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ర                   భమ                   అఘమ

స  చం న జయ మ సంవతర దయన శరదృ క స ద పంచ మరం ల
న తృయ చరణ కర గ లవ కరణ క ంహ లగ ధన .
అన . 1.11.1954  మరం 1 గం. 1 ం. 1 .ల (UTC+5:30) రం మ,
Balanthram (16:46N,82:06E) మనం జననం.

హం  (ంశం) నం దం
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
లగం ంహ (2°52') మఖ 1
ర ల (14°36')  3
చం ధన (9°43') ల 3
జ మకర (13°31') వణం 2
ధ (వ) ల (10°16')  2
 కటక (6°4') ష 1
 (వ) వృక (6°4') అధ 1
శ ల (18°48')  4
 ధన (15°25') /డ 1
 న (15°25') ఆ 3
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చ   ర  శ

శ ల  చ
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నంశ చం

   

జనన ల  ద సం: 1 సం// 10 // 13 //
త దశ:  దశ శ : 05-06-2021 వర.    ణ : 08-03-2021

జపన: ఇంయ ఎమ ఎ.  దృ గత ఆర వజ  ఉంగల అ
   ఐశం ష ద  గంచబన రయన హట గల,
ల, నల తక జనన మన పబన.
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దశవల పక
హం  ర కణ చంశ సంశ నంశ దంశ దంశ ంంశ షషంశ
లగం ంహ ంహ ంహ ంహ ంహ ష ంహ కన ష నర
ర ల ంహ ంభ మకర మకర ంభ ంభ న ధన మంతజ

చం ధన ంహ ధన న ంభ న న న ంభ మల
 మకర కటక వృషభ ష ల వృషభ మకర న న ద
 ల ంహ ంభ మకర ధన మకర మకర ంభ ధన పద
 కటక కటక కటక కటక ంభ ంహ వృషభ కన కన తల
 వృక కటక వృక వృక న ంహ కన మకర కన తల

శ ల కటక ంభ ష ంభ న ష వృషభ న అమృత
 ధన కటక ష న న ంహ వృషభ న ధన మృ
 న కటక ల ధన కన ంభ వృక ధన ధన మృ
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హ బలం
హం ఆపతం ఆపత సవం    సవం న
ర 1 వ ఆప గ ల చ 3వ నం

చం 12 వ ఆప న ధన సమ 5వ నం
 4,9 వ ఆప గ మకరం ఉచ 6వ నం
 2,11 వ ఆప ప ల  3వ నం
 5,8 వ ఆప భ కటకం ఉచ 12వ నం
 3, 10 వ ఆప  వృకం సమ 4వ నం

శ 6,7 వ ఆప న ల ఉచ 3వ నం
 న ధన చ 5వ నం
 న నం చ 11వ నం

హ ం బల పక

లగం ర చం     శ తం
ం బలం

ర  * * * * * * 6 75%
చం  * * * * 4 50%
  * * * 3 37%
  * * * * 4 50%
  * * * * * 5 62%
  * * * * * 5 62%

శ  * * * * * 5 62%
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హల దవసల
హం అవస

ర కల : శరడ
చం ంత : ర, నయ
 ప : జయ
 త : గ, శక : భ, కల : శతృవృ, నష
 ప : జయ
 ంత : ర, నయ, శక : భ
శ ప : జయ, కల : శతృవృ, నష
 న : గ
 ంత : ర, నయ

హ సమయ ఫల
హం సమయ ఫల

ర శయన సమయ - గనత
చం స సమయ - ఖ
  సమయ - గన
 న సమయ - ర
 గంధపన సమయ - జ 
 జస సమయ - జయ
శ జస సమయ - జయ
 రత ప సమయ - ధన
 సప సమయ - గ ఐశ

ం
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హ రణ

రన : తృయ వ ఉండడం. వంన  ందడం. ంశ ందడం.
అషవ ధన ం 6 ఏరడడం.
రన : చ ఉండడం. శ ందడం. ఆపత అతంత  శ ందడం.
దశ వబలధన ప వ ఆకత 3 ఉండడం.

ర ఉన   పలన య తల ర తం, ఆత, శరం, , అరం, ఉగం,
జయ, తం వరం, గడ,   గ, ఆశం షయ, , ,
అరణ ష, ఆంళన, పపర, క, ద, ం ,
జయం ద, కం జ, రక సంబంంన , , బంరం, మం, రయ,
మల సంబంంన వృ సంబంత షయ  అవృ మ సంరణ దత
బల అవడం ఇవవలన ఫల ఇవ.

ర తృయ నన ఉండటం మం. తల ర తృయన ఉనంన బలవం, రవం,
ధనవం, ఉ అ. , ఆలయం షసయ.అ చ ఉండడం, శ
ందడం, ఆపత అతంత  శ ందడం, దశ వబలధన ప వ ఆకత
3 ఉండడం బలన పడటం అంంచవలన భ ఫలల అందయక వవ.

చంన : పంచమ వ ఉండడం. దశ వబలధన భవ ఆకత 3 ఉండడం.
అషవ ధన ం 4 ఏరడడం.
చంన :  ందడం. శ ంచడం.

చం ఉన   పలన య తల (వృ) చం త, మన, త వరం, ఎడమ
 గ షయ, చ, మనసత, సరఫ, ణ, కతం ద, నక
ఆంళన, ఎడమకం సంబంంన , , గశయ , , మం, న,
ప, ట ప మ మ సంబంంన వృ సంబంత షయ  అవృ
మ సంరణ దత న ఫల ఇ.

(వృ) చం పంచమ నన ఉండటం మం. తల చం పంచమన ఉనంన
, సంపద, , మంపద నలంకం అ.
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న : ఉచ ఉండడం.  ంచడం. దశ వబలధన భవ ఆకత
3 ఉండడం. ఉతంశ ందడం.
న : షషమ వ ఉండడం. అషవ ధన ం 3 ఏరడడం.

 ఉన   పలన య తల  ద ద, , , శ,
యం పనం, జయ, మంగళ ర సంరణ,  గ షయ, అకల , 
ఇంజం, లట ఇంం, ఎ క ఇంజం ద, య, అర, ఋమ
స కట, మకం, ఆటలమ, గవద ళ, అం , మంల,
, , లటవ, య ఎ ర సంబంంన వృ సంబంత
షయ  అవృ మ సంరణ దత భ ఫల ఇ.

 షషమ నన ఉండటం మం. తల  షషవన ఉనంన అ,
ధనవం, కల, జ అ.

న : ఆపత అతంత  ర ందడం. దశ వబలధన భవ
ఆకత 4 ఉండడం. ఉతంశ ందడం. అషవ ధన ం 4 ఏరడడం.
న : తృయ వ ఉండడం. ర ,శ ల ందడం. అరతం ఉంటం
ఉండడం. ఆపత అతంత  శ ందడం.

 ఉన   పలన య తల వంన  నం, ద, గత 
నం, రచన,  గ, , నమ, న షయ, ఎం, ,  ట,
ఖన, సకరణ ద, గతన, , చర , ఎట, ఉ, ,
ఫ, , య, మధవ, ఇ ఏం, , , క, రచత వృ
సంబంత షయ  అవృ మ సంరణ దత బల అవడం ఇవవలన
ఫల ఇవ.

వంన  తృయ నన ఉండటం మం. తల  తృయన ఉనంన ర,
, సమ ఆషం, సదర, అలసట ం సవ కలనఅ తృయ
వ ఉండడం, ర,శ ల ందడం, అరతం ఉంటం ఉండడం, ఆపత అతంత 
శ ందడం బలన పడటం అంంచవలన భ ఫలల అందయక వవ.
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న : ఉచ ఉండడం. దశ వబలధన భవ ఆకత 3 ఉండడం. అషవ
ధన ం 5 ఏరడడం.
న : దశ వ ఉండడం.  ,శ ల ంచడం.

 ఉన   పలన య తల  తం, ధన, ద, , , భ,
ఆక ధన  నం, గర గ, ష ద, , సంనం, త, ష బం,
మం, యజ, రవ, వభ షయ, ం, ఆక, ధన, బంర సంబంత
ద, మహ, య,  డ  సంబంంన , య,
య, ధ, ఉ, క రచత, మతవక,  సంబంంన
వృ సంబంత షయ  అవృ మ సంరణ దత భ ఫల ఇ.

 దశ నన ఉండటం మం. తల  దశన ఉనంన తల త
అసంనబ. అసంగత, అపవం, పకృత  అలన అ.
అ ఉచ ఉండడం, దశ వబలధన భవ ఆకత 3 ఉండడం, అషవ ధన
ం 5 ఏరడడం బలంరడం  ఫలల ం మం ఫల ఇ.

న : చర వ ఉండడం.  ంచడం. భసరళం ఉండడం. అషవ
ధన ం 5 ఏరడడం.
న : రళంఉండడం. దశ వబలధన ప వ ఆకత 1 ఉండడం.

 ఉన   పలన య తల వంన  హం, హనం, మ ఖం,
స, న వ, క నం, ంగ గ, కళ, రక ఖ, వన, ందర,
జస, ద, రడ, జలర షయ, లతకళ, వ, రయన,
,   ద, ఖ, కంజ, ం అ ట, అండ అంశయ
, గంధవ, ప వ అ, , ట రం, హన వృ
సంబంత షయ   అవృ మ సంరణ దత న ఫల ఇ.

వంన  చర నన ఉండటం మం. తల  చరన ఉనంన మం
హన కల, మం గృహ కల, నగ, వ, గంధవ గలగ
ండవ.
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శన : ఉచ ఉండడం. వంన  ందడం. ఆపత అతంత  ర
ందడం. దశ వబలధన భవ ఆకత 2 ఉండడం. ఉతంశ ందడం. అషవ
ధన ం 5 ఏరడడం.
శన : తృయ వ ఉండడం. ర ందడం. అరతం ఉంటం ఉండడం.

శ ఉన   పలన య తల శ ణ, వ, క, వ, వవయ
నం, ద గ, ఆటంక, , కష, ధ, ధ, ఃఖ, క, ర,
రత, బంధన, ద, ర, మదన షయ, ఖజ, గ,
తన వకరణ, గ, గర , ష ద, త సంబంధన , ల, ,
 మ, పంబ వృ సంబంత షయ   అవృ మ సంరణ దత భ
ఫల ఇ.

శ తృయ నన ఉండటం మం. తల శ తృయ వన ఉనంన 
నవం, నధరలయం, సడ ఖల బడ, ,
ఃఖ  య.

న : (వృ) చం ందడం.
న : పంచమ వ ఉండడం. శ ంచడం. దశ వబలధన ప వ
ఆకత 3 ఉండడం.

 ఉన   పలన య తల  ణద, శగమనం, రహస
క, ఉ శ, ద -  - యం నం, త, వృప, స, ష, అసత, మ,
, ర, మరకత, జ షయ, , న  ఉగ, ఎల,
, , , ఇ వృ సంబంత షయ   అవృ మ సంరణ
దత బల అవడం ఇవవలన ఫల ఇవ.

 పంచమ నన ఉండటం మం. తల  పంచమన ఉనంన 
 ధ కల, అవం, క, గరక గ కల అ.
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న : ఏదశ వ ఉండడం. (వృ) చం ంచడం. దశ వబలధన
భవ ఆకత 2 ఉండడం. ంశ ందడం.
న :

 ఉన   పలన య తల  గ, ఉసన, తత
న,, ంగ, సన, ంత, తప, , మం, భ, ననం,
నతం, ణ దరనం, స షయ, సంస ంన ఎ వృ సంబంత
షయ   అవృ మ సంరణ దత భ ఫల ఇ.

 ఏదశ నన ఉండటం మం. తల  భన ఉనంన అఖండ ధనవం,
బణవం, , మంవ ంటర కల, తనకవసరమ పయం
జయ ం అ.

చన: వంత దశ  ఫ యం దశ  బలనతల బ  జతకన షం
ఉన  రం పబన. న  జ  లమం షం న, న
హ షం పరం, ంల  వ ర   (website)
https://www.iswaryajyotisha.com డవలన మన.

 ఐశ
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వ రణ

లగ వన ఉన : ంలయం వంన  ఉండడం. స ం 34
ఏరడడం.
లగ ప ఉన : ప ర వంన   ందడం. ంశ ందడం.
అషవ ధన ం 6 ఏరడడం.
లగ వన ఉన :  ంచడం.
లగ ప ఉన : ప ర చ ఉండడం. తృయ నమం ఉండడం. శ 
ందడం. ఆపత అతంత  శ  ందడం. దశ వబలధన ప వ ఆకత
3 ఉండడం.

లగవన ప ఉన   పలన య లగవ సప న. 
ప బలనం ఉండటం తల క సంర సప, వగత, వత,
మనసత, అంతరంగ, ట, మనరం, వరన, రవ, ష, త
ఉనత ఎదల బలన క వగత రకత న, వస, శర, శరతత,
గధక శ, తల, ద, ంక, చర, వర శర ష, త ప, జనసల
సంబంత షయ న ఫల కం.

