందు మరణమP KెపpవలయPను.ఈ దశ ఇతర ఆయPరjశ< kRx
ఖxతమPా KెపటకA ామvణfకమPా గ_`ంచవచుxను. [ద-ా
ద-ా సం||
సం||లA
||||లA ఆ ాశN{(ప
వరక0 ల¬bh ంK1R.
¾ '( గ_`ంK1R].
ంK1R. అంతరjశలకA ద-ాా¶h 1-7 6ాrనమPలలC బలన
K1R
ఇందుకA వృద» ాా పమvణమP ఇటJ
l కలదు..
శ¶-లయ¢ః [కటపయ
కటపయ ±<1N శ¶ = 7; లయ = 1] అనా లగ&-సప7 మమPలలCబల¾న
ా¶5 గ_`ం పకృ చక±<1N దశలను 6ా{(ం,ఆరంభ ా¶నుంXY 6-8-12 ా¸లలC
 ా¶ ాపసంబంధమP âందు½ ఆ ా¶దశ యందు మరణమP KెపpవలయPను.
ాఘవభటJ ఇxన ఉ'1హరణఉ'1హరణ శాబj మPలA 1529 {( సంవత¼ర జNషÜ ¸ద» షÇిÜ
గPర; ారం ఘటqాః50-45 ; అనా  || శ 1604-06-2 ా 1-38.
ఇ'ే జతకం ãాదశక0
ãాదశక0దశక0 దరpణదశక0 Ðäలదశక0äలదశక0 చరపాNయదశక0-వరg
చరపాNయదశక0 వరgద దశదశ
ఉ'1హరణా ఇx మరణ 5రgయం Kే8
ి 1డ,
1డ, పÎరగంథమPలలC ఇంత వరమPా
 జతకమ ఇ5& దశల< చxంచబడల
ంచబడలదు.
ు.
ఈ జతకమPలC లగ&-సప7 మమPలC అనా, [నం-కనNలలC ,కనN బలన
¾ '(.
కనNనుం చరపాNయదశ ారంభన
¾ '(. కనN సా¶ ావ"న తర; ాతదశలA
నుకకA వచుxను. కనNకA 4సం||లA, అనంతరం 8ింహం-కాbటకం-Tథునం-వృషభంషం-[నం-కAంభం-మకరం- ధనుå- వృ¶xకం.......ఇంతవరక0 ద-ా సం||లA కమమPా
10-12-12-11-6-4-10-3-12-3 సం||లA వxన, Áత7 ం=89 సం||లA.
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ా 1-38

శ5 R

బPధ
బPధ
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శకం
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ాహÏ
ాహÏ

చంద
చంద
ã .ల

కAజ
కAజ

2-ఉ'1హరణ
ఉ'1హరణఉ'1హరణ M.Prabhakara Sastry; 1960-08-01; 14.55;Kakinada

1-7 ా¸లలC బలన
¾ '( 7, కనుక వృషభం నుం చరపాNయదశ ారంభం,సా¶
కనుక అనంతర దశలA

నుకకA వ6ా7. షం-[నం-కAంభం-మకరం- ధనుå-

వృ¶xకం-త$ల.......ఇంతవరక0 ద-ా సం||లA కమమPా 10-2-4-11-2-12-10-10-సం||లA
వxన, Áత7 ం=72 సం||లA.aర; త$లvా¶ దశలC /ధనుå అంతరjశలC మరణfంK1ర;.
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ఈ ా¶ లా&5h వNయా¶, లా&{(పh అష మా¶.
3-ఉ'1హరణ
ఉ'1హరణఉ'1హరణ N.T.R; 1923-05-23; 18.40;Nimmakuru.

1-7 ా¸లలC బలన
¾ '( 1, కనుక త$ల నుం చరపాNయదశ ారంభం, బ¿8ి ా¶
కనుక అనంతర దశలA వర;సా వ6ా7. వృ¶xకం-ధనుå-మకరం-కAంభం-[నంషం-వృషభం-Tథునం-కాbటకం; కమమPా 10-12-12-11-6-4-10-3-12-3 సం||లA
వxన, Áత7 ం=72 సం||లA.aర; త$లvా¶ దశలC /ధనుå అంతరjశలC మరణfంK1ర;.
4-ఉ'1హరణ
ఉ'1హరణఉ'1హరణ- Puttaparthy SaiBaba;1926-11-23;6.23;Puttaparthy[A.P]
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1-7 ా¸లలC బలన
¾ '( 1, కనుక వృ¶xకం నుం చరపాNయదశ ారంభం, సా¶
కనుక అనంతర దశలA

నుకకA వ6ా7. త$ల-కనN-8ింహం-కాbటకం-Tథునం-

వృషభం-షం-[నం-కAంభం-మకరం- ధనుå- వృ¶xకం.......ఇంతవరక0 ద-ా సం||లA
కమమPా

8-2-11-12-6-10-12-3-10-3-2-8

సం||లA

వxన,

Áత7 ం=87

సం||లA.aర; వృ¶xక దశలC మరణfంK1ర;.ఆరంభ ా¶ అన'(,ఇందు శ5అష మv{(ప బPధుడ,మvరకAడ¸కAడ,ర ఉ1&ర;.లా&{(పh సప7 మా¶.
5-ఉ'1హరణ
ఉ'1హరణఉ'1హరణ- OsamaBin Laden; 1957-3-10;23-30; Riyadh;

1-7 ా¸లలC బల¾న'( 1, కనుక వృ¶xకం నుం చరపాNయదశ ారంభం,సా¶
కనుక అనంతర దశలA నుకకA వ6ా7. త$ల-కనN-8ింహం-కాbటకం-Tథునంవృషభం-షం-[నం.......ఇంతవరక0 ద-ా సం||లA కమమPా 10-5-6-10-2-9-4-2-10
సం||లA వxన, Áత7 ం=58సం||లA.aర; [నా¶ దశలC 55వ ఏట మరణfంK1ర;.
[నా¶h అష మా¶లC ాహÏ8ిr , అష మా¶నుం చందదృÇి. వNయంలC DK
[బPధుడ
బPధుడబPధుడ Vemuri version]
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6 -ఉ'1హరణ- Sonia Gandhi ; 09-12-1946; 21.30.;Lusiana[Italy]

1-7 ా¸లలC బలన
¾ '( 1, కనుక కాbటకం నుం చరపాNయదశ ారంభం, సా¶
కనుక అనంతర దశలA

నుకకA వ6ా7. Tథునం-వృషభం-షం-[నం-కAంభం-

మకరం- ధనుå- వృ¶xకం.......ఇంతవరక0 ద-ా సం||లA కమమPా 10-12-12-11-6-410-3-12-3 సం||లA వxన, Áత7 ం=79 సం||లA.ah పస7 ుతం త$లv దశ 2025
వరక0 జర;గPత$న&'(.

