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సంాదయం
జౖ

 ఋష నమః

మనవడ ఎల పడూ సుఖమ#$% &ర()*డ.వర, మనం Ðభ/ష01...2ండూ సుఖం3ా గడ5ాల ఆ78ా,డ.ా9
ప:ర;కర=లననుస2>ం?

ఆ

య

సుఖ

దుఃఖ

ఫAతమ#లC

Dందు)*డ.జర(గబF

)ెలCసు&5ాలంటK ఒకM జN0OషPాస, QRS ఆT*రం. ఇందులVకWX* అ$%క/T*$*లC$*Z.ా9 జౖ

మంG-Hెడూ
 /T*నం అO

సులభR[\న]^ , నూట`a 97 % Pాతం ఖ?eతR[\న ఫA)*Aవ;గలదు.
జౖ



5ాటfgh గi
j h ]*;2ా 90 మం]^a 7lణ ఇవ;డం జ2>3>ం]^.ఈ జౖ

 /T*నం మ2>ంత బf3ా5ా0oి,

Hేయల$% సదు]ేr శ0ం )t ఈ మస పOuక [ఇ] 2ండ xfషలలV [ )ెలCగ#-ఇం3yషz]ాuరం{ంచడం జ2>3>ం]^.పu}$~ల
7వ )ే] ఇ]^ /డదలఔతzం]^.
oలసంఖ0 కంటK /షయ అT^క ాuT*న0ం ఇవ;బడతzం]^. పOuక నమi$* j
అనుక2>ం? వలం జౖ
జర(గ#తzనZ]^. జౖ

 Pాస, Q /షయలకC మతuRS ప2>

./. 2ామ 3ా2> పOuకను

తR[\, 2ండ xfషలలV 5~లCవ2>ంచడం

 5ాటfgh గi
j  7lణ Dం]^న పu} 5ార ఏ]ో ఒక /షయం oౖ తపక ఒక 5ా0సం 5ాuి

పంoింH*A. క9సం 2ండ oలCంX*A. అ]^కం 3ా 7 oలC ]*ట 2ాదు./షయ సూ?కలV- జౖ

 ఉప]ేశ సూతu

j ం
గjంథమ# కM అమ#]^త
u Ðఅపuా7త- 5 వ అT*0యం ీ2>య 3ా ఇవ;బడతzం]^.70 సంవతg2ాలaత
./.2ామ 3ా2> పOuకలV వ?eన జౖ

 Pాస, Q సంబంT^త /షయలC, మ#ఖ0R[\న సం]ేహమ#లW-

సమT*$*లW, ప2>Pధ$*త=క 5ా08ాలW ఇవ;డం జర(గ#తzం]^.
ాఠకCల పuశZలకC, సం]ేలకW సమT*నం ఇవ;బడతzం]^.90 మం]^ సభ#0లలV 12 మం]^ Board of
Scholars 3ా ఉంటfర(.ఆ తర(5ాత జౖ

 Pాస, Qం oౖ 5ాuిన 5ా08ాల ఆT*రం3ా Scholars సంఖ0 oంచడం

జర(గ#తzం]^. ఈ పOuకను ఇతర గi
j ప లV కWX*  Hేయవచుe.జౖ

 /T*నం )ెAిన 5ా2> కWX* గi
j h

లV Hేరeవచుe.అందుకC ీ ఏ HెAంచనవసరం లదు.స]^;మరకW మం? మం? సలలకW స2ా;]*
ఆ;నం పలCకCతz$*Zం.
/వరణ*త=క-ప2>Pధ$*త=క 5ా0స రచతలకC ల ౖ 2018 లV నగదు బహ¤మనం ల]* జN0Oష పస, కమ#లC
[ From Sampath kumar Library] బహ¤మO3ా ఇవ;బడ)*స;ి,

SK..
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Un-published
ఈ అమ#]^uత జౖ

5th Chapter
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of “Upadesa Sutras”

 ఉప]ేశ సూతu పఞeమT*0యమ# j jాద 5%ంకటరమణ ]ెవ
ౖ ¦ల నుంX§

j మథుర కృష© మi2>, Pాి, Q 3ా2> ]*;2ా j రªందu భగవ1 3ా2>a Hే2>న]^. ª2> ]*;2ా సంప1 కCమ«
వదr కC Hే2న
> ]^. ] సంపతM2y )ెలCగ# 5ా0ఖ0నమ#)t పuపuథమమ#3ా ఈ ఇ-మగజ
మగజ
ౖ లV
పuచు2>ంచుచు$*Zమ#.
చుచు$*Zమ#.
సంపతM2y )ెలCగ# 5ా0ఖ0నంాa$*డ
5ా0ఖ0నం RSడవరప సంప1 కCమ« -ాa

జౖ

9 సూ)ేష
u z పఞeమT*0యః స5ా0ఖ0ః

పఞeమT*0యఃపఞeమT*0యః పuథమాదః { 58 సూ)*uణ® }
అథ పఞeమT*0
పఞeమT*0 పuథమః ాదః
అ°*
అ°*)t xfవ±3ా$*ం ఫల]ేశః 5-1-1
సంసMృత 5ా0ఖ0ః- అ°*నంతరం xfవ±3ా$*ం ఫల]ేశం పuదరయO |
సంపతM2y )ెలCగ# 5ా0ఖ0నం- అథ = అన3ా ,$*లCగ# అT*0యమ#లలV 2ా´లoౖ ఫAతమ#లను
/వ2>ం?న అనంతరం, ఇపడ xfవమ#లoౖ- xfవ ±గమ#లoౖ ఫAత /H*రణ HేయబడతzనZ]^.
ఫల]ేశః అనున]^ , తర(5ాత సూతuమ#లలV అవసరR[\న Hµట “అనువృO,
అనువృO, ”3ా వచుeను.
8ామన0మ/xf3న 5- 1- 2
సంసMృత 5ా0ఖ0ః- 8ామన0తః అ/xf3న/xfగర¶·)ేన ఫలపuదరనం దరయO |
సంపతM2y )ెలCగ# 5ా0ఖ0నం- ఈ ఫAతమ#లC /భజనలకCంX* , అన3ా బfల2>ష-ఆయ#2ాrయ-ీ, Q¸దలగ# /భజన HేయకCంX* 8ామన0మ#3ా /వ2>ంచబడతzనZ]^.
ఆత=పuకృO గ#ణకర= ajయసు 5- 1- 3
సంసMృత 5ా0ఖ0ః- ఆత= పuకృO ారా]^ గjణ*ం పuకృOగ#ణధర= ajయలlణº కల)*; ఫల
పuదర9య9Oxfవః |
సంపతM2y )ెలCగ# 5ా0ఖ0నం- ఫల]ేశః అనుపదమ# ఒకటవ సూతuమ#నుంX§ అనువృO, 3ా ఈ
సూతuమ# వదr కC వచుeను. ఆత=ారా]^ గjహమ#లకW, సహజ ారక గjహమ#లకW,స;xfవమ#గ#ణమ#లW- ajయలW కAం? జ»తకఫAతమ#లC Hెపవలయ#ను. అన3ా ఆత=ారకCడ గ#ర(XైనHµ
అట` గ#ర(నకC స;xfవమ#ను { జ»O-గ#ణ-ajయలC } ఏరరH*A-అన3ా బuహ=ణత;మ#- భa,,
సంపu]*య /ద0లయందు ఆసa,-ఆH*రమi-సత0ష -తపసుg-ఉాసన- ధనమ#-కCట¼ంబ వృ]^½ 2, >పuOష లC-/]*0బ¾ధన H*తzర0మi-7షz0లను కA3> ఉండట-ఊబ శ2yరమi-]ే5ాలయ,
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ాఠPాల,T*2>=క సంసÀ లఏ2ాట¼-పuమ#ఖ సంసÀ లలV సభ0త;మi-Pాస, QాంX§త0మi-జN0OÁా]^
/ద0లయందు పuªణత-5%]*ంత /H*రణ ¸దలగ# ఫAతమ#లC Hెపవలయ#ను.........
ప2ా{T*నం Ouకం సమగ#ర(కjRష
S z 5- 1- 4
సంసMృత 5ా0ఖ0ః- పర)t T*న తu ందu-Ou&ణ ఉపచషz చ |
సంపతM2y )ెలCగ# 5ా0ఖ0నం- ఫల]ేశః అనుపదమ# ఒకటవ సూతuమ#నుంX§ అనువృO, 3ా ఈ
అT*0యంలV వచుeను. అ{T*నం= HెపబX§న ,Ouకం = మiడనూ, అన3ా ందu- Ou&ణ- ఉపచయ
8ాÀనమ#లC పరతః= ఇతర ±గ సహారమ#ల)t ప2>Aం? ఫల]ేశమ#ను /వ2>ంచవలయ#ను.
ందu-Ou&ణ- ఉపచయ 8ాÀనమ#లకC, జ»తకC భ/ష01 సూ?ంచుటలV

పu°*నాతu కలదు.

అ{T*నతuయమన3ా మ2Ãక అరÀ మ# కలదు.భiత-భ/ష01-వర, మనమ#లC ,ఇ/
సమ= 9 [ &ణమ#లC }; గ#ర( = 11 { ఉపచయమ#లC } ; కjమ =4 ందuమ#లC-కటపయ 2y)*0
/వ2>ంచబX§న/.ఇచట గ#ర( అను పదమ#నకC కటపయ కట వచుe$*? అను సం]ేహమ# అవసరం
లదు. ఎందుHేతనన3ా “ న గjణ*ం” అ HెపబX§న]^ క]*? అ పuశZ, ా9 ఆ సూతuమ# గjహమ#లC
కటపయ 2y)*0 8ాT^ంచకWడదు అ మతuRS )ెAయ జయ#చునZ]^.లHµ ందu-Ou&ణ- ఉపచయ
8ాÀనమ#లC అను అరÀమ# ఈ సూతuమ# ]*;2ా /వ2>ంచలమ#.
మ2Ãక అంత2ారÀ RSమన3ా- “య°*సంఖ0మను]ే
య°*సంఖ0మను]ేశః సమ$*ం”
సమ$*ం అను $*0యమ# 2y)*0, ందu- Ou&ణఉపచయమ#లC ,కjమమ#3ా భiత-భ/ష01-వర, మనమ#లను )ెAయజయ#ను. [ ఈ /షయమ#లV
ప2>Aంచవలిన]^ H*లఉనZ]^.]
సంT*0
సంT*0PÆష PÆమ#Çీ
#Çీ సహా2y 5- 1- 5
సంసMృత 5ా0ఖ0ః- గjణ*ం Ou&ణ 2ా7ఫలస0 వృ]^½ ః , పuదరనధర=స0 సహా2yభవ}త0రÀ ః |
సంపతM2y )ెలCగ# 5ా0ఖ0నం- సంT*0= 5 అన3ా అదవ8ాÀనమ# , ఫAతమ#లC HెపటలV
/PÆషమ#3ా సహక2>ంచును. Ou&ణ 2ా´ల బలమ# బfగ#నZHµ PÆమiÇీ= బ#]^½ బలమ# )tXై భ/ష0
ఫAతమ#లC చకM3ా /వ2>ంచవచుeను.
న /ా2È ాuయPరo 5- 1- 6
సంసMృత 5ా0ఖ0ః- ాuయశః=బహ¤శః, గjణ*ం /ారం /$* రo ఉH*e]^ బలన కల9య

O xfవః |

సంపతM2y )ెలCగ# 5ా0ఖ0నం- ాuయశః=8ామన0మ#3ా, గjణ*ం /ారః = గjహమ#ల స;Êతu-ఉH*e]^
బలమ#లC ప2>7ంచనవసరం లదు. ఎందుHేతనన3ా ..తర(5ాత సూతuమ#లV /వ2>ంచుచు$*Zడ.
ాuయశః అ Hెపట వలన గjహమ#లకC బల ప2yl ప:2>,3ా అవసరమ# లదు Ðఅనున]^ స2>ాద
xf/ంచవలయ#ను.
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సమ2Àప0సమరÀ సgర;తu 5- 1- 7
సంసMృత 5ా0ఖ0ః- సమ2À= బAÇ అసమ2À =బలర¶·)
ే oి తదËలబల ఫల సర;తu ±జ9య

O

xfవః|
సంపతM2y )ెలCగ# 5ా0ఖ0నం- సమరÀత గA3>న గjహమ# కWX* ఒÌMకM8ా2> ఫAత
అసమరÀ మగ#ను.

