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కారక గ్రహాలు 
లగ్నం - తను భావం - కారక గ్రహాలు   
ఈ భావము - దేహము, ఆకారము, శరీరతత్వ ం  ఆరోగ్య ం, 

రాజకీయము గురంచి తెలియజేస్్ంది   

• లగ్న ం, లగ్నన ధిపతి మరియు చంద్ర ద్గ్హం, ఈ మూడంటితో 

గురు, బుధ, శుద్ర ద్గ్హాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉండ, అలాగే  ఈ 

ద్గ్హాలు బలంగ్న ఉంటె -జాతకుడు / జాతకురాలు అంరంగ్న 

ఉంటారు, అలాగే ధైరయ వంతులు మరియు బలవంతులు.  

 

• లగ్న ం నండ 7, 8 సా్థనాలలో శని, గురు ద్గ్హాలు రలిసి సాితి 

అయితే సంబంధిత సమసయ లు ఉంటాయి. అలాగే ఈ ద్గ్హాల 

మధ్యయ  3 డద్ీల తేడా ఉంటె సంతాన సమసయ లు కూడా 

ఉంటాయి.  

 



NS Telugu Astrology - 3 
 

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

• లగ్న ం నండ 4,6,8,12 సా్థనాలలో ఎరక డైనా సూరయ , చంద్ర, 

బుధ ద్గ్హాలు సాితి అయి, శని, రాహేలు, కేతు ద్గ్హాలతో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె - చెవిటివారు అవుతారు.  

 

• 6,8,12 సా్థనాధిపతులలో ఎవరైనా లగ్న ంలో సాితి అయి, గురు, 

బుధ, శుద్ర ద్గ్హాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె - ఆరోగ్య ం 

బాగుంటంది. అలాగే సూరయ , కుజ శని, రాహు, కేతు ద్గ్హాలతో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె అనారోగ్య  సమసయ లు ఉంటాయి.  

 

• లగ్నన ధిపతి 7వ సా్థనంలో సాితి అయి, అలాగే 7వ సా్థనాధిపతి 

లగ్న ంలో సాితి అయితే (పరివరన్ అంటారు ) - వివాహ జీవితం 

ఆనంరంగ్న ఉంటంది. అలాగే 7వ సా్థనానికి కారర ద్గ్హమైన 

శుద్ర ద్గ్హాంతో లగ్న ం/ లగ్నన ధిపతితో లేదా 7వ సా్థనం/ 7వ 

 సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె - వివాహ జీవితం ఇంకా 

బాగుంటంది.  

 

• అలాగే లగ్నన ధిపతి మరియు 4వ సా్థనాధిపతి ఒరరి సా్థనములో 

ఒరరు సాితి అయితే - తంద్డ రంటే తలిి మీర ఎకుక వ ద్ేమ 

ఉంటంది, అలాగే సాిరాస్్ల విషయంలో మంచి ఫలితాలు 

ఉంటాయి.                                                                                             

అలాగే 4వ సా్థనానికి కారరతవ ం వహంచే చంద్ర ద్గ్హం బలంగ్న 

ఉంటె, ఉద్యయ గ్రీతాయ  ఎరక డ ఉనన  సరే రనాన  తలిితేనే 

ఉంటారు.                                                                                                                   

అలాగే 4వ సా్థనానికి కుజ ద్గ్హం సాిరాస్్ల విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థడు. కావున కుజ ద్గ్హం బలంగ్న ఉండ, 4వ 

 సా్థనంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె -  సాిరాస్్లన 

కూడబెటుకుంటారు.  

 

• అలాగే లగ్నన ధిపతి మరియు 8వ సా్థనాధిపతి ఒరరి సా్థనములో 

ఒరరు సాితి అయితే - స్వవ చఛ  ఎకుక వగ్న ఉంటంది, అలాగే ఈ 

అధిపతులతో రాహు, కేతు ద్గ్హాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె - 
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చెడు అలవాటి ఉంటాయి. అలాగే డద్ీలలో రగ్ గరిగ్న ఉంటె - 

జాతకుడు/జాతకురాలి యొరక  వయ కిగ్్త జీవితం అస్ లు 

బాగుండదు.  

 

• అలాగే లగ్నన ధిపతి మరియు 9వ సా్థనాధిపతి ఒరరి సా్థనములో 

ఒరరు సాితి అయితే - ఏ పని చేసిన అరృష్టు లు ఉంటాయి. 

అంరరిని ఆరటుకుంటారు. పెరదలన గౌరవిస్్థరు. గురు ద్గ్హం 

9వ సా్థనానికి అరృష్టు లు మరియు ఆధ్యతిి ర విషయాలకు 

కారకాతవ ం వాహస్్థడు. కావున 1, 9 సా్థనాలు / అధిపతులతో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె - ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి.   

 

• అలాగే లగ్నన ధిపతి మరియు 10వ సా్థనాధిపతి ఒరరి సా్థనములో 

ఒరరు సాితి అయితే - వృత్ి, ఉద్యయ గ్ విషయాలలో మంచి 

ఫలితాలు ఉంటాయి అలాగే రాజకీయ యోగ్ం కూడా 

ఉంటంది. 10వ సా్థనానికి శని, బుధ ద్గ్హాలూ వృత్ి, ఉద్యయ గ్ 

విషయాలకు రరాకాతవ ం వహస్్థరు. కావున లగ్న ం/ 10వ సా్థనం 

మరియు 1, 10 అధిపతులతో సిగ్నన ఫీకేయన్్స  ఉంటె - వృత్ి, 

ఉద్యయ గ్, వాయ పారాలలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.  

 

• అలాగే లగ్నన ధిపతి మరియు 12వ సా్థనాధిపతి ఒరరి సా్థనములో 

ఒరరు సాితి అయితే - ఆరోగ్య ం బాగుండదు.                                                 

12వ సా్థనానికి శుద్ర ద్గ్హం సెకు్  విషయాలకు కారరతవ ం 

వహస్్థడు. కావున శుద్ర ద్గ్హానికి 1, 12 సా్థనాలతో/ 

 సా్థనాధిపతులతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  లేరపోతే - సెకు్  మీర ఆసకి ్

ఉండదు.  

 

 

ద్వితీయ  భావము – ధన భావము - కారక గ్రహాలు   
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ఈ భావము – ధనము, సిరి సంపరలు, కుటంబము, ఆహార స్వవ రరణ, 

రంఠధవ ని, ముఖం, దివ తీయ రళాద్తము, ఎడమ రనన  గురించి 

తెలియజేయున. 

1. 2వ సా్థనాధిపతి 2వ సా్థనములో సాితి అయితే  - ధన సంపారన 

బాగుంటంది.  

2వ సా్థనానికి గురు ద్గ్హం - ధనం, సంపర  విషయాలకు 

కారరతవ ం వహస్్థడు. కావున గురు ద్గ్హాంతో 2వ సా్థనం / 

 సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉండ, గురు ద్గ్హం బలంగ్న ఉంటె 

- బాయ ంకు బాయ లన్్స  ధన సంపారన ఇంకా బాగుంటంది. 

అలాగే సంఘంలో మంచి ేరు ద్పతిషులు ఉంటాయి. 

2. 2వ సా్థనాధిపతి కేంద్ర, కోణ సా్థనాలలో సాితి అయి, బుధ 

ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేస్న్న ్  ఉంటె - మంచి వర ్అవుతారు. 

