
॥ शर्ी गणेशाय नमः ॥

జాతక చకర్ం
KARTHIK SWAMY
15/12/1981 6:0 AM
Mumbai,Maharashtra India



మూల వివరాలు

పుటిట్నపుటిట్న తేదితేది 15/12/1981

పుటిట్నపుటిట్న సమయంసమయం 6:0

పుటిట్నపుటిట్న ఊరుఊరు Mumbai,Maharashtra India

అకాష్ంశముఅకాష్ంశము 25 N 19

రేఖాంశమురేఖాంశము 82 E 20

సమయమండలంసమయమండలం 5.5

అయనాంశముఅయనాంశము 23:36:17

సూరోయ్దయంసూరోయ్దయం 06:38:26

సూరాయ్సత్మయంసూరాయ్సత్మయం 17:12:52

ఘట చకర్ం

మాసముమాసము పౌషయ్

తిథితిథి 2,7,12

దినముదినము బుధవారం

నకష్తర్ంనకష్తర్ం అనూరాధ

యోగంయోగం వాయ్ఘత

కరణంకరణం నాగ

జాముజాము 1

చందుర్నిచందుర్ని 12

పంచాంగం వివరాలు

తిథితిథి కృషణ్ పంచమి

యోగంయోగం వైధృతి

నకష్తర్ంనకష్తర్ం ఆశేల్ష

కరణంకరణం కౌలవ

జోయ్తిషయ్శాసత్ర్ వివరాలు

వరణ్ంవరణ్ం విపర్

వశయ్ంవశయ్ం జలచర

యోనియోని మారాజ్ల

గణంగణం రాకష్స

నాడినాడి అంతయ్

జనమ్జనమ్ రాశిరాశి కరాక్టకం

రాశికిరాశికి అధిపతిఅధిపతి చందుర్డు

నకష్తర్ంనకష్తర్ం ఆశేల్ష

నకష్తర్నకష్తర్ అధిపతిఅధిపతి బుధుడు

పాదంపాదం 1

యుంజయుంజ మధయ్

తతవ్ంతతవ్ం జలం

నామాకష్రంనామాకష్రం దీ

పాయపాయ రజతం

లగన్లగన్ రాశిరాశి (ఆసెండెంట్ఆసెండెంట్) వృశిచ్కం

లగన్లగన్ అధిపతిఅధిపతి కుజుడు

మూల వివరాలు
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గర్హాలుగర్హాలు వకీర్భవించివకీర్భవించి ఉనన్ఉనన్ జనమ్జనమ్ రాశిరాశి అంశంఅంశం రాశికిరాశికి అధిపతిఅధిపతి నకష్తర్ంనకష్తర్ం నకష్తర్నకష్తర్ అధిపతిఅధిపతి గృహంగృహం

సూరుయ్డుసూరుయ్డు వృశిచ్కం 29:20:39 కుజుడు జేయ్షఠ్ బుధుడు 1

చందుర్డుచందుర్డు కరాక్టకం 19:41:21 చందుర్డు ఆశేల్ష బుధుడు 9

కుజుడుకుజుడు కనయ్ 05:55:57 బుధుడు ఉతత్ర ఫలుగ్ణి సూరుయ్డు 11

బుధుడుబుధుడు ధనుసుస్ 01:47:54 బృహసప్తి మూల కేతువు 2

బృహసప్తిబృహసప్తి తుల 09:44:30 శుకుర్డు సావ్తి రాహువు 12

శుకుర్డుశుకుర్డు మకరం 10:14:06 శని శర్వణ చందుర్డు 3

శనిశని కనయ్ 26:44:48 బుధుడు చితర్ కుజుడు 11

రాహువురాహువు R కరాక్టకం 00:28:59 చందుర్డు పునరవ్సు బృహసప్తి 9

కేతువుకేతువు R మకరం 00:28:59 శని ఉతత్రాషాఢ సూరుయ్డు 3

ఉదయిసుత్నన్ఉదయిసుత్నన్ వృశిచ్కం 19:56:53 కుజుడు జేయ్షఠ్ బుధుడు 1

మితర్

శతృ

తటసథ్

సూరుయ్డు
వృశిచ్కంవృశిచ్కం

జేయ్షఠ్జేయ్షఠ్

బుధుడు
ధనుసుస్ధనుసుస్

మూలమూల

శని
కనయ్కనయ్

చితర్చితర్

యోగ కారక

మితర్

--

చందుర్డు
కరాక్టకంకరాక్టకం

ఆశేల్షఆశేల్ష

బృహసప్తి
తులతుల

సావ్తిసావ్తి

రాహువు
కరాక్టకంకరాక్టకం

పునరవ్సుపునరవ్సు

తటసథ్

శతృ

--

కుజుడు
కనయ్కనయ్

ఉతత్రఉతత్ర ఫలుగ్ణిఫలుగ్ణి

శుకుర్డు
మకరంమకరం

శర్వణశర్వణ

కేతువు
మకరంమకరం

ఉతత్రాషాఢఉతత్రాషాఢ

గర్హ సిథ్తి
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ఉదయిసుత్నన్ చకర్ం

చం రా

కు శబృసూ

Asc

బు

శు కే

ఆసెండెంట్ లేదా లగన్ం అనేది, జనిమ్ంచిన సమయంలో తూరుప్

దిఙమ్ండలం పై ఉదయిసుత్నన్ రాశి యొకక్ డిగీర్. జనన లేదా లగన్ చారట్ లో

లగన్ం అనేది అతయ్ంత పర్భావవంతమైన మరియు ముఖయ్మైన చిహన్ం. ఈ

రాశి జాతక చకర్ంలో తొలి గృహంగా పరిగణించబడుతుంది, మరియు

ఇతర గృహాల గణన రాశిచకర్ం యొకక్ మిగతా రాశుల కర్మంలో

అనుసరింపబడుతుంది. ఈ విధంగా, లగన్ం అనేది ఉదయిసుత్నన్ రాశిని

మాతర్మేగాక చారట్ లోని అనిన్ ఇతర గృహాలను కూడా విశదీకరిసుత్ంది.

చం రా

Asc

కు శబృసూబు

శు కే

చందుర్ని చకర్ం

బు శు

రా

శచం బృ

Asc

కే

కు

సూ

నవాంశం చకర్ం

జాతక చకార్లు
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సూరుయ్ని చకర్ం

చం రా

కు శబృసూ

Asc

బు

శు కే

ఆరోగయ్ం, శరీర తతవ్ం, శరీరం

హోరా చకర్ం

ASCCancer

కు శు

రా

కే

Leo

సూ

చం

బు

బృశ

ఆరిధ్కత, సిరిసంపదలు, ఐశవ్రయ్ం

దేర్షాక్ణ అంశ చకర్ం
శు శ

సూ రా

కుబృచంబు

కే

Asc

అనన్దముమ్లు, అకక్చెలెల్ళుళ్

చతురాధ్ంశం చకర్ం
శు

Asc

శ

రా

సూ

కుబు

చం బృ కే

అదృషాట్లు, సాథ్నిక అదృషట్ం

పంచమాంశం చకర్ం
కు

Asc

సూ రా

బు

శచంబృ

కే

శు

ఆధాయ్తిమ్కత చూపిసుత్ంది

సపత్మాంశం చకర్ం
కు చం

కే

శు శ

Asc

సూబు బృ

రా

గరాభ్దానం, శిశు జననం

అషట్మాంశం చకర్ం
చం బృ శు
రా కే

కు బు శ

సూ

Asc

దీరాఘ్యువు చూపిసుత్ంది

దశాంశం చకర్ం
సూ కు

చం కేబు శు

బృ శ

Asc

రా

జీవనోపాధి, వృతిత్

దావ్దశ అంశం చకర్ం
శు

Asc

శ రా

సూకుబు

బృ కే

చం

తలిల్దండుర్లు, తలిల్తండుర్ల ఆనందం

విభాజన చకర్ం
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లగన్ రాశి (ఆసెండెంట్) - 19:56:53 ఆకాశమధయ్ం - 29:14:28

