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అధ్యాయము -1 

 

డెసి్టనీ – Destiny 

 

1. డెస్టనిీ  సి్టరంగా ఉంటంది . డెస్టనిీ అంటే భవిష్య త్తు. దీనిని 

మారచ డము ఎవరి వల్ల కాదు. దీనిని మారచ డానికి ఎలంటి 

పరిహారాలు లేవు. పరిహారాలు వున్నా యని ఎవరైన్న అంటే 

వారు మనలా్న  మోసం చేస్తునా్న డని అరమిు.  

 

2. మనం చేస్తునా  పనులు – పరిహారాలు – అవి మనలోని 

ఆలోచనల్ను పాజిటివ్ గా చేస్తు యి. తదా్వ రా మనస్తు  

ప్పస్తంతంగా ఉంటంది. మన యెక్క  దేస్టునిని మారచ లేవు. 

 

3. పరిహారాలు చేస్తునా ప్పు డు భవిష్య త్తలో ఏదైన్న మంచి 

సంఘటన జరిగినప్పు డు మనం పరిహారాలు చేయడం వలెనే 

అనుకంటాము. వాసువానికి జాతక్ము ప్పకారము ఆ సంఘటన 

జరుగుత్తంది కాబ్బ ట్ జరిగింది అని ప్రహంచాల్న. పరిహారాలు 

కేవల్ము మనశంతిని మాప్తమే ఇస్తు యి.  
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4. కందరు యాగాలు చేస్తు రు. అది కూడా వారి జాతక్ చప్క్ములో 

యాగాలు చేస్తు రని వుంటంది కావున యాగాలు చేస్తు రని 

ప్రహంచాల్న. కావున ఈ విష్యానీా  రమనించరల్రు. 

 

మరి ఎవ్వరికీ పని చేస్తా యి? 

1. రాశి చప్క్ములో 1 నుండి 12 సి్తన్నల్ను   ధరమ , అర,ి కామ, మోక్ష 

 సి్తన్నలుగా   గాగాలుగా చేశరు. టిటిని చత్తరాి ది 

ప్పరషారదములు అంటారు.  

1, 5, 9  - ధరమ  సి్తన్నలు                                                                                                                   

2, 6, 10  - అర ిసి్తన్నలు                                                                                                                          

3, 7, 11  - కామ సి్తన్నలు                                                                                                                          

 , 8, 12  - మోక్ష సి్తన్నలు 

2. టిటిలో 1,5,9 - ధరమ   సి్తన్నల్టటి స్టగిా ఫికేసన్సు  వునా ప్పు డు 

మాప్తమే పరిహారాలు పని చేస్తు యి.  

 

మరి ఏ విదంగా స్టగ్నిఫికేసన్స్ వండాలి?  

1. ఈ 1,5,9 – ధరమ  సి్తన్నల్క చందిన అధిపత్తల్టటి మరియు 

నక్షత్రాధిపతులతోటి తపు నిసరిగా 1, ,7,10 సి్తన్నల్టటి అలగే 

3,6,9,12 సి్తన్నల్టటి అలగే 11 వ సి్తనముటటి స్టగాి ఫికేసన్సు  

వునా ప్పు డు మాప్తమే పరిహారాలు ఖచిచ తంగా పని చేస్తు యి. 

 

2. ఈ సి్తన్నల్టటి మాప్తమే ఎందుక స్టగాి ఫికేసన్సు  వుండాల్న 

అంటే –  
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1,  , 7, 10   - బౌతిక్ సి్తయి ( Physical ) 

2, 5, 8, 11    - మానస్టక్  సి్తయి ( Mental ) 

3, 6, 9, 12   - ఆద్వయ తిమ క్  సి్తయి ( Spiritual ) 

3. ఇక్క డ 1,  , 7, 10 - బౌతిక్ సి్తయి గురించి, 3, 6, 9, 12 - 

ఆద్వయ తిమ క్  సి్తయి గురించి తెల్నయజేస్తున్నయి. అలగే మానస్టక్  

 సి్తయికి చందిన్న 11 వ సి్తన్ననాి  సుస్తకనా్న ము, ఈ సి్తనము 

లగాలు గురించి అలగే స్నా హ బ్ంధము గురించి 

తెల్నయజేస్తుంది.  

 

4. కావున ఈ సి్తన్నల్టటి స్టగాి ఫికేసన్సు  వునా ప్పు డు మాప్తమే 

పరిహారాలు పని చేస్తు యని ఏ మాప్తమూ సందేహము లేకండా 

చపు రల్ను.  

 

5. ఈ విదంగా స్టగిా ఫికేసన్సు  అందరి జాతకాల్లో వుండవు. 

కేవల్ము వందలో ఒక్ శతము జతక్ల్లో మాప్తమే ఈ  

స్టగిా ఫికేసన్సు ఉంటాయి. మిరత వారికీ పరిహారాలు కేవల్ము 

మానస్టక్ంగా మనశంతిని మాప్తమే ఇస్తు యి. ఈ విష్యానిా   

రమనించరల్రు. 

 

జ్యాతిష్ాము – ప్ర ధానమై న నియమాలు 

Main Governance of Planets  

• సూరయ   – ఆతమ   

• చంప్ద  – మనస్తు  ( Mind)                                                                                                                               

• కజ   – బ్ల్ము ( Strenth)    

• బుధ   – తెల్నవి, మాటాల డుట (Supreme Intelligence)  
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• గురు   –  జాన నము , ఆనందము ,    

• శుప్క్  – టిరయ ము, అండము (Sprem & Egg) 

• శని   – బాధ, Ideal Actions    

• రాహు   - అసూయా, తప్పు  

• కేత్త   – క్రమ  , నిజము  

 

120 సంవతు రాల్ వింశోతురి దశ కాల్ము కేత్త ప్రహము నుండి 

మొదల్వుత్తంది. 

