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మహాదశలో భుక్త ిఫలితాలు 

 

1. సూర్య మహాదశలో – భుక్త ిఫలితాలు 

సూర్య మహాదశ – 6 సంవత్సరాలు  

సూర్య మహాదశ / సూర్య భుక్త ి- 3 నెలల 18 రోజులు 
1. సూర్య  గ్రహం మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో  ి తి, మేష రాశిలో ఉచ్చ  

 ా త ంంలో 12 డిగ్ీలలోపు తిి అయితే - జాతకుడికి ధం 

సంపాదం, మంచి గుర్తంపు, వ్యయ పార్ములో లాభాలు 

బాగుంటాయి.  

 

2. సూర్య  గ్రహం 11వ తా ంములో తిి ఐం లేదా 11వ తా ంముతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, 9 మర్యు 10  ా త లలతో లేదా 

అధిపతులతో లేదా ంక్షగ్ాధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె -

ఈ భుకి తలో మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి 
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3. సూర్య  గ్రహం 2వ తా ంం  లేదా 7వ తా ంంలో తిి అయి 2, 7 

 ా త లలతో లేదా అధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - ంషా్టలు, 

అలరోరయ  సమసయ లు మర్యు మర్ణం కూడా 

సంభవంచ్వచ్చచ  

 

సూర్య మహాదశ / చంద్ర భుక్త ి- 6 నెలలు 
1. చ్ంగ్ద గ్రహం మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో  ి తి అయితే,                                                                     

వృషభ రాశిలో ఉచ్చ  తా ంం కావుం, 8 డిగ్ీలలోపు తిి అయితే 

- ధం సంపాదం బాగుంటంది, చ్ర్  తిరాస్తతలను 

సంపాదించ్చకుంటారు.                       సంాంం ఉంటంది.  

రవర్న మంటు  సంబంధించిం ఫలిాలు బాగుంటాయి   

 

2. చ్ంగ్ద గ్రహం సవ ంత ంక్షగ్ాలలో తిి అయి, 4, 9 మర్యు 11 

 ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి 

 

3. చ్ంగ్ద గ్రహం బలహీంంగా ఉంటె - కుటంబములో బాధలు, 

ఆిత వషయములో ంషా్టలు, ధం ంషంా, నీటి వలం గ్పమాదాలు, 

చెడు పేరు వస్తతంది 

 

సూర్య మహాదశ / కుజ భుక్త ి– 4 నెలల 6 రోజులు 
1. కుజ గ్రహం - మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో, అలాగే మకర్ రాశిలో 

ఉచ్చ  తా ంం కావుం ఈ రాశిలో గ్రవణం ంక్షగ్తం లేదా సవ ంత 

ంక్షగ్తం ధనిషఠ లో తిి అయితే -  ి తరాస్తతల వషయములో 

మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి.  

ధం సంపాదం బాగుంటంది. వృ తి, ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో 

మంచి అభివృదిి ఉంటంది.  

అలాగే తిరాస్తతల వషయములో కుజ గ్రహానికి 4వ తా ంముతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె ఇంకా మంచిది   
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2. కుజ గ్రహం గురు ంక్షగ్ాలలో తిి అయి, 5,9,11  ా త లలతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి  

అలాగే 5,9,11  ా త లలకు చెందిం కార్క గ్రహాలతో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉంటె ఇంకా మంచిది 

 

3. కుజ గ్రహంబలహీంంగా ఉంన  లేదా 12వ తా ంముతో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉంన  – 

బంధువులతో గొడవలు లేదా ఎవరో ఒకరు చ్నిపోవడం, 

మాంిక తిి బాగుండదు, జైలుకు వెళా్లల్ి ం పర్ తిి వస్తతంది 

 

సూర్య మహాదశ / రాహు భుక్త ి- 10 నెలల 24 రోజుల 
1. రాహు గ్రహం - ఏ  ా త ంములో  ి తి అయిం సరే - ఆ  ా త లధిపి 

మర్యు ంక్షగ్ాధిపితొ  రాహు గ్రహానికి మంచి ిగినీఫీ కేసన్స్  

ఉండాలి. అలాగే ఈ గ్రహాలకు 5, 9 తా లలతో మర్యు 

అధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - ఫైలన్ి యల్ స్టటాస్ 

బాగుంటంది. అలాగే మంచి స్తఖవంతమైం జీవతం 

ఉంటంది 

 

2. రాహు గ్రహంసవ ంత ంక్షగ్ాలలో  ి తి అయిం లేదా సూర్య , 

చ్ంగ్ద గ్రహానికి చెందిం ంక్షగ్ాలలో తిి అయితే  

రవర్న మంట్ ఉద్యయ రం వస్తతంది. 

 

3. రాహు గ్రహం - 3,6,10,11 తా లలలో తిి అయి, ఏ లరన మైతే ఆ 

లగాన నికి చెందిం యోర కార్క గ్రహముతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె 

- జాతకుడికి మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. అలాగే రవర్న మంట్ 

బెనిఫిట్్  కూడా ఉంటాయి 
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4. రాహు గ్రహం - సూర్య  గ్రహం నుండి 8వ తా ంం లేదా 12వ 

 ా త ంములో తిి అయితే - ంషా్టలు ఉంటాయి, అలాగే జైలుకు 

వెళ్లల్ి ం పర్ తిి వస్తతంది. 

 

5. రాహు గ్రహం  - 2వ తా ంం లేదా 7వ తా ంములో తిి అయి 2, 7 

 ా త లధిపతులతో మర్యు ంక్షగ్ాధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉంటె - అలరోరయ  సమసయ లు, గ్పమాదాలు మర్యు మృతుయ వు 

కూడా రావచ్చచ .   

 

 

సూర్య మహాదశ / గురు భుక్త ి- 9 నెలల 18 రోజుల 
1. గురు గ్రహం మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో అలాగే ఉచ్చ   ా త ంం 

కరాు టక రాశిలో 10 డిగ్ీలలోపు  ి తి అయిం లేదా కేంగ్ద 

 ా త లలలో  ి తి అయి కేంగ్ద  ా త లధిపతులతో ిగింఫీ కేసన్్స  

ఉంటె - ధం సంపాదం, సంాంం, మంస్తలోని కోర్కలు, వృ తి 

ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో మంచి అభివృదిి ఉంటంది 

 

2. గురు గ్రహం 9వ తా ంములో తిి అయి 10వ తా ంం / 

 ా త లధిపి/ ంక్షగ్ాధిపితో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - మంచి 

పేరు గ్పిషలాు వ తా యి.  

అలాగే 9 మర్యు 7వ తా ంముతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె 

కుటంబములో వవ్యహం జరుగుతుంది  

అలాగే కుజ మర్యు శుగ్క గ్రహాలతో పాట గురు మర్యు 9, 4 

 ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె -  ి తరాస్తతల వషయములో 

మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. 

 

3. మహాదర అధిపి సూర్య  గ్రహం నుండి 6 లేదా 8వ తా ంములో 

గురు గ్రహం  తిి అయిం లేదా ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంన  - 

జాతకుడికి చెడు ఫలిాలు ఉంటాయి 
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సూర్య మహాదశ / శని భుక్త ి– 11 నెలల 12 రోజుల 
1. రని  గ్రహం మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో అలాగే ఉచ్చ  తా ంం తులా 

రాశిలో  16 డిగ్ీలలోపు తిి అయిం లేదా కేంగ్ద తా లలలో తిి 

అయి కేంగ్ద తా లధిపతులతో ిగింఫీ కేసన్్స  ఉంటె - ధం 

సంపాదం,  ి తరాస్తతల  వషయములో మంచి ఫలిాలు 

ఉంటాయి. రవర్న మంట్ బెనిఫిట్్  కూడా ఉంటాయి. 

 

2. నీచ్ తా ంం మేష రాశిలో 16 డిగ్ీలలోపు తిి అయితే ంషా్టలు 

ఉంటాయి. అలాగే మేష రాశిలో 16 డిగ్ీల తరువ్యత తిి 

అయితే నీచ్ తా ంం యొకు  గ్పభావం తగుుతుంది. కావుం 

ంషా్టలు ఉండవని చెపప వచ్చచ . 

 

3. రని గ్రహం నుండి 8వ తా లధిపి ఏ గ్రహమైతే ఆ గ్రహానికి రని 

గ్రహముతో ిగినీఫీ కేసన్స్  లేకపోతే మర్ణం గుర్ంచి బయలు 

ఉంటాయి.  

అలాగే మార్క తా లలు 2 మర్యు 7  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్స్  

ఉంటె - ఈ రని భుకి తలో జాతకుడికి మర్ణము ఉంటంది 

 

4. మహాదర అధిపి సూర్య  గ్రహం నుండి రని గ్రహం 1,3,6,8,12 

 ా త లలలో తిి అయి, మిరా తా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె 

- రని భుకి తలో జాతకుడికి మంచి ఫలిాలు ఉండవు. ఆర్తకంగా 

ంషా్టలు ఎకుు వగా ఉంటాయి 

 

సూర్య మహాదశ / బుధ భుక్త ి– 10 నెలల 6 రోజుల 
1. బుధ గ్రహం మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో అలాగే ఉచ్చ   ా త ంం కలయ  

రాశిలో  తిి అయిం లేదా కేంగ్ద తా లలలో తిి అయి కేంగ్ద 

 ా త లధిపతులతో ిగింఫీ కేసన్స్  ఉంటె - ధం సంపాదం, 
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వ్యయ పార్ములో లాభాలు, శుభ కారాయ లు, కుటంబ వ్యావర్ణం 

బాగుంటంది   

 

2. బుధ గ్రహానికి 5,9,10  ా త లలతో మర్యు అధిపతులతో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉంటె ఫైలన్ి యల్ స్టటాస్ కుటంబములో వవ్యహం 

జరుగుతుంది. వృ తి ఉద్యయ రలలో గ్పమోషన్స ఉంటంది. 

 

3. మహాదర అధిపి సూర్య  గ్రహానికి మర్యు బుధ గ్రహానికి  

ఒకర్కొకర్కి మంచి ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి - అలాగే కేంగ్ద, కోణ 

 ా త లధిపతులతో ిగింఫీ కేసన్స్  ఉంటె - మంచి పేరు 

గ్పిషలాు వ తా యి. తీర్త యాగ్తలు చే తా రు. 

 

4. మహాదర అధిపి సూర్య  గ్రహానికి మర్యు బుధ గ్రహానికి  

ఒకర్కొకర్కి మంచి ిగినీఫీ కేసన్్స  లేకుండా, బుధ గ్రహానికి 6 

లేదా 8వ తా లధిపితో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - జాతకుడికి 

ంషా్టలు ఉంటాయి 

 

సూర్య మహాదశ / కేతు భుక్త ి– 4 నెలల 6 రోజులు 
1. కేతు  గ్రహం - ఏ  ా త ంములో  ి తి అయిం సరే - ఆ  ా త లధిపి 

మర్యు ంక్షగ్ాధిపితొ  కేతు గ్రహానికి మంచి ిగినీఫీ కేసన్స్  

ఉండాలి. అలాగే ఈ గ్రహాలకు 5, 9 తా లలతో మర్యు 

అధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - ఫైలన్ి యల్ స్టటాస్ 

బాగుంటంది. అలాగే మంచి స్తఖవంతమైం జీవతం 

ఉంటంది.  

అలాగే ఈ ిగినీఫీకేసన్్స  తో పాట లరన ం లేదా లగాన ధిపితో 

ిగినీఫ్ కేసన్్స  ఉంటె -పైం వవర్ంచిం ఫలిాలు బాగుండవు. 

 

5, 9  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్స్  లేకుండా - కేవలం లరన ం లేదా 

లగాన ధిపితో ిగినీఫ్ కేసన్్స  ఉంటె జాతకుడికి/జాతకురాలికి 
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అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి. మృతువు గుర్ంచి బయలు 

ఉంటాయి. 

 

2. మహాదర అధిపి సూర్య  గ్రహంనుండి - కేతు గ్రహం 8 లేదా 2 

 ా త లలలో తిి అయితే మూగ్త సంబంధ వ్యయ ధులు, పంటి 

సమసయ లు ఉంటాయి. 

 

3. కేతు గ్రహం - ఉపచ్య తా లలు 3,6,10,11  ా త లలలో తిి 

అయి ఈ తా లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - భర్య  పిలాల 

వషయములో సంతోషం, సంాంం ఉంటంది, వ్యయ పారాలలో 

లాభాలు ఉంటాయి 

 

4. బుధ గ్రహం  2, 7 మార్క తా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంన , 

మార్క తా లలకు అధిపి ఐం - కేతు భుకి తలో అలరోరయ  

సమసయ ల వలం మర్ణం ఉంటంది 

 

సూర్య మహాదశ / శుక్ర భుక్త ి– 1 సంవత్సర్ం  
1. శుగ్క  గ్రహం మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో అలాగే ఉచ్చ   ా త ంం మీల  

రాశిలో  16 డిగ్ీల తరువ్యత  ి తి అయి  లేదా కేంగ్ద  ా త లలలో 

 ి తి అయి కేంగ్ద  ా త లధిపతులతో ిగింఫీ కేసన్స్  ఉంటె - 

 ి తరాస్తతలను సంపాదించ్చకుంటారు. వ్యహలలకు 

సంబంధించిం వ్యయ పార్ం, ంరలు మర్యు బటలా వ్యయ పార్ం  

చేస్తతంన వ్యర్కి మంచి లాభాలు ఉంటాయి. 

 

2. మహాదర అధిపి సూర్య   గ్రహం బలంగా ఉండి , శుగ్క గ్రహానికి 

లరన ం లేదా 7వ తా ంముతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె  

కుటంబములో వవ్యహం జరుగుతుంది లేదా జాతకుడికి 

వవ్యహం జరుగుతుంది 
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3. మహాదర అధిపి సూర్య   గ్రహం మర్యు శుగ్క గ్రహానికి ఏ 

మాగ్తం ిగినీఫీ కేసన్్స  లేకుండా ఉండి, శుగ్క గ్రహానికి 6,8,12 

 ా త లలతో మర్యు అధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె 

వ్యయ పార్ములో ంషా్టలు ఉంటాయి. అలాగే జాతకుడికి ఆర్తకంగా 

చాలా ంషా్టలు కూడా ఉంటాయి. అపుప లు కూడా చే తా రు 

 

 

 

 

2. చంద్ర మహాదశలో – భుక్త ిఫలితాలు 

చంద్ర మహాదశ – 10 సంవత్సరాలు  

చంద్ర మహాదశ / చంద్ర భుక్త ి– 10 నెలల  
1. చ్ంగ్ద గ్రహం - ఉచ్చ  తా ంం వృషభ రాశిలో  ి తి ఐం లేదా కోణ 

 ా త లలలో తిి అయి - కరాు టక రాశి యొకు  ంక్షగ్ాధిపితో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె -  జాతకుడికి ధం సంపాదం 

బాగుంటంది, మంచి పేరు వస్తతంది. వృ తి ఉద్యయ గాలలో 

అభివృదిి ఉంటంది. 

 

2. చ్ంగ్ద గ్రహం నీచ్ తా ంం వృచిచ క రాశిలో 8 డిగ్ీల లోపు తిి 

ఐం లేదా 8వ తా ంం లేదా 12వ తా ంం మర్యు 
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 ా త లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - ంషా్టలు, అలరోరయ  

సమసయ లు ఉంటాయి  

 

3. అలాగే చ్ంగ్ద గ్రహం వృచిచ క రాశి జేషఠ ంక్షగ్తంలో  ి తి అయి, 

8 లేదా 12  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - వవ్యహానికి 

సంబంధిం ఫలిాలు బాగుండవు. దంపతులు వడిపోయే 

అవకాశాలు ఎకుు వగా ఉంటాయి 

 

4. చ్ంగ్ద గ్రహానికి మార్క తా లలు 2, 7  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉండి, అలాగే 8, 2  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - అలరోరయ  

సమసయ లు మర్యు మర్ణం కూడా సంభవస్తతంది 

 

చంద్ర మహాదశ / కుజ  భుక్త ి– 7 నెలల  
1. కుజ  గ్రహం - ఉచ్చ   ా త ంం మకర్ రాశిలో  ి తి ఐం లేదా కోణ 

 ా త లలలో  ి తి అయి - మేష రాశి లేదా వృచిచ క రాశి యొకు  

ంక్షగ్ాధిపితో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె -  జాతకుడికి 

రవర్న మంట్ బెనిఫిట్్  ఉంటాయి. 

చ్ర్,  ి తరాస్తతల వషయములో మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. 

అలాగే 4వ తా ంముతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె ర్యల్ ఎస్టటా్ 

వ్యయ పార్ం లాభాటిగా ఉంటంది   

అలాగే కుజ గ్రహానికి సూర్య , రని గ్రహాలతో  ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉండి, 10వ తా ంముతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - రవర్న మంట్ 

జాబ్ వస్తతంది. 

 

2. కుజ గ్రహానికి 6,8,12  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, అలాగే 

చ్ంగ్ద గ్రహముతో బలంగా ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - ఆర్తకంగా 

వృ తి, ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో ంషా్టలు ఎకుు వగా ఉంటాయి. 
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అలరోరయ  సమసయ లతో బంధువులు దూర్ం అవుారు. చెడు 

స్టన హాలు, ఇతరులతో లంగిక సంబంధాలు పెటాకుంటారు. 

 

చంద్ర మహాదశ / రాహు భుక్త ి– 1 సంవత్సర్ం 6 నెలల 
1. రాహు గ్రహం ఏ  ా త ంములో  ి తి అయితే - ఆ  ా త లధిపి 

మర్యు ంక్షగ్ాధిపితో మంచి ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉండాలి. 

అలాగే బుధ, గురు గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె ఏ పని 

చేిం సరే మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. 

 

2. రాహు గ్రహం ఏ తా ంములో తిి ఐం - 5, 7, 9  ా త లలతో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉండి అలాగే చ్ంగ్ద గ్రహముతో ిగినీఫీకే షన్స్  ఉంటె - 

కుటంబములో శుభ కారాయ లు జరుగుాయి, లేదా వవ్యహం 

జరుగుతుంది 

 

3. రాహు గ్రహానికి ఉపచాయ తా లలు 3,6,10,11 ా త లలతో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉండి, అలాగే ఏ లరన మైతే ఆ లగాన ధిపితో కూడా 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె జాతకుడికి మంచి రాజా యోరం 

ఉంటంది. 