య వన ఉన : ంలయం (వృ) చం ఉండడం. స ం 31
ఏరడడం.
య ప ఉన : ప వంన  ఆపత అతంత  ర 
ందడం. దశ వబలధన దశ వబలధన భవ ఆకత 4 ఉండడం. ఉతంశ
ందడం. అషవ ధన ం 4 ఏరడడం.
య వన ఉన : ంలయం ,  ఉండడం.
య ప ఉన : ప వంన  తృయ నమం ఉండడం. ర, శ
ల ందడం. అరతం ఉంటం ఉండడం. ఆపత అతంత  శ  ందడం.

యవన ప ఉన   పలన య యవ సప న.
 ప బలనం ఉండటం తల క ఆక వవర, ధన, చ, న
వ, డ, సంపద, ఆయ, ంబ, తగ, ఖ, క(ఖ
క), , , క, దంత, ం సంబంత షయ న ఫల
కం.

 ఐశ
ం
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తృయ వన ఉన : వంన  ఉండడం. ఉచహన శ ఉండడం. ఆపత అతంత
 ర ఉండడం. ంలయం వంన ,  ఉండడం. స ం 27
ఏరడడం.
తృయ ప ఉన : ప వంన  ం ఉండడం. భసరళం ఉండడం.
అషవ ధన ం 5 ఏరడడం.
తృయ వన ఉన : ంలయం  ఉండడం.
తృయ ప ఉన : ప వంన  దశ వబలధన ప వ ఆకత
1 ఉండడం.

తృయవన ప ఉన   పలన య తృయవ సప న.
ప  బల ఉండటం తల క దర, దమ, ంత, హస,
ప, ంత, కంఠ, ఉయ, ఇ, య, దగ, 
సంబంత షయ భ ఫల కం.

చర వన ఉన : వంన  ఉండడం.  ంచడం. భరళం ఉండడం.
ంలయం వంన  ఉండడం. స ం 35 ఏరడడం.
చర ప ఉన : ప  ఉచ ఉండడం.   ంచడం. దశ
వబలధన దశ వబలధన భవ ఆకత 3 ఉండడం. ఉతంశ ందడం.
చర వన ఉన :
చర ప ఉన : ప  షషమ నమం ఉండడం. రళం ఉండడం.
అషవ ధన ం 3 ఏరడడం.

చరవన ప ఉన   పలన య చరవ సప న.
ప  బల ఉండటం తల క ద, , గృహ, హన, త, ఇ, 
గ, బం, ఖం, , శయ, ప, పంట, హనం, ళం, రం, రం, అంతరత
తం, రణం, ఆనంద, రహసతం, తృసంబం, రకసంబం సంబంత షయ
భ ఫల కం.

 ఐశ
ం

 
ష ద
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పంచమ వన ఉన : (వృ) చం ఉండడం. ంలయం (వృ) చం ఉండడం.
పంచమ ప ఉన : ప  ఉచ ఉండడం. దశ వబలధన దశ
వబలధన భవ ఆకత 3 ఉండడం. అషవ ధన ం 5 ఏరడడం.
పంచమ వన ఉన :  ఉండడం. శ ంచడం. చహన  ఉండడం.
ంలయం ,  ఉండడం. స ం 23 ఏరడడం.
పంచమ ప ఉన : ప  దశ నమం ఉండడం. , శ ల
ంచడం. రళం ఉండడం.

పంచమవన ప ఉన   పలన య పంచమవ సప ండ.
ప న ఉండటం తల క , మ హం, సంనం, అదృషం, గర గ,
ట మ నక శ మ, మర, ణ, ద, ం, జయం, రహ
మరం, త న, ష శ, ట, యం, క తం సంబంత షయ
అభ ఫల కం.

షషమ వన ఉన :  ంచడం. ఉచహన  ఉండడం. ఆపత అతంత 
 ఉండడం. ంలయం , వంన  ఉండడం. స ం 32
ఏరడడం.
షషమ ప ఉన : ప శ ఉచ ఉండడం. వంన   ందడం.
ఆపత అతంత  ర  ందడం. దశ వబలధన దశ వబలధన
భవ ఆకత 2 ఉండడం. ఉతంశ ందడం. అషవ ధన ం 5 ఏరడడం.
షషమ వన ఉన : ంలయం ర, శ ఉండడం.
షషమ ప ఉన : ప శ తృయ నమం ఉండడం. ర  ందడం.
అరతం ఉంటం ఉండడం.

షషమవన ప ఉన   పలన య షషమవ సప న.
ప  బల ఉండటం తల క ధ, భ, అ, , ,
ంగ, అపజయ ద,  గ, , , రశ, త, , అడం,
కష, యద, రదృష సంబంత షయ భ ఫల కం.

 ఐశ
ం

 
ష ద
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సపమ వన ఉన : ంలయం వంన  ఉండడం.
సపమ ప ఉన : ప శ ఉచ ఉండడం. వంన   ందడం.
ఆపత అతంత  ర  ందడం. దశ వబలధన దశ వబలధన
భవ ఆకత 2 ఉండడం. ఉతంశ ందడం. అషవ ధన ం 5 ఏరడడం.
సపమ వన ఉన : స ం 24 ఏరడడం.
సపమ ప ఉన : ప శ తృయ నమం ఉండడం. ర  ందడం.
అరతం ఉంటం ఉండడం.

సపమవన ప ఉన   పలన య సపమవ సప న
ఉన. ప బల ఉండటం తల క క త, ర గ,
, , హం, మ, మరణ, రం, ంగ గ, ణ, స
సంబంత షయ న ఫల కం.

అషమ వన ఉన :  ంచడం. ప  ంచడం. ంలయం (వృ)
చం ఉండడం. స ం 25 ఏరడడం.
అషమ ప ఉన : ప  ఉచ ఉండడం. దశ వబలధన దశ
వబలధన భవ ఆకత 3 ఉండడం. అషవ ధన ం 5 ఏరడడం.
అషమ వన ఉన : ంలయం ,  ఉండడం.
అషమ ప ఉన : ప  దశ నమం ఉండడం. , శ ల
ంచడం. రళం ఉండడం.

అషమవన ప ఉన   పలన య అషమవ సప న. 
ప న ఉండటం తల క ణ, ద, కష, నష, ఆపద,
బలనత, భయ, త, ఓట, ఆకకపతనం, మల గ, ఆ, బలనత , ఆకక
మరణ, శతృ, ద సంబంత షయ న ఫల కం. ఐశ

ం
 

ష ద
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నవమ వన ఉన : వంన  ంచడం. ప  ంచడం.
ంలయం , వంన  ఉండడం. స ం 27 ఏరడడం.
నవమ ప ఉన : ప  ఉచ ఉండడం.   ంచడం. దశ
వబలధన దశ వబలధన భవ ఆకత 3 ఉండడం. ఉతంశ ందడం.
నవమ వన ఉన : ర, శ లంచడం. ంలయం ర, శ,  ఉండడం.
నవమ ప ఉన : ప  షషమ నమం ఉండడం. రళం ఉండడం.
అషవ ధన ం 3 ఏరడడం.

నవమవన ప ఉన   పలన య నవమవ సప న
ఉన. ప బల ఉండటం తల క గం, ఉనత ద,  ప, తం, తం ఆ
ఖం, భ వ, ధత, డ, ఎడమ  సహజ యం సంబంత షయ న
ఫల కం.

దశమ వన ఉన : వంన  ంచడం. ప వంన  ంచడం.
ంలయం వంన  ఉండడం. స ం 30 ఏరడడం.
దశమ ప ఉన : ప వంన  ం ఉండడం. భసరళం ఉండడం.
అషవ ధన ం 5 ఏరడడం.
దశమ వన ఉన :
దశమ ప ఉన : ప వంన  దశ వబలధన ప వ ఆకత 1
ఉండడం.

దశమవన ప ఉన   పలన య దశమవ సప న.
ప  బల ఉండటం తల క కృ, వృ, ఉగం, జయం, ఖ,
ణ, మర, వృ, పలన, రవం, ం, కల గ, , ల
రసం సంబంత షయ భ ఫల కం. ఐశ

ం
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ఏదశ వన ఉన : (వృ) చం ంచడం. ంలయం (వృ) చం ఉండడం.
స ం 25 ఏరడడం.
ఏదశ ప ఉన : ప వంన  ఆపత అతంత  ర 
ందడం. దశ వబలధన దశ వబలధన భవ ఆకత 4 ఉండడం. ఉతంశ
ందడం. అషవ ధన ం 4 ఏరడడం.
ఏదశ వన ఉన :  ఉండడం. చహన  ఉండడం. ంలయం ,
 ఉండడం.
ఏదశ ప ఉన : ప వంన  తృయ నమం ఉండడం. ర, శ
ల ందడం. అరతం ఉంటం ఉండడం. ఆపత అతంత  శ  ందడం.

ఏదశవన ప ఉన   పలన య ఏదశవ సప ండ.
ప బలనం ఉండటం తల క సర భ, క రటం, ఆనంంచటం,
వకరణ, భ, ఆయ, వ, క, , ఎడమ, తనకం ద,  సంబంత
షయ అభ ఫల కం.

దశ వన ఉన :  ఉండడం. ఉచహన  ఉండడం. ంలయం ,
వంన  ఉండడం.
దశ ప ఉన : ప (వృ) చం ణమం ఉండడం. దశ వబలధన
దశ వబలధన భవ ఆకత 3 ఉండడం. అషవ ధన ం 4 ఏరడడం.
దశ వన ఉన : , శ లంచడం. ంలయం ర, శ,  ఉండడం.
స ం 24 ఏరడడం.
దశ ప ఉన : ప (వృ) చం   ందడం. శ 
ంచడం.

దశవన ప ఉన   పలన య దశవ సప న. 
ప న ఉండటం తల క శగమనం, సరనష , రహస క, 
, ఖ, ఖ, వయ, పవటం, , నష, నషపర ంచట, రంల
ళటం, నధలర డ ఖ యటం, గ, నరన, రహస, ఒంటతనం ద గ,
ఎడమక, భంగం సంబంత షయ న ఫల కం.

 ఐశ
ం
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త లగ న సవ

ంహ లగ సవ
ంహ లగన జం నంన ఆత స అక, య అయ రణ  సమ,
అం సంఘన రవ క ం.  ప వన అ ందర సంంచగల, 
య దలన ప  అవర ం న. ఆగ షయ నం అద క ం.
 ఉనత వ క ం. ఇతల సయ ట యం ఆశ క ం,
సహజ లణ గలరటత జయ రంగ నం శ  ఏ షయ రహస
ంచ. రయ ట. అం శ ఎవ, ధన టయం అసమ
ధన లవ అన సంఘనం మం పబ మద క ం, పగ
రమ యం  ం. ంబ షయలయం ఖ ం తవ
ం. తన త గ  వ ఖ ం, ర నంన ద నంన భ
ందవన క క ం,   కల . బం వర  ర ం.
త వ గన ఆగ, ధన షయల యం ఆకక  సంభ ం.
చన – సల:
ంహ లగన జం నంన ర  ,  గ.  చం, శ స ధ,
 .
ర, జ, ధ, , , శ, ,  1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 నలయం ం
అన స, ఉచ, వతమ,   న హ దశ మ  లల ఉతమ ఫల
ంద గల.  పన ప ఫల ంద గల. అ లనం ఉపం  ఉతమ
ఫల ంద గల. చం 3, 6, 8, 12 నలయం ం అన చ, శ, స 
న హ దశ మ  లల ఉతమ ఫల ంద గల.  పన ప ఫల
ంద గల. అ లనం ఉపం  ఉతమ ఫల ంద గల. ప న ర, జ,
శ, ,  హ దశ మ  లలయం  ఉపం  ఉతమ ఫల ంద
గల.
పగడ, ం, త, కనక షగ మం.  జన నప క జత  హ
రత, జన ప క జత  హ రత అ సంణప ఒక  గ
రత ఎంక  ధంట మం. అ రత కనకషగ అ   .
�ం, త, పగడ అ   ఉంగర  ధంట మం. ధ మద ల
యం ఎడమ కన న పచ,  మ ద ల యం ఎడమ  న
వ, శ మ ద ల యం ఎడమ మద న ల ధంట మం. �
మంగళ,  ర మం. ధ,  ర అభ ద, కటక, మకర, న లగల భ
ర ల   న ర లగల ంట మం.

