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వివాహ సమయము – కృష్ణ  మూర్తి  పద్ధ తి 

పుటి్టన రోజు : సెప్ెింబర్ 9, 1994, మెంగళవారము 

సమయెం    : 20:24:32 

 సలంెం           : హీరాబాద్ 

ఈ అమ్మ యికి వివాహాము ఎప్పు డు జరుగుతుంది అనే విషయము 

గురుంచి కృషణ మూర ిపద్దతిలో (KP System) ఇప్పు డు వివరుంగా 

వీశ్లషేణ పద్దతిలో తెలుసుకుందాము  

వివాహెం  
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Significators Table – సిగి్న ఫికేటర్్  పటి్టక 

 

 2 5 7 8 11  

PCO ---- చెంద్ర  కేతు, సూరయ , బాహు, 

కుహీ, గురు, శని  

---- ఫొరుు న 

Occ ---- సూరయ   శుద్క, గురు, బాహు   ---- శని 

PCBL ------ బుధ  ----- కేతు, 

సూరయ   

ఫొరుు న  

BL కుహీ  చెంద్ర  బుధ  శుద్క  శని  
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రూల్ : 

1. వివాహాము: 7వ స్థల నము యెకక  కక్షాధిపతి (Sub Lord) 2 లేక 7 

లేక 11  స్థల లంటిట్ట సిగి్న   యితే  వివాహాము హీరుగుతుెం.  

 

2. ఈ వివహెం 2 ,7, 11  స్థల లం క్కక  సిగి కేకేటర్్  ద్గహాంకు 

సెంబెంధిెంచిన మహారశ, భుక్త,ి యిెంతర కాలాంలో 

హీరుగుతుెం.   

 

3. (పేమ వివాహాము : 5 వ స్థల నము యెకక  కక్షాధిపతి (Sub 

Lord) 2,5,7, 11  స్థల లంకు లాలా బంెం   సిగి్న   యితే     

(పేమ వివాహాము హీరుగుతుెం.  

 

4. KP New Ayanamsa దా్వ ర బర్ ిలార్ ివేసుకోవడము హీరిగ్నెం. 

గమనిచగంరు  

 

 

నోట్ : KP పరదతిలో లార్ ివేసుకుని  తరువాత పునరూూ  దోషము 

(Punarphoo Dosha) వెంద్వ లేద్వ చూడాలి  

 

• పునరూూ  యిెంటే శని ద్గహము చెంద్ర ద్గహానిక్త చెం.న 

నక్షద్తములో వలి  లేద్వ కక్షాధిపతిటి సెంబరము వలి  లేద్వ 

• చెంద్ర ద్గహము శని నక్షద్తములో వలి  లేద్వ శని వలి  

 స్థల నము ుంెం    వ స్థల నములో కా  7 వ స్థల నములో కా  1   వ 

 స్థల నములో కా  చెంద్ర ద్గహాము వలి  పునరూూ  యిెంరురు  

 

• పైన చప్పూ న విరెం  శని చెంద్ర ద్గహాం మరయ  పునరూూ కు 

సెంబెం.ెంచిన రేంషన్ వెంటే వివాహాము ఆంసయ ము 

యివతుెం. లేద్వ వివాహాము కు.రిన తరువాత కాన్ి ల్ ఆయె 

యివకాశాలు ఉెంరుతే  
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• బాశి చద్కములో మీన ంగి ము 27 14 48  (గీంలో ప ెం. 

 

• చెంద్ర ద్గహము : కనయ  బాశిలో 1 27 44  (గీంలో ప ెం.  బాశాయ  

ధిపతి – బుధ ద్గహము, నక్షయ ద్ా.పతి – సూరయ  ద్గహము – 

కక్షాయ .పతి – గురు ద్గహము 

 

• శని  ద్గహము : కనయ  బాశిలో 14  56  4  (గీంలో ప ెం.  బాశాయ  

ధిపతి – శనిద్గహము, నక్షయ ద్ా.పతి – బాహు  ద్గహము – 

కక్షాయ .పతి – కేతు  ద్గహము 

 

• ఈ రెండు ద్గహాంకు సెంబెం.ెంచిన రిలేషన్్  చూస్త ిశని చెంద్ర 

ద్గహాంకు సిగి్న ఫికేసన్్  లేవ  కాబటి్ట ఒకవేళ మ్యయ రేజ్ కు.రి  

కాని్ ల్ కాదు యిని చపూ వచ్చు   

 