అ]^

అంత2ారÀ RSమన3ా-

ఏ

/ధమ#3ా

గjహమ# ఫAత

సంభ/ంచు$Í

మ#ందు

చుeటలV

)ెAయHేయబడను.

మ2Ãక

వ;గల సమరÀత కA3>ననూ, సమరÀ త లకననూ, 5ాట`

5ాట` ఫAతమ#లC తపక ఇచుeను. అసమరÀ గjహమ#లC కWX* ఫAతమ#లను తపక ఇచుeన
xfవమ#..................................................................................................................... సPÆషÎ 5-6-2017

Book Reviews
Authors are requested to send their books in 2copies for review .
Readers are also can submit the epitome of the astrological books either in
Telugu or English.

ఈ$*డ మనం ఉప±3>ంHే లహ2> అయ$*ంశ సృÇి కర, , మగణ®త Pాస, Q¦డ Ð పఞÏeంగ రచనలకC
మiలR[\న “ఎిR[2>” రచత అన N.C.Lahari [ j ర= చంÐ ల¶·2> ] 3ా2> Ñ*య?తuం
ఎకMడ ల{ంచడం లదు. ా9 1942 సం లV ªర( Astrological Magazine లV ఒక 5ా0సం 5ాuిన
సందరÒం3ా ª2> Ñ*య?తuం పuచు2>ంచడం జ2>3>ం]^, 5ార( Hేిన జN0Oష Pాస, Q కృÇిa కృతజ¦ త3ా 5ా2>
Ñ*య?)*uZ జN0Oష

తృలకC అం]^స, ు$*Zం.
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 /T*నం లV, జౖ

/వ2>ంచటం జ2>3>ం]^.

 మహ2>Ó ఫA)*లC Hెo పదr O మనకC సూతuం రపంలV

]లV 2ా7 దశలC, 2ా7 దృషz
 లC, ఆరఢ చకjం, ఆత= ారాంశ ¸దల ౖన

అంPాల ఆT*రం3ా ఫA)*లను /వ2>8, ార(. జౖ
ఎల ర© ంచ వచుe?
xfగమ#$*కj
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 పదr OలV ఆత= ారక గjహమ#ను బట` ఫA)*లను

2ా7 చకjమ#లV నునZ గjహమ#లC అZంట`లVను ఏ గjహమ# ఎకCMవ

ం? ఉండ$Í ఆ గjహమ# ఆత= ారకCడ అగ#ను.

ఈ ఆత= ారకCడ సర;

´xf´భమ#లను కA3>ంచుటలV మ#ఖ0 ాతu వ¶·ంచును. ]a ాuమణ®కం3ా HెపబX§న సూతuం “ ఆ)*=]^కః కల]^{రZxFగ
రZxFగ సgా,$* మÁా$*ం5ా “
జౖ

 మహ2>Ó “ సఈÇ బంధ Õl±:
Õl±:’” అను సూతuమ# ]*;2ా జ»తక చకjమ#లV ఆత=

ారకC కM ఆT^క0తను )ెAoను.

2ా7 చకjమ#లV ఆత= ారకCడనZ 2ా7 ారక లగZ

మవను. ఆత= ారక గjహమ# అంశ చకjమ#లV ఏ లగZ మందుండ$Í ఆ లగZమ# ారాంశ లగZ
మగ#ను. ఒక5%ళ 2ా7 చకjంలV 2ండ, మiడ గjహమ#లC సమనం3ా వ$*Z, బలమ# గల గjహమ#ను
ఆత= ారకC3ా }సుÌన వల ను. అన3ా శ, కCడ, బ#ధుడ, గ#ర(డ, ´కCjడ, చందుuడ, ర/ ఈ
ఏడ గjహమ#లC, శ ¸దలC ర/ వరకC ఒక2> కంటK ఒకర( బలవంతzలC. ప2ాశర /T*నమ#లV
ఆయ#ÁాMరకCడ శ అ)ే- జౖ
ఆత= ారకCడ ఉచØ,

 /T*నమ#లV ఆయ#ÁాMరకCడ ర/.
తu, స;Êతu ిÀ O వల ను,

బంధ$*]^ కష మ#లC )Ùల3>ంచును.

తu గjహ, ´భ గjహ సంబంT*ల వల ను

ఆత= ారకCa 9చ, శతzu Êతuమ#ల ిÀO వలన, ాప గjహ

సంబంధం వలన తన దశ, అంతరrPా ాలమ#లలV బంధ$*]^ కష మ#లC కA3>ంచును. ఆత= ారకCa
ాప గjహ సంబంధమ# వలన పuOకWలCXై దుషMర=లను కలCగ Hేి సం8ార రపమగ# బంధమ#లను
కA3>ంచును. ´భ గjహ సంబంధం వలన జ»¦నమ#, పణ0 Êతuమ# లందు వింప Hేయ#ట, ¸దల ౖన
సతMర=లHే సం8ార /మ#a,చుeను.
*******
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ఆత= ారకCa అT^క గjహమ కWడ HెపబX§న]^.

ఆత= ారకC)t కWడకCనZ ర/

లగZమందునZనూ-ారాంశయందునZనూ సమస, ార0మ#లC $~ర5%ర(ను, ప:ర© చందu ´కCjలCనZ
3Ãప ధన వంతzడ, పంX§తzడ-త, -xF3>, కC)t య#నZ $*T^పO- Ú Pాఖ- శస, Q 5~ౖదు0డ,
బ#దు)t నునZ, కంప:0ట« రంగం- 7లకళ-జN0Oషం -?తu పట 2ా=ణమ#లC, వసు,, ాతu
8ామనుల 5ా0ార మందును, 5ాణ®జ0ం వృO, 3ా గల అగ# 5ాడను, గ#ర(వ)t వనZపడ 5~ౖ]^క
కర=లC-ఉాT*0య వృO, - ఆ2>Àక రంగం-తపసుg-ఉాసకCడ- గjంథరచన Hేయ#5ాడ అగ#ను, ´కCj)t
వంX§న ]2ాÛయ#ష=ంతzడ-లAత కళలC- ?మరంగం- సం3yతం-$*ట0ం-2ాజయమ#లC, ీ, Qల
యందు ఆసa, కల5ాడగను, శ)t కWX§నపడ వావృO, -కష /- పuఖ0తzడ-కCలమ#ఖు0డసమస, /షయమ#లందు 5ా0పకమ# కల5ాడ3ానూ- 9చ వ Hేయ#5ాడ అగ#ను., తzవ)t
వనZపడ-ఇంజ92>ంÜ- మతసంబంధ ార0మ#లC- 5%]*ంతమ#- /ష 5~ౖద0మందు, లV]^ ార0మ#
లందు సమర(½డగ#ను.
ఆత= ారక గjహమ# న5ాంశలV ఏ అంశ యందు ఉండ$Í ఆ లగZమ#ను ారాంశ లగZ
మందుర(. ఈ ారాంశమ#ను బట` కWX* ఫAతమ#లC Hెపబడను. ]a పuమణ సూతuం:
“అధ
అధ 8ా;ంP గjణ*Î “
(1)

RSషం ారాంశ అన మiÇిక మ2ాÝలదుల వలన దు:ఖమ# కలCగ#ను. 8ా;ర½
పర(డ,

Ú

/xf3ాలలV

ా,

రlణ

PాఖలV

ా,

8ా;రÀపర(డ-

అపహరణబ#]^½ - కCజ ారకత; సంబంT^త వృO, ా వంట¼ం]^. సూతuమ#:
పంచ
#: “పంచ
మiÇిక మ2ాÝ2ాః!
2ాః!”
(2)

వృషభం ారాంశ అన సుఖ కరమ#, ´? ´భuత గల 5ారగ#ను. & logistics
సంబం]^త వృO, ఉండను . ]a ాuమణ®క సూతuం : ‘ తతu చతzÁాద :

(3)

ధునమ#

ారాంశ

అన

చర=5ా0T^-

సూ
À లశ2yరం-Ìల8ాß-¸

||

కలCగ#ను..5ా0ారం , ఆలVచ$*పర(డ , జరZAజం సంబం]^త వృO, లV ఉండను
.]a సూతuం : మృ)ౌ0 కండూ 8áÀల0ం చ
(4)

ారాంశ క2ాMటకం అన జల భయం , కCషz
 2Èగమ#లC , ఆ8ా,â 5ా0ధులC
కలCగ#ను . ]a సూతuం :దూ2 జల కCÁా]^

(5)

ింహం ారాంశ అన జంతzవల వలన దుఃఖమ#, 5ాహనమ#ల వలన
పuమదమ#లC కలCగ#ను . X*ం కCడ- /Pా;స ాతzuడ 3ా ఉండను . ]a
ాuమణ®కసూతuం : PÆÁా :Pా;ప]*.
Pా;ప]*.
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ధునమ#