 

4. రాహు గ్రహానికి 8,12  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి  అలాగే 

కుజ, రని, కేతు గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - జాతకుడికి 

రాహు భుకి తలో 100% చెడు  ఫలిాలు ఉంటాయి 

 

చంద్ర మహాదశ / గురు భుక్త ి– 1 సంవత్సర్ం 4 నెలల 
1. గురు గ్రహం మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో లేదా ఉచ్చ  తా ంం 

కరాు టక 10 డిగ్ీలlopu  ి తి అయి - 9, 11 తా లలతో లేదా 

 ా త లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - ధం సంపాదం 
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బాగుంటంది. తిరాస్తతల వషయములో మంచి ఫలిాలు 

ఉంటాయి. కుటంబముతో ఆంందంగా ఉంటారు. 

 

2. గురు గ్రహానికి లగాన ధిపితో ఏ మాగ్తం ిగినీఫీ కేసన్్స  

లేకుండా కేవలం కుజ, రాహు గ్రహాలతో మర్యు 8, 12 

 ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - వ్యయ పార్ములో ంషా్టలు, 

సంాంం వషయములో ంషా్టలు ఉంటాయి. రతృవులతో 

గొడవలు, కోర్ట ాకేస్తలు కూడా ఉంటాయి. 

 

3. మహా దర అధిపి చ్ంగ్ద గ్రహం నుండి 3 లేదా 11  ా త లలతో 

మర్యు అధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - వయ వాయం 

దావ రా లాభాలు, వ్యయ పార్ములో లాభాలు, కుటంబములో 

వవ్యహం జరుగుతుంది 

 

4. మహాదర అధిపి  చ్ంగ్ద గ్రహం మర్యు  గురు గ్రహం 

బలహీంంగా ఉండి, 2, 6, 8, 12  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె 

- కుటంబానికి దూర్ంగా ఉంటారు. అలాగే అంవసర్పు 

ఖరుచ లు ఉంటాయి. 

 

చంద్ర మహాదశ / శని భుక్త ి– 1 సంవత్సర్ం 7 నెలల 
1. రని గ్రహం మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో లేదా కోణ తా లలలో లేదా 

ఉచ్ఛ తా ంం తులారాశిలో 16 డిగ్ీల లోపు  తిి అయి, శుభ 

గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - వవాయం లాభాటిగా 

ఉంటంది. స్టన హితులతో మంచి సంబంధాలు ఉంటాయి. 

వృ తి, ఉద్యయ ర, వ్యయ పారాలలో కూడా మంచి అభివృదిి 

ఉంటంది 

 

2. రని గ్రహం 6,8,12  ా త లలలో తిి అయి, కేతు గ్రహముతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె తీర్త యాగ్తలు చే తా రు, అలాగే రగ్తువుల 

నుండి ఆపద కూడా ఉంటంది. 
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3. మహా దర అధిపి చ్ంగ్ద గ్రహం నుండి, రని గ్రహం కేంగ్ద, కోణ 

 ా త ంములో తిి అయి, అలాగే మిరా గ్రహాలతో కూడా ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉంటె -  ధం సంపాదం బాగుంటంది. జీవతం 

సంతోషముగా ఉంటంది. 

 

4. రని గ్రహం మార్క తా లలు 2, 7  ా త లలలో తిి అయితే 

మాంిక బాధలు ఎకుు వగా ఉంటాయి. 

 

చంద్ర మహాదశ / బుధ భుక్త ి– 1 సంవత్సర్ం 5 నెలల 
1. బుధ గ్రహం కేంగ్ద, కోణ తా లలలో లేదా ఉచ్ఛ తా ంం కంయ  

రాశిలో తిి అయి, గురు గ్రహంతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - ధం 

సంపాదం బాగుంటంది, అలాగే వృ తి ఉద్యయ రలలో మంచి 

అభివృదిి ఉంటంది. అలాగే వ్యయ పార్ం చేస్తతంన వ్యర్కి లాభాలు 

బాగుంటాయి.  

అలాగే కుజ మర్యు సూర్య  గ్రహాలతో   ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె 

గ్పభుతవ  ఉద్యయ రం వస్తతంది 

 

2. బుధ గ్రహం కేంగ్ద, కోణ తా లలలో  తిి అయి, 2వ తా ంం / 

 ా త లధిపి మర్యు 11వ తా ంం / 11వ తా లధిపితో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉంటె - పెగ్ోలియం, కెమికల్, జ్యయ యలరీ సంబంధ 

వ్యయ పారాలు లాభాటిగా ఉంటాయి  

అలాగే కుటంబములో వవ్యహం కూడా జరుగుతుంది.  

అలాగే సంఘములో మంచి గుర్తంపు వస్తతంది 

 

3. బుధ గ్రహం బలహీంంగా ఉండి, 8,12  ా త లలు లేదా 

అధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - ంషా్టలు, అలాగే 

వయ వాయం చేస్తతంన వ్యర్కి పంట ంషంా ఉంటంది  
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4. బుధ గ్రహానికి కేవలం  12వ తా ంముతో ిగిన ఫ కేసన్స్  ఉండి, 

అలాగే చ్ంగ్ద గ్రహముతో కూడా ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - 

జ్యయ ిషయ  వదయ  నేరుచ కోవ్యలి అనే ఆసకి త ఉంటంది   

 

 

చంద్ర మహాదశ / కేతు భుక్త ి- 7 నెలల 
1. కేతు గ్రహం ఏ తా ంములో తిి అయితే - ఆ తా లధిపి 

మర్యు ంక్షగ్ాధిపితో, కేంగ్ద, కోణ  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్స్   

ఉంటె - ఫైలన్ి యల్ స్టటాస్ బాగుంటంది, సంాంం 

ఉంటంది, జీవత భార వా మి కి వృ తి, ఉద్యయ గాలలో మంచి 

ఫలిాలు ఉంటాయి. ఆధాయ ిి కంగా బాగుంటంది 

 

2. మహాదర అధిపి చ్ంగ్ద గ్రహం నుండి, కేతు 9వ తా ంంలో తిి 

అయి, 5 లేదా 11  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె -

వయ వాయం చేస్తతంన వ్యర్కి ఈ కేతు భుకి త లో లాభాలు 

ఉంటాయి. 

 

3. కేతు గ్రహానికి 8, లేదా 12  ా త లలతో / తా లధిపతులతో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉండి, అలాగే 5వ తా లధిపితో ఏ మాగ్తం ిగినీఫీ 

కేసన్్స  లేకోపోతే - కేతు భుకి తలో ంషా్టలు ఉంటాయి.  

అలాగే బుధ గ్రహానికి చాల బలంగా ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె  

అపుప లు కూడా చేయాల్ి ం అవసర్ం వస్తతంది 

 

చంద్ర మహాదశ / శుక్ర భుక్త ి- 1 సంవత్సర్ం 8 నెలల 
1. శుగ్క గ్రహం మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో తిి అయిం లేదా ఉచ్చ  

 ా త ంం మీంరాశిలో తిి అయి, 4, 9, 11 తా లలతో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉంటె - ఏ వ్యయ పార్ం చేిం సరే లాభాలు ఉంటాయి. 
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కుటంబంలో శుభకారాయ లు జరుగుాయి. అలాగే ఆరోరయ ం 

బాగుంటంది  

 

2. అలాగే ఈ శుగ్క భుకి తలో జాతకుడికి / జాతకురాలికి ఇతరులతో 

స్టన హాలు పెంచ్చకుంటారు. ఈ స్టన హం అగ్కమ సంబంధానికి 

కూడా దార్ తీస్తతంది. 

 

3. మహా దర అధిపి చ్ంగ్ద గ్రహంతో శుగ్క గ్రహానికి బలంగా 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - మంచి పేరు వస్తతంది, అలాగే ధం 

సంపాదం కూడా బాగుంటంది 

 

4. శుగ్క గ్రహం సూర్య  గ్రహానికి దర ుర్గా ఉండి ( అసతంరతం ) 4వ 

 ా త ంముతో / అధిపితోతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె -  ి తరాస్తతల 

వషయములో ంషా్టలు ఉంటాయి 

 

5. శుగ్క గ్రహానికి 9వ తా ంం మర్యు 11వ తా ంంతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉంటె -  ఆధాయ ిి క భవంంలోకి వెళుారు, మంస్తలోని 

కోర్కలు కూడా నెర్వేరుాయి. 

 

6. మహా దర అధిపి చ్ంగ్ద గ్రహం నుండి, శుగ్క గ్రహం 4వ 

 ా త ంములో తిి అయి, కోణ తా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె 

 ి తరాస్తతల వషయములో మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి 

 

7. శుగ్క గ్రహం మార్క తా లలు 2 లేదా 7  ా త లలకు అధిపి అయి, 

8వ తా లధిపితో తో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - ఈ శుగ్క భుకి తలో 

మర్ణం రావచ్చచ  

 

చంద్ర మహాదశ / సూర్య భుక్త ి- 6 నెలల 
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1. సూర్య  గ్రహం మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో తిి అయి, లేదా  కేంగ్ద, 

కోం తా లలతో అయి,1,2,3 మర్యు 11 తా లలతో / 

 ా త లధిపతులతో   ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - రవర్న మంట్ 

బెనిఫిట్్  ఉంటాయి అలాగే గ్పమోషన్స కూడా ఉంటంది. 

సంాంం ఉంటంది. ధం సంపాదం కూడా బాగుంటంది. 

 

2. సూర్య  గ్రహానికి 6, 8, 12  ా త లలతో మర్యు తా లధిపతులతో 

పాట, కేతు, గురు గ్రహాలతో  ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - మడిిన్స 

చ్దివే అవకాశాలు ఎకుు వగా ఉంటాయి. వైదయ  ర్ంరములో 

ఉంన వ్యర్కి మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. మిరా వ్యర్కి ఈ 

సూర్య  భకి త లో ంషా్టలు ఉంటాయి 

 

3. సూర్య  గ్రహం 7వ తా ంములో తిి అయి, 2వ తా ంం మర్యు 

బాధక తా లధిపితో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె మృతుయ వు గుర్ంచి 

భయం ఉంటంది 
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3. కుజ మహాదశలో – భుక్త ిఫలితాలు 
కుజ మహాదశ – 7 సంవత్సరాలు  

కుజ మహాదశ / కుజ భుక్త ి– 4 నెలల 27 రోజులు   
1. కుజ గ్రహం - కేంగ్ద, కోణ తా లలలో తిి అయి 1, 2, 3 మర్యు 

11  ా త లలతో / తా లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - ధం 

సంపాదం బాగుంటంది. గోవర్న మంట్ బెనిఫిట్్  ఉంటాయి. 

సవ ంత ఇలాును కటాకుంటారు అలాగే  తిరాస్తతలు కొంటారు. 

మర్యు వయ వాయం బాగుంటంది. 

 

2. కుజ గ్రహానికి మార్క తా లధిపతులు 2 మర్యు 7  ా త లలతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - మాంికంగా గ్పశాంతత ఉండదు. 

అలాగే 8వ తా లధిపి బలహీంంగా ఉండి, కుజ గ్రహాంతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - అలరోరయ  సమసయ లు వస్టత తర ుటానికి 

సమయం పడుతుంది.  

 

3. కుజ గ్రహానికి 8వ తా ంం,  12  ా త ంం మర్యు రని, రాహు, కేతు 

గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - ఈ కుజ భుకి తలో జాతకుడికి 

ంషా్టలు ఎకుు వగా ఉంటాయి 

 

కుజ మహాదశ / రాహు భుక్త ి– 1 సంవత్సర్ం 18 రోజులు   
1. రాహు గ్రహం - ఏ తా ంములో తిి అయితే ఆ తా లధిపి / 

ంక్షగ్ాధిపితో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉండి, అలాగే 11వ తా ంంతో 

కూడా ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - రవర్న మంట్ బెనిఫిట్్ , 

వ్యయ పార్ములో లాభాలు,  ి తరాస్తతల వషయములో కూడా 
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లాభాలు, సంాంం మంచి అభివృదిిలోకి వ తా రు. అలాగే 

వదేశాలకు వెళా్ల అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి 

 

2. రాహు గ్రహం 8వ తా ంం లేదా  12వ తా ంముల తిి అయి, శుభ 

గ్రహాల దృష్ట ాలేకుండా  కుజ, రని గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉంటె - ఈ రాహు భుకి తలో అర్తకంగా ంషా్టలు ఉంటాయి. 

 

3. రాహు  గ్రహానికి మార్క తా లధిపతులు 2 మర్యు 7  ా త లలతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - మృతుయ వు గుర్ంచి భయం ఉంటంది. 

 

కుజ మహాదశ / గురు భుక్త ి– 11 నెలల 6 రోజులు   
1. ర్గురు గ్రహం - మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో లేదా కేంగ్ద, కోణ  

 ా త లలలో తిి అయి, 2 మర్యు 11  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉంటె - ధం సంపాదం పెరుగుతుంది. సంఘంలో మంచి పేరు 

గ్పిషలాు వ తా యి. కుటంబములో సంతోషం, చ్ర్ తిరాస్తతల 

వషయములో మంచి లాభాలు ఉంటాయి. 

 

2. మహాదర అధిపి కుజ గ్రహం నుండి, గురు గ్రహం కేంగ్ద, కోణ 

 ా త లలలో తిి అయితే - ఇలాు కటాకోవ్యలనే కోర్క 

నెర్వేరుతుంది. ఆరోరయ ం బాగుంటంది. వయ వాయం మర్యు 

వ్యయ పార్ం లాభాటిగా ఉంటంది. పిలాలు అభివృదిిలోకి 

వ తా రు. 

 

3. గురు గ్రహనికి 8, 12  ా త లలతో మర్యు అధిపతులతో  ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉండి, రని, రాహు, కేతు గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె 

- ఈ గురు భు కి తలో జాతకుడికి ఆర్తకంగా ంషా్టలు, అలాగే మాంిక 

భాదలు కూడా ఉంటాయి 
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4. గురు  గ్రహానికి మార్క తా లధిపతులు 2 మర్యు 7  ా త లలతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - అలరోరయ  సమసయ లు మర్యు 

మృతుయ వు గుర్ంచి భయం ఉంటంది. 

 

కుజ మహాదశ / శని భుక్త ి– 1 సంవత్సర్ం 1 నెల 9 రోజులు   
1. రని గ్రహం - మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో, లేదా కేంగ్ద, కోణ 

 ా త లలలో తిి అయిం లేదా ఉచ్చ  తా లం తులా రాశిలో 16 

డిగ్ీల లోపు తిి అయి, బుధ, గురు మర్యు లగాన ధిపితో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - మంచి పేరు గ్పిషా్టలు వ తా యి. 

వయ వాయంలో లాభాలు ఉంటాయి. కొడుకులకు వృ తి 

వహాయములో మంచి అభివృదిి ఉంటంది. ఇంోా  పండుర 

లాంటి సంతోషం ఉంటంది. 

 

2. మహాదర  అధిపి కుజ గ్రహం నుండి రని గ్రహం - 5వ తా ంం 

లేదా 10వ తా ంం లేదా 11వ తా ంములో తిి 9వ తా ంం / 

 ా త లధిపితో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - వదేశాలకు వెళా్ల 

అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ కోప సవ భావం వలం చెడు పేరు 

వస్తతంది. అలాగే ఆర్తకంగా ంషా్టలను కూడా ఇస్తతంది 

 

3. రని గ్రహం - మార్క తా లధిపతులు 2 లేదా 7వ తా లనికి 

అధిపి అయి కుజ, రాహు, కేతు గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉంటె - ధం ంషంా ఉంటంది. భయాలు కూడా ఉంటాయి. 

రవర్న మంట్ కు సంబంధించిం  వషయాలలో ంషా్టలు కూడా 

ఉంటాయి. అలాగే అలరోరయ  సమసయ లు, వయ వాయం కూడా 

ంషా్టలను ఇస్తతంది. 

 

4. మహాదర  అధిపి కుజ గ్రహం నుండి రని గ్రహం - 8వ తా ంం 

లేదా 12వ తా ంములో తిి అయి, 8 మర్యు 12 

 ా త లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉం  - మర్ణం గుర్ంచి 



NS Telugu Astrology - 21 
 

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

భయం ఉంటంది. దంరలు మర్యు రగ్తువుల నుండి బయలు 

ఉంటాయి. 

 

కుజ మహాదశ / బుధ భుక్త ి– 1 1 నెలల 27 రోజులు   
1. బుధ గ్రహం - మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో, లేదా కేంగ్ద, కోణ 

 ా త లలలో తిి అయి బుధ గ్రహాం బాలాంగా ఉం   - 

ఆధాయ ిి క వషయంలో మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. అలాగే 

తీర్త యాగ్తలు కూడా చే తా రు. జ్యయ యలరీ మర్యు బటాల 

వ్యయ పార్ం చేస్తతంన వ్యర్కి ఈ బుధ భుకి తలో మంచి లాభాలు 

ఉంటాయి. అలాగే వయ వాయం చేస్తతంన  వ్యర్కి కూడా లాభాలు 

బాగుంటాయి. రవర్న మంట్ బెనిఫిట్్  కూడా ఉంటాయి 

 

2. బుధ గ్రహం - మహాదర అధిపి కుజ గ్రహముతో కలిి తిి 

అయి, 9వ తా ంం/ తా లధిపితో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - 

 ి తరాస్తతల వషయములో లాభాలు ఉంటాయి. ఇలాు  

కటాకోవ్యలనే కోర్క నెర్వేరుతుంది. అలాగే వదేశాలకు వెళా్ల 

అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. 

 

3. బుధ గ్రహం - 6వ తా ంం, 8వ తా ంం లేదా 12 వ తా ంములో తిి 

అయి, 4వ తా లధిపి మర్యు సూర్య  గ్రహాంతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉంటె - గుండెకు సంబంధించిం సమసయ లు ఉంటాయి. 

జైలుకు వెళా్లల్ి ం అవసర్ం వస్తతంది. బంధువులతో స్టన హ 

బంధాలు కూడా ఉండవు   

 

కుజ మహాదశ / కేతు భుక్త ి– 4 నెలల 27 రోజులు   
1. కేతు గ్రహం - ఏ తా ంములో తిి అయితే ఆ తా లధిపితో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, అలాగే 3వ తా ంం మర్యు 11వ తా ంంతో 
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ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె -  ఈ కేతు భుకి తలో ఆర్తకాంగా మంచి 

 స్టటాస్ వస్తతంది. రవర్న మంట్ బెనిఫిట్్  కూడా ఉంటాయి. 

 

2. కేతు గ్రహం - లగాన ధిపితో మర్యు ఏ లరన మయితే ఆ 

లగాన నికి చెందిం యోర కార్క గ్రహంతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - 

ఈ కేతు భుకి తలో అనుకోకుండా అదృషా్టలు, అలాగే ధం 

సంపాదం బాగుంటంది. 

 

3. కేతు గ్రహం - మహాదర అధిపి కుజ గ్రహం  నుండి 6, 8, 12 

 ా త లలలో తిి అయితే అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి. 