*******
-ßl|| సదస జ°న సమP'1 సమPద+వం 'ేవ<1ప6ా'ేన
స జ°½త7మ రత&ం మయv 5మగ&ం సమ1 ా||
ా||||
ఆరNభటéయ¹-Vళ
¹ Vళ ాదం-49
ాదం
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Paralysis: If the lord of the Lagna occupy a sign ruled by Mercury or
Mars and be aspected by an inimical planet. Ex- NTR
Filaria: If lords of I st and 6th houses as well as Moon be posited in
dusthanas and are inMakara Navamsa.
Pleurisy: If Mercury or Mars occupy 6th house in double-bodied sign,
and are afflicted.

“A physician without the knowledge of astrology has no right to
call himself a physician.”

- Greek Physician Hippocrates, father of Allopathy
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“ज़” ५ 

-।ज़

॥   [



]

జMNషం ,వన ప15&, ప{5
( 5j¶సు7ం'(.అందువలన జతక చకమP
లC5 ఆయv గహ8ిr త$లను అనుసం “ భషN
భషN ,వన పథం”
పథం లCh ప ¶ంచX15h,
ఆయv షయvలను సమనయం KేసుకA షయంలC పాశర పద» లC E ా{(పత$ల
సంబంధమP

మvత

పగణfంచబడత$ండా,

జSౖT|

{1నమPలC

ఆయv

E ా{(పత$ల సంబధమP ాకAంX1, పదమPల కలకను క0X1 ప Rంచ వల8ి
ఉంటJం'(.అపడ మvత జతక చకమPలC5 ¢గ ప{(, స7 ృ సpషÜ మవ"త$ం'(.
అందు ఒక ¢ా5& ప RంKేటపడ తత¼ంబంధ ారకAXY|, అ{(ప| 5¶తంా
ప Rంచ5'ే ఫR<15& 5ా»ంచక0డదన& -ాస7 
: {(5 అనుసం, ఆర ఢ చకమPలC
ఏ పదమPల కలక ¢గ'1యకê, అటq ¢ా'1యక పదమPల 8ిr h పాశర
పదj లC గల Eవారక మయP E ా{(పత$లకA గల సంబంధమPను ఆర ఢపద
{1నమP< సమనయమP Kేయడం '1ా జతకం ëకb ప{( పదమP మయP
జతక 6ాr 5రgంచుటకA ఏ రకA ఎలv ఉపకస7 ుం'ో <ెలAసు కAం'1మP.
6ా{1రణమP ా ఆర ఢచకమPలC ఆయv పదమPలకA గల ¢గ '1యక 8ిr :
• ఆర ఢమPనకA '(యమP ాజNర ఢమగPట
• ఆర ఢమPనకA '(యమP నందు ఉపపదమPండట
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• ఆర ఢమPనకA చత$రrమP ాజNర ఢమPా|, ఉపపదమP ా| అగPట
• '1ార ఢమPనకA ఉపపదమP '(యమందుండట
• జనGలగ&మPనకA చత$రrమP, ాజNర ఢమPా|, ఉపపదమP ా|
అగPట
• ఆర ఢ - '1ార ఢమPలA ా|, ఆర ఢ Ð EాNర ఢమPలA ా|,
ఒ ా¶యందుండట ల'1 సమసప7 క 8ిr îందుట
• ఉపపదమP, ాజNర ఢమPలA ా|
-ార ఢమP, ఉపపదమP, ాజNర ఢమPలA ా| ఏకా¶ 8ిr îందుట
•

ాహన -ార ఢమPలA ఒకటq యగPట

• మం<1ర ఢ, EాNర ఢమPలA ఒకటq యగPట
• ాజNర ఢమPనకA, EాNర ఢమP '(యమందుండట
• ఆర ఢ, మం<1ర ఢ, '1ార ఢ, EాNర ఢమPలA ఏకా¶ యందు 8ిr 
కR ఉండట
• ఆర ఢ,

ాహ1ర ఢ,

ాజNర ఢ,

ఉపపదమPలA

ఏకా¶

యందుండట
• ఆర ఢ పదమPల5&యP మడ ా¸లయందు 8ిr îందుట
• పదమvRా ¢గమP
• అదుగPర; అ{(పత$లA కR8ి ఏ'ో ఒక పదమPనందుండట
• ఆర ఢ Ð ాజNర ఢమPలకA ా|,
ా|, ఆర ఢ Ð ఉపపదమPలకA ా|,
ా|,
EాNర ఢ Ð ాజNర ఢమPలకA ా| ష/ాÜషÜ క 8ిr  లకAండట

8ిr 
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• ా¶ చకమPలC5 గహమPల5&యP ఏ'ో ఒక ఆర ఢ పదమందు ఉండట
ా|, ల'1 ఏ ఆర ఢమP గహవïతమP ాకAంX1 ఉండట.
అ<ే, ఆర ఢపదమPలలC గల ఎ5T'( పదమPలను Sండ వర« మPలA ా
Eం ప Rంనటl <ే, ఆర ఢ,
ఢ, మం<1ర ఢ,
ఢ, '1ార ఢ,
ఢ, EాNర ఢమP (1,5,7,9)
లకA ష/ాÜషÜ క 8ిr  కలAగదు.
కలAగదు.
ా|, -ార ఢ,

ాహ1ర ఢ, ాజNర ఢ, ఉపపదమPలకA (3,4,10,12) ఆర ఢ

చకమPలC ష/ాÜషÜ క 8ిr  కలAగటకA అవాశమPన&'(. అందువలన ఈ ష/ాÜషÜ క 8ిr  కంటò
Áదటq

వర« మPా

EంచబXYన

లా&ర ఢ,

మం<1ర ఢ,

'1ార ఢ,

EాNర ఢమPల<, Sండవ వర« మPా సు4నబXYన ఉపపదమP,
ఉపపదమP, ాజNర ఢమPల<
ా|,
ా|, EాNర ఢ,
ఢ, ాజNర ఢ,
ఢ, ఉపపదమPల< ా|,
ా|, ఏరpడ ష/ాÜషÜ క 8ిr h ాజ ¢గ
8ిr  షయంా -.ష ా{1నNత KెపpబXYన'(.
ఎందుకంటò ఇటJవంటq ¢గమPలA జతక చకమPలC ఒకటq, Sండా ఉన&పడ
ఆయv EవమPలకA గల వNకతను తత¼ంబంధమPా వNక ఫRతమPలA, మడ,
1లAగPా ఉన&పడ ాజ¢గమPా మv అనుక0ల ¢గమPలAా అనుభవం లCh
ావడం జతకమPలలC గమ5ంచవచుxను.
ఈ -.షమPను పాశర పదj < సమనయ పనప"డ:
1)

లా&{(పh

దశమv{(ప

షషÜ మందు

ా|,
ా|,

వNయమందు

ా|

ఉన&పడ మvత ఆర ఢ '(యమP ాజNర ఢమవ"త$ం'(.
ఈ ¢గ ఫRత షయమPన లగ& దశమv{(పత$లకA గల ¢గ బలమP
ననుసం జతకAనకA అనుక0లమPా కR8ి వచుxట ా| ల'1 4ంత ర
సÅయపడట ా| జర;గPట గమ5ంచ వచుxను.
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ఆర ఢమPనకA '(యమPనందు ఉపపదమPండట వలన జతకAలA
సయంకృÇి, సయం పభల< అవృ'(j îందు<1ర;. పÎర ప"ణN ఫRతమలA
క0X1 పసుటమవ"<1.

