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of “Upadesa Sutras”

This 5th Chapter taken from Sri Ravindra Bhgavat, which was came to his hands from
Sri Mathura Krishnamurthy Sastry garu and himself got from his Guru Sri Sripada
Venkataramana Daivajna.
First time this 5th Chapter being coming in to light with “Sampathkaree” English translation

“Sampathkaree” English translation by Sampath kumar.M

5th Chapter in Jaimini “Upadesa Sutra”
Continuation from previous issue.............
Second Pada { 30 aphorisms }
अथ पचमा याये

तीयः पादः

अथ आमयोगॊपसंधानं मनसा च 5-2-1
संःकृ त या या -अथ इयनंतरं , आमयॊगॊपसांःथानं , आमिन उपसंधानयॊगः
तसकाशादॆ वॆित भावः| मनसा च नवमात ् फलादे श इित भावः।उ.ं च
/ो॥ ल1न 2ऽकोण संःथानां2वशेषःतु ूवत8ते।
धम9दयूधानवात ् भा1यादे वं 2विचंतयेत ्॥
इित नवम-पचमा:यां नयनिमित भावः।
Sampathkaree
Sampathkaree-

Next, the Yogas will be known clearly from 1-5-9 houses,

because these three houses are prominent for “Dharma” –ethical or moral
activities . Main results of Yoga can be revealed from 9th house. So the eyes of
future are 5th and 9th houses respectively.
भानोः प;रंव.े पा;रबह8 ः ूा?णिन 5-2-2
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संःकृ त या या -भानोः महाः िमिळते यु.े सित पा;रबह8 ः=प;रूेंया द संभवतीित
यु.े सित पा;रबह8 ः प;रूेंयाः संभवतीयथ8ः।
SampathkareeSampathkaree-If

any planet are joined with Sun ,then the native will get a

messanger job or ambossidor of Gov’t.
चंिेषु चेसमथ8ः पद2विथः 5-2-3
संःकृ त या यः-चिे षु कारका द चतुDयेषु बिलEाFढ 2विधना बलेषु
कHपनीयिमित भावः।
SampathkareeSampathkaree-

If any planet are joined with Moon ,then the native will be able

to do any assignment and become a successful practitioner of any business or
any messenger job or ambassador of Gov’t.
पचवृ2IमनोवJयपदे शः 5-2-4
संःकृ त या या -महाणां बाल-कुमार-यौवन- जरा-मृता यानां पचानामवःथानां
यथा यथा योगोMवानां मानस िचंतनवNिलिन ूददातीित भावः॥
SampathkareeSampathkaree-

All palnets have the five types of status, those are 1-childhood;2-

youth;3-Adolesnce;4- Old;5- Death; we should consider the status of a planet
and then decide the strength of that planet ,how that planet will behave.
तेषां ःवनाम गुणधमOषु 5-2-5
संःकृ त या या-माहाणामु. प;रिमित सं या2बः गुण-धम8ूचारे षु एवं
कHपनीयिमित भावः। शीतींण सुखदःु ख समानेऽ2प शीतोंणेयऽजलरािश संबंध
राँयुMवःथ मह, रयंगारक राहुिभः ऊंमरोगोप2Iः। रयुUचा द शुभसंबंधात ्
शुभाशुभे:यो सुखं=सौ यम ्। षDाDमययभावयोः नाथयोः पापसंबध
ं े दःु खिमित
भावः। समवे समानिमयथ8ः।
All planets are confined to their nature according to their names and qualities.
For example- if cold and heat – pain and pleasure- are even though equally
िमिळते संपातः 5-2-6
संःकृ त या या -िमिळते =महयोगे तVो. संभवफलमेवेयथ8ः।
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Joining of more planets, will create some conglomeration. Generally it can’t be
predicted the results of those planets according to their nature.
*******


३  “८ज़” -ా0 టoPQ pU-2
pU

-సంపq
సంపq క=మA ;<డవరపl
Continued from Oct 2017.............................
8- పrదశకs గ]హచక]ం -bయt
t,, 10-11-12 \Rవమలక=,
\Rవమలక=, వర8స(ా 1-2-3 \Rవారక=లu
అ4పత3లవl.ర8,
త3లవl.ర8,అం.ే(ాd 1-2-6 అ4పత3ల= ార8.
ార8.
9- జxతకంలI 6yzష Yగ ప0{లనక= ఇందులగPం-G
ఇందులగPం GపవణలగPంణలగPం ఘట}ాలగPంాలగPం
{]లగPం-ప0
గPం ప0{tం~t.
tం~t.
10ఉనPపlడ2,, \Rగా9నంలI
10 4Orయ-అష
rయ అష మ ా9DలI* గ]హమల= సమనం(ా ఉనPపlడ2
ఇవOవl..
గ]హమల= లuక.ే ఆ ాల అంతరశల= భఫt.ల= ఇవOవl

.....................................................................................సyz
.....................................................................................సyzష

Jaimini Bi-lingual Magazine

Nov 2017

Page 4

“kalaa” means Minutes not Degrees

-Sampathkumar Medavarapu
My Guru Sri Vemuri Ramamurthy garu used to cast the jaimini Karakas 7
+ Bhagadhika planet , Atma Karaka[AK] would be the highest minutes holder
not degree holder. Because the aphorism
आमािधकः कळा दिभः नभॊगःसWानामDानां वा

Meaning is clearly saying minutes, not degrees. sanskrit commentators are also
wrongly interpreted the compound word कळा दिभः.
In this juncture I submit 2 reasons.
1- Sage Jamini not mentioned as अंशा दिभः=
दिभः= by Degrees.
2- संपकरX संःकत या यानं- कळा दिभ;रयऽ कळा आ दिभः [कळा-2वकळा]
एषां ते, कळादयः तैः कळा दिभः इित बहुोी हः वाUयः ,तदा भाग इयथ8ः
नायाित । अऽ कळा एव मा]ाः न तु भाग इित िस^ांतः ।
Meaning- Kala and vikala [Minutes and seconds] which planet got highest
minutes and seconds will become Atma Karaka.So we should take minutes only
not degrees.
सॊमनाथ

कHपलता-कारकाः

बहु2वधाः

1-

कारकॊ

नाम

भागािधकः;2-

आमकारकःतु ूिस^ एव,3-ःवकारक;4-दशाकारक;5-भावकारकfॆित पचधा।
1-Soma Natha told in his “Kalpalata” as Karakas are 5 types, 1- Highest degree
holder is named as Karaka;2- Atmakaaraka is wellknown to all, 3- Sva
karaka;4- Dasa Karaka,;5- Bhava Karaka, That means Somanatha told seperatly
1- Karka and 2-Atma Karaka, Our Guru Sri Vemuri garu followed ths only.
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SubodhiniÐÐ told the

Genitive determinative

कळायाः आदयः अंशाः तैः अंशैः अंशा दिभः इितयावत ् अिधकः स

आमा=
आमा=आमकारकः इयथ8ः। This is Genitive determinative compound , this is

wrong- In this meaning the first minute will come not Degrees,
3- Sitharam Jha also told as same copy in his “Tattvaadarsa” Sanskrit
commentery.
4-- Lashanlal Jha in his

TattvaPrakasika

సంసృత -ాఖనంలI-कळा आदौ यॆषां

तॆ =कळादयः bahuvrihi compound in this compound

5-Durgaprasad dvivedi in his “Padyamrutam” said Genitive determinative
compound and in next line he observed the false and retold as Kala= means
degree according to special rule. This is absurd.
6-Venkateswara commentery- అే, कळादयॊ अंशाः, रािश-भाग-कळा-2वकळा
इया द िनदg शॆ भागानां कळा दवात ् तैरंशैरिधकः स आमा इयथ8ः”

Kalaadi means Bhaga,
[ But Degrees are not in the part of Kala, so we should take the Kala
[ Minutes]only]
7- Narasimha Suri in Sutrartha Prakasika, told कळािधक and भागािधक,
भागािधक,
Not told the compound for कळा दिभःIn longevity calculation we take the highest degree holder as “Bhagadhika” ,
Highest degree holder reveals about the Body of the native.
Highest minutes holder reveals about the mind.So this is the tradition and
confined by the scriptures also.

Sage Jaimini not told as highest degrees holder is
Atmakaraka..
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Dictionaries also confirm thisRaasi= Sign; Amsa=Degrees;
Degrees; Kalaa=Minutes;
Minutes; Vikalaa=Seconds
Seconds
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.)

/ॊ॥ 2वकळानां कळा षंiया तत ् षंiया भाग उUयतॆ।
तत ् 2ऽंशता भवॆिािशः भगणॊ

ादशैव तॆ॥

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

5 “ॄk

ःफुठ िस^ातम ् - [ॄkगुWः-]

2- 65

ॄk॥ ःफु

There fore kaLaa कळा means minutes not degrees. ःव?ःत॥

6- 6-
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BPHS is not written by ancient sage “Parasara
Parasara”
Parasara

-Sampath

kumar.M

There are some rudiments to deny the authenticity of at present
available BPHS [ bruhat parasara hora sastra] .
1- The sources of any ancient books are palm leaf manuscripts, so far no
palm leaf manuscripts are discovered of BPHS in entire India, or abroad.
Actually Sage Parasara wrote following books only.
A-Parasara
Parasara Smruti;B-Parasara Samhita; these books are available in
palm leaf manuscripts and with old Sanskrit commentaries.
2- No ancient Sanskrit commentary were written on BPHS.
3-In BPHS ;Ch-2-5 , Parasara said as the Buddha is an incarnation of
Mercury, बु^ः सॊमसुतःय च but at that Parasra time Buddha was not born,
Buddha born in B.C 563 to 483 Lumbini, Shakya Republic-Nepal. Parasara
period is B.C 3400.
So the BPHS is later book of Buddha.
”The first part of BPHS (chapters 1-51) dates to the 7th and early 8th
centuries, and the second part (chapters 52-71) dates to the latter part of
the 8th century . A commentary by Govindasvamin (a mathematician) on
the second portion, which presupposes the first, is dated to A.D.850 and
attests to the scope of the work at that date”1.
In Brhat Jataka 7.1 Varaha Mihira directly refers to Parasara Muni by the
name of श2.पूव8 Saktipurva (son of Sakti). Later in Brhat Jataka 7.9.

1

https://en.wikipedia.org/wiki/Brihat_Parashara_Hora_Shastra
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पराशरःया2प अयमॆव वाता8-पराशरःय सं हता कॆवलमःमािभः nDा, न जातकं, शॄयतॆ च
ःकंधऽयम2प पराशरःयॆित तदथp वराहिम हरः श2.पूवgयाह।

the learned commentator Bhattotpala laments that while he has seen the
Parasara Samhita , he was heard the Parasara authored a book on
Skandha traya . Bhattotpala finished his commentary on Brhat Jataka
on 888 Saka which is A.D.966.
In Ch -34- verse-32 “ भ2वता शािलवाहf तथैव

जसIम, In future the great

emperor Saalivaahana will be born by the Yoga of Dharma-Karmaadhipa with
Simhasanamsa.This also seems as like as – Queen Victoria mentioned in
“Bhavishya Purana”, there are many interpolations in Puranas [Epics].
The Salivahana matter is not in BPHS Saraamsa.
So my conclusion is the BPHS can not be taken as an authentic (evidence)
in any debate on techniques by citing it as an ancient authority.
“BPHS is definitely not the original. There is an important core of material in it which seems
to be part of the original text. More work needs to be done by correlating what is found in
jyotish texts from before 1500 A.D. with what is found in the modern BPHS to ascertain
what is authentic and what is interpolated. Jaimini system, unequal house divisions, etc.
were interpolated into the modern text. Great care must be used when using this text
especially when quoting it as pramana”2.