వల

ఫAతమ#లC

మ2>య#

అ3>Z...ఆయ#ధమ#లC ¸దలగ# 5ాట`Hే దుఃఖమ# కలCగ#ను . ]a సూతu
సూతuం ;
మృతz0వజ¦ య3>Zకణశe
( 7 ) తzల ారాంశ అన వర, క 5ా0ారమ#లC Hేయ#5ాడ , లãకC0డ , ిÀ త పuజ¦త కల5ాడ
అగ#ను . ]a సూతuం : లxä 5ాణ®జ0Î
(8) వృ7eకం ారాంశ అన జల సరమ#లవలన , జలమ# లV ఉనZ వలవలన దుఃఖమ#
కలCగ#ను . ?నZ వయసుg లV తA ాలC )*uగకCండట జర(గ#ను . పర(ష 5ాకCM , 8ా;ర½ పర(డ3ాను
, మ#క, స2>3ా ఉండట ,ప2>PధనలC Hేయ#5ాడ అగ#ను . ]a సూతuం : అతu జల స2yసృా :స, న0
హశØ .
( 9 ) ారాంశ ధనుసుg అన 5ాహనమ#ల నుంX§ ా9 ఎ)ె, çన పu]ేశమ#ల నుంX§ 3ా $~మ=]^
$~మ=]^3ా ajందకC జ»2>పడను .కర= భuషè zడగ#ను. ]a సూతuం : సRS5ాహ$*దుH*eచకjమ1
1 పతనం
(10)
10) ారాంశ మకర 2ా7 అన HేపలC , పéలC ,గjహమ#ల వలన xfధలC మ2>య# శ2yర మందు
దురదలC-ౖల2>య- కంతzలC వలన xfధలC , పట¼దల ,సమయసూ2>, కA3> ఉండట
ఇంట`a దూరం3ా ఉండట జర(గ#ను . ]a ాuమణ®కం :

మ2>య#

జల చర-ఖ
కండూ
గంj ధ
చర ఖచరర ఖట-కం
కండూ-దుషê
డూ దుషêëగj

యశeì2>ః.
(11 ) కCంభం

ారాంశ అన íడల HెఱువలC , తటfకమ#లC , బfవలC ¸దలగ# 5ా

త/;ంచు పణ0కర=లC Hేయ#ను . ధర= బ#]^½ , ఆT*0O=క కర=లందు ఆసa, ఉండను .]a ాuమణ®క
సూతuం : తటfాద±ధ2=.
( 12 )- నం ారాంశ అన íడల త0మ# ధర=మందు ఆసa, మ2>య# స]*H*ర పuవర, నధర=షè గలCగ#ను .

తxfÇి , ±గ8ాదన, 5%]*ంత దృÇి , కర, వ0 ాలకCడ అగ#ను . ]a

ాuమణ®క సూతuం : ఉHేeధర= త0)* ïవల0ంచ .
అం)ేాక ´భ 2ా7 యందు 3ా , ´xfంశ యందు 3ా ారాంశ
వనZపడ ధనవంతzడగ#ను. ారకC అంశ యగ# 2ా7a అన3ా ా2ాాంశ చకjమందు
ందuమ#లందు ´భ#లCనZపడ ఉనZతిÀ O కలCగ#ను . ారకCa ´భ సంబంధం గA3> ,
లగZ మందు ´భ గjహమ#ంX§, అంత0 గjహం ´భ గjహR[\ ఉచe ల]* స;ÊతuR[\ ాప గjహ దృÇి
లనపడ ´భ ఫAతమ#లC జర(గ#ను.ారాంశ లగZమ#నకC ల]* ఆ)*=ారకCనకC ల]*
న5ాంశ లగZమ#నకC వ0యమందు [12 వ
కలCగ#ను .అట` జ»తకCడ పనరÝ న= Dందడ.

8ాÀనం] తzవ ఉనZHµ

జ»తకCa ïవల0మ#
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తzవ)t కలి ాపగjహమ# ల]* 9చ గjహమ# కWX* ఉనZHµ . ´భ గjహ సంబంధమ#నZHµ
స;రð లVక ాuoి, , ాపగjహ సంబంధ R[\న నరక లVక ాuoి, గలCగ#ను .
ా2ాాంశమందునZ గjహమ#లను బట` కWX* ఫAతమ#లC Hెపవచుeను .
ారాంశ యందు ర/ ఉనZ పuభ#)t;]ో0గం Hేయ#ను. 2ాజ ార0 తతర(డ , చందుuడనZ
ఐశ;ర0 వంతzడ & స;తంతuమ#3ా /ద0ల వలన /ంచు5ాడ , అం3ారకCడనZ 5~ౖద0ంప2>శమ
j లC-

Pాస, Q 5%త, , ఆయ#ధమ#లC ధ2>ం? య#దr మ# Hేయ#5ాడ , అ3>Z వలన

లVహమ#లC క2>3>ం? వసు,వలC తయర(Hేి /ంచు5ాడ , బ#ధుడనZ వర, క 5ా0ారమ#లC
Hేయ#5ాడ , గ#ర(డనZ 5~ౖ]^క కర= యందు Áా©తzడ & 5%ద Pాస, Qమ#లC )ెAిన 5ాడ ,
´కCjడనZ 2ాజయమ#లC-మందులC-వస, Qమ#లC-ఆభరణమ#లC -అలంకరణ-

యందు ఆసa,

గల5ాడ , ]2ాÛయ#షzó గల 5ాడ , శ ఉనZíడల పuిదr కర=లHే /ంచు5ాడ , 2ాహ¤
ఉనZíడల లãక0ం Hే /ంచు5ాడ- మధ0వ2>,- పంoిణô సంసÀ - కంప:0ట« రంగమ# 5~ౖద0ం
Hేయ#5ాడ ¸||,

తzవనZ సరM- R[Çియ-మంతu తంతuమ#లC- భiత 5~ౖద0 వృO, -

ఇంజ92>ంÜ- ప´వల oంపకం- ?õ ఫంö- ]ొంగతనమ# - Hేయ#5ాడగ#ను.
ఇ]ే/ధం3ా ారాంశ లగZం నుంX§ ఉనZ xf5ాలలV ఉనZ గjహమ#లను
అనుస2>ం? ఫAతమ#లC Hెపవచుeను . ా2ాాంశ లగZమ# oౖ ఉనZ గjహ దృషzêëలను బట`
కWX* ఫAతమ#లC Hెపవచుeను .
ఈ /ధమ#3ా జౖ

 పద½ O లV ఆత= ారకC బట` అ$%క ఫAతమ#లC

Hెపవచుeను . అందు ఆత=ారకCa జౖ

 పద½ O లV అత0ంత ాuమ#ఖ0త కలద

)ెAయ#చునZ]^ .

********

గjహమ#ల షö బల /వరణ

P || 8ాÀన-దృø
ౖ రð -దృÇి-HేÁ ాశe షö బలః
న దృø-ాల
దృø ాలాల $~స
షö బలమ# 5%ర(,
(, షö వరð బలమ# 5%ర(
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३   


॥ " # #

- .P
జౖ

 Pాస, Q పuారమ# )ెలCసుÌను /]*నమ# జౖ

సూతuమ#లC 2ండ కలవ. ¸దట`]^: బ#ధ దృÇ
దృÇ {షø –

 /T*నమ#లV 5~ౖద0 /ద0కC సులభ

2ండవ]^: ´ంj దూ ´కj దృÇ
దృÇ రస5ా].

¸దట` సూతu పuారమ#: ారాంశ యందు బ#ధుదు ఉనZ, ారాంశను బ#ధుడ చూిన
5~ౖదు0డగ#ను. 2ండవ సూతu పuారమ#: ారాంశ యందు ´కj- చందుuలCనZ, ారాంశను ´కCjదు
చూ?$* జ»తకCడ ùార=ీ ల]* ర8ాయనమ#లC, ాలC, మద0మ# ¸దలగ# 5ా0ారమ#లC 3ా
5ాట`a సంబంT^ం?న ఉ]ో0గమ#లC 3ా Dందును. ªట`a ÌZ ఈ ]^గ#వనునZ ఉ]*హరణలC
గమంచ గలర( ఉ]* : 1 - 12 Feb 1959

16:00

Paruchuru

ఆత= ారకCడ : ర/;ారాంశ : కన0; ారాంశలú బ#ధు గమంచగలర(.
ఉ]*హరణ-2ఉ]*హరణ 27 Aug 1959 03:15 Visakhapatnam
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ఆత= ారకCడ : బ#ధుదు;ారాంశ : మకరమ# ; ారాంశలú బ#ధు గమంచగలర(
ఉ]* : 3 07 Sep 1960 02- 20 Amalapuram

ఆత= ారకCడ : కCడ; ారాంశ : కన0;ారాంశoౖ బ#ధు దుuÇి, గమంచగలర(
ఉ]* : 4 - 0 4 Sep 1963

23:11

Eluru

ఆత= ారకCడ : గ#ర(డ;ారాంశ : కCంభమ#;ారాంశoౖ బ#ధు దుuÇి, గమంచగలర(
ఉ]* : 5 - 0 2 Jun 1964

09:54 Visakhapatnam
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ఆత= ారకCడ : కCడ; ారాంశ : వృ7eకమ# ; ారాంశలú బ#ధు గమంచగలర(
ఉ]* : 6 - 0 9 Nov 1964

18:35

Kaikalur

ఆత= ారకCడ : గ#ర(డ;ారాంశ : ధనుసుg ;ారాంశoౖ బ#ధు దుuÇి, గమంచగలర(
ఉ]* : 7 - 3 1 Jul 1989 16:20

Visakhapatnam

ఆత= ారకCడ : చందుuడ;ారాంశ :
Note :

ధునమ#;ారాంశoౖ బ#ధు దుuÇి, గమంచగలర(

oన
ౖ ునZ ఉ]*హరణ చకjమ#లలú జౖ

 దుuషz
 లC గమంచగలర(.
గమంచగలర(.

పOuక లV పuచు2>తR[న
\ 10 5ా08ాలలV ఉత, మR[న
\ 3 5ా08ాల రచతల oరను
తర(5ాత సం?క లV పuచు2>ంచడం జర(గ#తzం]^.
వచుe.
చదువర(లC కWX* ఉత, మ 5ా0సం oర(ను సంాదకCa )ెAయజయవచుe

 25 

१ .
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?