1. కేత్త క్రమ  , - 7years 

2. తరువాత శుప్క్ – Physical Existance – Sperm & Egg – 2౦ 

years  

3. తరువాత సూరయ  – ఆతమ  – karaka of Soul – itself to 

the fertilizes Egg. 6 years  

4. తరువాత  చంప్ద – మనస్తు . After soul, mind will 

come 10 years 

5. తరువాత కజ – బ్ల్ము – Strenth – Formation of 

body. – 7 years 

6. తరువాత రాహు – ఎలగు physical body Formation 

తరువాత....అసూయా , కోపము, ఈర్య  ఉంటాయి – 18 

years 

7. తరువాత గురు – తప్పు లు చేస్టన తరువాత ఆతమ  

మరియు మనస్తు  ఆలోచిస్తుంది ...ఈ ఆలోచనల్ దా్వ రానే 

ఆనందము వస్తుంది – 16 years  

8. తరువాత శని – Ideal Actions  - సరైన ఆలోచనల్ను 

ఇస్తుంది – 19 years 

9. తరువాత  బుధ  – Supreme Intelligence – కాబ్బ టిి ఈ 

ప్రహాము దశ చివరిలో వుంటంది. 
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రూల్-1 

రాశి చప్క్ము చూడగానే ప్పధానంగా  ప్రహంచాచ ల్నస్టన విష్యము 

కేత్త ప్రహము నుండి బుద ప్రహాల్ వరక వరుస ప్క్మములో ప్రహాల్ 

యెక్క  సి్టతి రత్తలు వుంటే ఆది కూడా సి్తన్నల్ను బ్టిి వుంటే , ఆ 

జాతకడి యెక్క  జాతక్ము బాగుందని అరమిు. బాగుందని 100% 

ఖచిచ తంగా చపు వచ్చచ . 

రాహు, సూరయ , బుధ మరియు శుప్క్ ప్రహాలు తపు  మిరత ప్రహాలు కేత్త 

ప్రహము నుండి అనగా -  

కేత్త – శుప్క్ – సూరయ  – (బుధ) – చంప్ద – కజ – గురు – శని – రాహు  

 

రూల్ -2  : ఏ ల్రా మైన సరే ప్రహాల్ యెక్క  best positions 

• సూర్య   - Best Place - 11th House        

• చంత్రర  - Best Place  - 3rd,4th,5th Houses      

• కుజ  - Best Place  - 2nd House        

• బుధ - Best Place  - 9th and 12th Houses   

• గురు - Best Place - 1st House 

• శుత్రర  - Best Place - 1st House         

• శని  - Best Place - 11th House      

• రాహు - Best Place - 6th House 

• కేతు  - Best Place - 12th House 

 

నోట్ : ఏ ల్రా మైతే – ఆ ల్గాా ధిపతికి 7వ సి్తనము హాని 

క్ల్నగించే సి్తనము (Detriment House). అంటే ల్గాా ధిపతి 

7వ సి్తనములో ఉంటె మంచి పల్నతాల్ను ఇవా డు.  
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అప్పు డు రాశి చప్క్ములోని మిరత ప్రహాల్ యెక్క  డీ(గీల్ను, 

దృషి్టల్ను బ్టిి ఆ ప్రహము ఎంతవరక పల్నతాల్ను ఇస్తు డు 

అనే విష్యానీా  ప్రహంచాల్న.  

ఈ ప్పధానమైన విష్యము గురించి రాశి చప్క్ము టిశ్ల లష్ణ 

చేస్నటప్పు డు వివరిస్తు ను. 

 

రూల్ - 3  

బ్ర్తు చార్త ిను   టిశ్ల లష్ణ చేస్న ముందు ల్రా ము బ్ల్ంగా వుందో లేదో 

తెలుస్తకోవాల్న.  

1. Strong Lagna :  2,3,6,9,10,11  సి్తన్నల్ట సంబ్ందము వుంటే 

ల్రా ము బ్ల్ంగా వుంది అని అరమిు. గాధక్ సి్తన్నల్ట ఏ 

మాప్తమూ  స్టగాి ఫికేసన్సు  ఉండకూడదు  

 

2. Weak Lagna : 8, 12  సి్తన్నల్ట మరియు గాధక్ సి్తన్నల్ట 

స్టగిా ఫికేసన్సు  ఉంటె ల్రా ము బ్ల్హీనంగా వుంది అని అరుము  

 

3. Very Strong Lagna Lord : 2,3, , 9,10, 11  సి్తన్నల్ట 

స్టగిా ఫికేసన్సు  ఉంటె ల్గాా ధిపతి బ్ల్ంగా వుంది అని అరుము  

 

4. Very Weak Lagna Lord : 8,12  సి్తన్నల్ట స్టగాి ఫికేసన్సు  ఉండి, 

అలగే 8,12 సి్తన్నధిపత్తల్క చందన నక్షప్తాల్లో ఉంటె - 

ల్గాా ధిపతి బ్ల్హీనంగా  వుంది అని అరుము 

 

ఒక్వేళ ల్రా ము చర రాశిలో పడితే  11 వ సి్తనము – బాదక్ సి్తనము  

ఒక్వేళ ల్రా ము సి్టర రాశిలో పడితే 9 వ సి్తనము – బాదక్ సి్తనము 

ఒక్వేళ ల్రా ము దిా సా గావ రాశిలో పడితే 7 వ  సి్తనము – బాదక్ 

 సి్తనము  
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చర రాశులు : మేష్, క్రాక టక్ , త్తల ,మక్ర రాశులు                                               

 సి్టర రాశులు : వృష్భ, స్టంహ, వృచిచ క్, కంభ రాశులు                                                     

దిా సా గావ రాశులు; మిథున, క్న్నయ , ధనస్తు , మీన్న రాశులు 

ఇలగే ప్పతి సి్తనం పైన ఇవా బ్డిన రూల్ ప్పకారము బ్ల్ంగా వుంద్వ 

లేద్వ చూడాల్న.    