గృహంగృహం జనమ్జనమ్ రాశిరాశి భావభావ మధయ్మధయ్ జనమ్జనమ్ రాశిరాశి భావభావ సంధిసంధి

1 వృశిచ్కం 19:56:53 ధనుసుస్ 06:29:49

2 ధనుసుస్ 23:02:45 మకరం 09:35:40

3 మకరం 26:08:36 కుంభం 12:41:32

4 కుంభం 29:14:28 మీనం 12:41:32

5 మీనం 26:08:36 మేషం 09:35:40

6 మేషం 23:02:45 వృషభం 06:29:49

7 వృషభం 19:56:53 జెమిని 06:29:49

8 జెమిని 23:02:45 కరాక్టకం 09:35:40

9 కరాక్టకం 26:08:36 సింహం 12:41:32

10 సింహం 29:14:28 కనయ్ 12:41:32

11 కనయ్ 26:08:36 తుల 09:35:40

12 తుల 23:02:45 వృశిచ్కం 06:29:49

చలిత్ చారట్

రా

చం

కు

శబృసూ బు

Asc

కే

శు

రాశి సీమలు రాశులకు సరిహదుద్ రేఖలు అయినటుల్గా,గృహ సీమలు

అనేవి అదేవిధంగా గృహాల కోసం ఊహాజనిత సరిహదుద్ రేఖలు. సీమ

అనేది గృహం యొకక్ అతయ్ంత ముఖయ్మైన మరియు శకిత్వంతమైన సాథ్నం.

సీమల వదద్ ఉపసిథ్తమై ఉనన్ గర్హాలు అతయ్ధిక పర్భావవంతమైనవై మరియు

గృహం యొకక్ పర్తేయ్కమైన అరధ్ం కలిగి ఉంటాయి.

గృహ సంధులు (పార్రంభాలు)
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బుధుడు

6-2-1978 14:11
6-2-1995 20:11

బుధుడుబుధుడు 5-7-1980 5:38

కేతువుకేతువు 2-7-1981 10:35

శుకుర్డుశుకుర్డు 2-5-1984 7:35

సూరుయ్డుసూరుయ్డు 8-3-1985 18:41

చందుర్డుచందుర్డు 8-8-1986 5:11

కుజుడుకుజుడు 5-8-1987 10:8

రాహువురాహువు 21-2-1990 19:26

బృహసప్తిబృహసప్తి 29-5-1992 17:2

శనిశని 6-2-1995 20:11

కేతువు

6-2-1995 20:11
6-2-2002 14:11

కేతువుకేతువు 5-7-1995 23:38

శుకుర్డుశుకుర్డు 4-9-1996 2:38

సూరుయ్డుసూరుయ్డు 9-1-1997 22:44

చందుర్డుచందుర్డు 11-8-1997 0:14

కుజుడుకుజుడు 7-1-1998 3:41

రాహువురాహువు 25-1-1999 15:59

బృహసప్తిబృహసప్తి 1-1-2000 13:35

శనిశని 9-2-2001 9:14

బుధుడుబుధుడు 6-2-2002 14:11

శుకుర్డు

6-2-2002 14:11
6-2-2022 14:11

శుకుర్డుశుకుర్డు 8-6-2005 2:11

సూరుయ్డుసూరుయ్డు 8-6-2006 8:11

చందుర్డుచందుర్డు 7-2-2008 2:11

కుజుడుకుజుడు 8-4-2009 5:11

రాహువురాహువు 7-4-2012 23:11

బృహసప్తిబృహసప్తి 7-12-2014 23:11

శనిశని 6-2-2018 14:11

బుధుడుబుధుడు 7-12-2020 11:11

కేతువుకేతువు 6-2-2022 14:11

సూరుయ్డు

6-2-2022 14:11
7-2-2028 2:11

సూరుయ్డుసూరుయ్డు 27-5-2022 3:59

చందుర్డుచందుర్డు 25-11-2022 18:59

కుజుడుకుజుడు 2-4-2023 15:5

రాహువురాహువు 25-2-2024 8:29

బృహసప్తిబృహసప్తి 13-12-2024 13:17

శనిశని 25-11-2025 12:59

బుధుడుబుధుడు 2-10-2026 0:5

కేతువుకేతువు 6-2-2027 20:11

శుకుర్డుశుకుర్డు 7-2-2028 2:11

చందుర్డు

7-2-2028 2:11
6-2-2038 14:11

చందుర్డుచందుర్డు 7-12-2028 11:11

కుజుడుకుజుడు 8-7-2029 12:41

రాహువురాహువు 7-1-2031 9:41

బృహసప్తిబృహసప్తి 8-5-2032 9:41

శనిశని 7-12-2033 17:11

బుధుడుబుధుడు 9-5-2035 3:41

కేతువుకేతువు 8-12-2035 5:11

శుకుర్డుశుకుర్డు 7-8-2037 23:11

సూరుయ్డుసూరుయ్డు 6-2-2038 14:11

కుజుడు

6-2-2038 14:11
6-2-2045 8:11

కుజుడుకుజుడు 5-7-2038 17:38

రాహువురాహువు 24-7-2039 5:56

బృహసప్తిబృహసప్తి 29-6-2040 3:32

శనిశని 7-8-2041 23:11

బుధుడుబుధుడు 5-8-2042 4:8

కేతువుకేతువు 1-1-2043 7:35

శుకుర్డుశుకుర్డు 2-3-2044 10:35

సూరుయ్డుసూరుయ్డు 8-7-2044 6:41

చందుర్డుచందుర్డు 6-2-2045 8:11

వింశోతత్రి దశ - I
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రాహువు

6-2-2045 8:11
6-2-2063 20:11

రాహువురాహువు 20-10-2047 12:23

బృహసప్తిబృహసప్తి 15-3-2050 2:47

శనిశని 19-1-2053 1:53

బుధుడుబుధుడు 8-8-2055 11:11

కేతువుకేతువు 25-8-2056 23:29

శుకుర్డుశుకుర్డు 26-8-2059 17:29

సూరుయ్డుసూరుయ్డు 20-7-2060 10:53

చందుర్డుచందుర్డు 19-1-2062 7:53

కుజుడుకుజుడు 6-2-2063 20:11

బృహసప్తి

6-2-2063 20:11
6-2-2079 20:11

బృహసప్తిబృహసప్తి 27-3-2065 0:59

శనిశని 8-10-2067 8:11

బుధుడుబుధుడు 13-1-2070 5:47

కేతువుకేతువు 20-12-2070 3:23

శుకుర్డుశుకుర్డు 20-8-2073 3:23

సూరుయ్డుసూరుయ్డు 8-6-2074 8:11

చందుర్డుచందుర్డు 8-10-2075 8:11

కుజుడుకుజుడు 13-9-2076 5:47

రాహువురాహువు 6-2-2079 20:11

శని

6-2-2079 20:11
6-2-2098 14:11

శనిశని 9-2-2082 15:14

బుధుడుబుధుడు 19-10-2084 18:23

కేతువుకేతువు 28-11-2085 14:2

శుకుర్డుశుకుర్డు 28-1-2089 5:2

సూరుయ్డుసూరుయ్డు 10-1-2090 4:44

చందుర్డుచందుర్డు 11-8-2091 12:14

కుజుడుకుజుడు 19-9-2092 7:53

రాహువురాహువు 27-7-2095 6:59

బృహసప్తిబృహసప్తి 6-2-2098 14:11

పర్సుత్తం నడుసుత్నన్ దశ

దశదశ పేరుపేరు గర్హాలుగర్హాలు పార్రంభపార్రంభ తేదితేది ముగింపుముగింపు తేదితేది

మహరద్శమహరద్శ శుకుర్డు 6-2-2002 14:11 6-2-2022 14:11

అంతరద్శఅంతరద్శ శని 7-12-2014 23:11 6-2-2018 14:11

పర్తయ్ంతరపర్తయ్ంతర దశదశ రాహువు 15-3-2017 21:8 5-9-2017 8:59

సూకష్మ్సూకష్మ్ దశదశ బృహసప్తి 10-4-2017 21:43 4-5-2017 0:54

* దశ సమాపత్మవడానిన్ సూచిసుత్ంది
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భార్మరి (4 సంవతస్రం)