3)

లా&{(పh

ాజN{(పh

అషÜ మమందున&పడ

మvత

ఆర ఢమPనకA చత$రrమP ాజNర ఢమP ాగలదు.
ాగలదు. ఇటq ¢గజతకAలA
సయంకృÇి< అవృ{( âందు<1ర;.
âందు<1ర;. ఇ'ే ¢గమPలC ఉపపదమPనకA చత$రr
8ిr  వలన అవృ'(» , బEధNత 5రహణ, జతకA5h గల 8ిr - గత$లననుసం
ఉంటó ఉంటJం'(.
4)

జనGలగ&మPనకA చత$రrమP ాజNర ఢమP ా|, ఉపపదమP ా|
అనప"డ 6ాïత సంాదనమP < ాటJ న&వయసు నుంXY అవృ'(»
మvర« మPను జతకAలలC గమ5ంచవచుxను.
ఇ'ే ఫRతమPను ఆర ఢలగ&మP, జనGలగ&మP ఒకటqా నుంXY చత$రrమP
ఉపపదమPా

అనప"డ

కAX1

¢ానుక0లత

షయమPను

అనుభవమPలC గమ5ంచవచును .
5)

లగ&,
లగ&, సప7 మv{(పత$లకA చత$రr, దశమ ంద6r ాన 8ిr  కRనప"డ
మvత ఆర ఢ,
ఢ, '1ార ఢమPలA ఒకటq యగPను.
యగPను. అ'ే ధమPా లగ&
సప7 మv{(పత$లకA సమసప7 కమP పటJట ా|,

ాదjర కలక ా|

ఉన&పడ మvత ఆర ఢ, '1ార ఢమPలకA సమసప7 క8ిr  ఏరpడను. ఇటq
¢గ8ిr  పÎరప"ణN ఫRతమPల< బEటJ, ,వన అవృ'(» మvర« మPను సpష ం
Kేస7 ుం'(.

Jaimini Bi-lingual Magazine

6)

Oct 2017

Page 19

లా&{(పh EాN{(ప ఏాదశ 6ాrనమందున&పడ మvత ఆర ఢ,
EాNర ఢమPలA

ఒకటq

యగPను.

లా&{(పh

EాN{(ప

'(యమందున&పడ మvత ఆర ఢ, EాNర ఢమPలకA సమసప7 కమP
కలAగPను. ఇ'( ¢గ'1యక8ిr . అ<ే 45& 45& జతకమPలలC లగ&,
లగ&,
EాN{(పత$లకA

ష/ాÜషÜ కమP

పటq నపడ,
పడ,

ఆర ఢ

EాNర ఢమPలకA

సమసప7
సమసప7 క 8ిr  ఏరpడత$ం'(. ఇ'( అవ¢గమPను సూసు7ం'(. ాబటq ఆర ఢ
Ð EాN{(పత$ల సమసప7 క 8ిr h సంబం{(ంన ¢గ ఫRత వషయమPలలC ఈ
¿ధమPను గమ5ంK1R.
7)

ధ1{(పh,

సుఖ

6ాr1{(ప

'(యమందున&పXే

-ార ఢ,
ఢ,

ాహ1ర ఢమPలA ఒకటq యగPను.
యగPను. ఇటq జతకAలకA ధనమP ఎపడూ Kే
యందు 5లవ"ంటJం'(. లT 8ిr  ఉండదు.
ఇ'ే ధన, చత$ా»{(పత$లకA మ  ఇతర సంబంధమPల వలన ఏరpడ
¢గమP లC ఫR<1లA <1ర;మvర; అగPట గమ5ంచవచుxను.
8)

పంచమ నవమv{(పత$లకA,
త$లకA, తృయ ఏాదశ 8ిr  వలన మvత
మం<1ర ఢ,
ఢ, EాNర ఢమPలA ఒకటq ా 8ిr îందు<1
దు<1.
<1. ఈ గహ 8ిr  మvత
అనుక0ల ¢గమPను కలAగ జను. మõక ధమPా ఏరpXYన మం<1ర ఢ,
EాNర ఢ ఏకా¶ 8ిr  వలన ఫRతమP బల_öనమvవ"త$ం'(.

9)

EగN ాజN{(పత$లకA కలక ా|, సమసప7 క 8ిr  ా| ఉన&పడ
మvత

ాజNర ఢమPనకA

'(యమPనందు

8ిr îందుత$ం'(. ఇ'( మvత ¢గ'1యకమP.

EాNర ఢమP
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EాNర ఢ ాజNర ఢమPలA ఎపడూ ఒ ా¶ âందవ".
âందవ". అ ఒక'154కటq
తరచూ '('1దశమP మయP చత$రr Ð దశమ 8ిr త$లA ా ఉంటE.
ఉంటE.
45&45& సందర+మPలలC మvత ష/ాÜషÜ క 8ిr 5 âందు<1. అటq
జతకAలకA ఉ'ోNగమP అనుక0లమP ాదు. సయం ఉా{( మvా«లలC ,వన
మvర« మP 5»¶తమP అవ"త$ం'(
EాNర ఢమPనకA ాజNర ఢమP '(యమPన ాకAంX1 '1దశమPన
ఉన&K· ఉ'ోNగ ,వనమPనకA అనుక0లమPా గమ5ంచవచుxను.
10) లా&ర ఢ '1ార ఢమPలకA మయP లా&ర ఢ, మం<1ర ఢమP లకA
ష/ాÜషÜ కమP 8ిr  ఏరpడదు.
11)

ాహన మం<1ర ఢమPలA ,
ఆర ఢ -ార ఢమPలA

ఏకా¶ 8ిr  îందుట తట8ిr ంపదు

EాNర ఢ, ాజNర ఢమPలA
లా&ర ఢ, ఉపపదమPలA
ఈ -./ా5& ప Rంనటl <ే ఆయv ఆర ఢ పదమPలలC ఒకటq ¿8ి
6ాrనమPాను,

మëకటq

స6r ానమPా

ఉండట

గమ5ంచవచుxను.