ఎందురంటె 2వ సా్థనానికి బుధ ద్గ్హం ఉపనాయ సము మరియు 

అంరరిని ఆరటుకునేలా మాటిాడే విషయానికి కారరతవ ం 

వహస్్థడు. 

 

3. 2వ సా్థనాధిపతి 5వ సా్థనంలో సాితి అయితే - ధన సంపారన 

బాగుంటంది. అలాగే వీరి సంతానం కూడా అభివృదిిలోకి 

వస్్థరు.  

5వ సా్థనానికి గురు ద్గ్హం సంతానం మరియు తెలివితేటల  

విషయాలకు  కారరతవ ం వహస్్థడు.  

అలాగే 5వ సా్థనానికి కుజ ద్గ్హం అధికారం విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థడు.  

కావున కుజ, గురు ద్గ్హాలతో సిగ్ననఫీకేషన్్స  ఉంటె మంచి ధన 

సంపారనతో పాట మంచి అధికారి సా్థయి ఉద్యయ గ్ంలో 

 సాిరపడతారు. 

 

4. 2వ సా్థనాధిపతి చంద్ర, శుద్ర రలిసి ఏ సా్థనములో సాితి అయిన 

రంటి సమసయ లు మరియు రేచీరటి ఉంటాయి.  

చంద్ర ద్గ్హం 12వ సా్థనానికి రనన  విషయానికి, అలాగే శుద్ర 

ద్గ్హాం 2వ సా్థనానికి రనన  విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థరు. 
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కావున ఈ రండు ద్గ్హాలకు 2 మరియు 12  సా్థనాలతో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె - రంటే సమసయ లు మరింత తీద్వంగ్న 

ఉంటాయి. 

 

5. 2వ సా్థనంలో కుజ ద్గ్హం సాితి అయి, 6వ సా్థనం, మరియు రాహు 

ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె మోసగ్నడు, జూరమాడుతారు. 

రాహు ద్గ్హం 6వ సా్థనానికి మోసం చేయడం విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థడు. అలాగే శని ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  

ఉంటె మోస్థలు చేయడమే వృత్ి అవుతుంది. 

 

6. 2వ సా్థనాధిపతి 7వ సా్థనంలో సాితి అయితే అబాా యి 

/అమిా యికి మంచి జీవిత భాగ్స్థవ మి వస్్థరు.  

అబాా యిలకు శుద్ర ద్గ్హం 7వ సా్థనానికి భారయ  అలాగే 

అమిా యిలకు గురు ద్గ్హం భర ్విషయానికి కారరతవ ం 

వహస్్థరు. వారియొరక  వకిగ్్త రాశి చద్కాలలో ఈ ద్గ్హాలు 2, 7 

 సా్థనాలు / సా్థనాధిపతులతో బలంగ్న సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె - 

ఖచిి తంగ్న వారి జీవిత భాగ్స్థవ మి మంచివారు. 

 

7. 2వ సా్థనాధిపతి 11వ సా్థనంలో సాితి అయితే వృత్ి, ఉద్యయ గ్ 

వాయ పారాలలో మంచి అభివృదిి ఉంటంది.  

గురు ద్గ్హం 11వ సా్థనానికి లాభాలు అలాగే బుధ ద్గ్హం 11వ 

 సా్థనానికి స్వన హతులు, మంచి ద్పతిభ విషయాలకు కారరతవ ం 

వహస్్థరు.కావున 2,11  సా్థనాలు / సా్థనాధిపతులతో గురు , బుధ 

ద్గ్హాలతో కూడా సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె జీవితమంతా 

ఆరిరాపరమైన సమసయ లు రావు. 

 

తృతీయ భావము –భాతృ భావము - కారక గ్రహాలు 
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ఈ భావము – రనిషు సోరరి, సోరరులు. స్థు న చలనము, రగ్ గరి 

ద్పయాణాలు, భావ వయ కీర్రణ శకి,్ శారీరర బలము, ధరి ము, 

లౌకిరమైన తెలివితేటలు, నరములకు సంబందించిన వాయ ధులు 
1. 3వ సా్థనంలో గురు, శుద్ర ద్గ్హాలు సాితి అయితే - సంతాన 

సమసయ లు ఉంటాయి. అలాగే 12వ సా్థనముతో కూడా 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె - సంతానం ఉండదు. 12వ సా్థనానికి శుద్ర 

ద్గ్హం సెర్ కు సంబంధించిన విషయానికి కారరతవ ం 

వహస్్థడు. కావున సంతానం ఉండదు.  

అలాగే వీరు ఎవవ రితోన మాటిాడారు, ఎవరితోనూ స్వన హం 

చేయరు. 

 

2. 3వ సా్థనంలో శుద్ర ద్గ్హం సాితి అయి బలహీనంగ్న ఉంటె - చెడు 

అలవాటి ఉంటాయి. దురిా రుగడు, కామాందుడు, ధన 

సంపారన లేనివాడు. అలాగే రాహు ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  

ఉండ, అలాగే డద్ీలలో రగ్ గరిగ్న  ఉంటె ఈ లక్షణాలు ఎకుక వగ్న 

ఉంటాయి.  

ఒరవేళ ఈ శుద్ర, రాహు ద్గ్హాలు బలంగ్న ఉంటె - కాస ్మంచి 

గుణాలు ఉంటాయి, అలాగే సంగ్తంలో ఇషుం ఉంటంది.  

శుద్ర ద్గ్నహం - 3వ సా్థనానికి సంీతం, అలాగే రాహు ద్గ్హం - 

ఫొటోద్గ్ఫీ విషయాలకు కారరతవ ం వహస్్థరు. కావున 11వ 

 సా్థనం / సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె సంగ్తం దావ రా 

ధన సంపారన ఉంటంది. 

 

3. 3వ సా్థనాధిపతి 4వ సా్థనములో సాితి అయితే - ధన సంపారన 

బాగుంటంది. అలాగే మంచి గుణం ఉంటంది. కానీ చెడు 

అలవాటి ఉనన   జీవిత భాగ్స్థవ మి వస్్థరు.  

అలాగే గురు ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె జీవితమంతా 

సంతోషంగ్న  తృప్తగ్్న ఉంటారు. గురు ద్గ్హం  4వ సా్థనానికి 

సంతోషం, తృప్త ్విషయాలకు కారకాతవ ం వహస్్థడు.  

అలాగే శని ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె ఫైనాని్ యల్ 

 స్వుటస్న్ బాగునన పటి టికీ  భాధలు ఉంటాయి. ఎందురంటె శని 
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ద్గ్హం 4వ సా్థనానికి భారలు ఇవవ డం గురించి కారరతవ ం 

వహస్్థడు. 

 

4. 3వ సా్థనాధిపతి 11వ సా్థనములో సాితి అయితే - అనారోగ్య  

సమసయ లు ఉంటాయి. శని 11వ సా్థనానికి పాదాల విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థడు, కావున శని ద్గ్హంతో కూడా బలంగ్న 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  పాదాలకు సంబంధించిన వాయ ధులు వస్్థయి.  

ఒరవేళ 3వ సా్థనాధిపతి కుజ ద్గ్హంమైతే - ద్పమాదాలు 

జరుగుతాయి, రళ్ళు  విరిగే అవకాశం కూడా ఉంటంది. 