ల న 

 ఐశ
ం

 
ష ద
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ల న నం జం నంన సమరన  గల, శ, , ధన గల,
, ఇతలక రవ  , ఆచవం, రహసల ప క వత ం
అ పర ం. శమం. అరణ త  సంతం. న తనం బంల
దరణ  ఔ. తం   సయం కృ .  పంచం ంచ
వలన ట  సంతం. తం ంన   కృతజత  ఆక ం
గడ తయం ం . అవృ, ఆపత  లం. బం, ల,
క ధల, వ  మన నం .
హ ంతన అల న: ల న స గణం, క మ�ఆ  అ నంన
భర, కృక, మృగర-1, 2, (ఆష-ధ ర షం.), మఖ, బ, త, , (ఖ-దన ర షం.),
(ల-ఆ  షం.), డ, ఉతడ-1, ధష, (శతషం-ఆ  షం.), ఉత, వ.
గమక: న ష నల లం సలశన నల  పబన.
అన ఇ తక చల యం షహ వల పం రయ వ.
హల హ , ల గణ , ల   క రట, ఇతల
 (జం)  షల డవ వ, అ వరల  ఏక  షల ణ డవ
వ. వవల ఒ  అన  2/12  అన  6/8  అన ద
న అ, ండవ అ న అన హం యవ. వవల ఒ నం
అన తప స అ దదన న ద అ, ండవ అ అన
హం యవ. హ  ఇ తక చల యం  నం నంశనం
 క హన  హ నవ.    ఇ తక నంశ
చల యం  త న  హ నవ. తప స అ శన
అణం ం  హ నవ.

ఈన తల సరభ రల ర గ న:
, ష, ఆష, హస, , అధ, (ష), వణం, శతషం, ఉత, వ.

 ఐశ
ం

 
ష ద
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ఏ శ, అషమ శ, అషమ శ సంచం 

ఏ శ 09-11-1955  (2సం.) ం 30-05-1963  (9సం.) వర ఉంం.
అషమ శ 07-06-1969  (15సం.) ం 27-04-1971  (17సం.) వర ఉంం.
అషమ శ 05-09-1977  (23సం.) ం 01-11-1979  (26సం.) వర ఉంం.
ఏ శ 10-11-1985  (32సం.) ం 07-03-1993  (39సం.) వర ఉంం.
అషమ శ 16-03-1999  (45సం.) ం 29-07-2000  (46సం.) వర ఉంం.
అషమ శ 01-11-2006  (53సం.) ం 09-09-2009  (55సం.) వర ఉంం.
ఏ శ 19-09-2015  (61సం.) ం 30-04-2022  (68సం.) వర ఉంం.
అషమ శ 08-05-2028  (74సం.) ం 21-09-2029  (75సం.) వర ఉంం.
అషమ శ 28-08-2036  (82సం.) ం 23-10-2038  (84సం.) వర ఉంం.
ఏ శ 01-11-2044  (91సం.) ం 28-02-2052  (98సం.) వర ఉంం.

 తకం రం న న ల శషం ఉంం. న న ల శషం వల తలన
ప ఆలసం అవడం  ఆటంకం ఏరడటం, ఊంచ ఖ అకమవడం, అం, ఖం
కవడం, ఆంళన వం కలగవ. శషం ం ఈ ం ర న న శషం
ల ంటంవలన షం త మం జ.

1. శరం ,  వ నడ. నల ఆల, నల కల ఆరం న మం.
2. శద న శ కం యం.
3. శరం ఉదయం అనం ద ల క దం   , ఎవ క శ
వ . ఇ శ యం.
4. మ లం  మధ  ధంచం.
5. శరం 19 సంఖ వన దణ సమంచం.
6. వణసం 19  , శ కం   మం.
7. శ కం 19   శ మంం 190 యణ యం.
8.  దగర ఉన లయం ద ఆంజయ ఆల   ఆరం ఉదయం 6
గంటలం 7 గంటల వర 190 దణ యం.
9. ర  యం నల, బ య సమంచం.
10. శష వృ నలమ చ యణ యం.
11.  ల   నల, నవ  9  ద యం. ఇ
19 శర యం.
12.వపం మం జంట, అకం  యం.
13. వ  రం మర ండల టన న శశర ఆలయం దం
కం జరపం. శశర కణం ంచం.  డం.

 ఐశ
ం

 
ష ద
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14.శరం  ఆంజయ, లయం, కృష ఆల ద పంటం. అననం
యం.

ల సర ష

 తక గ ష (ల సర ష) .

 ఐశ
ం

 
ష ద
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త కన అంశలన రణ

 గ షయన షణ :
త  గం ఉన. 18సం ం 21సం, 26సం ం 27సం, 34సం ం 35సం మధ
ంత  వృ ఇబం కలగవ. న ఆ సంవతరల వ దశ  హల షం
పరం, ం య జంన అంచవ.

హ గ షయన షణ :
అలన ంపత త ఏర. తల చంన  ం 50% జషం ఏరన.
జ షన  షం లన. హ యత  24, 40  ఒక సంవతర
జరగవ.
హ యత సమయల అషమ శ, ఏ శ సంచంట త సంచం ల
హ యతల ఆటంక  హ ఆలస జరగవ. సంచం ల
శషం ం ర ంటంవలన శషం త యత ఫల ర.

ధన గ షయన షణ :
తల ధన కట కషమ.

గృహ గ షయన షణ :
తల యత ఫలన గృహ  క.

 గ షయన షణ :
తల యత ఫలన   క.

హణ గ షయన షణ :
తల యత ఫలన హన  క.

 ణ గ షయన షణ :
తల కష యతన  ణ గ యత క.

 ఐశ
ం

 
ష ద
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గ పలన

 తకం న గ ఉనంన ధత ధన, మద, , ఖవన మం
రల  సహర కం.
 తకం అన గ ఉనంన ఈ గ న ణ, , సలత 
ఎడల నయ కం.
 తకం  గ ఉనంన ధన, హనల, ల, ఖ,
శజయం, అందనవం గ కం.
 తకం  గ ఉనంన ఈ గ ఖ,  షల, రంశతం
కలగ.
 తకం అభయచర గ ఉనంన ఈ గ మం , న, 
కం.
 తకం త గ ఉనంన ఈ గ అక టల, , ఖనం
అవృ, వగత రవం, ఖ, వ , హనల, ఆనంద కం
 తకం త గ ఉనంన ఈ గ మలం ం,
జ శ కం ,ల,  కం.
 తకం ర ధన గ ఉనంన ఈ గ వల సహ ద ధన సందన కం.
 తకం బం జ గ ఉనంన ఈ గ వల బంల త ల త
రంచబ.
 తకం తృ గం ఉనంన ఈ గ వల ఆ త యం కం.
 తకం  ర గం ఉనంన ఈ గ మం  వంల, వంల
.
 తకం ఉతర  ఖ గ ఉనంన ఈ గ వలన  సంతతవలన ఖ
కం.
 తకం సతళ గ ఉనంన ఈ గ వలన మం త గ ఏర.
 తకం జగం ఉనంన ఈ గ వల , జయ లణం కం. ఐశ

ం
 

ష ద
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వంత దశ 
దశ  రంభం (వయ) వర (వయ) దశ  రంభం (వయ) వర (వయ)

 శ 01/11/1954(1సం.) 23/09/1955(1సం.)   02/02/1999(45సం.) 30/09/2001(47సం.)
 ధ 24/09/1955(1సం.) 14/09/1956(2సం.)   01/10/2001(47సం.) 11/02/2004(50సం.)
  15/09/1956(2సం.) 28/12/1959(6సం.)  శ 12/02/2004(50సం.) 03/12/2006(53సం.)
 ర 29/12/1959(6సం.) 22/12/1960(7సం.)  ధ 04/12/2006(53సం.) 08/06/2009(55సం.)
 చం 23/12/1960(7సం.) 14/08/1962(8సం.)   09/06/2009(55సం.) 21/06/2010(56సం.)
 జ 15/08/1962(8సం.) 08/10/1963(9సం.)   22/06/2010(56సం.) 05/06/2013(59సం.)
  09/10/1963(9సం.) 22/09/1966(12సం.)  ర 06/06/2013(59సం.) 25/04/2014(60సం.)
  23/09/1966(12సం.) 09/05/1969(15సం.)  చం 26/04/2014(60సం.) 17/10/2015(61సం.)
 శ 10/05/1969(15సం.) 22/06/1972(18సం.)  జ 18/10/2015(61సం.) 29/10/2016(62సం.)
 ధ 23/06/1972(18సం.) 08/04/1975(21సం.)   30/10/2016(62సం.) 06/12/2018(65సం.)
  09/04/1975(21సం.) 01/06/1976(22సం.)  శ 07/12/2018(65సం.) 05/06/2021(67సం.)
ర ర 02/06/1976(22సం.) 17/09/1976(22సం.)  ధ 06/06/2021(67సం.) 30/08/2023(69సం.)
ర చం 18/09/1976(22సం.) 16/03/1977(23సం.)   31/08/2023(69సం.) 31/07/2024(70సం.)
ర జ 17/03/1977(23సం.) 20/07/1977(23సం.)   01/08/2024(70సం.) 18/03/2027(73సం.)
ర  21/07/1977(23సం.) 09/06/1978(24సం.)  ర 19/03/2027(73సం.) 31/12/2027(74సం.)
ర  10/06/1978(24సం.) 24/03/1979(25సం.)  చం 01/01/2028(74సం.) 24/04/2029(75సం.)
ర శ 25/03/1979(25సం.) 29/02/1980(26సం.)  జ 25/04/2029(75సం.) 26/03/2030(76సం.)
ర ధ 01/03/1980(26సం.) 31/12/1980(27సం.)   27/03/2030(76సం.) 06/08/2032(78సం.)
ర  01/01/1981(27సం.) 06/05/1981(27సం.) శ శ 07/08/2032(78సం.) 25/07/2035(81సం.)
ర  07/05/1981(27సం.) 01/05/1982(28సం.) శ ధ 26/07/2035(81సం.) 20/03/2038(84సం.)
చం చం 02/05/1982(28సం.) 25/02/1983(29సం.) శ  21/03/2038(84సం.) 23/04/2039(85సం.)
చం జ 26/02/1983(29సం.) 23/09/1983(29సం.) శ  24/04/2039(85సం.) 06/06/2042(88సం.)
చం  24/09/1983(29సం.) 16/03/1985(31సం.) శ ర 07/06/2042(88సం.) 14/05/2043(89సం.)
చం  17/03/1985(31సం.) 09/07/1986(32సం.) శ చం 15/05/2043(89సం.) 04/12/2044(91సం.)
చం శ 10/07/1986(32సం.) 30/01/1988(34సం.) శ జ 05/12/2044(91సం.) 07/01/2046(92సం.)
చం ధ 31/01/1988(34సం.) 23/06/1989(35సం.) శ  08/01/2046(92సం.) 29/10/2048(94సం.)
చం  24/06/1989(35సం.) 19/01/1990(36సం.) శ  30/10/2048(94సం.) 29/04/2051(97సం.)
చం  20/01/1990(36సం.) 11/09/1991(37సం.) ధ ధ 30/04/2051(97సం.) 12/09/2053(99సం.)
చం ర 12/09/1991(37సం.) 09/03/1992(38సం.) ధ  13/09/2053(99సం.) 04/09/2054(100సం.)
జ జ 10/03/1992(38సం.) 03/08/1992(38సం.) ధ  05/09/2054(100సం.) 20/06/2057(103సం.)
జ  04/08/1992(38సం.) 16/08/1993(39సం.) ధ ర 21/06/2057(103సం.) 22/04/2058(104సం.)
జ  17/08/1993(39సం.) 18/07/1994(40సం.) ధ చం 23/04/2058(104సం.) 14/09/2059(105సం.)
జ శ 19/07/1994(40సం.) 21/08/1995(41సం.) ధ జ 15/09/2059(105సం.) 05/09/2060(106సం.)
జ ధ 22/08/1995(41సం.) 12/08/1996(42సం.) ధ  06/09/2060(106సం.) 12/03/2063(109సం.)
జ  13/08/1996(42సం.) 06/01/1997(43సం.) ధ  13/03/2063(109సం.) 05/06/2065(111సం.)
జ  07/01/1997(43సం.) 02/03/1998(44సం.) ధ శ 06/06/2065(111సం.) 30/01/2068(114సం.)
జ ర 03/03/1998(44సం.) 06/07/1998(44సం.)   31/01/2068(114సం.) 25/06/2068(114సం.)
జ చం 07/07/1998(44సం.) 01/02/1999(45సం.)   26/06/2068(114సం.) 19/08/2069(115సం.)

 ఐశ
ం
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వంత దశ  ఫ

 దశ శ  రభం 01/11/1954(1సం. వయ) ం 23/09/1955(1సం. వయ) వర:
 శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం   ఉచ
 పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క, రక
షల బల క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  , సయ వం గల రంచడ వం
దతల. గ, ఇ  ం రంచడ వం దతల. వృ డ వం
దతల   అనత లన  డ.  ంగ,  వం గల
రంచడ మ మరణ  ం రంచడ వం దతల. వృ డ వం దతల
  సలష లన  డ.  వల సహర, త గల వలన క సమస
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం. ఉదర,
సంబంత  న   డ.  క,డ,తం, ర సంబంత 
న   డ.  ద, ఎడమ , శ న, ,  వస, ఖ,
 సంబంత  న   డ.