 

ఇక విశ్లేషణ  పద్దతిలోకి వెళ్ళితే – 
• 7 వ  స్థల నము యెకక  సబ్ లార్ ్గురు ద్గహము – ఇకక డ పటి్టక 

గమనిస్త ి– 7 వ స్థల నములో సితిి  మరియు PCO లో కూడా 

వలి డు  మిగా ఏ స్థల నములో లేదు  కాకపో  తుం బాశి 

ుంెం  2 వ స్థల లనిి  చూసిులి డు యిలాగే 4 వ స్థల లనిి  

చూసిులడు  

 

• ఇకక డ 2 వ  స్థల నము కుటెందనిి  యిలాగే 4 వ  స్థల నము 

గృహానిి  తెలియజేసిుెం. కాదటి్ట మ్యయ రేజ్ హీరుగుతుెం. యిని 

చపూ వచ్చు   11 వ  స్థల నముటిట్ట సిగ్ని   యితే  ఇెంకా 

దగుటెం.  
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• 7 వ స్థల నము క్కక  సి్థర్ లార్ ్కుహీ ద్గహాము – ఇకక డ పటి్టక 

గమనిస్త ి– 7 వ స్థల నములో PCO లో వెం.  యిలాగే 2 వ 

 స్థల నములో వెం.  యిలాగే   వ స్థల లనిక్త కూడా యిధిపతి    వ 

 స్థల నముటి సిగి్న   యితేెం. కావన వివాహెం హీరిగ్నన తరువాత 

యిరృషమిు కూడా కంసి వసిుెం.    వ స్థల నము యిరృషి్టనిి  

ఇసిుెం.  

 

నోట్ : మనకు ఎకుక వ   11 వ స్థల నముటిట్ట కూడా సెంబెంద్వలు 

కనిప్పoచలేదు కావన  యిపుూ డు 5 వ స్థల నముటిట్ట కూడా సెంబెంద్వలు 

ఉలి యా  లేద్వ యిని కూడా చూడవచ్చు  

 

• 11 వ  స్థల నము యెకక  సబ్ లార్ ్బుధ ద్గహాము – 5 వ స్థల నములో 

వెం. యిలాగే 7 వ  స్థల నములో కూడా వెం.  

 

• ఇకక డ 5 వ స్థల నము ద్పేమ  వయ వహాబాం గురిెంచి 

తెలియజేసిుెం. యింగే మ్యయ రేజ్ ఐన తరువాత రెంపతుం 

మరయ  వెండే ద్పేముం కూడా తెలియజేసిుెం.  

 

మ్యారేజ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? 
• ద్పసిుతము బాహు మహా రశలో గురు భుక్త ిఏ(ప్పల్ 2 18 ుంెం  

సెప్ెింబర్ 2 2  వరకు వెంటెం.                                                                                                                           

ఈ గురు భుక్త ిలో శుద్క యిెంతర కాంము మే 2 1  ుంెం  యికిోబర్ 

2 1  వరకు వెంటెం.                                                                                                                              

ఈ కాంములో మ్యయ రేజ్ హీరుగుతుెం. యిని Prediction ఇవా టెం 

హీరిగ్నెం.  

 

• బాహు ద్గహము గురు ద్గహముటి వలి డు  బాహు గురు 

నక్షద్తములో వెం.  
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• గురు ద్గహాము యిమా్య తేంకు భర ిగురిెంచి తెలియజేసిుెం.  

 

• యిలాగే శుద్క ద్గహాము 2 వ స్థల లనిి  చూసిుని .  

 

• యిలాగే నవాెంశలో మీల ంగి ము యివతుెం.   గురు ద్గహము 

నవాెంశ ంగి ములో వలి డు  ఈ ంగి ము ుంెం  7 వ 

 స్థల లనిి  యిలాగే   వ స్థల నములో ఉని  శుద్క ద్గహానిి  

చూసిులి డు  

 

• కావన పైన చప్పూ న కాంములో యిన  మే 2 1  ుంెం  

యికిోబర్ 2 1 లో హీరుగుతుెం.  

 
ఇకక డ నవెంశా చద్కెం ఇవా డెం హీరిగ్నెం. గమనిచగంరు 
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ప్రేమ వివాహుం – గ్రహాలు మరియు స్థానాలు 
 

రూల్ 1. 