అలగే 3వ అధాయ యములో వివరించిన డిత్రీలను కూడా 

పరిరణలోకి సుస్తకని Orb ప్పకారము చూడాల్న.  
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అధ్యాయము  – 2 

 

గ్ర హ కారకత్వవలు  

1. సూరయ  ప్రహాము  

తం(డి, మొదటి సంతానము (కడుక), మామగారు, ఇంట్లల  

పెదదవాడు, క్ల్లు (Dreams), కోరిక్లు, Adminstrative Skiils, ఉహా, 

ఒక్ వయ కి ు యొక్క  అంచన్నలు,  

నిరంతరంగా జరిగే  సంఘటనలు, రతములో జరిగిన  

ఫైన్ననిు యల్ మేటర్తు ,  రాజకీయాలు, రవరా మంటక  

సంబ్ంధించిన విష్యాలు, క్నుా , ఎముక్లు, వెనాు ముక్, గుండె  

 

2. చంప్ద ప్రహము  

తల్నల, అతుమమ , ముసల్మామ , మదడు, బ్యం, ప్పయతా ం, మారుు , 

మారుు లు జరరడం, గావోదేవేా రం, మానస్టక్ సమసయ లు, జీవిత 

బారసా్త మి మిద ఆసకి ు చూపడం, రరాబ శయం, గాయాలు, 

అల్స్టపోయిన ఫీల్నంగ్ 

 

 

3. కజ ప్రహాము  

సోదరుడు (ఆడవాళలక), భరు, గావ, తం(డి తరము యెక్క  

మరవాళ్ళు , ధైరయ ం,  ఇలుల, బిల్నడంగ్ు , వహన్నలు, వయ వస్తయం, 

శకి ు, చరుకదనం 
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4. బుధ ప్రహము 

చినా  చల్నల, ఎడుయ కేష్న్స, (పేమ క్ల్రడము,(పేమికడు, 

(పేమికరాలు, మేనమామ, సా్న హత్తలు, డాకమంట్ు , 

అల్వాటల, వాయ పార విష్యాలు, బాయ ంక లోన్సు  

అరుం చేస్తకోవడం, విచారక్రమైన అనుభూతిని చూపంచే వైఖరి 

అలగే ద్వచ్చకోవడం, జ్యయ తిష్య ము నేరుచ కోవడం, ముఖములో 

సొరస్తు  (Elegant Apperaance)  

క్మూయ నికేష్న్స స్టక ల్ు  ,హాయ ండ్ రైటింగ్,  మధయ వరిుగా, 

ఇరుగుపొరుగు వారిగా 

జనరల్ న్నలెడిి, సోష్ల్ న్నలెడిి. ఇంగిత  జాన నము. 

బుధుడు స్త్రు ప్రహముట  క్ల్నస్ను  స్త్రు ప్రహముగాను, ప్పరుష్ 

ప్రహముట క్ల్నస్ను ప్పరుష్ ప్రహముగా ఉంటంది.  

శరీర గాగాల్పై జాన నం న్నలుక్, నరాలు, శా స 

 

5. గురు ప్రహాము  

పల్లలు, పల్లల్ ప్పటిక్, పల్లల్ సంక్షేమం, పల్లల్ భవిష్య త్తు, 

ఇంట్లల  గౌరవము ఉంటంది, స్తమాజిక్ గురిుంప్ప(Social 

Reccgnition), వివాహం తరువాత సెకూయ రిటీ, ఆల్య ఉదోయ గాలు, 

Influence, వివాహము దా్వ ర వచేచ  సంటష్ం,  

జ్యతిష్య  వృతిు, సంపాదన బాగుటంది(More Wealth), డబుబ  

పొదుప్ప, 

పెదదల్ ఆశీరాా దం, కటంబ్ దేవత యొక్క  దీవెనలు, 

గౌరవప్పదమైన ప్పదరశ న (honorable appearance),  

మదడు, ల్నవర్త, పొటి, జననేం(దియ పార్త ి(Genital Part) 

 

6. శుప్క్ ప్రహము  

ఆంటీ (Father or Mother elder or younger sisters), గారయ , 

మొదటి కూత్తరు, అక్క , వివాహము, పెళ్ళు లో సంటష్ము, పెళ్ళల 

కోసము ఎకక వగా ఖరఛ  చేయడము, శుభ కారాయ లు, వినోద్వలు, 

క్ళ ప్పదరశ నలు,  
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ఇచిచ న డబుబ , రా క్రించబోయే డబుబ ,  కోరిక్లు నెరవేరడం, 

పొదుప్పలు, ఆభరణాలు, అందమైన ప్పదరశ న, చరమ ం రంగులో 

మారుు , మానవ బాడీ ప్రంథులు, కిడీా  సమసయ లు  

 

7. శని ప్రహము 

చినా  న్ననా  (Father younger Brother), నమమ క్ం, 

లోపం,సోుమతక తర గ ఉదోయ రం, జాతకడి జనమ  సుల్ం, ఇంటి 

దేవత, కటంబ్ దేవత యొక్క  దీవెనలు, సురచ లేని అప్పు లు, 

జీవితకాల్ం, దీరాాయువు భయం ( Fear of Longevity), దీరకాాల్నక్ 

వాయ ధులు, క్షిాలు, ఆల్సయ ము జరరడం, క్రమ , అంద వికారము,  

కాళ్ళు , పంటి సమసయ లు, ఎముక్లు, ఎముక్లు విరుగుట, 

మానస్టక్ సమసయ లు, మల్బ్దదక్ం. 

 

8. రాహు ప్రహము 

(తండి తరుప్ప పూరీా కలు, వివాహంలో సమసయ లు, ప్పతికూల్ 

ఆలోచనలు, మరణ భయం, వివాహం కోసం చపు న అబ్దా్వలు, 

వేరు కావడం , వివాహ సమయములో దోపడీ, కోరిు కేస్తలు, 

వివాహం చేస్తకోవాల్నే కోరిక్ ఉండదు, అసంతృపు, నిజాయిసు 

లేని మాటలు, నిసు హాయ  సి్టతి. 

స్తక నింగ్, x-ray దా్వ ర రోరం ఏమిటనేది తెలుస్తుంది. అతయ ంత 

ఖరీదైన వైధయ ం ఉంటంది, black magic 

 

9. కేత్త ప్రహము 

మనమామ తరుప్ప పూరాీ కలు, కోర్త ికేస్తలు, ఒంటరితనము, 

వివాహము కోసం ఎదురు చూడడం, వివాహానికి సంబ్ంధించిన 

కోర్త ికేస్తలు, ఒక్ ప్పదేశం నుండి మరొక్ ప్పదేశనికి మారుత్తనా  

ప్భమలో ఉంటారు, 

ఒక్ రక్మైన ఘరణ్,మాటల్ భయం (Fear in speech), Spiritual 

Appeareance, ద్వయ నము, మంప్తం,  

స్తక నింగ్, x-ray ద్వా ర రోరం ఏమిటనేది తెలుస్తుంది. అతయ ంత 

ఖరీదైన వైధయ ం ఉంటంది.  
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రాహు, కేత్త ప్రహాల్ట స్టగిా ఫికేసన్సు  లేకండా వుంటే 

వివాహములో ఎలంటి సమసయ లు ఉండవు. 