 

5. 3వ సా్థనంలో కుజ ద్గ్హం సాితి అయితే - రసుపడ పని చేస్థరు. 

మంచి విలాసవంతమైన జీవితం ఉంటంది.  

గురు, బుధ  ద్గ్హలు 11వ సా్థనానికి విజయం, స్వన హతులు, 

ద్పతిభ గురించి కారరతవ ం వహస్్థరు, కావున గురు, బుధ 

ద్గ్హాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. 

 

చతుర ాభావము – మాతృ భావము - కారక గ్రహాలు  
ఈ భావము – ఈ భావము ద్పదానంగ్న తలిి, వాహానము,గ్ృహాము, 

సౌఖయ ము గురించి తెలియజేయున.                                                                                                                                          

విదాయ , చర సాిరాస్్లు, వయ వస్థయము, వేరశాస్తస ్అభివృదిి, రాజయ ం, 

విజయము గురించి తెలియజేయున. 

1. 4వ సా్థనంలో శని, రాహు ద్గ్హాలు సాితి అయి, ఈ ద్గ్హాలు 4వ 

 సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె - ఇతరులతో అద్రమ 

సంబంధ్యలు పెటుకుంటారు. 4వ సా్థనానికి శని, రాహు ద్గ్హాలు 

చెడు విషయాలకు కారరతవ ం వహస్్థరు. అలాగే బుధ ద్గ్హం 

4వ సా్థనానికి బంధువుల విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థడు. 

కావున బుధ ద్గ్హంతో కూడా అరనంగ్న సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె - 

మాతృ సమానరాలితో సంభోగ్ం చేస్్థరు. 
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2. 4వ సా్థనములో సూరయ , బుధ ద్గ్హాలు సాితి అయితే - వృత్ిరీతాయ  

ద్పయాణాలు చేస్్థరు, అలాగే ధన సంపారన కూడా 

బాగుంటంది.  

గురు ద్గ్హం 9వ సా్థనానికి దూరపు ద్పయాణాలకు కారరతవ ం 

వహస్్థడు, కావున సూరయ , బుధ ద్గ్హాలతో 9వ సా్థనం మరియు 

గురు ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె అరృష్టు లు వరిస్్థయి, 

అలాగే జీవితంలో ఆరిరాపరమైన సమసయ లు అస్ లు రావు. 

 

3. 4వ సా్థనములో శుద్ర ద్గ్హం సాితి అయితే - అంరరికి 

ఇషుమైనవాడు, ఆసిప్రుడు.  

శుద్ర ద్గ్హం 4వ సా్థనానికి వాహనాలు, సౌరరయ వంతమైన 

జీవితానికి కారరతవ ం వహస్్ంది, కావున 4వ సా్థనాధిపతితో 

కూడా సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండ, 4వ సా్థనంలో బలంగ్న ఉంటె ఈ 

ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. 

 

4. 4వ సా్థనములో బుధ, శుద్ర ద్గ్హాలు  సాితి అయితే - జ్యయ తిషయ ం 

మీర ఆసకి,్ నేరిు కోవాలి అనే తపన ఉంటంది. 8వ సా్థనానికి 

శని ద్గ్హం,  జ్యయ తిషయ  విరయ లో పరిశోధన విషయానికి కారరతవ ం 

వహస్్థడు, అలాగే గురు ద్గ్హం 12, 9  సా్థనాలకు జ్యయ తిషయ  విరయ  

మరియు ఆధ్యయ తిి ర విషయాలకు కారరతవ ం వహస్్థడు, అలాగే 

బుధ ద్గ్హం 12వ సా్థనానికి జ్యయ తిషయ ం మీర ఆసకి ్ఉంటంరనే 

విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థడు, కావున ఈ సా్థనాలతోతో, ఈ 

ద్గ్హాలకు మంచి సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె - జ్యయ తిషయ  వృత్ిలో 

ఉంటారు. 

5. 5వ సా్థనములో కేతు, సూరయ  ద్గ్హాలు ఉంటె - గ్ణితంలో మంచి 

పరిజాానం ఉంటంది.  

గురు, బుధ ద్గ్హాలు 9, 5  సా్థనాలకు విదాయ  విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థరు,కావున గురు, బుధ ద్గ్హాలతో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండ, 5, 9  సా్థనాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె 

గ్ణితంలో Phd చేస్్థరు. 
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పంచమ భావము – పుత్ర భావము - కారక గ్రహాలు   
ఈ భావమున సంతాన భావము అని కూడా అంటారు. 

సౌఖయ ము, బుదిద, విదాయ , కామము, సంభోగ్ము, కోరిరలు, ఆటలు, 

సంీతము, నృతయ  రళలు, వాయ పారము, షేర్ మారక ట్, ఆధ్యయ తిి రత 

చింతన, అత్ గ్నరి ఆసి ్వచ్చి ట, గుండె, వెనన  బాగ్నములన 

తెలియజేయున. 

 

1. 5  సా్థనంలో కుజ ద్గ్హం సాితి అయితే - సంతాన సమసయ లు 

ఉంటాయి, అలాగే దుుఃఖాలు కూడా ఉంటాయి. గురు ద్గ్హం 5వ 

 సా్థనానికి ప్తలిల విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థడు, అలాగే 8వ 

 సా్థనానికి సంతానం విషయానికి నష్టు లు ఇస్్థడు. కావున 5వ 

 సా్థనంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటే సంతానం ఉంటంది. అలాగే 8వ 

 సా్థనంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె సంతాన సమసయ లు ఉంటాయి. 

 

2. 5  సా్థనంలో బుధ, శుద్ర ద్గ్హాలు సాితి అయితే విదాయ వంతులు, 

మంచి గుణం ఉంటంది. ఏ సమసయ నైనా పరిషక రించే 

తెలివితేటలు మంచి ద్పతిభ ఉంటంది. బుధ ద్గ్హం 5వ 

 సా్థనానికి - తెలివితేటలు,  జాానం విషయాలకు అలాగే శుద్ర 

ద్గ్హం 5వ సా్థనానికి సంతోషం విషయానికి కారరతవ ం 

వహస్్థరు. కావున 5వ  సా్థనాధిపతితో కూడా బలంగ్న 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి.   

 

3. 5వ సా్థనాధిపతి 7వ సా్థనంలో సాితి అయితే ఆధ్యయ తిి ర 

విషయాలలో మంచి జాానం ఉంటంది. నీజాయితీపరుడు, 

అలాగే మనోనిద్గ్హం కూడా ఉంటంది. అలాగే మంచి 

గుణాలునన  జీవిత భాగ్స్థవ మి వస్్థరు.  

గురు ద్గ్హం 7వ సా్థనానికి జీవిత భాగ్స్థవ మి విషయానికి మంచి 

ేరు ద్పతిషులు విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థడు. అలాగే బుధ 
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ద్గ్హం 7వ సా్థనానికి వాయ పారం మరియు చెడు ఎపుటి డు 

జరుగుతుంది అనే విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థడు. గురు, 

బుధ ద్గ్హాలకు 5వ సా్థనం / 7వ సా్థనంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె 

ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. 