2

https://shyamasundaradasa.com/jyotish/resources/articles/bphs.html#references
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3 Techniques in 5th Ch - 1st Pada

- Sampath kumar .M
1st technique- Decide the strong house between Asc or 7th house , then follow
these calculation. Count the number from Arudha Asc to Atma Karaka
[ Highest minutes holder- K.P. Ayanamsa] posited house in Rasi chart, then
multiple by 7

after that divide by 27 then verify the reminder star with

janma-Anujanma- and birth star , predict the results according to the jaimini
rules, it will never fail. उ.ं च/ो॥ आFढल1नमुदयादनुवथ8ियवासWाहतासुqतादविशD ऋsं।
जमानुजम नवभागिमतेषु जमनsऽमेित चतुरथ8यत
ु ेन तःय॥ इितThis is also said in ancient scriptures.
For example- In Sampath kumar Horoscope-21-05-1957; -19-53-Kakinada
Arudha Asc is Capricorn, AK is Moon , Moon is posited in Aquarius, from
Capricorn to Aquarius 2 signs, this multiplied by 7 = 14 then divided by 27 ,
reminder is 14 , this 14th star from Asvini is Chitta , Anujanma stars are
Mrugasira and Dhanistha , Sampath kumar’s birth star is Dhanistha it is posited
in Aquarius , Chitta posited in Virgo and Tula and Mrugasira in Taurus and
Gemini signs. These three Signa Dasas are bestow good results because these
are trikona houses from birth sign.
There are many Sign Dasas in Jaimini system. I verified these 6 Dasas.
1 - In Pada Naathaamsa Dasa; Aquarius Dasa from 2015 to 2016
2- In Trikona Dasa Taurus Sign Dasa from 2008 to2020
3-In Lagna dasa Taurus Sign Dasa from , 2006 to 2018
4-In Navamsa Dasa - Taurus Sign Dasa from 2011 to 2020
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5-In Varnada Dasa ÐAries[Taurus] Sign Dasa from 2007 to 2019
6-In Kheta Dasa - Libra Sign Dasa up to 2018 next Virgo Dasa upto 2024
So at present all these Sign dasas are giving very good results.
2वषया दगुणौजेया8WरXिशD 5-1-16 [ ? ]
संःकृ तया या -चापा द ूभवा द राशी पंच2बः पंचिभःप;रकHvय वाwयानयनं च
ूदश8यित।
2nd technique – When Jup transits in Arusdha sign or its trikona signs the
native will enjoy good results. उ.ं च । This is also said in ancient scriptures.
/ो ॥ ताकािल रािशके यु.े जीवेजाते न संशयः।
त?ऽकोण गतो वाऽ2प उदायाFढयोब8लम ् ॥
राज कालयोf पूवप
8 रामश8ः 5-1-18
संःकृ तया या -राजकालयोः ,ल1न-सWमयोः,पूवा8पर संबंधेन यु1मानुसार बलेन
वषा8?ण ूकHvय सWमादे व मासानयनं।
3rd technique- In Horary verify the present Asc and its 7th house [According
to ka-ṭa-pa-ya system [ pneumonic value]Raja and Kala

denotes Asc and

7th houses].In relation to these two houses verify Drekkana and D-9 [Navamsa]
and guess the year and month of the desire fulfillment. This is also said in
ancient scriptures. उ.ं च ।
/ो ॥ आFढं चिल1नं ःयात ् 2वल1नं कर चे2Dजं ।
ूyकायpतु मासः ःयात ् पादzचायागुणो ःमृतम ् ॥
कालोऽ ूधान इयऽ ,,ताकािलक कालॊMवल1नमेव ूधानिमयथ8ः ।
Arudha Asc is the Moon Sign and Asc will be the questioner’s body action.
Observe , which part of the limb touches the questioner with his hands , then
decide that belonging sign according to the Zodiac.
कालोऽऽ ूधानः 5-1-19
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संःकृ त या यः-अऽ नDजातके ताकािलक ूyकालल1नमेव ूधानिमयथ8ः ।
In lost horoscopy ,horary verification time will be the Asc .This is very
important. Soon, I will translate this 5th Chapter in to English for the benefit of
students and scholars.
Good luck.

Gujarat State
State elections -2017 Dec 9 and 14
[Testing Method]

BJP will win
Gujarat state elections will be held on 9th and 14th on Dec-2017 in two faces.
Transit of Sat and Jup is as like this; Sat-Sagittarius ; Jup=Libra
According to the Horoscopes of the two leading parties the Dasa is like this.
BJP- Bhagadhika Planet= Sat;Asc=Gemini;Sun/Ven[6th in transit]
Congress-Bhagadhika planet=Jup;Asc=Sagittarius; Ven/Merc [in Asc]
Election Date BJP Dasa

Congree Dasa Sat Transit Remarks for
Congress [I]
Ketu/SunKetu/Sun-9

Aquarious

Lost

Pices

Lost

Ven/VenVen/Ven-11

Gemini

Lost

Ven/Sat

Ven/RahuVen/Rahu-11

Leo

Lost

Dec-2012

Sun/Moon

Ven/JupVen/Jup-11

Libra

Lost

Dec-2017

Sun/Ven

Ven/MercVen/Merc-11

Sagattarius

Loss
Loss[?]

Feb-1995

Ven/Ven
Ven/Ven

Feb-1998

Ketu/Jup-9
Ven/Moon Ketu/Jup-

Dec-2002

Ven/Jup

Dec-2007
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“A.K & Amk” in political carrier –

Analysis for 2019 A.P Assembly elections.
[ Testing Method ]

-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
th
2
Indira Gandhi Mar-1971
Sat
Sat in 10 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
5
Indira Gandhi Dec-1984
Sat
Sat in 4th from Asc
Won-

Bhagadhika Karaka is Sat. She lost when he is in retro in transit
See the following table.
Serial Name
number
1
NTR
2
NTR
3
NTR
4
NTR
5
Naidu
6
7
8
9

Election Date
Jan-1983
Jan-1985
22-Nov-1989
Dec-1994
11-09-1999

Naidu April-May 2004
Naidu April-May 2009
Naidu April-May-2014
Naidu
30Apr-May2019

Dasa
lord
Ketu
Ven
Ven
Ven

Transit

Reamarks

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
Chances[?]

Bhagadhika Karaka is Sat. He lost when he is in Leo in transit, it is badhaka
house from Asc.
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In Jagan Horoscope- Sat is Amatyakaraka [Amk] and Bhagadhika is
Mars[Highest degree holder]. 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 on 19-05-2018,Mercury in
Vargottama, No aspect of Mars on Mercury, it gives high post in Gov’t.
If elections in May -2019, then Merc in Pisces along with Venus , Sat in
Sagittarius with retro motion. When Sat in retro in Scorpio Jagan won the
election. Except in Aug 2017-Nandyala by-election, for that reason is , Sat retro
is took place in Sagittarius and came back to Scorpio, actually not retro in
Scorpio, that is the main deference , so he suffered a lot in entire Sat in
Scorpio stay. Natal Mars aspects the natal Sat ,that is the main reason. Next
Sagittarius Sat is bad for him ,unless he is in retro. If elections are in advance to
the schedule of April to date back to 2018 Nov or Jan 2018, then Jagan would
not become C.M.If Pavan kalian “Janasena” contests- a slight diference …..
Serial
number
1

Name

Election Date

Jagan

Apr-20099-Sep-2009 Fether died

2

Jagan

Dasa
lord
Sat

Resigned 29-11-2010

3
4
5
6
7

Jagan
Jagan
Jagan
Jagan
Jagan

Transit

Reamarks

Sat 12th ®
fromAsc

Won&
Fether died-

Sat in Asc

Won&

®

For 3 years

Sat in Asc

WonFor 2 years

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

®

®
8

Jagan

23-Aug-2017
Nandyala Assembly

Sat

Jagan

April-2018

Won
For 2 years
Jail
1 year 4 M
Bail
175 / 67

Seats Won
Not become
C.M
Defeat

®

by election

9

Sat in 3rd

resigned

Sat

Sat in 4th
Retro from
18-April-2018

Winning
chances.
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Quiz-1
బహమG3 1116 `
ఈ Qం4 జxతకం ప0{tం# 2019 ఆంధ ాష  ఎPకలలI ÐమఖమంG Yగం
ఉనP? లu? Ð .ెల=గలI(ాd ఇం()*ష3లI (ాd 6వ0ంచవచు.
Last Date; 31-December-2017
జగజగ DOB = 21-12-1972; TOB=1-27 A.M; POB=Pulivendula
YS R congress Party founded on 12- March-2011 ; 14.29; Idupulapaya.
యమల=యమల= ాన సంపయ). ). ాL-న-ాంశ
ాL న-ాంశ-ఆరeఢం
న-ాంశ ఆరeఢం , మ_డూ
ప0{tం~t. పాశర 6నంలI 6ంyతc ) లu జౖ
అgD గ]VWంచవచు.జౖ
జౖ

 6నం లI ఏ ాLదశ

./ బRట D?E - K.P ప0{tంచవచు

 ప0{లన తపస0.

మఖం(ా “జౖ

”6నం ప0{tంచ ,వలం పాశర 6న 6yz*షణల= పచురణక=

mీOక0ంచబడవl.అంద0 6yz*షణలs -ా0 య #తమల./ అ:బA - సం#కలI
వర8స(ా పచు0ంచబడ2ను. ఎP లgD -ాయవచు.
.ెల=గలI-( త

ÐFont; Size-14; Paper size -A-4

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

3

- 6జతల= అ4క;¡న
¢ ~£ బహమG నగదు పంచబడ2ను.
పంచబడ2ను.లu బహమG kతc ం ¤ంచబడ2ను.
చబడ2ను.
ఈ 6షయమలI
6షయమలI సంాదక=ే త34
త34 ర¥ యమ.
మ.
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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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[ లIp సభ ఎPకల= ]

బహమG4 1116 `
ఈ Qం4 జxతాల=
జxతాల= ప0{tం# 2019 \Rరతేశ ఎPకలలI ÐపనమంG Yగం ఏ
ా)Q ఉనP4 ? Ð .ెల=గలI(ాd ఇం()*ష3లI (ాd 6వ0ంచవచు.ZP
ZP 6వరమల=
ఇకడ ఇవOబ?@న6.
6.
Last Date; 27-February-2017
1-న
నంద ¨?@ 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
యమల=యమల= ాన

సంపయ).

).

ాL-న-ాంశ
ాL న-ాంశ-ఆరeఢం
న-ాంశ ఆరeఢం

ప0{tం~t. పాశర 6నంలI 6ంyతc ) లu జౖ
అgD గ]VWంచవచు.జౖ
జౖ

,

మ_డూ

 6నం లI ఏ ాLదశ

./ బRట D?E - K.P ప0{tంచవచు

 ప0{లన తపస0.మఖం(ా “జౖ

”6నం ప0{tంచ ,వలం పాశర

6న 6yz*షణల= పచురణక= mీOక0ంచబడవl.అంద0 6yz*షణలs -ా0 య
#తమల./ ©ిబవ0- సం#కలI వర8స(ా పచు0ంచబడ2ను. ఎP లgD
-ాయవచు.
.ెల=గలI-( త

ÐFont; Size-14; Paper size -A-4

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

- 6జతల= అ4క;¡న
¢ ~£ బహమG నగదు పంచబడ2ను.
పంచబడ2ను.లu బహమG kతc ం ¤ంచబడ2ను.
చబడ2ను.
ఈ 6షయమలI
6షయమలI సంాదక=ే త34
త34 ర¥ యమ.
మ.
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$$(() Ð ప0{లన

ి 
- ి.6.రమణ మలu«య

జxతకమలI గ]హమల ¬క ప\Rవమ ఒక ప-ాహమ లంట}.4 దు®గ
-ారణక=, సోగ ాaణమనక= జxతకమలI గ]హmి9 Gg° పనాత వVWసc ుం4.
అందువలన జxతకమలI ఏ Y(ానPgD ర¥gంచ?Q మందు ఆ జxతాQ
గల 6త ప04 ). Yగ ా9g, rవత, ఆయః ప0మణP దృ«ిలI ఉంచుZ
ఫt.ంyాP

ర¥gం~t.

ఎందుకంట²,

జFGyా³సc ´

పారమ

అనుభ6ంచ?Q జxతక=లక= -ా0 -ా0 6.లలI Zంత ప0

పG

Y(ాP

G, వవ4 Y(ాలను

బట} వసూ
c ఉంటRg. అందువలన జxతకమలI ఉనP Y(ాల= 6తం లI అనుభవo
లIQ

ావ?Q

అనుకsలమgన

ప0mి9త3ల=

ఉం?@rాt.

ఈ

6షయంలI

పµాO~ర8ల= పG పYగం గ0ం# .ెల=పlత¶, ఫtతమను ఆక·ంపl ~ేసుక=Db
6నమలIనూ

మ0య

ఫt.P

ా¸0ంచుక=Db

6షయంలIనూ

అDbక

-Kసుల=బRట
* కtిం~ర8. ఈ 6yz¹ాP దృ«ిలI నుంచుZ ,పµాO~ర8ల సూచనల
ననుస0ం#

జxతక= వQcతOమ మ0య అంతరంగమ ర8 పGషº ల=, ( రవ

మాదల= మ0య జxతక= వనy»¼t 6నమ “ారాంశ
ారాంశ(
ారాంశ(లగP)
లగP)మ”
మ Oా ఎల
స¿ష మవl.Y ప0{tమ.
జxతక= జననాల సమయమనక= గల గ]హమలPంట}లI ఎక=వ \Rగల=
న?@#న గ]హమను ారక=డ/
మ,, మ0య అ4క కళల= కt(0న
ారక=డ/\R(ా4క గ]హమ
గ]హమను ఆతaారక=డ వవహ0c ార8.
ర8 ఈ ఆతaారక గ]హమ న-ాంశమ నందు ఏ
ాL యం4 mి9 G  ÂందుDÃ ఆ ాL, ారాంశ(లగP)మ అవlత3ం4. ారణమ(ా
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ారాంశ(లగP)మ యందునP గ]హమ(ల=), తద4పG, ఆతaారక గ]హమ ఆ
జxతక=మనక= Yగారక=ల= అవl.ర8.
జనaలగPమ, అంశ లగPమ, ఆరeఢ లగPమ, జనaాL, న-ాంశమ నందు
చంద గ]హ mి9 త ాL, ఉపపదమ
4OOదశమలయందు

ఒకట}

లలI ఏే ఒకట} (ాd, లu -ాQ

(ాd,

లu

Äట}Q

సపc మమనందు

(ాd

ారాంశ(లగP)మ అవlత3ం4.
పlర8ష జxతకమలక= \ÅmిాL ారాంశ(లగP)మ(ా, mీc ´ జxతకమలందు
స0ాL ారాంశ(లగP)మ(ా జxతకమలI గ]హబల 6షయమన అనుకsలమ
అవlత3ం4.