గొడవలు కూడా ఉంటాయి. వీటి భాదలు ఎకుు వవుాయి. 

మంశాంి ఉండదు. 

 

4. అలాగే కేతు గ్రహం -  6, 8, 12  ా త లలలో తిి అయితే వైదయ  

ర్ంరములో ఉంన వ్యర్కి మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. మడిిన్స 

చ్దువుతుంన వ్యర్కి కూడా మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. అలాగే 

సూర్య , గురు గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉం  - ఫలిాలు ఇంకా 

బాగుంటాయి. 

 

5. కేతు గ్రహం -  మార్క తా లధిపతులు 2వ తా ంం మర్యు 7వ 

 ా త ంముతో ిగినీఫీ కేసన్స్  బలంగా ఉంటె - కేతు భుకి తలో 

అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి 

 

కుజ మహాదశ / శుక్ర భుక్త ి– 2 సంవత్సరాల 8 నెలల 
12 రోజులు 

1. శుగ్క గ్రహం - మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో లేదా కేంగ్ద, కోణ 

 ా త లలలో లేదా ఉచ్చ  తా ంం మీంరాశిలో తిి అయి, 

తపప నిసర్గా  లరన ం / లగాన ధిపితో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉం  - 
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సౌకర్య వంతమైం / వలాసవంతమైం జీవతం ఉంటంది. 

జ్యయ యలరీ, బటలాు, ఫాన్ీ  వ్యయ పారాలలో మంచి లాభాలు 

ఉంటాయి. 

 

2. శుగ్క గ్రహం -  కేంగ్ద, కోణ తా లలలో  తిి అయి,  మహాదర 

అధిపి కుజ గ్రహంతో ఎలాంటి ిగినీఫీ కేసన్స్  లేకుండా - 

కేవలం గురు గ్రహం మర్యు లరన ం / లగాన ధిపితో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉం  - కుటంబంతో సంతోషంగా ఉంటారు, ఏ పని 

చేిం అదృషా్టలు ఉంటాయి. 

 

3. శుగ్క గ్రహనికి 4వ తా ంముతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉండి, అలాగే 2, 9 

 ా త లలతో పాట కుజ గ్రహముతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉం  

 ి తరాస్తతల వషయములో మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. ర్యల్ 

ఎస్టటా్ వ్యయ పార్ం చేస్తతంన వ్యర్కి ఈ శుగ్క భుకి త అదృషా్టలను 

ఇస్తతంది. అలాగే సంాంం వషయంలో మంచి ఫలిాలు 

ఉంటాయి 

 

4. మహాదర అధిపి కుజ గ్రహం నుండి శుగ్క గ్రహం 10వ 

 ా త ంములో తిి అయి, గురు, బుధ గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉం  - ఆధాయ ిి క వషయాలలో మర్యు గ్టస్ ాకు 

సంబంధించిం వషయాలలో మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. 

అలాగే వృ తి ఉద్యయ రలలో కూడా అభివృదిి ఉంటంది. 

 

5. శుగ్క గ్రహం 12వ తా ంములో తిి అయి, రాహు మర్యు రని 

గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - ఈ శుగ్క భుకి తలో ఇతరులతో 

అగ్కమ సంబంధాలు పెటాకుంటారు. గ్పేమించ్చకుంటంన  

యువతీ యువకులు శారీర్కంగా ఒకటవుారు, వీడిపోారు. 

 

6. శుగ్క గ్రహానికి మారాక తా లలు 2, 7  ా త లలలో ఏ తా ంములో తిి 

అయి, లేదా 2, 7  ా త లలకు అధిపి అయి, ఏ లరన మైతే ఆ 
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లగాన నికి చెందిం బాదకాధిపితో  ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - ఈ 

శుగ్క భుకి తలో అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి 

 

కుజ మహాదశ / సూర్య భుక్త ి– 4 నెలల 6 రోజులు 
1. సూర్య  గ్రహాం - మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో లేదా కేంగ్ద, కోణ 

 ా త లలలో తిి అయి, తపప నిసర్గా 11వ తా ంం / 

 ా త లధిపితో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉం  - ధం సంపాదం 

పెరుగుతుంది. కుటంబంలో పండుర వ్యావర్ణం ఉంటంది. 

ఆరోరయ ం చాలా బాగుంటంది. వ్యయ పారాలలో మంచి లాభాలు 

ఉంటాయి. పెదద పెదద వ్యగార్తో పర్చ్యాలు పెరుగుాయి. 

 

2. సూర్య  గ్రహానికి 4వ తా ంం/ తా లధిపి ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, 

8,12  ా త లలు / అధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉం  - ఈ సూర్య  

భుకి తలో గుండెకు సంబంధించిం సమసయ లు వ తా యి. అలాగే 

కుజ, మర్యు రని గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉం  - తీగ్వత 

ఎకుు వగా ఉంటంది. అలాగే మార్క తా లలు 2, 7  ా త లలు / 

 ా త లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - మర్ణం కూడా 

ఉంటంది. 

 

3. సూర్య  గ్రహానికి 2,6,10  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉండి, 2,6,10 

 ా త లధిపతులు బలంగా ఉంటె - రవర్న మంట్ బెనిఫిట్్  

ఉంటాయి. అలాగే చ్ంగ్ద గ్రహంతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె ఇంకా 

మంచిది. అలాగే రని గ్రహముతో కూడా ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె- 

ఈ సూర్య  భకి తలో 100% ఖచిచ తంగా రవర్న మంట్ బెనిఫిట్్  

ఉంటాయి 
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కుజ మహాదశ / చంద్ర భుక్త ి– 7 నెలల  
1. చ్ంగ్ద గ్రహం -  మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో లేదా కేంగ్ద, కోణ 

 ా త లలలో తిి అయి, 4, 9,10 తా లలతో / తా లధిపతులతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉం  - కుటంబంలో శుభకారాయ లు, 

వ్యయ పార్ములో లాభాలు ఉంటాయి. అలాగే ఈ ిగినీఫీ కేసన్్స  

తో పాట తపప నిసర్గా లరన ం మర్యు గురు గ్రహంతో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉంటె - ఈ భుకి తలో జాతకుడికి/జాతకురాలికి మంచి 

రాజా యోరం ఉంటంది. 

 

2. చ్ంగ్ద గ్రహం -  నీచ్ తా ంం వృచిచ క రాశిలో గ్పతేయ కించి రని 

ంక్షగ్తములో తిి అయి, 8,12  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - 

ఆర్తకంగా ంషా్టలు ఎకుు వగా ఉంటాయి. 

 

3. చ్ంగ్ద గ్రహానికి మార్క తా లలు మర్యు భాదాక తా ంంతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉలన  లేదా కుజ గ్రహం నుండి  ( అంగా కుజ 

గ్రహం ఉంన  తిిని లరన ంగా పార్రణలోకి తీస్తకోవ్యలి )చ్ంగ్ద 

గ్రహానికి మార్క తా లలు మర్యు భాదాక తా ంంతో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉలన - అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి. అలరోరయ ం 

వలం మర్ణం కూడా సంభవస్తతంది. 
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4. రాహు మహాదశలో – భుక్త ిఫలితాలు 

రాహు మహాదశ – 18 సంవత్సరాలు  
రాహు మహాదశ / రాహు భుక్త ి– 2 సంవత్సరాల     
8 నెలల 12 రోజులు 

1. సహజంగా రాహు గ్రహానికి వృషభ రాశి ఉచ్చ  తా ంం, అలాగే 

మిథుం రాశి మూల గ్ికోణ రాశి. కావుం రాహు గ్రహం ఈ 

రాశులలో తిి అయి, ఈ రాశులకు అధిపతులం  శుగ్క, బుధ 

గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, అలాగే 3,6,10,11 తా లలతో / 

అధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉం  - ఈ రాహు భుకి తలో 

జాతకుడికి / జాతకురాలికి మంస్త్ లో ఉంన   కోర్కలు 

నెర్వేరుాయి. ఏ పని మొదలుపెటాిం శుభ ఫలిాలు 

ఉంటాయి. ఆర్తకంగా సంపాదం పెరుగుతుంది. వ్యయ పారాలలో  

లాభాలు ఉంటాయి. 

 

అలాగే జతగా  9వ తా లధిపి మర్యు గురు గ్రహముతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - రాహు భుకి త లో రాజయోరం ఉంటంది. 

అలాగే అదృషా్టలు కూడా ఉంటాయి 

 

2. రాహు గ్రహం ఏ  ా త ంములో  ి తి అయితే ఆ  ా త లధిపితో 

బలంగా ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, సూర్య , చ్ంగ్ద, కుజ మర్యు 

రని గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - రవర్న మంట్ బెనిఫిట్్  

ఉంటాయి లేదా రవర్న మంట్ జాబ్ కూడా వచేచ  అవకారం 

కూడా ఉంటంది.  

అలాగే 2, 6,10  ా త లలతో / తా లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉంటె ఖచిచ తంగా రవర్న మంట్ జాబ్ వస్తతంది.  



NS Telugu Astrology - 27 
 

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

అలాగే జతగా 6వ తా లధిపి బలంగా ఉంటె 100%  

ఖచిచ తంగా రవర్న మంట్ జాబ్ వస్తతంది. 

 

3. రాహు గ్రహానికి మార్క తా లలు 2, 7  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉండి, అలాగే చ్ంగ్ద గ్రహముతో బలంగా ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె 

- మాంిక సమసయ లు, చిరాకు అలాగే మర్ణం గుర్ంచి బయలు 

ఉంటాయి. అలాగే జతగా బాధక తా లధిపితో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉంటె - ఈ రాహు భుకి తలో మర్ణం కూడా వస్తతంది. 

 

రాహు మహాదశ / గురు భుక్త ి– 2 సంవత్సరాల       
4 నెలల 24 రోజులు 

1. గురు గ్రహం - ఉచ్చ  తా ంం కరాు టక రాశిలో 10 డిగ్ీల లోపు తిి 

లేదా మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో లేదా కేంగ్ద, కోణ తా లలలో తిి 

అయి, 2, 10 తా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - వ్యయ పారాలలో 

లాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యయ రం చేస్తతంన వ్యర్కి గ్పమోషన్్స  

ఉంటాయి. అలాగే  ఇలాు కటాకోవ్యలనే కోర్క నెర్వేరుతుంది. 

రగ్తువులు మిగ్తులు అవుారు. అవసరానికి డబుు  సహాయం 

అందుతుంది. 
 

2. సూర్య  గ్రహానికి దర ుర్గా ఉండి లేదా సూర్య  గ్రహముతో బలంగా 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, 6,8,12  ా త లలతో/ తా లధిపతులతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - ఆర్తకంగా ంషా్టలు అలాగే వృ తి 

ఉద్యయ గాలలో పురోరి ఉండదు.  సంాంం గుర్ంచి బాధలు 

ఉంటాయి. 

 

3. మహాదర అధిపి రాహు గ్రహం నుండి  - గురు గ్రహం 2, 3,4 

మర్యు 11 తా లలలో ఏ తా ంములో నైల   తిి అయి, మిరా 

 ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె -  ి తరాస్తతల వషయములో 
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మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. వయ వాయం మర్యు 

వ్యయ పారాలలో మంచి లాభాలు ఉంటాయి. అలాగే ఆధాిి క 

వషయంలో ఆసకి త మర్యు గ్టస్ ాదావ రా స్టవ చేయాలనే 

ఆలోచ్ంలో ఉంటారు. 

 

4. మహాదర అధిపి రాహు గ్రహం నుండి -  గురు గ్రహం 6,8,12 

 ా త లలతో/ తా లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె -గురు 

భుకి తలో సంపాదం గుర్ంచి  భాదలు ఉంటాయి. అలాగే కుజ, 

సూర్య , రని గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె ఈ భాద మర్ంత 

ఎకుు వగా ఉంటంది. అపుప లు కూడా చే తా రు 

 

రాహు మహాదశ / శని భుక్త ి– 2 సంవత్సరాల       
10 నెలల 6 రోజులు 

1. రని గ్రహం - కేంగ్ద, కోణ తా లలలో లేదా మూల గ్ికోణ 

డిగ్ీలలో లేదా ఉచ్చ  తా ంం తులా రాశిలో 16 డిగ్ీలలోపు తిి 

అయి, 3, 11 తా లలతో / తా లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉంటె - ధం సంపాదం బాగుంటంది. కుటంబంలో శుభ 

కారాయ లు జరుగుాయి. ఆధాయ ిి క వషయాలలో తం వంతు గా 

భార వా ములు అవుారు. వయ వాయం లాభాటిగా ఉంటంది 
 

2. రని గ్రహం 8వ తా ంం లేదా 12  ా త లలలో తిి అయి, 8 12 

 ా త లలతో / తా లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె 

ఆయురాదయం బాగుంటంది. కానీ మిగ్తులు రగ్తువులు 

అవుారు, బంధువులతో గొడవలు ఉంటాయి. కుటంబ 

సమసయ లు ఉంటాయి. 
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3. మహాదర అధిపి రాహు గ్రహం నుండి - రని గ్రహం 8వ తా ంం 

లేదా 12 తా లలలో తిి అయి, 8 12 తా లలతో / 

 ా త లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, అలాగే సూర్య , కుజ 

గ్రహాలతో ిగినీఫీకేసన్్స  ఉంటె - ఆర్తకంగా ంషా్టలు, గొడవలు 

ఉంటాయి. అలాగే బుధ గ్రహముతో కూడా అదంంగా 

ిగినీఫీకేసన్్స  ఉంటె ఆిత వషయములో గొడవలు ఉంటాయి. 
 

రాహు మహాదశ / బుధ భుక్త ి– 2 సంవత్సరాల       
6 నెలల 18 రోజులు 

1. బుధ గ్రహం - మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో లేదా కేంగ్ద, కోణ  

 ా త లలలో తిి అయి, 9వ తా ంం / తా లధిపితో / 

ంక్షగ్ాధిపితో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉం  - కుటంబములో 

శుభకారాయ లు, వవ్యహాలు జరుగుాయి. వ్యయ పారాలలో లాభాలు 

ఉంటాయి.  

 

2. రమనిక : రాహు మహాదరలో / బుధ భుకి త ండుస్తతంన  వ్యర్కి - 

బుధ గ్రహం 9వ తా ంములో తిి అయితే - 100% జాతకుడికి ఈ 

భుకి తలో మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. 
 

3. బుధ గ్రహం - 3వ తా ంం లేదా 10వ తా ంం లేదా 11వ తా ంలలో  

ఏ తా ంంలో  తిి అయిం, మిరత తా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉండి, 9వ తా ంముతో ిగినీఫ్్  కేసన్్స  ఉంటె - ఆరోరయ ం 

బాగుంటంది. మంస్తలోని కోర్కలు నెర్వేరుాయి. కొతతగా ఏ 

వ్యయ పార్ం మొదలుపెటాిం మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. మంచి 

పేరు గ్పిషలాు సంపాదించ్చకుంటారు.                                          

అలాగే మహాదర అధిపి రాహు గ్రహం నుండి పైం వవర్ంచిం 

వధంగా ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - ఇవే ఫలిాలు ఉంటాయి. 
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4. బుధ గ్రహానికి 6,8,12  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉండి, అలాగే 

మార్క తా లలు మర్యు భాధక తా ంం/ తా లధిపి ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉంటె - అలరోరయ  సమసయ ల కార్ణంగా హా పి టల్ 

వెళుారు. ఒక వేళ్ల కుజ, రని గ్రహాలతో బలంగా ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉంటె - మర్ణం కూడా సంభవస్తతంది. 

 

రాహు మహాదశ / కేతు భుక్త ి– 1 సంవత్స ర్ం                    
18 రోజులు 

1. కేతు గ్రహం - ఏ తా ంములో తిి అయిం, ఆ తా లధిపితో 

మర్యు ఆ ంక్షగ్ాధిపితో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - కేతు 

భుకి తలో మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. లేకపోతే బయలు, ంషా్టలు, 

అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి. 
 

2. కేతు గ్రహం - ఏ తా ంములో తిి అయిం, ఆ  ా త లధిపితో 

మర్యు ఆ ంక్షగ్ాధిపితో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, అలాగే 

లరన ం / లగాన ధిపితో ిగినీఫీ కేసన్స్   ఉంటె - వయ వాయం 

మర్యు వ్యయ పారాలలో లాభాలు ఉంటాయి. అలాగే 

అనుకుంన ది పటాదలతో ాధి తా రు. 

 

3. కేతు గ్రహం 8వ తా లధిపి కలిి తిి అయితే - అలరోరయ  

సమసయ లు ఉంన పప టికీ, ధం సంపాదం చాలా బాగుంటంది. 

అలాగే అదంంగా 5 మర్యు 11  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉంటె - అలరోరయ  సమసయ లు ఉండవు. 
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4. కేతు గ్రహానికి 8,12  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, కేతు 

గ్గాహం బలహీంంగా ఉంటె - కుటంబానికి దూర్ంగా ఉండాలి్  

వస్తతంది. అలాగే గొడవలు, మాంిక సమసయ లు ఉంటాయి. 

 

రాహు మహాదశ / శుక్ర భుక్త ి– 3 సంవత్సరాలు 
1. శుగ్క గ్రహం - మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో లేదా కేంగ్ద, కోణ 

 ా త లలలో తిి అయి, లరన ం / లగాన ధిపితో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉండాలి, అలాగే లగాన ధిపి బలంగా ఉంటె - కుటంబంలో 

సంతోషం, వయ వాయంలో లాభాలు, సంాంము ఉంటంది. 

రవర్న మంట్ కు సంబంధించిం వషయాలలో మంచి ఫలిాలు 

ఉంటాయి. అలాగే ఉద్యయ రం చేస్తతంన వ్యర్కి మంచి ఆఫీసర్ట 

 ా త యి గ్పమోషన్స ఉంటంది.  

ఒక మాటలో చెపాప లం  - శుగ్క భుకి త మంచి రాజా యోరం 

ఫలిాలను ఇవవ రలిగే భుకి త. 

 

2. శుగ్క గ్రహం - 6, 8,12  ా త లలలో ఏనాల ఒక తా ంములో  తిి 

అయి, మిరా తా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, అలాగే  కుజ, 

రాహు గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - కుటంబానికి లేదా 

భార్య  బిడడలకు దూర్ంగా ఉండాల్ి  వస్తతంది. గొడవలు, 

ంషా్టలు, బంధువులతో స్టన హ  బంధాలు ఉండవు. మర్ణం 

గుర్ంచి బయలు ఉంటాయి. 