 

4. 5వ సా్థనంలో సూరయ , శని  ద్గ్హాలు సాితి అయితే కుటంబంతో 

సంతోషంగ్న ఉంటారు. వాయ పారంలో లాభాలు ఉంటాయి. 

అలాగే 10వ సా్థనం / 10వ సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె 

వాయ పారంలో ఊహంచనంతగ్న లాభాలు ఉంటాయి, అలాగే 

మంచి ేరు ద్పతిషులు వస్్థయి. ఎందురంటె సూరయ  ద్గ్హం 10వ 

 సా్థనానికి ెంంబర్ 1  సా్థయి విషయానికి, అలాగే శని ద్గ్హం వృత్ి 

ఉద్యయ గ్నల విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థరు. కావున 10వ 

 సా్థనంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. 

 

5. 5వ సా్థనాధిపతి 9వ సా్థనం లేదా 11వ సా్థనములో సాితి అయితే 

మంచి విదాయ వంతుడు, అంరరికి ఇషుమైనవారు, చినాన  

వయస్లోనే మంచి ేరు ద్పతిషులు సంపాదించ్చకుంటారు.  

గురు, బుధ ద్గ్హాలు 9 మరియు 11  సా్థనాలకు స్వన హతులు, 

లాభాలు, అరృషుం విషయాలకు కారరతవ ం వహస్్థరు. కావున 

గురు, బుధ ద్గ్హాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె - మంచి 

ఉనన తమైన అధికారి సా్థయి ఉద్యయ గ్ంలో ఉంటారు లేదా మంచి 

వాయ పారసా్డగ్న సాిరపడుతారు. 

 

షషటభావము – శ(తు భావము - కారక గ్రహాలు   
ఈ భావము ద్పదానంగ్న  శ(తువులు,రోగ్ములు, ఋణముల గురించి 

తెలియజేయున. 
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తగ్నదాలు, (కూరమైన పనలు, స్వవర వృత్ి, గ్వరన మంట్ 

ఉద్యయ గ్ము, ప్తసినారితనం, దంగ్తనము, మేనమామలు, పోటి 

పరిక్షలలో విజయము, జీరాాశయ వాయ ధుల గురించి తెలియజేయున. 

1. లగ్న ంలో 6వ సా్థనాధిపతి, బుధ ద్గ్హాం రలిసి సాితి అయితే చరి  

సంబంధ వాయ ధులు ఉంటాయి.  

బుధ ద్గ్హం 1వ సా్థనానికి చరి ం గురించి కారరతవ ం వహస్్థడు. 

కావున బుధ ద్గ్హం బలంగ్న ఉండ 6వ సా్థనాధిపతికి చాలా 

రగ్ గరిగ్న అనగ్న 5 డీద్ీలలోపు సాితి అయితే చరి  వాయ ధులు 

ఇంకా ఎకుక వగ్న ఉంటాయి.  

శుద్ర ద్గ్హం 1వ సా్థనానికి అంరం విహాయానికి, అలాగే శని 

ద్గ్హం 1వ సా్థనానికి వెంద్టరలు విషయానికి కారకాతవ ం 

వహస్్థరు. కావున బుధ ద్గ్హానికి మరియు 1వ సా్థనం/ 

 సా్థనాధిపతి లేదా 6వ సా్థనం/సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  

ఉంటె మొఖం మీర కురుపులు, అలాగే జుటు కూడా 

ఊడపోతుంది. 

 

2. 1,6  సా్థనాధిపతులకు రాహు, కేతు ద్గ్హాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  

ఉంటె - తలకు సంబంధించిన వాయ ధులు, లేదా మైద్గేన్స 

సమసయ తో భారపడుతారు.  

సూరయ  ద్గ్హం 1వ సా్థనానికి తల విషయానికి కారరతవ ం 

వహస్్థడు. కావున సూరయ  ద్గ్హముతో కూడా సిగ్నన ఫీకేషన్స్  

ఉంటె తీద్వత ఎకుక వగ్న ఉంటంది. 

శని, కుజ ద్గ్హాలకు 6వ సా్థనంలో సాితి ఐన లేదా 6వ 

 సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉనన - జననేంద్దియ సమసయ లు 

ఉంటాయి.  

 

3. కుజ ద్గ్హం 6వ సా్థనానికి మాగ్వాళు కు జననేంద్దియ 

విషయాలకు రరారతవ ం వాహస్్థడు.  

అలాగే శని ద్గ్హం 6వ సా్థనానికి అనారోగ్య  విషయాలకు 

కారరతవ ం వాహస్్థరు. కావున 6వ సా్థనంతోపాట 8వ సా్థనం/ 
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 సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె - జబుా  యొరక  తీద్వత 

ఎకుక వగ్న ఉంటంది. 

 

4. 6వ సా్థనములో చంద్ర, కుజ ద్గ్హాలు సాితి అయితే ఏద్యఒర 

అనారోగ్య  సమసయ తో బాధపడుతారు.  

చంద్ర ద్గ్హాం 3వ సా్థనానికి ఉప్తరిత్ితులు విషయానికి అలాగే 

కుజ ద్గ్హం 1వ సా్థనానికి రరం్ విషయానికి రరాకాతవ ం 

వహస్్థరు. కావున చంద్ర, కుజ ద్గ్హాలకు 1వ సా్థనము / 

 సా్థనాదిపాతి మారియు 3వ సా్థనాం / సా్థనాదిపాతితో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె ఉప్తరిత్ులకు సంబంధించిన వాయ ధి 

ఉంటంది. 

 

5. 6వ  సా్థనములో సూరయ , శుద్ర ద్గ్హాలు  సాితి అయితే ఏద్యఒర 

అనారోగ్య  సమసయ తో బాధపడుతారు.  

సూరయ  ద్గ్హం 2వ సా్థనానికి రంటి సమసయ లకు కారరతవ ం 

వహస్్థడు. అలాగే శుద్ర ద్గ్హం 2వ సా్థనానికి గంతు విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థడు. కావున ఈ రండు ద్గ్హాలకు 2వ సా్థనం / 

 సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె రంటి సమసయ లు 

ఉంటాయి. అలాగే గంతుకు సంబంధిన వాయ ధి కూడా 

ఉంటంది.  

ఆలాగే ఈ రండు ద్గ్హాల మధ్యయ   5 డద్ీల తేడా ఉంటె - 

అబాా యిలకు - వీరయ ంలో రరలిరలు ఉండవు. అమాి యిలకు 

ెంలవారీ సమసయ లు ఉంటాయి. 

 

 

సపతమ భావము – కళత్ర భావము - కారక గ్రహాలు   
ఈ భావము ద్పదానంగ్న వివాహాము, జీవిత భాగ్స్థవ మి, భారయ , 

భాగ్స్థవ మయ  వాయ పారాల గురించి తెలియజేయున. 
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1. 7  సా్థనాధిపతి 12  సా్థనంలో సాితి అయిన లేదా 12 సా్థనం / 

 సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స   ఉంటె - అబాా యి/అమిా యి 

ఇతరులతో  అద్రమ సంబంధ్యలు పెటుకుంటారు. శుద్ర ద్గ్హం 5 

 సా్థనానికి శృంగ్నరం, అలాగే 7వ సా్థనానికి వివాహం, అలాగే 12వ 

 సా్థనానికి సెకు్ లో ఆనంరం (Sexual Pleasure ) విషయాలకు 

కారరతవ ం వహస్్థరు. 