అం.ే

ాక=ం?,

ారాంశ(లగP)మ

నుం?@

ంద

ా9నమల=

గ]హవ0Æతమల= ాక=ం? ఉండ2ట, :ణ ా9నమల యందు ాపlల= mి9 GDÇందక=ండ2ట
మ0య తృrయ షషº ా9నమలయందు ాపగ]హ mి9 G యండ2ట మ0య ఏాదశ
ా9నమ

నందు

ఏేd

గ]హమండ2ట

జxతకమనందt

Yగ

బలమనక=

అనుకsలమ.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 1
క=

శ

పlర8ష,
పlర8ష, 2121- 1- 1970,
1970, 7.46 గంటల=,
గంటల=, నరసావlట
చం

ా
లర

ర

ాL




(బ)
బ)

శ

A9

ల క=

A4

చం ా

గ

న-ాంశమ

గ

AL(M)
A10

A3 A7

ఆరeఢమ

Cp 45' 42.15" Sr av 4

Moon Ð AK

20 Ge 47' 50.70" Puna 1

Mer cur y (R) Ð AmK 20 Sg 37' 25.35" Psha 3

AL1 A11
UP (V)

UPM
P(M)

Sun Ð PK6 Cp 28' 00.96" Usha 3
Mar s Ð DK

3 Pi 01' 30.34" Pbha 4

Jupi t er Ð BK

10 Li 26' 36.07" Swat 2

Venus - GK

5 Cp 34' 22.16" Usha 3

Sat ur n - Pi K

8 Ar 09' 51.38" Aswi 3

Rahu Ð MK

20 Aq 03' 14.48" Pbha 1

Ket u

20 Le 03' 14.48" PPha3

మ:: చందుడ2
\R(ా4కగ]హమ

A8

A5

(బ)
బ) 

Lagna 22

A2 A6

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: చందుడ2
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ఈ జxతకమ నందు \R(ా4కగ]హమ(ా చందుడ2 ;<ష mి9 G. అ4క కళల= Âం4న
గ]హమ(ా చందుడ2 ఆతaారక=(ా న-ాంశమనందు ;<షాL mి9 G DÇందుట వలన
;<షం ారాంశ(లగP)మ అgన4. అే6ధం(ా ఈ ;<షమ చందు న-ాంశ
mి9 తాL(ా అగట గమంచద(0న 6షయమ.
;<షం

ారాంశ

ఆయవlపట(ా
అనుభవమ.

(లగP)మ

లMాధన

:సం

సO\Rవmిదమ(ా

అగట
గత

15

వలన

ఈ

జxతక=ల=

సంవతUరమల=(ా

kహమటమDb

మసుగలI

6.Q

మగPమగట
కపటతOమ

/

కిపlచుక=Db సO\Rవమ కt(0న-ార8. తనక= న#న  Âంతం ~ేసుక=Db
4శ(ా ఎP కష నష మలgD ఎదుÐDb తతOమ కt(0న -ార8. ;<ష ాLQ గల
ారాంశ ఫtతమల= ఈ జxతకమ యందు స¿ష మగచునP6. ;<షమ నందు చంద
mి9 G వలన భవన ాaణమనక= సంబం4ం#న mి6Ñ ఇంజd0ంÒ వృGc యందు
ఉDPర8. ాహవl mి9 G వలన 6#త;న
¡¢ ప0mి9త3ల= ఎదుÐనుట, తతUంబంధమ(ా
ఇబÓందమల= పడ2ట kదలగన6 అనుభవమ.చత3ర9మ క=Ôడ2 dచ DÇందుట,
ర6 క] దృ«ి, చంద క=Ôల ప0వరc న, వలన సOయంకృ«ి./ ¤ౖQ వ~ే 4శ(ా వన
ాటమ ఉనP4.
లగP, చత3ర9, సపc మ, దశమమలయందు గ]హmి9 G, అందు ండ2 గ]హమల dచ
mి9 G, పంచమమనక= dచ గర8వl దృ«ి, నవమమనక= శ దృ«ి వలన ఈ జxతక=
వన 6నమ 6#త అనుభవమల./ ఉనP4. ఇంత వరక= 43 ేశమల యందు
అడ2గ ¤టడం జ0(0న4. ారాంశమను క=]డ2 ÄÕ@ంచుట వలన ాంపయP
( ర6ంచుట, ఆచ0ంచుట ఉనP4. ర6, క=]ల దృ«ి, అనుక=నP4 ా4ంచుక=Db Dbర8,
తతUంబంధమ(ా

అవసరమగ

పల=క=బ?@,

పద త3ల=

kదలగన6

కరతలమలకమ(ా ~ెపవచును. మ_డవ ఇంట శ mి9 G ైరమ, ాహస
కృతమలక= .ె(0ంపl, పటదల అ4కమ.నవమమను ాపగ]హమ ÄÕ@ంచుట,
నవమ4పG dచ mి9 G, 6ే{ సంబంధ -ాార 6షయమలయందు, ఎగమG /
4గమత3ల యందు ఆట ట
* అDbకమ చూmిDర8. ఈ జxతక=లక= ఇంతవరక=
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సUÖ అDb4 లuదు. ాd, ఒ లMం./ ే4ంచుక=ంట× గమం -Kౖపl kక-Ø
CM./ ాగట అDb 6షయమనక= ఈ జxతకమ మం# ఉహరణ. శ]మనంతర,
)Mణనంతర ఫtతమల 4శ(ా వనy»¼t 6నమ ఉనP4.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 2

పlర8ష,
పlర8ష, 5- 3- 1978,
1978, 14.
14.25 గంటల=,
గంటల=, మÙÚపటPమ

ల క=

 

ర (శ) ా

గ

బ

ర బ
చం

ాL

(శ)

చం

ల క=

A8



A9 A11

న-ాంశమ

A7

Lagna

28 Ge 08' 39.74" Puna 3

Sun Ð BK20 Aq 09' 04.72" Pbha 1

Moon Ð DK

0 Cp 19' 44.10" Usha 2

Mar s - AK

Mer cur y - AmK 25 Aq 47' 53.19" Pbha 2
0 Pi 21' 11.57" Pbha 4
Rahu - MK

ఆరeఢమ

A6

గ 

ా

A2 A4

AL1
AL1

UPV
P(V)
A5 A3
A10
UPM
P(M)

28 Ge 02' 51.46" Puna 3

Jupi t er - Pi K 2 Ge 05' 01.86" Mr i g 3

Venus - GK

Sat ur n (R) Ð PK 1 Le 29' 31.48" Magh 1

12 Vi 55' 04.67" Hast 1

12 Pi 55' 04.67" Ubha 3

Ket u

మ:: క=Ôడ2
\R(ా4కగ]హమ

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: బధుడ2

ఈ జxతకమ నందు \R(ా4కగ]హమ క=Ôడ2

థున mి9 G. ఆతaారక=(ా

బధుడ2 అ4క కళల= కt(0 వృషభమ నందు mి9 GDÇందుట వలన (వృషభం)
ారాంశ(లగP)మ అgన4. న-ాంశ లగPమనక= వయ ా9నమgన4.
ఈ జxతక=ల= లవl శ)రం కల-ార8. ి0Qతనం, ఆలIచన అ4కం(ా ~ేయట
సO\Rవ లMణల=. \R(ా4క గ]హmి9 త

థున ాL తను\Rవమన స0యగచునP4.

వృషభ ారాంశ(లగP) లMణమలగ ఆలIచD4 6షయల=, ~ేయవలmిన ప ~ేm
6నం భపదమgనపట} ఆలI#ం# తపÜల= ~ేయడం, అDలI#త ాాచరణం
కtmిావడం

అనుభవమ.

బధ

mి9 త,

క=జ

4Orయమ,

మట}ంగరంగం,

-Kౖదసంబంధ రంగం సష మ ~ేయచునP4. యం.Ý.ఎ. చ46, అDbక పయతPమల=
mి9 రతOం :సం ా(0నపట}, ాÐట ÞmిటÑ మDbజaంట యందు mి9 రతOం
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లß#న4. ాటపట}మ, ఓిక(ా ాలPబట} ర¥gంచు:వడం, అవమDtP
సVWంచడం

అనుభవమలI

ఉనPపట}

వనy»¼t

6నమలI

mి9 రతOమ

లIిం##న4. చత3ర9, సపc మ, దశమ ా9Dల= గ]హవ0Æత mి9 G వలన కల=గ వలmిన
ప0పకOత లu

వనy»¼t లI స¿ష మgన4. ారాంశ(లగP)మనక= ఇర8-Kౖపlల

ాపగ]హమల ఆáదన వలన కష మనక= తగâ ఫtతమ లßంచలuదDb ~ెాt.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 3

పlర8ష,
పlర8ష, 3030- 1212- 1961,
1961, 18.
18.12 గంటల=,
గంటల=, 6జయ-ాడ
ల

ల
ా
గ శ 

శ ా

ాL

ర క=

గ

న-ాంశమ
చం

బ 

Lagna
Moon - AmK

చం 

A4 AL(M)

క=

A5 A7
A6 A8A

ర 

22 Sg 47' 03.81" Psha 3

Venus - PK

7 Sg 52' 43.60" Mool 3

Rahu - DK

26 Cn 02' 22.37" Asr e 3

Mar s - Pi K
Jupi t er - BK

మ:: బధుడ2
\R(ా4కగ]హమ

A2

10 Sg 19' 13.99" Mool 4

16 Cp 05' 24.54" Sr av 2

Sat ur n - GK
Ket u

A11

14 Sg 32' 38.96" Psha 1

Sun - MK

18 Vi 33' 37.61" Hast 3

Mer cur y - AK

A

AL1
AL1
UPV
P(V)

ఆరeఢమ

UPM
P(M)

బ

21 Ge 31' 22.10" Puna 1

A3

5 Cp 27' 58.70" Usha 3

26 Cp 02' 22.37" Dhan 1

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: క=]డ2

ఈ జxతకమనందు బధుడ2 \R(ా4కగ]హమ(ా త3ల నందు mి9 G. క=]డ2
ఆతaారక గ]హమ(ా అ4క కళల= కt(0
ారాంశ(లగP)మ

థునమందు mి9 GDÇందుట వలన

థునమgన4. 4Orయ క=Ôనక= శ Ð ాహ దృ«ి, చంద Ð

క] కలgక ఇంజd0ంగ రంగం నందు ఉోగమ, క] mి9 G వలన గవరP;¡ంట
?@ార8;¡ంట నందు ఇంజd0ంగ పlణల=, తృrయ ర6 Ð త3వlల=, నవమంలI
శ Ð ాహవlల mి9 GలI, ర6 Ð శనుల సమసపc క సOÕతక mి9 G వలన లంచం వలన
పటబడడం జ0(0న4. అg.ే వయ గర8వl mి9 G వలన Âమaను స4OYగం
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~ేయడంలంట} మం# సుగణమల వలన ఇతరమల=(ా సర8 లßంచుట
వలన బయటప?ే పయతPమలI ఉDPర8.
థున సహజ ారకతO లMణమలగ ి0Qతనం, ~ెర -ా4, పణtా
బద ం(ా

వవహ0ంచడం,

అ4ారం,

ాజయ

సంబంధమల=

kదలగన6

అనుభవమ. చంద mి9 G, ాaణరంగ సంబంధ;¡¢న mి6Ñ ఇంజdర8, క] mి9 G పభతO
ఉోగం Ð ఉనPత mి9 G, నవమ శ ాహ సOÕత మ_లG:ణ mి9 G అధరa ాాచరణ
అDb ారాంశ(లగP) సూతమను స¿ష మ ~ేయచునP4. చత3ర9, సపc మ, దశమ
ందమల గ]హమల mి9 G వనy»¼tలI అనుభవమ.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 4
ల

గ



ా

శ

A7 A11

ర క=

ాL

ర
బ 

పlర8ష,
పlర8ష, 2020- 1- 1965,
1965, 10.
10.56 గంటల=,
గంటల=, మÙÚపటPమ



Lagna
Moon - MK

చం

ల

క=

శ

UPV
P(V)

బ

గ

ఆరeఢమ

A5

Sun - PK

5 Cp 52' 04.79" USha3

3 Vi 29' 46.01" Upha 3

Mer cur y - BK

15 Sg 06' 15.13" Psha 1

Jupi t er - AK

Venus - AmK

15 Sg 47' 09.29" Psha 1

Sat ur n - Pi K

9 Aq 08' 03.92" Sat a 1

Rahu - DK

26 Ta 51' 48.53" Mr i g 2

Ket u

26 Sc 51' 48.53" Jye 4

మ:: గర8వl
\R(ా4కగ]హమ
గర8వl

UPM
P(M)
A10

ా

Mar s - GK

A4 A6
A3 A9



20 Pi 48' 56.81" Reva 2
12 Le 55' 27.01" Magh 4

A2 A8

చం

న-ాంశమ

AL

22 Ar 10' 40.23" Bhar 3

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: చందుడ2

ఈ జxతకమ నందు \R(ా4క గ]హమ(ా గర8వl త3లాL mి9 G. అ4క కళల=
కt(0 చందుడ2 ఆతaారక=(ా సOÕత mి9 GDÇం4, ారాంశ(లగP)మ(ా కాటకమ
అgన4.
సOÕత చందు, ర6 Ð క=Ôల ÄMణ, కాట చంద mి9 G ాaణరంగమ నందు
ఇండmీ  ఉనP4. 200 :ట* రeాయల ట®Pవర8 ా9gQ -K·ã సంాgం#న4
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నష g మరల వన ాటంలI మందుక= వడంలI ఈ జxతకం మం#
ఉహరణ.
#త 6#త;¡¢న అనుభవమల= ఈ జxతక=ల వనy»¼tలI తకృతమ. తృrయ
ాహ ైర ాహసమలక= ¤ట }ం4 ర8. షషº శ వవాయ Õతమ సOంతమ(ా
కt(0 వవాయమ ~ేయడంలI Dbర8 ా4ం#Dర8. సOశQc./ సంా4ం#న Âమa./
అదుäత;¡¢న గృహమ అందు కలప 606(ా ఉపY(0ంచడమ ారాంశ సూతమను
స¿ష మ ~ేయచునP4. త3ల గర8వl -ాాాతaక ధన పYజనం పకQ వడం
వలన

ఆ09క

mి9 G

ెబÓGనP4.