 

భావ్ కారకత్వవలు  

1వ గావము – కారక్తాా లు 

ఇది ఎపు టికీ మారచ లేని సంబ్ంధాలు లేద్వ  సి్తనికల్ట ఉనా  

క్నెక్షనల గురించి సూచిస్తుంది. వారు తం(డి, తల్నల, (గాండ్ పేరంట్ు , 

టబుటివులు, జనమ    సిల్ం మరియు కటంబ్ దేవత. 

ఆతమ , శరీరం, రూప్ప,రంగు మరియు నైప్పణాయ ల్ గురించి 

తెల్నయజేస్తుంది. 

మానవ శరీరంలో ఇది తల్ని సూచిస్తుంది 

 

2వ గావము – కారక్తాా లు 

ఇది కటంబ్ం గురించి సూచిస్తుంది, 

సంపద  సి్తనం, విదయ , ప్పసంరం, ఆహారం, కడి క్నాు , కటంబ్ంలో 

కతు సభ్యయ ని చేరుచ కోవడం, ఇంటికి బ్ంధువుల్ రాక్, ఏదైన్న  

పొందడం, లేఖల్ రా క్రణ, బ్ంగారు నరలు  మరియు ఉహంచని 

సహాయాలు ఈ రండవ గావం నుండి తెలుస్తకోవచ్చచ . 

మానవ శరీరంలో ఇది ముఖం సూచిస్తుంది 

 

3వ గావము – కారక్తాా లు 

ఇది ధైరయ ం, శకి ు, ప్పయతాా లు, చినా  టబుటివుల్ గురించి 

తెల్నయజేస్తుంది. 
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ఈ 3గావం  ద్వా రా – తను మరియు  తన టబుటివుల్ ధైరయ  

స్తహస్తల్ గురించి గుణాల్ గురించి తెల్నయజేస్తుంది. 

కడి చవి, భ్యజం, ఇంటి అమమ క్ం, భూమి అమమ క్ం, ఆహాలదక్రమైన 

ఆనందం, సమాచారం, తల్నల వైదయ  ఖరుచ లు, స్తనుభూతి సా గావం, 

పూరీా కల్క రుణపడి, మత భేదం మరియు క్ల్లు(Dreams).  

మానవ శరీరంలో ఇది మడను (Neck) సూచిస్తుంది 

 

 వ గావము – కారక్తాా లు 

ఈ గావం తల్నల మరియు స్తఖాల్ గురించి సూచిస్తుంది. 

జాతకడు జీవితంలో స్తధించిన వయ వస్తయ భూములు, స్తఖాల్ను 

తెల్నయజేస్తుంది.  

రండవ వివాహం, సంబ్ంధాల్ ఆనంద్వలు, ఉతు తిు ఆధారిత 

వృత్తులు, ఇలుల, భూమి, (పాథమిక్ విదయ , ఒక్రి ప్క్మశిక్షణ, గుండె, 

బ్ంధువులు మరియు వయ వస్తయ భూమి.  

మానవ శరీరంలో ఇది చాతి గాగానిా (chest) సూచిస్తుంది. 

 

5వ గావము – కారక్తాా లు 

ఈ గావం పల్లల్ గురించి, రత  జనమ  యొక్క  మంచి పనుల్ను 

తెల్నయజేస్తుంది. 

కీరిు మరియు రంభీరమైన సా గావం, మనస్తు , సహాయాలు, ఆనందం, 

పల్లల్ అదృష్ంి, ముతాు త, మంప్తల్ ఉపన్నయ సం, మేన మామ, 

 జాన నం, దేవుని ఆశీరాా దం, కటంబ్ దేవత, నైప్పణయ ం, కోరిక్, 

భవిష్య త్తు, రీరల్ సి్టతి , స్తధువుగా మారడం, వేద్వలు జపంచడం, 

 పేలయింగ్ కారుడ దా్వ ర సంపాదన , గుప్రప్ప పందం, జూదం, ప్పసుకాలు 

రాయడం దా్వ రా లభం 

మానవ శరీరంలో ఇది పొటి  గాగానాి సూచిస్తుంది. 
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6వ గావము – కారక్తాా లు 

ఈ గావం వాయ ధులు, అప్పు లు, శ(త్తవులు మరియు వివాహ జీవితం 

నుండి వేరుచేయడం గురించి సూచిస్తుంది.  

చడు సంఘటనలు, కోరిు కేస్త, మతిమరుప్ప, ఆక్ల్న, ద్వహం, 

ప్పమాదం, జైలు శిక్ష, నేర వయ వహారం, దంర తనం, దోపడీ దా్వ ర నష్ ి

పోవడం, చినా  ఉదోయ రం (Labor Job), షాకింగ్ సంఘటనలు 

మానవ శరీరంలో ఇది ఉదరం-పొతిు క్డుప్ప -Abdomen 

గాగానిా సూచిస్తుంది. 

 

7వ గావము – కారక్తాా లు 

ఈ గావం గారసా్త మి మరియు వివాహం గురించి సూచిస్తుంది. 

మానవ శరీరంలో ఇది ఉదరం-పొతిు క్డుప్ప -Abdomen 

గాగానిా సూచిస్తుంది. 

మర చారిులో - ఇది గారయ ను, ఆడ చారిులో - భరును సూచిస్తుంది, 

ఇది వివాహం కోసం సమాజం ఇచిచ న గురిుంప్ప గురించి కూడా 

సూచిస్తుంది 

కామం, ఆహాలదక్రమైన ఆనందం, గారసా్త మయ  వాయ పారం, వాయ పార 

గారసా్త మి, స్నా హబ్ంధాల్లో గొడవలు, ప్పయాణాలు. 

మానవ శరీరంలో ఇది నడుము గాగానాి సూచిస్తుంది. 

 

8వ గావము – కారక్తాా లు 

ఈ గావం మంరళ సూప్తం మరియు దీరాాయువు గురించి సూచిస్తుంది. 