అం<ేాకAంX1 ఈ ఆర ఢమPల< ాజNర ఢ, -ార ఢ, ఉపప'1{(పత$లలC
ఒకర; కR8ి1 ాజ¢గమPా మv అనుక0లమగను.
12) ఉపపదమP
ఉపపదమP,
మP, -ార ఢమPలA ా|,
ా|, ాజNర ఢమP
ఢమP,
మP, -ార ఢమPలA ా|,
ా|,
ఏకా¶ 8ిr  îందుట ాజ¢గమP
ాజ¢గమP.
¢గమP ాజNర ఢ -ార ఢ కలక వలన
సయంకృÇి< జతకAలA అవృ'(» âందు<1ర;.
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జతకAల

సయంకృÇిh

పÎాïతమPలA మయP తత¼ంబంధమPలA <డవ"<1 .
14) లా&ర
లా&ర ఢ,
ఢ, ఉపపదమPలకA ష/ాÜషÜ క8ిr  వలన,
వలన, ,వన వృ7 లC ఆటంకమPలA,
ఆటంకమPలA,
ఇబØందులA ఉంటE.
ఉంటE. సతంత ,వనవృ7 పవృ7 కR ఉంటEర;. పభPత
మలక కAbలA, ఇబØందులA ఉంటó ఉంటE.
15) ఉపపద ాజNర ÷1{(పత$ల కలక ఏకా¶ 8ిr యందు ఉండట వలన
అ{(ారం, పద, 8ిr  తత¼ంబంధమPలకA అనుక0లమP. ఈ పదమPలకA
సమసప7 క 8ిr  క0X1 ాజ¢గమPనకA అనుక0ల.
అం<ే ాకAంX1, 45&45& ఆర ఢపదమPలకA 45& గహమPల<
ా{1నNత KెపpబXYన'(. ఆర ఢ {1నమP నందు గPర;, బPధ, ¸క, చందులకA
ఆVహణ కమమPన వర;సా ా{1నNత|యబXYన'(. ఇందులC -ార ఢమPనకA
చందుడ,

ాహన EాNర ఢమPలకA గPర;వ", ఉపపదమPనకA ¸కAడ లను

మPఖNంా ప RంK1R.
15) లా&ర ఢమPనందు

చందుడ,

-ార ఢమPన

బPధుడ,

ఆ

బPధునకA

'(యమPనందు గPర;వ" 8ిr îం'(నటl <ే õపp ¢గమP.
16) జనGలగ&మPనకA '(యమPనందు గPర;వ", ఆర ఢలా&త$
7 పంచమమP
నందు చందుడ 8ిr  îందా, సప7 మమPన బPధుడ ఉన&టl <ే ాజ¢గమP.
17) ఆర ఢ లా&త$
7 EగNమP నందు గPర;వ", ాజNమPనందు ¸కAడ, లvభమP
నందు బPధుడ 8ిr త$లవలన ాజ¢గమP మయP ఇ'ే ¢గమPలC చందుడ
¸కA5< Kేన ప±త ాజ¢గమP.
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18) ఆర ఢలగ&మPన చందుడ, నవమమP నందు ¸కAడ, చత$రrమPన గPర;వ"
యPంXYన ాజ¢గమP.
19) ఆర ఢలా&{(ప, జనGలా&త$
7 గల నవమv{(ప< కR8ి ంద ణమP
లందుండా,

ఆర ఢలా&త$

ాజNమP

నందు

¸కAడ,

'(యమPన

గPర;వ"ంXYన ాజ¢గమP.
20) EాNర ఢమP

నందు

గPర;,

చందులA,

-ార ఢమP

నందు

¸కAడ

8ిr îందా, ఆర ఢ తృయమPనందు బPధుడ ఉన&టl <ే ాజ¢గమP.
21) EాNర ఢ Ð ాజNర ÷1{(పత$లA ా|,

ాహ1ర ఢ- మం<1ర ÷1{(పత$లA

ా|, ఆర ఢ Ð -ార ÷1{(పత$లA ా| కR8ియPన& ాజ¢గమP.
22) ఆర ఢలగ&మPనకA ణమందుా|, చత$రr Ð లvభ6ాrనమPలందు ా| ¸భ
గహమPలAండట, -ార ఢమP నందు ా|, ఆర ఢ '(యమP నందు ా|,
¸భగహమPలAండట,

ఆర ÷1{(పత$లలC

ఎవSøనను

ఉఛúయందు

ా|,

సÃతమP నందు ా| యPండట అనుక0ల ¢గమP.
23) ఆర ఢ లా&త$
7 పంచమమP ఏ గహమPనకA సÃతమగP½, ఆ గహమP
అచట ఆర ÷1{(ప< కల8ి యPంXY, గPర;, ¸క, బPధ చందులలC ఒకర;
ఆర ఢ లvభమPనందు 8ిr îం'(<ే õపp ¢గమP.
24) లా&ర ఢ, ాజNర ఢమPల< కR\ి ఏ మడ ా¸లయం'ె
ౖ 1 అదు
ఆర ఢ పదమPలA ఉండా,

ాటqలC గPర;వ", ాజNర ఢమP నందు ¸కAడ

చందుడ 8ిr îం'(<ే అదృషÜ ¢గమP.
25) ఆర ఢ లా&{(ప, త'(యv{(ప< కR8ి దు6ాrనమPలందు 8ిr îం'(<ే
అవVధమPలA ఉంటó ఉంటE .
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26) ఆర ఢలగ&మPనకA లvభమP నందు గPర;వ" 8ిr  యందు ఉండట õపp
¢గమP. అ'ే ధంా ¸భగహమPలగP చంద, ¸క, బPధులA ఆర ఢ లvభమP
నందు 8ిr îం'(1 ల'1 చూ1 ¢గ.
27) ¸కAడ ,చందుడ, ఆర ఢ లా&త$
7 '(యమP నందుా5, పంచమ మందు
ా5 ఉంXY, ఆర ఢ లా&త$
7 ంద 6ాrనమPలందు బPధుడ 8ిr  îం'(<ే
¢గమP. 28-ఉపపదమP నందు ఉచx గహమP ఉ1& ల'1 ాజNర ÷1{(ప
ఉఛú యందు1& అనుక0ల.29-'1ార;ఢ, ఉపపదమPలA ాకAంX1 1లAగP
ా5 ,అదు ా5 ఆర; ా5, ఏడూ ా5 ఆర ఢ ప'1{(పత$లA కR8ి ఉంటÐ
¢గమP. 30-ఆర ఢలగ&మP నుంXY, జనG లగ&మP నుంXY మయP ారకంశ
లగ&మP నుంXY ంద 6ాrనమPలA గహ వïతమPలAా ఉండ ాదు. 31ఆర ఢ
లా&త$
7 ంద 6ాrనమPల యందు ¸భగహమPలగP గPర;వ", బPదుడ, ¸కAడ
మయP చందుడ 8ిr  îందుట ¢గమP. 32-జనG లా&త$
7 పంK1మv{(పh,
ాహ1ర ఢ, ాజNర ÷1{(పత$ల సంబంధమP, కలక ¢గమP. 33ాహ1ర ఢ, మం<1ర ఢ, EాNర ఢ, ాజNర ఢ, ఉపపదమPలకA
పదమPలA అ5 \ర;.

