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గ్ర హ కారకత్వాలు  
 

 

1. సూర్య  గ్రహాము  

తం(డి, మొదటి సంతానము (కొడుకు), మామగారు, ఇంటో్ల 

పెదదవాడు, కలలు (Dreams), కోరికలు, Adminstrative Skiils, ఉహా, 

ఒక వ్య క్త ియొకక  అంచనాలు,  

నిర్ంతర్ంగా జరిగే  సంఘటనలు, రతములో జరిగిన  

ఫైనానిి యల్ మేటర్సి ,  రాజకీయాలు, రవ్ర్న మంట్కక  

సంబంధంచిన విషయాలు, కన్నన , ఎముకలు, వెన్నన ముక, గండె  
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2. చంగ్ద గ్రహము  

తలో్ల, అతిమమ , ముసలమామ , మదడు, బయం, గ్రయతన ం, మారుు , 

మారుు లు జర్రడం, భావోదేవ్వే రం, మానసిక సమసయ లు, జీవిత 

బారసే్వ మి మిద ఆసక్త ిచూరడం, రరాా శయం, గాయాలు, 

అలసిపోయిన ఫీల్లంగ్ 

 

3. కుజ గ్రహాము  

సోదరుడు (ఆడవాళ్కోు), భర్,ి భావ్, తం(డి తర్ము యెకక  

మరవాళ్ళు , ధైర్య ం,  ఇలోు, బిల్లడంగి్ , వ్హనాలు, వ్య వ్స్వయం, 

శక్త,ి చరుకుదనం 

 

4. బుధ గ్రహము 

చినన  చెలో్ల, ఎడుయ కేషన్, (పేమ కలరడము,(పేమికుడు, 

(పేమికురాలు, మేనమామ, స్నన హితులు, డాకుమంటి్స , 

అలవాటో్క, వాయ పార్ విషయాలు, బాయ ంకు లోన్ి  

అర్ంి చేసుకోవ్డం, విచార్కర్మైన అన్నభూతిని చూపంచే వైఖరి 

అలాగే దాచుకోవ్డం, జ్యయ తిషయ ము నేరుు కోవ్డం, ముఖములో 

సొరసుి  (Elegant Apperaance)  

కమ్యయ నికేషన్ సిక ల్ి  ,హాయ ండ్ రైటింగ్,  మధయ వ్రిగిా, 

ఇరుగపొరుగ వారిగా 

జనర్ల్ నాలెడిి, సోషల్ నాలెడిి. ఇంగిత జా్ఞనము. 

బుధుడు స్త్ర ిగ్రహముతో  కల్లస్న ి స్త్ర ిగ్రహముగాన్న, పురుష 

గ్రహముతో కల్లస్న ిపురుష గ్రహముగా ఉంట్కంది.  

శరీర్ భాగాలపై జా్ఞనం నాలుక, నరాలు, శే్వ స 

 

5. గరు గ్రహాము  

పలోలు, పలోల పుట్కుక, పలోల సంక్షేమం, పలోల భవిషయ తిు, 

ఇంటో్ల గౌర్వ్ము ఉంట్కంది, స్వమాజిక గరింిపు(Social 

Reccgnition), వివాహం తరువాత సెక్యయ రిటీ, ఆలయ ఉద్యయ గాలు, 

Influence, వివాహము దేా ర్ వ్చేు  సంతోషం,  
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జ్యతిషయ  వ్ృతిి, సంపాదన బాగట్కంది(More Wealth), డబుా  

పొదుపు, 

పెదదల ఆశీరేా దం, కుట్కంబ దేవ్త యొకక  దీవెనలు, 

గౌర్వ్గ్రదమైన గ్రదర్శ న (honorable appearance),  

మదడు, ల్లవ్ర్స, పొటు, జననేం(దియ పార్సు (Genital Part) 

 