 

3. శుగ్క గ్రహం - 6, 8,12  ా త లలలో ఏనాల ఒక తా ంములో  తిి 

అయి, మిరా తా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, అలాగే  మార్క 

మర్యు బాధక తా ంంతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - అలరోరయ ంతో 

హా పి టల్ వెళుారు. అలాగే అదంంగా కుజ, రని గ్రహాలతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె మర్ణం కూడా ఉంటంది. 
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రాహు మహాదశ / సూర్య భుక్త ి- 10 నెలల 24 రోజులు  
1. సూర్య  గ్రహం - మూల గ్ికోణ డిగ్ీలలో లేదా కేంగ్ద, కోణ 

 ా త లలలో లేదా ఉచ్చ  తా ంం మేష రాశిలో 16 గ్రగ్ీలలోపు తిి 

అయి, 11వ తా ంం / తా లధిపితో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉండి, 

అలాగే మహాదర అధిపి రాహు గ్రహం ఏ రాశిలో తిి అయితే 

ఆ అధిపితో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - మంచి పేరు గ్పిషలాు 

వ తా యి. అలాగే ధం సంపాదం కూడా చాల బాగుంటంది. 

రాజకీయంలో కూడా మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. వైదయ  

ర్ంరంలో ఉండే వ్యర్కి కూడా సూర్య  భుకి త మంచి ఫలిాలను 

ఇ తా డు. 

 

2. సూర్య  గ్రహానికి లరన ం / లగాన ధిపి మర్యు 9, 10  ా త లలు / 

అధిపతులతో బలంగా ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - వృ తి ఉద్యయ ర, 

వ్యయ పారాలలో చాలా చ్కు టి అభివృదిి ఉంటంది. వదేశాలకు 

వెళా్ల అవకాశాలు ఉంటాయి. మంస్తలోని కోర్కలు 

నెర్వేరుాయి. కుటంబంతో సంతోషంగా ఉంటారు. 

 

3. సూర్య  గ్రహానికి 6,8,12  ా త లలతో/ అధిపతులతో మర్యు కుజ, 

రని, రాహు, కేతు గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - వైదయ  

ర్ంరంలో ఉంన వ్యర్కి మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. అలాగే 

మడిిన్స చ్దువుకునే వ్యర్కి  కూడా సూర్య  భుకి త  ఖచిచ తంగా 

మంచి ఫలిాలను ఇ తా డు . 

 

 

4. ఒకవేళ సూర్య  గ్రహానికి  కుజ, రని, రాహు, కేతు గ్రహాలతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  లేకుండా కేవలం 6,8,12  ా త లలతో/ 

అధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - సూర్య  భుకి త లో  

ఖచిచ తంగా  ంషా్టలు, అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి. అం  

సూర్య  భుకి త చెడు ఫలిాలను100% ఇ తా డు. 
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5. సూర్య  గ్రహానికి 8వ తా ంం/ అధిపితో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉండి, 

మార్క తా లలు మర్యు భాదాక తా ంంతో ిగినీఫీ కేసన్్స  

ఉంటె - ఈ సూర్య  భుకి తలో అలరోరయ  సమసయ ల కార్ణంగా 

ఆసప గ్ికి వెళా్లల్ి  వస్తతంది. అలాగే కుజ, రని గ్రహాలతో కూడా 

అదంంగా ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - మర్ణం కూడా ఉంటంది. 

 

రాహు మహాదశ / చంద్ర భుక్త ి– 1 సంవత్సర్ం        
6 నెలలు 

1. చ్ంగ్ద గ్రహం - కేంగ్ద, కోణ తా లలలో లేదా ఉచ్చ  తా ంం 

వృషభ రాశిలో 10 గ్రగ్ీలలోపు తిి అయి, 11వ 

 ా త ంము/ తా లధిపితో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె ఆర్తకంగా ధం 

సంపాదం వషయములో లాభాలు బాగుంటాయి. పెగ్ోలియం, 

జల సంబంధ, ంరలు మర్యు బటలాకు సంబంధించిం 

వ్యయ పారాలు లాభాటిగా ఉంటాయి. అలాగే సంాంం, 

 ి తరాస్తతల వషయాలలో కూడా మంచి ఫలిాలు ఉంటాయి. 

 

2. మహాదర అధిపి రాహు గ్రహం నుండి - చ్ంగ్ద గ్రహం కేంగ్ద, 

కోణ తా లలలో తిి అయితే - ఏ పని మొదలుపెటాిం 

సఫలీకృతం అవుాయి. అలాగే అదృషా్టలు కూడా ఉంటాయి. 

గురు, శుగ్క గ్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - ఈ చ్ంగ్ద భుకి తలో 

వ్యయ పార్ం చేస్తతంన  వ్యర్కి ధం లకి్ష్మ   మర్యు వయ వాయం 

చేస్తతంన వ్యర్కి  దాంయ  లకి్ష్మ  తో పాట సంపాదల   కూడా 

ఉంటంది. 

 

3. లరన ం నుండి లేదా మహాదర అధిపి రాహు గ్రహాం నుండి 

చ్ంగ్ద గ్రహాం 6, 8,12  ా త లలలో ఏ తా ంములోనైల తిి మిరా 

 ా త లలతో / తా లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - వృ తి, 

ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో ంషా్టలు ఉంటాయి. మాంిక సమసయ లు 
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ఎకుు వగా ఉంటాయి. అలాగే అలరోరయ  సమసయ లు కూడా 

ఉంటాయి.  

 

4. అలాగే మార్క మర్యి బాధక  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె 

మర్ణం కూడా ఉంటంది 

 

రాహు మహాదశ / కుజ భుక్త ి– 1 సంవత్సర్ం                   
18 రోజులు 

1. కుజ  గ్రహం - కేంగ్ద, కోణ తా లలలో లేదా ఉచ్చ  తా ంం మకర్  

రాశిలో  తిి అయి, 5,9,11 తా లలు / ా త లధిపతులతో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉంటె -  ి తరాస్తతల వషయములో మంచి పాలిాలు 

ఉంటాయి. ఇలాు కొటాకోవ్యలి అనే కోర్క కూడా నెర్వేరుతుంది. 

కుటంబంలో సంతోష్టలు, శుభకారాయ లు ఉంటాయి. సంాంం 

కూడా ఉంటంది. 

 

2. అలాగే మహాదర అధిపి నుండి, కుజ  గ్రహం కేంగ్ద, కోణ 

 ా త లలలో లేదా ఉచ్చ  తా ంం మకర్  రాశిలో తిి అయి, 

5,9,11 తా లలు / తా లధిపతులతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె - ఈ 

కుజ భుకి తలో జాతకుడికి/ జాతకురాలికి రాజయోరం లాంటి 

ఫలిాలు ఉంటాయి. అలాగే అదృషా్టలు కూడా వర్ తా యి. 

 

3. కుజ గ్రహానికి 8, 12 తా లలతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉండి, 7వ 

 ా త లధిపి తో మర్యు శుగ్క గ్రహానికి ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉంటె 

భార్య కు అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి . అలాగే 7వ 

 ా త లధిపి తో మర్యు గురు  గ్రహానికి ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - 

భర్తకు అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి. అలాగే ంషా్టలు కూడా 

ఉంటాయి. 
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4. కుజ గ్రహానికి 6, 8, 12  ా త లలతో ిగినీఫీ కేసన్స్  ఉండి, అలాగే 

మార్క మర్యు భాదాక తా లలతో/ తా లధిపతులతో ిగినీఫీ 

కేసన్్స  ఉంటె - యాక్ి డెంట్్  ఉంటాయి. అలాగే రని గ్రహంతో 

ిగినీఫీ కేసన్్స  ఉంటె - తీగ్వత ఎకుు వ ఉంటంది. మర్ణం 

కూడా ఉంటంది. 
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5. గురు మహాదశలో – భుక్త ిఫలితాలు 
గురు మహాదశ –16 సంవత్సరాలు 
గురు మహాదశ / గురు భుక్త ి– 2 సంవత్సరాల 1 నెల 18 రోజులు 

1. గురు ద్రహం – కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, చంద్ద, 

ద్రహాంతో మరియు 11వ స్థరనా  ం / స్థరనా లపతిితో ిగినీఫీ కేసన్్  

ఉంటే – జాతకుడిక్త ఇలుు రటా్టకునే యోరం ఉంట్టంది. ఏ తిని 

మొదలుపెటా్ట  విజయం ఉంట్టంది. ఈ భుక్తలిో ఫైలన్ి యల్స 

స్థ సా్ చాల బాగుంట్టంది. 

2.  గురు ద్రహం ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయి  సరే, ఏ లరన మైతే ఆ 

లగ్నన నిక్త చంది  యోరకారార ద్రహాంతో మరియు 9,10,11 

స్థరనా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్  ఉంటే – ఈ గురు భుక్తలిో 

జాతకుడిక్త/జాతకురాలిక్త మంచి రాజా యోరం ఉంట్టంది. 

 

3. గురు ద్రహం ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయి , 2/12 స్థరనా లలతో ిగినీఫీ 

కేసన్్  ఉండి, అలాగే 5/12 మరియు 10/12 స్థరనా లలతో ిగినీఫీ 

కేసన్్  ఉంటె – గురు భుక్తలిో జాతకుడిక్త  షా్టలు ఉంటాయి. ఈ 

రూల్స 100% నిజం 

 

గురు మహాదశ / శని భుక్త ి– 2 సంవత్సరాల 6 నెలల 
12 రోజులు 

1. శని ద్రహం – కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి , 

ఆ స్థరనా  ంలో శని ద్రహం బలంగ్న ఉండి, అలాగే యోగ్న కారార 

ద్రహంతో కూడ్వ ిగినీఫీ కేసన్్  ఉంటె – వృిి, ఉద్యయ ర, 

వ్యయ పారాలలో వ్యయ పారాలలో మంచి అభివృదిి ఉంట్టంది. 
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అలాగే ఫైలన్ి యల్స స్థ సా్ కూడ్వ బాగుంట్టంది. సంతా ం 

ఉంట్టంది. కుట్టంబంలో శుభకారాయ లు జరుగుతాయి. 

 

2. శని ద్రహం – 6,8,12 స్థరనా లలలో ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి , 

మిరతా స్థరనా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్  ఉండి, అలాగే సూర్య  

ద్రహంతో ిగినీఫీ కేసన్్  ఉంటె – ధ   ష్ంా ఉంట్టంది. 

అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి. అలాగే మా ిర సమసయ లు 

కూడ్వ ఉంటాయి. 

 

3. మహాదశ అపతిి గురు ద్రహాం న్సండి – 2 మరియు 11 స్థరనా లలతో 

ిగినీఫీ కేసన్్  ఉంటె – ఈ శని భుక్తలిో అనిన  విష్యాలలో 

జాతకుడిక్త ఖచిి తంగ్న మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. 

 

4. శని ద్రహానిక్త మార్ర స్థరనా లలు మరియు భాదార స్థరనా  ంతో ిగి ఫీ 

కేసన్్  ఉండి, రాహు, కుజ, సూర్య  ద్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్  

ఉంటె – అలరోరయ  సమసయ ల వల  సంపాదించ  డబుు  

ఖరుి  అవుతుంది. 

 

గురు మహాదశ / బుధ భుక్త ి– 2 సంవత్సరాల 3 
నెలల 6 రోజులు 

1. బుధ ద్రహం – కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో లేదా ఉచి  స్థరనా  ం ర య  

రాశిలో స్థ నాి అయి, 11వ స్థరనా  ంతో ిగినీఫీ కేసన్్  ఉంటె – బుధ 

భుక్తలిో జాతాకుడిక్త సుఖవంతమై , ఆ ందారర్మై  జీవితం 

ఉంట్టంది. అలాగే 7వ స్థరనా లపతిితో ిగినీఫీ కేసన్్  ఉంటె -

వివ్యహం ఖచిి తంగ్న జరుగుతుంది 
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2. బుధ ద్రహం – 7వ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయి, అలాగే కుజ ద్రహంతో 

ిగి ఫీ కేసన్్  ఉంటె స్థ నారాసిుల విష్యంలో మంచి ఫలితాలు 

ఉంటాయి. అలాగే 10వ స్థరనా  లతో ిగినీఫీ కేసన్్  ఉంటె – 

ఇంకా మంచిది. అలాగే 2 మరియు 11 స్థరనా లలతో ిగినేఫీ కేసన్్  

ఉంటె – ఫైలన్ి యల్స స్థ సా్ బాగుంట్టంది. 

 

3. బుధ ద్రహానిక్త 6,8,12 స్థరనా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్  ఉండి, సూర్య , 

కుజ, శని, రాహు ద్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్  ఉంటె –  షా్టలు, కోర్స ా

కేసులు, అలాగే గొడవలు, అలాగే మా ిర సమసయ లు 

ఎకుు వగ్న ఉంటాయి. 

 

4. బుధ ద్రహానిక్త 6,8,12 స్థరనా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్  ఉండి, చంద్ద, 

గురు, శుద్ర ద్రహాలతో ిగినీఫీ కేసన్్  ఉంటె – శతృవులు 

మిద్తులు అవుతారు, వ్యయ పారాలలో లాభాలు ఉంటాయి, 

కుట్టంబంతో సంతోష్ంగ్న ఉంటారు. 

 

5. బుధ ద్రహానిక్త 6,8,12 స్థరనా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్  ఉండి, మార్ర 

మరియు బాధర స్థరనా లలతో ిగినీఫీ కేసన్్  ఉండి, కుజ శని 

ద్రహాలతో కూడ్వ ిగినీఫీ కేసన్్  ఉంటె – అలరోయ రం వల  

మర్ణం ఉంట్టంది 

 

గురు మహాదశ / కేతు భుక్త ి– 11 నెలల 6 రోజులు 
1. గురు మరియు కేతు ద్రహాలు ఆధ్యయ ిి ర ద్రహాలు – కావు  కేతు 

ద్రహం ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి , ఆ స్థరనా లపతిితో పాట్ట గురు 

ద్రహంతో బలంగ్న ిగినీఫీ కేసన్్  ఉంటె ఆధ్యయ ిి ర 

విష్యాలలో మంచి తిలితాలు ఉంటాయి. 

 

2. కేతు ద్రహం ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి , ఆ స్థరనా లపతిితో పాట్ట 

– 2,11 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె – వయ వరయం 

చేసిు న వ్యరిక్త మంచి లాభాలు ఉంటాయి. వృిి ఉద్యయ గ్నలలో 



NS Telugu Astrology - 39 
 

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

అభివృదిి కూడ్వ ఉంట్టంది. అలాగే 10వ 

స్థరనా  ల/స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె – ఫలితాలు ఇంకా 

బాగుంటాయి 

 

3. కేతు ద్రహానిక్త 5 మరియు 11 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

ఆరోరయ ం బాగుంట్టంది. అలాగే 6,8,12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి, అలాగే తగుుతాయి. 

ఒరవేళ 5, 11 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె – అలరోరయ  

సమసయ లు చాలా ఎకుు వగ్న ఉంటాయి. తర ుటానిక్త సమయం 

తిడుతుంది. 

 

4. మహాదశ అపతిి గురు ద్రహం న్సండి కేతు ద్రహం కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయితే – కేతు భుక్తలిో ఫలితాలు చాలా 

బాగుంటాయి. ధ  సంపాద  బాగుంట్టంది. 

 

గురు మహాదశ / శుక్ర భుక్త ి– 2 సంవత్సరాల                      
8 నెలలు 

1. శుద్ర ద్రహం – మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, శుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె – 

శుద్ర భుక్తలిో జాతకుడిక్త ద్తిి విష్యంలో లాభాలు 

ఉంటాయి.ధ  సంపాద  పెరుగుతుంది. కుట్టంబలో 

సంతోష్టలు ఉంటాయి అలాగే శుభ కారాయ లు జరుగుతాయి. 

 

2. శుద్ర ద్రహానిక్త కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలతో ఏ మాద్తం ిగిన ఫీకేష్న్్  

లేకుండ్వ కేవలం, 6,8,12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె – 

వ్యయ పారాలలో  షా్టలు, ఉంసయి . అన్సకు న  తిన్సలు 

ఆలసయ ం అవుతాయి. అలాగే రాహు కుజ ద్రహాలతో 
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ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె – వివ్యహ విష్యంలో ఫలితాలు 

ద్తిికూలంగ్న ఉంటాయి. 

 

3. శుద్ర ద్రహానిక్త 4వ స్థరనా  ంతో బలంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి , 2,11 

స్థరనా లలతో ిగిన ఫికేష్న్్  ఉంటె – స్థ నారాసిుల విష్యంలో మంచి 

ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యహలలు కూడ్వ కంటారు. అలాగే కుజ, 

శని ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె – రియల్స ఎేటా్ వ్యయ పార్ం 

చాల బాగుంట్టంది. ఇలుు రటా్టకోవ్యలనే కోరిర కూడ్వ 

నెర్వేరుతుంది 

 

4. శుద్ర ద్రహానిక్త మార్ర మరియు భాదార స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె – అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి. అలాగే కుజ, శని 

ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేసన్్  ఉంటె – మర్ణం కూడ్వ ఉంట్టంది. 

అలాగే అద ంగ్న 8, 12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె తీద్వత 

ఎకుు వగ్న ఉంట్టంది 

 

గురు మహాదశ / సూర్య భుక్త ి– 11 నెలల 9 రోజులు 
1. సూర్య  ద్రహం – మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా రంద్డ, కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 2, 3 11స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె – 

ధ  సంపాద  చాలా బాగుంట్టంది. ఒరు రరిగ్న ఫైలని్ యల్స 

స్థ ట్ా్  పెరిగిపోతుంది. ఈ సూర్య  భుక్తలిో ద్తిి విష్యంలో 

మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. అలాగే అదృషా్టలు కూడ్వ 

ఉంటాయి. 

 

2. సూర్య  ద్రహానిక్త 6, 8,12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి , అలాగే 

కేతు గురు ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె – మెడిిన్ ర్ంరంలో 

ఉ న వ్యరిక్త మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. అలాగే 9 వ స్థరనా  లతో 

ిగినీఫీ కేసన్్  ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. మెడిిన్ 

చావటానిక్త విదేశాలకు కూడ్వ వెళుతారు. 
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3. సూర్య  ద్రహాని మార్ర మరియు భాదార స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

మర్ణం గురించి బయలు ఉంటాయి. 

 

గురు మహాదశ / చంద్ర భుక్త ి– 1 సంవత్సర్ం                        
4 రోజులు  

1. చంద్ద ద్రహం  -కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో లేదా ఉచఛ రనా  ం 

వృష్భ రాశిలో 10 డీద్ీలలోపు స్థ నాి అయి, 11వ స్థరనా  లతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటే - కెమిరల్స, జల సంబంధ మరియు ఆహార్ 

సంబంధ వ్యయ పారాలలో మంచి లాభాలు ఉంటాయి. 