-Y.V.L.N Prasad
ా]ే]^ క/తకC అనరóం అంటfర( jj 3ార(. అల3 జN0Oష Pాస, Q పరమ#3ా ఉచe,
9చ గjలC అడû ావంటfర( జౖ

 మహ2>Ó 3ార(. /వ2ాలలVa 5~ü)ే ఒక జౖ



సూతuమ#ను ఇకMడ /T^3ా గ#ర(,కC )ెచుe&5ాA. అ]ే తి= ఉHేe 9Hే 5ా jమంతః,
అంటK జ»తక చకjమ#లV ఉచe గjహ ిÀ O ఉనZ లక 9చ గjహ ిÀ O ఉనZ జ»తకCడ
jమంతzడ ావచుe అ అర½ం. సహజమ#3ా ఉచe గjహ ిÀ O ఉనZ జ»తకCX§ మనః
తత;ం సంతృoి, )t ఏం)t ఉనZతR[\న సం)tÁాZ అనుభ/ంHే ిÀ OలV ఉంట¼ందనZ
/షయం అంద2>a )ెలCసు. అట¼వంట` జ»తకCడ తన ధన సంాదన)t మ2>ంత
సం)tÁాZ కCట¼ంబ తృoి,  Dందగలడ. అల3 ఇతర(లను సం)tష oటగలదు. అ]ే
9చ గjహ ిÀ O ఉనZ జ»తకC మనః తత;ం ఒక రకR[\న భయమ#)t అంటK వన
కW02>ట` లదు అ$% భuమలV ధన సంాదన ÌరకC కష పX§ ఆ2>Ýం? అందు ÌరకC
ఇతర(ల కష

నష మ#లకC ారకCడ3ా మ2> అను త0మ# అనుమనమ#)t,

భయమ#)t గX§o వన PýïA కA3> ఉంటfడ. అ]ే గjహ ిÀ O జ»తక చకjమ#లV లనపడ
జ»తకCX§ ధన సంాదనలV మర( ఈ 2ండ ిÀ తzల మధ0 ఉంట¼ం]^ అనడంలV
ఎట¼వంట` అనుమనం లదు. అందు జ»తక చకjమ#లV ఉనZ గjహ ిÀ O ఆT*రమ#3ా
కWX* జ»తకCX§ ఆ2>½క 8Àమతను అంచ$* 5%ి /PÆషణలV మ#ందడగ# 5~య0డం ఒక
పదr O.
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ఉ]*హరణ:
ఉ]*హరణ: 1 బfAవö నట¼డ Áార(þ ఖ - - - - ల3ాZT^పO ర/ 9చం.
9చం.

ఉ]*హరణ:
ఉ]*హరణ: 2 ajõ ఆట3ాడ /2ాõ &¶· - - - - - - ర/,
ర/, ´కCjల 9చం ...

*******
ॊ॥ यॊगॆषु कॆिचत ् जायतॆ मूढाः काँमीर गद भाः।यॊगाःतॆ कं क रंय"त
ःवदशानामनागमॆ॥यःय यॊगःय यः कता बलवान ् "जत()युतः । अिधयॊगादयॊगॆषु
ःवदशायां फलूदः ॥
P || ±3షz ?1 జ»య$%, మi*ః ా=ర గరrxfః| ±3ా, aం క2>ష0, స;దPా$*మ$*గRS ||
యస0 ±గస0 యః క2ా, బల5ా తదృగ#0తః | అT^±3ా]^ ±3షz స;దPాయం ఫలపuదః ||

Meaninig- some natives may be born in good Yogas like some donkeys born
in Kashmir [ That means- Donkeys are born in great Kashmir, but what is the
use ? ] but is not enough, that there is a Yoga, so it will be given good results ,
but it is necessary, the Yoga giving planets should run their Dasas. Who has
born with good Yoga , but does not get the proper Dasas , it will not execute
his good results. The Yoga giving planet should be in strong position and joined
with benefic planets, then only he bestow the good results in his Dasa.
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    {   }

-CH.Chandrasekhara Rao
జౖ

 పదr O జ»తక ప2>ల$* పదr తzలలV H*ల ాuమ#ఖ0R[\న]^. జౖ



మహ2>Ó తన RSధసుgను పuOభను , సూ)*uల రపంలV మనకC అం]^ంH*ర(.ఆ
సూ)*uలను ఆ°*రం HేసుÌ ారాంశ ఆరఢం సులభR[\న 2ా7,గjహ,బలల గణన
లగZమ# ాuమ#ఖ0త)t అదుÒతR[\న పA)*Aసు,నZ 2ా7 దశల ఆT*రం3ా “ చర దశ “
లV ఈ జ»తక /PÆషణకC ప:నుకC$*Zను. $*కC ఈ అవాశం కAð ం?న గ#ర(వ 3ార(
బuహ=j

RSడవరప సంపతzMమర( 3ా2> ా]*లకC నమసM2>స, ు$*Zను.
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ఉ]*హరణఉ]*హరణ ీ, Q జ»తకంజ»తకం 18/5/1963 Dob 23.40. Nellore .
పంచమరడం

ల3ాZరడం

తృ}యరడం

షÁారడం
→
అష మరడం

నవమరడం

]^;}యరడం

ఆరఢ చకjం

సప, మరడం

చతz2ాÀరడం

ఆరఢ లగZం RSషం - ఆరఢం నుంX§ 3, 6 అT^పO జ»¦O ారకCడ అన బ#ధుడ
పతuారకCడ అన ర/ )t కAి ]*ర ప]*Z ªÊ§ంచడం )t తృoి, కరR[\న /5ాహ
/తం మ2>య# సం)*నం లకCంX* Hే8ాడ.
]*2ారఢం వృ7eకంలV ]*2ారఢంoౖ అమత0ారకCXైన కCజ-శ మ2>య# 2ాహ¤తz దృÇి ,ఆర*1 ]*రపదం అష మంలV వనZందున /5ాహ /తం ¸త, ం
ాXైం]^.
ఆర*1 xf3ా0T^పO అన గ#ర(వ xfuతzuారకCXై న5ాంశలV అష మంలV ఆర*1
వ0యంలV ఉంX§ నందున ధనం ల; Hేయడం

జర(గలదు.మ2>య# xfuతృ మరణం

కWX* సూ?ం?ం]^.ఆరఢం నుంX§ ]^;}యంలV ర/ ఉనZందున భ#a,a లVట¼ లకCంX*
జ2>3
> )tం]^.
ారాంశ నుంX§ పంచమం షÁాT^పO అన శ ారాంశ నుంX§ తృ}య
అష మT^పO పO అన కCడ చదువ, ఉ]ో0గం , సం)*న ప2ÈగO సంపద ద
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పuxfవం చూoి సం)*నం /5ాహ /తం లకCంX* Hేి త]*;2ా సgం)*$*a
ారకCడ అ$*డ.
భర, మరణం "గ#ర( ల కళతuస0 " అనZ సూతuం పuారం గ#ర(వ ఉనZ2ా7a 1,5,9,
ల 2ాసులV భర, మరణం. జౖ

9 క2ాMటక చర దశలV 19/5/1990 నుంX§ 19/5/98

లV 9/1993 లV జ2>3>ం]^.
తంX§u మరణంమరణం ర/ మ2>య# ´కCjడ ª2>లV బలR[\న గjహం oితృారకCడ3ా గ#2>,ంH*A
oితzuారకCడ ´కCjడ 54.17% బలం కA3> ఉ$*Zడ
ర/ 29.17% బలం కA3> ఉ$*Zడ (మiల Ou&ణ బలం,అంశబలం, ందuబలం, ¸త, ం
బల Pాతం ). ´కCjడకC 1,5,9, 2ాసులC RSషం,ింహం, ధనుసుg, 2ా0ణ ల దశ లV
మరణం.ఈ

జ»తకC2ాA

RSష2ా7

దశ

19/5/1990

నుంX§

19/5/1999

వరకC

నX§?ం]^.12/1993 లV మరణం జ2>3>ం]^.
" అన0త2ాంశశe"అను
సూతuం పuారం ారకCలCనZ న5ాంశను పట` HెాA
అన0త2ాంశశe
´కCjడనZన5ాంశ స;Êతuమ#లV వృషభంలVఉ$*Zడ వృషభం నుంX§ ల 2ాసులC
లV RSష2ా7 మకరం అంతరrశ 19/5/1993 నుంX§ 16/5/1994వరకW జ2>3>ం]^
వృO, -ఆత= ారకCడ నుంX§ దశమT^పO బ#ధుడ ారాంPాతంచమంలV గ#ర(
జౖ

 దృÇి,ారాంPా01 ]^;}య xfవ ారకCడ అన కCడ నం లV ఉంX§ 5ాø

సంబంT^త వృO, దశమం oౖªlణ, కCడ అమత0 ారకCXై 2,5,9,10xf5ాలకC
ారకCXై ఉాT*0య వృO,  సూ?సు,$*Zడ.ఈ జ»తకC2ాలC సూM టచ« 3ా వృO,
ర;¶·స, ునZ]^. /5ాహం ఆత= ారకCడ నుంX§ 3వ 8ాÀనం లV చందుuడ బfల05~ౖధవ0ం.
8áxfగ0ం

సప, మ8ా,నంనుంX§

చూX*A.సప, మ

8ాÀనంలV

కCజ

2ాహ¤లC

]ౌ2ాÒగ0ం,5~ౖథవ0ం 5,9,xf5ాలను సూ?సూ
, జ»¦OారకCXైన బ#ధుడ 6,8,12 xf5ాలను
సూ?సూ
, ?నZ వయసులV$% 5~థ
ౖ వ0ం ాuoి, ం?ం]^.
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xfల0 /ధ5ా x
xRS ధనసంతా, ]^5ాక2 అస, గ)ే.
జన=

లగZ

సప, మమ#

లV

కCడనZHµ

బfల0మ#న

/ధవఅగ#న

వ2ాహ

¶·ర(X§/]*నమ#నకWX* )ెలC8,ం]^.ారాంPా1 తృ}య సప, మT^పతzల

ప2>వర, న కCX* 5~థ
ౖ వ0ం ాuoి, ం?ం]^.
తA మరణం చందu కCలలV బలR[\న గjహదశలV మతృమరణం.
చందుuడ 18.75% బలం, కCడ 60.42% బలం కA3> ఉ$*Zడ.కCడ నుంX§
1,5,9,ల2ాసుల దశలV మరకం. ఈజ»తకC2ాA చరదశలV క2ాMటక2ా7లV19/5/1963
నుంX§ 19/5/1975 వర(కC నX§?ం]^ క2ాMటక ల దశ అన నం అంతరr శలV
నవంబ« 1975 లV2ా0ణ ల దశలV మతృమరకం జ2>3>ం]^.
ఉపపదంజగ] 2ాజర)*u /T*నం]
ఉపపదం [జగ]
/T*నం]ల3ాZT^పO లగZం లV$% ఉ$*Zడ.అకMX§
నుంX§ 4 లV oితృలగZం RSషం అం]^, RSషం బäి 2ా7, ీ, Q జ»తకం- అగjచరం నం
,ఆ2ాPా0T^పO నం లV "స;À ]*2ాః " సూతuం పuారం

ధునం అం]^. సంపu]*య

/T*నం లVకWX* 12వ 8ాÀ$*T^పO తన 8ాÀనం నుం? 4 లV ఉ$*Zడ అకMX§నుం?
ల కM oట`$* 4
ఉపపదం

-

థునం అం]^
థునం

,ఉపపదం

నుంX§

]^;}యa

సంబంధం,అష మT^పO అన ర/+ బ#ధులదృÇి వలన

2ాహ¤

కCలC

న2ాల వ0వసÀ లV లVపం

సూ?సు,నZ]^.ఈజ»తకC2ాAa న2ాల 5ా0T^వలన మiరe 2Èగం కA3>ం]^. ఉపపదం నుంX§
]*రారకCXెన
ౖ Êణ చందుuడ)t 2ాహ¤ కలక కళతu నష ం జ2>3> స$*0స±గం
కA3>ం]^.ఉపపద ]^;}యa ాపసంబంధం కA3> నందున 5~ౖ5ా¶·క /తాలం H*ల
తకCMవ3ా ఉం]^. ]^;}యంలV ఉప ప]*1 ]^;}యT^పOa పuబల శతzuవ అన
2ాహ¤వ)t కలక కCX* 5~ౖ5ా¶·క /తాలం త3>ðంచబX§ం]^.
xfuతృ మరణంమరణం లగZం నుం? 11 వ2ా7 వృ7eకం , సప, మం నుం? 11 వ 2ా7 వృషభం
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వృషభం 35.48% బలం వృ7eకం 12.90% బలం,వృషభం బలR[\న]^.
వృషభం నుంX§ ల 2ాసులలV మరణం,వృషభం నుంX§ ల 2ాసులC ,వృషభం,కన0,
మకరంజౖ

 చరదశలV,కన0 దశలV 19/5/1973 నుంX§ 19/5/1981 వరకC జ2>3>ం]^

మకర అంతరr శ లV 1977 లV మరకం కA3>ం]^.