18-1-1981 8:52
18-1-1985 8:52

భార్మరిభార్మరి 29-6-1981 16:52

భదిర్కభదిర్క 18-1-1982 14:52

ఉలక్ఉలక్ 19-9-1982 2:52

సిధధ్సిధధ్ 30-6-1983 4:52

సంకటసంకట 19-5-1984 20:52

మంగళమంగళ 29-6-1984 10:52

పింగళపింగళ 18-9-1984 14:52

ధనయ్ధనయ్ 18-1-1985 8:52

భదిర్క (5 సంవతస్రం)

18-1-1985 8:52
18-1-1990 8:52

భదిర్కభదిర్క 29-9-1985 0:22

ఉలక్ఉలక్ 30-7-1986 9:22

సిధధ్సిధధ్ 20-7-1987 11:52

సంకటసంకట 29-8-1988 7:52

మంగళమంగళ 19-10-1988 1:22

పింగళపింగళ 28-1-1989 12:22

ధనయ్ధనయ్ 29-6-1989 16:52

భార్మరిభార్మరి 18-1-1990 8:52

ఉలక్ (6 సంవతస్రం)

18-1-1990 8:52
18-1-1996 8:52

ఉలక్ఉలక్ 18-1-1991 14:52

సిధధ్సిధధ్ 19-3-1992 17:52

సంకటసంకట 19-7-1993 17:52

మంగళమంగళ 18-9-1993 14:52

పింగళపింగళ 18-1-1994 8:52

ధనయ్ధనయ్ 19-7-1994 23:52

భార్మరిభార్మరి 20-3-1995 11:52

భదిర్కభదిర్క 18-1-1996 8:52

సిధధ్ (7 సంవతస్రం)

18-1-1996 8:52
18-1-2003 8:52

సిధధ్సిధధ్ 29-5-1997 12:22

సంకటసంకట 18-12-1998 16:22

మంగళమంగళ 27-2-1999 16:52

పింగళపింగళ 19-7-1999 17:52

ధనయ్ధనయ్ 17-2-2000 19:22

భార్మరిభార్మరి 27-11-2000 21:22

భదిర్కభదిర్క 17-11-2001 23:52

ఉలక్ఉలక్ 18-1-2003 8:52

సంకట (8 సంవతస్రం)

18-1-2003 8:52
18-1-2011 8:52

సంకటసంకట 28-10-2004 16:52

మంగళమంగళ 17-1-2005 20:52

పింగళపింగళ 29-6-2005 4:52

ధనయ్ధనయ్ 27-2-2006 16:52

భార్మరిభార్మరి 18-1-2007 8:52

భదిర్కభదిర్క 28-2-2008 4:52

ఉలక్ఉలక్ 29-6-2009 4:52

సిధధ్సిధధ్ 18-1-2011 8:52

మంగళ (1 సంవతస్రం)

18-1-2011 8:52
18-1-2012 8:52

మంగళమంగళ 28-1-2011 12:22

పింగళపింగళ 17-2-2011 19:22

ధనయ్ధనయ్ 20-3-2011 5:52

భార్మరిభార్మరి 29-4-2011 19:52

భదిర్కభదిర్క 19-6-2011 13:22

ఉలక్ఉలక్ 19-8-2011 10:22

సిధధ్సిధధ్ 29-10-2011 10:52

సంకటసంకట 18-1-2012 8:52
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పింగళ (2 సంవతస్రం)

18-1-2012 8:52
18-1-2014 8:52

పింగళపింగళ 27-2-2012 22:52

ధనయ్ధనయ్ 28-4-2012 19:52

భార్మరిభార్మరి 18-7-2012 23:52

భదిర్కభదిర్క 28-10-2012 10:52

ఉలక్ఉలక్ 27-2-2013 4:52

సిధధ్సిధధ్ 19-7-2013 5:52

సంకటసంకట 28-12-2013 13:52

మంగళమంగళ 18-1-2014 8:52

ధనయ్ (3 సంవతస్రం)

18-1-2014 8:52
18-1-2017 8:52

ధనయ్ధనయ్ 19-4-2014 16:22

భార్మరిభార్మరి 19-8-2014 10:22

భదిర్కభదిర్క 18-1-2015 14:52

ఉలక్ఉలక్ 20-7-2015 5:52

సిధధ్సిధధ్ 18-2-2016 7:22

సంకటసంకట 18-10-2016 19:22

మంగళమంగళ 18-11-2016 5:52

పింగళపింగళ 18-1-2017 8:52

భార్మరి (4 సంవతస్రం)

18-1-2017 8:52
18-1-2021 8:52

భార్మరిభార్మరి 29-6-2017 16:52

భదిర్కభదిర్క 18-1-2018 14:52

ఉలక్ఉలక్ 19-9-2018 2:52

సిధధ్సిధధ్ 30-6-2019 4:52

సంకటసంకట 19-5-2020 20:52

మంగళమంగళ 29-6-2020 10:52

పింగళపింగళ 18-9-2020 14:52

ధనయ్ధనయ్ 18-1-2021 8:52

భదిర్క (5 సంవతస్రం)

18-1-2021 8:52
18-1-2026 8:52

భదిర్కభదిర్క 29-9-2021 0:22

ఉలక్ఉలక్ 30-7-2022 9:22

సిధధ్సిధధ్ 20-7-2023 11:52

సంకటసంకట 29-8-2024 7:52

మంగళమంగళ 19-10-2024 1:22

పింగళపింగళ 28-1-2025 12:22

ధనయ్ధనయ్ 29-6-2025 16:52

భార్మరిభార్మరి 18-1-2026 8:52

ఉలక్ (6 సంవతస్రం)

18-1-2026 8:52
18-1-2032 8:52

ఉలక్ఉలక్ 18-1-2027 14:52

సిధధ్సిధధ్ 19-3-2028 17:52

సంకటసంకట 19-7-2029 17:52

మంగళమంగళ 18-9-2029 14:52

పింగళపింగళ 18-1-2030 8:52

ధనయ్ధనయ్ 19-7-2030 23:52

భార్మరిభార్మరి 20-3-2031 11:52

భదిర్కభదిర్క 18-1-2032 8:52

సిధధ్ (7 సంవతస్రం)

18-1-2032 8:52
18-1-2039 8:52

సిధధ్సిధధ్ 29-5-2033 12:22

సంకటసంకట 18-12-2034 16:22

మంగళమంగళ 27-2-2035 16:52

పింగళపింగళ 19-7-2035 17:52

ధనయ్ధనయ్ 17-2-2036 19:22

భార్మరిభార్మరి 27-11-2036 21:22

భదిర్కభదిర్క 17-11-2037 23:52

ఉలక్ఉలక్ 18-1-2039 8:52
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సంకట (8 సంవతస్రం)