ద  భ న మం న  శ  క ఉం ఏదశ న బలనం క,
రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం తం ఖ, తం సహర కలగవ. త ఖ,
త సహర కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  ష రణ హ ం
రనమర  ఉలవ న యం, ర, , , క, ఉలవ
 న యం. హ షరణ కవ. ఖడమృగ  యబన యం
గల  పరతల యం పం వబన మ, క క ఆ  న యం.
హ ష రణ క. పంచహల ఉంగర ధంచం. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

 దశ ధ  రభం 24/09/1955(1సం. వయ) ం 14/09/1956(2సం. వయ) వర:
  య, భ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
  గ వ దృ క ఉం య, ఏదశ  బలనం క, తృయ న
బల క, రక షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప,
న న సంబంత     డ.  ,  వం గల
రంచడ, మ మరణ  ం రంచడ వం దతల. ధన గత ంబ గత
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అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  ,  వం గల
రంచడ వం దతల. ష తృ, , సర ఆనంద సంబంత గత అవృ వం
షయల మంత ష లన  డ.  నమ సహర, అం గల వలన క
సమస రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.
క,డ,తం, ర సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద  భ న మం న  శ  క ఉం ఏదశ న బలనం క,
రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం తం ంత అగ  ఇబం కలగవ.
ంబ ంత ఇబం కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ సంచంచటం 09/11/1955  రంభం. తలన ప ఆటంకం
ఏరడటం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  ష రణ హ ం
రనమర  ఉలవ న యం, ర, , , క, ఉలవ
 న యం. హ షరణ కవ. ఖడమృగ  యబన యం
గల  పరతల యం పం వబన మ, క క ఆ  న యం.
హ ష రణ క. పంచహల ఉంగర ధంచం. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

 దశ   రభం 15/09/1956(2సం. వయ) ం 28/12/1959(6సం. వయ) వర:
  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క నంన  హృదయ, త, సంబంత  మ   డ.
,  వం గల రంచడ వం దతల. సంబంత గత అవృ వం
షయల అనత లన  డ.  , , డ వం గల
రంచడ మ ణ మ ం రంచడ, న వృ, ర హస గత వృ డ
వం దతల   అనత లన  డ.   న సహర వలన క
సమస రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
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బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం త ఖ, త సహర కలగవ. వృ  ద
ఆంన ఫల కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ షం రణ  హన
ల జ యవ.వ ఉంగరన ధంట వలన, వ, ల ల
ఆ,వ, ం, గంధ, యం బ యంక న ట వలన  హ ష
ంపబ. ం యంద  చన గజమద, శష, శవ క, ఆ 
న  హ సంభంధన ష ల. ం న ఉంగర , త ం
ఉంగర ధంట ంయం. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

 దశ ర  రభం 29/12/1959(6సం. వయ) ం 22/12/1960(7సం. వయ) వర:
 ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  శర, ర వం గల రంచడ వం దతల.
ఆగవృ వన  గల వృ వం షయల మంత ష లన  డ.   తం
సహర, ఉష వలన క గ దల రణ చర వం క సతం అర
కన  రట యం.

ద  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం త ఖ, త సహర కలగవ. వృ  ద
ఆంన ఫల కలగవ. తం ంత అగ  ఇబం కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
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శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ షం రణ  హన
ల జ యవ.వ ఉంగరన ధంట వలన, వ, ల ల
ఆ,వ, ం, గంధ, యం బ యంక న ట వలన  హ ష
ంపబ. ం యంద  చన గజమద, శష, శవ క, ఆ 
న  హ సంభంధన ష ల. ం న ఉంగర , త ం
ఉంగర ధంట ంయం. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

 దశ చం  రభం 23/12/1960(7సం. వయ) ం 14/08/1962(8సం. వయ)
వర:
 చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క నంన  ఉదర, అదృష సంపదల సంబంత  న  
డ.  ద, ఎడమ ల వం గల రంచడ వం దతల. , 
వస, ఖ, న,  ఇ  ం రంచడ వం దతల.  ణ,
రణల గత అవృ వం షయల సలష లన  డ.   త
సహర, ల సహర, ళ వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర
కన  అద ట యం. , ష తృ,,సర ఆనంద సంబంత
 న   డ.

ద  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం వృ  ద ఆంన ఫల కలగవ. దల సహర
కలగవ. త ంత అగ  ఇబం కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం  డ దడ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం
ంట,  ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల
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ట  యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ,
ఇం ఎ ఒక మర న న చంన సంభంంన ష .
వ,న గంధ, ంమ , రకచందన క శం నం న  త న
న చం ష పర కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం.
ప స వ  న కం , రం కంచం చం ష రణ కవ.
 హ షం రణ  హన ల జ యవ.వ ఉంగరన
ధంట వలన, వ, ల ల ఆ,వ, ం, గంధ, యం బ
యంక న ట వలన  హ ష ంపబ. ం యంద 
చన గజమద, శష, శవ క, ఆ  న  హ సంభంధన ష
ల. ం న ఉంగర , త ం ఉంగర ధంట ంయం. హ షం
పరం, ంల  వ ర   డవలన మన.

 దశ జ  రభం 15/08/1962(8సం. వయ) ం 08/10/1963(9సం. వయ) వర:
  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క నంన  ,సయ, శ, గ, క సంబంత 
  డ.  క, డ వం గల రంచడ వం దతల. తం, గ,
రణల గత అవృ వం షయల అనత లన  డ.  హృదయ,
ం వం గల రంచడ వం దతల. త గత, ఖల గత వృ
డ వం దతల   సలష లన  డ.   గ ద
ఇ  రణ చరల రట యం.  ద, ఎడమ , శ న,
,  వస, ఖ,  సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.
హ, డ,శ, సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం త ఖ, త సహర కలగవ. వృ  ద
ఆంన ఫల కలగవ. తం ంత అగ  ఇబం కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ 30/05/1963  వర ఉంం. న న భ షయల
మ తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం
ర ంటంవలన శ షం త షల షం త.
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ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ షం రణ  హన
ల జ యవ.వ ఉంగరన ధంట వలన, వ, ల ల
ఆ,వ, ం, గంధ, యం బ యంక న ట వలన  హ ష
ంపబ. ం యంద  చన గజమద, శష, శవ క, ఆ 
న  హ సంభంధన ష ల. ం న ఉంగర , త ం
ఉంగర ధంట ంయం. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

 దశ   రభం 09/10/1963(9సం. వయ) ం 22/09/1966(12సం. వయ)
వర:
  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క నంన  ఉదర, అదృష సంపదల సంబంత  
 డ.     సహర, ఉద గ వలన క సమస రణ చర వం క
సతం అర కన  అద  డ.

ద  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం త ఖ, త సహర కలగవ. వృ  ద
ఆంన ఫల కలగవ. బంల మనసర కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ షం రణ  హన
ల జ యవ.వ ఉంగరన ధంట వలన, వ, ల ల
ఆ,వ, ం, గంధ, యం బ యంక న ట వలన  హ ష
ంపబ. ం యంద  చన గజమద, శష, శవ క, ఆ 
న  హ సంభంధన ష ల. ం న ఉంగర , త ం
ఉంగర ధంట ంయం. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

 దశ   రభం 23/09/1966(12సం. వయ) ం 09/05/1969(15సం. వయ)
వర:
  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క నంన  ద,
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ఎడమ , శ న, ,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  
 డ. ఉదర, య వం గల రంచడ వం దతల. అదృష, సంపదల
గత వృ డ వం దతల   మంత ష లన  డ.  మల
సరవయవ వం గల రంచడ వం దతల. మ ఆపద, కష ఇ
 ం రంచడ వం దతల. ఆ వృ వం షయల అనత లన 
డ.  దల సహర, ఆక ఆక న సహర, క,  గల వలన క
సమస రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.
హృదయ, త, సంబంత  న   డ.  ,సయ, శ,
గ, సంబంత  న   డ.

ద  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం హన యత ఉం హన భం కలగవ. త ఖ,
త సహర కలగవ. వృ  ద ఆంన ఫల కలగవ. శ జయ
కలగవ. బంల మనసర కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ షం రణ  హన
ల జ యవ.వ ఉంగరన ధంట వలన, వ, ల ల
ఆ,వ, ం, గంధ, యం బ యంక న ట వలన  హ ష
ంపబ. ం యంద  చన గజమద, శష, శవ క, ఆ 
న  హ సంభంధన ష ల. ం న ఉంగర , త ం
ఉంగర ధంట ంయం. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

 దశ శ  రభం 10/05/1969(15సం. వయ) ం 22/06/1972(18సం. వయ)
వర:
 శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం   ఉచ
 పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క, రక
షల బల క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  , సయ వం గల రంచడ వం
దతల. శ, గ, అ ఇ  ం రంచడ వం దతల. క,
జపజల గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ంగ,  వం గల రంచడ మ మరణ  ం రంచడ వం
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దతల. వృ డ వం దతల   సలష లన  డ.  వల
సహర, త గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర
కన  రట యం. ఉదర, సంబంత  న   డ.
క,డ,తం, గ, ర సంబంత  న   డ.
ద, ఎడమ , శ న, ,  వస, ఖ, నష,  సంబంత
 న   డ.

ద  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం హన యత ఉం హన భం కలగవ.  గృహ 
కలగవ. త ఖ, త సహర కలగవ. శ జయ కలగవ. వృ
 ద ఆంన ఫల కలగవ. తం ఖ, తం సహర కలగవ.
బం సహర  బంల ఖ కలగవ.

ఈ  ల అషమ శ సంచంచటం 07/06/1969  రంభం అ 27/04/1971 
వర ఉంం. న న భ షయల మ తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ,
ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన శ షం త
షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ షం రణ  హన
ల జ యవ.వ ఉంగరన ధంట వలన, వ, ల ల
ఆ,వ, ం, గంధ, యం బ యంక న ట వలన  హ ష
ంపబ. ం యంద  చన గజమద, శష, శవ క, ఆ 
న  హ సంభంధన ష ల. ం న ఉంగర , త ం
ఉంగర ధంట ంయం. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

 దశ ధ  రభం 23/06/1972(18సం. వయ) ం 08/04/1975(21సం. వయ)
వర:
  య, భ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
  గ వ దృ క ఉం య, ఏదశ  బలనం క, తృయ న
బల క, రక షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప,
న న సంబంత     డ.  ,  వం గల
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రంచడ, మ మరణ  ం రంచడ వం దతల. ధన గత ంబ గత
అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  ,  వం గల
రంచడ వం దతల. ష తృ, , భ, సర ఆనంద సంబంత గత
అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  నమ సహర, ర ద
న, అం గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర
కన  రట యం. క,డ,తం, ఉనత గ, ర
సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. సంన  సంన
 కలగవ.  గృహ  కలగవ. త ఖ, త సహర కలగవ.
అల ర తం ట  ట కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ
 జయం ఉన అవృ కలగవ. ఉగ యతం ఉగ భ 
ఉగ ఉం ఉగ వృ కలగవ. వృ అవృ  ష కలగవ. తం
ంత అగ  ఇబం కలగవ. ంబ ంత ఇబం కలగవ. ధన
నష కలగవ. పంల నష కలగవ. ద ఇబం  ఆంన ఫతన కష
కలగవ. రం మ న ఫత కలగవ. దల సహర ంత ఇబం 
డవ కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ షం రణ  హన
ల జ యవ.వ ఉంగరన ధంట వలన, వ, ల ల
ఆ,వ, ం, గంధ, యం బ యంక న ట వలన  హ ష
ంపబ. ం యంద  చన గజమద, శష, శవ క, ఆ 
న  హ సంభంధన ష ల. ం న ఉంగర , త ం
ఉంగర ధంట ంయం. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

 దశ   రభం 09/04/1975(21సం. వయ) ం 01/06/1976(22సం. వయ)
వర:
  భ న మం న  శ  క ఉం ఏదశ న బలనం క,
రక షల బల క నంన  , ష తృ,,భ,సర ఆనంద
సంబంత    డ.    వల సహర, వృ న సహర, ం గ
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వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద ట
యం.