4Orయ

బధ,

క=]ల=

kబåౖÑ

DKటOర8,

కమ_షను రంగంలI సంబంల= మ0య వృæ4¸. కన ాహవl భ_తతO mి9 G
తనక= గల ారకతOంలI జxతక=డ2 ఉంట² mి9 G DKర-bరడంలI 4ట.
సపc మ, దశమల= గ]హవ0Æతమ ా(ా సOÕత చందుడ2 సOన-ాంశ అgనపట}
బలమ లuకవlట వలన లగP Ð సపc మ Ð దశమల ంట² చత3ర9ం బలమగట వలన
(ÐటZనుట, లబడ2ట ఈ జxతక=Q 6తంలI సహజ;¡¢న4. ారాంశ ాLQ
మ_డవ ఇంట, ఆరవ ఇంట ాపగ]హ mి9 G జxతక=ల= వవాయమ, 0యÑ ఎmç,
భ_సంబంధ వృGc అDb6 స¿ష మ. త3ల గర8వl లèకం, ఉరబæ4¸, mి9 తపజéత
-ాారంలI లßం~ేటవంట} జxతక=ల=. కాటక ఫtతమలగ ఆసc మ, మ_త
సంబంధ -ాధుల= ఈ జxతక=లక= అతంత సహజమ. ాలనుగణ;¡¢న మర8ల=./
కs?@న తతUంబంధ ఆ®గ సమసల= ఈ జతక=లను తరచు(ా బR4సc ుంటRg.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 5
శ క=

ర

చం

ా

ల

(గ)
గ)

A8

చం ా

ర
బ 

పlర8ష,
ë ాబRదు
పlర8ష, 6- 3- 1968,
1968, 3.32 గంటల=,
గంటల=, Vêద

ాL

న-ాంశమ

(గ)
గ)


A5
ల బ
 

శ క=

A4

AL1
AL1 A3

A2 A10

A11

UPM
P(M)

ఆరeఢమ

UPV
P(V)
A7 A9
A6
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Lagna

29 Sg 37' 43.57" Usha 1

Moon - PK

5 Ta 14' 48.72" Kr i t 3

Mer cur y - AK

25 Cp 03' 03.52" Dhan 1

Page 26
21 Aq 16' 19.93" Pbha 1

Sun - BK

Mar s - MK

19 Pi 23' 44.18" Reva 1

Jupi t er (R) - GK 4 Le 52' 30.95" Magh 2

Venus - AmK

23 Cp 59' 10.41" Dhan 1

Sat ur n - Pi K

Rahu - DK

26 Pi 24' 57.26" Reva 3

Ket u

మ:: బధుడ2
\R(ా4కగ]హమ

17 Pi 30' 39.61" Reva 1
26 Vi 24' 57.26" Chi t 1

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: క=]డ2

ఈ జxతకమందు \R(ా4కగ]హమ(ా బధుడ2 mింహమందుండ(ా, అ4క కళల=
కt(0

ఆతaారక=(ా

క=]డ2

కs?

mింహమందుడ2ట

వలన

mింహం

ారాంశ(లగP)మ అgన4.
mింహం ారాంశమ(ా అగట వలన ఈ జxతక=ల= 6శOసdయతక= మర8ర8.
పర8వl, మాదల:సం ాక=లడడం, -b#చూm ోరణì సహజమల= ా(ా, -ాహన
పమదమల= జ0(0న6. ాజసం, í)Ä 6షయంలI కs? ఎ.ెc న
î పరUDtటï వలన
అనుభవమన స0వlచునP4.
mింహం నందు బధ mి9 G Dయా9నమలక= ాGథం వలన Dయ-ా4,
ాంటRక= -ాారమ వృGc (ా ఉనP4. క] mి9 G వలన అ4ారం, ాజయల=,
పదవlలయందు అßర8#, ఆయరం(ాల -ా0./ ప0చయల=, గవరP;¡ంట ీ* డర8(ా
\Rధత రOహణ, Dయ-ాద సంబంధ పదవlల= ఉనP6. త3వl mి9 G వలన ఒా0
ండ2, మ_డ2 -ాాాల= రOVWంచు ామర9ðమ ఉనP4. పయతPమలI ఆటట
*
కs? అనుభవమలI కించుచునP6.
ారాంశాL యందు త3 mి9 G, పంచమమనందు శ Ð క=జ mి9 G అవ®ల=,
ఆyాభం(ాల=, ాలనుగణం(ా అపÜడపÜడ2 అడñ ంక=ల= కల=గట వలన మనmిక
సంఘరòణ అ4కం. ారాంyా4పG ఉఛáDÇందుట, దశమమందు గర8వl mి9 G వలన
వన అßవృ4 -Kౖపl పయనం తథమDb ~ెాt. 4Orయ, అషº మల= గ]హవ0Æతమగట
వలన సంాదన అంతయ నష g, మరల వనమరâ కృ«ిలI మగPమgDర8.
తృrయ, షషº మమందు గ]హమ లuక=ండ2ట, తృrయ4పGQ త3వl సంబంధమ,
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ష¹ాº4పG శ Ð షషº మనక= వయ mి9 G, అందు క=Ô./ ~ేర8ట వలన పr
6షయంలI ఆలIచన, మందుక= -Kనుకక= తరÆన భరÆన ~ేయట ఉంట×Db ఉంటRg.
బధ Ð క] mి9 G ారాంశమ నందు, త4పG ఉఛá¬ం4 జౖ

d దృ«ిº ./ ÄMణ,

దశమ mి9 త గర8వl ఆ~ర వవÞాలయందు నమaకమ కల-ార8, ాంపయP
( ర6ం# ఆచ0ంచుట, ైవ బRహaణ భQc, -bద ాంపయం అనుక0ంచుట అభవమ.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 6

పlర8ష,
పlర8ష, 1111- 1010- 1959,
1959, 7.45 గంటల=,
గంటల=, ాల
ల ా



శ చం

AL1
AL1

ర

ాL

చం
శ

గ

న-ాంశమ
న-ాంశమ


ల బ

ర క=
ా

Moon - MK

17 Cp 17' 33.28" Sr av 3

Mer cur y - PK

8 Li 54' 39.22" Swat 1

Venus - Pi K

11 Le 38' 38.63" Magh 4

Rahu - BK

9 Vi 02' 21.01" Upha 4

\R(ా4కగ]హమ
మ:: క=Ôడ2

A2 A6

ఆరeఢమ
A4 A8

గ క=

బ

17 Li 02' 03.43" Swat 4

Lagna

A7 A9

UP(M)



UP(V)

A3 A5
A11

Sun - AmK

23 Vi 00' 09.97" Hast 4

Mar s - AK

29 Vi 03' 31.90" Chi t 2

Jupi t er - DK
Sat ur n - GK
Ket u

A10

6 Sc 59' 56.76" Anu 2

7 Sg 28' 43.38" Mool 3
9 Pi 02' 21.01" Ubha 2

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: గర8వl

ఈ జxతకమనందు \R(ా4కగ]హమ క=Ôడ2 ా(ా, అ4క కళల= కt(0యండ2ట
వలన గర8వl ఆతaారక=?@(ా, కన ాL యందు mి9 GDÇందుట వలన కన
ారాంశ(లగP)మ అgన4.
ఈ జxతక=ల= పరమ ాGOక=ల=, ఆ-bశపర8ల=, ి0Qతనం./ ఆరప?ే తతOం
కt(0న-ార8. ô®VWతమ, మంతyాసc ´మ నందు పట కt(0న-ార8. ZలX ా ల= సమస
వలన(ాd, ఇతర సమసవలన (ాd, గం?ె సంబంధ సమసల= ఉనP6. కన ాL
ారాంశ లMణమల= అనుభవమగచునP6. కన గర8వl Ð జFGషం, -bదం,
ాంపయం, ఖ#áత;¡¢న ఆ~ర వవÞాలక= పrక. క=జ mి9 G భ_తతO ాL వలన,
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వంశారంపర ఉాసన, ేవ.ాధన ఉనP4. త3వl వలన -Kౖాగ దృ«ిº ,
సDాశ]మ mీOకరణయందు ఆసQc ;¡ండ2.
ఈ జxతకమయందు లగP, చత3ర9, సపc మ, దశమమల= గ]హమమల=
కt(0యండ2ట

వనy»¼t

6ధనమలI

ప.ే కత

మ0య

సమసలయందు

-Kసుల=బRట ఉDPg. 4Orయ, అషº మల= గ]హవ0Æతమ అగట ~ల ~ల కష ప?@
¤ౖQ వచుట సూ#ంచును. 4OసO\Rవ ాల= Dల=గ గ]హమల= కt(0 పరసర
ÄMణ వలన జxతక= కృ«ి 6yzషమDb ~ెాt. పంచమ Ð నవమల= తద4పత3ల= శ
Ð క=]ల=, చందు./నూ ర6./నూ ~ేరడం, 4OOదశ mి9 GDÇందడం, చందుQ
తర8-ాత ర6 mి9 G 4OOదశం, పGభక= తగâ ర8 పఖతల= లuవl. ఏ4 ఏ;¡¢D
ఆGaక

6షయమన

భగవంత3యందు

ప0పµర¥

6yాOసమ

కt(0,

6శOసdయతక= మర8ర8(ా ఈ జxతక=లను Ðనవచు.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 7
ల

శ

చం

ర
గ (బ)
బ)

పlర8ష,
పlర8ష, 1414- 0202- 1962,
1962, 10.
10.24 గంటల=,
గంటల=, ాల

ా

క= (బ)
బ)

ల

AL8
AL8

AL9
AL9

న-ాంశమ

క= శ 


ర చం



AL10
AL10

గ

A11

ఆరeఢమ

AL7
AL7

AL2
AL2
UP(V)

AL1
AL1

9 Ar 24' 50.75" Aswi 3

Sun - DK

0 Aq 58' 33.30" Dhan 3

Moon - GK

1 Ge 32' 10.79" Mr i g 3

Mar s - AmK

15 Cp 29' 13.79" Sr av 2

Jupi t er - AK

Venus - PK

5 Aq 16' 01.93" Dhan 4

Rahu - Pi K

23 Cn 37' 08.88" Asr e 3 Ket u

Sat ur n - MK

మ:: గర8వl
\R(ా4కగ]హమ

AL3
AL3
AL5
AL5

Lagna

Mer cur y (R) - BK 14 Cp 02' 10.62" Sr av 2

AL6
AL6

UP(M)

ా

ాL

AL4
AL4

26 Cp 46' 14.69" Dhan 2
10 Cp 49' 32.85" Sr av 1
23 Cp 37' 08.88" Dhan 1

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: ర6
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ఈ జxతకమనందు గర8వl \R(ా4కగ]హమ(ా కన mి9 G, ఎపÜడూ సర8
:ర8క=ంటRర8. అ4క కళల= కt(0న గ]హమ(ా ర6 త3ల యందు mి9 G వలన త3ల
ారాంశ(లగP)మ అgన4.
త3లయందు ర6 mి9 G -Kౖద సంబంధ సు#తమ. ఈ జxతక=ల= -Kౖదుల=.
ారాంశ mి9 త ర6 పభతO సంబంధమ, చంద సంబంధమ వలన ాÐట నందు
కs? ఉDPర8. 4Orయ క=]డ2 (;¡¢]: సరÆ) యందు పlణత) ప.ేక సుస¿ష మ.
చత3ర9, దశమమల= గ]హవ0Æతమగట వలన ఆLం#న ా9gలI వృGc , -ాసంగమ
లuదు. -Kౖ-ాVWక 6తమ జxతక= వృGc , -ాసంగమల¤ౖ ప\Rవమ చూిన4.
పంచమమ ాహ సంబంధమ వలన, నవమమ గర8 సంబంధమ వలన, ర6 Ð
చందుల= ారాంశ mి9 G వలన మ0య ారాంశమనక= ఇర8-Kప
ౖ lల భగ]హmి9 G
-Kౖదుల=(ా (Ðప సంతృిc కt( Q*షతర;¡¢న ఆపషను
* ~ేmD
ి ర8. సపc మంలI సపc మంలI
శ mి9 G \RగాO

వయసుU వ.సం బR(ా ఉనP4. తృrయం, షషº ం గ]హmి9 G

లuకవడం వలన ి0Qతనం, ~õరవ తక=వ లMణల= అ4కం.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 8
ర క=

బ 

ాL
చం 

(గ)
గ)

ా

ల
(శ)

పlర8ష
ë ాబRదు
పlర8ష, 1- 5- 1983,
1983, 15.
15.17 గంటల=,
గంటల=, Vêద


బ
ల

న-ాంశమ
క= (గ)
గ)
(శ)

29 Le 52' 19.29" Upha 1

Lagna
Moon - GK

చం

5 Sg 01' 28.19" Mool 2

A9 A11

ర

A2

ా

AL1 A3

A10
UPV
P(V)

ఆరeఢమ

A5

Sun - MK

16 Ar 07' 02.26" Bhar 1

Mar s - BK

24 Ar 34' 40.48" Bhar 4

Mer cur y - DK

1 Ta 11' 56.37" Kr i t 2

Jupi t er (R) Ð Pi K 14 Sc 48' 31.98" Anu 4

Venus - AmK

26 Ta 31' 08.37" Mr i g 1

Sat ur n (R) - PK 6 Li 02' 40.35" Chi t 4

Rahu - AK

3 Ge 07' 55.45" Mr i g 3

Ket u

మ:: క=]డ2
\R(ా4కగ]హమ

3 Sg 07' 55.45" Mool 1

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: గర8వl

A7
A6 A8

A4
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ఈ జxతకమ నందు \R(ా4కగ]హమ క=]డ2 mింహmి9 G. అ4క కళల= Âం4న
గర8వl ఆతaారక గ]హమ(ా వృLకమనందు mి9 GDÇందుట వలన వృLకమ
ారాంశ(లగP)మ అgన4. ఇ4 ఉపపదమనక= సపc మమందునP4.
ఈ జxతక=ల= రహస వరc న సO\Rవమ కt(0న-ార8. kం?@తనమ, పర8షం(ా
మటR*?ేతతOమ కt(0, తన పYజనమలu మందు మఖమ అనుక=Db సO\Rవమ
కల-ార8.