18-1-2039 8:52
18-1-2047 8:52

సంకటసంకట 28-10-2040 16:52

మంగళమంగళ 17-1-2041 20:52

పింగళపింగళ 29-6-2041 4:52

ధనయ్ధనయ్ 27-2-2042 16:52

భార్మరిభార్మరి 18-1-2043 8:52

భదిర్కభదిర్క 28-2-2044 4:52

ఉలక్ఉలక్ 29-6-2045 4:52

సిధధ్సిధధ్ 18-1-2047 8:52

మంగళ (1 సంవతస్రం)

18-1-2047 8:52
18-1-2048 8:52

మంగళమంగళ 28-1-2047 12:22

పింగళపింగళ 17-2-2047 19:22

ధనయ్ధనయ్ 20-3-2047 5:52

భార్మరిభార్మరి 29-4-2047 19:52

భదిర్కభదిర్క 19-6-2047 13:22

ఉలక్ఉలక్ 19-8-2047 10:22

సిధధ్సిధధ్ 29-10-2047 10:52

సంకటసంకట 18-1-2048 8:52

పింగళ (2 సంవతస్రం)

18-1-2048 8:52
18-1-2050 8:52

పింగళపింగళ 27-2-2048 22:52

ధనయ్ధనయ్ 28-4-2048 19:52

భార్మరిభార్మరి 18-7-2048 23:52

భదిర్కభదిర్క 28-10-2048 10:52

ఉలక్ఉలక్ 27-2-2049 4:52

సిధధ్సిధధ్ 19-7-2049 5:52

సంకటసంకట 28-12-2049 13:52

మంగళమంగళ 18-1-2050 8:52

ధనయ్ (3 సంవతస్రం)

18-1-2050 8:52
18-1-2053 8:52

ధనయ్ధనయ్ 19-4-2050 16:22

భార్మరిభార్మరి 19-8-2050 10:22

భదిర్కభదిర్క 18-1-2051 14:52

ఉలక్ఉలక్ 20-7-2051 5:52

సిధధ్సిధధ్ 18-2-2052 7:22

సంకటసంకట 18-10-2052 19:22

మంగళమంగళ 18-11-2052 5:52

పింగళపింగళ 18-1-2053 8:52

* దశ సమాపత్మవడానిన్ సూచిసుత్ంది
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1
భాగయ్ సంఖయ్

6
మూల సంఖయ్

9
నామ సంఖయ్

మీమీ పేరుపేరు Karthik Swamy

పుటిట్నపుటిట్న తేదితేది 15-12-1981

మూలమూల సంఖయ్సంఖయ్ 6

మూలమూల సంఖయ్సంఖయ్ అధిపతిఅధిపతి శుకుర్డు

సఖయ్సఖయ్ సంఖయ్లుసంఖయ్లు 4,3,9

తటసథ్తటసథ్ సంఖయ్లుసంఖయ్లు 2,5,7

శతుర్శతుర్ సంఖయ్లుసంఖయ్లు 1,8

శుభకరమైనశుభకరమైన రోజులురోజులు గురువారం, మంగళవారం, శుకర్వారం

శుభశుభ రతన్ంరతన్ం हीरा, ओपल

శుభశుభ ఉపరతన్ంఉపరతన్ం जజిరాక్న్, తెలల్ నీలమణి

శుభశుభ దేవతదేవత देवी

శుభశుభ ధాతువుధాతువు వెండి

శుభశుభ వరణ్ంవరణ్ం తెలుపు

శుభశుభ మంతర్ంమంతర్ం ||ओम शुम शुकर्ाय नमः ||

అనుకూలంగా ఉనన్ పాయింటుల్
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మిమమ్లిన్ గురించి

సంఖయ్ 6 కు అధిపతి శుకుర్డు. ఈ 6 సంఖయ్ పర్భావం కారణంగా మీరు

ఆకరష్ణ శకిత్ని కలిగిన వారై ఉంటారు. మీరు పిర్యభాషణ లకష్ణం కలిగి
ఉంటారు, సేన్హితులకు పార్ధానయ్త ఇసాత్రు. ఈ లకష్ణాల కారణంగా
ఇతురుల మిమమ్లిన్ బాగా ఇషట్పడతారు. అందం మరియు అందమైన
వసుత్వులంటే మీకు సహజంగా ఆకరష్ణ ఎకుక్వ. ఈ సంఖయ్ గలిగిన సీత్ర్లు,
పురుషులు వైపు, పురుషులు సీత్ర్ల వైపు ఎకుక్వ ఆకరిష్సుత్లవుతుంటారు. ఆ
అనుబంధాలను కొనసాగించేందుకు వాళల్తో మాటాల్డుతూ ఉండటం మీ
లకష్ణాలోల్ ఒకటి. మీకు కళల పటల్ ఆసకిత్ ఎకుక్వ. దానిన్ వృతిత్,
వాయ్పారంగా ఎంచుకుంటారు. సంగీతం, సాహితయ్ం, చితర్కళ, శిలాప్లు,
మొదలుగు వాటిపై మీకు మకుక్వ. ఆకరష్ణీయ వసాత్ర్లు, అందంగా
అలంకరించిన ఇళల్పై తగిన మోజు కలిగిన వారై ఉంటారు. అతిధి
మరాయ్దలోల్ మీకు మీరే సాటి. ఆఫీసు, ఇంటిని అందమైన వసుత్వులు,
నచిచ్న ఫరిన్చర, కరెట్నుల్, మొదలైన వాటితో అలంకరించడం మీకిషట్ం.
సవ్భావ రీతాయ్ మీకు కాసత్ తలపొగురు ఉంటుంది. ఎదుటి వయ్కిత్ మీ
మాటలిన్ అంగీకరించేలా పర్యతిన్సుత్ంటారు. మీ మాటే చెలుల్బాటు
కావాలనుకోవడం, అసూయ మీ సవ్భావంలో భాగం. పనిలో పోటీని

సహించడం మీకు సాధయ్ం కాదు. ఈ కారణంగా మీరు ఒతిత్డి, తపుప్
చేశాననే భావనకు లోనవుతుంటారు. మనసులు గెలుచుకునేందుకు మీ
నైపుణాయ్నిన్ ఉపయోగించుకుంటారు. అనుబంధాలను నిలిపి ఉంచడంలో
నిషాణ్తులు కావడం చేత మీరు చాలా మంది సేన్హితులను కలిగి
ఉంటారు.

మీకు శుభ సమయం

పాశాచ్తయ్ దృకప్థం పర్కారం ఏపిర్ల్ 21 నుంచి మే 21 వరకు, సెపెట్ంబర 24
నుంచి అకోట్బర 13 వరకు సూరుయ్డు వృషభ, తుల రాశులోల్ ఉంటాడు.
భారతీయ లెకక్ల పర్కారం ఇది మే 13 నుంచి జూన్ 14 వరకు, అకోట్బర 17
నుంచి నవంబర 13 వరకు. ఈ రాశులు శుకర్ గర్హానికి చెందినవి. మారిచ్ 14
నుంచి ఏపిర్ల్ 12 వరకు మీన రాశిలో ఉనన్పుప్డు శుకుర్డు ఉచఛ్సిథ్తిలో
ఉంటాడు. ఆరు సంఖయ్ కలిగిన వారికి ఈ సమయాలోల్ కొతత్ కారయ్కర్మాలు

లేదా ముఖయ్మైన పనులు తలపెడితే శుభం కలుగుతుంది.