కుట్టంబలో సంతోష్ం, సుఖవంతమై  జీవితం, ఆధ్యయ ిి ర 

మరియు ద్స్ ాకు సంబంపంచి  విష్యాలలో ఫలితాలు 

అన్సకూలంగ్న ఉంటాయి. 

 

2. చంద్ద ద్రహం  -6,8,12 స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, కుజ, శని 

ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె -  షా్టలుఉంటాయి. తిరువు, 

ద్తిిష్లాు దిరజారిపోతాయి. గొడవలు, సోదరులతో సఖయ త 

ఉండదు. కుట్టంబానిక్త దూర్ంగ్న ఉండ్వలి్  వసిుంది. 

 

3. చంద్ద ద్రహం  - ఏ లరన మై  సరే వృచిి ర రాశి స్థ నాి అయి, 7వ 

స్థరనా  ం/ స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వివ్యహానిక్త 

సంబంపంచి  ఫలితాలు బాగుండవు. అలాగే శని, కుజ 

మరియు సూర్య  ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - జీవిత 

భారరా మి న్సండి వీడిపోతారు లేదా మర్ణం కూడ్వ రావచ్చి . 

ఈ రూల్స 100% రరెక్ట.ా 
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4. చంద్ద ద్రహం  - ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి , మార్ర, మరియు 

భాదార స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - అలరోరయ  సమసయ లు 

ఎకుు వగ్న ఉంటాయి. ఆలాగే  కుజ, శని ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె - అలరోరయ ంతో మర్ణం ఉంట్టంది. ఒరవేళ కుజ, శని 

ద్రహాలు వద్రంలో ఉంటె తీద్వత ఎకుు వగ్న ఉంట్టంది. ఆరినారంగ్న 

ధ   షా్టలు ఉంటాయి. 

 

గురు మహాదశ / కుజ భుక్త ి– 11 నెలల 6 రోజులు 
1. కుజ ద్రహం - కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో లేదా ఉచఛ రనా  ం మరర్ 

రాశిలో స్థ నాి అయి, 2, 11 స్థరనా లలు /స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - సంతా ం ఉంట్టంది. ధ  సంపాద  

పెరుగుతుంది. అలాగే అద ంగ్న శుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. 

 

2. కుజ ద్రహం  ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయి , శని, శుద్ర ద్రహాలతో పాట్ట  

4, 2,11 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - భూ సంబంధ 

విష్యాలలో మంచి లాభాలు ఉంటాయి. ఇలుు కటా్టకోవ్యలనే 

కోరిర కూడ్వ నెర్వేరుతుంది 

 

3. కుజ ద్రహం - 6, 8,12 స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, అశుభ ద్రహాలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె -  షా్టలు, అలరోరయ  సమసయ లు 

ఎకుు వగ్న ఉంటాయి.  

 

4. మహాదశ అపతిి గురు ద్రహం న్సండి  కుజ ద్రహం - 6, 8,12 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయితే - ఫలితాలు అన్సకూలంగ్న ఉంటాయి. 
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గురు మహాదశ / రాహు భుక్త ి- 2 సంవత్సరాల                      
4 నెలల 24 రోజులు 
1. రాహు ద్రహం ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయి , ఆ స్థరనా లపతిితో పాట్ట, 

కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

రాహు భుక్తలిో జాతకుడిక్త ద్తిి విష్యంలో ఫలితాలు 

అన్సకూలంగ్న ఉంటాయి.   

2. అలాగే 4వ స్థరనా  లతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, కుజ, శని ద్రహాలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె స్థ నారాసిుల విష్యంలో ఫలితాలు 100% 

బాగుంటాయి. అలాగే శుద్ర ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. 

3. రాహు 6,8,12 స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 6,8,12 స్థరనా లలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, కుజ, శని, సూర్య  ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె - రాహు భుక్తలిో అలరోరయ  సమసయ లతో పాట్ట ఆరినారంగ్న 

 షా్టలు చాలా ఎకుు వగ్న ఉంటాయి. రాహు భుక్తలిో ద్తిి 

విష్యంలో ఫలితాలు ద్తిికూలంగ్న ఉంటాయి. 

4. రాహు 6,8,12 స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 6,8,12 స్థరనా లలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, కుజ, శని ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, 

మార్ర, భాదార స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ద్తిమాదాలు 

లేదా  అలరోరయ ంతో మర్ణం కూడ్వ ఉంట్టంది. 

                                                                                                                                    

6. శని మహాదశలో – భుక్త ిఫలితాలు 
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శని మహాదశ –16 సంవత్సరాలు 
 

శని మహాదశ / శని భుక్త ి– 3 సంవత్సరాల                        
3 రోజులు 

1. శని ద్రహం - కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో లేదా ఉచఛ రనా  ం 

తులారాశిలో 16 డిద్ీలలోపు స్థ నాి అయి, గురు, బుధ, శుద్ర 

ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - సంతా ం ఉంట్టంది. మంచి 

పేరు ద్తిిష్లాు వరియి. ధ  సంపాద  పెరుగుతుంది. అలాగే 

అద ంగ్న 7,10 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వృి, ఉద్యయ ర 

వ్యయ పారాలలో మంచి అభివృదిి ఉంట్టంది.  

 

2. శని ద్రహానిక్త - ఏ లరన మైతే ఆ లగ్నన నిక్త చంది  యోర కార్ర 

ద్రహం తో  పాట్ట తతిప నిసరిగ్న 2వ్ స్థరనా  ం మరియు శుద్ర, బుధ 

ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - శుద్ర భుక్తలిో జాతకుడిక్త 

ఫలితాలు అనిన  విధ్యలుగ్న అన్సకూలంగ్న ఉంటాయి.  

 

3. శని ద్రహానిక్త 3 మరియు 8 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

ఆరోరయ ం బాగుంట్టంది. ఒరవేళ రాహు, చంద్ద ద్రహాలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి.  

 

4. శని ద్రహం - 6, 8,12 స్థరనా లలలో తో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, కుజ, 

సూర్య , రాహు, కేతు ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

అలరోరయ ం,  షా్టలు, అపుప లు ఉంటాయి. ఈ విధంగ్న 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - శని మహాదశలో / శని భుక్త ిమంచి 

ఫలితాలన్స ఇవా డు. 
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5. అలాగే అద ంగ్న మార్ర మరియు భాదార స్థరనా లలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, శని భుక్తలిో మర్ణం కూడ్వ ఉంట్టంది. 

ఒరవేళ శని మార్ర లేదా భాదార అపతిి అయితే - 100% 

మర్ణం ఉంట్టంది.  

 

శని మహాదశ / బుధ భుక్త ి– 2 సంవత్సరాల                 
8 నెలల 9 రోజులు 

1. బుధ ద్రహం- మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 2, 11 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

ఉ న త విదయ , కుట్టంబంలో సంతోష్ం మరియు శుభకారాయ లు 

జరుగుతాయి. వృి, ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో లాభాలు ఉంటాయి. 

ఆధ్యయ ిి ర విష్యాలలో కూడ్వ మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.  
 

2. మహాదశ అపతిి శని ద్రహం న్సండి - బుధ ద్రహం 6, 10 

స్థరనా లలలో ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి ఐ  సరే , 6, 10 స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  కూడ్వ  ఉంటె  - వృిి, ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో 

మంచి ఫలితాలు ఉ న తిప ట్టకీ, అలరోరయ ం సమసయ లు 

ఎకుు వగ్న ఉంటాయి.  
 

3. బుధ ద్రహం మార్ర స్థరనా లలలో (2, 7స్థరనా లలు ) స్థ నాి అయి  లేదా 

మార్ర స్థరనా లలకు అపతిి అయి - బుధ భుక్తలిో వయ క్తరిత 

సమసయ లు, శారీర్ర సమసయ లు (physical problems) ఎందురంటె 

బుధ ద్రహం  పుంసర ద్రహం.  
శని మహాదశ / కేతు భుక్త ి– 1 సంవత్సర్ం 1 నెల                    
9 రోజులు 
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1. కేతు ద్రహం ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయి , ఆ స్థరనా లపతిితో 

మరియు శుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - కేతు భుక్తలిో 

ఫలితాలు బాగుంటాయి. 

 

2. అలాగే ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయి , ఆ స్థరనా లపతిితో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  లేకుండ్వ  కుజ, శని, సూర్య  ద్రహాలతో బలంగ్న 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఫలితాలు బాగుండవు. 

 

3. కేతు ద్రహం కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 3, 11 స్థరనా లలు / 

స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వృి, ఉద్యయ ర 

వ్యయ పారాలలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ద్ొమోష్న్ కూడ్వ 

ఉంట్టంది. ఆధ్యిి ర విష్యాలలో కూడ్వ మంచి ఫలితాలు 

ఉంటాయి.  

 

4. లరన ం న్సండి లేదా మహాదశ అపతిి శని ద్రహం న్సండి - కేతు 

ద్రహం 8, 12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - అలరోరయ   

సమసయ లు,  షా్టలు, కుట్టంబానిక్త దూర్ంగ్న ఉంటారు. మర్ణం  

వచేి  అవకాశాలు  కూడ్వ ఉంటాయి  

 

శని మహాదశ / శుక్ర భుక్త ి– 1 సంవత్సరాల 2 నెలలు 
1. శుద్ర ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా, కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 11వ స్థరనా  ంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

కుట్టంబంలో సంతోష్టలు, మరియు శుభ కారాయ లు 

జరుగుతాయి. ఆరోరయ ం బాగుంట్టంది. ధ  సంపాద  

బాగుంట్టంది. వ్యయ పార్రీతాయ  పెదద పెదద వ్యరితో తిరిచయాలు  

పెరుగుతాయి.  

 

2. అలాగే ఈ సమయంలో గురు ద్టాన్ి ట్ - శుద్ర ద్రహం మీద 

ఉ న , శుద్ర ద్రహం ఉలన  రాశిలో స్థ నాి అయి  ఫలితాలు ఇంకా 

బాగుంటాయి.  
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3. శుద్ర ద్రహం 6, 8,12 స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 7వ స్థరనా లపతిితో 

ిగిన ఫీకేష్న్్   లేరపోతే - జీవిత భారరా మితో సమసయ లు 

ఉంటాయి. అలాగే వీడిపోయే అవకాశాలు కూడ్వ ఉంటాయి. 

ఎందురంటె శుద్ర ద్రహం వివ్యహానిక్త కార్రతా ం వహిరిడు.  

 

4. అలాగే శుద్ర ద్రహం 6, 8,12 స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, కుజ, శని, 

రాహు ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, 5,11 స్థరనా లలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - అలరోరయ  సమసయ లు వచిి   

తగుుతాయి. ఒరవేళ లేరపోతే అలరోరయ ం వల  ధ   ష్ంా 

ఎకుు వగ్న ఉంట్టంది. అలాగే 4వ స్థరనా  ంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె ద్తిమాదాల వల  హాిప సల్స కు వెళుతారు. అలాగే 

అద ంగ్న మార్ర మరియు భాదార స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె - మర్ణం కూడ్వ ఉంట్టంది.  

 

5. అలాగే మహాదశ అపతిి శని ద్రహం న్సండి - శుద్ర ద్రహం 6, 

8,12 స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, కుజ, శని, రాహు ద్రహాలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఎవా రిని మోసం చేయాలనే ఆలోచ లో 

ఉంటారు. అలాగే కుట్టంబంలో గొడవలు ఉంటాయి. అలరోరయ  

విష్యానికే ిగుండె, తింట్టక్త సంబంపంచి  సమసయ లు, 

అలాగే జ నేంద్దియాలకు (Genitals- Private Parts) 

సంబంపంచి  సమసయ లు ఉంటాయి  

 

 

శని మహాదశ / సూర్య భుక్త ి- 11 నెలల 12 రోజులు 
1. సూర్య  ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, శుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

వృిి, ఉదాయ గ్నలలో ద్తిమోష్న్్  ఉంటాయి.కుట్టంబంలో 

సంతోష్టలు, అలాగే సంతా ం ఉంట్టంది. వ్యహలలన్స 
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కంటారు. అలాగే వయ వరయం మరియు రాజకీయంలో 

ఉండేవ్యరిక్త ఈ సూర్య  భుక్త ి100% మంచి ఫలితాలన్స ఇరిడు.  

 

2. సూర్య  ద్రహం - 6, 8,12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, 

లరన ం/లగ్నన పతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె ఆరినారంగ్న అంతగ్న 

 షా్టలు ఉండవు. ఒరవేళ లరన ం/లగ్నన పతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  

లేరతితే - ఆరినారంగ్న ధ   ష్ంా ఎకుు వగ్న ఉంట్టంది. ఏ తిని 

చేి  మంచి ఫలితాలు ద్తిికూలంగ్న ఉంటాయి.  

 

3. సూర్య  ద్రహనిక్త 4వ స్థరనా  ంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, 8,12 

స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - బీపి మరియు గుండెకు 

సంబంపంచి  సమసయ లు ఖచిి తంగ్న ఉంటాయి. అలాగే కుజ 

ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె తీద్వత ఎకుు వగ్న ఉంట్టంది. 

అలాగే 5, 11 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ద్ీటెి ంట్ / 

సర్జరీ సక్ె ్ అవుతుంది.   

 

శని మహాదశ / చంద్ర భుక్త ి– 1 సంవత్సర్ం 11 నెలలు  
1. చంద్ద ద్రహం - కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 11వ స్థరనా  ంతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ద్తిి విష్యంలో ఫలితాలు 

బాగుంటాయి. అలాగే గురు ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

చంద్ద భుక్తలిో ఫలితాలు 100% బాగుంటాయి.  

 

2. చంద్ద ద్రహం - బలహీ ంగ్న ఉండి, రాహు, కేతు ద్రహాలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - మా ిర సమసయ లు ఉంటాయి. అలాగే 

అద ంగ్న బుధ ద్రహంతో   ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె, ద్తిి విష్టనిక్త 

చిరాకు, కోతిం అలాగే పిచిి గ్న ద్తివరిరిిరు.  

 

3. చంద్ద ద్రహానిక్త, మహాదశ అపతిి శని ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉండి, 7వ స్థరనా  ం/ స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

వివ్యహానిక్త సంబంపంచి  సమసయ లు ఉంటాయి. అలాగే 
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అద ంగ్న 6, 8 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె -ఈ చంద్ద 

భుక్తలిో వీడిపోతారు లేదా విడ్వకులు తీసుకుంటారు. అలాగే 

మా ిరంగ్న సోమరిత ం వసిుంది. ఈ రూల్స 100% రరెక్ట.ా  

 

శని మహాదశ / కుజ భుక్త ి - 1 సంవత్సర్ం 1 నెల                            
9 రోజులు 

1. కుజ ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో లేదా ఉచి  స్థరనా  ం మరర్రాశిలో స్థ నాి అయి, 2, 11 

స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ధ  

సంపాద  పెరుగుతుంది. కుట్టంబంలో సంతోష్టలు ఉంటాయి. 

వ్యయ పారాలలో లాభాలు బాగుంటాయి. అలాగే అద ంగ్న సూర్య  

లేదా చంద్ద ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - రవర్న మెంట్ 

బెనిఫిట్్  ఉంటాయి.                                                                               

అలాగే కుజ భుక్త ి డుసిు న  సమయంలోనే - గురు ద్టాని్ ట్ 

సూర్య  ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె రవర్న మెంట్ కు 

సంబంపంచి  ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి.  

 

2. కుజ ద్రహానిక్త 4వ స్థరనా  ం / స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, 

అలాగే తతిప నిసరిగ్న శుద్ర ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

స్థ నారాసిుల విష్యంలో ఫలితాలు బాగుంటాయి. అలాగే 

అద ంగ్న 2, 7, 10 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - రియల్స 

ఎేటా్ వ్యయ పార్ంలో ఉ న వ్యరిక్త ఈ కుజ భుక్తలిో లాభాలు 

ఊహించ ంతగ్న ఉంటాయి.  

 

3. కుజ ద్రహం - నీచ స్థరనా  ం రరాు సర రాశిలో స్థ నాి అయి, 8,12 

స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - కుజ భుక్తలిో జాతకుడిక్త ఏ 

తిని చేి  రలిి రాదు. ఆరినారంగ్న  షా్టలు ఎకుు వగ్న ఉంటాయి. 

అలాగే అలరోరయ  సమసయ లు, ద్తిమాదాలు కూడ్వ ఉంటాయి. 
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అలాగే శని, రాహు ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె తీద్వత 

ఎకుు వగ్న ఉంట్టంది.  

 

4. అలాగే కుజ ద్రహానిక్త మార్ర మరియు భాదార స్థరనా లలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, అద ంగ్న 8వ స్థరనా  ం / స్థరనా లపతిితో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, ఈ 8వ స్థరనా లపతిి బలహీ ంగ్న ఉంటె - 

ద్తిమాదాలు జరుగుతాయి. ఆసప ద్ిలో  అడిి ట్ అవుతారు. 

అలాగే 5వ స్థరనా  ం/ స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

క్షేమంగ్న ఇంట్టక్త వరిరు. ఒరవేళ ిగిన ఫీకేష్న్్  లేరపోతే - 

మర్ణం ఉంట్టంది. 100% ఖచిి తమై  రూల్స.     

 

శని మహాదశ /రాహు భుక్త ి  - 2 సంవత్సరాల                      
10 నెలల 6 రోజులు 

1. రాహు ద్రహం ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయితే ఆ స్థరనా లపతిితో 

బలంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, కోణ స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె - రాహు భుక్తలిో ఫలితాలు బాగుంటాయి. ఒరవేళ లేకోపోతే 

మా ిర సమసయ లు ఎకుు వగ్న ఉంటాయి. అలాగే అద ంగ్న 

చంద్ద, బుధ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - మా ిర 

సమసయ లు ఇంకా ఎకుు వగ్న ఉంటాయి. కుట్టంబ సమసయ లు 

కూడ్వ ఉంటాయి. మా ిర ఒిిడి భరించలేర అపుప లు కూడ్వ 

చేరిరు. ఈ ద్రహాలు బలహీ ంగ్న ఉంటె - ఆతి హతయ  చేసుకునే 

అవకాశాలు కూడ్వ ఉంటాయి.  

 

2. రాహు ద్రహం ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయి  సరే - యోరకార్ర ద్రహం 

మరియు కోణ స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - రాహు 

భుక్తలిో అనిన  విష్యాలలో  ఫలితాలు చాలా బాగుంటాయి. ఏ 

తిని చేి  అదృషా్టలు ఉంటాయి. అలాగే అద ంగ్న 11వ 

స్థరనా  ంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి.  
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3. రాహు ద్రహం ద్రహానిక్త 6, 8 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, బుధ 

ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె -  షా్టలు ఉంటాయి. అలాగే 

అపుప లు కూడ్వ చేరిరు. అలాగే మేష్, ర య , ధన్సస్ు  రాశులతో 

మరియు ఈ రాశాయ పతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె, తీద్వత 

ఎకుు వగ్న ఉంట్టంది. అలాగే మార్ర స్థరనా లలతో మరియు 12వ 

స్థరనా  ంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఈ రాహు భుక్తలిో ద్తిి 

విష్యంలో ఫలితాలు ద్తిికూలంగ్న ఉంటాయి.  