ౖభవ

ౖభవ పదమPలలC ఏ 1లAగP ప'1{(పత$లA కR8ి ంద

ణ 6ాrనమPల యందు 8ిr  îం'(న ¢గమP.
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34-ఆర ఢ లా&త$
7 చత$ా»{(ప, ంద, ణమPల యందు ఉంXY గPర;వ" దృÇిÜ కR
ఉండట, మయP ఆర ఢ లగ&మPనకA ా5 , ఉపపదమPనకA ా5 చత$ర»మP నందు
గPర;వ" 8ిr  îందుట ¢గమP.
35- ాహనర ÷1{(ప గPర;వ", ¸కAడ < కR8ి ఆర ఢ లగ&మP నందు ా5,
మం<1ర ఢమP నందు ా5, EాNర ఢమP నందు ా5 8ిr  âం'(న ¢గమP.
36-జనG లగ&, ఆర ఢ లగ& ారాంశ లగ&మPల మXYంటq యందు ఆయv
అ{(పత$లA 8ిr  îం'(1 ,ల'1 తద{(పత$ల Kేత చూడబXY1 ాజ ¢గ
ఈ ధంా
ౖ |{1నమPలC
ధంా జST
|{1నమPలC,
{1నమPలC, పాశర పద» h గల 6ార పNతను సpషÜ ంా
ంా
గమ5ంచవచుxను.
గమ5ంచవచుxను.
ఇ శ¹

*******
Tips in PredictionsPredictions-1
If the lord of 7th cusp, and lord of 2nd cusp occupy any of the
stars ruled by the lords of 3-6-8-11-12 cusps, there will be
abnormal delay in marriage, or married life will be marred by
disharmony, unhappiness, ill-health to self or spouse, in extreme
cases premature death of married partner or separation of the
couple. Example- Rahul Gandhi.
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Transit “Jup” and events in epics

ప"ాణ1లCl VK1ర గPర;5 పEవం
ॊ॥जमलने गुैव रामचिो वनं गतः।
तृतीये बिल पातालं ह"रिः चतुथग
$ ः॥
ष&े िौपद) हरण+च अ-मे रावणॊ हतः।
दशमे दय
ु /धनॊ न-ः 1ादशे पा2डवाःतथा॥

-ßl|| జనGల& గPర;-ûxø వ ామచం'ో వనంగతః
తృ బR ా<1ళం,
ా<1ళం, హశxనj ఃÊ చత$రrగః|ః|
షÇÜ 'ౌప'( హరణం
హరణం చ ఆష  ావణý హతః
దశ దుVNధ½ నష ః '1ద-. ాణþ ాస7 1 ||||
<1తpరNం- VK1ర గPర;డ జనGాల ా¸లలC సంచంనప"డ ఈ

hం'( ఫR<1లA జనటJ
l ఆVNh7.
గPర;

సంK1రాలంలC

ామP5 జతకంలC లగ&ంలC

వన ా6ా5h

సంK1రాలంలC

బR

చకవ7

సంK1రాలంలC

హశxందుడ

m
 §oడ,తృయ

ా<1m§5h
అడ

6ాrన

kయvడ.చత$రr

ాలయvNడ.షషÜ

6ాrన

సంK1రాలంలC 'ౌప'> అవమvనం,ఆష మ 6ాrన సంK1రాలంలC
ావణPడ మరణfంK1డ,దశమ6ాrన సంK1రాలంలC దుVNధనుడ
మరణfంK1డ, '1దశ 6ాrన సంK1రాలంలC ధరGాW [ ాణþ వ"లA]
మరణfంK1ర;.
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३  “८ज़” ా టÐ&h ¼

-సంప
సంప కAమv® డవరప"
1-ఆర
ఆర ఢ లా&{(పh, ¸కగహ సంబంధం తపpక ఉంX1R
ఉంX1R..అలvఉంటò ఆ జతకAడ /
జతకAాలA ,తంలC సకల సుఖvల0 âందు<1ర;.
âందు<1ర;.
2-న
న ాంశలC ఆర ఢ లా&{(పh, గహచకం తపp5సా యvR
యvR..అనంతరం
పద11ంశ దశలC ఆమvతNాజN-లvభారకAలను
ఆమvతN ప"త ÐాజN
ాజN లvభారకAలను ప RంK1R.
RంK1R. వర7 మvన
దశలC ా సంబంధంవలl ఆయv E ాలA బEగPంటE.
బEగPంటE.
3-ా¶చా
ా¶చా5h లా&{(పనుం గహ చకం 8ి, VK1ర గహమPల< K1లv ఖxతంా
ఫR<1లA వంచవచుx.
చవచుx.
4-న
న ాంశ చకంలC ద-ా1థు5 సÃతమPలలC ాహÏ-
ాహÏ త$వ"లAఉన&K· ఆ
ద-ాంతరjశలA మరణపదమవ"<1.
మవ"<1.
5-ాహÏవ"
ాహÏవ" ఉన& ాశN{(ప అంతరjశ మరణపదం.
ం.
6-ఆతGారకA5h
ఆతGారకA5h ాజNర ఢం వNయంలC పXY<ే ఆ ా¶ అంతరj-ా ాలంలC ఉ'ోNగగ
ాNాాలలC సమసNలA ఎదురవడం,
ఎదురవడం, ల'1 ఉ'ోNగభంగం కలAగP<1.
కలAగP<1.
7-'1రారకA5
'1రారకA5 అంతరjశలC - అ1VగNం,
అ1VగNం, అలసట,
అలసట, వృ1 పశమ.
మ.

.....................................................................................స-.
.....................................................................................స-.ష¹
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EగలA ాదు.
ాదు. Rప7 లA [ Minutes ]

“కm§'(
కm§'(ఃః” అ ప'15h సంసbృత

ాNఖvNతలA సమvసం తప Kెాpర;.
ాpర;.

-సంప
సంప కAమv® డవరప"
మ ామమ7 -ా8ి7 : ార;, ఆతGారకA5 5రgంచు సందర+ంలC ,
గహమP ëకb EగలA గ_`ంచకAంX1 Rప7 లA ల'1 T5¼ గ_`ంKే ార;. అం<ేాక
EగలA గ_`ం Eా{(క గహమ|,
హమ|, ఆతGారకAడ| Sండ గÅలA ప<Nే కంా
\õb ార;. ఈ తరÅ గణనకA ామvణNం 'ై1 ఉన&'1? అ5 ాన జMNష
8ి'» 1ంత గం1లA

-.షంా ప Rంచడం జం'(.