కావున శుద్ర ద్గ్హానికి 5, 12  సా్థనాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండ  7వ 

 సా్థనంతో  మాద్తం సిగ్నన ఫీకేషన్స్  లేరపోతే - ఇతరులతో అద్రమ 

సంబంధ్యలు ఉంటాయి. 

 

2. 7  సా్థనాధిపతి 5వ సా్థనంలో మరియు 5వ సా్థనాధిపతి 7వ 

 సా్థనంలో సాితి ఐన లేదా ఒరరి నక్షద్తాలలో ఒరరు సాితి ఐన 

జీవిత భాగ్స్థవ మి మంచి మనస్నన వారుగ్న ఉంటారు. గురు, 

శుద్ర ద్గ్హాలు 5వ సా్థనానికి వివాహం ఐన తరువాత రంపతుల 

మధయ  ఉండే  ద్ేమ విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థరు. అలాగే 

7వ సా్థనానికి శుద్ర ద్గ్హం భారయ , అలాగే గురు ద్గ్హం భర ్

విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థరు.  

 

3. 7వ సా్థనాధిపతికి బుధ, గురు, శుద్ర ద్గ్హాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  

ఉండ, 5, 11  సా్థనాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె - జీవిత 

భాగ్స్థవ మి అంరమైన భర ్ / భారయ  లభిస్్థరు. అలాగే మంచి 

మనస్్ , గుణం కూడా ఉంటంది. ఎందురంటె 5, 11  సా్థనాలకు 

గురు, బుధ, శుద్ర ద్గ్హాలు ఒరరినొరరు అరంా చేస్కోవడం, 

స్వన హం గురించి కారరతవ ం వహస్్థరు 

కావున గురు, శుద్ర ద్గ్హాలకు 5, 7  సా్థనాలకు/ సా్థనాధిపతులతో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె వారియొరక  వివాహ జీవితం జీవితమంతా 

ఆనంరంగ్న ఉంటంది. 

 

4. 7వ సా్థనాధిపతి 7వ సా్థనంలో సాితి అయి, సూరయ , శని, రాహు 

ద్గ్హాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె వివాహజీవితం సంతోషరంగ్న 

ఉండదు. ఇతరులతో సంబంధ్యలు, రండవ వివాహం జరిగే 
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అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఎందురంటె 7వ సా్థనానికి సూరయ  

ద్గ్హం రండవ వివాహానికి, అలాగే శని, రాహు ద్గ్హాలు 

ద్పతేయ కించి వివాహ జీవితానికి భారలు ఇవవ డం గురించి 

కారరతవ ం వహస్్థరు. 

 

5. 7వ సా్థనాధిపతితో గురు, బుధ ద్గ్హాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండ, 

దివ సవ భావ రాశులతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె రండవ వివాహం 

జరుగుతుంది. గురు, బుధ ద్గ్హాలు దివ సవ భావ ద్గ్హాలు, కావున 

దివ సవ భావ రాశులు ఏ సా్థనాలైన ఆ సా్థనాలతో/ 

 సా్థనాధిపతులతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె రండవ వివాహం 100% 

జరుగుతుంది. 

 

అషటమ భావము - ఆయుర్ధయా భావము - కారక గ్రహాలు   
ఈ భావము ద్పదానంగ్న ఆయురాద యము, ఆరసిి ర పరిసాితులు, 

మానశిర భారలు, అవమానాలు, రహసయ  ద్పవరన్లు, దురరృషుము, 

శ(తువుల నండ అపాయము, అపజయాలు, షేర ివలన లాభము, 

తలిికి అరృషుము, ఇన్ూ రన్్స  డబాు లు, వీలునామా, ద్పభుతవ  శిక్ష, 

రోడ్ ద్పమాదాలు, రహసయ  అవయములకు రోగ్నలు. 

1. 8వ సా్థనాధిపతి 9వ సా్థనములో సాితి 5 రంటే ఎకుక వ  ద్గ్హాలతో 

9వ సా్థనం/ 9వ సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె 

పూరాాయుస్్  ఉంటంది.  

సూరయ  ద్గ్హం 9వ సా్థనానికి రరి ం, అలాగే గురు ద్గ్హం 

అరృషుం, ఆధ్యయ తిి ర విషయాలకు, అలాగే కేతు ద్గ్హం కూడా 

ఆధ్యయ తిి ర విషయాలకు కారరతవ ం వహస్్థరు. కావున 5 రంటే 

ఎకుక వ ద్గ్హాలలో, ఈ 3 ద్గ్హాలతో తపటి నిసరిగ్న సిగ్నన ఫీకేషన్్స  

ఉండ రాహు ద్గ్హం తపటి  మిగ్తా ద్గ్హాలలో ఏవైనా రండు 
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ద్గ్హాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె - ఎలాంటి అనారోగ్య  సమసయ లు 

ఉండవు. అలాగే పూరాాయుస్్  ఉంటంది. 

 

2. చంద్ర ద్గ్హం 8  సా్థనములో సాితి అయి, బలహీనంగ్న ఉంటె - 

ఏద్యఒర అనారోగ్య  సమసయ తో భాధపడుతుంటారు. శని ద్గ్హం 8 

 సా్థనానికి ఆయురాద యం విషయానికి కారరతవ ం వాహస్్థడు. 

కావున 8  సా్థనము / సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె 

అనారోగ్య  సమసయ లు ఉనన పటి టికీ ఆయురిాయం 

బాగుంటంది. అలాగే శని ద్గ్హం  సా్థనములో సాితి అయితే  

 సా్థనం నండ 8  సా్థనమైతే  సా్థనాధిపతితో చంద్ర ద్గ్హానికి 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉనన  ఆయురిాయం బాగుంటంది.  

ఒరవేళ  విధంగ్న సిగ్నన ఫీకేషన్స్  లేకుండా కుజ ద్గ్హాంతో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె  అనారోగ్య ంతో చనిపోతారు. ఎందురంటె 8 

 సా్థనానికి కుజ ద్గ్హం చనిపోవడం విషయానికి కారరతవ ం 

వహస్్థడు.  

అలాగే చంద్ర, కుజ ద్గ్హాల డద్ీలు  తీద్వత మరింత ఎకుక వగ్న 

ఉంటంది   

 

3. 8  సా్థనాధిపతి లగ్న ంలో సాితి అయితే -  నేన చెప్తటి ందే సతయ ం 

అదే పటిుంచాలి అనే  మొండవాడు, అలాగే పెరదలన  

గౌరవించాడు. అలాగే జీవితమంతా ఏద్యఒర అనారోగ్య  సమసయ  

ఉంటంది.  సూరయ  ద్గ్హము 1వ సా్థనానికి ఆరోగ్య ం విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థడు. అలాగే కుజ ద్గ్హం 1వ సా్థనానికి రరం్ 

విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థడు. సూరయ , కుజ ద్గ్హాలతో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె అనారోగ్య  సమసయ లు ఇంకా ఎకుక వగ్న 

ఉంటాయి. 

 

4. 8వ సా్థనాధిపతి 8వ సా్థనంలో సాితి అయితే - అబాా యి / 

అమిా యి ఇతరులతో లైంగ్నర సంబంధ్యలు పెటుకుంటారు. 