 

శని మహాదశ / గురు భుక్త ి- 2 సంవత్సరాల 6 నెలల   
12 రోజులు 

1. గురు ద్రహం - కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో లేదా మూల ద్ికోణ 

డిద్ీలలో లేదా ఉచి  స్థరనా  ం రరాు సర రాశిలో స్థ నాి అయి, 11వ 

స్థరనా  ం/స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - కుట్టంబంలో 

సంతోష్టలు ఉంటాయి. శుభకారాయ లు జరుగుతాయి. సంతా ం 

విష్యంలో ఫలితాలు బాగుంటాయి. వృిి, ఉద్యయ ర 

వ్యయ పారాలలో మంచి అభివృదిి ఉంట్టంది. మంచి పేరు 

ద్తిిష్లాు వరియి. ఉపాధ్యయ య వృిిలో ఉండేవ్యరిక్త 

ఫలితాలు బాగుంటాయి.  
2. గురు ద్రహం ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయి , 1,2,4,5,7,9,10,11 

స్థరనా లలతో/ స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - గురు భుక్త ి

అదృషా్టలన్స మరియు లాభాలన్స ఇసిుంది. అలాగే ఆధ్యిి ర 

విష్యాలలో కూడ్వ మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.  
 

3. గురు ద్రహనిక్త శని ద్రహలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, ఈ రెండు 

ద్రహాలు బలహీ ంగ్న ఉంటె - సంతా ం విష్యంలో ఫలితాలు 

బాగుండవు. అలాగే గురు ద్రహానిక్త 6, 8 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  
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ఉంటె గురు భుక్తలిో సంతా ం ఉండదు అని ఖచిి తంగ్న 

చతిప వచి్చ .  
 

4. మహాదశ అపతిి శని ద్రహం న్సండి గురు ద్రహం 6,8,12 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, అలాగే గురు ద్రహం బలహీ ంగ్న ఉంటె - 

మా ిర సమసయ లు మరియు అలరోరయ  సమారలు ఉంటాయి.  
 

 

 

 

 

 

 

 

8. బుధ మహాదశలో – భుక్త ిఫలితాలు 
బుధ   మహాదశ –17 సంవత్సరాలు 
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బుధ  మహాదశ / బుధ  భుక్త ి– 2 సంవత్సరాల              
4 నెలల 27 రోజులు 

1. బుధ ద్రహం మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ  

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, శుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

ఉ న త విదాయ లో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. జ్యయ యలరీ 

మరియు ఆహార్ సంబంధ వ్యయ పారులు బాగుంటాయి. 

కుట్టంబంలో సంతోష్టలు ఉంటాయి. పెదద పెదద వ్యళళ తో 

తిరిచయాలు పెరుగుతాయి. సుఖవంతమై  జీవితం ఉంట్టంది. 

 

2. అలాగే   కుజ, శని ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె ఇంజనీరింగ్ 

వృిిలో ఉండే వ్యరిక్త ఫలితాలు చాలా బాగుంటాయి  

 

3. బుధ ద్రహనిక్త అశుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, బుధ 

ద్రహం బలహీ ంగ్న ఉంటె - బుధ భుక్తలిో ఫలితాలు బాగుండవు  

 

4. బుధ ద్రహనిక్త  - 6,8,12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, చంద్ద 

ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - మా ిర సమసయ లు 

ఉంటాయి. అలాగే  శని, కుజ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

ద్తిమాదాలు జరుగుతాయి. అలాగే ధ   షా్టలు కూడ్వ ఎకుు వగ్న 

ఉంటాయి.  

 

5. బుధ ద్రహం 2 లేదా 7 స్థరనా లలోు  స్థ నాి అయి  లేదా 2, 7 స్థరనా లలకు 

అపతిి అయి, 8, 12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - జీవిత 

భారరా మితో గొడవలు ఉంటాయి. అలాగే అద ంగ్న 10వ 

స్థరనా  లతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వీడిపోయే అవకాశాలు కూడ్వ 

ఎకుు వగ్న ఉంటాయి  
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బుధ మహాదశ / కేతు  భుక్త ి– 11 నెలల 27 రోజులు 
1. కేతు ద్రహానిక్త 2,3 మరియు 11 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్    ఉండి, 

అలాగే బుధ ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - కేతు భుక్తలిో 

ఫలితాలు బాగుంటాయి.  

 

2. అలాగే మహాదశ  అపతిి న్సండి - కేతు ద్రహానిక్త కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలు/స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఆరోరయ ం 

బాగుంట్టంది. అలాగే వృిి, ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో మంచి 

ఫలితాలు ఉంటాయి.  అలాగే అద ంగ్న శుభ ద్రహాలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి.  

 

3. మహా దశ అపతిి బుధ ద్రహం న్సండి - కేతు ద్రహం 6,8,12 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, కుజ శని ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

అలరోరయ  సమసయ లు  ఉంటాయి. అలాగే బుధ ద్రహం 

బలహీ ంగ్న ఉంటె - ద్తిమాదాలు కూడ్వ జరుగుతాయి.  

 

బుధ మహాదశ / శుక్ర భుక్త ి– 2 సంవత్సరాల                      
10 నెలలు 

1. శుద్ర ద్రహం - కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో లేదా మూల ద్ికోణ 

డిద్ీలలో స్థ నాి అయి, 11వ స్థరనా  ం/స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె - మ సులోని కోరిరలు నెర్వేరుతాయి. అలాగే ఆధ్యయ ిి ర 

విష్యాలలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. అలాగే అద ంగ్న 2వ 

స్థరనా  లతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ధ  సంపాద  

బాగుంట్టంది. అలాగే 4వ స్థరనా  ంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

వ్యహలలు కంటారు, ఇలుు  రటా్టకునే యోరం కూడ్వ ఉంట్టంది.  
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2. మహాదశ అపతిి బుధ ద్రహం న్సండి - శుద్ర ద్రహం  కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి - లరన ం న్సండి 4వ స్థరనా లపతిితో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వృిి, ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో మంచి 

లాభాలు ఉంటాయి. ఆరోరయ ం బాగుంట్టంది. స్థ నారాసిుల 

విష్యంలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.  

 

3. శుద్ర ద్రహానిక్త 6,8,12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, కుజ 

ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఆడవ్యళుకు నెలవ్యరీ 

సమసయ లు ఉంటాయి. మరవ్యరిక్త స్థబుడ్ కు సంబంపంచి  

సమసయ లు ఉంటాయి. సూర్య , శని ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె శుద్ర భుక్తలిో ఏద్యఒర అలరోరయ  సమసయ తో బాధ 

తిడుతుంటారు. అలాగే భాదార స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె తీద్వత ఎకుు వ ఉంట్టంది.  

 

బుధ మహాదశ / సూర్య భుక్త ి- 10 నెలల 6 రోజులు  
1. సూర్య  ద్రహం - కేంద్ద, కోణ  స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి , 2, 11 

స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - సూర్య  భుక్త ిఅదృషా్టలన్స 

ఇచేి  కాలం అని ఖచిి తంగ్న చతిప వచ్చి .  

 

2. సూర్య  ద్రహానిక్త 2,4,11 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, కుజ 

ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - స్థ నారాసిుల విష్యంలో మంచి 

ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇలుు రటా్టకోవ్యలని కోరిర నెర్వేరుతుంది. 

వయ వరయం కూడ్వ సూర్య  భుక్తలిో లాభరట్టగ్న ఉంట్టంది  

 

3. సూర్య  ద్రహానిక్త 6,8,12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, కుజ, 

శని, రాహు ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఈ సూర్య  భుక్తలిో 

ఆతిదలు ఎకుు వగ్న ఉంటాయి. ఆరోరయ ం బాగుండదు. ఆరినారంగ్న 

 షా్టలు ఉంటాయి. 
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బుధ మహాదశ / చంద్ర భుక్త ి- 1 సంవత్సర్ం 5 నెలలు  
1. చంద్ద ద్రహం - కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో లేదా ఉచఛ రనా  ం 

వృష్భ రాశిలో స్థ నాి అయి, గురు ద్రహం మరియు ఏ లరన మైతే 

ఆ లగ్నన నిక్త చంది  యోర కార్ర ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

- కుట్టంబంలో శుభ కారాయ లు జరుగుతాయి. సంతా ం 

ఉంట్టంది. వ్యయ పారాలలో లాభాలు ఉంటాయి. విదేశాలకు 

వెళ్లు లన్సకుంట్ట న  వ్యరి కోరిర కూడ్వ నెర్వేరుతుంది.   

 

2. చంద్ద ద్రహం - ఏ  స్థరనా  ంలో ఉ న  సరే , కుజ, శని ద్రహాలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వివ్యహానిక్త సంబంపంచి  సమసయ లు 

ఎకుు వగ్న ఉంటాయి. అలాగే నీచరనా  ంలో స్థ నాి అయి  లేదా 

రాహు, కేతు ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేసమ్్స  ఉంటె వీడిపోయో 

అవకాశాలు ఉంటాయి.  

 

3. చంద్ద ద్రహం  6,8,12 స్థరనా లలతో స్థ నాి అయి, రాహు ద్రహంతో 

బలంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - మా ిర సమసయ లు ఉంటాయి. 

అలాగే లరన ం/ లగ్నన పతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె అలరోరయ  

సమసయ లు ఉంటాయి.                                                                                              

అలాగే అద ంగ్న మార్ర, భాదార స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె- తీద్వత ఎకుు వగ్న ఉంట్టంది. మర్ణం కూడ్వ 

సంబవిసిుంది.  

బుధ మహాదశ / కుజ భుక్త ి- 11 నెలల 27 రోజులు  
1. కుజ ద్రహం - కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో లేదా, మూల ద్ికోణ 

డిద్ీలలో లేదా ఉచి రనా  ల మరర్ రాశిలో స్థ నాి అయి 11వ 

స్థరనా  ం/స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఆసిులన్స 

కూడబెటా్టకుంటారు. మంచి విలాసవంతమై  ఇలుు 

రటా్టకుంటారు. వృిి, ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో మంచి అభివృదిి 

ఉంట్టంది. సంతా ం విష్యంలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. 
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ద్తితేయ క్తంచి వయ వరయం చేసిు న వ్యరిక్త ఈ కుజ భుక్త ిమంచి 

ఫలితాలన్స ఇసిుంది  

 

2. అలాగే మహదశ అపతిి బుధ ద్రహం న్సండి - కుజ ద్రహం - 

కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి 11వ స్థరనా  ం/స్థరనా లపతిితో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ధ  సంపాద  పెరుగుతుంది. శుభ 

కారాయ లు జరుగుతాయి. సుఖవంతమై  జీవితానిన  

అన్సభవిరిరు. అలాగే గురు, శుద్ర ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె ఈ ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి.   

 

3. కుజ ద్రహం బలహీ ంగ్న ఉండి, 6,10 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉండి, అలాగే చంద్ద, రాహు ద్రహలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

భార్య  భర్లి మధయ  అన్యయ  య త ఉండదు. గొడవలు ఉంటాయి. 

సరుదకుపోతారు. అలాగే అద ంగ్న 12వ స్థరనా  ల/ స్థరనా లపతిితో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె ఖచిి తంగ్న విడ్వకులు తీసుకుంటారు 

లేదా  వీడిపోతారు.  

 

4. కుజ ద్రహానిక్త 6,8,12 స్థరనా లలలో ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయి  సరే 

మిరతా స్థరనా లలు/ స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటే - ద్తిి 

విష్యంలో ఫలితాలు ద్తిికూలంగ్న ఉంటాయి. అలాగే 

మహాదశ అపతిి బుధ ద్రహం న్సండి - ఈ విదంగ్న 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటే -   షా్టలు, భాదలు, చికాకులు, అలరోరయ  

సమసయ లు, అపుప లు చేయాల్ి   తిరి నిాి వసిుంది.  

భరించలే ంత మా ిర ఒిిడిలో ఉంటారు. ఈ విధంగ్న 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఈ కుజ భుక్తలిో జారతిగ్న ఉండడం 

మంచిది.  

 

బుధ మహాదశ / రాహు భుక్త ి- 2 సంవత్సరాల                       
6 నెలల 18 రోజులు  
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1. రాహు ద్రహం - ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయితే ఆ  స్థరనా లపతిితో 

మరియు 11వ స్థరనా  ంతో తతిప నిసరిగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

ధ  సంపాద  బాగుంట్టంది. ఇంట్ట, స్థసనాలాలన్స కంటారు. 

అలాగే తీర్నా యాద్తలు కూడ్వ చేే అవకాశాలు ఉంటాయి. 

వృష్భ, రరాు సర, ర య  లరన ంలో జనిి ంచి  వ్యరిక్త ఫలితాలు 

ఇంకా బాగుంటాయి.  

 

2. రాహు ద్రహానిక్త 2,3,6,10 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - రాహు భుక్తలిో వృిి, ఉద్యయ ర లలో మంచి 

అభివృదిి ఉంట్టంది. ద్తిమోష్న్్  కూడ్వ ఉంటాయి. అలాగే 

గురు ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా 

బాగుంటాయి. 

 

3. రాహు ద్రహానిక్త 8, 12 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె - మా ిర సమసయ లు ఉంటాయి. అలాగే మలబదదరం, 

జా రాలు వైర్్ వంట్ట వ్యయ ధులు వచేి  అవకాశాలు ఎకుు వగ్న 

ఉంటాయి. అలాగే ఆరినారంగ్న  షా్టలు కూడ్వ ఉంటాయి. 

 

4. అలాగే మహాదశ అపతిి బుధ న్సండి - రాహు ద్రహానిక్త 8, 12 

స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - పై  

వివరించి  ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒరవేళ లరన ం న్సండి 

మరియు మహాదశ అపతిి న్సండి ఉంటె - తీద్వత చాలా 

ఎకుు వగ్న ఉంటాయి.   

 

బుధ  మహాదశ / గురు భుక్త ి- 2 సంవత్సరాల       
3 నెలల 6 రోజులు  

1. గురు ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 2, 11 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో 
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ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వృిి, ఉద్యయ ర  వ్యయ పారాలలో మంచి 

ఫలితాలు ఉంటాయి. కుట్టంబలలో శుభకారాయ లు 

జరుగుతాయి అలాగే వివ్యహం కూడ్వ జరుగుతుంది. ఆధ్యిి ర 

విష్యాలలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి, అలాగే తీర్నా 

యాద్తలు కూడ్వ చేరిరు. వయ వరయం చేసిు న  వ్యరిక్త కూడ్వ 

ఫలితాలు బాగుంటాయి  

 

2. గురు ద్రహానిక్త కేతు ద్రహంతో బలంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఈ 

గురు భుక్తలిో వైదయ  ర్ంరంలో ఉండేవ్యరిక్త ఫలితాలు 

అదుు తంగ్న ఉంటాయి. అలాగే మెడిిన్ చదవ్యలి 

అన్సకునేవ్యరిక్త కూడ్వ ఈ భుక్త ిఅన్సకూలంగ్న ఉంట్టంది. 

అలాగే సూర్య  ద్రహంతో ిగిన ఫీకే న్ ్  ఉంటె తిలితాలు ఇంకా  

బాగుంటాయి. అలాగే అద ంగ్న చంద్ద ద్రహలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఫలితాలు ఇంకా మహాదుు తంగ్న 

ఉంటాయి. ఈ రూల్స 100% రరెక్ట.ా  

 

3. గురు ద్రహానిక్త 7వ స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, అలాగే 

కుజ ద్రహంతో బలంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె జాతకుడిక్త 

వివ్యహం జరిగే అవకాశం ఉంట్టంది.  

 

4. గురు ద్రహానిక్త 6,8,12 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉండి, కుజ శని ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె  - శతృవులు 

పెరుగుతారు.   గొడవలు, మా ిర సమసయ లు, జైలుకు 

వెళ్లు ల్ి   వ్యర్ం కూడ్వ వసిుంది. లగే అలరోరయ  సమసయ లు 

కూడ్వ ఉంటాయి.  

 

బుధ మహాదశ / శని భుక్త ి- 2 సంవత్సరాల 8 నెలల 
9 రోజులు 
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1. శని ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా, కేంద్ద కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 2, 11 స్థరనా లలు/ స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - స్థ నారాసిుల విష్యంలో ఫలితాలు 

బాగుంటాయి. ఇలుు రటా్టకుంటారు. అలాగే కుజ ద్రహలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె రియల్స ఎేటా్ వ్యయ పార్ం చేసిు న  వ్యరిక్త 

మరియు వయ వరయం చేసిు న  వ్యరిక్త ఫలితాలు అదుు తంగ్న 

ఉంటాయి. ఉద్యయ రం చేసిు న  వ్యరిక్త కూడ్వ ద్తిమోష్న్్  

ఉంటాయి.  

 

2. మహాదశ అపతిి బుధ  ద్రహం న్సండి లేదా లరన ం న్సండి 

6,8,12 స్థరనా లలు/స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

శద్తువుల న్సండి ఆతిదలు, కుట్టంబ సమసయ లు ఎకుు వగ్న 

ఉంటాయి. ఏ తిని చేి  రలిి రాదు. మ ిరంగ్న 

రృంగిపోతారు. తదాా రా దీర్ఘకాలిర వ్యయ ధులు వరియి.  

 

3. అలాగే 6,8,12 స్థరనా లలు/స్థరనా లపతితులతో పాట్ట అద ంగ్న కుజ 

ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె అలరోరయ ం విష్యంలో  తీవద్త  

ఎకుు వగ్న ఉంట్టంది. అలాగే అద ంగ్న మార్ర మరియు భాధ ర 

స్థరనా లలతో/ స్థరనా లపతితు లతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె మర్ణం 

కూడ్వ ఉంట్టంది. ఈ విధంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఈ శని 

భుక్తలిో జాద్రతిగ్న ఉండడం మంచిది   

 

 

 

8. కేతు మహాదశలో – భుక్త ిఫలితాలు 

కేతు  మహాదశ – 7 సంవత్సరాలు 
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కేతు  మహాదశ / కేతు  భుక్త ి- 4 నెలల 27 రోజులు  
1. కేతు ద్రహం ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి ఐ , ఆ స్థరనా లపతిితో పాట్ట 

9,10,11 స్థరనా లలు /స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

సుఖవంతమై  జీవితం, వృి, ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో మంచి 

ఫలితాలు ఉంటాయి. సంతా ం విష్యంలో మంచి ఫలితాలు 

ఉంటాయి. అలాగే వయ వరయం లాభరట్టగ్న ఉంట్టంది. ఇలా 

ద్తిి విష్యంలో కేతు భుక్తలిో   ఫలితాలు చాల బాగుంటాయి.  