ద  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం  గృహ  కలగవ. అన తల వలన సహర
కలగవ. అల ర తం ట  ట కలగవ. ఉగ యతం ఉగ
భ  ఉగ ఉం ఉగ వృ కలగవ. త ఖ, త సహర
కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ
కలగవ. వృ అవృ  ష కలగవ. సంన  సంన  కలగవ.
రం మ న ఫత కలగవ. పంల నష కలగవ. దల సహర ంత
ఇబం  డవ కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ షం రణ  హన
ల జ యవ.వ ఉంగరన ధంట వలన, వ, ల ల
ఆ,వ, ం, గంధ, యం బ యంక న ట వలన  హ ష
ంపబ. ం యంద  చన గజమద, శష, శవ క, ఆ 
న  హ సంభంధన ష ల. ం న ఉంగర , త ం
ఉంగర ధంట ంయం. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

ర దశ ర  రభం 02/06/1976(22సం. వయ) ం 17/09/1976(22సం. వయ)
వర:
 ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  శర, ర వం గల రంచడ వం దతల.
ఆగవృ వన  గల వృ వం షయల మంత ష లన  డ.   తం
సహర, త అల సహర, ద న, ఉగ, ఉష వలన క గ దల
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
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షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం హన యత ఉం హన భం కలగవ. సంన 
సంన  కలగవ. ఉగ యతం యతల అడం  ఉగ ఉం
ఉగన సమస కలగవ. తం అగ  కష నష కలగవ. జయ
షయం నష  ఇబం కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత ర హ ష రణ   ంట,
ఆత హృదయ యణ ట, ం,(క) ధట , న , లం, కం,
, రక చందన, పద, ఆర, న న ర వలన కన ష ల.
మ కం యబన ఉంగరం ధంట వలన, మంష గజమద,ంమ 
రకచందనల  యంద  క ఆ   యంద  న న ష వృ
కవ.  ఉంగర ధంన డ మం. హ షం పరం, ంల  వ ర
  డవలన మన.

ర దశ చం  రభం 18/09/1976(22సం. వయ) ం 16/03/1977(23సం. వయ)
వర:
 చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క నంన  ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత  న
  డ.  ద, ఎడమ ల వం గల రంచడ వం దతల. ,
 వస, ఖ, న,  ఇ  ం రంచడ వం దతల. 
ణ, రణల గత అవృ వం షయల సలష లన  డ.
త సహర, ల సహర, ళ వలన క సమస రణ చర వం క సతం
అర కన  అద ట యం. , ష
తృ,,భ,సర ఆనంద సంబంత  న   డ.

ద ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం పంల జయ కలగవ. దల సహర కలగవ. హన
యత ఉం హన భం కలగవ. వృ  ద ఆంన ఫల కలగవ. ర
వృ కలగవ. సంన  సంన  కలగవ. ఉగ యతం కష ధన
యత ంట  ఉగ ఉం ఉగ సమస ఎ ంట కలగవ.
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తం ంత అగ  ఇబం కలగవ. త ంత అగ 
ఇబం కలగవ. ధన నష కలగవ. ణల కష ధన ంట
కలగవ. బంల మనసర కలగవ. జయ షయం కషధన ఫంట  ంత
ఇబం కలగవ.  యత కష ఫలన రట  శ ఉం కష ధన
ఉం అవశం ట కలగవ. హ యత ఉం హం యతల ంత
ఆటంక రట అవశ కలగవ.

ఈ  లమం  డ దడ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం
ంట,  ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల
ట  యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ,
ఇం ఎ ఒక మర న న చంన సంభంంన ష .
వ,న గంధ, ంమ , రకచందన క శం నం న  త న
న చం ష పర కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం.
ప స వ  న కం , రం కంచం చం ష రణ కవ.
ర హ ష రణ   ంట, ఆత హృదయ యణ ట,
ం,(క) ధట , న , లం, కం, , రక చందన, పద,
ఆర, న న ర వలన కన ష ల. మ కం యబన
ఉంగరం ధంట వలన, మంష గజమద,ంమ  రకచందనల  యంద
 క ఆ   యంద  న న ష వృ కవ.  ఉంగర ధంన
డ మం. హ షం పరం, ంల  వ ర   డవలన మన.

ర దశ జ  రభం 17/03/1977(23సం. వయ) ం 20/07/1977(23సం. వయ)
వర:
  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క నంన  ,సయ, శ, గ, అ, క సంబంత
   డ.  క, డ వం గల రంచడ వం దతల. తం,
ఉనత ద, గ, రణల గత అవృ వం షయల అనత లన 
డ.  హృదయ, ం వం గల రంచడ వం దతల. త గత, ,
హన, ఖల గత వృ డ వం దతల   సలష లన 
డ.  అన తల సహర,వృ న సహర, శ గ అ ద
ఇ  రణ చరల రట యం.  ద, ఎడమ , శ న,
,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట
యం.  హ, డ,శ, నక సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట
యం.
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ద ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. అల ర తం ట
 ట కలగవ. త ఖ, త సహర కలగవ.  గృహ 
కలగవ. వృ  ద ఆంన ఫల కలగవ. శ జయ కలగవ.
సంన  సంన  కలగవ. ణల కష ధన ంట కలగవ.
జయ షయం కషధన ఫంట  ంత ఇబం కలగవ.  యత కష
ఫలన రట  శ ఉం కష ధన ఉం అవశం ట కలగవ. ఉగ
యతం కష ధన యత ంట  ఉగ ఉం ఉగ సమస ఎ
ంట కలగవ. తం అగ  కష నష కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత ర హ ష రణ   ంట,
ఆత హృదయ యణ ట, ం,(క) ధట , న , లం, కం,
, రక చందన, పద, ఆర, న న ర వలన కన ష ల.
మ కం యబన ఉంగరం ధంట వలన, మంష గజమద,ంమ 
రకచందనల  యంద  క ఆ   యంద  న న ష వృ
కవ.  ఉంగర ధంన డ మం. హ షం పరం, ంల  వ ర
  డవలన మన.

ర దశ   రభం 21/07/1977(23సం. వయ) ం 09/06/1978(24సం. వయ)
వర:
  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క నంన  ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత
   డ.     సహర, వృ న సహర, ఉద గ వలన క
సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద 
డ.

ద ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. సంన 
సంన క అవశ కలగవ. ఉగ యతం కష ధన యత ంట
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 ఉగ ఉం ఉగ సమస ఎ ంట కలగవ. తం ంత అగ
 ఇబం కలగవ. ధన నష కలగవ. బంల మనసర కలగవ. జయ
షయం కషధన ఫంట  ంత ఇబం కలగవ. హ యత ఉం హం
యతల ంత ఆటంక రట అవశ కలగవ.

ఈ  ల అషమ శ సంచంచటం 05/09/1977  రంభం. న న భ షయల
మ తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం
ర ంటంవలన శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత ర హ ష రణ   ంట,
ఆత హృదయ యణ ట, ం,(క) ధట , న , లం, కం,
, రక చందన, పద, ఆర, న న ర వలన కన ష ల.
మ కం యబన ఉంగరం ధంట వలన, మంష గజమద,ంమ 
రకచందనల  యంద  క ఆ   యంద  న న ష వృ
కవ.  ఉంగర ధంన డ మం. హ షం పరం, ంల  వ ర
  డవలన మన.

ర దశ   రభం 10/06/1978(24సం. వయ) ం 24/03/1979(25సం. వయ)
వర:
  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క నంన  ద,
ఎడమ , శ న, ,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  
 డ. ఉదర, య వం గల రంచడ వం దతల. సంన,
అదృష, సంపదల గత వృ డ వం దతల   మంత ష లన 
డ.  మల సరవయవ వం గల రంచడ వం దతల. మ
ఆపద, కష ఇ  ం రంచడ వం దతల. ఆ వృ వం షయల
అనత లన  డ.  దల సహర, ఆక ఆక న సహర, క, 
గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన 
రట యం. హృదయ, త,  వ హన  సంబంత  న
  డ.  ,సయ, శ, గ, అ, క సంబంత 
న   డ.

ద ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక

 ఐశ
ం

 
ష ద



www.iswaryajyotisha.com                                 Page: 40                                త  : మ

గత కర వజ పంత  ఉంగల అ  , ంం, .., ఆంం - 533263.

షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం త ఖ, త సహర కలగవ. అల ర తం
ట  ట కలగవ.  గృహ  కలగవ. అన తల వలన సహర
కలగవ. శ జయ కలగవ. వృ  ద ఆంన ఫల కలగవ.
ణల జయ కలగవ.  యత ఉం రట  శ ఉం ఉం
అవశం ట కలగవ. హ యత ఉం హం యతల ంత ఆటంక
రట అవశ కలగవ. సంన  సంన క అవశ కలగవ.
జయ షయం కషధన ఫంట  ంత ఇబం కలగవ. ధన నష కలగవ.
తం ంత అగ  ఇబం కలగవ. ఉగ యతం కష ధన
యత ంట  ఉగ ఉం ఉగ సమస ఎ ంట కలగవ.
బంల మనసర కలగవ.

ఈ  ల అషమ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత ర హ ష రణ   ంట,
ఆత హృదయ యణ ట, ం,(క) ధట , న , లం, కం,
, రక చందన, పద, ఆర, న న ర వలన కన ష ల.
మ కం యబన ఉంగరం ధంట వలన, మంష గజమద,ంమ 
రకచందనల  యంద  క ఆ   యంద  న న ష వృ
కవ.  ఉంగర ధంన డ మం. హ షం పరం, ంల  వ ర
  డవలన మన.

ర దశ శ  రభం 25/03/1979(25సం. వయ) ం 29/02/1980(26సం. వయ)
వర:
 శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం   ఉచ
 పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క, రక
షల బల క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  , సయ వం గల రంచడ వం
దతల. శ, గ, అ ఇ  ం రంచడ వం దతల. క,
జపజల గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ంగ,  వం గల రంచడ మ మరణ  ం రంచడ వం
దతల. గమ, ర, హల గత వృ డ వం దతల 
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 సలష లన  డ.  వల సహర, వృ న సహర, త గల
వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన  రట
యం. ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత  న  
డ.  క,డ,తం, ఉనత గ, ర సంబంత  న  
డ.  ద, ఎడమ , శ న, ,  వస, ఖ, నష, 
సంబంత  న   డ.

ద ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. అల ర తం ట
 ట కలగవ. హన యత ఉం హన భం కలగవ.  యత ఉం
రట  శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. త ఖ, త
సహర కలగవ. ధన భ కలగవ. ణల జయ కలగవ. బం
సహర  బంల ఖ కలగవ. శ జయ కలగవ.  గృహ 
కలగవ. తం ంత అగ  ఇబం కలగవ. హ యత ఉం
హం యతల ంత ఆటంక రట అవశ కలగవ. గ ంత
ఇబం  ఆంన సహరం అందకవడటం కలగవ. జయ షయం కషధన
ఫంట  ంత ఇబం కలగవ. హ జన ంపత తం ఇబం
కలగవ. ఉగ యతం కష ధన యత ంట  ఉగ ఉం ఉగ
సమస ఎ ంట కలగవ.

ఈ  ల అషమ శ 01/11/1979  వర ఉంం. న న భ షయల మ
తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర
ంటంవలన శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత ర హ ష రణ   ంట,
ఆత హృదయ యణ ట, ం,(క) ధట , న , లం, కం,
, రక చందన, పద, ఆర, న న ర వలన కన ష ల.
మ కం యబన ఉంగరం ధంట వలన, మంష గజమద,ంమ 
రకచందనల  యంద  క ఆ   యంద  న న ష వృ
కవ.  ఉంగర ధంన డ మం. హ షం పరం, ంల  వ ర
  డవలన మన.
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ర దశ ధ  రభం 01/03/1980(26సం. వయ) ం 31/12/1980(27సం. వయ)
వర:
  య, భ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
  గ వ దృ క ఉం య, ఏదశ  బలనం క, తృయ న
బల క, రక షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప,
న న సంబంత     డ.  ,  వం గల
రంచడ, మ మరణ  ం రంచడ వం దతల. ధన గత ంబ గత
అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  ,  వం గల
రంచడ వం దతల. ష తృ, , భ, సర ఆనంద సంబంత గత
అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  నమ సహర, ర ద
న, అం గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర
కన  రట యం. క,డ,తం, ఉనత గ, ర
సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం హన యత ఉం హన భం కలగవ. అల ర
ట  అలవల నక ఇబం కలగవ.  గృహ కష ధన ంట
కలగవ. సంన  సంన క అవశ కలగవ. ఉగ యతం కష
ధన యత ంట  ఉగ ఉం ఉగ సమస ఎ ంట
కలగవ. ంబ ంత ఇబం కలగవ. తం ంత అగ 
ఇబం కలగవ. ధన నష కలగవ. పంల నష కలగవ. దల సహర
ంత ఇబం  డవ కలగవ. జయ షయం కషధన ఫంట  ంత
ఇబం కలగవ. ద ఆటంక  ఆంనంత ఫల కలగవటం కలగవ. ర
నష కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత ర హ ష రణ   ంట,
ఆత హృదయ యణ ట, ం,(క) ధట , న , లం, కం,
, రక చందన, పద, ఆర, న న ర వలన కన ష ల.
మ కం యబన ఉంగరం ధంట వలన, మంష గజమద,ంమ 
రకచందనల  యంద  క ఆ   యంద  న న ష వృ
కవ.  ఉంగర ధంన డ మం. హ షం పరం, ంల  వ ర
  డవలన మన.
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ర దశ   రభం 01/01/1981(27సం. వయ) ం 06/05/1981(27సం. వయ)
వర:
  భ న మం న  శ  క ఉం ఏదశ న బలనం క,
రక షల బల క నంన  , ష తృ,,భ,సర ఆనంద
సంబంత    డ.    వల సహర, వృ న సహర, ం గ
వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద ట
యం.