మీకు శుభపర్దమైన గాయతీర్ మంతర్ం

శుకర్ గర్హ శుభదృషిట్ నుంచి లబిద్ పొందేందుకు శుకర్ గాయతిర్ మంతార్నిన్ పర్తీ
ఉదయం 11, 21 లేదా 108 సారుల్ పఠించాలి. మంతర్ం || ఓం భృగుజయ
విదామ్హే దివయ్దేహే దీమహీ తనోన్ శుకర్ పర్చోదయాత్||

సంఖాయ్ జోయ్తిషయ్ ఫలం
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రాహువు మరియు కేతువు చందుర్ని యొకక్ రెండు నోడస్ మరియు వైదిక జోయ్తిషశాసత్ర్ంలో వాటిని పూరిత్

సాథ్యి గర్హాలుగా భావించడం జరిగింది. వాటి భారీ కరమ్ పర్భావాల కారణంగా వాటిని అతయ్ంత

భయంకరమైన గర్హాలుగా భావిసాత్రు. అనిన్ 7 గర్హాలు గనక రాహువు మరియు కేతువులకి మధయ్లో

ఉంటే అపుప్డు కాలసరప్ యోగం ఏరప్డుతుంది.

చాలావరకుచాలావరకు కాలసరప్కాలసరప్ దోషందోషం యొకక్యొకక్ పర్భావాలుపర్భావాలు పర్తికూలంగాపర్తికూలంగా ఉంటాయిఉంటాయి, అయితేఅయితే కొనిన్కొనిన్ అనుకూలంగాఅనుకూలంగా

కూడాకూడా ఉండవచుచ్ఉండవచుచ్. భారీగాభారీగా ఉండేఉండే మరియుమరియు రాతిర్కిరాతిర్కి రాతిర్రాతిర్ లేదాలేదా కొదిద్కొదిద్ రోజులరోజుల వయ్వధిలోనేవయ్వధిలోనే సంభవించగలసంభవించగల

ఆకసిమ్కఆకసిమ్క సానుకూలసానుకూల మారుప్లనుమారుప్లను రాహువురాహువు లేదాలేదా కేతువుకేతువు కలగజేసాత్రుకలగజేసాత్రు

అనంత గుళిక వాసుకీ శంఖపాల

పదమ్ మహా పదమ్ తకష్క కరోక్టక

శంఖచూడ ఘటక విషధర శేషనాగ

మీ జాతకంలో కాలసరప్ యోగం

कకాలసరప్ం ఉనన్ది

మీకు, అంత శకిత్మంతంగా పరిగణించని, అపసవయ్ దిశలో ఉండే కాల

సరప్ దోషం ఉంది. కాల సరప్ దోషం మీ జాతకంపై పూరిత్ పర్భావం కలిగి

ఉంది.

కాలసరప్ం పేరు

శంఖచూడ

దిశ

పూరిత్గా అసత్మిసుత్నన్

కాలసరప్ దోషం
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కాలసరప్ దోషం ఫలం
మీ జాతకంలో శంఖచూడ కాల సరప్ యోగం ఉంది. ఈ కారణంగా జాతకుని జీవితంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి మరియు పురోభివృదిధ్కై కృషి చేయాలి.

అయితే, తరువాతి కాలంలో అనిన్ ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. మీ ఉదోయ్గంలో అవరోధాలు ఎదురవవచుచ్ మరియు మీరు ఉదోయ్గంలో తకుక్వ సాథ్యికి

దించబడటం వలల్ బాధపడతారు. ఉదోయ్గం కోలోప్యే అవకాశానిన్ కొటిట్ పారేయలేం. మీరు వాయ్పార రంగం ఉంటే, తరచుగా నషాట్లు ఎదురుక్ంటారు. జాతకుని

మితుర్లు అతనిని మళీళ్, మళీళ్ మోసం చేయడానికి పర్యతిన్సాత్రు. తలిదండుర్లు ఉండడంవలల్ వచేచ్ ఆనందం జాతకునికి లోపిసుత్ంది. మేనమామ లేదా బావమరిది

కారణంగా మోసపోయి బాధపడతారు. కాల సరప్ యోగం కారణంగా పలు మారుల్ జాతకుడు ధన నషట్ం కలిగించే వాయ్ధుల బారిన పడవచుచ్ కాని కొంత కాలం

తరావ్త పరిసిథ్తులు మెరుగుపడతాయి. కాల సరప్ యోగం కారణంగా జాతకునికి రాషట్ర్ం నుండి మరియు పర్భుతవ్ అధికారులతో విభేదాలు రావచుచ్. జాతకుడు చటట్

పరమైన శికష్ ఎదురోక్వచుచ్. వైవాహిక జీవితం బాధాకరంగా, చీకాకుగా ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితం చీకాకుగా ఉంటుంది; చాలా సందరాభ్లలో, శాంతి మరియు

ఆనందం ఉండవు. జాతకుడు చాలా రకాల లావాదేవీలోల్ రాణించాలని పర్యతిన్సాత్డు కాని విజయం సాధించలేడు. అతని సిథ్తి మరియు గౌరవం సాధారణంగా

ఉంటుంది.

కాలసరప్ దోష నివారణోపాయాలు

- ఇంటోల్ విగర్హారాధన సాథ్నం వదద్ లేదా పూజ గదిలో ఒక శకిత్వంతమైన కాల సరప్ యోగ యంతార్నిన్ పర్తిషాట్పన చేసి రోజువారీ దానిని ఆరాధించండి.

- రాహువు యొకక్ దుషప్ర్భావాలను అడడ్గించేందుకు బుధవారం లేదా శుకర్వారం నాడు కాలసరప్ దోష నివారణ పూజ నిరవ్హింపజేసుకోండి.

- రుదార్భిషేకం - శివునికి ఒక సూరయ్ లేదా చందర్ గర్హణం సమయంలో లేదా మహాశివరాతిర్ నాడు కాశీ విశవ్నాథుని ఆలయం లేదా ఏదైనా ఇతర

శివాలయం వదద్ పూజని నిరవ్హించవచుచ్.

- శార్వణ మాసంలో నాగ పంచమి రోజున ఒక ఆలయంలో లేదా ఒక పవితర్ నది తీరంలో ఒక దశాంశ హోమం లేదా యజఞ్ం చేయించుకోండి.

- తాజా ములల్ంగి దానం చేయండి.

- ఒక 14 ముఖాల రుదార్కష్ లేదా 8 + 9 ముఖాల రుదార్కష్ కలయిక ధరించండి.

కాలసరప్ దోషం యొకక్ పర్భావం
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కుజ దోషం అంటే ఏమిటి?
అబాబ్యి లేదా అమామ్యి యొకక్ జాతకచకర్ంలో కుజుడు, సూరుయ్డు, శని, రాహువు లేదా కేతువు

ఉదయిసుత్నన్, నాలగ్వ గృహం, ఏడవ గృహం, ఎనిమిదవ గృహం లేదా పనెన్ండవ గృహంలో ఉనన్పుప్డు

అపుప్డు దానిని కుజదోషం అంటారు.

మరోవైపు, ఈ కుజదోషం గనక రదుద్ కాకపోతే అపుప్డు వారు జీవితంలో అనవసరమైన సమసయ్లు

మరియు ఆటంకాలు ఎదురొక్నే అవకాశం ఉంటుంది.

అందుకే ఒక వయ్కిత్ రాశిచకార్లను పూరిత్గా సరిపోలిక చేయించుకునన్ తరావ్తే అతని/ఆమె వైవాహిక

జీవితం పార్రంభించుకోవాలి. కుజదోషానిన్ సరిగా రదుద్చేయించుకునన్ తరావ్త, జాతకునికి శాంతియుతమైన మరియు సంపనన్మైన జీవితం

పర్సాదించబడుతుంది.