కళ అంటò Rప7 లA ల'1 miniuts అ5

ాNఖvNతలంద <ెలAసు, ా| ఆ ప'15h

గహ ాకNం తపా Kెాpర;. మPందుా
1- |లకంఠ;డ- సుబz{(5లC Ð కm§యvః ఆదయః అం-ాః <ైః అం-ûøః అం-ా'(ః
ఇయvవ అ{(కః స ఆ<1G = ఆతGారక ఇతNరrః- షÇీÜ తత$pర;ష సమvసం Kెాpడ..
ఇలv Kె¨<ే కళలకA ఆ'(కళ అను అరrం వసు7ం'(, అనా Áదటqకళ అ5అరr¹
2- 8ీ<1ాం ఝv క0X1 త<17దరÀ సంసbృత ాNఖvNనంలC ఇ'ే Kెాpడ.
3-- లష లv ఝv “తత7
తత7  పా¶ా”
ా¶ా సంసbృత

ాNఖvNనంలC- కm§ ఆ'ౌ /ాం <ే Ð

ప'1Nమృతం”
కm§దయః అ5 బహÏa_` సమvసం Kెాpడ.4దుా«ప6ాÝ '( '>- “ప'1Nమృతం
ప'1Nమృతం లC

Jaimini Bi-lingual Magazine

Oct 2017

Page 28

షÇీÜ తత$pర;ష సమvసం Kె\ిp, మరలv అ'( âసగద5 Eం

ాNఖvNన< -.ష

పప7 ః న _` సం'ేÅదలÆణం”
దలÆణం అ 1Nయం Kేత కళ అంటò అంశ అ5 అరrం
Kెప ాR అ1&డ. [ ఇ'( ప±త ాNఖvNనం]
ాNఖvNనం
5- ంకటòశర

ాNఖvN అ'ే, “కm§ద¢ అం-ాః , ా¶-Eగ
ా¶ Eగ-కm§
Eగ కm§-కm§
కm§ కm§ ఇ<1N'(5j-.

Eా1ం కm§'(<1 <ైరం-ûøర{(కః స ఆ<1G ఇతNరrః - అ5 Kెాpడ.
EగలA , కళలA ఆ'(ా కల ాదు,
ాదు, EగలC 60 కళలAంటE.
కళలAంటE
6-నర8ింహ సూ “సూ<1
సూ<1రr పా¶ా”
ా¶ా లC కm§{(కAడ ారకAడ5 Kెాpడ.
-ßl|| Eగః కm§ర{(కః ారత వÃYతః | 6ాధకస7 నూ& న Eగ Rk7మvతNః ప
 7త
 ః
Eగల0 Rప7 ల0 Sండూ గ_`ంK1డ. సమvసం Kెపpలదు. [ఇత5'> Eగల పÆ]
संप6कर) संःकत 8या9यानं- कळा;दिभ"र6यऽ कळा आ;दिभः [कळा-@वकळा] एषां
ते, कळादयः तैः कळा;दिभः इित बहुोी;हः वाEयः ,तदा भाग इ6यथ$ः

नायाित ।

अऽ कळा एव माGाः न तु भाग इित िसHांतः ।
7- సంపతb± సంసbత ాNఖvNనం- కm§'(తNత కm§ ఆ'(ః [కm§-కm§
కm§ కm§]
కm§] ఏ/ాం <ే,
కm§దయః <ెఃౖ కm§'(ః ఇ బహÏa_ః` ాచNః ,త'1 Eగ ఇతNరrః 1యv | అత కm§
ఏవ ాÅNః న త$ Eగ ఇ 8ి'» 1ంతః |
<1తpరNం<1తpరNం కళలA ÁదలAా అనా కళలA-కళలA గల'( ఏ గల B అ కm§దులA
ాటqKేత అ{(క¾న గహమP అ5 బహÏa_` సమvసమP KెపpవలయPను.
pవలయPను అప"డ
EగలA

అను

అరrమP

ాదు.అందుKేత

కళల

గ_`ం

ఆతGారకA5

5రgంచవలయPను , అ5 8ి'» 1ంతమP KేయబXYన'(.
\ౖన Kె\ిpన ఇతర ాNఖvNనమPలలC- కm§యvః ఆదయః అం-ాః <ెఃౖ అం-ûఃø అం-ా'(ః అ5
Kె\ిpనK· కళల
కm§ ఆ'ౌ /ాం
కళలలC Áదటq కళ అను అరrమP మvత వచుxను, ఇక “కm§
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<ే కm§దయః”
కm§దయః అ5నK· కళల0 Ðకళల0 అరrమP వచుxను. అం<ేా| కళలకA
నుకనున& EగలA అను అరrమP ాదు.
ధరGాజదులA అన&ప"డ ాండవ"లA అదుగPర
ఒప4నలదు అన&ప"డ

వ6ా7ర;,
ర;, ా|

మvదులA

మP5h మPందు ాXెన
ౖ ధరGాW పగణనలC5h ాడ.
ాడ.

కనుకకనుక
ారకAడవ"<1డ.. = శ±రం గx <ెRయజ67 ాడ.
Eా{(క గహం ారకAడవ"<1డ
డ.
కm§{(క గహమP ఆతGారకAడవ"<1డ
ఆతGారకAడవ"<1డ.=
.= మనసు¼ గx <ెRయజ67 ాడ.
డ.
K1R..
ఆయPాjయ షయంలC Eా{( గహమP గ_`ంK1R
కనుక

మ ా {1నం సంప'1యబద» న
¾ '(, మయ -ాస7 : సమGతన
¾ ద|

K1R..
గ_`ంK1R

జST
ౖ 5 మహº Eా{(కAడ5 అందు Kెపpలదు.
ు.
ామvణfక¾న ఇం±l 5ఘంటJవÎ Rప7 ల \õbన&'(
ా¶=
ా¶ Sign; అంశ=Degrees;
అంశ Degrees; కm§=Minutes;
కm§ Minutes; కm§=Seconds
కm§ Seconds అ5

ఆరNభటE'( ఖVళ 8ి'» 1ంత త7 ల గంథమPల ఆ{1రం< 8ి'» 1ంతం Kేయబడచున&'(.
कला : Monier Williams Sanskrit-English Dictionary (2nd Ed. 1899)
•
•

» कला below..

a division of time (said to be 1/900 of a day or 1-6 minutes Mn. i,
64 Hariv. ; or 1/1800 of a day or 0-8 minutesComm. on VP. ; or 2
minutes and 26 54/201 seconds Suṡr. ; or 1 minute and 35 205/301,
seconds, or 8 secondsBhavP.)