6. శుగ్క గ్రహము  

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

మొదటి క్యతురు, అకక , వివాహము, పెళ్ళు లో సంతోషము, పెళ్ళ ో

కోసము ఎకుక వ్గా ఖర్ఛ  చేయడము, శుభ కారాయ లు, వినోదాలు, 

కళ్ గ్రదర్శ నలు,  

 

ఇచిు న డబుా , రే కరించబోయే డబుా ,  కోరికలు నెర్వ్వర్డం, 

పొదుపులు, ఆభర్ణాలు, అందమైన గ్రదర్శ న, చర్మ ం ర్ంగలో 

మారుు , మానవ్ బాడీ గ్రంథులు, క్తడీన  సమసయ లు  

 

 

7. శని గ్రహము 

చినన  నానన  (Father younger Brother), నమమ కం, 

లోరం,సిోమతకు తర గ ఉద్యయ రం, జ్ఞతకుడి జనమ  సలిం, ఇంటి 

దేవ్త, కుట్కంబ దేవ్త యొకక  దీవెనలు, తీర్ు లేని అపుు లు, 

జీవితకాలం, దీరాాయువు భయం ( Fear of Longevity), దీర్కాాల్లక 

వాయ ధులు, కష్టు లు, ఆలసయ ము జర్రడం, కర్మ , అంద వికార్ము,  

కాళ్ళు , రంటి సమసయ లు, ఎముకలు, ఎముకలు విరుగట, 

మానసిక సమసయ లు, మలబదదకం. 

 

8. రాహు గ్రహము 

(తండి తరుపు పూరీే కులు, వివాహంలో సమసయ లు, గ్రతిక్యల 

ఆలోచనలు, మర్ణ భయం, వివాహం కోసం చెపు న అబదాాలు, 

వ్వరు కావ్డం , వివాహ సమయములో ద్యపడీ, కోరుు కేసులు, 
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వివాహం చేసుకోవాలనే కోరిక ఉండదు, అసంతృప,ి నిజ్ఞయితీ 

లేని మాటలు, నిసి హాయ  సితితి. 

స్వక నింగ్, x-ray దేా ర్ రోరం ఏమిటనేది తెలుసిుంది. అతయ ంత 

ఖరీదైన వైధయ ం ఉంట్కంది, black magic 

 

 

9. కేతు గ్రహము 

మనమామ తరుపు పూరేీ కులు, కోర్సు కేసులు, ఒంటరితనము, 

వివాహము కోసం ఎదురు చూడడం, వివాహానిక్త సంబంధంచిన 

కోర్సు కేసులు, ఒక గ్రదేశం న్నండి మరొక గ్రదేశ్వనిక్త మారుతునన  

గ్భమలో ఉంటారు, 

ఒక ర్కమైన ఘర్షణ,మాటల భయం (Fear in speech), Spiritual 

Appeareance, దాయ నము, మంగ్తం,  

స్వక నింగ్, x-ray దేా ర్ రోరం ఏమిటనేది తెలుసిుంది. అతయ ంత 

ఖరీదైన వైధయ ం ఉంట్కంది.  

రాహు, కేతు గ్రహాలతో సిగిన ఫికేసని్  లేకుండా వుంటే 

వివాహములో ఎలాంటి సమసయ లు ఉండవు. 
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భావ కారకత్వాలు  
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1వ్ భావ్ము – కార్కతాే లు 

ఇది ఎరు టికీ మార్ు లేని సంబంధాలు లేదా  స్వతి నికులతో ఉనన  

కనెక్షన ోగరించి సూచిసిుంది. వారు తం(డి, తలో్ల, (గాండ్ పేరంటి్స , 

తోబుట్కువులు, జనమ    సతిలం మరియు కుట్కంబ దేవ్త. 

ఆతమ , శరీర్ం, రూపు,ర్ంగ మరియు నైపుణాయ ల గరించి 

తెల్లయజేసిుంది. 