ఇతరల్ డబుబ , క్టా ం, లటరీ, నిధి, సంక్ల్ు ం, జీవిత బీమా వంటి 

దా రా ఉహంచని సంపద పొందడం.అవమాన్నలు, (పాణానికి 

ప్పమాదం, జననేం(దియ గాగాల్క సంబ్ంధించిన ఇబ్బ ందులు, 

బానిసతా ం, ఖైదు, అప్పు ల్ వల్ల గాధలు, ఒంటరితనం, తర గని వాయ ధి 

మరియు సోమరితనం 
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ఆప్శయంగా జీవించడం, ఎయిడ్ు  వాయ ధి, వెనిరియల్ వాయ ధి, అకాల్ 

మరణం, హంస్టంచడం, 

స్త్రు చారిులో - మంరళ సూప్తం – వేరేవారిట సహజీవనం  / ఒక్రిట 

పారిపోవటం 

మానవ శరీరంలో ఈ గావం . జననేం(దియ, రరాా శయం మరియు 

మల్ – సూచిస్తుంది. 

 

9వ గావము – కారక్తాా లు 

ఈ గావం పూరాీ కలు మరియు అదృష్ంి గురించి సూచిస్తుంది.  

పరిపాల్న, ఉనా త విదయ ,రత జనమ లో పూరాీ కల్ మంచి పనుల్ 

గురించి,, తం(డి పరిసి్టతి లేద్వ సి్టతి, జాతకడికి  అనుకూల్మైన 

పరిసి్టతిగురించి, పూరీా కల్ ద్వా రా వచేచ  ఆస్టు గురించి. 

ఇలుల / అగిా  ఆచారాలు, పూరాీ కలు, కల్ం, మతం, నౌకాయానం, 

వేద జాన నం, స్తదీర ాప్పయాణం, సురయిాప్త, ఉపాధాయ యుడు / గురువు, 

దేవాల్యాల్లో స్నవ, ఆధాయ తిమ క్ జాన నం 

మానవ శరీరంలో ఈ గావం తొడల్ను  సూచిస్తుంది.  

 

10వ గావము – కారక్తాా లు 

ఈ గావం క్రమ , వృతిు మరియు ఉదోయ గాల్  గురించి తెల్నయజేస్తుంది. 

తగిన ఆరికి్ ఆద్వయంట కూడిన ఉదోయ రం, విదేశీ దేశం నుండి 

డబుబ , వివాహ జీవితం నుండి వేరు, అధికారిక్ ఉదోయ గానికి మంచి 

అవకాశం.  

ఇంటి సంప్పద్వయాలు, తం(డి చేస్టన పాపాల్ను తొల్గించడం, 

రవరా మంట్ జాబ్, మంప్తం జపంచడం. 

మానవ శరీరంలో ఈ గావం మోకాళ్ళు  సూచిస్తుంది. 
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11వ గావము – కారక్తాా లు 

ఈ గావం పెదద సోదరీమణులు /సోదరులు మరియు లగాల్ గురించి 

సూచిస్తుంది. 

కోరిక్లు, పోస్ట ి(గాడుయ యేష్న్స, పహెచ డి, సా్న హత్తలు, వృత్తుల్ 

నుండి మరియు ఇతర మారాగ ల్ నుండి లగాలు, ఆస్టు కోసం చేస్టన 

అప్పు లు తిరిగి చల్నలంచడం, లేఖ సమాచార మారిు డి ద్వా రా 

ప్పయోజన్నలు. 

మానవ శరీరంలో ఈ గావం ఎడమ చవి మరియు చీల్మండలు 

సూచిస్తుంది. 

 

12వ గావము – కారక్తాా లు 

ఈ గావం ఖరుచ , నిప్ద, పడక్ స్తఖాల్ గురించి సూచిస్తుంది. 

నౌకాయానం, విదేశీ ప్పయాణం, సంభోరం, తరువాతి తరం, 

 జాన నోదయం, దైవిక్ నివాసం, ఆతమ హతయ , కల్ మారిు డి, విదేశీ 

జీవితం, ఖైదు, వైదయ ం కోసం హాస్టు టలోల  చేరడం,  

మానస్టక్ ఉ(ది క్ ుతలు, నిశశ బ్దం, ఒంటరితనం, పేదరిక్ం. 

తెల్నయని ప్పదేశలు మరియు ఆస్తప(త్తలు / ప్పయోరశల్లు 

మానవ శరీరంలో ఈ గావం ఎడమ క్నాు , పాద్వలు రక్ ుం  - 

సూచిస్తుంది. 

 

 

House        సహజ కరక గ్ర హాలు - Significations 

1   : సూరయ                                                                                                        

2   : గురు                                                                                                                         

3   : కజ                                                                                                                     
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     : చంప్ద                                                                                                                            

5   : గురు                                                                                                                        

6   : కజ, శని                                                                                                              

7   : శుప్క్,                                                                                                             

8   : శని                                                                                                               

9   : సూరయ , శని                                                                                                                 

10   : సూరయ , బుధ, గురు, శని                                                                                         

11   : గురు,                                                                                                                            

12   : శని  

 

లగాిలు - యోగ్ కారక గ్ర హాలు   

 

❖ మేష్ ల్రా ము :   యోర కారక్ ప్రహము – గురు  

సూరయ   & కజ  ప్రహాలు – శుభ ప్రహాలు  

శని, బుధ,శుప్క్ ప్రహాలు చడు పల్నతాల్ను 

ఇస్తు యి. 

 

❖ వృష్భ ల్రా ము :  యోర కారక్ ప్రహము – శని  

బుధ,శుప్క్ ప్రహాలు – శుభ ప్రహాలు 

గురు,సూరయ ,చంప్ద ప్రహాలు చడు     

పల్నతాల్ను ఇస్తు యి 

 

 

❖ మిథున ల్రా ము :  యోర కారక్ ప్రహము – శుప్క్                                                                             

శుప్క్,శని ప్రహాల్ క్ల్యిక్ మరియు 

బుద,శని ప్రహాల్ కాల్యిక్ ఇంకా 

మంచిది                                            
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కజ,గురు ప్రహాలు చడు పల్నతాల్ను 

ఇస్తు యి 

 

❖ క్రాక టక్ ల్రా ము:  యోర కారక్ ప్రహము – కజ  

      సూరయ , గురు ప్రహాలు శుగా ప్రహాలు  

      శుప్క్, బుద ప్రహాలు ఆశుభ ప్రహాలు  

 

❖ స్టంహ ల్రా ము :  యోర కారక్ ప్రహము – కజ 

   గురు  శుభ ప్రహము 

   శని బుధ ప్రహాలు  - ఆశుభ ప్రహాలు  

 