ారాంశ -లగZ xfవం

ారకCడ అన ర/ ఆ2È3ా0a కWX* ారకCడ అ 6,8,12 xfవలనుసూ?ంHే జ»¦O
ారకCడ అన బ#ధుడ )t కలక , బ#ధుడ ల3ాZ1 6 xf5ాT^పOí\ R[దడకC
ారకCడ కCజ గ#ర( ప2>వర, న లV కCడ ఆత=ారకCడ అన శ oౖ జౖ

 ªlణ

2y)*0 సహజ2Èగ8ా,నంR[\న కన0ను ªlణ, అప8ా=రం,మiరe,రక, ప అపవ0వస, ,
$*డలను సూ?ంHే గjహం బ#ధుడ తzవ )t కAి గ#ర(వ oౖ జౖ

 దృÇి ,మనః

ారకCXెన
ౖ చందుuడ 2ాహ¤వ)t కAి గ#ర(వ oౖ ªlణ, ?నZతనం నుం? ఈ మiరØ
5ా0T^)t బfధపడతzనZద )ెలC8,ం]^.ల3ాZ1 పదÌంXో 8ాÀ$*T^పO మ2>య# సహజ
అష మT^పO

అన

ఆత=ారకCడoౖ జౖ

మ2>య#

ారాంPా1

తృ}యT^పOíన
\

 దృÇి ఇపట` ఈ 2Èగం తగð కCంX* వంద )ెలC8,ం]^.

*******

కCడ
స;ి, .
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 లV  ! "#?
"#?

-RS
RSడవరప సంప1 కCమ«
జౖ

 Pాస, Q /T*నం లV “ పuశZ Pాస, ంQ ” H*ల ఖ?eతం 3ా /వ2>ంచవచుe.
చవచుe.ఆరఢం

అ$% పదం ఒకM పuశZ /షయం లV$% ఉప±3>ంH*A.
H*A.

3>Aన Hµట “పదం
పదం”అ
పదం అ

పu±3>ంH*A.
H*A.
“ఆరఢ
ఆరఢ రతZ ి]½ *ంజనం”
ంజనం అ$% పస, కం జౖ

 /T*నం లV 274 PాలలV పuశZ

/T*నం /వ2>ం?ం]^. పuశZలV ఆరఢ ల3ాZa H*లాuT*న0త ఉనZ]^. ఆరఢలగZం
5%యX*a మతuం /PÆష సూతuయమలను అనుస2>ంచవలిన ప లదు.
ు.
“3
3 తమ సం¶·త”లVకWX*
లVకWX* ఆరఢ లగZ ర©యంలV /PÆష సూతuయమలC
ాట`ంచలదు.
ు. గ#ర(]ేవలC j 5%మi2> 2ామమi2>, Pాి, Q 3ార( కWX* ాట`ంచలదు.
ు.
]ొంగతనం /షయం లV 72 PాలలV H*ల /పలం3ా ఉనZ]^.మ#ఖ0ం 3ా ఈ 5ా0సం లV
2ండ /షయలను మతuRS /వ2>8, ాను.
ను.
1- ]ొంగతనం ఎవర( HేPార(?
ార(?
2- న వసు,వ ]ొ2క
> Cతzం]* ? ]ొరక]*
AంH*A..
పuశZ అడగX*a ఎవ2$
ï * వ?eనపడ మ#ందు ఈ ajం]^/షయలC ప2>AంH*A
- త)*Mలల3ాZa ఆరఢం కటfA.
A. [ /PÆష యమలC అవసరం లదు ]
- ఆరఢ ల3ాZT^పO శ ల]* కCXె)
ౖ ే న]^ ధనం.
ధనం.
-

ఆరఢ ల3ాZT^పO 3-6-8-12 లV ఉంటK పృఛ
పృఛeకC]^ Hµర పuశZ.
Z.
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- ఆరఢ ల3ాZT^పO కCజౖ Hµ ,ల]* ఆ.
కCజ బ#ధ 2ా´ల న
ఆ.లగZం లV 5ార(నZ ]ొంగ
వయసు 12 సంవతg2ాలC.
సంవతg2ాలC. ´కj-చందుuలCనZHµ మధ0 వయసు 5ార(,
5ార(, ర/-గ#ర(
ర/ గ#ర(గ#ర(
శ-2ాహ¤వలCనZHµ
శ 2ాహ¤వలCనZHµ 50 సం||
సం|| లC ]*ట`న5ార(.
5ార(.
- ఆరఢ ల3ాZT^పO 1-5-8-9-128ా
8ాÀనమ#లందునZHµ న]^ కం
కంాభరణం.
ాభరణం.2-7
8ాÀనమ#లందునZHµ ఇతర నగలC.
నగలC.

న వసు,వ ఎకMడ ఉం]^?
ఆరఢ ల3ాZT^పO ఉచe-స;Ê
u #లందునZ అచట$%ఉనZ]^. ఇతర
ఉచe స;Êతమ
8ాÀనమ#ల న
ౖ Hµ మ2Ãక Hµట¼ Hే2ం> ]^.

న వసు,వ ]ొర(కC$* ?]ొరక]* ?
- ఆరఢ ల3ాZT^పO గ#ర(-´కC
ï * చూి$* న]^ ల{ంచును.
గ#ర( ´కCjలలV ఎవ2$
ల{ంచును.
- ఆరఢ లగZంలV ాపలC$*ZాపలC$*Z చూి$* న]^ ల{ంచదు.
ల{ంచదు.
- ఆరఢ ల3ాZT^పO ాపగjహR[,\ ´భ#లHే చూడబX§$*,*, కWX§$* న]^
ల{ంచును.
ల{ంచును.
- ఆరఢ ల3ాZa 3-5-8-లV
లV ర/-కCజ
ï * ఉంటK
ర/ కCజ-శ
కCజ శ-2ాహ¤వలలV
శ 2ాహ¤వలలV ఒక2$
న]^ ల{ంచును.
ల{ంచును. ]ొం3>Aం?న వ0a, జ»OకWX* )ెలCసు&వచుe.
Cసు&వచుe.

]ొంగ ీ, Q య ? పర(షzX* ?
ఆరఢ లగZం RSష-ి
ింహ-వృ7eక
ౖ Hµ Ðపర(షzడ.
హ వృ7eక-ధను
వృ7eక ధను 2ా´ల న
పర(షzడ.
ఆరఢ లగZం ఇతర 2ా´ల న
ౖ Hµ Ð ీ, Q.

న వసు,వ ఏ ]^శలVఉనZ]^?
ఆరఢ లగZమ#నకC సప, మT^పO ఏ ]^శకC అT^పO± న వసు,వ ఆ
]^శకC Hే2న
> ద xf/ంH*A.
xf/ంH*A.దశమT^పO కWX* ఆ ]^శను సూ?ంచును.
సూ?ంచును.
H*ల

/షయమ#లC

చ2>eంచబX§న/.
/.ా9

)ెలCపబX§న/.
/.
********

మ#ఖ0R[న
\ /

సంగjహమ#3ా
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]

జ»తక చకjమ#లV గల ధన ±గ /PÆషణమ#నకC ఆరఢ లగZRS ప$*]^.
8ాT*రణ 8ాÀ ఆ2>Àక ిÀ O నుంX§ మహ]ెశ
ౖ ;ర0 8ాÀ వరకC గల ఆ2>Àక సంబంధ
/PÆÁాంశమ#లZయ# ఆరఢ లగZమ# ]*;2ా పuకట`తమవ)*. అందువలన
ఆరఢ లగZమ#ను అనుస2>ం? మతuRS ధన /PÆÁాదులC )ెలCసు&గలమ#.
1. జన= లగZమ#నకC, ందu &ణ మ2>య# ఏాదశ 8ాÀనమ#లలV ఆరఢ లగZ ిÀ O

ధన /షయమ#నకC అనుకWలమ#.
2. ఆరఢ లగZమ# నందు ´భగjహమ# ిÀ O$ందుట.

ఆరఢ లగZమ# ´భగjహదృÇి $ందుట.
ఆరఢ లగZమ# నుంX§ ందu, &ణ 8ాÀనమ#లలV ´భగjహ ిÀ O.
ఆరఢ లగZమ# నుంX§ తృ}య, షషè 8ాÀనమ#లందు ాపగjహ ిÀ O మ2>య#
ఆరఢ లగZమ# నుంX§ ఏాదశమ# నందు ´భగjహిÀ O3ా9, ాపగjహిÀ O3ా9
ఆ2>Àక పÇిè a అనుకWలమ#.
3. ఆరఢలగZమ# నుంX§ ]^;}యమ#నందు చందu, ´కj, గ#ర(వలC3ా9, ల]*

ªట`లV ఏ]ే 2ండ గjహమ#లC3ా9, ల]*క9సమ#
ిÀ O$ం]^)ే ఆ2>Àక బA

ఏ]ే9 ఒక గjహమ#3ా9

.

4. చందu, ´కj, గ#ర(వలC ఆరఢలగZమ# నందు3ా9 ల]*సప, మమ#నందు3ా9

ిÀ O$ం]^$* ల]* ఆరఢలగZ మ2>య# సప, మ8ాÀనమ#ల
ిÀ O$ం]^)ే ధనబలమ#.