రహస

6షయమల

ప0yధనలయందు

ఆసQc

కt(0

జరPtసు(ా

ప~ేయచుDPర8.0యÑ ఎmç 6షయల=, ¼ö 0ర8క= సంబం4ం# y4ంచడంలI
4ట(ా ర8 పఖత3ల= ఉనP6. వృLకమందునP గర8, క=జ, శ mి9 త3ల వలన
దశమమందు ర6 Ð క] mి9 G వలన వవÞర Dbర8./, సOయంకృ«ి./, అతంత
ారణ ా9g నుం?@ ఉనPత ా9g -Kౖపl ఉDPర8.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 9
ా

పlర8ష,
పlర8ష, 2828- 9- 1987,
1987, 21.
21.59 గంటల=,
గంటల=, mింQ బRదు


(గ)
గ)

ాL
చం శ

బ

క=

శ

ర

చం



(గ)
గ) ర

ల

AL3
AL3



AL2
AL2

న-ాంశమ

AL 1

బ

క=

ా

UPV
P(V)

AL7
AL7
AL11
AL11

ఆరeఢమ

AL10
AL10

AL5
AL5

AL4
AL4
UP(M)

Lagna

16 Ta 53' 55.25" Rohi 3

Sun - PK

10 Vi 36' 16.41" Hast 1

Moon - Pi K

17 Sc 52' 22.16" Jye 1

Mar s - AK

29 Le 06' 16.69" Upha 1

Mer cur y - GK

5 Li 32' 59.95" Chi t 4

Jupi t er (R) - DK 2 Ar 49' 21.45" Aswi 1

Venus - MK

20 Vi 26' 12.11" Hast 4

Rahu - AmK

7 Pi 44' 49.82" Ubha 2

Sat ur n - BK

21 Sc 24' 38.06" Jye 2

Ket u

7 Vi 44' 49.82" Upha 4

మ:: క=Ôడ2
\R(ా4కగ]హమ

AL 6 AL8

AL9
AL9

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: చందుడ2

ఈ జxతకమనందు క=Ôడ2 \R(ా4క గ]హమ(ా ర¥gంపబ?@ ధనసుUనందు
mి9 GDÇందుట

మ0య

అ4క

కళల=

కt(0

చందుడ2

ఆతaారక

గ]హమ(ా

ధనసుUనందుడ2ట వలన ధనసుU ారాంశ(లగP)మ అgన4. ఇ4 ఉపపదmి9 త ాL
మ0య న-ాంశ లగPమనక= సపc మాL(ా సూత6షయమన ా¸0ంచవచును.
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చంద Ð క=Ôలక= ాహ Ð త3 దృ«ిº టoకPకల= 6ద అగ ఇంజd0ంగ
చ4వనపట},Q చంద Ð క=జ ారకతOమగ ;¡?@కÑ ఏజdUయందు సOవృGc
ా(0సc ుDPర8. చంద ారకతOమగ ÷ారaసూట}కÑ, క=జ ారకతOమగ 

Ö

రంగమల=, ాహ Ð త3 సంబంధమ వలన సOయంకృ«ి./ ఎ4( ామర9ðమనక=
ారణ;¡¢న4. ారాంశ(లగP) గ]హమ చత3ర9 త3వl, దశమ ాహవl వలన ;¡?@కÑ
లXౖను స¿షº మగట, పంచమమనందు ారాంyా4పG./ నవమ4పG కలgక
జxతక= పయతPమను మందుక= rసుక= -Kళc øDPg. 4Orయ శ ప.ేక y»¼t
స¿షº ం ~ేయ(ా దశమ ాహవl ఉనPత వన మరâ మను స¿షº ం ~ేయచునP4.
ధనసుU సహజమలగ -ాహనం నుం?@ ప?@వడం అనుభవమన స0gన4.
వనy»¼t 6నమ ఉనPతా9g వన 6ధనమ స¿షº మ ~ేసc ునPపట} చత3ర9
త3వl, చంద Ð క=Ôల పరసర దృ«ిº పవ0cం~ే rర8లI మనmిక సంఘరòణ జxతక=
యందు స¿షº మగచునP4. చత3ర9 త3వl కùషను ల-ాేÄల=, m-ాగణం,
-ాారమ

~ేయట

యందు

ఆసQc

మ0య

దశమ

ాహవl

వలన

-Kౖదyాలలయందు ాంటRక= రOహణ లంట} అవాశమల= -Kత3క= వచుట,
తOా జxతక= -ాాాßవృ4¸ Âందుట అనుభవమన స0వlచునP4.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 10
చం 

గ

ా
ర బ

(శ)

ాL

ల 

పlర8ష,
ë ాబRదు
పlర8ష, 1818- 7- 1963,
1963, 17.
17.30 గంటల=,
గంటల=, Vêద


ా

గ
క=

క=



చం

A10

A5 A11

లర

న-ాంశమ

A8

AL(M) A4

UPM
P(M)

బ

A2

(శ)

A3

A6

ఆరeఢమ

Lagna

11 Sg 42' 01.77" Mool 4

Sun - PK

1 Cn 04' 48.28" Puna 4

Moon - DK

0 Ge 08' 54.70" Mr i g 3

Mar s - GK

0 Vi 45' 20.52" Upha 2

Mer cur y - MK

6 Cn 26' 05.51" Push 1

Venus - BK

19 Ge 25' 56.32" Ar dr 4

Rahu - Pi K

26 Ge 06' 02.12" Puna 2

Jupi t er - AmK

24 Pi 37' 16.42" Reva 3

Sat ur n (R) - AK 27 Cp 30' 14.90" Dhan 2
Ket u

AL1 A9

26 Sg 06' 02.12" Psha 4

UPV
P(V)
A7
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ఆతaారక=డ2: క=Ôడ2

ఈ జxతకమనందు \R(ా4కగ]హమ(ా శ కన ాL mి9 G, ాGOకత. అ4క
కళల= కt(0న క=Ôడ2 ఆతaారక గ]హమ(ా మకరమ నందు mి9 GDÇందుట వలన
మకరమ ారాంశ(లగP)మ అgన4. న-ాంశ లగPమనక= సపc మమ ారాంశమ
అగట సూతమను స¿షº మ ~ేయచునP4.
ఈ జxతక=ల= #నPతనమలI ఇంట} నుం?@ ా0వడం మకర ాL లMణమ
స¿షº మgన4. ాలనుగణ;¡¢న మటల./ లèకం పద0³సూ
c సమయనుకsలం(ా
పనుల= ~ేmిడ
¤ 2త¶ ఆ09కం(ా లÝ ÂందడంలI ఈ జxతక=ల= 4ట. భ_తతO ాL mి9 త
క=Ôడ2 ర-ాణరంగ -ాారమను, 4Orయ గర8వl Ð తృrయ క=] mి9 G వలన
అ ంటU రOహణ మ0య కùషను -ాార ల-ాేÄల= ~ేయట లంట}
అDbకమలయందు

ఆ0.ే0Dర8.

ారాంశ(లగP),

సపc మ,

దశమమలయందు

గ]హమల=ండ2ట, ర6 చందుల పరసర ంద mి9 G వలన ఆధుక 6న -ాార
ల-ాేÄల=, శ క=]ల పరసర సమసపc క mి9 G టRనుUర8 -ాారమనక= పrక(ా
అనుభవమన స0త3DPg. పభతO ాాలయమల యందు ప ~ేసుక= ావడం
లI Ä0

ం#న -ార8 లuర8 అనడంలI అGశYQc లuదు.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 11


గ

క=

(శ)

గ

ాL
ల

(శ)

mీc ,´ 1515- 1111- 1974,
1974, .9.34గంటల=
34గంటల=,
గంటల=, ÂనూPర8

బ

చం 

ర బ

ా

క=

ర 

AL8
AL8

ల

AL7
AL7

న-ాంశమ

ా

AL 4

చం

AL1 AL5

AL6
AL6

ఆరeఢమ

AL9
AL9

AL2
AL2

AL3
AL3

AL11
AL11

AL10
AL10

UPM
P(M)

Lagna

13 Sg 25' 03.95" Psha 1

Sun - AK

28 Li 13' 55.94" Vi sa 3

Moon - PK

12 Sc 45' 07.65" Anu 3

Mar s - BK

17 Li 56' 50.72" Swat 4

Mer cur y - GK

10 Li 08' 50.20" Swat 2

Jupi t er - MK

Venus - DK

0 Sc 24' 31.46" Vi sa 4

Sat ur n (R) - AmK 24 Ge 28' 08.63" Puna 2

Rahu - Pi K

16 Sc 50' 02.56" Jye 1

Ket u

13 Aq 58' 55.67" Sat a 3
16 Ta 50' 02.56" Rohi 3

UPV
P(V)
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మ:: ర6
\R(ా4కగ]హమ

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: గర8వl

ఈ జxతకమ నందు \R(ా4కగ]హమ ర6

థున mి9 G. ఆతaారక గ]హమ(ా

గర8వl కళల= అ4కమ(ా కt(0 క=ంభమ నందు mి9 G DÇందుట వలన క=ంభమ
ారాంశ(లగP)మ

అgన4.

క=ంభ

ాLQ

~ెపబ?@న

ారాంశ(లగP)మ

ఫtతమలలI ఏో .ెtయ -KtG, ాyా, జxgr./ వవహ0ంచడం, స0gú¢న
వనy»¼t 6నం Zరక= ాడ2త¶, కరamిæ¸ ం.Q కటబ?@ కష మలను భ0ంచడం
DKౖజం(ా అనుభవమలI కిసc ుం4. క=ంభ mి9 త గర8వl ఆ~ర వవÞరమల యందు
ఖÙáతమ(ా ఉం?ే పయతPమ, ఎదుట}-ా0 నుం?@ కs? అే ఖÙáతమgన mి9 G
ఎదుర8చూm పయతPమలI తరచూ అßాయ \ÅధమలలI సతమతమవlత¶
ఉంటRర8.
ఉాయ మ0య  Utంగ రంగమనందు )ర8 Zరక= పయతP ాఫలమలI
మగPమయ కృ«ి ~ేసc ుDPర8. మనసc తO మ0య m¤ౖాలQ సంబం4ం#న PhD ~ేmి m¤ౖాలûసు(ా
సOతంత వనమనందు మ0య ఉాయ వృGc యందు ఉDPర8.ారాంశమ Ð చత3ర9 గ]హమ
mి9GDÇంద(ా, సపc మ Ð దశమమల= గ]హరVWతమ, పంచమ Ð నవమలక= ాప గ]హ సంబంధమ
వలన ~ేయ వృGc యందు ఆLం#న అßవృ4¸ Zరక= పయతPమ జర8గత¶Db ఉనP4. జxgr,
బü¸ త వలన ఎదుట} -ా0./ 6\Åల= ఉంట×Db ఉంటRg. 4Orయ క=Ôడ2, ఏాదశమన ాహవl
తరÆన భరÆనల= ఎపÜడూ ఉంట×Db ఉంటRg .చత3ర9మన శ ఉతc ార9 వనమను సషº మ
~ేయడమ వలన ఆ 4శ(ా అనుకsల పయతPమల=, -ాసc వ దృకథం అనుభవమలIQ వసుcనP6.

ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 12
చం

mీc ,´ 2020- 8- 1970,
1970, 7.17 గంటల=,
గంటల=, మంగళ(00
క=

శ

ా

ర

 

AL4
AL4

AL8
AL8

క=

ాL

AL2 AL6

న-ాంశమ

లర
బ 
గ



AL7
AL7

బ శ
ా

AL 10

ఆరeఢమ

AL5
AL5
AL(M)

చం గ

ల

AL1 AL3

UPV
P(V)
UPM
P(M)

AL9
AL9
AL11
AL11
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Lagna

21 Le 38' 17.26" Ppha 3

Sun - DK

2 Le 27' 56.45" Magh 1

Moon - PK

13 Pi 45' 59.06" Ubha 4

Mar s - BK

26 Cn 50' 02.55" Asr e 4

Mer cur y - AK

29 Le 30' 14.02" Upha 1

Venus - Pi K

18 Vi 08' 50.13" Hast 3

Rahu - MK

8 Aq 52' 25.58" Sat a 1

Jupi t er - GK

6 Li 26' 22.47" Chi t 4

Sat ur n - AmK
Ket u

మ:: బధుడ2
\R(ా4కగ]హమ

28 Ar 13' 51.14" Kr i t 1
8 Le 52' 25.58" Magh 3

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: క=Ôడ2

ఈ జxతకమ నందు \R(ా4కగ]హమ(ా బధుడ2 ధనసుU నందు mి9 G. అ4క
కళల= కt(0న గ]హమ(ా క=Ôడ2 ఆతaారక=?@(ా ర¥gంపబ?@ ùనమ నందు
mి9 GDÇం4Dడ2. ాబట} ùనమ ారాంశ(లగP)మ(ా గ0cంచవచు.
ఈ జxతక=ాల= తనక=నP \Rధతలను సక]మం(ా రO0cం~ే 6షయంలI ా
లu ాటం. ారాంశమ ùనమ సహజ వQcతO లMణమ సుస¿షº మ.
క=టంబమలI లక;¡¢న వQc అగట వలన అంద0 \Rధతల=, బR(®గలక= ాGథం
వVWంచుట, జxgr పయతaమ అనుభవమ. ùన ాL mి9 త క=Ôడ2 జలతతO
ాLతతOమ దృ¹ాð ప0yధనక=, వవాయరంగమనక=, yాసc ´-bతcక= ాGధ
ారకతOమ వలన ఈ జxతక=ాల= వవాయ సంబంధ మ0య m¤0కలర8 నందు
PhD ~ేmి కృ«ి 6జxéన ందమ నందు అ4ా0ణì(ా ప ~ేయచుDPర8. చత3ర9
క=]డ2, పంచమ4పG చందుడ2, నవమ నందు గర8వl ./ mి9 G వవాయ yాసc ´-bతc.
4Orయమ నందు ఉఛá ర6 ంద పభతO ఉోగమ, దశమమ నందు శ, బధ,
ాహ mి9 G పయతP ాఫలమ./ ఇబÓందుల=, అవమDల=, ాటం సూ#సుcం4.
క=టంబ

Dbపథమను

అనుస0ం#

జxతక=ాల=

సOయంకృ«ి./

¤ౖQ

వ#న

జxతకమ(ా ~ెపవచును. శ, బధ, ాహవl, క=జ, క], త3వlల= పరసర
దృ«ిº DÇందుట, ఏC సంతృిc కరం(ా పµ0c అవOదు. ùన క=Ôడ2 Ð
ధనసుU శ Ð

థున క=],

థున క=] ÄÕ@ంచుట వలన పr 6షయంలI, #వ0 

షంలI,

అడñ ంక=ల= వ# మనmిక సంఘరòణక= ారణమవl.g. \R(ా4కగ]హమ(ా బధుడ2
ధనసుU mి9 G, యQU?ెంట క= ారణమgన4. yా)రక కష నష మల=, ®గమ,
ఆయ0Oషయమల 6షయం(ా \R(ా4కగ]హమ ానత గమంచవచును.
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ఇే 6ధం(ా:
• ారాంశ(లగP)మ ల= (ా వృషభ, త3లల= వరc క -ాణìజ మ0య

-ాార

రంగమల యందు అనుకsలమ ~ేయను.
• ారాంశ(లగP)మ(ా మకరమ, పకృG -Kౖప)త సంబంధ బRధల=, గ]హ~ా4 /
అß~ా4

బRధలక=

మ0య

ఊVWంచ

హటన0సc ుత3లక=,అను:

సంఘటనలక= పrక.
• ారాంశ(లగP)మన

గ]హమ గల ాL జxతక=ల సహజ సO\Rవమ,

తతUంబంధ పGభ ాట-ాల=, త4Orయమ తతUంబంధమ(ా ధన 6yzషమల=
సూ#సుcం4.
• ారకంశ(లగP)మనక=

4Orయ, షషº , అష మ, వయాల=క=

శ, క=జ,

ాహ సంబంధమ పమదమల= ,ఊVWంచ సంఘటనల= సూ#ాcg.
• ారాంశ(లగP)మనక= 4Orయమన పµర¥చందుడ2 6yzషYగమ. జxతక
బలమనక= అనుకsలమ.
• ారాంశ(లగP)మనక= 4Orయ mి9 త క=]డ2 పభతO పరమ(ా, ాజయ
పరమ(ా, þ పరమ(ా, పల=క=బ?@ పరమ(ా అనుకsలమ.
• ారాంశ(లగP)మ నుం?@ చత3ర9 క=]డ2 మ0య :ణ సంబంధమ(ా చంద
mి9 G, yాసc ´ ప0yధనలక=, 6రంగ సంబంధమలక= అనుకsలమ ~ేయను.
• ారాంశ(లగP)మనందు శ, 4Orయమందు శ కs? జxతక=లక= గల
ప.ేకతలను .ెtయజసc ుం4.
• ారాంశ(లగP)మ నుం?@ ంద, :ణ ా9నమలలI బధ, క] సంబంధమ
(జౖ

 దృ¹ాºð) ;<ో సంబంధ ప0ణìG, ప.ేకతను సూ#సుcం4.

• ారాంశ(లగP)మనందు (ాd, 4Orయమనందు (ాd ాహ mి9 G, ాట
పట}మను సూ#సుcం4. వన ాటమలI లu వన 6నమలI Âరాట
*
(ా తపÜల= (ా ~ేc ార8. ఆ తపÜల=/తతUంబంధమల= ~ల ాలమ
వనమ ©¤ౖ ప\Rవమ కs? కt(0 ఉంటం4. అదుä.ల= ~ేయగలర8.
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• అపయతP ాాచరణ ఉంటం4. ప0శమ
] ల= ా9పన, తతUంబంధ పl®గG,
ఉనPG kదలగన6 అdP ాహవl ారకతOమలI-b. జxతక= 6లMణత
బGrర8 లI పకట}తమవlత¶ ఉంటం4.
• త3వl కs? -ాాానుకsలమ ~ేయను. రహస 6నమల=. రహస
వరc క సంన¸ మల=, కట} -ాార, -ాణìజమలక= పrక.
• ారాంశ(లగP)మనక= ర6, క=Ôల సంబంధమ ఆకmిaక పమదమల=
మ0య -ాట}నుం?@ బయట పడడమ .ెtయజసc ుం4 .
• ారాంశ(లగP)మ నుం?@ ంద :ణ ాcనమలక=, ర6 , క], క=జ
సంబంధమల వలన పభతOరంగమలలI మ0య పభతO సంబంధమలI
అనుకsలమ ~ేయను.
• ారాంశ(లగP)మ నుం?@ దశమనక= భగ]హ సంబంధమ వలన mి9 త పజéత,
mి9 ర 6నమ, ఖÙáత;¡¢న మరâ మ Lంచుక=ంటRర8. ాపగ]హ సంబంధమ
వలన

తపటడ2గల=

లu

తపÜల=,

Âరాట
*

ొర* 8త3ంటRg.

గతం

-KంటRడ2త¶ అßవృæ4¸Q ఆటంకం అవlత¶ ఉంటం4.
• ారాంశ(లగP)మ నుం?@ ర6, గర8, శ సంబంధమ ంద, :ణమలయందు
ఉనPట* g.ే పసంపద రం(ాQ సంబం4ం# ఏే రంగ;¡¢న స

(?ై)

మ0య సంబం4తమల= ) అßవృæ4¸ ఉంటం4.
• నవమ ాహవl 66ధ ారణమల=./ ధనమ వృ ~ేgంచును.
• నవమ గర8వl వవాయ సంబంధ రంగమలక= అనుకsలమ ~ేయను.
• ారాంశ(లగP)మ నందు చందుడ2ం?@ బధు ~ేత ÄÕ@ంపబ?@నట* g.ే
-Kౖదరంగ సంబంధమ లI ఏే రంగంలI ఉంటRర8.
• ారాంశ(లగP)మనక= చంద, ాహ సంబంధమ Äట}Q క=జ సంబంధమ వలన
మDÃ -ాక=లత లu మDmిక సంబంధ 6షయమల= గ]VWంచవచును.
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• ారాంశ(లగP)మ నుం?@ చత3ర9 ాహవl ప0శమ
] ల=,సంబంధ -ాారమల=
.ెtయ జయను. ాహ mిc త అ4పG ననుస0ం# ర¥యం ~ేయt. మ0య
ఆరeఢ లగPమ నుం?@ కs? చూ?t.
• ారాంశ(లగP)మనక= ర6, క=జ, శ సంబంధమల= య÷రం సంబంధ
ఉోగ -ాారమల మ0య, ఆయ రంగ సంబంధ అనుకsలత 6yzషమల=
గ]VWంచవచును.
• ారాంశ (లగP)మనక= శ, ాహ సంబంధమ ప0శమ
]
తతUంబంధ
రంగమలక= సంబం4ం# .ెtయజయను.
• ారాంశ(లగP)మ మ0య తLQ పంచమమ నుం?@ గ]VWంచు ఫtతమల=
ారాంశమనక= 4Orయ mి9 త గ]హమల Oా కs? గ]VWంచవచును .
• ారాంశ(లగP)మ మ0య/లu పంచమమ నందు చంద, గర8, క], బధ
mి9 G

రచD -ాసంగమలను మ0య

ప0yధD రంగమలను కs?

.ెtయజయను.
• ారాంశ(లగP)మ నుం?@ 4Orయ, అష మమల= ాపగ]హ mి9 GDÇందాదు. mీc ´
జxతకమలలI ాపగ]హ దృ«ిº కs? మం#4 ాదు.
• ాపగ]హ ాల= ారాంశమ నుం?@ అష మాలgనట* g.ే అßవృ4¸ పథం
లI ఆటంకమల= ఉంట× ఉంటRg.
• ారాంశ(లగP)మ

నుం?@

దశమQ

క]గ]హ

సంబంధమ

వlంట²

పభతOపర;¡¢న అనుకsలతలను, పల=క=బ?@ సూ#ంచును.
• ారాంశమ నుం?@ తృrయమ మ0య తృrయ4పG కరంగమ /
;<ోసంబంధ రం(ాలక=, పlణతక= మఖమ. Äట}Q షషº మమ, నవమమ
తద4పG అనుస0ం# ఫtత rవత, ఆయ రం(ాP గ]VWంచవచును.
• ారాంశ(లగP)మ నుం?@ దశమ4పG అమతారక mి9 G నుం?@ కs?
ప0{tం~t జxతక= వDKౖ y»¼t మ0య వన రంగం .ేట.ెల*మవlత3ం4.
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• చంద, క=]లక= ారాంశమనక= (ాd, తద శమమనక= (ాd సంబంధమ
Oా ర8, పGష ల=, Ýర8దమల=, అవగతమవl.g.
• శ, క], గర8వl ఇంజdర8 సంబంధమ మ0య Äట}లI ఏేd ంట}Q క=జ,
ాహ సంబంధం టoQPకÑ రం(ాP సూ#సుcం4 మ0య దశమQ ాహత3 సంబంధమ కs? టoQPకÑ Â©¤షP సూ#ంచును మ0య పంచమమ,
పంచమ4పG ర6, బధ, క=జ, శ సంబంధమల= ఆధుక 6ద, ఊోగ,
-ాార సంబంధమల= మ0య ధన సంాదన మరâ మలక=/ రం(ాలక= పrక.
• ారాంశ(లగP)మ నుం?@ దశమQ శ, గర8 సంబంధమ ఉనPట* g.ే
6yzషమ(ా కలmి వచును. ఆలసమ (ాDKౖన అßవృ4 పధం శం
అవlత3ం4.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 13
గ
(శ)

పlర8ష,
పlర8ష, 6- 9- 1964,
1964, 6.32 గంటల=,
గంటల=, 6జయ-ాడ


ా
క= 

ాL

ల ర బ
(చం)
చం)

A4 A6
(బ)
బ) క=

గ
ల



న-ాంశమ
(శ) ా

A7

A3

UPM
P(M)

ఆరeఢమ


ర చం

AL(M)

A10

A11

UPV
P(V)

27 Le 29' 21.11" Upha 1

Sun - AmK

19 Le 22' 55.77" Ppha 2

Moon - BK

17 Le 28' 35.37" Ppha 2

Mar s - DK

0 Cn 11' 22.87" Puna 4

Jupi t er - GK

1 Ta 54' 52.33" Kr i t 2

Venus - PK

3 Cn 42' 46.61" Push 1

Sat ur n (R) - Pi K 6 Aq 39' 40.92" Dhan 4

Rahu - AK

4 Ge 04' 48.42" Mr i g 4

Ket u

మ:: ర6
\R(ా4కగ]హమ

AL1
AL1

A5 A9

Lagna

Mer cur y (R) - MK 12 Le 28' 46.71" Magh 4

A2 A8

4 Sg 04' 48.42" Mool 2

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: గర8వl

ఈ జxతక=ల= ~డ2 అ ంటoంట. ఈ జxతకమ నందు ర6 \R(ా4కగ]హమ(ా
కన mి9 G. అ4క కళల= కt(0న గర8వl ఆతaారక గ]హమ(ా మకరమందుండ2ట వలన
మకరం ారాంశ(లగP)మ అgన4.ారాంశమ మ0య, సపc మమ గ]హmి9 G
ఉండ2ట. చత3ర9మ, దశమమ గ]హవ0Æతమ.
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దశమమనక= అ4పG(ా క=]డ2, ారాంశ(లగP)మను జౖ

d దృ«ిº ./ ÄMణ.