• 1వ స్థల నెం, 5వ స్థల నెం మరియు 7వ స్థల నెం – ఈ  స్థల లధిపతుంటి 

మరియు నక్షద్ాధిపతుంటి మరియు సబ్ లార్్్  టి 

ఒకరికోకక రిక్త సిగి కేకేసన్్  ఉెండాలి 

 

రూల్ 2. 

• 4,7,8,11  స్థల లలు  మినన, వృచిు క మరియు మీన బాశులు  

చెంద్ర, కుహీ, శుద్క, బుధ మరియు బాహు ద్గహాంటి స్థల నముటి 

సిగ్ని ఫికేసన్్  వలి  ంవ్ మ్యయ రేజ్ యివతుెం.  

 

రూల్ 3. 

• 5, 7 మరియు 9  స్థల లం మరయ  మెంచి సిగి్న ఫికేసన్్  వలి  

ద్పేమ వివాహెం యివతుెం.  

 

1. 5వ స్థల లధిపతి 7వ స్థల నములో వలి  

2. 7వ స్థల లధిపతి 5వ స్థల నములో వలి  

3. 5 వ స్థల లధిపతి 9వ స్థల నములో వలి  

4. 9వ స్థల లధిపతి 5వ స్థల నములో వలి  

5. రృషి్టంుం కూడా పరిగణలోక్త తీసుకోవాలి  

 

రూల్ 4. 

• D9 లార్ ిలో – ఎకుక వ  గీ)లు లేక తకుక వ  గీ)లు వలి  

ద్గహాలు – 5 వ స్థల నములో వలి  ంవ్ మ్యయ రేజ్ యివతుెం.  
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రూల్ 5. 

• శుద్క, కుహీ మరియు చెంద్ర ద్గహంటిట్ట 7వ స్థల నముటి 

సిగ్ని ఫికేసన్్  వలి  ంవ్ మ్యయ రేజ్ యివతుెం.  

• ఈ 5 రూల్్  మొరట్ట రూల్ టి పాట నలుగు రూల్్  లో రెండు 

సరిపో  100% ఖచిు తెం  ద్పేమ వివాహము హీరుగుతుెం.  

 

మరొక ప్రధానమైన విషయుం – 
• కుహీ, శుద్క ద్గహాంకు ఒకరికోకక రిక్త సిగ్ని ఫికేసన్్  ఉని  

తరువాతనే ఈ 5 రూల్్  ుం పరిగణలోక్త తీసుకోవాలి  

 

• ఎెందుకెంటె – బాశి చద్కములో ఈ రెండు ద్గహాంకు 

సిగి కేకేసన్్  ఉెంటెనే వారిక్త వివాహెం చేసుకోవాంనే కోరిక 

ఉెంటెం.  

 

ప్రేమ వివాహుం – ఎప్పుడు జరుగుతుంది? 
• 2, 5,7,11  స్థల లంకు చెం.న ద్గహాం క్కక  రశ భుక్త ియిెంతర 

కాలాంలో వివాహము హీరుగుతుెం.  

 

• 2, 5,7,11  స్థల లంకు చెం.న ద్గహాలు యిెంటే – 2, 5, 7,11 

 స్థల లధిపతులు యిలాగే ఈ స్థల లంలో ఏ ద్గహాలు సిలతి యితే  

ఈ ద్గహాంకు సెంబెంధిెంచిన నక్ష(ాంలో సితిి ఐన ద్గహాలు యిని 

అరథుం   వీట్టనే సిగి కేకేటర్్  యిెంరురు  

 

• ఈ ప్రేమ్ వివాహుం – ఎపుూ డు హీరుగుతుెం. యిని youtube 

వీ యో చేశాుం  ఈ వి యోలో ఉద్వహరణకు ఒక బాశి చద్కెం 
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తీసుకుని - 2, 5,7,11 స్థల లంకు చెం.న ద్గహాం క్కక  రశ భుక్త ి

యిెంతర యిధిపతుంుం ఏ పరదతిలో పరిగణలోక్త తీసుకోవాలి యిని 

వివరిెంచడెం హీరిగ్నెం.   

 

• KP పరదతిలో ఈ సిగి కేకేటర్్  రూల్ 1  % ఖచిు తమైన 

రూల్ యిని చపూ గంుం   

 

• ంవ్ మ్యయ రేజ్ వీ యో లిెంక్  

https://youtu.be/JenzYNWTnJM 
 

 

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 

https://youtu.be/JenzYNWTnJM
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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. 

 

                                                                                                                
 