❖ క్న్నయ  ల్రా ము:   యోర కారక్ ప్రహము – శుప్క్ 

బుధ,శని – శుభ ప్రహాలు  

కజ, చంప్ద ఆశుభ ప్రహాలుఆశుభ 

ప్రహాలు  

 

❖ త్తల ల్రా ము:   యోర కారక్ ప్రహము – శని  

                             బుద,శుప్క్  – శుభ ప్రహాలు 

సూరయ  కజ ఆశుభ ప్రహాలు  

 

❖ వృచిచ క్ ల్రా ము :  యోర కారక్ ప్రహము – గురు 

      సూరయ  చంప్ద శుభ ప్రహాలు  

      శుప్క్ ఆశుభ ప్రహము 

 

❖ ధనస్తు  ల్రా ము :  యోర కారక్ ప్రహము: కజ , గురు 

      సూరయ  శుభ ప్రహము 

      శుప్క్ ఆశుభ ప్రహము 

 

❖ మక్ర ల్రా ము :  యోర కారక్ ప్రహము – శుప్క్ 

  బుధ,శని శుభ ప్రహాలు 

  సూరయ ,చంప్ద ఆశుభ ప్రహాలు 
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❖ కంభ ల్రా ము :  యోర కారక్ ప్రహము: శుప్క్ 

బుధ,శని శుభ ప్రహాలు 

చంప్ద ఆశుభ ప్రహము 

 

❖ మీన్న ల్రా ము :  యోర కారక్ ప్రహము : చంప్ద,కజ  

కజ ప్రహముట చంప్ద గురు ప్రహాల్        

క్ల్యిక్ మంచిది 

శని, బుద, శుప్క్ ప్రహాలు ఆశుభ ప్రహాలు 

 

గాధక్ సి్తన్నలు – మారక్ సి్తన్నలు  

❖ చర రాశులు : మేష్, క్రాక టక్, త్తల్, మక్ర  - 11 వ సి్తనము 

గాధక్ సి్తనము  

❖  సి్టర రాశులు : వృష్భ, స్టంహ, వృచిచ క్, కంభ – 9 వ సి్తనము 

గాధక్  సి్తనము 

❖ దిా సా గావ రాశులు : మిథున, క్నయ , ధనస్తు , మీన్న – 7 వ 

 సి్తనము గాధక్ సి్తనము 

❖ ప్పతి ల్గాా నికి 2,7 సి్తన్నలు మారక్ సి్తన్నలు. 

 

 

చర రాశులు  ల్రా ం అయినప్పు డు –  

• 11వ సి్తన్నధిపతి మరియు 11వ సి్తనములో ఉనా  ప్రహాలు – 

పల్నతాలు అనుకూల్ంగా ఉండవు - Create Unfavorable Results 

 సి్టర రాశులు  ల్రా ం అయినప్పు డు –  

• 9వ సి్తన్నధిపతి మరియు 9వ సి్తనములో ఉనా  ప్రహాలు – 

పల్నతాలు అనుకూల్ంగా ఉండవు - Create Unfavorable Results 

దిా సా గావ  రాశులు  ల్రా ం అయినప్పు డు –  

• 7వ సి్తన్నధిపతి మరియు 7వ సి్తనములో ఉనా  ప్రహాలు – 

పల్నతాలు అనుకూల్ంగా ఉండవు - Create Unfavorable Results. 
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గాధక్ మరియు మారక్ సి్తన్నధిపత్తలు – చడు పల్నతాల్ను 

ఇవా డములో ముందుటాయి. ఈ ప్రహాలు మృత్తవును కూడా 

ఇస్తు యి. కావున టిటి గురించిసరైన పదదతిలో టిశ్ల లష్ణ చేస్ట (పీడిక్షన్స 

ఇవాా ల్న.  

 

❖ నోట్ : ఏ  ల్రా మైన – ప్రహాలు మంచి సి్తన్నల్లో వుంటే చడు 

పల్నతాల్ను ఇచేచ  ప్రహాలు కూడా మంచి పల్నతాల్ను ఇస్తు యి. 

 

❖ గాధక్ మరియు  మారక్ సి్తన్నలు - ల్రా ము ప్పకారము మంచి 

 సి్తన్నల్లో వుంటే మంచి పల్నతాల్ను ఇస్తు యి.  

 

❖ ప్రహ కారకాలు ల్గాా ని బ్టిి ఆ సి్తన్నల్క చందిన కారక్ ప్రహాల్ 

టటి మంచి స్టగిా ఫికేసన్సు  వుంటే మంచిది . ఆ ప్రహాలు యోర 

కారక్ ప్రహలైతే మరి మంచిది. అంటే ఆ సి్తన్ననికి అలగే ఆ 

ప్రహానికి సంబ్ందించిన పల్నతాలు 100% జరుగుతాయి. 
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అధాాయము – 3 

Degrees - డిగ్రర లు 
ఈ అధాయ యములో – ఉచచ , నీచ, మూల్ త్రికోణ మరియు సా ంత 

రాశి  డీ(గీల్ యెక్క  (పాముఖయ త గురించి వివరించడము జరిగింది.  

 

ఉచ్చ నీచ్ సా్తన డిగ్రర లు      

ప్రహము –రాశి  

 

ఉచచ  ప్రహము – రాశి  నీచ  

సూరయ  – మేష్  

 

0 to 10 Degrees సూరయ   త్తల  0 to 10 Degrees 

చంప్ద –వృష్భ  

 

0 to 03 Degrees చంప్ద – వృచిచ క్  0 to 03 Degrees 

కజ – మక్ర  

 

0 to 28 Degrees కజ – క్రాక టక్  0 to 28 Degrees 

బుద – క్న్నయ   

 

0 to 15 Degrees బుధ – మీన్న  0 to 15 Degrees 

గురు – క్రాక టక్ 

 

0 to 05 Degrees గురు – మక్ర  0 to 05 Degrees 

శుప్క్ – మీన్న  

 

0 to 27 Degrees శుప్క్ – క్న్నయ   0 to 27 Degrees 

శని – త్తల  

  

0 to 20 Degrees శని – మేష్  0 to 20 Degrees 

రాహు – వృష్భ 

 

0 to 20 Degrees రాహు – వృచిచ క్ 0 to 20 Degrees 

కేత్త – వృచిచ క్ 0 to 20 Degrees రాహు – వృష్భ 0 to 20 Degrees 
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1. ఉచచ  సి్తనములో ఉనా  డిత్రీలు – మొదటి  

త్రాముఖ్య తనివా్వ లి.    