•
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ాన జMNష 8ి'» 1ంత గంథమPలA
1- ఆరNభటéయ¹- 1-6
-ßl|| శ¶ ా¶ యష చకం<ే
ం<ేం శ- కm§ ¢జ15

-వ
వ-

గPణ1ః|
గPణ1ః|

ాణÖ
ౖ కm§ం భః ఖ యPాం-. ఖగజ B భ ాం-.రbః||
రbః||
ఇకbడ కm§ శబj మPనకA Rప7 లA[[minutes] అరrం KెపpబXYం'(. ఇం±l అను ాదం
చూడంXY. అను ాదం Kే8ిన ార;-కృాశంక® ¸ాl Deptt. of Mathematics and
Astronomy [University of Lucknow]
Reduce the Moon's revolutions (in a yuga) to signs, multiplying them by
11(lit. using the fad that there are 12 signs la a circle or revolution). Those signs
mutiplied successhely by 30, 60 and 10 yield degrees, minutes and yofanas,
respectively. (These yojanas give the length of the circumference of the sky).
The Earth rotates through (an angle of) one minute of are in one respiration
(=4 sidereal seconds). The circumference of the sky divided by the revolutiots
of a planet in a yuga gives (the length of)tbe orbit on whichthe planet moves?
The orbit of the asterisms divided by 60 gives the orbit of tie Sun.*
-ßl|| మ భh ఫ ధ ణ ఞ ఙ హస
h hఘ|
హస సbh hష« శh
|
l h hగ హకN ధh hచ స« ఝశ ఙ కl ప7 ఫ ఛ కm§ అరrజNః||
Nః|| 1-12
ॊ॥ मJख भ;क फJख धJख णJख ञJख ङJख हःझ ःक;क ;कंग ँघ;क ;कSव/
;कSव
Sल;क ;कम हTय ध;क ;कच ःग झश Uव Tल V फ छ कलाः अधXया$ः ॥

1-12

అను ాదంాదం 225, 224, 222, 219, 215, 210, 205, 199, 191, 183, 174, 164, 154,
143, 131, 119, 106, 93, 79, 65, 51, 37, 22, and 7- these are the Raine.
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differences (at intervals of 225 minutes of arc) is terms of minutes of
arc.
2-సూరN
సూరN 8ి'» 1ంతంంతం 60 కళలA ఒక కళ; 60 కళలA ఒక Eగ;30 EగలA ఒక
ా¶; 12 ా¸లA ఒక భగణమP ల'1 భచకమP అనబడను.

Surya siddhanta for general computations is one kala or minute of the

arc of which there are 21,600 in the whole circle.

3- 8ి'» 1ంత తత7  కం-[కమలvకరభటJ
కం కమలvకరభటJ] 60 కళలA ఒక Eగ
-ßl|| కm§1ం కm§ ష/ా త ష/ా Eగ ఉచN<ే|
త ంశ<1 భ '1¶ః భగణý '1ద-ûవ
ø <ే ||

4-మÅEసb±
మÅEసb±యం Ð -ßl||కm§Rా
||||కm§Rా7ః కమశఃసతతpాః 1-19
-ßl|| గృÅంశRా7కm§ః సతతpాః 1-8; 1-15;
అంశలనా=EగలA,Rప7 లనా=కళలA, కళలA అనా Rప7 ల5 సpష ంా ఉన&'(.
-ßl|| ా¶ES
ా¶ESఃø కm§ా
కm§ా లబE»ఃఖvNతగ<1సవః
ఃఖvNతగ<1సవః|
<1సవః|
ఇ/ాసుzN -
 || 3-30
-{ెNౖ <1© ర K1పNగతం ÃY\

Jaimini Bi-lingual Magazine

Oct 2017

Page 32

ఇకbడ ా¶-Eగ
ా¶ Eగ-కm§
Eగ కm§ అ5 XYXYా ప<ేNకంా \õbనబXYం'(. గమ5ంచంXY. 3-75;

5 “బ
బహGసుఠ 8ి'» 1ంత¹ - [బ
బహGగPప"7డ-]
2- 65
డ

-ßl|| ాశNంశ-కm§
ాశNంశ కm§-కm§ః
కm§ కm§ః సుpఠమv6ాం<ే R\ి7 ా కm§ః|
కm§ః|
పÃÄం<ే థNం<ే సమv రaం'ోః కm§-కm§ః
కm§ కm§ః||
కm§ః||||
బహG గPప"7డా¶ అంశ-కm§
అంశ కm§-కm§
కm§ కm§ అ5 సpష ంా \õb1&డ. ఇతర సందా+లలC
డ ా¶-అంశ
క0X1 ఈ ధంా అందు \õbనబXYన'(.

ఇకbడ కళలA 1800 అనా, 30 EగలA X 60 కళలA=
కళలA 1800 కళలA అ5 సpష ంా ఉన&'(.
బ || సు 3- 21-

బ || సు 6- 6ఈ ధంా ాన 8ి» 1ంత పమvణమPలKేత , కళ అనా Rప7 ల5 ల'1 T5
T5¼ అ5,
అ5,
EగలA ాద5,
ాద5, EంK1ల5 8ి'» 1ంతమP KేయబXYన'(.

స8ి7
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------------------------------------------------------------“” పదమPల అరrమPలA
1-షÇిÜ
షÇిÜ = ఆర; [6] అ5 అరrమP ; షÇి = అర ౖ [60]అ5
అ5 అరrమP
2- బహGరథం=
Gరథం= స1N8ి శవ యvత [ చూ||
చూ|| శబEjరr చం'(క ]
3-అగ
సః,, అగÅరః ,అనా ¶వశవ"ల
అగÅరః = హశx హరశx హZ,
హZ, అ హZ యసN సః
ఆలయమPలA మPందుా కRన ామమ5 అరrమPP..
4-సమvజం
సమvజం=
సమvజం మనుష$Nల సమహం;
సమహం; సమజం=
సమజం ప¸వ"ల గPంప"[
గPంప"[మంద]
మంద]
సజనం=
5-సజనం
సజనం తన ార; ; శజనం=
శజనం కAకbల గPంప"

....................................................................................స-.
....................................................................................స-.ష¹
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“A.K & Amk” in political carrier

-Sampath kumar Medavarapu

In this research paper I extensively studied the winning factors in political
carrier with Dasa lord and transit , comparative study of A.K and Amk, I have
not taken A-10 lord into consideration.
Serial
Name
Election Dasa lord
Transit
Reamarks
number
Date
1
Indira Gandhi Feb-1967
Jup
Jup in Asc with Moon
Won
2
Indira Gandhi Mar-1971
Sat
Sat in 10th from Asc
Won
3
Indira Gandhi Mar-1977
Sat
Lost
Sat in Asc ®
4
Indira Gandhi Jan-1980
Sat
Sat in 3rd from Asc
Won
th
5
Indira Gandhi Dec-1984
Sat
Sat in 4 from Asc
Won-