ద ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. సంన 
సంన క అవశ కలగవ. ఉగ యతం కష ధన యత ంట
 ఉగ ఉం ఉగ సమస ఎ ంట కలగవ. తం ంత అగ
 ఇబం కలగవ. పంల నష కలగవ. దల సహర ంత ఇబం
 డవ కలగవ. జయ షయం కషధన ఫంట  ంత ఇబం
కలగవ. రం మ న ఫత కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత ర హ ష రణ   ంట,
ఆత హృదయ యణ ట, ం,(క) ధట , న , లం, కం,
, రక చందన, పద, ఆర, న న ర వలన కన ష ల.
మ కం యబన ఉంగరం ధంట వలన, మంష గజమద,ంమ 
రకచందనల  యంద  క ఆ   యంద  న న ష వృ
కవ.  ఉంగర ధంన డ మం. హ షం పరం, ంల  వ ర
  డవలన మన.

ర దశ   రభం 07/05/1981(27సం. వయ) ం 01/05/1982(28సం. వయ)
వర:
  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క నంన  హృదయ, త,  వ హన  సంబంత  మ 
 డ.  ,  వం గల రంచడ వం దతల. వృ ఉగ
జయ  సంబంత గత అవృ వం షయల అనత లన  డ.
, , డ వం గల రంచడ మ ణ మ ం రంచడ, న
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వృ, ర హస గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ర/భర సహర, కతకన న సహర, ఖ గల వలన క సమస
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం సంన  సంన  కలగవ. అన తల వలన
సహర కలగవ.  గృహ  కలగవ. అల ర తం ట  ట
కలగవ. త ఖ, త సహర కలగవ. వృ  ద ఆంన ఫల
కలగవ. వృ అవృ  ష కలగవ. ర వృ కలగవ. ఉగ యతం
కష ధన యత ంట  ఉగ ఉం ఉగ సమస ఎ ంట
కలగవ. జయ షయం కషధన ఫంట  ంత ఇబం కలగవ. తం
ంత అగ  ఇబం కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత ర హ ష రణ   ంట,
ఆత హృదయ యణ ట, ం,(క) ధట , న , లం, కం,
, రక చందన, పద, ఆర, న న ర వలన కన ష ల.
మ కం యబన ఉంగరం ధంట వలన, మంష గజమద,ంమ 
రకచందనల  యంద  క ఆ   యంద  న న ష వృ
కవ.  ఉంగర ధంన డ మం. హ షం పరం, ంల  వ ర
  డవలన మన.

చం దశ చం  రభం 02/05/1982(28సం. వయ) ం 25/02/1983(29సం. వయ)
వర:
 చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క నంన  ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత  న
  డ.  ద, ఎడమ ల వం గల రంచడ వం దతల. ,
 వస, ఖ, న,  ఇ  ం రంచడ వం దతల. 
ణ, రణల గత అవృ వం షయల సలష లన  డ.
త సహర, ల సహర, ళ వలన క సమస రణ చర వం క సతం
అర కన  అద ట యం. , ష
తృ,,భ,సర ఆనంద సంబంత  న   డ.
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ద చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం పంల జయ కలగవ. దల సహర కలగవ.
ణల జయ కలగవ.  యత ఉం రట  శ ఉం ఉం
అవశం ట కలగవ. వృ  ద ఆంన ఫల కలగవ. ర వృ
కలగవ. సంన  సంన క అవశ కలగవ. ధన నష కలగవ.
బంల ఇబం  నష కలగవ. హ యత ఉం హం యతల
ఇబం  ఆట  హం జన గ వృ ఇబం కలగవ.

చం దశ జ  రభం 26/02/1983(29సం. వయ) ం 23/09/1983(29సం. వయ)
వర:
  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క నంన  ,సయ, శ, గ, అ, క సంబంత
   డ.  క, డ వం గల రంచడ వం దతల. తం,
ఉనత ద, గ, రణల గత అవృ వం షయల అనత లన 
డ.  హృదయ, ం వం గల రంచడ వం దతల. త గత, ,
హన, ఖల గత వృ డ వం దతల   సలష లన 
డ.  అన తల సహర,వృ న సహర, శ గ అ ద
ఇ  రణ చరల రట యం.  ద, ఎడమ , శ న,
,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట
యం.  హ, డ,శ, నక సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట
యం.

ద చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం వృ  ద ఆంన ఫల కలగవ. అల ర
తం ట  ట కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం
ఉన అవృ కలగవ. శ జయ కలగవ. ర వృ కలగవ. 
యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. హన
యత ఉం హన భం కలగవ.  గృహ  కలగవ. ణల జయ
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కలగవ. దల సహర కలగవ. పంల జయ కలగవ. సంన 
సంన క అవశ కలగవ. తం ంత అగ  ఇబం కలగవ.
బంల మనసర కలగవ. హ యత ఉం హం యతల ంత
ఆటంక రట అవశ కలగవ. ధన నష కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం ంట,
 ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల ట 
యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ, ఇం ఎ ఒక
మర న న చంన సంభంంన ష . వ,న గంధ, ంమ
, రకచందన క శం నం న  త న న చం ష పర
కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం. ప స వ  న
కం , రం కంచం చం ష రణ కవ. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

చం దశ   రభం 24/09/1983(29సం. వయ) ం 16/03/1985(31సం. వయ)
వర:
  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క నంన  ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత
   డ.     సహర, వృ న సహర, ఉద గ వలన క
సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద 
డ.

ద చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం దల సహర కలగవ. వృ  ద ఆంన ఫల
కలగవ. ర వృ కలగవ. త ంత అగ  ఇబం కలగవ.
ణల కష ధన ంట కలగవ.  యత కష ఫలన రట 
శ ఉం కష ధన ఉం అవశం ట కలగవ. సంన  సంన
క అవశ కలగవ. ధన నష కలగవ. బంల ఇబం  నష కలగవ.
హ యత ఉం హం యతల ఇబం  ఆట  హం జన
గ వృ ఇబం కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం ంట,
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 ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల ట 
యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ, ఇం ఎ ఒక
మర న న చంన సంభంంన ష . వ,న గంధ, ంమ
, రకచందన క శం నం న  త న న చం ష పర
కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం. ప స వ  న
కం , రం కంచం చం ష రణ కవ. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

చం దశ   రభం 17/03/1985(31సం. వయ) ం 09/07/1986(32సం. వయ)
వర:
  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క నంన  ద,
ఎడమ , శ న, ,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  
 డ. ఉదర, య వం గల రంచడ వం దతల. సంన,
అదృష, సంపదల గత వృ డ వం దతల   మంత ష లన 
డ.  మల సరవయవ వం గల రంచడ వం దతల. మ
ఆపద, కష ఇ  ం రంచడ వం దతల. ఆ వృ వం షయల
అనత లన  డ.  దల సహర, ఆక ఆక న సహర, క, 
గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన 
రట యం. హృదయ, త,  వ హన  సంబంత  న
  డ.  ,సయ, శ, గ, అ, క సంబంత 
న   డ.

ద చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర తం ట  ట కలగవ. ణల
జయ కలగవ. వృ  ద ఆంన ఫల కలగవ.  యత ఉం
రట  శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ.  గృహ  కలగవ.
దల సహర కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం
ఉన అవృ కలగవ. హన యత ఉం హన భం కలగవ. పంల
జయ కలగవ. ధన భ కలగవ. హ యత ఉం హం యత రట
 హం జన గ వృ కలగవ. ర వృ కలగవ. శ జయ
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కలగవ. సంన  సంన  కలగవ. బంల మనసర కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ సంచంచటం 10/11/1985  రంభం. న న భ షయల
మ తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం
ర ంటంవలన శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం ంట,
 ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల ట 
యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ, ఇం ఎ ఒక
మర న న చంన సంభంంన ష . వ,న గంధ, ంమ
, రకచందన క శం నం న  త న న చం ష పర
కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం. ప స వ  న
కం , రం కంచం చం ష రణ కవ. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

చం దశ శ  రభం 10/07/1986(32సం. వయ) ం 30/01/1988(34సం. వయ)
వర:
 శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం   ఉచ
 పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క, రక
షల బల క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  , సయ వం గల రంచడ వం
దతల. శ, గ, అ ఇ  ం రంచడ వం దతల. క,
జపజల గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ంగ,  వం గల రంచడ మ మరణ  ం రంచడ వం
దతల. గమ, ర, హల గత వృ డ వం దతల 
 సలష లన  డ.  వల సహర, వృ న సహర, త గల
వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన  రట
యం. ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత  న  
డ.  క,డ,తం, ఉనత గ, ర సంబంత  న  
డ.  ద, ఎడమ , శ న, ,  వస, ఖ, నష, 
సంబంత  న   డ.

ద చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క ఉంట త.
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సహజ ఈ  లమం త ఖ, త సహర కలగవ.  యత
ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. అల ర తం ట
 ట కలగవ. ణల జయ కలగవ. అన తల వలన సహర
కలగవ. వృ  ద ఆంన ఫల కలగవ. హన యత ఉం హన భం
కలగవ.  గృహ  కలగవ. శ జయ కలగవ. ర వృ కలగవ.
దల సహర కలగవ. పంల జయ కలగవ. తం ఖ, తం
సహర కలగవ. జయ షయం కషధన ఫంట  ంత ఇబం కలగవ.
ధన నష కలగవ. బంల మనసర కలగవ. హ జన ంపత తం
ఇబం కలగవ. హ యత ఉం హం యతల ంత ఆటంక
రట అవశ కలగవ. గ ంత ఇబం  ఆంన సహరం
అందకవడటం కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం ంట,
 ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల ట 
యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ, ఇం ఎ ఒక
మర న న చంన సంభంంన ష . వ,న గంధ, ంమ
, రకచందన క శం నం న  త న న చం ష పర
కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం. ప స వ  న
కం , రం కంచం చం ష రణ కవ. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

చం దశ ధ  రభం 31/01/1988(34సం. వయ) ం 23/06/1989(35సం. వయ)
వర:
  య, భ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
  గ వ దృ క ఉం య, ఏదశ  బలనం క, తృయ న
బల క, రక షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప,
న న సంబంత     డ.  ,  వం గల
రంచడ, మ మరణ  ం రంచడ వం దతల. ధన గత ంబ గత
అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  ,  వం గల
రంచడ వం దతల. ష తృ, , భ, సర ఆనంద సంబంత గత
అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  నమ సహర, ర ద
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న, అం గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర
కన  రట యం. క,డ,తం, ఉనత గ, ర
సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం హన యత ఉం హన భం కలగవ. అల ర
ట  అలవల నక ఇబం కలగవ. తం ంత అగ 
ఇబం కలగవ.  గృహ కష ధన ంట కలగవ. హ యత
ఉం హం యతల ంత ఆటంక రట అవశ కలగవ. 
యత కష ఫలన రట  శ ఉం కష ధన ఉం అవశం ట
కలగవ. బంల మనసర కలగవ. ణల కష ధన ంట కలగవ.
త ంత అగ  ఇబం కలగవ. ంబ ంత ఇబం కలగవ.
దల ఇబం  అయ కలగవ. పంల నష కలగవ. ధన నష కలగవ.
ద ఆటంక  ఆంనంత ఫల కలగవటం కలగవ. ర నష కలగవ.
సంన ఉన సంనన ఇబం కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం ంట,
 ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల ట 
యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ, ఇం ఎ ఒక
మర న న చంన సంభంంన ష . వ,న గంధ, ంమ
, రకచందన క శం నం న  త న న చం ష పర
కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం. ప స వ  న
కం , రం కంచం చం ష రణ కవ. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

చం దశ   రభం 24/06/1989(35సం. వయ) ం 19/01/1990(36సం. వయ)
వర:
  భ న మం న  శ  క ఉం ఏదశ న బలనం క,
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రక షల బల క నంన  , ష తృ,,భ,సర ఆనంద
సంబంత    డ.    వల సహర, వృ న సహర, ం గ
వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద ట
యం.