लग्ने व्यये सुखे वािप सप्तमे वा अष्टमे कुजे |
शुभ दृग् योग हीने च पितं हिन्त न संशयम् ||

కుజదోష విశేల్షణ

కుజదోషం ఫలం
మీ జాతకంలో కుజదోషం ఉంది, అయితే అది తకుక్వ పర్భావవంతంగా ఉంది. కుజదోషాలకు సంబంధించిన కొనిన్ నివారణోపాయాలతో దీనిని మరింతగా

తగిగ్ంచవచుచ్.

మొతత్ంమొతత్ం కుజదోషంకుజదోషం శాతంశాతం 18%

కుజదోష విశేల్షణ - I
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గృహం/భావం ఆధారితమైన

మీ జనమ్ పటిట్కలో సూరయ్ గర్హం మొదటి గృహంలో ఉంది.

దృషిట్ ఆధారితమైన

మీ జనమ్ పటిట్కలో ఎనిమిదవ గృహం పై శని దృషిట్ పడుతోంది.

మీ జనమ్ పటిట్కలో మీ మొదటి గృహం పై శని గర్హం దృషిట్ పడుతోంది

మీ జనమ్ పటిట్కలో మీ మొదటి గృహం పై రాహువు గర్హం దృషిట్ పడుతోంది

మీ జనమ్ పటిట్కలో రెండవ గృహం పై కుజుడు దృషిట్ పడుతోంది.

మీ జనమ్ పటిట్కలో ఏడవ గృహం పై సూరుయ్డు దృషిట్ పడుతోంది.

మీ జనమ్ పటిట్కలో ఏడవ గృహం పై కేతువు దృషిట్ పడుతోంది.

కుజదోష నివారణోపాయాలు

- మీ పూజా సాథ్నంలో ఒక శకిత్యుతం చేయబడిన కుజయంతార్నిన్ సాథ్పించుకోండి. తిర్కోణాకారపు కుజయంతర్ం పై ధాయ్నం చేయండి కుజ మంతర్ంతో:

ఓం కార్ం కీర్ం కోర్ం సః భూమాయయ నమః.

- సాయంతర్ం పూట, ఒక ఆంజనేయసావ్మి దేవాలయానిన్ సందరిశ్ంచి, ఒక పేల్ట్ మీద ఎరర్టి కుంకుమ (రోలీ) తో ఒక తిర్భుజాకారం గీసి

ఆంజనేయసావ్మిని సింధూరం లేదా ఎరర్చందనం, ఎరుపు పూలు మరియు ఒక వెలిగించిన దీపంతో ఆరాధించండి.

- మంతర్ంతో ఆంజనేయసావ్మిని పూజించండి : ◌ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा |

కుజదోష విశేల్షణ - II
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ఏలినాటి శని దోషం అంటే ఏమిటి?
ఏలినాటి శని అనేది శనీశవ్రుడు మూడు రాశులోల్, చందుర్డి రాశి, చందుర్నికి ముందు ఉనన్ది మరియు

దాని తరువాత దానిలో తిరుగుతూ ఉండే ఏడునన్ర సంవతస్రాల కాలానిన్ సూచిసుత్ంది. జనమ్ చందర్రాశి

నుండి 12 వ రాశిలోకి శనీశవ్రుడు (శని) పర్వేశించినపుప్డు ఏలినాటి శని మొదలవుతుంది మరియు

జనమ్ చందర్ రాశి నుంచి 2 వ రాశిని శని వదిలివెళిళ్నపుప్డు ముగుసుత్ంది. ఒక రాశి నుండి మరొక

రాశికి తరలడానికి శనికి సుమారు రెండునన్ర సంవరతస్రాల కాలం పడుతుంది కాబటిట్ మూడు

రాశులకు తరలడానికి అది దాదాపుగా ఏడునన్ర సంవతస్రాల సమయం తీసుకుంటుంది అందుకే

దానిని ఏలినాటి (సాడే సాతి) శని అంటారు. సాధారణంగా జీవిత కాలంలో ఒక జాతకంలో ఏలినాటి

శని మూడుసారుల్ వసుత్ంది- మొదటిసారి బాలయ్ంలో, రెండవసారి యవవ్నంలో మరియు మూడవసారి

వృధాధ్పయ్ంలో. మొదటి ఏలినాటిశని పర్భావం విదయ్ & తలిల్దండుర్ల పై ఉంటుంది. రెండవ ఏలినాటి శని వృతిత్, ఆరిధ్కత మరియు కుటుంబంపై పర్భావం చూపిసుత్ంది.

చివరిది అనిన్ంటి కంటే ఎకుక్వగా ఆరోగాయ్నిన్ పర్భావితం చేసుత్ంది.

మీ జాతకంలో ఏలినాటి శని

లేదు, ఇపుప్డు మీకు ఏలినాటి శని దశ నడవడం లేదు.

పరిశీలనపరిశీలన తేదీతేదీ 23-4-2017

సూరయ్సూరయ్ రాశిరాశి ధనుసుస్

చందర్చందర్ రాశిరాశి కరాక్టకం

వకీర్భవించినవకీర్భవించిన శనిశని ? అవునుఅవును

ఏలినాటి శని విశేల్షణ
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పురాతన కాలంనుంచి రతాన్లు అలంకరణల వయ్కీత్కరణలుగా ఉంటూ, నయం చేసేందుకు మరియు రకష్ణ కలిప్ంచేందుకు అతీందిర్య శకుత్లు కలిగి ఉంటాయనే

విషయం అంగీకరించబడినదే. వేద జోయ్తిషశాసత్ర్ం పర్కారం, మన జనమ్ చారట్ లో వాటి సాథ్నాలని బటిట్, మనకి మేలు కలిగించే లేదా కీడు కలిగించే పర్తిధవ్నింపు

పర్భావంగల నిగూఢమైన శకుత్లను గర్హాలు వెలువరిసూత్ ఉంటాయి. పర్తి గర్హానికి కూడా ఆ గర్హం వెలువరించే అవే కాసిమ్క్ రంగు శకుత్లు పర్సరణ చేసే ఏకైక

సంబంధిత జోయ్తిషశాసత్ర్ రతన్ం ఒకటి ఉంటుంది. రతాన్లు సానుకూల కిరణాలను పర్తిబింబించడం దావ్రా లేదా పర్తికూల కిరణాలను శోషించడం దావ్రాగాని

పనిచేసాత్యి. ఆ రతన్ం ఫిలట్ర చేసి కేవలం సానుకూల వైబేర్షన్స్ ని మాతర్మే ధరించినవారి శరీరంలోకి పర్వేశించడానికి అనుమతిసుత్ంది కాబటిట్ తగిన రతన్ం

ధరించడం అనేది ధరించినవారిపై సంబంధిత గర్హం యొకక్ సకారాతమ్క పర్భావానిన్ అధికం చేయగలదు.

లగన్ం యొకక్ అసెండెంట్ (ఉదయిసుత్నన్ దశలో ఉనన్) శరీరం

మరియు దానికి సంబంధించిన పర్తిదానినీ, అంటే, ఆరోగయ్ం,

ఆయుషుష్, పేరు, సిథ్తి, జీవన మారాగ్నికి, మొదలైనవాటిని

సూచిసుత్ంది. సూకష్మ్ంగా చెపాప్లంటే, అది మొతత్ం జీవితం

యొకక్ సారానిన్ సూచిసుత్ంది. అందువలల్ లగాన్ధిపతి కు

సంబంధించిన రతాన్నిన్ జీవితపు రాయి (లైఫ్ సోట్న్) అంటారు.

దాని పర్యోజనాలు మరియు శకుత్లను పూరిత్గా అనుభవించి

అనేవ్షించేందుకు ఒక వయ్కిత్ ఈ రాయిని జీవితాంతం

ధరించవచుచ్ మరియు ధరించాలి.