అలాగే చెడు అలవాటి ఉంటాయి. రాహు ద్గ్హం 6వ సా్థనానికి 

మోస్థలు. అలాగే 9వ సా్థనానికి దురరృషుం మరియు దూరపు 
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ద్పయాణాలకు విషయాలకు కారరతవ ం వహస్్థరు. కావున 8వ 

 సా్థనాధిపతికి రాహు ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉండ, 6,9 

 సా్థనాలతో సిగ్ననీఫీకేసన్్స  ఉంటె - చెడు అలవాటి ఉంటాయి, 

ఎరక డో ఇంటికి దూరంగ్న ఉంటారు.    

 

5. 8వ సా్థనములో శని ద్గ్హం సాితి అయితే - మొరటిో రష్టు లు 

ఉనన పటి టికీ వృదాయ పయ ంలో ఆనంరగ్న జీవిస్్థరు.  

అలాగే శని ద్గ్హానికి 2వ సా్థనం / సా్థనాధిపతి మరియు గురు 

ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె ఆస్్లన కూడబెటుకుంటారు, 

అలాగే ఫైనాసియల్ స్వుట్్  బాగుంటంది.  

ఎందురంటె గురు ద్గ్హం 2వ సా్థనానికి సంపర విషయానికి 

కారరతవ ము వాహస్్థడు. కావున వృదాయ పయ ంలో 

సంపాదించ్చకునన  ధనానిన  స్వవ కారయ ద్రమాలకు ఖరిు  చేస్ూ 

సంతోషంగ్న ఉంటారు. 

 

నవమ భావము – భాగ్య భావము - కారక గ్రహాలు   
ఈ భావానిన  పూరవ  పుణయ  సా్థనము మరియు శుభ సా్థనము అలాగే 

ధరి  సా్థనము అంటారు. 

ఈ భావము ద్పదానంగ్న ప్తతృ  విషయములు, జాతకుని సాితి గ్తులు, 

అరృషుము, మత సంబంధ విషయాలు, తీర ాయాద్తలు, వీదేశీ 

ద్పయాణాలు, ఉనన త విదాయ , చటుపరమైన విషయాలు, విజాాన శాస్తసం్, 

మానసిర సవ చఛ త, నేరిు కోవడం, పటాు భిషేరము, సంపరలు, 

(శేయస్్ , కోర్ు వయ వహారములు  

 

1. 9  సా్థనాధిపతి గురు ద్గ్హమై - బుధ ద్గ్హం మరియు 12వ 

 సా్థనముతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె జ్యయ తిషయ  వృత్ిలో ఉంటారు. 

అలాగే గురు ద్గ్హానికి చంద్ర ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండ, ఈ 
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ద్గ్హాలు 5డీద్ీలలోపు ఉంటె - జ్యయ తిషయ ంలో మంచి పరిజాానం 

ఉంటంది.  

బుధ ద్గ్హము 12వ సా్థనానికి జ్యయ తిషయ ం విషయానికి కారరతవ ం 

వహస్్థరు, గురు, చంద్ర ద్గ్హాలు 9వ సా్థనానికి ఆధ్యయ తిి ర 

సంబంధమైన విదాయ  విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థరు. అలాగే  

శని ద్గ్హానికి ఈ  ద్గ్హాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉండ  8వ సా్థనంతో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె జ్యయ తిషయ ంలో ెంంబర్ 1అవుతారు. 

ఎందురంటె శని ద్గ్హం 8వ సా్థనానికి  జ్యయ తిషయ  విరయ లో 

పరిశోధన విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థడు. 

 

2. 9వ సా్థనములో శుద్ర ద్గ్హం సాితి ఐన లేదా 9వ సా్థనం / 

 సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె వివాహం ఐన తరవాత 

వివాహ జీవితం బాగుంటంది, అలాగే అరృష్టు లు కూడా 

ఉంటాయి. శుద్ర ద్గ్హం 9వ సా్థనానికి మంచి పుణయ క్షేద్తాలకు, 

అభివృదిి విషయాలకు కారరతవ ం వహస్్థరు. అలాగే అరనంగ్న 

శుద్ర ద్గ్హం గురు ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉనాన  లేదా గురు 

నక్షద్తాలలో సాితి ఐన ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. 

 

3. 9వ సా్థనాధిపతికి - 2, 10, 11  సా్థనాలు / సా్థనాధిపతులతో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె జీవితంలో ఆరిరాపరమైన సమసయ లు రావు.  

గురు ద్గ్హం 2వ సా్థనానికి ధనం, 10వ సా్థనానికి అడి నిస్తస్వుషన్స, 

11వ సా్థనానికి విజయానికి కారరతవ ం వహస్్థడు. కావున గురు 

ద్గ్హాముతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె - వీరు ఏ పని చేసిన 

అరృష్టు లు ఉంటాయి, అలాగే మంచి ేరు ద్పతిషులు వస్్థయి. 

 

4. 9వ సా్థనాధిపతి మరియు లగ్నన ధిపతి ఒరరి రాశిలో ఒరరు సాితి 

అయిన లేదా ఒరరి నక్షద్తంలో సాితి ఐన మొరటిో సంపారన 

లేరపోయినా తరువాత ధన సంపారన బావుంటంది. అలాగే  7, 

10  సా్థనాలతో మరియు బుధ ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె 

వీరికి మొరటి నండ వాయ పారంలో విజయాలు ఉంటాయి. 
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ఎనరంటె బుధ ద్గ్హం 7, 10  సా్థనాలకు వాయ పారం విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థడు. 

 

5. 9వ సా్థనాధిపతికి 8వ సా్థనం/సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె 

ఆరిరాంగ్న నష్టు లు ఉంటాయి. అలాగే గురు  ద్గ్హానికి 8వ 

 సా్థనంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె ఆరసిి రంగ్న ఆదాయం 

ఉంటంది. గురు  ద్గ్హం 8వ సా్థనానికి ఆరసిి ర ఆదాయం 

విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థడు. 

 

దశమ భావము – ర్ధజ్య భావము - కారక గ్రహాలు   
ఈ భావము ద్పదానంగ్న వృత్ి, ఉద్యయ గ్నల గురించి తెలియజేస్్ంది . 

ప్తతృ రరి లు, సంఘములో ేరు ద్పతిషులు, విజయము, టీచింగ్ 

వృత్ి, ఆశయాములు, డార ుర్, వయ వస్థయము, వాయ యామ (కీడలు, 

తొడలు మరియు మోకాళ్ళు . నాణయ త, అధికారం, ద్పవరన్ 

 

1. 10వ సా్థనాధిపతి 9వ సా్థనములో సాితి అయితే ధన సంపారన 

బాగుంటంది, వృత్ి, ఉద్యయ గ్ వాయ పారాలలో మంచి అభివృదిి 

ఉంటంది.  

కుజ ద్గ్హం 10వ సా్థనానికి  కారయ నిరావ హర అధికారం, అలాగే 

గురు ద్గ్హం మేనేజి్ ంట్ అలాగే బుధ ద్గ్హం వృత్ి విషయానికి 

కారరతవ ం వాహస్్థరు. కావున 10వ సా్థనం . 10వ సా్థనాధిపతితో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె ఈ ఫలితాలు ఇంకా బాగుంటాయి. 