2ంX§ంట`లV
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5 ఆరఢ లగZమ#నకC 3ా9, ఆరఢలగZమ# నుంX§ ఏాదశమ#నందు 3ా9
2ండ ల]* అT^కగjహమ#ల ªlణ.
ఉఛØ$ం]^న గjహదృÇిè
అరð ళ ిÀ O $ం]^న గjహªlణ
2ండ అరð ళమ#ల ిÀ O
´భగjహమ#

ల]*

ఉఛØగjహమ#

అరð ళమ#

$ందుట

¸దలగ#న/

గjహమ#ంX§

]*;దశమ#న

ధన/PÆషమ#లను సష ం Hే8, ా.
5. ఆరఢలగZమ#

నుంX§

ఏాదశమ#న

గjహవ2>Ýతమ)ే పu)ే0కమ#
ఏాదశమ#న ´భగjహమ# Ð సకjమ సంాదన
ఏాదశమ#న ాపగjహమ# Ð అకjమ సంాదన
ఏాదశమ#న ఉఛØగjహిÀ O Ð అT^క ధనవంతzలC అ )ెAయనగ#ను.
అ)ే ధన సంాదన సకjమమ, అకjమమ అ$% /షయంలV ]ేశ
ాలమన ప2>త
ిÀ zల దృÁాè ధ$*రÝ న మరð మ#లC అ$%కమ#లC ( /]ేశ
సంబంధమ#లC, 8ాø మ2Mõ 3ా0ం  ంÜ ఇ)*0దులC- 2ాహ¤వ సంబంధమ#
వలన )ెలCసుÌన వచుeను )
ాబట` ఆరఢలగZమ#నకC ఏాదశమ#న ´భత;, ాపత;
సంబంధమ# లకCంX* ఏగjహమ#$*Z ఆ2>Àక పÇిè a మరð మ# అనుకWలమ# అ$%
/షయమ#ను
ఆరఢలగZమ#)t

దృÇిè లVనుంచుÌ
గల

ిÀ O

జన=లగZమ#నకC
బä2
y

5%సుÌ

దశమమ#,

జ»తకC

8ాÀ

మరð మ#ననుస2>ం? ధ$*రÝన మరð మ#ను, తతgంబధమ#లను ర© ంH*A.
6. ఆరఢలగZమ# నుంX§ ]^;}యమ#నకC 3ా9, త]*T^పOa 3ా9 ±గదగjహమ#,

వలగjహమ#ల)t గల సంబంధమ# ఆ2>Àక ఉనZOa ారణమగ#ను.
7. ఆరఢలగZమ# మ2>య# ]*2ారఢమ#లC పరసరమ# ందu &ణ ిÀ O$ందుట

ధన±గమ#.
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8. ల3ాZరఢమ#, ]*2ారఢమ# మ2>య# తదT^పతzలకC ´xfరð ళమ# వలన

అT^క ధన±గమ#.
9. ±గద గjహమ#నకC ప:ర© చందుu ªlణ , వల గjహమ#నకC ప:ర© చందుu

దృÇిè వలన /]ే సంబంధమ#ల వలన ధన±గమ#.
10. ఆరఢలగZమ# నుంX§ ఏాదశమ#న చందu, గ#ర(వలC3ా9, 2ాహ¤వ 3ా9

ిÀ O$ం]^ ఆరఢలగZ అT^పO అనుకWల 2ా7గతzXె)
ౖ ే T^లభ ±గమ#.
11. ఆత=ారకCనకC3ా9,

ఆత=ారకిÀ త

2ాPా0T^పOa

3ా9,

త]*u7

నుంX§

]^;}యT^పO)t పరసర దృÇిè ల]* ªlణ లంట` పరసర సంబంధమ# వలన
ఆ2>Àక /PÆషమ#, అ)ే ఇకMడ ఆత=ారకC ిÀ O ఆరఢలగZమ#నుంX§
అనుకWలమ ా]* అ$% /షయమ# గమంచు&5ాA.
12. ఆరఢలగZమ# మ2>య# ారాంశమ# ఒ 2ా7í$
\ *, చందuత
ిÀ 2ా7 మ2>య#

ారాంశమ# ఒ 2ా7í\$* ధన /షయమ#న కAి వచుeను.
13. ఆరఢలగZమ#

నుంX§ ఏాదశమ# గjహదృÇిè యందుండ3ా వ0య8ాÀనమ#

గjహవ2>ÝతR[,\ ఏ గjహదృÇిè లకCనZట )ే ధన ±గమ#.
14. ఆరఢలగZమ#

నందు

ఉచeగjహిÀ O

ల]*

´భగjహిÀ O

మ2>య#

ఆరఢలగZమ# నుంX§ సప, మ 8ాÀనమ#నందు ´భగjహమ# ిÀ O $ందుట
´xfరð ళ3ా, 2ాxf8ారð ళ3ా HెపబX§న]^. ధన /షయమ#న /PÆషమ#.
15. ఆరఢలగZమ# నుంX§ ]*2ారఢమ# అనుకWల 2ా´ల యందుండ3ా, ఆ

]*2ారఢమ# నుంX§ పంచమ, దశమ 8ాÀనమ#లలV గjహిÀ O ధన/PÆషమ#ను
)ెAయజయ#ను.
16. ఆత=ారక గjహమ#నకC చందu , గ#ర(, ´కCjల సంబంధమ# మ2>య# ఆత=ారక

గjహిÀ త 2ా7a అనుకWల 2ా´లయందునZట )ే ధన /PÆషమ#.
17. ఆరఢలగZమ#,

జన=లగZమ#నకC

షషè ,

అష మ,

వ0య8ాÀనమ#లందు

ిÀ O$ం]^)ే ఆ2>Àక ఇబËందులకC ారణమవ)*. గ#ర( గjహసంబంధమ#
మ2>య# దృÇిè వలన ఇబËందులను అT^గ

8ా,ర(.
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18. ఆరఢలగZమ#నకC ఆర*T^పO వ0యిÀ O ఋణమ#లకC ారణమగ#ను.

ఆరఢలగZమ#నకC

వ0యిÀ త

గjహమ#ల

వలన

అపలC,

ఋణమ#ల

/షయమ#న అనుకWల ిÀ O. అ)ే తతgంబంధ బfధలC, ఇబËందులC
తదనుగ#ణR[న
\ /

ఉంటf. త]*;2ా ధననష మ# (వXû లC, ఆ]*యపనుZ,

జ2>మ$*లC, పuభ#త; సంబంధమ#లC ఇ)*0దులC వంట`/)అT^కమ#3ా ఉంట¼ం]^.
19. ఆరఢలగZమ#

నుంX§

మదుuమ±గమ#

]^;}య,

అనబడను.. ధన

అష మమ#లC
సంబంధ

గjహవ2>Ýతమ)ే

బfధలC

ఉంటf. అ)ే,గ#ర( దృÇిè వలన బfధలC పX§నపట` అT^గ

అ$%కమ#లC3ా
8ా,ర(.

20. ఆరఢలగZమ# నుంX§ ]*2ారఢ 2ా7 షషè , అష మ, వ0య8ాÀన మ#లలV ిÀ O

వలన ధన /షయమ#న ?కCMలC, కÁాలC ఉంట$% ఉంటf.
21. ఆత=ారక ిÀ త 2ా7 నుంX§ అషè మT^పO ,ఆత=ారకC ªÊ§ంచుట మ2>య#

ఏ]ే9 సంబంధమ#, వలన

ధన /షయమ#న పuOకWలమ#, సంాదనమ#

3Ãట¼కCటfర(.
22. ారాంశమ#నకC నవమమ#నందు 2ాహ¤వ, వలన ధననష మ# జ»తకC ప2>T^

ననుస2>ం? అ$%క రపమ#లలV )ెAయనగ#ను
23. ఆరఢలగZఅT^పO

ఆరఢలగZమ#నకC

పuOకWల

2ా7ిÀ O

మ2>య#

ాపగjహదృÇిè ,, కలక, లంట` ఏ]ే సంబంధమ# ఆ2>Àక ఇబËందులC, నÁాలను
సూ?8ా,.
24. ఆరఢలగZమ# నందు 9చగjహిÀ O,, ాపగjహిÀ O, దృÇిè , సంబంధమ#ల వలన

ఆ2>Àకం3ా సమస0ల)t సతమతమవత ఉంటfర(.
25. ]*2ారఢమ#

నుంX§

అష మ8ాÀనమ#

నందు

గjహసÀ O

ఉండట

ద2>దu

±గమనబడను. ఐ)ే గ#ర( సంబంధమ#, ´భగjహ సంబధ, ªlణమ# ల వలన
¶చుeతగ#ðలCంటf.
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26. ఆరఢలగZమ#నకC పంచమ 8ాÀనమ#, ఏ గjహమ#నకC స;Êతమ
u # అగ#$Í

అకMడ ఆ గjహమ#ంX§ ఆరఢల3ాZT^పO)t కలినను, ల]* ఆరఢల3ాZT^పO
3ా9, ´కCjడ 3ా9, ఆరఢ లభమందునZ ధన±గమ#.
27. ఆరఢలగZ, ఉపపద ారాంశ 2ా´లకC ]^;}యమ# నందు OuాT^పత0మ#

పట  ´భ గjహమ#లC క9సమ# ఒక గjహమ# 3ా9 ఉనZíడల ధన /PÆషమ#.
28. ఆరఢలగZమ#, ఆత=ారకCడ, ారాంశమ#లకC తదT^పతzలకC గల పరసర

సంబంధమ# ధన±గ0త /PÆÁాదులను సష ం Hే8, ా.
ఉ]*హరణమ# 1: 21- 1- 1970,
1970, 7.46 గంటలC,
గంటలC, నరస2ావoట
కC

శ

చం 2ా

చం
ర´

2ా
లర

2ా7 చకjమ#

´
బ#

గ#



శ

న5ాంశ

బ# 
గ#

xf3ా0రఢమ#

ల3ాZరఢమ#

/కjమరఢమ#

2ాజ»0రఢమ#

]*2ారఢమ#

మతృ ఆరఢమ#

ధ$*ర(ఢమ#
శతృ ఆరఢమ#
ఆయ#ః పదమ#
లxfరఢమ#

ఆరఢ చకj మ#

ఉపపదమ#
ప)*uరఢమ#

ల కC
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ఆత=ారకCడ : చందుuడ

±గదగjహమ# : లదు

ారాంశమ# : RSషం

వల గjహమ# : బ#ధుడ

ఈ జ»తకCనకC అపలC /ప2yతం3ా పడ)*. వలం $Íట`మట ]*;2ా
అపలC )ెచుe&గల 8ామరÀమ# గల జ»తకమ#. /]ే సంబంధ ధన /షయమ#న
oట ¼బడలలV ప:2>,3ా అపలాల ౖ$*ర(. అపలC }ర(e&, ఆ2>Àకం3ా ల]ొకCMకC$%
/షయంలV 2ాటం Hేస, ు$*Zర(.
1. ఆరఢలగZమ# నందు 9చ$ం]^న శగjహిÀ O
2. ఆరఢల3ాZT^పO కCడ ఆరఢలగZమ#నకC వ0యిÀ O
3. ఆరఢలగZమ#