మానవ్ శరీర్ంలో ఇది తలని సూచిసిుంది 

 

2వ్ భావ్ము – కార్కతాే లు 

ఇది కుట్కంబం గరించి సూచిసిుంది, 

సంరద  స్వతి నం, విదయ , గ్రసంరం, ఆహార్ం, కుడి కన్నన , కుట్కంబంలో 

కొతి సభ్యయ ని చేరుు కోవ్డం, ఇంటిక్త బంధువుల రాక, ఏదైనా  

పొందడం, లేఖల రే కర్ణ, బంగారు నరలు  మరియు ఉహించని 

సహాయాలు ఈ రండవ్ భావ్ం న్నండి తెలుసుకోవ్చుు . 

మానవ్ శరీర్ంలో ఇది ముఖం సూచిసిుంది 

 

3వ్ భావ్ము – కార్కతాే లు 

ఇది ధైర్య ం, శక్త,ి గ్రయతాన లు, చినన  తోబుట్కువుల గరించి 

తెల్లయజేసిుంది. 

ఈ 3భావ్ం  దాే రా – తన్న మరియు  తన తోబుట్కువుల ధైర్య  

స్వహస్వల గరించి గణాల గరించి తెల్లయజేసిుంది. 

కుడి చెవి, భ్యజం, ఇంటి అమమ కం, భూమి అమమ కం, ఆహోాదకర్మైన 

ఆనందం, సమాచార్ం, తలో్ల వైదయ  ఖరుు లు, స్వన్నభూతి సే భావ్ం, 

పూరీే కులకు రుణరడి, మత భేదం మరియు కలలు(Dreams).  
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మానవ్ శరీర్ంలో ఇది మడన్న (Neck) సూచిసిుంది 

 

4వ్ భావ్ము – కార్కతాే లు 

ఈ భావ్ం తలో్ల మరియు సుఖాల గరించి సూచిసిుంది. 

జ్ఞతకుడు జీవితంలో స్వధంచిన వ్య వ్స్వయ భూములు, సుఖాలన్న 

తెల్లయజేసిుంది.  

రండవ్ వివాహం, సంబంధాల ఆనందాలు, ఉతు తిి ఆధారిత 

వ్ృతిులు, ఇలోు, భూమి, (పాథమిక విదయ , ఒకరి గ్కమశిక్షణ, గండె, 

బంధువులు మరియు వ్య వ్స్వయ భూమి.  

మానవ్ శరీర్ంలో ఇది చాతి భాగానిన (chest) సూచిసిుంది. 

 

5వ్ భావ్ము – కార్కతాే లు 

ఈ భావ్ం పలోల గరించి, రత  జనమ  యొకక  మంచి రన్నలన్న 

తెల్లయజేసిుంది. 

కీరి ిమరియు రంభీర్మైన సే భావ్ం, మనసిు , సహాయాలు, ఆనందం, 

పలోల అదృషుం, ముతిాత, మంగ్తల ఉరనాయ సం, మేన మామ, 

 జా్ఞనం, దేవుని ఆశీరేా దం, కుట్కంబ దేవ్త, నైపుణయ ం, కోరిక, 

భవిషయ తిు, రీరల్ సితితి , స్వధువుగా మార్డం, వ్వదాలు జపంచడం, 

 పేయోింగ్ కారుడ దేా ర్ సంపాదన , గగ్ర్పు రందం, జూదం, పుసకిాలు 

రాయడం దేా రా లాభం 

మానవ్ శరీర్ంలో ఇది పొటు  భాగానిన సూచిసిుంది. 

 

6వ్ భావ్ము – కార్కతాే లు 
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ఈ భావ్ం వాయ ధులు, అపుు లు, శ(తువులు మరియు వివాహ జీవితం 

న్నండి వ్వరుచేయడం గరించి సూచిసిుంది.  