 

2. కేతు ద్రహానిక్త గురు, సూర్య  ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

వైదయ  ర్ంరలలో ఉండే వ్యరిక్త ఆరినారంగ్న మంచి లాభాలు 

ఉంటాయి. అలాగే మెడిిన్ చదివే వ్యరిక్త కేతు భుక్త ి

అన్సకూలంగ్న ఉంట్టంది.  

 

3. కేతు ద్రహానిక్త సూర్య  ద్రహంతో బలంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, 

8,12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ధ   ష్ంా ఉంట్టంది. 

ఖరుి లు పెరుగుతాయి. అలాగే గుండెకు సంబంపంచి  

సమసయ లు ఉంటాయి. అలాగే అద ంగ్న 4వ స్థరనా  లతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె గుండెకు సంబంపంచి   సమసయ  

మరింత తీద్వత గ్న ఉంట్టంది. అలాగే కుజ ద్రహంతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె సర్జరీ జరిగే అవకాశాలు కూడ్వ ఉంటాయి.  

 

4. కేతు ద్రహానిక్త 2 , 7 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె - బంధువులతో గొడవలు, ఇంట్టక్త దూర్ంగ్న ఉండ్వల్ి   

అవసర్ం వసిుంది. అలాగే మా ిర సమసయ లు ఎకుు వగ్న 

ఉంటాయి.    

 

కేతు  మహాదశ / శుక్ర  భుక్త ి- 1 సంవత్సర్ం 2 నెలలు  
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1. శుద్ర ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో లేదా ఉచఛ రనా  ం మీ రాశిలో స్థ నాి అయి, 2,10,11 

స్థరనా లలు/స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్   ఉంటె - సంతోష్టలు, 

అన్సకోకుండ్వ ధ  సంపాద  పెరుగుతుంది. తీర్నా యాద్తలు 

కూడ్వ చేరిరు. ఏ తిని చేి  ఈ భుక్తలిో మంచి ఫలితాలు 

ఉంటాయి, అలాగే అదృషా్టలు కూడ్వ తోడవుతాయి.  

 

2. మహా దశ అపతిి కేతు ద్రహం న్సండి - శుద్ర ద్రహనిక్త 2,3,4 

స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఆసిులన్స 

కూడ్వ పెటా్టకుంటారు. వృి ఉద్యయ ర, వ్యయ పారాలలో అభివృదిి 

ఉంట్టంది. ఆరోరయ ం బాగుంట్టంది.  

 

3. శుద్ర ద్రహం 6,8,12/స్థరనా లలు స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉండి, అశుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఆరినారంగ్న 

 షా్టలు, అ వసర్పు ఖరుి లు, గొడవలు ఉంటాయి.  

 

4. అలాగే కుజ శని ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - అలరోరయ  

సమసయ లు ఉంటాయి. అలాగే సూర్య  ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె గుండెకు సంబంపంచి  సమసయ లు అలాగే బీపీ, షురర్స 

వ్యయ ధులు వచేి  అవకాశాలు ఎకుు వగ్న ఉంటాయి.  

 

కేతు మహాదశ / సూర్య భుక్త ి- 4 నెలల 6 రోజులు  
1. సూర్య  ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 11వ స్థరనా  ం / స్థరనా లపతిితో మరియు 

శుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - కుట్టంబంలో శుభ 

కారాయ లు జరుగుతాయి. మ సులోని ద్తిి కోరిర విజయవంతం 

అవుతుంది.  

 

2. సూర్య  ద్రహానిక్త 9,12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - సూర్య  

భుక్తలిో విదేశాలకు వెళ్లు  అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే 11వ 
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స్థరనా  ం/స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా 

బాగుంటాయి.  

 

3. కేతు, సూర్య  ద్రహాలకు ఒరరికరరిక్త బలంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉండి, 5వ స్థరనా  ం/ స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వైదయ  

ర్ంరంలో ఉండేవ్యరిక్త ధ  సంపాద  బాగుంట్టంది. అలాగే 

మెడిిన్ చదివేవ్యరిక్త కూడ్వ ఈ భుక్త ిఅన్సకూలంగ్న ఉంట్టంది. 

అలాగే సూర్య  ద్రహానిక్త లరన ంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె మెడిిన్ 

చావటానిక్త విదేశాలకు కూడ్వ వెళుతారు.  

 

4. సూర్య  ద్రహానిక్త 6, 8, 12 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, మార్ర మరియు భాధర స్థరనా లలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి.   

 

కేతు మహాదశ / చంద్ర భుక్త ి- 7 నెలల   

1. చంద్ద ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 2,11 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - మంచి పేరు ద్తిిష్లాు, కుట్టంబంలో 

సంతోష్టలు, వృిి, ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో మంచి అభివృదిి, 

మరియు ధ  సంపాద  ఉహించంతగ్న పెరిగిపోతుంది. 

ఆధ్యయ ిి ర విష్యాలలో అలాగే దేవ్యలయాలకు 

సంబంపంచి  విష్యాలలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. 

అలాగే పేరు ద్తిిష్లాు, మంచి హోదాలో ఉ న  వయ కిులతో 

తిరిచయాలు పెరుగుతాయి.  

 

2. మహాదశ అపతిి కేతు ద్రహం న్సండి లేదా లరన ం న్సండి 

చంద్ద ద్రహనిక్త సూర్య  ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, అలాగే 

తతిప నిసరిగ్న 6అవ్య స్థరనా  ం/స్థరనా లపతిి మరియు శని ద్రహంతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - రవర్న మెంట్ బెనిఫిట్్  ఉంటాయి. 

ద్తిభుతా  ఉద్యయ రం కూడ్వ వ్యచేి  అవకాశాలు ఎకుు వగ్న 
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ఉంటాయి. అలాగే కేతు ద్రహం సా ంత  క్షద్తాలలో స్థ నాి అయితే 

రవర్న మెంట్ కు సంబంపంచి  ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. 

ఈ రూల్స 100% రరెక్ట.ా 

 

3. చంద్ద ద్రహం బలహీ ంగ్న ఉండి, 6,8,12 స్థరనా లలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - కుట్టంబానిక్త దూర్ంగ్న ఉండ్వల్ి   

అవసర్ం వసిుంది. ద్తిి విష్యానిక్త భయతిడుతూ ఉంటారు. 

వ్యయ పారాలలో  షా్టలు ఉంటాయి. రాహు, బుధ ద్రహాలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె మా ిర సమసయ లు కూడ్వ ఉంటాయి 

 

4. చంద్ద ద్రహం బలహీ ంగ్న ఉండి, 6,8,12 స్థరనా లలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, కుజ శని మరియు మార్ర, భాదార 

స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఈ చంద్ద భుక్తలిో అలరోరయ  

సమసయ ల వల  మర్ణం ఉంట్టంది. అలాగే అద ంగ్న బుధ 

ద్రహం మరియు 3వ స్థరనా లపతిి బలహీ ంగ్న ఉంటె ఆతి హతయ  

చేసుకునే అవకాశాలు చాలా ఎకుు వగ్న ఉంటాయి.   

 

కేతు మహాదశ / కుజ  భుక్త ి- 4 నెలల 27 రోజులు  
1. మహా దశ అపతిి మరియు కుజ ద్రహం రలిి ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి 

అయి  - కుజ భుక్తలిో ఫలితాలనీన  లాభరట్టగ్న ఉంటాయి. 

అలాగే శుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉ న  దృష్ట ాఉంటె 

ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. ఈ దృష్ట ా5 డీద్ీలలోపు ఉంటె 

ఇంకా మంచిది. ఇరు డ Western Aspects కు ద్పాధ్య య త 

ఇవ్యా లి. 

 

2. కుజ ద్రహం కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 9, 11 స్థరనా లలు/ 

స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - స్థ నారాసిుల విష్యంలో 

ఫలితాలు బాగుంటాయి. అలాగే 4వ స్థరనా  ంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె భూ సంబంధ విష్యాలలో ఫలితాలు ఇంకా 

బాగుంటాయి.   
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3. కుజ ద్రహనిక్త 2,6,10 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, సూర్య , 

చంద్ద ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - రవర్న మెంట్ 

బెనిఫిట్్  ఉంటాయి. అలాగే రవర్న మెంట్ జాబ్ వచేి  

అవకాశాలు ఎకుు వగ్న ఉంటాయి.  

 

4. కుజ ద్రహం 6,8,12 స్థరనా లలలో ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి  సరే 

మిరతా స్థరనా లలు/ స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

మా ిర సమసయ లు మరియు ఆరోరయ ం కూడ్వ బాగుండదు. 

అలాగే శని మరియు మార్ర, భాధర  స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె మర్ణం కూడ్వ ఉంట్టంది.  

 

కేతు మహాదశ / రాహు  భుక్త ి- 1 సంవత్సర్ం 18 
రోజులు  

1. రాహు ద్రహం ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి , ఆ స్థరనా లపతిితో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, 2,3,11 స్థరనా లలు/స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - సమాజంలో మంచి గురింిపు వసిుంది. 

రాజకీయంగ్న మంచి హోదా లభిసిుంది. అలాగే మంచి ధ  

సంపాద  దాా రా ఫైలన్ి యల్స స్థ సా్ ఒరు రరిగ్న 

పెరిగిపోతుంది. విదేశాలకు వెళ్లు  అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే 

శుభకారాయ లు జరుగుతాయి. అలాగే శుభ ద్రహాల దృష్ట ాఉంటె 

ఇంకా మంచిది  

 

2. రాహు ద్రహానిక్త 6,8,12 స్థరనా లలతో/స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, కుజ, శని, సూర్య  ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె -  షా్టలు, భాధలు, అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి. 

గొడవలు, శద్తువులు ఉంటారు. అలాగే కుజ, శని, సూర్య  

ద్రహాలు బలహీ ంగ్న ఉంటె - ఫలితాలు అసలు బాగుండవు. 
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అంటే మరింత ఘోర్ంగ్న ఉంటాయి. ఈ విధంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె ఈ రాహు భుక్తలిో జాద్రతిగ్న ఉండ్వలి.  

 

3. రాహు ద్రహానిక్త 6,8,12 స్థరనా లలతో పాట్ట తతిప నిసరిగ్న  

లగ్నన పతిితో బలంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటే - వైర్్, జా రాలు, 

తర్చ్చగ్న మూద్త విసర్జ  సమసయ లు ఉంటాయి. అలాగే కుజ, 

శని ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - సర్జరీ జరిగే అవకాశాలు 

కూడ్వ ఉంటాయి. అలాగే అద ంగ్న మార్ర, స్థరనా లలు/ 

స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - మర్ణం కూడ్వ 

ఉంట్టంది  

 

 

కేతు మహాదశ / గురు  భుక్త ి- 11 నెలల 6 రోజులు    
1. గురు ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ  

స్థరనా లలలో లేదా ఉచి  స్థరనా  ం రరాు సర రాశిలో 13 డీద్ీలలోపు 

స్థ నాి అయి 1, 2,5,10,11 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - గురు భుక్తలిో ద్తిి విష్యంలో ఫలితాలు 

అదుు తంగ్న ఉంటాయి. తీర్నా యాద్తలు చేరిరు. ఆధ్యయ ిి రంగ్న 

మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. అలాగే మహా దశ అపతిి కేతు 

ద్రహం బలంగ్న ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా మహాదుు తంగ్న 

ఉంటాయి.  

 

2. మహాదశ అపతిి కేతు ద్రహం న్సండి - గురు ద్రహం కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 3,11 స్థరనా లలు/స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, అలాగే శుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె - వ్యయ పార్రీతాయ  బాగుంట్టంది అలాగే వ్యయ పార్రీతాయ  

ద్తియాణాలు ఉంటాయి. సుఖవంతమై   జీవితం ఉంట్టంది. 

ఫైలన్ి యల్స స్థ సా్ చాల బాగుంట్టంది.  

 



NS Telugu Astrology - 67 
 

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

3. మహాదశ అపతిి కేతు ద్రహం - 6 లేదా 8 లేదా 12వ స్థరనా  ంలో 

స్థ నాి అయి, అశుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - మా ిర 

సమసయ లు, ఆరినారంగ్న  షా్టలు రావడం చేత అపుప లు చేరిరు. 

బంధువులతో విబేధ్యలు వరియి. కుట్టంబానిక్త దూర్ంగ్న 

ఉండ్వలి్   తిరి నిాి వసిుంది. అలాగే అలరోరయ  సమసయ లు 

కూడ్వ ఎకుు వగ్న ఉంటాయి.   

 

4. గురు ద్రహనిక్త 5,11 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె - ఆరోరయ ం బాగుంట్టంది. ఒరవేళ 5, 11 స్థరనా లలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  లేకుండ్వ కేవలం 8, 12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

వే ి- ఆరోరయ ం బాగ్నలేర ఆసుతిద్ిక్త వెళ్లలి్   తిరి నిాి 

వసిుంది. అలాగే కుజ, శని ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

ఆరోరయ  తిరి నిాి మరింత దిరజారిపోతోంది. ఈ గురు భుక్త ి

జరుగుతు న  సమయంలో - గురు, శని ద్రహాల గోచర్ం 5, 11 

స్థరనా లలలో లేదా 5,11 స్థరనా లపతితులు స్థ నాి అయి  రాశులలో 

ద్తివేశిే ి- తందర్గ్న  యం అవుతుంది. లేరపోతే మర్ణం 

సంబవిసిుంది. అలాగే మార్ర, భాదార స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె తిరి నిాి మరింత తీద్వంగ్న ఉంట్టంది. 100% నిజం.  

 

కేతు మహాదశ / శని  భుక్త ి- 1 సంవత్సర్ం 1 నెల 9 
రోజులు  

1. శని ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా  కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో లేదా ఉచఛ రనా  ం తులారాశిలో 18దీగెరీలలోపు  స్థ నాి 

అయి, 1, 3, 10 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటే - ఈ శని భుక్తలిో 

ఏ తిని మొదలుపెటా్ట  విజవంతం అవుతుంది. అలాగే వృి, 

ఉద్యయ గ్నలలో కూడ్వ మంచి అభివృదిి ఉంట్టంది. అలాగే శుభ 

ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి.   

 



NS Telugu Astrology - 68 
 

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

2. శని ద్రహం 8 లేదా 12 వ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి, అలాగే 8 లేదా 

12 స్థరనా లలలో బలంగ్న ఉండి, అలాగే అశుభ ద్రహాలతో కూడ్వ  

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వ్యయ పారాలలో  షా్టలు, గొడవలు, 

రవర్న మెంట్ సంబంపంచి  విష్యాలలో  షా్టలు ఉంటాయి. 

ఆరినారంగ్న ఈ శని భుక్తలిో ఉహించంతగ్న  ఆరినారతిర్మై   షా్టలు 

ఉంటాయి. అలాగే జైలుకు కూడ్వ వెళ్లు ల్ి   తిరి నిా వసిుంది.  

 

3. మహాదశ అపతిి కేతు ద్రహం న్సండి - శని ద్రహానిక్త 6,8,12 

స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - మా ిర 

సమసయ లు, చేసిు న  తినిలో ఆసంకాలు వరియి. ఏమి 

జరుగుతుంద్య  ఏ భయం ఉంట్టంది. అలాగే సోమరిత ం 

వసిుంది. వీట్ట కార్ణంగ్న అలరోరయ  సమసయ లు కూడ్వ వరియి. 

అలాగే అద ంగ్న మార్ర, భాధ స్థరనా లలతో కూడ్వ ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె మర్ణం కూడ్వ ఉంట్టంది  

 

కేతు మహాదశ / బుధ భుక్త ి- 11 నెలల 27 రోజులు  
1. బుధ ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ  

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 10, 11 స్థరనా లలు/ స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వృిి ఉద్యయ గ్నలలో ద్తిమోష్న్్  

ఉంటాయి. సంతా ల ఉంట్టంది అలాగే  ధ   సంపాద  

బాగుంట్టంది. కుట్టంబంలో శుభ కారాయ లు జరుగుతాయి. 

అలాగే శుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా 

బాగుంటాయి, అలాగే అదృషా్టలు కూడ్వ తోడవుతాయి.  ఒరవేళ 

అశుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె అదృషా్టలు ఉండవు 

రష్తాిడ్వల్ి వసిుంది.  

 

2. బుధ ద్రహం -ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయి , కేంద్ద స్థరనా లలతో పాట్ట, 

9వ స్థరనా  ంతో బలంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఏ తిని చేి  

విజయవంతం అవుతుంది.  
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3. మహాదశ అపతిి కేతు ద్రహం న్సండి - బుధ ద్రహానిక్త కేంద్ద, 

కోణ స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె -  ద్తిి విష్యంలో  

ఫలితాలు బాగుంటాయి. ఆరినారంగ్న ఫైలన్ి యల్స స్థ సా్ 

బాగుంట్టంది. అలాగే కుజ, శని ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

- స్థ నారాసిుల విష్యంలో కూడ్వ ఫలితాలు బాగుంటాయి.  

 

4. బుధ ద్రహం - 6,8,12 స్థరనా లలు/ స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉండి, కుజ, రాహు ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వ్యహలల 

వల  ద్తిమాదాలు ఉంటాయి. ఈ విదంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

బుధ భుక్తలిో జాద్రతిగ్న ఉండ్వలి.  

 

5. మహాదశ అపతిి కేతు ద్రహం న్సండి - బుధ ద్రహానిక్త 6,8,12 

స్థరనా లలు/ స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె అలరోరయ  

సమసయ లు ఉంటాయి. ఈ బుధ భుక్త ిలో గురు, శని ద్రహాల 

గోచర్ం బుధ ద్రహం ఉ న  రాశిలో ద్తివేశించి  లేదా బుధ ద్రహం 

మీద దృష్ట ా ఉంటె - ఆరోరయ ం విష్యంలో మంచి ఫలితాలు 

ఉంటాయి.  

 

 

 

 

 

 

 

9. శుక్ర మహాదశలో – భుక్త ిఫలితాలు 
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శుక్ర మహాదశ – 20 సంవత్సరాలు 
 

శుక్ర మహాదశ / శుక్ర  భుక్త ి- 3 సంవత్సరాల                    
4 నెలలు  

1. శుద్ర ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో లేదా ఉచఛ రనా  ం మీ రాశిలో ద్తితేక్తంచి రేవి 

 క్షద్తంలో స్థ నాి అయి, 2,11 స్థరనా లలు /స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె -  సంతా ం ఉంట్టంది. శుభ కారాయ లు 

జరుగుతాయి. మంచి గురింిపు వసిుంది. ధ  సంపాద లో 

మంచి పురోరి ఉంట్టంది. ఉ న త విదయ లో కూడ్వ మంచి 

ఫలితాలు ఉంటాయి. శుద్ర భుక్తలిో శుభరర్మై  ఫలితాలు 

ఖచిి తంగ్న ఉంటాయి. 
 