 

2. మూల్ త్రికోణ డిత్రీలు – రండవ త్రాముఖ్య తనివాా ల్న         

                                                                     

3. సా ంత రాశి  డిత్రీలు – మూడవ (పాముఖయ తనివాా ల్న   

4. నీచ   సి్తనములో ఉనా  డిత్రీలు – చివరి త్రాముఖ్య తను క్ల్నగి 

ఉంటాయి. 

 

రాశి చప్క్ములో త్రరహాలు ఏ ఏ డిత్రీలులో ఉనా్న యే సరైన పదదతిలో 

అరమిు  చేస్తకోరల్నగితే – ఆ ప్రహాల్ యెక్క  బ్ల్ం తెలుస్తుంది. 

అప్పు డు ఆ ప్రహము ఆ సి్తన్ననికి మంచి పల్నతాల్ను ఇస్తుందని 

అర్థం అవుత్తంది. 

 

1. సహజంగా ప్రహాలు, సి్తన్నల్ యెక్క  డిత్రీలు 12 డిత్రీలు నుండి 18 

డీ(గీల్ మదయ  వుంటే మంచిది. 

 

2. ఉద్వహరణక శుప్క్ ప్రహము మీన్న రాశిలో మొదటి 0 డిత్రీల 

నుండి 27 డిత్రీల వరక ఉచచ  సి్తనము కాబ్బ టి – ఈ డిత్రీలు 

కూడా 12 డిత్రీల నుండి 18 డిత్రీల మదయ  వుంటే మరి మరి 

మంచిదని ప్రహంచాల్న. 

 

 

3. మరొక్ ఉద్వహరణ: చంప్ద ప్రహము వృష్భ రాశిలో మొదటి 3 

డీ(గీల్ వరక ఉచచ  సి్తనము. ఒక్వేళ ఈ ప్రహము ఉచచ   

 సి్తనము డీ(గీల్లో కాకండా 12 గీగీల్ ల్ నుండి 18 డీగీల్ 

మదయ న వుంది అనుకోండి, అప్పు డు మొదటి  త్రాముఖ్య త 12 

డీ(గీల్ నుండి 18 డి(గీల్లో పడిన ప్రహానికి ఇవాా ల్న. ఎందుక్ంటె 
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ఈ డీ(గీలు చంప్ద ప్రహానికి చందిన రోహణి నక్షప్తనికి చందిన 

డీ(గీలు. అంటే సా ంత నక్ష(తానికి చందిన డీ(గీలు. ఈ డీగీల్లో 

ఉంటె చంప్ద ప్రహానికి ప్పతేయ క్ గురిుంప్ప – Positinal Status 

వస్తుంది. 

 

4. రోహణి వృష్భములో 10 డిత్రీల నుండి 23.20 డిత్రీల వరక 

వుంటంది. ఒక్వేళ 18 డిత్రీల తరువాత పడిందనుకోండి 

అప్పు డు మొదటి త్రాముఖ్య త  ఉచచ  సి్తన డిత్రీలక ఇవాా ల్న. 

 

5. ఇదే పదదతిలో అనాి  ప్రహాల్ యెక్క  డిత్రీలును చూస్తకోవాల్న. 

 

 

మూల త్రర కోణ  డిగ్రర లు మరియు సవంత రాశి యెకక డిగ్రర లు 

1. సూరయ  – స్టంహ రాశిలో మొదటి 0 to 20 డిత్రీల వరక మూల్ 

(తికోణ డిత్రీలు. తరువాత 20 to 30 డిత్రీల వరక సా ంత రాశి 

డిత్రీలు. 

 

2. చంప్ద – వృష్భ రాశిలో మొదటి 0 to 27 మూల్ డిత్రీల వరక 

మూల్ (తికోణ డిత్రీలు. తరువాత క్రాక టక్ రాశి మొతుం 30 

డిత్రీలు సా ంత రాశి డిత్రీలు. 

 

3. కజ – మేష్ రాశిలో 0 to12 డిత్రీల వరక మూల్ (తికోణ డిత్రీలు. 

తరువాత 12 to 30 డిత్రీల వరక సా ంత రాశి డిత్రీలు. 

తరువాత వృచిచ క్ రాశి మొతుం సా ంత రాశి డిత్రీలు.  

 

4. బుధ – క్న్నయ  రాశిలో 15 to 20 డిత్రీల వరక మూల్ (తికోణ 

డిత్రీలు. తరువాత 20 to 30 డిత్రీల వరక సా ంత రాశి డీ(గీలు. 
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5. గురు – ధనస్తు  రాశిలో మొదటి 0 to10 డీ(గీల్వరక మూల్ 

(తికోణ డిత్రీలు. తరువాత 10 to 30 డిత్రీల వరక సా ంత రాశి 

డిత్రీలు. 

తరువాత మీన్న రాశిలో 0 to 30 డిత్రీల వరక సా ంత రాశి 

డిత్రీలు. 

 

6. శుప్క్ – త్తల రాశిలో మొదటి 0 to15 డిత్రీల వరక మూల్ 

(తికోణ డిత్రీలు. 

తరువాత 15 to 30 డిత్రీల వరక సా ంత రాశి డిత్రీలు 

తరువాత వృష్భ రాశిలో మొతుం 30 డిత్రీలు సా ంత రాశి 

డిత్రీలు. 

 

7. శని – కంభ రాశిలో 0 to 20 డిత్రీల వరక మూల్ (తికోణ 

డిత్రీలు. 

తరువాత  20 to 30 డీ(గీల్ వరక సా ంత రాశి డిత్రీలు. 

తరువాత మక్ర రాశి మొతుం 30 డిత్రీలు సా ంత రాశి డీ(గీలు. 

 

8. రాహు – కంభ రాశి మొతుం 30 డిత్రీలు మూల్ (తికోణ డిత్రీలు.  

తరువాత క్నయ  రాశి మొతుం 30 డిత్రీలు సా ంత రాశి డిత్రీలు. 

 

9. కేత్త – స్టంహా రాశి మొతుం 30 డిత్రీలు మూల్ (తికోణ డిత్రీలు.  