దశమ, లభ ా9D4పత3లగ క]- క=Ôలక= ారాంశ(లగP)మ, 4Orయమ ను
ÄMణ. బధ Ð క=Ô కలgక జలతతOమందు, ర6 Ð చంద mి9 G కన యందు,
ప0ాలన, మDbû;¡ంç మ0య అ ంçU రంగమలక= పrక (ా ల=చును. శ Ð
ాహవlల= ారాంశ ÄMణ, బధ Ð క=Ôల ÄMణ, లగP- 4Orయ Ð ాజ Ð
ల\R4పత3ల మ0య నవమమ ల సంబంధమ గమంచద(0న4. ర6 Ð చందుల
కన mి9 G 6yzషమ. అమతారక=?@(ా క=] నుం?@ దశమమ నందు త3వl,
అమతారక=Q ారాంశ ÄMణ వలన పరసర సంబంధమ గమంచద(0న4.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 14


ర బ

పlర8ష,
ë ాబRదు
పlర8ష, 1515- 5- 1982,
1982, 20.
20.30 గంటల=,
గంటల=, Vêద
ా

ా

బ

ల క=

ాL

చం


ల

ర
(గ)
గ)

(శ) క=

(గ)
గ)

25 Sc 23' 30.13" Jye 3

Moon - AK

23 Cp 23' 46.84" Dhan 1

Mer cur y - BK

19 Ta 38' 23.11" Rohi 3

Rahu - PK

A5

UPM
P(M)
చం

ఆరeఢమ

A7 A11

AL1 A9
UPV
P(V)





Lagna

Venus - MK

A3

A8
A6 A10

(శ)

న-ాంశమ

A4

A2

0 Ta 07' 01.24" Kr i t 2

Sun - DK

6 Vi 08' 15.00" Upha 3

Mar s - GK

Jupi t er (R) - Pi K 8 Li 43' 19.53" Swat 1

18 Pi 10' 22.24" Reva 1

Sat ur n (R) - AmK 22 Vi 04' 37.80" Hast 4

21 Ge 43' 14.70" Puna 1

మ:: చందుడ2
\R(ా4కగ]హమ

21 Sg 43' 14.70" Psha 3i

Ket u

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: గర8వl

ఈ జxతక=ల= ఐ.ి.యÖ.
యÖ.ఆ©ీసర8.
ర8 \R-ా4కగ]హమ(ా చందుడ2 mింహ mి9 G.
అ4క

కళల=

కt(0

ఆతaారక

గ]హమ(ా

గర8వl(వ)

ధనసుU

mి9 G

వలన

ారాంశ(లగP)మ ధనసుU అgన4.
ారాంyా4పGQ షషº Ð దశమ Ð లభ సంబంధమ (ా క] Ð బధ Ð గర8వl
పరసర సంబంధమ మ0య చత3ర9 Ð సపc మమను ఆáదన. ఇందు అమత
ారక=(ా బధుQ ారాంశ అ4పG మ0య షషº Ð ల\R4పG సంబంధమ, ర6 Ð
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చంద పరసర దృ«ిº ./ కs?@న ష¹ాºషº క mి9 G 6yzషమ. ధనసుU Ð mింహం
\R(ా4క గ]హమ, ఆతaారక గ]హమ mి9 G మ0య ఈ ఆ4పత ాల=(ా ప0ాలన
సంబంధ ారకతOమ వVWంచుట వలన ధనసుU Ð mింహ ాL కs? అకsలమ
~ేmిన6. శ Ð క=Ôలక= పరసర ÄMణ, తృrయ క=జ mి9 G, శ Ð క=Ôల సంబంధమ
జxతక= రం(ాQ అనుకsల బలమనక= సూ#తమ. mింహ, మకర, కన, ధనసుU,
వృషభ

ాల

ారాంశమల=

అ?@amట
 }

స)Oసులయందు

ప.ేకతల=

సంచ0ంచుక=నP ాల=(ా గమంచవచు.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 15

పlర8ష,
పlర8ష, 1919- 1010- 1979,
1979, 23.
23.48 గంటల=,
గంటల=, జxమబRదు
చం బ



ల క=

ాL

గ శ
ా
ర బ


చం


క= 

A5 A7

గ

A11
A8

ల ా

UPV
P(V)

న-ాంశమ

శ

A6

ఆరeఢమ

A9
A2

ర

UPM
P(M)

A3

A4 A10

Lagna

0 Cn 58' 00.30" Puna 4

Sun - DK

1 Li 28' 01.98" Chi t 3

Moon - Pi K

16 Vi 28' 13.36" Hast 2

Mar s - BK

20 Cn 00' 13.93" Asr e 2

Mer cur y - AmK 23 Li 27' 37.60" Vi sa 2
Venus - PK

16 Li 06' 53.99" Swat 3

Rahu - MK

11 Le 28' 22.98" Magh 4

మ:: శ
\R(ా4కగ]హమ

Ket u

Jupi t er - GK

9 Le 27' 15.47" Magh 3

Sat ur n - AK

27 Le 41' 37.26" Upha 1

AL1
AL1

11 Aq 28' 22.98" Sat a 2

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: శ

ఈ జxతక=ల= వంశారంపరంలI వ#న బం(ారం/-Kం?@ -ాారమ ~ేc ార8.
\R(ా4కగ]హమ శ, ధనసుU mి9 G. ఆతaారక గ]హమ(ా కs? అ4క కళల=
కt(0న గ]హమ (ా శ ధనసుU mి9 G వలన ారాంశ(లగP)మ ధనుసుU అgన4.
ఈ జxతకమ నందు ారాంశmి9 త శ వలన 6తంలI క];<ణ అßవృ4¸
గమంచ -చును మ0య సO\Rవ పరమ(ా పG 6షయమ లI తన పYజనం
ఏ

ట} అDb ాOర9మ పకట}తమవlత¶ ఉంటం4. సపc మ mి9 త గర8వl దృ«ిº మ0య
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గర8వl Ð శ పరసర ÄMణ, తృrయ క] mి9 G వలన జxతక=డ2 వlనP రంగమనక=
బలమను ~ేక=ర8ను.

ర6 Ð చందుల ష¹ాºషº కmి9 G, తృrయ క] mి9 G,~ేయ

-ాారమనక= అనుకsలమgన4.

చత3ర9 Ð దశమలను, ారాంyా4పG (ా

గర8వl, 4Orయ Ð తృrయ4పG (ా శ, దృ«ిº సంబంధమ వలన లగP, చత3ర¸
సపc మ దశమ ంలక= గర8వl శ సంబంధమ మ0య పంచమ అ4పG(ా క=Ô
mి9 G ఉచáDÇం4 జౖ

 దు«ి ./నవమP ÄÕ@ంచుట వలన జxతక= mి9 G ాథ

క

ా9g నుం?@ ాక=ం? తర8-ాత mి9 G నుం?@ kదలg క];<ణ ¤ర8గట
జర8గచునP4.మం# పlణత ./ కs?@ -ాారమను వృ4¸ ~ేయట అనుభవమన
స0వlచునP4 ,
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 16

పlర8ష,
ë ాబRదు
పlర8ష, 2323- 9- 1982,
1982, 9.30 గంటల=,
గంటల=, Vêద
ల

ా

A10

ర ా

ాL


చం క=

(బ)
బ)

గ

న-ాంశమ


ల గ

రశ
(బ)
బ)

A6



చం 

A9

శ క=

A5

A4

ఆరeఢమ
A2 A8
UPM
P(M)

A11

Lagna

22 Li 47' 42.64" Vi sa 1

Sun - DK

5 Vi 28' 17.31" Upha 3

Moon - PK

13 Sc 31' 22.27" Anu 4

Mar s - GK

7 Sc 47' 55.40" Anu 2

Mer cur y (R) - BK 22 Vi 24' 02.22" Hast 4
Venus - AmK

24 Le 35' 42.99" Ppha 4

Rahu - Pi K

14 Ge 48' 11.11" Ar dr 3

మ:: శ
\R(ా4కగ]హమ

Jupi t er - MK

15 Li 42' 28.59" Swat 3

Sat ur n - AK

27 Vi 45' 28.55" Chi t 2

Ket u

A7 AL1

A3
UPV
P(V)

14 Sg 48' 11.11" Psha 1

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: క=Ôడ2

ఈ జxతకమ నందు శ \R(ా4కగ]హమ(ా కన mి9 G. అ4క కళల= కt(0న
గ]హమ(ా క=Ôడ2 ఆతaారక=?ై కన యందు mి9 GDÇందుట వలన ఈ జxతకమ నందు
కన ారాంశ(లగP)మ అgన4. ఈ జxతక=ల= ఆరప?ే సO\Rవమ కt(0న-ార8.
శ Ð క=Ôల=, చంద Ð క=]ల=, గర8 Ð ాహవlల కలgక ఆదుక వృG, -ాార
6షయమలగ þటల= ;<Dbజaంటనక= ారణమgన4. ఈ జxతక=ల= ~ె (ా ాA
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þటల= నందు ప~ేయచుDPర8. చంద Ð క=]ల= కtmి మ_డవ
ా9నమనందు mి9 G DÇందుట ాÄణతను సూ#సుcం4. పంచమ Ð అష మ సంబంధమ(ా
శ క=Ôల కలgక, నవమ Ð లభ సంబంధమ(ా చంద క]ల కలgక ఆధుక
వృత3
c లక=, ఉోగ -ాార రంగమలక= సంబం4ం#న4. నవమ Ð లభ సంబంధమ(ా
చంద క=]ల mి9 G జలతతO ాL యందు మ0య తృrయమ నందు జxతక=
ాÄణత క= అనుకsలమ మ0య సూ#తమ.
ఉహరణమ
ఉహరణమ:
రణమ: 17

ల

శ
క= ా
(బ)
బ)

mీc ,´ 7- 1- 1970,
ë ాబRదు
1970, 20.
20.35 గంటల=,
గంటల=, Vêద

ల

ాL

ర

శ

(బ)
బ)

గ

ర 

29 Cn 21' 19.63" Asr e 4

Lagna
Moon - BK

19 Sg 28' 42.83" Psha 2

Mer cur y (R) - DK 4 Cp 46' 37.78" Usha 3
Venus - MK
Rahu - Pi K

20 Aq 46' 03.40" Pbha 1

మ:: క=Ôడ2
\R(ా4కగ]హమ

UPM
P(M)

A9 AL1

A8
A7 A11
A6
UPV
P(V)

చం

A10



Sun - AmK

22 Sg 45' 05.54" Psha 3

Mar s - AK

23 Aq 00' 58.24" Pbha 1

9 Li 01' 11.55" Swat 1

Sat ur n - GK
Ket u

A5 A3

ఆరeఢమ

Jupi t er - PK

18 Sg 38' 18.21" Psha 2

A2

A4

న-ాంశమ


గ

చం

క= ా

7 Ar 53' 58.98" Aswi 3

20 Le 46' 03.40" Ppha 3

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: బధుడ2

ఈ జxతక=ాల= నAU (ా వృGc యందుDPర8. \R(ా4కగ]హమ(ా క=Ôడ2 ;<ష
mి9 G. అ4క కళల= కt(0 ఆతaారక గ]హమ(ా బధుడ2 క=ంభ mి9 G వలన క=ంభమ
ారాంశ(లగP)మ అgన4. క=ంభమ, ;<షమ -Kౖదరంగ 6షయమన 6yzష
ాల=. క=ంభమ

ారాంశాL(ా

mవ 6షయమనక=

పrక. లగP పంచమ

అ4పత3ల=(ా శ, బధుల ప0వరc న, షషº , నవమ4పత3ల= (ా చంద ,క=]ల= కtmి
అష మ mి9 G DÇందుట వలన, పంచమ షషº అష మ నవమ మలక= సంబంధమ m-ా
రంగమలక= సంబం4ం# అనుకsలమ(ా బధ Ð శ Ð చంద Ð క] సంబంధమ
వలన .ెtయచునP4. లభ mి9 త గర8వl, సOÕతమగ ధనుసుU mి9 G DÇం4 చంద
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క=]ల, శ ÄÕ@ంచుట Oా పరసర దు«ి వలన చంద క] గర8వlలక=
పరసర సంబంధమ ఈ జxతక=ాల= అం~ెలం~ెల=(ా ఉనPత సGVW -Kౖపl -Kళãడం
అనుభవమ. ర6 Ð చందుల 4OOదశమ, తృrయమన క=జ Ð ాహవlల కలgక
ఆLం#న ా9g 6ధం(ా వన 6నం లuకgనపట} న0UంÒ 6షయమన ఈ
జxతక=ాల= 6yzష అనుభవమ గమంచద(0న4.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 18

పlర8ష,
పlర8ష, 5- 9- 1970,
1970, 18.
18.50 గంటల=,
గంటల=, జxమబRదు
ల

(శ)

A4

క= 

A2 A10

UPM
P(M)

ల ా

ాL

ర క= 
గ 
చం

(బ)
బ)

(బ)
బ)
గ ా
చం (శ)