ద చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం దల సహర ంత ఇబం  డవ కలగవ. రం
మ న ఫత కలగవ. త ంత అగ  ఇబం కలగవ. ధన
నష కలగవ. ణల కష ధన ంట కలగవ. బంల మనసర
కలగవ.  యత కష ఫలన రట  శ ఉం కష ధన ఉం
అవశం ట కలగవ. హ యత ఉం హం యతల ంత ఆటంక
రట అవశ కలగవ. సంన  సంన క అవశ కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. తలన ప ఆటంకం ఏరడటం, ఊంచ ఖ,
ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన శ షం త
షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం ంట,
 ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల ట 
యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ, ఇం ఎ ఒక
మర న న చంన సంభంంన ష . వ,న గంధ, ంమ
, రకచందన క శం నం న  త న న చం ష పర
కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం. ప స వ  న
కం , రం కంచం చం ష రణ కవ. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

చం దశ   రభం 20/01/1990(36సం. వయ) ం 11/09/1991(37సం. వయ)
వర:
  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క నంన  హృదయ, త,  వ హన  సంబంత  మ 
 డ.  ,  వం గల రంచడ వం దతల. వృ ఉగ

 ఐశ
ం

 
ష ద



www.iswaryajyotisha.com                                 Page: 52                                త  : మ

గత కర వజ పంత  ఉంగల అ  , ంం, .., ఆంం - 533263.

జయ  సంబంత గత అవృ వం షయల అనత లన  డ.
, , డ వం గల రంచడ మ ణ మ ం రంచడ, న
వృ, ర హస గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ర/భర సహర, కతకన న సహర, ఖ గల వలన క సమస
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం సంన  సంన  కలగవ. ర వృ కలగవ.
వృ  ద ఆంన ఫల కలగవ.  గృహ  కలగవ. అల ర
తం ట  ట కలగవ. వృ అవృ  ష కలగవ. జయ యత
ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. అన తల వలన
సహర కలగవ. దల సహర కలగవ. పంల జయ కలగవ. ఉగ
యతం ఉగ భ  ఉగ ఉం ఉగ వృ కలగవ. త ంత
అగ  ఇబం కలగవ. ణల కష ధన ంట కలగవ.
 యత కష ఫలన రట  శ ఉం కష ధన ఉం అవశం ట
కలగవ. ధన నష కలగవ. హ యత ఉం హం యతల ంత
ఆటంక రట అవశ కలగవ. బంల మనసర కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం ంట,
 ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల ట 
యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ, ఇం ఎ ఒక
మర న న చంన సంభంంన ష . వ,న గంధ, ంమ
, రకచందన క శం నం న  త న న చం ష పర
కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం. ప స వ  న
కం , రం కంచం చం ష రణ కవ. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

చం దశ ర  రభం 12/09/1991(37సం. వయ) ం 09/03/1992(38సం. వయ)
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వర:
 ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  శర, ర వం గల రంచడ వం దతల.
ఆగవృ వన  గల వృ వం షయల మంత ష లన  డ.   తం
సహర, త అల సహర, ద న, ఉగ, ఉష వలన క గ దల
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం పంల జయ కలగవ. దల సహర కలగవ. హన
యత ఉం హన భం కలగవ. వృ  ద ఆంన ఫల కలగవ. ర
వృ కలగవ. సంన  సంన  కలగవ. ఉగ యతం కష ధన
యత ంట  ఉగ ఉం ఉగ సమస ఎ ంట కలగవ.
తం ంత అగ  ఇబం కలగవ. త ంత అగ 
ఇబం కలగవ. ధన నష కలగవ. ణల కష ధన ంట
కలగవ. బంల మనసర కలగవ. జయ షయం కషధన ఫంట  ంత
ఇబం కలగవ.  యత కష ఫలన రట  శ ఉం కష ధన
ఉం అవశం ట కలగవ. హ యత ఉం హం యతల ంత
ఆటంక రట అవశ కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం ంట,
 ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల ట 
యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ, ఇం ఎ ఒక
మర న న చంన సంభంంన ష . వ,న గంధ, ంమ
, రకచందన క శం నం న  త న న చం ష పర
కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం. ప స వ  న
కం , రం కంచం చం ష రణ కవ. హ షం పరం, ంల 
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వ ర   డవలన మన.

జ దశ జ  రభం 10/03/1992(38సం. వయ) ం 03/08/1992(38సం. వయ)
వర:
  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క నంన  ,సయ, శ, గ, అ, క సంబంత
   డ.  క, డ వం గల రంచడ వం దతల. తం,
ఉనత ద, గ, రణల గత అవృ వం షయల అనత లన 
డ.  హృదయ, ం వం గల రంచడ వం దతల. త గత, ,
హన, ఖల గత వృ డ వం దతల   సలష లన 
డ.  అన తల సహర,వృ న సహర, శ గ అ ద
ఇ  రణ చరల రట యం.  ద, ఎడమ , శ న,
,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట
యం.  హ, డ,శ, నక సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట
యం.

ద  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర తం ట  ట కలగవ. త ఖ,
త సహర కలగవ. హన యత ఉం హన భం కలగవ. వృ 
ద ఆంన ఫల కలగవ. తం ఖ, తం సహర కలగవ. జయ
యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. శ
జయ కలగవ. ణల కష ధన ంట కలగవ.  యత కష
ఫలన రట  శ ఉం కష ధన ఉం అవశం ట కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత జ ష రణ   ం హణ
 ంట వలన , ఎ పగడ  కం, క, ల, బంర, ఎ వ,
  యందన న ట  జష రణ అ. ం యం చంక
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గంధ,వగంధం ఉకప కన  నన అంరకషం ంపబ. బం
ఉంగర ధం ఆర కల. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

జ దశ   రభం 04/08/1992(38సం. వయ) ం 16/08/1993(39సం. వయ)
వర:
  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క నంన  ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత
   డ.     సహర, వృ న సహర, ఉద గ వలన క
సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద 
డ.

ద  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం త ఖ, త సహర కలగవ.  గృహ 
కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ
కలగవ. హన యత ఉం హన భం కలగవ. వృ  ద ఆంన ఫల
కలగవ. శ జయ కలగవ. ణల కష ధన ంట కలగవ. 
యత కష ఫలన రట  శ ఉం కష ధన ఉం అవశం ట
కలగవ. తం ంత అగ  ఇబం కలగవ. ధన నష కలగవ.
బంల మనసర కలగవ. హ యత ఉం హం యతల ంత
ఆటంక రట అవశ కలగవ. సంన  సంన క అవశ
కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ 07/03/1993  వర ఉంం. న న భ షయల
మ తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం
ర ంటంవలన శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత జ ష రణ   ం హణ
 ంట వలన , ఎ పగడ  కం, క, ల, బంర, ఎ వ,
  యందన న ట  జష రణ అ. ం యం చంక
గంధ,వగంధం ఉకప కన  నన అంరకషం ంపబ. బం
ఉంగర ధం ఆర కల. హ షం పరం, ంల  వ ర  
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డవలన మన.

జ దశ   రభం 17/08/1993(39సం. వయ) ం 18/07/1994(40సం. వయ)
వర:
  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క నంన  ద,
ఎడమ , శ న, ,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  
 డ. ఉదర, య వం గల రంచడ వం దతల. సంన,
అదృష, సంపదల గత వృ డ వం దతల   మంత ష లన 
డ.  మల సరవయవ వం గల రంచడ వం దతల. మ
ఆపద, కష ఇ  ం రంచడ వం దతల. ఆ వృ వం షయల
అనత లన  డ.  దల సహర, ఆక ఆక న సహర, క, 
గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన 
రట యం. హృదయ, త,  వ హన  సంబంత  న
  డ.  ,సయ, శ, గ, అ, క సంబంత 
న   డ.

ద  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర తం ట  ట కలగవ. త ఖ,
త సహర కలగవ. హన యత ఉం హన భం కలగవ. వృ 
ద ఆంన ఫల కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం
ఉన అవృ కలగవ. శ జయ కలగవ. ణల జయ కలగవ.
 యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. ధన
నష కలగవ. హ యత ఉం హం యతల ంత ఆటంక రట
అవశ కలగవ. తం ంత అగ  ఇబం కలగవ. బంల
మనసర కలగవ. సంన  సంన క అవశ కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత జ ష రణ   ం హణ
 ంట వలన , ఎ పగడ  కం, క, ల, బంర, ఎ వ,
  యందన న ట  జష రణ అ. ం యం చంక
గంధ,వగంధం ఉకప కన  నన అంరకషం ంపబ. బం
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ఉంగర ధం ఆర కల. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

జ దశ శ  రభం 19/07/1994(40సం. వయ) ం 21/08/1995(41సం. వయ)
వర:
 శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం   ఉచ
 పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క, రక
షల బల క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  , సయ వం గల రంచడ వం
దతల. శ, గ, అ ఇ  ం రంచడ వం దతల. క,
జపజల గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ంగ,  వం గల రంచడ మ మరణ  ం రంచడ వం
దతల. గమ, ర, హల గత వృ డ వం దతల 
 సలష లన  డ.  వల సహర, వృ న సహర, త గల
వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన  రట
యం. ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత  న  
డ.  క,డ,తం, ఉనత గ, ర సంబంత  న  
డ.  ద, ఎడమ , శ న, ,  వస, ఖ, నష, 
సంబంత  న   డ.

ద  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం శ జయ కలగవ.  గృహ  కలగవ. జయ
యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. తం
ఖ, తం సహర కలగవ. త ఖ, త సహర కలగవ.
సంన  సంన  కలగవ. హన యత ఉం హన భం కలగవ. అన
తల వలన సహర కలగవ. ధన భ కలగవ. ణల జయ కలగవ.
బం సహర  బంల ఖ కలగవ.  యత ఉం రట 
శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. వృ  ద ఆంన ఫల
కలగవ. హ యత ఉం హం యతల ంత ఆటంక రట
అవశ కలగవ. హ జన ంపత తం ఇబం కలగవ. గ
ంత ఇబం  ఆంన సహరం అందకవడటం కలగవ.
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ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత జ ష రణ   ం హణ
 ంట వలన , ఎ పగడ  కం, క, ల, బంర, ఎ వ,
  యందన న ట  జష రణ అ. ం యం చంక
గంధ,వగంధం ఉకప కన  నన అంరకషం ంపబ. బం
ఉంగర ధం ఆర కల. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

జ దశ ధ  రభం 22/08/1995(41సం. వయ) ం 12/08/1996(42సం. వయ)
వర:
  య, భ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
  గ వ దృ క ఉం య, ఏదశ  బలనం క, తృయ న
బల క, రక షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప,
న న సంబంత     డ.  ,  వం గల
రంచడ, మ మరణ  ం రంచడ వం దతల. ధన గత ంబ గత
 గత అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  ,  వం
గల రంచడ వం దతల. ష తృ, , భ, సర ఆనంద సంబంత
గత అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  నమ సహర,
ర ద న, అం గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం
అర కన  రట యం. క,డ,తం, ఉనతద, గ,
ర సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర తం ట  ట కలగవ. హన యత
ఉం హన భం కలగవ. అన తల వలన సహర కలగవ. శ జయ
కలగవ. తం ఖ, తం సహర కలగవ. త ఖ, త
సహర కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన
అవృ కలగవ.  యత కష ఫలన రట  శ ఉం కష ధన
ఉం అవశం ట కలగవ. ణల కష ధన ంట కలగవ. దల
సహర ంత ఇబం  డవ కలగవ. పంల నష కలగవ. ధన నష
కలగవ. ంబ ంత ఇబం కలగవ. సంన  సంన క
అవశ కలగవ. ర నష కలగవ.
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ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత జ ష రణ   ం హణ
 ంట వలన , ఎ పగడ  కం, క, ల, బంర, ఎ వ,
  యందన న ట  జష రణ అ. ం యం చంక
గంధ,వగంధం ఉకప కన  నన అంరకషం ంపబ. బం
ఉంగర ధం ఆర కల. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

జ దశ   రభం 13/08/1996(42సం. వయ) ం 06/01/1997(43సం. వయ)
వర:
  భ న మం న  శ  క ఉం ఏదశ న బలనం క,
రక షల బల క నంన  , ష తృ,,భ,సర ఆనంద
సంబంత    డ.    వల సహర, వృ న సహర, ం గ
వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద ట
యం.