చెడు సంఘటనలు, కోరుు కేసు, మతిమరుపు, ఆకల్ల, దాహం, 

గ్రమాదం, జైలు శిక్ష, నేర్ వ్య వ్హార్ం, దంర తనం, ద్యపడీ దాే ర్ నషు 

పోవ్డం, చినన  ఉద్యయ రం (Labor Job), ష్టక్తంగ్ సంఘటనలు 

మానవ్ శరీర్ంలో ఇది ఉదర్ం-పొతిి కడుపు -Abdomen 

భాగానిన సూచిసిుంది. 

 

7వ్ భావ్ము – కార్కతాే లు 

ఈ భావ్ం భారసే్వ మి మరియు వివాహం గరించి సూచిసిుంది. 

మానవ్ శరీర్ంలో ఇది ఉదర్ం-పొతిి కడుపు -Abdomen 

భాగానిన సూచిసిుంది. 

మర చారుులో - ఇది భార్య న్న, ఆడ చారుులో - భర్ని్న సూచిసిుంది, 

ఇది వివాహం కోసం సమాజం ఇచిు న గరింిపు గరించి క్యడా 

సూచిసిుంది 

కామం, ఆహోాదకర్మైన ఆనందం, భారసే్వ మయ  వాయ పార్ం, వాయ పార్ 

భారసే్వ మి, స్నన హబంధాలలో గొడవ్లు, గ్రయాణాలు. 

మానవ్ శరీర్ంలో ఇది నడుము భాగానిన సూచిసిుంది. 

 

8వ్ భావ్ము – కార్కతాే లు 

ఈ భావ్ం మంరళ్ సూగ్తం మరియు దీరాాయువు గరించి సూచిసిుంది. 

ఇతర్ల డబుా , కటన ం, లాటరీ, నిధ, సంకలు ం, జీవిత బీమా వ్ంటి 

దే రా ఉహించని సంరద పొందడం.అవ్మానాలు, (పాణానిక్త 

గ్రమాదం, జననేం(దియ భాగాలకు సంబంధంచిన ఇబా ందులు, 
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బానిసతే ం, ఖైదు, అపుు ల వ్లో భాధలు, ఒంటరితనం, తర గని వాయ ధ 

మరియు సోమరితనం 

ఆగ్శయంగా జీవించడం, ఎయిడ్ి  వాయ ధ, వెనిరియల్ వాయ ధ, అకాల 

మర్ణం, హింసించడం, 

స్త్ర ిచారుులో - మంరళ్ సూగ్తం – వ్వరేవారితో సహజీవ్నం  / ఒకరితో 

పారిపోవ్టం 

మానవ్ శరీర్ంలో ఈ భావ్ం . జననేం(దియ, రరాా శయం మరియు 

మల – సూచిసిుంది. 

 

9వ్ భావ్ము – కార్కతాే లు 

ఈ భావ్ం పూరేీ కులు మరియు అదృషుం గరించి సూచిసిుంది.  

రరిపాలన, ఉనన త విదయ ,రత జనమ లో పూరేీ కుల మంచి రన్నల 

గరించి,, తం(డి రరిసితితి లేదా సితితి, జ్ఞతకుడిక్త  అన్నక్యలమైన 

రరిసితితిగరించి, పూరీే కుల దాే రా వ్చేు  ఆసి ిగరించి. 

ఇలోు / అగిన  ఆచారాలు, పూరేీ కులు, కులం, మతం, నౌకాయానం, 

వ్వద జా్ఞనం, సుదీర్ ాగ్రయాణం, తీర్తియాగ్త, ఉపాధాయ యుడు / గరువు, 

దేవాలయాలలో స్నవ్, ఆధాయ తిమ క జా్ఞనం 

మానవ్ శరీర్ంలో ఈ భావ్ం తొడలన్న  సూచిసిుంది.  

 

10వ్ భావ్ము – కార్కతాే లు 

ఈ భావ్ం కర్మ , వ్ృతిి మరియు ఉద్యయ గాల  గరించి తెల్లయజేసిుంది. 