నుంX§

ద;}యమ#,

అష మమ#

గjహవ2>Ýతమ#

ా9

]^;}యమ#ను గ#ర(వ, అష మమ#ను ర/, ´కCjలC ªlణ
4. ఆత=ారకCX§ నుంX§, త]*u7 నుంX§ అష మమందు ర/, ´కj ిÀ O
5. ఉపప]*ధపO3ా బ#ధుడ ఆత=ారకC)t ªlణ పuOకWల అంశమ#లC
6. ఆత=ారకCX§3ా, త]^;}యT^పO3ా చందుuడ, ఆత=ారక గjహిÀ త 2ా8ా0T^పO3ా
బ#ధు)t పరసర దృÇిè Ð ఈ ిÀ O ఆరఢలగZమ#నకC తృ}య, నవమ
8ాÀనమ#లగ#ట
7. ఆరఢలగZమ#నుంX§

ఏాదశమ#న

2ాహ¤వ,

ఆరఢలగZమ#

నుంX§

సప, మమ#న గ#ర(వ
8. జన=ల3ాZతz
,

దశమమందు

గ#ర(వ,

దశమT^పO3ా

´కCjడ

ిÀ O,

ఆరఢలగZమ#నకC ందu8À ానమ#లందుండట
9. ]*2ాT^పOa &ణమ#నందు గ#ర(వ ిÀ O, ఆత=ారకCa &ణమ# నందు గ#ర(వ
ిÀ O అనుకWలమ#లC అగ#ట వలన, ఆ2>Àక సమస0లC ªX§ వన 8áxfగ0మ#
ఏరడను అ సష మవతzనZ]^. అ)ే, ఆరఢ లగZమ#, తదT^పO,
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ఏాదశమ# మiడను ాపగjహ సంబంధమ#ల వలన ఆలస0మ#, తతgంబంధ
?కCMలC తపవ. ఇబËందులC పడత అT^గ

8ా,ర(.

ఉ]*హరణమ# 2: 20- 1- 1965,
1965, 10.
10.56 గంటలC,
గంటలC, మÚపటZమ#
ల
శ
ర
బ# ´

గ#



2ా

2ా7 చకjమ#


]*2ారఢమ#
లxfరఢమ#

ర కC
చం

ల

కC

శ

ల3ాZరఢమ#

న5ాంశమ#
గ#

శతృ ఆరఢమ#
మతృ
ఆరఢమ#

ఆయ#ః
పదమ#
ధ$*ర(ఢమ#

xf3ా0రఢమ#
ఆరఢ చకjమ#
2ాజ»0రఢమ#
ఉపపదమ#
ప)*uరఢమ#

చం
బ# ´
2ా
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ఆరఢలగZమ# : వృషభమ#
ఆత=ారకCడ : గ#ర(డ
ారాంశమ# : తzల
±గదగjహమ# : బ#ధ, ´కCjలC
వల గjహమ# : ర/, గ#ర(లC
ఈ జ»తకCలC అత0ంత 8ాT*రణ8ాÀ నుం§ ఎ]^3> 2ండ వందల &ట 8ాÀ
వరకC ట2ÈZవ« గల ప2>శjమను 8ాÀoింH*ర(. సంా]^ం?న]^ అం)* 3Ãట¼కC$*Zర(.
బf0ంకC ఋణమ#లC, &ర(సులC ¸దలగ# ఆ2>Àక ?కCMలలV Ìట¼

టfడతz$*Zర(.

బయటపXే పuయతZంలV అ$%క వ0య పuయసలC అనుభ/సు,$*Zర(.
1. ఆరఢలగZమ# వృషభమ#, అందు 2ాహ¤ ిÀ O.
2. ఆరఢల3ాZT^పO ´కCjడ అష మం.
3. ఆరఢలగZమ#నకC ఏాదశమ# గjహవ2>Ýతమ# ా9 ±గదగjహమ#లC3ా బ#ధ
´కCjల ªlణ, కCజ గjహ ªlణ.
4. ఆరఢలగZమ#నకC

వ0యిÀ O

గ#ర(వ

Ð

గవరZR[ంట¼

సంబంధR[\న,

బf0ంకCల, వలన &ర(ల వలన, ఆ]*యపనుZPాఖల వలన గవరZR[ంట¼
ాంటfuకCలC Hేయలక జ2>మ$*ల రపంలV H*ల 3Ãట¼కC$*Zర(. బf0ంకC
ఋణమ#లC, పu5%ట¼ ఋణమ#లC, &ర( ?కCMలC అ9Z సంాదనను
3Ãట¼&వX*a ారణమయ0.
5. ఆరఢలగZమ#నందు గల 2ాహ¤ ిÀ O ?తu/?తuRన
[\
అనుభవమ#లను,
ఊ¶·ంచ సంఘటనలను అనుభవంలV )ెలCసు,$*Z.
6. ±గదగjహ బలమ#, ారాంశమ#నకC ఏాదశ ±గదగjహిÀ O ఆత=ారకC
బలమ# ¸దల ౖన/ ´xfరð ళ సంబంధమ# వలన బయటపXే పuయతZమ#లV
సఫÚకృతమవ)*ర )ెAయనగ#చునZ]^.
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ఉ]*హరణమ# 3: 13- 1- 1949,
ద2ాబfదు
1949, 20.
20.44 గంటలC,
గంటలC, ¶ద2ాబfదు
2ా

కC బ#

చం

2ా7 చకjమ#

ర గ# ´

కC

లశ

చం



న5ాంశమ#

ర 

ఉపపదమ#

ల3ాZరఢమ#

శతృ

మతృ

ఆరఢమ#

ఆరఢమ#

ల బ#
2ా
శ

గ#

ధ$*ర(ఢమ#

]*2ారఢమ#

2ాజ»0రఢమ#

xfతృ
ఆరఢమ#

´

ఆరఢ చకjమ#
లxfరఢమ#

ప)*uరఢమ#
ఆరఢలగZమ# : RSషమ#
±గదగjహమ# : లదు

xf3ా0రఢమ#
ఆత=ారకCడ : ర/

ఆయ#ః పదమ#
ారాంశమ# : ధనసుg

వల గjహమ# : ర/, గ#ర(, ´కCjలC

Jaimini Bi-lingual Magazine

July 2017

Page 30

ఈ జ»తకCలC 8ాT*రణ 8ాÀలV గవరZR[ంట¼ నందు ఉ]ో03>3ా Hే2> /తమ#లV
ఆ2>Àకమ#3ా స;యంకృÇి)t అ{వృ]^r $ం]^$*ర(. ఆ2>Àక బA

 8ాT^ంH*ర(.

1. ఆరఢలగZమ#నకC నవమమ# నందు ర/, గ#ర(, ´కj ిÀ O, ª2>a చందuగjహదృÇిè .
చందu, గ#ర(, ´కCjలకC పరసర సంబంధమ#. ఆత= ారకC)t అనుకWల 2ా7
యందు ిÀ O $ందుట.
2. ఆరఢల3ాZT^పO3ా కCడ ఉఛØిÀ O.
3. ఆరఢలగZమ#

నందు

2ాహ¤వ

ఇబËందులకC

ారణR[\నపట`,

ఆరఢలగZమ# నుంX§ పంచమ, నవమ, దశమ 8ాÀనమ#లV అనుకWల గjహిÀ O
కA3>య#ండట వలన భiమ#లC సంా]^ంచు&వడం ]*;2ా ఆ2>Àక బలమ#
8ాT^ంచు&గA3ార(.

సంా]^ం?న

భiమ#లC

5ా0ార

Hేసు&వటమ# వలన ఆ]*య వృ^½ )t ఆ2>ÀకపÇిè HేకW2>ం]^.

*******

అనుకWలమ#లC3ా
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Raja Yoga and Timing Events – by Argala-Yogada-Kevala planets
{ Lagna Kendradi Rasi Dasa}

- T.Dileep
In jaimini Astrology , there are a number of Dasas [more than38 Dasas]
each has a specific

significance. Some Dasas are used for Ordinary

Horoscopes, while others are used for only

Royal Horoscopes

. In this Article

I’m presenting one of the most important Jagannatha Hora SOFTWARE
SUPPORTED RAJA YOGA DASA WHICH IS LAGNA KENDRADHI RASI DASA .
This Dasa is used only , who have RAJYOGAS in their NATAL CHARTS and
aspiring for political life as a career i.e POLITICIANS CHARTS. Using this dasa,
we can pinpoint the timing of fructification of

Raja Yoagas

using

DASA/BUKTHI/ANTARA manner .
Yogada and Kevala Planets- JAIMINI MAHARISHI introduced the Yogada ,
kevala planets and some important special Lagnas as a tools for accurate
prediction.
YOGADA Graha -VERSION 1
If a planet aspects lagna , both in D1 chart , and D9 chart { Krishna misra’s}.
Then it yogada planet. If same planet aspects lagna of D3 { Pari vrutti dvaya}
then that planet will become a very powerful YOGADA PLANET.
VERSION 2- If moon sign lord aspects moon and
chart, then it is also become a YOGADA planet.

lagna both in D1
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KEVALA Graha .
If moon sign lord aspects moon or lagna , then willbecome a kevala graha.
Argala – The Linchpin
ARGALAS play a vital role in jaimini astrology. If Argala is formed for a
particular sign , then that Rasi Dasa will be an excellent one.
First find out the sign in D1 chart which sign aspects the Asc [lagna]. From
that sign , we have to verify - if there are any planets in 4th,2nd,11th,5th houses.
If exists, then that lagna aspecting planet’s rasi dasa will be excellent ,
subject to the above rule is applicable only when there are no planets in
10th,12th,3rd,9th houses respectively for the above sequence of houses,which
are Virodha Argala [ Obsructive linch-pin for 4th,2nd,11th,5th houses ) .
SPECIAL LAGNAS:1) Tripravana
Lagna;4)Ghatika Lagna 5) Sri Lagna

Lagna;2)Indu

Lagna

;3)