తరువాత మీన రాశి మొతుం 30 డిత్రీలు సా ంత రాశి డిత్రీలు. 

 

 

దృషి్టలు  

• ప్పతి ప్రహానికి 7వ దృష్ట ిఉంటంది. 

 



NS Telugu Astrology - 25 
 

                                    You Tube Channel :  www.youtube.com/NSTELUGUASTROLOGY                                                       
                                             Web :  www.nsteluguastrology.com                                                                                               
                                                           Web :  www.aryanastrologyresearchcentre.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• వేదిక్ ఆస్త్సి్తల్జీలో-                                                                                                                         

కజ ప్రహానికి అదనంగా  ,8 దృషి్టలు ఉంటాయి 

గురు ప్రహానికి అదనంగా 5,9 దృషి్టలు ఉంటాయి 

శని ప్రహానికి అదనంగా 3,10 దృషి్టలు ఉంటాయి. 

• ఉదార్ణకు ఏదైనా ఒర త్రరహం  ఒర త్రరహానిి  లేదా ఏదైనా ఒర 

స్థ థ నానిి  చూసినప్పు డు డిత్రీలలో తేడా ఎంత ఉని  పరిరణలోకి 

తీసుకోవచ్చు . 

 

• అలగే ప్పతి ప్రహానికి, రాహు కేత్త ప్రహాలు తపు , మిగిల్నన 

ప్రహాల్క 60 డిత్రీల దృష్ట ి                                                                             

90 డిత్రీలదృష్ట ి                                                                                            

అలగే 120 డిత్రీల దృష్ట ిచాల మంచిది. 

 

• ఈ దృషి్టల్ను Westren Aspects అంటారు. 

ఈ డిత్రీల మధాయ  5 డిత్రీలతేడా ఉంటె 100% మంచి ఫల్నతాలు 

ఇస్తు యి. ORB ప్పకారం 8 డిత్రీల తేడా ఉంటే పరిరణలోకి 

సుస్తకోవచ్చచ .                                                                                                      

8 డిత్రీలు ద్వటితే సుస్తకోకూడదు  

 

• రాశి చప్క్ములో ఏదైన్న ప్రహానికి 60 డీ(గీల్ దూరములో మరొక్ 

ప్రహము వుంటే మంచి పల్నతాలు ఇస్తు యి. ఈ రండు ప్రహాల్ 

మదయ  డీ(గీల్ యెక్క  Orb 5 డీ(గీల్ క్ంటే ఎకక వగా 

ఉండకూడదు. 

 

• ఉద్వహరణ: ఇక్క డ ఒక్ రాశి చప్క్ం ఇవా డం 

జరిగింది రమనించరల్రు 

మేష్ ల్గాా నికి గురు ప్రహము క్రాక టక్ రాశిలో 10 డీ(గీల్లో 

వుంది అనుకంద్వము. 
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• అలగే శుప్క్ ప్రహము  క్న్నయ  రాశిలో 5 డీ(గీల్లో ఉంది 

అనుకంద్వము. 

 

• క్రాక టక్ రాశిలో వున్నా  గురు ప్రహము యెక్క  డీగీల్ నుండి 

క్న్నయ  రాశిలో వునా్న  శుప్క్ ప్రహము యెక్క  డీ(గీల్ వరక 55 

డీ(గీలు అవుత్తనా్న యి. అంటే 60 డీ(గీల్క - 5 డీ(గీలు 

తకక వగా ఉనా్న యి. అంటే  60 డీ(గీల్క దర గరగా వుందని 

అరమిు. అంటే మంచి పల్నతాల్ను ఇస్తుంది.  

 

• అలగే గురు ప్రహము 10 డిత్రీలలో వుంది అలగే శుప్క్ ప్రహము 5 

డీ(గీల్లో వుంది. ఈ రండు ప్రహాల్ యెక్క  డిత్రీల మధాయ  తేడా 5 

డిత్రీలు. అంటే Orb 5 డిత్రీలు అని అరమిు. ఈ విదంగా Orb 

యెక్క  డిత్రీలు చాల దర గరిగా వుంటే ఇంకా మంచిదని 

ప్రహంచాల్న .  

 

• ఈ 60 డిత్రీల దూరానిి  Sextile అంటారు. 

 

 మేష 

లరి ం 

  

 

 

 

 

 

  

గురు 10 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

రనయ   

శుత్రర 5  
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• అలగే ప్రహాల్ మధాయ  90 డిత్రీలు తేడా వుంటే మంచి 

పల్నతాల్ను ఇస్తుంది. ఈ రండు ప్రహాల్ మదయ  Orb 8 డిత్రీలు 

ఉండాల్న.   

 

• ఈ 90 డిత్రీల దూరానిి  Square అంటారు. 

 

• అలగే 120 డిత్రీల తేడా వుంటే ఈ ప్రహాలు కూడా మంచి 

పల్నతాల్ను ఇస్తుంది. ఈ రండు ప్రహాల్ మదయ  Orb 7  డీ(గీలు 

ఉండాల్న.  

 

• ఈ 120 డిత్రీల దూరానిి  Trine అంటారు. 

 

• ఈ దృషి్టల్నే Westren Aspects అంటారు. 

 

 

Course Details  

1. Advanced Techniques of Predictive KP Astrology 

1. Education 

2. Marriage – 1st & 2nd Marriage, Divorce, Love 

Marriage 
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3. Child Birth Astrology and Progeny Rules of Wife and 

Husband 

4. Professions – Government Job or Private Job 

5. Business Astrology 

6. Financial Astrology 

7. Abroad Astrology 

8. Longevity 

9. Basic Rules of Medical Astrology 

10. Timing Of Events Using Vimshottari  Dasha 

11. Concept of Significators Method 

12. How to Select Fruitful Significators 

13. Horary Astrology 

14. Ruling Planets 

15. Important Degrees 

 

2. Advanced Techniques of Predictive Numerology 
• How to Calculate Solar Months 

• Concept Of Solar Months 

• Concept of Monthly Prediction 

 

3. Birth Time RECTIFICATION Course 

• Concept of Ruling Planets 

• Easy method of Birth Time Rectification in KP 

Astrology 

• Online and offline Intensive Teaching and Training 

with Timing of Events. 

• Language: Telugu and English. 

 

 