తగిన ఆరితిక ఆదాయంతో క్యడిన ఉద్యయ రం, విదేశీ దేశం న్నండి 

డబుా , వివాహ జీవితం న్నండి వ్వరు, అధకారిక ఉద్యయ గానిక్త మంచి 

అవ్కాశం.  
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ఇంటి సంగ్రదాయాలు, తం(డి చేసిన పాపాలన్న తొలగించడం, 

రవ్ర్న మంట్స జ్ఞబ్, మంగ్తం జపంచడం. 

మానవ్ శరీర్ంలో ఈ భావ్ం మోకాళ్ళు  సూచిసిుంది. 

 

11వ్ భావ్ము – కార్కతాే లు 

ఈ భావ్ం పెదద సోదరీమణులు /సోదరులు మరియు లాభాల గరించి 

సూచిసిుంది. 

కోరికలు, పోస్టు (గాడుయ యేషన్, పహెచ డి, స్నన హితులు, వ్ృతిుల 

న్నండి మరియు ఇతర్ మారాగ ల న్నండి లాభాలు, ఆసి ికోసం చేసిన 

అపుు లు తిరిగి చెలో్లంచడం, లేఖ సమాచార్ మారిు డి దాే రా 

గ్రయోజనాలు. 

మానవ్ శరీర్ంలో ఈ భావ్ం ఎడమ చెవి మరియు చీలమండలు 

సూచిసిుంది. 

 

12వ్ భావ్ము – కార్కతాే లు 

ఈ భావ్ం ఖరుు , నిగ్ద, రడక సుఖాల గరించి సూచిసిుంది. 

నౌకాయానం, విదేశీ గ్రయాణం, సంభోరం, తరువాతి తర్ం, 

 జా్ఞనోదయం, దైవిక నివాసం, ఆతమ హతయ , కుల మారిు డి, విదేశీ 

జీవితం, ఖైదు, వైదయ ం కోసం హాసిు టలోో చేర్డం,  

మానసిక ఉ(ది కతిలు, నిశశ బదం, ఒంటరితనం, పేదరికం. 

తెల్లయని గ్రదేశ్వలు మరియు ఆసుర(తులు / గ్రయోరశ్వలలు 

మానవ్ శరీర్ంలో ఈ భావ్ం ఎడమ కన్నన , పాదాలు ర్కంి  - 

సూచిసిుంది. 
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జ్యోతిష్ో యూట్యోబ్ వీడియోలు 
 

జ్యయ తిషయ ం గరించి Youtubeలో   వీడియోలు చేయడం జరిగింది. ఈ 

విడియోలు చుస్న ిజ్యయ తిషయ ం నేరుు కోవాల్ల అనే ఆసక్త ిఉనన వారిక్త 

చాలా ఉరయోరకర్ంగా ఉంటాయని ఖచిు తంగా చెరు రలన్న  

 

వీడియో 1 – ఒక రోజులోనే ఈజీగా జ్యయ తిషయ ం నేరుు కోండి.               

 

https://youtu.be/nmTxinE8HHg 

 

 

వీడియో 2  – KP రదదతిలో సిరన ఫీకేటరి్స  ఎలా వ్వయాల్ల. 

సిరన ఫీకేటరి్స  వ్వయడం వ్స్న ిగ్రహాల యొకక  బలం తెలుసిుంది   

 

https://youtu.be/W8Yil82HBYQ 

 

వీడియో 3  – ఆయోదయ లో రామ మందిర్ నిరామ ణము ఎపుు డు 

(పార్ంభమవుతుంది?  

అని KP రదదతిలో సంవ్తి ర్ం (క్తతం చెరు డం జరిగింది. 

చెపు నట్కుగానే (పీడిక్షన్ వ్చిు ంది.   

 

https://youtu.be/1OpHQ6cT7og 

 

 

 

https://youtu.be/nmTxinE8HHg
https://youtu.be/W8Yil82HBYQ
https://youtu.be/1OpHQ6cT7og
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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 

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 
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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. 

 

                                                                                                                 