 

2. 10వ సా్థనాధిపతి 11వ సా్థనములో సాితి అయితే ధన సంపారన 

బాగుంటంది, అలాగే భూ సంబంధ వాయ పారాలలో లాభాలు 

బాగుంటాయి. కుజ, శని, కేతు ద్గ్హాలు 4, 10, 11  సా్థనాలు / 
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 సా్థనాధిపతులతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  భూ సంబంధ వాయ పారంలో 

లాభాలు ఉహంచనంతగ్న ఉంటాయి. ఈ ద్గ్హాలతో ఏ ఒర 

 సా్థనంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  లేరపోయినా భూ సంబంధ వాయ పారం 

ఉండదు, కానీ మంచి బిలిడంగ్ రటుకుంటారు. ఎందురంటె  కుజ, 

శని, కేతు ద్గ్హాలు భూములు / పొలాలు / బిలిడంగ్్  విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థరు. 

 

3. 10వ సా్థనాధిపతి మరియు 2వ సా్థనాధిపతి ఒరరి రాశిలో ఒరరు 

 సాితి ఐన లేదా ఒరరి నక్షద్తంలో ఒరరు సాితి ఐన వాయ పారం 

చేస్్థరు. గురు ద్గ్హం 2వ సా్థనానికి సంపర విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థడు కావున 2వ సా్థనం/ సా్థనాధిపతితో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె వాయ పారం ఇంకా బాగుంటంది. 

 

4. 10వ సా్థనాధిపతి మరియు 6వ సా్థనాధిపతి ఒరరి రాశిలో ఒరరు 

 సాితి ఐన లేదా ఒరరి నక్షద్తంలో ఒరరు సాితి ఐన ద్పభుతవ  

ఉదయ గ్ం వచేి  అవకాశాలు ఎకుక వగ్న ఉంటంది.  

శని ద్గ్హం 6వ సా్థనానికి గ్వరన మంట్ సరీవ స్న్ విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థడు. అలాగే సూరయ , చంద్ర ద్గ్హాలు కూడా 6వ 

 సా్థనానికి మంట్ సరీవ స్న్ విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థరు. 

కావున ఈ ద్గ్హాలతో తపటి నిసరిగ్న 6, 10  సా్థనాలతో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె ద్పభుతవ  ఉదయ గ్ం ఖచిి తంగ్న వస్్ంది. 

 

5. 10వ సా్థనములో సూరయ , కుజ ద్గ్హాలు సాితి అయి, శని, బుధ 

ద్గ్హాలకు కూడా 10వ సా్థనం/ సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  

ఉనన  లేదా 10వ సా్థనాధిపతి కేంద్ర సా్థనాలలో సాితి అయి, శని, 

బుధ ద్గ్హాలతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె నాయ య సంబంధ వృత్ిలో 

ఉంటారు. శని, బుధ ద్గ్హాల రలయిర లాయర్ / లా విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థరు. కావున ఈ రండు ద్గ్హాలు 5 డీద్ీలలోపు 

ఉంటె లాయర్ వృత్ి మంచి లాభస్థటిగ్న ఉంటంది. 
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ఏకదశ భావము – లాభ భావము కారక గ్రహాలు   
ఈ భావము ద్పదానంగ్న లాభాల  గురించి తెలియజేస్్ంది . 

అనిన  విధముల లాభము, వాయ పారాలలో లాభము, అబివృదిద, 

ముత్ాతల ఆసి ్లభించ్చట, స్వన హతులు, ఆశయములు పలించ్చట, 

స్ఖవంతమైన జీవతము, బహుమతులు, ఎడమ చెవి, ముఖయ మైన 

రస్్థవేజులు, చికిత్  వలన రోగ్ములు నయమగుట, తలిి 

ఆయురాద యము, ఎనిన రలు. 

1. 11వ సా్థనాధిపతి లగ్న ంలో సాితి అయితే మంచి ధన సంపారన 

ఉంటంది. అలాగే అంరం, అలంరరణ మీర మోజు ఎకుక వగ్న 

ఉంటంది.  

శుద్ర ద్గ్హం 1వ సా్థనానికి సౌంరరయ ం, 2వ సా్థనానికి 

రనబొమి లు, 5వ సా్థనానికి సినిమా రంగ్ం విషయాలకు 

కారరతవ ం వహస్్ంది. స్న్ కావున శుద్ర ద్గ్హానికి 11వ సా్థనంతో 

పాట 1, 2, 5  సా్థనాలు / సా్థనాధిపతులతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె 

సినిమాలలో నటించాలనే కోరిర బలంగ్న ఉంటంది. అలాగే 

అరనంగ్న బుధ ద్గ్హంతో కూడా సిగ్నన ఫీకేసన్స ఉంటె - 

ఖచిి తంగ్న సినిమా రంగ్ంలో సాిరపడపోతారు.  

బుధ ద్గ్హం 5వ సా్థనానికి ఆటలు / నటన విషయానికి 

కారరతవ ం వహస్్థడు. 

 

2. 11వ సా్థనంలో బుధ, శుద్ర ద్గ్హాలు సాితి అయితే మంచి గుణాలు 

ఉనన వారు. ఆధ్యయ తిి ర విషయాలలో ఆసకి ్ఎకుక వగ్న 

ఉంటంది.  

శుద్ర ద్గ్హం  4వ  సా్థనానికి సంతోష్టలు మరియు 

సౌరరయ వంతమైన జీవితం, అలాగే బుధ ద్గ్హం 4వ సా్థనానికి 

కుటంబం, స్వన హతులు విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థరు  

కావున బుధ, శుద్ర ద్గ్హాలకు 4వ సా్థనాం / సా్థనాధిపతితో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె జీవితమంతా సంతోషంగ్న ఉంటారు. 
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అమాి యిల రాశి చద్రంలో ఈ సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె వివాహం 

జరిగ్నన తరువాత స్ఖంగ్న, అంరంగ్న ఉంటంది. 

 

3. 11వ సా్థనాధిపతి శుభ ద్గ్హాలతో అనగ్న బుధ, గురు, శుద్ర 

ద్గ్హాలతో రలిసి ఏ సా్థనంలో సాితి ఐన వృత్ి, ఉద్యయ గ్ 

వాయ పారాలలో అభివృదిి ఉంటంది.  

ఈ మూడు ద్గ్హాలు 9, 10 మరియు 11  సా్థనాలకు అభివుదిద 

విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థరు.  

కావున 9. 10, 11  సా్థనాలు / సా్థనాధిపతులకు సిగ్నన ఫీకేషన్్స  

ఉంటె సాిరాస్్లన సంపాదించ్చకుంటారు, అలాగే 

ఫైనాన్ి యల్ స్వుటస్న్ బాగుంటంది. మంచి ేరు ద్పతిషులు 

కూడా వస్్థయి. 

 

4. 11వ సా్థనాధిపతి మరియు 2వ సా్థనాధిపతి ఒరరి రాశిలో ఒరరు 

 సాితి ఐన లేదా ఒరరి నక్షద్తాలలో సాితి అయితే ధన సంపారన 

బాగుంటంది. అలాగే ఈ అధిపతులతో 1వ సా్థనం / 

 సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె ఫలితాలు ఇంకా 

బాగుంటాయి.  

1వ సా్థనం వయ కిగ్్త జీవితం విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థడు. 