2. శుద్ర ద్రహం ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి  - శుద్ర భుక్త ిలో శని / 

గురు ద్రహాల గోచర్ం శుద్ర ద్రహానిన  చ్చి  లేదా శుద్ర ద్రహం 

ఉ న  రాశిలోక్త ద్తివేశించి  - జాతకుడిక్త/జాతకురాలిక్త ద్తిి 

విష్యంలో  మంచి ఫలితాలు. వివ్యహం కూడ్వ జరుగుతుంది. 

అలాగే శుద్ర ద్రహానిక్త శుభ ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి.  
 

3. శుద్ర ద్రహానిక్త 3,6,10,11 స్థరనా లలు/స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - సంతోష్ంగ్న ఉంటారు. కుట్టంబంలో 

తిండరలాంట్ట వ్యతావర్ణల ఉంట్టంది.  స్థ నారాసునాలన్స 

కూడబెటా్టకుంటారు. అలాగే కుట్టంబలో వివ్యహం కూడ్వ 

జరుగుతుంది.  
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4. శుద్ర ద్రహానిక్త 6,8,12  స్థరనా లలు/స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉండి, కుజ, శని, సూర్య  రాహు ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి. 5, 11 స్థరనా లలు / 

స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె అలరోరయ  సమసయ లకు 

చిక్తత్  విజయవంతమైంది. ఒరవేళ 5,11 స్థరనా లలు / 

స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  లేరపోతే జబుు  యొరు  తీద్వత 

ఎకుు వగ్న ఉంట్టంది. అలాగే అద ంగ్న మార్ర మరియు 

భాదార స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - మర్ణం కూడ్వ 

ఉంట్టంది. 
 

శుక్ర మహాదశ / సూర్య భుక్త ి- 1 సంవత్సర్ం   
1. సూర్య  ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో లేదా ఉచి  స్థరనా  ం మేష్రాశిలో 18 డీద్ీలలోపు స్థ నాి 

అయి, 11వ స్థరనా  ం / స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, శుభ 

ద్రహాలతో కూడ్వ ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వృిి, ఉద్యరయ  

వ్యయ పారాలలో మంచి అభివృదిి ఉంట్టంది. బంధువులతో 

మరియు కుట్టంబ సభయ లతో మంచి సఖయ త ఉంట్టంది. 

సంతా ం కూడ్వ ఉంట్టంది.   ఆసిులన్స కంటారు అలాగే ఇలుు 

కూడ్వ రటా్టకుంటారు.  

 

2. శుద్ర, సూర్య  ద్రహాలు ఏదైల ఒర రాశిలో స్థ నాి అయితే 

రవర్న మెంట్ కు సంబంపంచి  విష్యాలలో మంచి ఫలితాలు 

ఉంటాయి. కానీ స్థ నారాసిుల విష్యలలో గొడవలు అలాగే కోర్స ా

కేసులు కూడ్వ ఉంటాయి.  

 

3. సూర్య  ద్రహానిక్త 6,8,12 స్థరనా లలతో పాట్ట 10వ స్థరనా  ల / 

స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వైదయ  వృిిలో మంచి 

ఫలితాలు ఉంటాయి. అలాగే మెడిిన్ కూడ్వ చదువుతారు. 

అలాగే గురు, కేతు ద్రహాలతో కూడ్వ ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. ఈ రూల్స 100% రరెక్ట.ా 
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4. సూర్య  ద్రహానిక్త 2,6,10 స్థరనా లలు/స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉండి, చంద్ద, శని ద్రహాలతో కూడ్వ తతిప నిసరిగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె రవర్న మెంట్ విష్యాలలో ఖచిి తంగ్న మంచి 

ఫలితాలు ఉంటాయి. అలాగే రవర్న మెంట్ జాబ్ కూడ్వ 

వసిుంది. అలాగే శుద్ర ద్గ్నహం సా ంత  క్షద్తాలలో స్థ నాి అయితే 

ఇంకా మంచిది. ఈ రూల్స 100%.  

 

5. సూర్య  ద్రహానిక్త 2,6,10 స్థరనా లలు/ స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, 5, 11 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

అలరోరయ  సమసయ లు వచిి   సరై  చిక్తత్  తో  యం 

అవుతుంది. ఒరవేళ 5,11 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  లేరపోతే - ఈ సూర్య  భుక్తలిో ఆరోరయ ం 

విష్యంలో జాద్రతిగ్న ఉండ్వలి. అలాగే 4వ స్థరనా  ంతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె గుండె మీద ద్తిభావం ఎకుు వగ్న 

ఉంట్టంది. సర్జరీ జరిగే అవకాశాలు ఎకుు వగ్న ఉంటాయి.  

 

శుక్ర మహాదశ / చంద్ర భుక్త ి- 1 సంవత్సర్ం 8 నెలలు 
1. చంద్ద ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, 11వ స్థరనా  ం/ స్థరనా లపతిితో  పాట్ట శుభ 

ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - వృిి, ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో 

మంచి అభివృదిి ఉంట్టంది. ినిమా ర్ంరంలో ఉండేవ్యరిక్త 

కూడ్వ మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. తీర్నా యాద్తలు చేరిరు. 

చంద్ద భుక్తలిో మంచి సుఖవంతమై  జీవితం ఉంట్టంది.  

 

2. మహాదశ అపతిి శుద్ర ద్రహం న్సండి చంద్ద ద్రహానిక్త 3,11 

స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

ఫైలన్ి యల్స స్థ సా్ బాగుంట్టంది. మంచి పేరు ద్తిిష్లాు 

వరియి.  మొతిానిక్త చంద్ద భుక్తలిో ద్తిి విష్యంలో ఫలితాలు 

బాగుంటాయని ఖచిి తంగ్న చతిప వచ్చి .  
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3. చంద్ద ద్రహం సూర్య  ద్రహానిక్త 50 డీద్ీలలోపు స్థ నాి అయి, 6,8,12 

స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఒరు రరిగ్న ధ  సంపాద  

తగి ుపోతుంది. ఆరినారంగ్న  షా్టలు ఉంటాయి. అపుప లు 

చేయాలి్   అవసర్ం వసిుంది. అలాగే చంద్ద ద్రహం  

బలహీ ంగ్న ఉండి, రాహు మరియు 3, 5 స్థరనా లలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె ఏమి జరుగుతుంద్య ఏమో అనే భయం 

ఉంట్టంది అలాగే అపుప లు  తీరి్ లేర ఆతి హతయ  

చేసుకోవ్యలి్   తిరి నిాి వసిుంది. అలాగే బుధ ద్రహంతో కూడ్వ 

బలంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె ఈ చంద్ద భుక్తలిో కోర్స ాకేసులు 

కూడ్వ ఉంటాయి.  

 

శుక్ర మహాదశ / కుజ  భుక్త ి- 1 సంవత్సర్ం 2 నెలలు 
1. కుజ ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో లేదా ఉచి  స్థరనా  ం మరర్ రాశిలో స్థ నాి అయి,  2, 11 

స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ద్తిి  

ఫలితాలు  చాల బాగుంటాయని ఖచిి తంగ్న చతిప రలన్స. 

కేంద్ద, కోణ స్థరనా లలలో ద్తితేయ క్తంచి 1,9,10 స్థరనా లపతితులు రాశి 

చద్రంలో బలంగ్న ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి.  

 

2. కుజ ద్రహనిక్త 4, 10 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో బలంగ్న 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, అలాగే శుద్ర ద్రహంతో బలంగ్న 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె ఆసిులన్స కూడ్వ బెటా్టకుంటారు, అలాగే 

వ్యర్సతా పు ఆసిులలో కూడ్వ మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. 

అలాగే శని, బుధ ద్రహాలతో కుజ ద్రహానిక్త బలంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె రియల్స ఎేటా్ వ్యయ పార్ం చాల బాగుంట్టంది.  

 

3. కుజ ద్రహనిక్త 6,8,12  స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో బలంగ్న 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, అలాగే శుద్ర ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  
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ఉంటె - కుజ భుక్తలిో ర్ర ిసంబంపత వ్యయ ధులు ఖచిి తంగ్న 

వరియి. కావు  కుజ భుక్తలిో స్థబుడ్ టె్ ాచేయించ్చకోవడం 

మంచిది.  

 

4. కుజ ద్రహనిక్త 6,8,12  స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో బలంగ్న 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, రాహు, శని మరియు సూర్య  ద్రహాలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - మా ిర సమసయ లు, అలాగే శారీర్ర 

సమసయ లు ( సెక్ట్  విష్యంలో కోరిర లేరపోరడల - physical 

distress). అలాగే మార్ర, భాదార స్థరనా లలు/స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె తీద్వత ఎకుు వగ్న ఉంట్టంది. అలాగే 

మార్ర, భాదార స్థరనా లపతితులు బలహీ ంగ్న ఉంటె మర్ణం 

కూడ్వ ఉంట్టంది లేదా ఆతి హతయ  చేసుకోవ్యలి్   తిరి నిాి 

వసిుంది.  

 

శుక్ర మహాదశ / రాహు భుక్త ి - 3 సంవత్సరాలు 
1. రాహు ద్రహం  ఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయితే ఆ స్థరనా లపతిితో 

బలంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి, 5, 9 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉ న  లేదా యోర కార్ర ద్రహంతో బలంగ్న 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటే - వృిి, ఉద్యయ ర వ్యయ పారాలలో ఫలితాలు 

బాగుంటాయి. అలాగే ఆసిుల విష్యలలో కూడ్వ ఫలితాలు 

బాగుంటాయి. అలాగే ఏ తిని చేి  విజయవంతం అవుతుంది. 

అలాగే 11వ స్థరనా  ంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఈ రాహు భుక్తలిో 

ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. అంటే జాతకుడిక్త రాజయోరం 

ఉంట్టందని చతిప వచ్చి .  

 

2. రాహు ద్రహానిక్త - ఉతిచయ ( 3,6,10,11) స్థరనా లలు / 

స్థరనా లపతితులతో  ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - శద్తువులు మిద్తులు 

అవుతారు. బందువులతో సఖయ త బాగుంట్టంది. వృిి, ఉద్యయ ర 

వ్యయ పారాలలో లాభాలు ఆశించి తగ్న లేరపోయిల ఈ రాహు 

భుక్తలిో  మంచి సుఖవంతమై  జీవితం ఉంట్టంది. 
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3. మహాదశ అపతిి శుద్ర ద్రహం న్సండి లేదా లరన ం న్సండి  

రాహు ద్రహానిక్త 8, 12 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో కుట్టంబంలో 

శుభ కారాయ లు జరుగుతాయి. కానీ శద్తువుల వల   షా్టలు జరిగే 

అవకాశం ఉంది.  

 

4. అలాగే మహాదశ అపతిి శుద్ర ద్రహం న్సండి లేదా లరన ం 

న్సండి  రాహు ద్రహానిక్త 8, 12 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో పాట్ట 

2, 7 స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె  

అలరోరయ  సమసయ లు ఉంటాయి. అలాగే శుద్ర ద్రహం న్సండి 

మరియు లరన ం న్సండి అంటే రెండిట్ట న్సండి  ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె అలరోరయ  సమసయ ల వల  ఆసప ద్ిక్త వెళ్లు ల్ి  వసిుంది. 

 

శుక్ర మహాదశ / గురు భుక్త ి- 2 సంవత్సరాల 8నెలలు  
1. గురు ద్రహంఏ స్థరనా  ంలో స్థ నాి అయి  సరే, గురు బలంగ్న ఉంటె - 

శుద్ర మహాదశ / గురు భుక్తలిో ఫలితాలు చాల బాగుంటాయి. 

అలాగే రాశి చద్రంలో శుద్ర, గురు ద్రహాలు బలంగ్న ఉంటె 

ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. అలాగే 5, 9 స్థరనా లలు / 

స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - సంతా ం ఉంట్టంది. 

కుట్టంబంలో తిడరలాంట్ట వ్యతావర్ణం ఉంట్టంది. ఏ తిని 

మొదలుపెటా్ట  విజయవంతం అవుతాయి.   

 

2. మహాదశ అపతిి శుద్ర ద్రహం న్సండి - గురు ద్రహనిక్త 6, 12 

స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - మా ిర 

సమసయ లు, భాధలు ఉంటాయి. గొడవలు, శద్తువులు 

ఎకుు వవుతారు. ఆరోరయ ం బాగుండదు. అలాగే అద ంగ్న కుజ, 

శని, రాహు ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేరన్్  ఉంటె తిరి నిాి మరింత 

తీద్వంగ్న ఉంట్టంది.  
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శుక్ర మహాదశ / శని భుక్త ి - 3 సంవత్సరాల 2 నెలలు  
1. శని ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ 

స్థరనా లలలో స్థ నాి అయి, గురు ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

వృిి ఉద్యయ గ్నలలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ద్తిమోష్న్్  

కూడ్వ ఉంటాయి. వ్యయ పార్ం చేసిు న  వ్యరిక్త శని భుక్తలిో 

లాభాలు చాలా ఎకుు వగ్న ఉంటాయి. అలాగే 11వ స్థరనా  ం / 

స్థరనా లపతిితో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఫలితాలు ఇంకా 

బాగుంటాయి. అలాగే సంతా ం విష్యంలో కూడ్వ ఫలితాలు 

బాగుంటాయి. 

 

2. శని ద్రహం ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి  సరే - యోరకార్ర 

ద్రహంతో అలాగే మహాదశ అపతిి శుద్ర ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె - శని భుక్తలిో ద్తిి విష్యంలో ఫలితాలు అన్సకూలంగ్న 

ఉంటాయి.  

 

3. మహాదశ అపతిి శుద్ర ద్రహం న్సండి - శని ద్రహానిక్త 6,8,12 

స్థరనా లలు / స్థరనా లపతితులతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఫలితాలు 

అసలు బాగుండవు. కావు  ఈ విధంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

శని భుక్తలిో జాద్రతిగ్న ఉండ్వలి. ద్తితేయ క్తంచి డబుు  విష్యంలో, 

అలాగే ఆరోరయ ం విష్యంలో జాద్రతిగ్న ఉండ్వలి. ఒరవేళ యోర 

కార్ర ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె మరి అంత తీద్వత 

ఉండదు. ఈ రూల్స 100% రరెక్ట.ా వయ క్తరితంగ్న చాలా మంది 

జాతకాలలో 100% మాయ చ్ అయింది.  

 

శుక్ర మహాదశ/ బుధ భుక్త ి- 2 సంవత్సరాల 10 నెలలు  
1. బుధ ద్రహం - మూల ద్ికోణ డిద్ీలలో లేదా కేంద్ద, కోణ  

స్థరనా లలలో స్థ నాి శుద్ర, గురు ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఏ 

తిని మొదలు పెటా్ట  విజయవంతం అవుతుంది, అలాగే 
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విజయానిక్త అదృష్ంా కూడ్వ ఉంట్టంది. అన్సకు న ది 

రపరిరు. వృిి ఉద్యయ గ్నలలో అన్సకు న  స్థరనా యిక్త వెళుతారు. 

బుధ భుక్త ిమొతిం సుఖంగ్న, హాయిగ్న, మంచి ధ  సంపాద తో 

ఉంట్టంది.  

 

2. బుధ ద్రహం - ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి  సరే - యోరకార్ర 

ద్రహంతో అలాగే మహాదశ అపతిి శుద్ర ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె - బుధ భుక్తలిో ద్తిి విష్యంలో ఫలితాలు 

అన్సకూలంగ్న ఉంటాయి. అలాగే 9వ స్థరనా  ం/స్థరనా లపతిితో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - ఫలితాలు అదుు తంగ్న ఉంటాయి. ఈ 

రూల్స 100% రరెక్ట.ా 

 

3. బుధ ద్రహం బలహీ ంగ్న ఉండి, 6,8,12 స్థరనా లలతో 

ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉండి , అలాగే శుద్ర ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  

ఉంటె - వివ్యహానిక్త సంబంపంచి  సమసయ లు ఉంటాయి. 

వయ క్తరిత విష్యానికే ిఅబాు యిక్త  / అమాి యిక్త  

శృంగ్నర్తిర్మై  కోరిరలు ఉండవు. కావు  విడ్వకులు 

తీసుకుంటారు.  ఒరవేళ ఈ విధంగ్న ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - 

చాల మంది వివ్యహం చేసుకోరు. 

 

శుక్ర మహాదశ / కేతు భుక్త ి- 1 సంవత్సర్ం 2 నెలలు   
1. కేతు ద్రహం ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి  సరే , ఆ స్థరనా లపతిితో 

పాట్ట తతిప నిసరిగ్న యోరకార్ర ద్రహంతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

వ్యయ పారాలలో మంచి లాభాలు ఉంటాయి.  ద్తితయ క్తంచి మెడిరల్స 

మరియు ఆహారానిక్త సంబంపంచి  వ్యయ పారాలలో మంచి 

లాభాలు ఉంటాయి.  

 

2. కేతు ద్రహం ఏ స్థరనా  లలో స్థ నాి అయి  సరే , సూర్య , గురు 

ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె వైదయ  వృిిలో ఉండేవ్యరిక్త 

అలాగే మెడిిన్ చదవ్యలి అన్సకునేవ్యరిక్త ఫలితాలు చాల 
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బాగుంటాయి. అలాగే 5, 110 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె 

ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. 

 

3. మహాదశ  అపతిి శుద్ర ద్రహం న్సండి లేదా లరన ం న్సండి కేతు 

ద్రహానిక్త 6,8,12 స్థరనా లలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  ఉంటె - గొడవలు, 

చడు ేన హాలు ఉంటాయి. కుట్టంబ సమసయ లు కూడ్వ 

ఉంటాయి. అలాగే కుజ, శని ద్రహాలతో ిగిన ఫీకేష్న్్  బలంగ్న 

ఉంటె - మైద్గేన్  మరియు ర్కిానిక్త సంబంపంచి  ఆరోరయ  

సమసయ లు ఉంటాయి.                                                                                                                       

అలాగే రెండిట్ట న్సండి అ గ్న మహాదశ అపతిి మరియు 

లరన ం న్సండి ఉంటె తీద్వత చాలా ఎకుు వగ్న ఉంట్టంది. 

 

 

Course Details  

1. Advanced Techniques of Predictive KP Astrology 

1. Education 

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

Marriage 

3. Child Birth Astrology and Progeny Rules of Wife and 

Husband 
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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.                                                                                            