న-ాంశమ


26 Aq 57' 20.60" Pbha 3

Lagna
Moon - MK

9 Li 38' 44.80" Swat 1

Mer cur y (R) - DK 1 Vi 50' 33.94" Upha 2
Venus - GK
Rahu - AmK

4 Li 24' 46.77" Chi t 4
8 Aq 00' 01.43" Sat a 1

హమ:
హమ: శ (వ)
\R(ా4కగ]హమ

A6
A3 A5

ర

Sun - BK

ఆరeఢమ

AL1
AL1
UPV
P(V)
A7 A11

A9

A8

18 Le 23' 20.19" Ppha 2

Mar s - PK

7 Le 19' 30.49" Magh 3

Jupi t er - Pi K

9 Li 04' 35.18" Swat 1

Sat ur n (R) - AK 28 Ar 26' 37.13" Kr i t 1
8 Le 00' 01.43" Magh 3

Ket u

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: బధుడ2

ఈ జxతకమనందు \R(ా4కగ]హమ శ ధనసుU mి9 G. అ4క కళల= కt(0న
గ]హమ(ా బధుడ2 మకర mి9 GDÇందుట వలన ారాంశ(లగP)మ మకరమ అgన4.
ఈ జxతక=ల= మనmిక -Kౖకలమ./ తరచు(ా m¤ౖQ]యట}స ులను సంపస
4 cూ
?@¤షను./ బRధ పడ2త3ంటRర8. #నPతనమ నుం?@ మDÃ-ాక=లత./ \Rధపడ2త¶
ఇంట} నుం?@ -K·ãవడం తరచు(ా జర8గత3ం?ే.4 ఆతaారక mి9G./ బధుడ2(వ)
మకరమ నందు ఉండ(ా తద4పG గ]హమ(ా శ వయమ నందు
వయ4పG(ా గర8వl./, సపc మ4పG(ా చందు./ కtmి

mి9 G DÇం4,

Ð ాహవl./ అక?ే

ాహవl./ కs?@, గర8వl- ాహవlల=(ా చంద Ð ాహవlల=(ా, శ Ð చందుల=(ా
mి9 G మనmిక mి9 G  ప\R6తం ~ేm గ]హ సమయం(ా ~ెపబ?@నందు వలన Äట}
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కలgక జxతక= మDÃ-ాక=లత క=

ారణ;¡¢న4. ఆతaారక గ]హమగ బధు mి9 G నుం?@ 4Orయ Ð వయ Ð సపc మల
అ4పత3లక= ాహవl సంబంధమ.
\R(ా4కగ]హమ(ా శ mి9 G నుం?@ లగP Ð 4Orయ Ð అష మమలగ గర8 Ð
శ Ð చందులక= ాహవl./ కలgక గమం~t. CQ ర6 Ð క=Ôల ÄMణ క=?
పGక=లమ మ0య అనుకsలమల=(ా మకర mి9 త బధుడ2 తటmి9 ంచుట వలన
మ0య మకరమ ారాంశ(లగP)మ(ా గల సహజ బt

వలన జxతక=ల= పµ0c

ా9g(ా ి#-ా(ా మరలuదు. మDÃబÓరమ, మనmిక m¤9 రమ

మ0య మనmిక
mి9 G¤ౖ ప\Rవమ చూపl గ]హ సంబంధమల=(ా ఈ గ]హ సమయమను 6?@6?@(ా
మ0య స

«ి(ా గమం~t.

ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 19
చం

పlర8ష,
ë ాబRదు
పlర8ష, 6- 1212- 1979,
1979, 8.45 గంటల=,
గంటల=, Vêద
చం

బ ా


గ క=
ా
ల

ర

బ

శ

న-ాంశమ

శ

UPV
P(V)

గ 

A4

ల

A5

 ర

A2 A8

AL1
AL1

UPM
P(M)

A7 A11



ాL

A3

ఆరeఢమ

A10

Lagna

18 Sg 33' 01.90" Psha 2

Sun - BK

19 Sc 05' 37.58" Jye 1

Moon - MK

18 Ge 20' 31.05" Ar dr 4

Mar s - GK

12 Le 24' 23.99" Magh 4

Mer cur y - AK

28 Li 37' 01.87" Vi sa 3

Jupi t er - Pi K

Venus - PK
Rahu - AmK

15 Sg 04' 30.72" Psha 1
8 Le 57' 45.32" Magh 3

మ:: బధుడ2
\R(ా4కగ]హమ

A6

15 Le 16' 26.90" Ppha 1

Sat ur n - DK

1 Vi 48' 41.83" Upha 2

Ket u

8 Aq 57' 45.32" Sat a 1

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: శ

ఈ జxతక=ల= ఇన¿aష టoాPల రంగమనందు ఉో(0(ా ఉనPతmి9 G.
\R(ా4క గ]హమ (ా బధుడ2

థునమ నందు mి9 G DÇంద(ా, తను\Rవమ లవl(ా

ఉండడం సష మ (ా .ెtయచునP4.ఆతaారక గ]హమ(ా అ4క కళల= కt(0న శ
మకర mి9 G వలన ారాంశమ మకరమ అgన4. మకరమనక= సంబం4ం#న
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లèకపర;¡¢న లMణమలగ ాలనుగణ;¡న
¢ మటల./ ఏ ఎండక= ఆ (Ðడ2గ
పట

6ధమన,

సమయనుక=లమ(ా

పనుల=

ా4ంచుక=Db

Dbర8ను

తన

సO\Rవమ(ా కt(0న ఈ జxతక=ల= అనుక=నP4 ా4ంచుక=Db Dbర8./ అం~ెలం~ెల=
(ా ఎదుగత¶ తన రంగమనందు పlణల=(ా ర8 Âం4Dర8. గర8, క]ల= కtmి
మకరమను అందునP శ ÄÕ@ంచుట గర8Ðక]- శ ల పరసర సంబంధమ
6జయమ -Kౖపl అనుకsలతను సూ#ంచును. శ mి9 G వలన కష ప?ే సO\Rవమ,
లèక పదర³న, ర6, చందుల= పరసర ందmి9G అందుD 4OసO\Rవ ాLయందు
6yzషమ (ా అనుకsలమ -ా0 రంగమ నందు క=దుర8నక= అనుకsలమ
~ేయచునP4.
ఉహరణమ:
ఉహరణమ: 20
గ

ర

ా

శ

A5 AL1

ాL


ల చం
చం

ల క=

A7

A2 A6

క= 

ర
బ శ

పlర8ష,
పlర8ష, 2424- 1- 1965,
1965, 21.
21.38 గంటల=,
గంటల=, ఒం(®ల=

A8

న-ాంశమ
శ

ా

బ గ


ఆరeఢమ

AL(M)

A6

Sun - Pi K

10 Cp 23' 22.51" Sr av 1

Moon - MK

12 Li 47' 32.69" Swat 2

Mar s - GK

3 Vi 50' 27.49" Upha 3

Venus - BK

21 Sg 20' 47.04" Psha 3

Rahu - DK

26 Ta 37' 40.40" Mr i g 1

Sat ur n - PK

ఈ

జxతక=ల=

రచgత.

కథల=,

22 Ar 21' 36.90" Bhar 3

9 Aq 37' 26.37" Sat a 1
26 Sc 37' 40.40" Jye 3

Ket u

\R(ా4క గ]హమ
మ:: గర8వl

A3 A9
A4

1 Vi 50' 11.24" Upha 2

Jupi t er - AK

UPV
P(V)

A11

Lagna

Mer cur y - AmK 21 Sg 21' 11.19" Psha 3

A10 UPM
P(M)

ఆతaారక=డ2:
ఆతaారక=డ2: క=Ôడ2
క కల=,

నవలల=

అDbకమ

పచు0తమgన6. \R(ా4క గ]హమ(ా గర8వl త3ల mి9 G, తన పYజన;< మఖం
(ా చూసుక=Db -ాారతaక ోరణì ఉనPపట} బధ క=]ల./ కలgక వలన
అపట}కపÜడ2 ఆవl(ా రచన -ాసంగం ~ేయగల Dbర8 ఈ జxతక= 6షయం లI
కిసc ుం4. గర8 Ð బధ Ð క=]ల కలgక -ాయతతO ాL యందు ;<ో
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సంబంధమ(ా అనుకsలమ. అ4క కళల= కt(0న గ]హమ(ా క=Ôడ2
ఆతaారక=?ై క=ంభ mి9 G వలన ారాంశ(లగP)మ క=ంభo అgన4. క=ంభ mి9 త క=జ
త3వlల వలన అసహనం, అసంతృిc సహజమ(ా వకc మవlత3ంటం4. క=ంభమ
ారకంశ(లగP)మ (ా

సహజ లMణమ అగ ఎత3
c పల*ల= వన 6నమ

ఈ

జxతక= 6తం లI సహజం. మ0య రచన -ాసంగమ 6షయమలI ఆLంచన
అంత వృ4¸ లuకవడం జxతక= అసంతృిc Q ారణం కs? అgన4. మఖం(ా ఈ
6షయం లI తృrయ Ð పంచమ Ð నవమల=, క=జ Ð బధ Ð క=]లక= సంబంధమ
వలన రచన -ాసంగమల= అÝÓన6. మ0య సపc మ4పG(ా ర6 ఉచá DÇం4,
ారకంశ అ4పG (ా శ దు«ి యందు యండ2ట, వయ mి9 త చందుQ ాహ దు«ి
పµ0c ా9g వన 6నమ రచయత(ా (ా మ0య అతను ఉనP రంగం లI (ా
ఇవOలuదు. ారణ ా9g వన 6నమ (ా ఈ జxతకమ .ెtయనగను....
ాబట}, జనన ాలమన అ4క కళల= Âం4న గ]హమ mి9 GDÇం4న న-ాంశ ాL
ారాంశ(లగP)మ(ా ఫtతమలను

సష మ ~ేయచునP6. ారాంశమను

లగPమ(ా ఎం# గ]హ ఫt.లను ా0ంచుక=Db 6షయం(ా అవసర;¡న
¢ ;<ర
జxతక=ల=నP

రంగంలI

జxతక=ల=నPరం(ాQ
యత3ల=,

దు(®(ా4

-ా0

అß-bశం,

ాÄణతలను

దృ«ిలI

సంబం4ం#న \R-ా4పత3ల= మ0య
సంబంధమల=,

గ]హ

ారకతOమల=,

సమనOయ పర8చుక= ఫt.P ా0ంచ వలmి వlంటం4.

- - - - - ఇGశ
ఇGశ - - - - -

ఉంచుZ,

\R-ాల mి9 G
ఒకQ

-

ఒకట}

Jaimini Bi-lingual Magazine

Nov 2017

Page 47

Atma Nadi Dasa
( 6th Longevity Dasa

of RaghavaBhatta

)

- Dilip.T
This is one of the life span calculating dasha of the Jaimini dashas. This dasha
starts from Lagna and proceeds forward . The dasha yrs will be according to the
sutra “Naathantha sama prayeena” . It means count the no of rasis from sign to
its lord placed. If the sign is odd, then count the signs in clock wise direction
and if sign is even sign, then count the no of signs from its own sign to its lord
placed sign.Antar dashas also follows the same dasha sequence .
Key points
The 2nd and 8th lords from Lagna will become strong marakas
The 2nd and 8th lords from Atmakaraka becomes strong marakas.
Strong malefics if posited in 5,8 signs , then that dasha brings death
If full moon and venus are atmakarakas , the death will come after the
mrityuvu sign dasha and if Saturn is atma karaka then death will come on
the sign before the mrituyu sign dasha .
5) if benefics aspects mrituyu sign dasha , the death will not occur in that
sign dasha.
6) If 8th lord is exalted then life span will be increased to 9 yrs.
7) If the malefics occupy or aspect the dwara and bahya signs , death is
probable in the bahya antar dasha sign of the dwara sign. If the dwara
dasha sign and the lord of the dwara dasa sign are connected with
malefics , the antardasha sign occupied by the dwara sign lord in the
dwara dasha sign is fatal.

1)
2)
3)
4)

EXAMPLE CHART-1 – SuryaPrakash ( S/o B.V.Raman )
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November 2, 1935; 5:40:05 am ;Place;77 E 35' 00", 12 N 59' 00

Description : In this chart, Rule 7 applies . Here lagna is libra. Here

mars
is taken as lord of Scorpio sign , becoz mars is conjoined with more planets
than compared to ketu . Dasha starts from libra . He died in sept 9 1963. Dasha
running is SAGITTARIUS. So Dwara sign is Sagittarius and Bahya sign is
Aquarius . Here dwara sign is occupied by Rahu and aspected by ketu . The
Bhaya sign is occupied by Saturn which are all malefics. So death happened.
EXAMPLE CHART -2 ; August- 1- 1960;2:45:30 pm;

Kakinada, India

Here Lagna is Scorpio. So dasha starts from Scorpio. Here ketu is taken as lord
of sign , becoz no of signs from ketu is more than that of mars since no of
signs from ketu to lagna is more than that of mars . He died in 2015 under
Gemini dasha . Here Rule 1,7 applies here.
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Rule 1: The 2nd and 8th lords from Lagna will become strong marakas
Here Lagna is Scorpio and 8th sign is Gemini .
Rule 7 : If the malefics occupy or aspect the dwara and bahya signs , death is
probable in the bahya antar dasha sign of the dwara sign. If the dwara dasha
sign and the lord of the dwara dasa sign are connected with malefics , the
antardasha sign occupied by the dwara sign lord in the dwara dasha sign is fatal.
Here in Gemini dasha, malefic Saturn aspects the sign dasha. So dwara sign is
afflicted. Bahya sign is Capricorn and is afflicted by rahu aspect.
So all the above factors leads to death of the native.
Good Luck
*******