జీవన రతన్ం

ಹವಳದಹವಳದ

జనన ఛారట్ లో ఐదవ గృహం మరో పవితర్మైన గృహం. ఐదవ

గృహం అనేది మేధసుస్, ఉనన్త విదయ్, పిలల్లు, కొటుట్కొచిచ్ పడే

లాభాలను సూచించేది, ఈ గృహానిన్ పూరవ్ పుణయ్ కరమ్ల, అంటే,

చేసుకునన్ పుణయ్ం, యొకక్ సాథ్నం కూడా. అందుచేత ఇది ఒక

పవితర్మైన గృహంగా పరిగణించబడుతుంది. ఐదవ యింటికి

సంబంధించిన రతన్ంని బెనిఫిక్ లేకా మేలుకలిగించే రతన్ం అని

అంటారు.

కారక రతన్ం

పుషప్రాగముపుషప్రాగము

ఒక జనన ఛారట్ లో తొమిమ్దవ గృహానిన్ భాగయ్ సాథ్నం లేదా

అదృషట్ సాథ్నం అంటారు. ఈ గృహం అదృషట్ం, విజయం,

శుభాశుభాలు మరియు సాధించినవి మొదలైనవాటికి

సంబంధించినది. పూరవ్ జనమ్లోల్ తాము చేసుకునన్ పుణయ్కరమ్ల

కారణంగా ఒకరు అనుభవించగల మంచి ఫలితాలను సూచించే

గృహం ఇది. తొమిమ్దవ గృహాధిపతికి సంబంధించిన రతాన్నిన్

అదృషట్ రతన్ం అంటారు. లక్ కారకాలు ఈ రతన్ం ధరించడం

దావ్రా అదృషట్ కారకాలు వేగవంతమవుతాయి.

అదృషట్ రతన్ం (భాగయ్ రతన్ం)

ముతయ్ముముతయ్ము

రతాన్ల సలహాలు
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జీవన రతన్ం - ಹವಳದ పర్తాయ్మాన్యాలుపర్తాయ్మాన్యాలు Red Agate

వేలువేలు చూపుడు వేలు

బరువుబరువు 6 - 10.25 కేరెట్

దినముదినము మంగళవారం

దైవందైవం కుజుడు

లోహంలోహం బంగారం

వివరణవివరణ
అంగారక గర్హాధిపతయ్ము కలిగి ఉండే రతన్ము పగడము

పగడానిన్ ధరించడం వలల్ ధైరయ్శాలి గా మారి శతుర్ నిరూమ్లన

చెయయ్గలుగుతారు పగడం చేదు ఆతమ్ల నుండి, చేతబడుల

నుండి రకష్ణ కలిప్సుత్ంది

బరువుబరువు మరియుమరియు ధాతువుధాతువు
పగడం కనీసం 6 కారట్స్ కంటే అధిక బరువుతో ఉండవలెను.

పగడానిన్ రాగితో కలిపిన బంగారు ఉంగరం లో ధరించవలెను.

వేలి చరామ్నికి తగులుతూ ఉండేలా వేలి ఉంగరం

చేయించుకోవలెను

ధరించవలసినధరించవలసిన సమయంసమయం
శుకల్పకష్ మంగళవారం ఉదయం సూరోయ్దయానికి ఒక

గంట తరావ్త పగడానిన్ ధరించడానికి అనుకూల

సమయం

మంతర్ంమంతర్ం
पఒకసారి శుదిధ్ చేసిన తరావ్త పూల తోను అగరువతుత్ల

తోను పగడానిన్ పూజించి ఈ కిర్ంది మంతార్నిన్ 108

సారుల్ జపించాలి

◌ॐ कर्ां कर्ीं कर्ौं सः भौमाय नमः

పార్ణపార్ణ పర్తిషట్పర్తిషట్ పర్కిర్యలుపర్కిర్యలు
పగడానిన్ ధరించే ముందు పచిచ్ పాలులో గానీ,

గంగాజలములో గానీ కాసేస్పు ఉంచి శుదిధ్ చెయాయ్లి.

వేలువేలు
మంతర్ం పటించిన తరావ్త పగడం ఉనన్ ఉంగరం – కుడిచేతి

ఉంగరం వేలుకి ధరించవలెను.

పర్తాయ్మాన్యాలుపర్తాయ్మాన్యాలు
లను పగడమునకు పర్తాయ్మాన్యం గా కూడా

ఉపయోగించవచుచ్ను

హెచచ్రికహెచచ్రిక
పగడమును పచచ్తో కాని, వజర్ముతో కాని, నీలం తో కాని,

గోమేదికముతో కానీ, వైధూరయ్ముతో కాని వాటి

పర్తాయ్మాన్యాలతో కాని కలిపి ధరించ కూడదు

జీవన రతన్ం
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కారక రతన్ం - పుషప్రాగము పర్తాయ్మాన్యాలుపర్తాయ్మాన్యాలు Topaz

వేలువేలు చూపుడు వేలు

బరువుబరువు 4 - 5.25 కేరెట్

దినముదినము గురువారం

దైవందైవం బృహసప్తి

లోహంలోహం బంగారం

వివరణవివరణ
గురు గర్హాధిపతయ్ము కలిగి ఉండే రతన్ము కనక పుషయ్ రాగము

కనకపుషయ్ రాగము వలన మంచి ఆరోగయ్ం, తెలివి, ఆసిత్,

దీరాఘ్యుషుష్ , కీరిత్, గౌరవం కలుగును. కనక పుషయ్రాగము చెడు

ఆతమ్ల నించి రకిష్ంచును

బరువుబరువు మరియుమరియు ధాతువుధాతువు
కనక పుషయ్రాగం కనీసం 3 కారట్స్ కంటే అధిక బరువుతో

ఉండవలెను కాని 6, 11, 15 కారట్స్ మాతర్ం

ఉండకూడదు.ధరించవలెను. కనక పుషయ్రాగం బంగారు

ఉంగరం లో ధరించవలెను. వేలి చరామ్నికి తగులుతూ ఉండేలా

వేలి ఉంగరం చేయించుకోవలెను

ధరించవలసినధరించవలసిన సమయంసమయం
శుకల్పకష్ గురువారం ఉదయం కనక పుషయ్రాగం

ధరించడానికి అనుకూల సమయం

మంతర్ంమంతర్ం
पఒకసారి శుదిధ్ చేసిన తరావ్త పూల తోను అగరువతుత్ల

తోను కనక పుషయ్రాగానిన్ పూజించి ఈ కిర్ంది మంతార్నిన్

108 సారుల్ జపించాలి

◌ॐ गर्ां गर्ीं गर्ौं सः गुरवे नमः

పార్ణపార్ణ పర్తిషట్పర్తిషట్ పర్కిర్యలుపర్కిర్యలు
కనక పుషయ్ రాగం ధరించే ముందు పచిచ్ పాలులో గానీ,

గంగాజలములో గానీ కాసేస్పు ఉంచి శుదిధ్ చెయాయ్లి.

వేలువేలు
మంతర్ం పటించిన తరావ్త కనక పుషయ్రాగం ఉనన్ ఉంగరం –

కుడిచేతి ఉంగరం వేలుకి ధరించవలెను.