See the following table.
Serial
number
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Name

Election Date

NTR
Jan-1983
NTR
Jan-1985
NTR
22-Nov-1989
NTR
Dec-1994
Naidu
11-09-1999
Naidu April-May 2004
Naidu April-May 2009
Naidu April-May-2014
Naidu 30Apr-May-2019

Dasa lord

Transit

Reamarks

Ketu
Ven
Ven
Ven

Ket=3rd ;Sat-Asc
Ven=5;Sat-2nd;
Ven&Sat =3rd
Ven-Asc;Sat=5
Sat ®&Jup®=Aries
Sat= Gemini
Sat ®=Leo
Sat®=Libra
Sat ®=Sagittarius
Jup=Scorpio®

Won
Won
Defeat
Won
Won
Defeat
Defeat
Won
Defeat [?]
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In Jagan HoroscopeSat is Amatyakaraka [Amk] and A.K is Mars.
When Sat retrograded in transit , Jagan experienced good and bad mixed results.
Transit & Dasa lord winning factors.
In forthcoming 2019 A.P state elections , Sat Dasa upto 2019-04-08;
After that, Mercury Dasa will be started,
If elections in May -2019, then Merc in Pisces along with Venus , Sat in
Sagittarius with retro motion.
Serial
number
1

Name

Election Date

Jagan

Apr-20099-Sep-2009 Fether died

Dasa
lord
Sat

Resigned 29-11-2010

2
3
4
5
6
7

Jagan
Jagan
Jagan
Jagan
Jagan
Jagan

Transit

Reamarks

Sat 12th ®
fromAsc

Won&
Fether died-

May -2011
Kadapa M.P

Sat

Mar-2012;
Kovvuru by-election

Sat

12-06-2012
1-18 assembly,
by elections

Sat

Sat in

went Jail on
27-05-2012

Sat

Asc®
Sat in

got Bail on 23-09-2013
May 2014

Sat
Sat

Asc®
Sat in 3rd
Sat in 3rd

Sat in Asc

Won&

®

For 3 years

Sat in Asc

WonFor 2 years

®

®
8

Jagan

23-Aug-2017
Nandyala Assembly

Sat

resigned

Sat in 3rd

Won
For 2 years
Jail
1 year 4 M
Bail
175 / 67
Seats Won
Not become
C.M
Defeat

®

To be continued…………………………………….
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Quiz-1
బహÏమ1 1116 `
ఈ hం'( జతకం ప Rం 2019 ఆంధ ాష Ê ఎ5&కలలC ÐమPఖNమం ¢గం
ఉన&'1? ల'1? Ð <ెలAగPలCా| ఇం±lష$లC ా| వంచవచుx.
గత సంఘటనలA , 45& వరమPలA 46 \,లC ఇవబXYన.
Last Date; 31-December-2017
జగ©జగ© DOB = 21-12-1972; TOB=1-27 A.M; POB=Pulivendula
YS R congress Party founded on 12- March-2011 ; 14.29; Idupulapaya.
5యమvలA5యమvలA ాన సంప'1య±<1N ±<1N ా¶-న
ా¶ న ాంశ-ఆర
ాంశ ఆర ఢం , మడూ
ప RంK1R. పాశర {1నంలC5 ం-ßత7 ± ల'1 జSౖT5 {1నం లC5 ఏ ా¶దశ
అ1 గ_`ంచవచుx.జSౖT5< బEటJ 1XË - K.P ప Rంచవచుx
జST
ౖ 5 ప లన తపp5స.
మPఖNంా “జSౖT5”{1నం ప Rంచ5 ,వలం పాశర {1న -.lషణలA పచురణకA
8ీకంచబడవ".అంద -.lషణల0 ా 1యv తమPల< అబ® - సంకలC
వర;సా పచుంచబడను. ఎ5& \,ల1 ాయవచుx.
<ెలAగPలC-ZతT ÐFont; Size-14; Paper size -A-4
In English-Times New Roman font; Size-12; Paper size -A-4
*Good luck*
1

- జతలA అ{(కన
¾ K· బహÏమ నగదు పంచబడను.
పంచబడను.ల'1 బహÏమ Áత7 ం \ంచబడను.
చబడను.
ఈ షయమPలC
షయమPలC సంాదకA5'ే త$'(
త$'( 5రg యమP.
మP.
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INDIA’s Mahadasa From To
Saturn 1946-07-21
Mercury 1965-07-21
Ketu 1982-07-21
Venus 1989-07-21
Sun 2009-07-21
Moon 2015-07-21
Mars 2025-07-21

1965-07-21
1982-07-21
1989-07-21
2009-07-21
2015-07-21
2025-07-21
2032-07-21

Rahu 2032-07-21

2050-07-21

Jupiter 2050-07-21

2066-07-21
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[ లC
లC సభ ఎ5&కలA ]

బహÏమ2 1116 `
ఈ hం'( జతాలA
జతాలA ప Rం 2019 Eరత'ేశ ఎ5&కలలC Ðప{1నమం ¢గం ఏ
ా±h ఉన&'( ? Ð <ెలAగPలCా| ఇం±lష$లC ా| వంచవచుx.45&
45& వరమPలA
వరమPలA
ఇకbడ ఇవబXYన.
.
Last Date; 27-February-2017
1-న
నంద êXY 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
5యమvలA5యమvలA ాన

సంప'1య±<1N

±<1N

ా¶-న
ా¶ న ాంశ-ఆర
ాంశ ఆర ఢం

,

మడూ

ప RంK1R. పాశర {1నంలC5 ం-ßత7 ± ల'1 జSౖT5 {1నం లC5 ఏ ా¶దశ
అ1 గ_`ంచవచుx.జSౖT5< బEటJ 1XË - K.P ప Rంచవచుx
జST
ౖ 5 ప లన తపp5స.మPఖNంా “జSౖT5”{1నం ప Rంచ5 ,వలం పాశర
{1న -.lషణలA పచురణకA 8ీకంచబడవ".అంద -.lషణల0

ా 1యv

తమPల< బ
ి వ- సంకలC వర;సా పచుంచబడను. ఎ5& \,ల1
ాయవచుx.
<ెలAగPలC-ZతT ÐFont; Size-14; Paper size -A-4
In English-Times New Roman font; Size-12; Paper size -A-4
2

- జతలA అ{(కన
¾ K· బహÏమ నగదు పంచబడను.
పంచబడను.ల'1 బహÏమ Áత7 ం \ంచబడను.
చబడను.
ఈ షయమPలC
షయమPలC సంాదకA5'ే త$'(
త$'( 5రg యమP.
మP.
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||శ
||శ 1704 లC రంన
జST
ౖ 5 సూత EషN¹
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*Good Luck*