కావున 1వ సా్థనాధిపతి బలంగ్న ఉంటె ధన సంపారనతో పాట 

ఆరోగ్య ం కూడా బాగుంటంది. 

 

5. 11వ సా్థనములో శని ద్గ్హం సాితి అయి, బలంగ్న ఉంటె 

వయ వస్థయం బాగుంటంది. అలాగే కుజ ద్గ్హంతో 

సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె వయ స్థయంలో లాభాలు బాగుంటాయి. 

అలాగే శని, కుజ ద్గ్హాలకు 4వ సా్థనంతో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె 

వయ వస్థయంలో లాభాలు చాల బాగుంటాయి, అలాగే మంచి 

రైతుగ్న ేరు ద్పతిషులు కూడా వస్్థయి.  

ఎందురంటె శని, కుజ ద్గ్హాలు 4వ సా్థనానికి వయ యస్థయ 

భూముల విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థరు. అలాగే ఈ 4వ 
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 సా్థనం జల రాశులైతే వయ వస్థయంలో పెటుబడ తకుక వగ్న 

ఉంటంది, లాభాలు ఎకుక వగ్న ఉంటాయి. 

 

ద్విదశ భావము – వయయ భావము - కారక గ్రహాలు   
ఈ భావము ద్పదానంగ్న అనిన  విధ్యల వయ యము, వృతి వాయ పారాలలో 

నష్టు లు, ఉద్యయ గ్ము పోవుట, ఆటంరములు, ఆనారోగ్య ము, రుణాలు, 

గ్నయాలు, భారయ  మరణము, వీదేశీ ద్పయాణాలు, ఖరిు లు, కుడ 

రనన , కారాగ్నర శిక్ష, హాసిటి టలులో చికిత్   

 

1. 12  సా్థనంలో సూరయ , శని ద్గ్హాలు సాితి అయితే చెడు అలవాటి, 

అనవసరపు ఖరిు లు చేస్్థరు. 

12వ సా్థనానికి శని ద్గ్హం  ఖరిు ల విషయానికి అలాగే రాహు 

ద్గ్హం చెడు పనలు  చేయడం, అలాగే ఖరుి లు, జైలుకు 

వెళడిం విషయాలకు కారరతవ ం వహస్్థరు   

కావున  రాహు ద్గ్హముతో కూడా సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె ఖరిు లు 

ఇంకా ఎకుక వగ్న ఉంటాయి. అలాగే జైలుకు వెళిాల్ి న పరిసాితి 

వస్్ంది. 

 

2. 12వ సా్థనములో సూరయ , శుద్ర ద్గ్హాలు సాితి అయితే - అబాా యి / 

అమిా యికి ఇతరులతో అద్రమ సంబంధ్యలు పెటుకుంటారు. 

యంత సంపాదించిన వీరి రగ్ గర డబుా  నిలవదు. శుద్ర ద్గ్హం 

2వ సా్థనానికి శృంగ్నర స్ఖం గురించి, అలాగే సూరయ  ద్గ్హం 

12వ సా్థనానికి ఆధ్యతిి ర విషయానికి కారరతవ ం వహస్్థరు. 

కావున ఈ రండు ద్గ్హాలు 12వ సా్థనంలో బలహీనంగ్న ఉంటె 

జీవితమంతా ఆరిరా సమసయ లతో బాధపడుతూనే ఉంటారు.  

అలాగే 12వ సా్థనాధిపతితో కూడా సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె ఈ 

తీద్వత ఎకుక వగ్న ఉంటంది.  
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ఒరవేళ ఈ ద్గ్హాలు 12వ సా్థనములో బలంగ్న ఉంటె ఆరిరాంగ్న 

నష్టు లు అంతగ్న ఉండవు. 

 

3. 12వ సా్థనములో గురు, బుధ ద్గ్హాలు సాితి అయితే - మొరటిో 

ధన సంపారన లేకోపోయినపటి టికీ 35 సంవత్ రాల తరువాత 

ధన సంపారన బాగుంటంది. మంచి ేరు ద్పతిషులు వస్్థయి. 

ఒరవేళ 35 సంవత్ రాల తరువాత రాహు మహారశ మొరలైతే 

ధన సంపారన మాములుగ్న ఉంటంది, అపుటి లు చేయాలి్ న 

అవసరం వస్్ంది.  

అలాగే ఒరవేళ 35 సంవత్ రాల తరువాత గురు మహారశ 

మొరలైతే - ధన సంపారన చాల బాగుంటంది, స్వవ చేస్్థరు, 

మంచి ేరు ద్పతిషులు వస్్థయి.  

ఎందురంటె రాహు 12వ సా్థనానికి చెడు విషయానికి, అలాగే 

గురు ద్గ్హం మంచి గురిం్పు ఇవవ డానికి, అలాగే ఆధ్యతిి ర 

విషయాలకు కారరతవ ం వహస్్థరు. 

 

 

4. 12వ సా్థనములో గురు, శుద్ర ద్గ్హాలు సాితి అయి - 7వ సా్థనం / 

 సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్్స  ఉంటె వాయ పారంలో లాభాలు 

ఉంటాయి. ఒరవేళ 12వ సా్థనాధిపతితో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉంటె 

వాయ పారంలో నష్టు లు ఉంటాయి.  

ఒరవేళ 12వ సా్థనాధిపతి బుధ, ద్గ్హమమైతే వాయ పారంలో 

నష్టు లు లేకుండా లాభాలు మామూలుగ్ననే ఉంటాయి.  

బుధ ద్గ్హం 7వ సా్థనానికి వాయ పారం విషయానికి కారరతవ ం 

వహస్్థడు. అలాగే చంద్ర, బుధ ద్గ్హాలు వైశయ  ద్గ్హాలు కావున 

అరనంగ్న  బుధ ద్గ్హనికి  చంద్ర ద్గ్హంతో సిగ్నన ఫీకేషన్స్  ఉనన  

లేదా చంద్ర నక్షద్తంలో సాితి ఐన వాయ పారములో వీరికి లాభాలు 

చాలా బాగుంటాయి. 

 

5. 12వ సా్థనములో చంద్ర, కుజ ద్గ్హాలు సాితి అయితే - మూరుుడు, 

పెరదలంటే ఏ మాద్తం గౌరవం లేనివారు. అలాగే వీరికి వివాహ 
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జీవితం అసలు బాగుండదు. విడపోయి దూరంగ్న ఉంటారు. 

అలాగే ఈ రండు ద్గ్హాలు 5 డద్ీల లోపు ఉంటె తీద్వత మరింత 

ఎకుక వగ్న ఉంటంది.  

ఈ రండు ద్గ్హాలు 12వ సా్థనానికి సోమరితనం మరియు  గ్నలిలో 

మడలు రటుకోవడం విషయాలకు  కారరతవ ం వహస్్థరు.  

కావున 12వ సా్థనములో ఈ రండు ద్గ్హాలు బలహీనంగ్న ఉంటె 

వివాహ జీవిత కాస ్బాగుంటంది. బలంగ్న ఉంటె వివాహ 

జీవితం అస్ లు బాగుండదు.                                                                                                           

 

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 

4. Professions – Government Job or Private Job 

5. Business Astrology 

6. Financial Astrology 
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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. 

 

                                                                                                     
 

 