పర్తాయ్మాన్యాలుపర్తాయ్మాన్యాలు
లను కనక పుషయ్రాగమునకు పర్తాయ్మాన్యం గా కూడా

ఉపయోగించవచుచ్ను

హెచచ్రికహెచచ్రిక
కానక పుషయ్రాగానిన్ వజర్ము, నీలము, గోమేధికము మరియు

వైధూరయ్ము కాని వాటి పర్తాయ్మాన్యాలతో కాని కలిపి ధరించ

కూడదు

కారక రతన్ం
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అదృషట్ రతన్ం (భాగయ్ రతన్ం) -
ముతయ్ము

పర్తాయ్మాన్యాలుపర్తాయ్మాన్యాలు Moon Stone

వేలువేలు
ఉంగరం వేలు or చిటికెన
వేలు

బరువుబరువు 5 - 7.25 కేరెట్

దినముదినము సోమవారం

దైవందైవం చందుర్డు

లోహంలోహం

వివరణవివరణ
చందర్ గర్హాధిపతయ్ం ఉండే రతన్ము ముతయ్ము.ముతయ్ం ధరిచడం

వలన ఆరోగయ్ం, కీరిత్, తేజము సిదిధ్సాథ్యి. ముతయ్ం ధరించడం

వలన ఆ మనిషికి అపారమైన తెలివితేటలు దీరాఘ్యువు

కలుగుతాయి.

బరువుబరువు మరియుమరియు ధాతువుధాతువు
ముతయ్మును సాధరణం గా 2, 4, 6, లేదా 11 కారట్స్

బరువులలో ధరించవచుచ్. ముతయ్ము చేతి వేలి చరామ్నికి

తగులుతూ ఉండేలా వెండి లో వేలి ఉంగరం

చేయించుకోవలెను.

ధరించవలసినధరించవలసిన సమయంసమయం
శుకల్పకష్ సోమవారం రోజున ముతయ్ం దరించ వలెను

మంతర్ంమంతర్ం
पఒకసారి శుదిధ్ చేసిన తరావ్త పూల తోను అగరువతుత్ల

తోను ముతాయ్నిన్ పూజించి ఈ కిర్ంది మంతార్నిన్ 108

సారుల్ జపించాలి

◌ॐ शर्ां शर्ीं शर्ौं सः चन्दर्ाय नमः

పార్ణపార్ణ పర్తిషట్పర్తిషట్ పర్కిర్యలుపర్కిర్యలు
ధరించే ముందు పచిచ్ పాలులో గానీ, గంగాజలములో

గానీ కాసేస్పు ఉంచి శుదిధ్ చెయాయ్లి.

వేలువేలు
మంతర్ం పటించిన తరావ్త ముతయ్ం ఉనన్ ఉంగరం – ఉంగరం

వేలుకి (మూడో వేలు) ధరించవలెను.

పర్తాయ్మాన్యాలుపర్తాయ్మాన్యాలు
లను ముతయ్ము కు పర్తాయ్మాన్యం గా కూడా

ఉపయోగించవచుచ్ను

హెచచ్రికహెచచ్రిక
ముతాయ్నిన్ వజర్ము, నీలము, పచచ్ వైధూరయ్ము కాని వాటి

పర్తాయ్మాన్యాలతో కాని కలిపి ధరించ కూడదు

అదృషట్ రతన్ం (భాగయ్ రతన్ం)
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లగన్ ఫలం - వృశిచ్కం

అధిపతిఅధిపతి కుజుడు

చిహన్ంచిహన్ం తేలు (వృశిచ్కం)

లకష్ణాలులకష్ణాలు జలతతవ్ం

అదృషట్అదృషట్ రతాన్లురతాన్లు సిథ్ర

ఉపవాసఉపవాస దినందినం ఉతత్రం

देहं रूपं च ज्ञानं च वणर्ं चैव बलाबलम् |
सुखं दुःखं स्वभावञ्च लग्नभावािन्नरीक्षयेत ||

వృశిచ్కం ఉచఛ్ంలో గల పర్జలు రహసయ్పరులై, లోతైనవారై, విరమించుకుని ఉండే, గుఢమైనవారై, పునరుతప్తిత్ చేసే లేదా దిగజారేచ్,

కలవకుండా పర్తేయ్కంగా ఉండే, అరథ్ంచేసుకోవడానికి కషట్తరమైన, సాహసోపేతమైన , మనసుకు తోచినటుల్గా పర్వరిత్ంచే, నిలకడగల,

ఆలోచనలో మొండి పటుట్దలగల, సృజనాతమ్క, సీవ్య-ఆధారితులై, సీవ్య నియంతిర్తులై (బహుశా కోరికలతో తపప్), మరియు

మౌనంగా ఉండేవారై ఉంటారు.

ఆధాయ్తిమ్క జోయ్తిషుక్డు ఇసాబెల్ హికీ పర్కారం, ఏ పరిపకవ్త చెందని ఆతమ్ కూడా వృశిచ్కం ఉచఛ్ంతో జనిమ్ంచదు. ఇది ఒక పైకి

పెరుగుతునన్ పవర హౌస్ చిహన్ం. ఉచఛ్ మరియు నీచ తతావ్లు మరత్య్ పోరాటానికి రావాలసిన యుదధ్భూమిని సూచిసుత్ంది.

మీరు పైపైన పర్శాంతంగా కనిపిసాత్రు, కానీ మీరు లోపల చాలా భావోదేవ్గపూరితంగా ఉండవచుచ్. “అలజడిలేని నీరు లోతుగా

పర్వహిసుత్ంది అంటారు కదా. మీరు ఎలల్పుప్డూ ఇతరుల పేర్రణలు తెలుసుకోవాలనుకునే, కానీ మీ సవ్ంతవాటిని ఎనన్డూ వెలల్డించని,

నిశశ్బద్ రకంవారు అయి ఉంటారు.

అవి ఒక సమలేఖనంలోకి తపప్క రావాలి మరియు నీచ తతవ్ం చివరికి

మరణించాలి మరియు ఉచఛ్ తతవ్ం, అంతరాతమ్గా ఉనన్ భగవంతునికి మారగ్ం

ఏరప్రిచి, కటుట్బడి ఉండాలి. శారీరక, భావోదేవ్గ, మానసిక మరియు ఆధాయ్తిమ్క

సాథ్యిలు అనీన్ పర్మేయం కలిగి ఉనాన్యి.

“

మీరు డిటెకిట్వ్ లేదా శోధకునిగా నటించడం ఇషట్పడతారు. మీరు పర్తి విషయం -ఎలా మరియు ఎందుకులు అనీన్ తెలుసుకోవలసిందే.

లగన్ ఫలం

23



ఏ పర్తికూల శకిత్నైనా, మిమమ్లిన్ మీరే అయినా, జయించడానికి తగిన గొపప్ నిశచ్యం మరియు బలం మీకు ఉంటాయి.

మీరు రోషం, సావ్రధ్భావన మరియు అసూయ అధిగమించడం అవసరం. కుష్దర్ం, మరణం, సెక్స్ లేదా వైదయ్ం అంటే ఒక మోహం,

నిమగన్మై ఉండటం, ఆసకిత్ మరియు / లేదా సామరథ్య్ం ఉండవచుచ్.

మీరు ఒక దెయయ్ం లేదా ఒక దేవత, డేగ లేదా కొండేం విసరే తేలు కాగలరు.
నేరుచ్కోవలసిన ఆధాయ్తిమ్క పాఠం: కష్మ. వృశిచ్కానిన్ కుజుడు మరియు పూల్టో

పాలిసాత్యి, అందువలన మీ చారుట్లో కుజుడు మరియు పూల్టో ముఖయ్మైనవై

ఉంటాయి.

“

నేరుచ్కోవలసిన ఆధాయ్తిమ్క పాఠాలు

కష్మ

అనుకూల లకష్ణాలు

శకిత్వంతమైన కటుట్బడి ఉండే తెలివిగల కలప్నాశకిత్గల

పర్తికూల లకష్ణాలు

ఈరష్య్ కష్మించకపోవడం సరుద్కుపోకపోవడం గోపయ్ంగా ఉంచుకోవడం
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