Divya

Whenever , if the rasi dasa having any of these lagnas in RAJ YOGA CHART,
that dasa will be very much fruitful, especially if any planet in Exaltation or
even Debiliation also, it would be quite helpful.
Above aspects should be considered in Jaimini manner.
Example Horoscopes - Sr NTR CHART.
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This is a raja yoga chart. If BENEFICS occupy I,7 houses without any MALEFICS
CONJUNCTION OR ASPECT then it willbecome Raj yoga chart. This combination
can be seen in D1,D9,D3 charts. More important thing is ,if moon in 7th house
is aspected by benefics without any malefic aspect conjunction and aspect ,
then it is a excellent RAJ YOGA CHART. This is one of the sutra of JAIMINI
astrology.
In NTR chart, lagna has MOON, JUPITOR AND ASPECTED BY MOON IN 7TH
HOUSE . These 3 are devoid of malefics. This is seen in D1,D9,D3 CHARTS. It is
said that the native born in this yoga will get political power or he can get high
profile Government job. SR.NTR became CM of Andhra Pradesh for 2 terms.
9th JAN . 1983. 16th AUG 1984 and 16th SEP 1984, 2nd DEC 1989.and 12th
DEC 1994 TO 1st SEP 1995
HE GOT ELECTED IN JAN 9, 1983. WHICH IS GEMINI/TAURUS/SAGITTARIUS
DBA IN Lagna Kendradi Dasa .
YOGADA PLANETS = JUPITOR,MOON,MERCURY. ALL Aspecting lagna in D1,D9
charts. In D3 CHART, only MOON,JUPITOR aspects lagna. AK is SATURN
Tripravana Lagna AND Divya Lagna is SCORPIO. Ghatika Lagna is
SAGITTARIUS and Indu Lagna is Capricorn. Sree Lagna is LIBRA.
BUKTHI RASI DASA TAURUS HAS ARGALA FORMED . HERE 5TH HOUSE OF
TAURUS, VIRGO HAS PLANETS AND ITS VIRODH ARGALA[ Obstructive Argala]
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WHICH IS 9TH FROM TAURUS HAS NO PLANETS AND YOGADHA PLANETS
SUN,MERCURY are posited in TAURUS . SO TAURUS ANTAR DASA IS HIGHLY
BENEFICIAL TO HIM.
NTR LOST POWER AS CM TEMPORARLY FOR 1 MONTH IN AUG 17 . 1984. THE
DBA IS GEMINI/PIECES/LIBRA.
Here AQUARIUS HAVING NATURAL GNATIKARAKA KETU and DEGREEWISE
GNATIKARAKA SUN ASPECTS LIBRA ( ANTARA RASI ) .
This LIBRA ANTARA DASA is upto SEPT 14, 1984.
Next ANTARA DASA RASI is again SCORPIO (having Tripravana Lagna and
Divya Lagna ) and also MAATRU KARAKA VENUS aspects this rasi.
So Again NTR again came to power in SEPT 16,1984. VIRGO RASI HAVING AK
SATURN ASPECTS PIECES.
HE RULED UPTO DEC 2, 1989. HE LOST POWER IN GEMINI/VIRGO/CANCER
DBA. TRINE RASI TO GEMINI RASI HAS KETU AND GEMINI ITSELF HAS DK
MARS .
VIRGO TRINE RASI HAS DEGREE WISE GNATIKARAKA SUN AND DK MARS IN
GEMINI ASPECTS VIRGO. AQUARIUS RASI HAVING NATURAL GANTIKARAKA
KETU ASPECTS KETU.
OTHER ARGALAS FORMED:
HERE AQUARIUS RASI AND LEO RASI HAS ARGALAS FORMED.
1- AQUARIUS RASI DASA from 1947 TO 1953. IN 1948 , NTR ENTERED INTO
MOVIE INDUSTRY WHICH FINALLY MADE HIM A SOUTH INDIAN TOP TELUGU
ACTOR.
2- NEXT DASA IS TAURUS FROM 1953 – 1964 WHICH IS HIGHLY BENEFICIAL
DASA HAVING ARGALA FORMED AND YOGADHA PLANETS.
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IN THIS PERIOD HE ACTED IN WONDERFUL MOVIES . ONE OF THE MOVIE IS
“MAYABAZAAR” WHICH IS SELECTED AS THE BEST MOVIE IN PLATINIUM
MOVIE FUNCTION .
3- NEXT DASA IS LEO RASI FROM 1964 , MAY TO 1967 MAY WHICH ALSO HAS
ARGALA AND RASI LIBRA HAVING YOGADHA PLANETS ASPECTING THIS RASI.
Example Chart-2 JYOTHY BASU- Birth place = Kolkata.
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HE IS POPULAR POLITICIAN WHO WAS A CM OF WEST BENGAL CONTINIOUSLY
FOR 23 YRS . FROM 1977 TO 2000.
CONFIRMING RAJ YOGA CHART
SUTRA 1 :
If planets VENUS,MARS,KETU EXISTS WITH ATMA KARAKA OR IF THEY EXISTS
2 OR 4TH HOUSE TO ATMAKARAKA IN NATAL CHART, THEN IT IS A RAJAYOGA
HOROSCOPE.
HERE IN HIS CHART VENUS IT SELF AK LORD AND MARS , KETU ARE PLACED
IN 2ND HOUSE TO AK. AK VENUS IS IN CANCER AND MARS , KETU ARE IN LEO .
SUTRA 2:
IF THERE ARE BENEFIC PLANETS POSITED IN ,2,4,5,7,9 HOUSES AND
MALEFICS OCCUPY 3,6,8,10,11 HOUSES , THEN IT IS RAJA YOGA JATAKA.
Here LEO Asc, 5TH house has benefics MOON,JUPITOR and malefic in 10TH
house having SUN , SATURN , 6TH house having RAHU bestowing RAJA
YOGA .
In his chart, YOGADHA AND KEVALA PLANET is SATURN.
SATURN ASPECTS LAGNA IN D1,D3,D9 CHARTS. AK IS VENUS.
ARGALASARGALA formed sign is GEMINI. Here SUN,SATURN aspects Lagna. FROM 2ND
house to GEMINI, Venus and Mercury are posited there and there is no
virodha Argala [ Obstructive linchpin ] in 12th house to Gemini.
He become CM IN 1977 JUNE 21,and ruled 25 Years upto NOV 6 2000.
DASA IN 1977 TO 1988 = SAGITTARIUS.
ARGALA RASI AND SATURN YOGADA PLANET CONTAINING RASI GEMINI
ASPECTING SAGITTARIUS RASI.
NEXT RASI IS VIRGO FROM 1988 TO 1998.
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ARGALA RASI - SATURN YOGADA planet occupied the sign.
GEMINI aspecting Virgo sign .
NEXT DASA IS GEMINI FROM 1998 TO 2010.
This Rasi Dasa has ARGALA and YOGADA planets.
From the above , we can conclude ,that Argala-Yogada –Kevala planets will
play a pivotal role for Raja Yoga and making the native a king or king maker.
From Lagna Kendradi Dasa we can predict correctly the time of event.

*******
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How to predict Darpana Dasa-( AYUR DASA )

-T Dileep
This is one of the Ayur Dasha mentioned by “Raghava Bhatta
Bhatta” in his JATAKA
SAARA SANGRAHA book. This dasa should not be used for predicting Life
Events .
First we have to decide if the birth chart life span belongs to short life or
middle life, or long life
PROCEDURE:
1) For Odd Lagna signs, this dasa starts from the Lagna sign itself,
and goes forward in continues manner.
Example- . If Aries is starting sign, then, it is odd sign, dasa would be
ARIES,TAURUS,GEMINI,CANCER,LEO ETC..
2) If Taurus is lagna sign, then it is even sign , starting Dasa would be its
sammukha sign. I,e LIBRA, then dasas Would be
LIBRA,SCORPIO,SAGITTARIUS,CAPRICORN etc.
2) Dasa years would be 9 YEARS for every sign . Bukthi months
would be 9 months.
PREDICTION :
1) Death will be happen in a sign Dasa- if venus occupies or
aspects that dasa either in D1 CHART or in D9 chart
2) Rahu – Ketu conjoin or Aspect sign Dasa will gives Death.
3) Dwara – Baahya signs having malefics occupancy or Asp
4)
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Aspect will cause Death in that Dasa.
5) If Sign has Wanning Moon , then we can predict Death in that
Sign dasa.
Examples1- ABJ ABDUL KALAAM (LONG LIFE )

For him, Darpana dasa starts from AQUARIUS , since cancer is
lagna, its Sammukha sign is AQUARIUS.
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So dasas would Aquarius,pieces,Aries,Taurus,Gemini,Cancer,Leo,Virgo,Libra
Scorpio each assigning a period of 9 years.
He died in 2015,july 27. At the time of Dasa commencing is Scorpio upto
2021. In Scorpio sign, Wanning and debilitated moon exists . Bahya sign is LEO,
aspected by VENUS. In D9 chart , Aries sign with Rahu aspects Leo Sign and
Scorpio Sign causing both sign dasa and Baahya sign both under rahu affliction
, satisfying above results which caused his death that scorpio sign.
2- J.JAYALAITHA . Feb 24,1948. TIME 2:34 PM . MANDYA , KARNATAKA STATE.
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Her birth lagna is Gemini sign. Odd sign. So Dasa start from GEMINI ITSELF.
Order would be GEMINI,CANCER,LEO,VIRGO,LIBRA ETC..
Each dasa allotting 9 years duration
She died in Dec 5 , 2016. At the time of Death, running dasa sign is CAPRICORN
sign Dasa upto 2024.
In her D9 chart, Venus posited in CAPRCORN and Taurus with Rahu planet
aspects it. So it satisfies above rules , ultimately causing her death. In Rasi
chart, Baahya sign is VIRGO and Venus Aspects this sign just like in CHART 1

*******
Your technical
Selected

difficulties solved

From AM 1947 {70 Years back }

{ In the letters THE JAIMINI ASTROLOGICAL eMAGAZINE receives from the
readers, many Interesting questions are put pertaining to astrological and
scientific problems. Here are a few recent questions together with answers If
some Similar doubts are puzzling }
you why not write us about them? This service is free to all readers of the THE
JAIMINI ASTROLOGICAL eMAGAZINE
Q 1 - How to predict whether there are one or more girls In love with a
certain person ?
A ns- Examine carefully the strength and position of Sukra or Venus If he Is
exalted and occupies 4 or 10. he will be loved by many women. He should not
however be the lord or I If the 7th house is owned by Venus occupying strong
and favourable places, he will be adored by many women.
Q 2- What Grahas are the karakas of Economics, Physics, Botany, Zoology and
Psychology?
Ans -Economlcs,-Sukra – Vrishabha and Thula; Politics -Guru & Ravi ,Dhanus
and Simha : Botany-Sukra- Vnshabha alone: Zoology-Chandra & Ravl and KujaKataka, Slmha and Vrischlka : Psychology-Sun-Slmha, Moon-Karkataka.
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Q. 3- Parivarthana Yogas are mentioned in the various texts in Astrology.
But nowhere is there a mention of Parivarthana Yoga by aspect What is your
opinion?
Ans - Panvarthana by aspect is not effective It is not mentioned in our
Hlndu Astrology If there is any reference, the readers will kindly quote the
Original authorities
Q.4- Is there any book that deals exhaustively with all Yogas?
Ans Yes , Jataka Sarwaswa, a treatise in Malayalam script exhausts most of
the Yogas More than 3,500 Yogas are culled out and arranged from original
sources. In English the best books are [Vol. JII, No. 1a Sata yogamanjari by
Prof B Suryanaraln Rao and Three Hundred Important Combinations by B. V
Raman. Original authorities.

*******