ద  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం త ఖ, త సహర కలగవ.  గృహ 
కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ
కలగవ. హన యత ఉం హన భం కలగవ. శ జయ కలగవ.
ణల కష ధన ంట కలగవ.  యత కష ఫలన రట 
శ ఉం కష ధన ఉం అవశం ట కలగవ. తం ంత అగ 
ఇబం కలగవ. పంల నష కలగవ. దల సహర ంత ఇబం 
డవ కలగవ. రం మ న ఫత కలగవ. సంన  సంన
క అవశ కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత జ ష రణ   ం హణ
 ంట వలన , ఎ పగడ  కం, క, ల, బంర, ఎ వ,
  యందన న ట  జష రణ అ. ం యం చంక
గంధ,వగంధం ఉకప కన  నన అంరకషం ంపబ. బం
ఉంగర ధం ఆర కల. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.
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జ దశ   రభం 07/01/1997(43సం. వయ) ం 02/03/1998(44సం. వయ)
వర:
  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క నంన  హృదయ, త,ద,  వ హన  సంబంత  మ
  డ.  ,  వం గల రంచడ వం దతల. వృ ఉగ
జయ  సంబంత గత అవృ వం షయల అనత లన  డ.
, , డ వం గల రంచడ మ ణ మ ం రంచడ, న
వృ, ర హస గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ర/భర సహర, కతకన న సహర, ఖ గల వలన క సమస
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం హన యత ఉం హన భం కలగవ. అల ర
తం ట  ట కలగవ. త ఖ, త సహర కలగవ. జయ
యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. సంన
 సంన  కలగవ. అన తల వలన సహర కలగవ. ఉగ యతం
ఉగ భ  ఉగ ఉం ఉగ వృ కలగవ. వృ అవృ  ష
కలగవ. ర వృ కలగవ. శ జయ కలగవ. ణల కష ధన
ంట కలగవ.  యత కష ఫలన రట  శ ఉం కష ధన
ఉం అవశం ట కలగవ. తం ంత అగ  ఇబం కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత జ ష రణ   ం హణ
 ంట వలన , ఎ పగడ  కం, క, ల, బంర, ఎ వ,
  యందన న ట  జష రణ అ. ం యం చంక
గంధ,వగంధం ఉకప కన  నన అంరకషం ంపబ. బం
ఉంగర ధం ఆర కల. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

జ దశ ర  రభం 03/03/1998(44సం. వయ) ం 06/07/1998(44సం. వయ)
వర:
 ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
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గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  శర, ర వం గల రంచడ వం దతల.
ఆగవృ వన  గల వృ వం షయల మంత ష లన  డ.   తం
సహర, త అల సహర, ద న, ఉగ, ఉష వలన క గ దల
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. అల ర తం ట
 ట కలగవ. త ఖ, త సహర కలగవ.  గృహ 
కలగవ. శ జయ కలగవ. సంన  సంన  కలగవ.
ణల కష ధన ంట కలగవ. జయ షయం కషధన ఫంట 
ంత ఇబం కలగవ.  యత కష ఫలన రట  శ ఉం కష
ధన ఉం అవశం ట కలగవ. ఉగ యతం కష ధన యత
ంట  ఉగ ఉం ఉగ సమస ఎ ంట కలగవ. తం
అగ  కష నష కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత జ ష రణ   ం హణ
 ంట వలన , ఎ పగడ  కం, క, ల, బంర, ఎ వ,
  యందన న ట  జష రణ అ. ం యం చంక
గంధ,వగంధం ఉకప కన  నన అంరకషం ంపబ. బం
ఉంగర ధం ఆర కల. హ షం పరం, ంల  వ ర  
డవలన మన.

జ దశ చం  రభం 07/07/1998(44సం. వయ) ం 01/02/1999(45సం. వయ)
వర:
 చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క నంన  ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత  న
  డ.  ద, ఎడమ ల వం గల రంచడ వం దతల. ,
 వస, ఖ, న,  ఇ  ం రంచడ వం దతల. 
ణ, రణల గత అవృ వం షయల సలష లన  డ.
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త సహర, ల సహర, ళ వలన క సమస రణ చర వం క సతం
అర కన  అద ట యం. , ష
తృ,,భ,సర ఆనంద సంబంత  న   డ.

ద  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర తం ట  ట కలగవ. జయ
యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. శ
జయ కలగవ. ర వృ కలగవ.  యత ఉం రట  శ ఉం
ఉం అవశం ట కలగవ. హన యత ఉం హన భం కలగవ.  గృహ
 కలగవ. ణల జయ కలగవ. దల సహర కలగవ. పంల
జయ కలగవ. సంన  సంన క అవశ కలగవ. తం ంత
అగ  ఇబం కలగవ. బంల మనసర కలగవ. హ యత
ఉం హం యతల ంత ఆటంక రట అవశ కలగవ. ధన నష
కలగవ.

ఈ  లమం  డ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం ంట,
 ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల ట 
యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ, ఇం ఎ ఒక
మర న న చంన సంభంంన ష . వ,న గంధ, ంమ
, రకచందన క శం నం న  త న న చం ష పర
కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం. ప స వ  న
కం , రం కంచం చం ష రణ కవ. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

 దశ   రభం 02/02/1999(45సం. వయ) ం 30/09/2001(47సం. వయ)
వర:
  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క నంన  ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత
   డ.     సహర, వృ న సహర, ఉద గ వలన క
సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద 
డ.
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ద  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం బంల ఇబం  నష కలగవ. హ యత ఉం
హం యతల ఇబం  ఆట  హం జన గ వృ ఇబం
కలగవ. సంన ఉన సంనన ఇబం కలగవ.

ఈ  ల అషమ శ సంచంచటం 16/03/1999  రంభం అ 29/07/2000 
వర ఉంం. తలన ప ఆటంకం ఏరడటం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ
షం ం ర ంటంవలన శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ ష రణ హ
ంట,  ంట,క ధంట వలన  హషరణ
య,ధ,,లవ కంబ, , , పంచ హ, యంన న
ట వలన  ష ం కవ.   న యంద ఉదకన ల,
ఇంవ, హదళ, మనలల క ఆ  నయం. పంచహల న ఉంగర
ధంచం. హ షం పరం, ంల  వ ర   డవలన మన.

 దశ   రభం 01/10/2001(47సం. వయ) ం 11/02/2004(50సం. వయ)
వర:
  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క నంన  ద,
ఎడమ , శ న, ,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  
 డ. ఉదర, య వం గల రంచడ వం దతల. సంన,
అదృష, సంపదల గత వృ డ వం దతల   మంత ష లన 
డ.  మల సరవయవ వం గల రంచడ వం దతల. మ
ఆపద, కష ఇ  ం రంచడ వం దతల. ఆ వృ వం షయల
అనత లన  డ.  దల సహర, ఆక ఆక న సహర, క, 
గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన 
రట యం. హృదయ, త,ద,  వ హన  సంబంత 
న   డ.  ,సయ, శ, గ, అ, క సంబంత
 న   డ.

ద  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
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క, రక షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం త ఖ, త సహర కలగవ.  గృహ 
కలగవ. ధన భ కలగవ. ణల జయ కలగవ. జయ యత ఉం
జయ జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. హన యత ఉం హన
భం కలగవ.  యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట
కలగవ. శ జయ కలగవ. బంల మనసర కలగవ. సంన 
సంన క అవశ కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ ష రణ హ
ంట,  ంట,క ధంట వలన  హషరణ
య,ధ,,లవ కంబ, , , పంచ హ, యంన న
ట వలన  ష ం కవ.   న యంద ఉదకన ల,
ఇంవ, హదళ, మనలల క ఆ  నయం. పంచహల న ఉంగర
ధంచం. హ షం పరం, ంల  వ ర   డవలన మన.

 దశ శ  రభం 12/02/2004(50సం. వయ) ం 03/12/2006(53సం. వయ)
వర:
 శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం   ఉచ
 పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క, రక
షల బల క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  , సయ వం గల రంచడ వం
దతల. శ, గ, అ ఇ  ం రంచడ వం దతల. క,
జపజల గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ంగ,  వం గల రంచడ మ మరణ  ం రంచడ వం
దతల. గమ, ర, వృ డ వం దతల   సలష లన
 డ.  వల సహర, వృ న సహర, త గల వలన క సమస
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం. ఉదర,
సంల,అదృష సంపదల సంబంత  న   డ.  క,డ,తం,
ఉనతద, గ, ర సంబంత  న   డ.  ద, ఎడమ
, శ న, ,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  న 
 డ.

ద  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క ఉంట త.
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సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. శ జయ కలగవ.
తం ఖ, తం సహర కలగవ. త ఖ, త సహర
కలగవ. ణల జయ కలగవ. సంన  సంన  కలగవ. 
గృహ  కలగవ. హన యత ఉం హన భం కలగవ.  యత
ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. ధన నష కలగవ.
బంల మనసర కలగవ. జయ షయం కషధన ఫంట  ంత ఇబం
కలగవ. హ జన ంపత తం ఇబం కలగవ. గ ంత
ఇబం  ఆంన సహరం అందకవడటం కలగవ.

ఈ  ల అషమ శ సంచంచటం 01/11/2006  రంభం. న న భ షయల
మ తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం
ర ంటంవలన శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ ష రణ హ
ంట,  ంట,క ధంట వలన  హషరణ
య,ధ,,లవ కంబ, , , పంచ హ, యంన న
ట వలన  ష ం కవ.   న యంద ఉదకన ల,
ఇంవ, హదళ, మనలల క ఆ  నయం. పంచహల న ఉంగర
ధంచం. హ షం పరం, ంల  వ ర   డవలన మన.

 దశ ధ  రభం 04/12/2006(53సం. వయ) ం 08/06/2009(55సం. వయ)
వర:
  య, భ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
  గ వ దృ క ఉం య, ఏదశ  బలనం క, తృయ న
బల క, రక షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప,
న న సంబంత     డ.  ,  వం గల
రంచడ, మ మరణ  ం రంచడ వం దతల. ధన గత ంబ గత
 గత అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  ,  వం
గల రంచడ వం దతల. ష తృ, , భ, సర ఆనంద సంబంత
గత అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  నమ సహర,
ర ద న, అం గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం
అర కన  రట యం. క,డ,తం, ఉనతద, గ,
ర సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
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క, రక షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. అల ర ట 
అలవల నక ఇబం కలగవ. తం ంత అగ  ఇబం కలగవ.
 గృహ కష ధన ంట కలగవ. ంబ ంత ఇబం కలగవ.
పంల నష కలగవ. దల సహర ంత ఇబం  డవ కలగవ.
బంల మనసర కలగవ. ధన నష కలగవ. ర నష కలగవ.

ఈ  ల అషమ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ ష రణ హ
ంట,  ంట,క ధంట వలన  హషరణ
య,ధ,,లవ కంబ, , , పంచ హ, యంన న
ట వలన  ష ం కవ.   న యంద ఉదకన ల,
ఇంవ, హదళ, మనలల క ఆ  నయం. పంచహల న ఉంగర
ధంచం. హ షం పరం, ంల  వ ర   డవలన మన.

 దశ   రభం 09/06/2009(55సం. వయ) ం 21/06/2010(56సం. వయ)
వర:
  భ న మం న  శ  క ఉం ఏదశ న బలనం క,
రక షల బల క నంన  , ష తృ,,భ,సర ఆనంద
సంబంత    డ.    వల సహర, వృ న సహర, ం గ
వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద ట
యం.

ద  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం పంల నష కలగవ. దల సహర ంత ఇబం
 డవ కలగవ. బంల మనసర కలగవ. రం మ న ఫత
కలగవ.

ఈ  ల అషమ శ 09/09/2009  వర ఉంం. తలన ప ఆటంకం ఏరడటం,
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ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన శ షం
త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ ష రణ హ
ంట,  ంట,క ధంట వలన  హషరణ
య,ధ,,లవ కంబ, , , పంచ హ, యంన న
ట వలన  ష ం కవ.   న యంద ఉదకన ల,
ఇంవ, హదళ, మనలల క ఆ  నయం. పంచహల న ఉంగర
ధంచం. హ షం పరం, ంల  వ ర   డవలన మన.

 దశ   రభం 22/06/2010(56సం. వయ) ం 05/06/2013(59సం. వయ)
వర:
  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క నంన  హృదయ, త,ద,  వ హన  సంబంత  మ
  డ.  ,  వం గల రంచడ వం దతల. వృ ఉగ
జయ  సంబంత గత అవృ వం షయల అనత లన  డ.
, , డ వం గల రంచడ మ ణ మ ం రంచడ, న
వృ, ర హస గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ర/భర సహర, కతకన న సహర, ఖ గల వలన క సమస
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం  గృహ  కలగవ. అన తల వలన సహర
కలగవ. అల ర తం ట  ట కలగవ. ఉగ యతం ఉగ
భ  ఉగ ఉం ఉగ వృ కలగవ. త ఖ, త సహర
కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ
కలగవ. వృ అవృ  ష కలగవ. ర వృ కలగవ. ధన నష
కలగవ. బంల మనసర కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ ష రణ హ
ంట,  ంట,క ధంట వలన  హషరణ
య,ధ,,లవ కంబ, , , పంచ హ, యంన న
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ట వలన  ష ం కవ.   న యంద ఉదకన ల,
ఇంవ, హదళ, మనలల క ఆ  నయం. పంచహల న ఉంగర
ధంచం. హ షం పరం, ంల  వ ర   డవలన మన.

 దశ ర  రభం 06/06/2013(59సం. వయ) ం 25/04/2014(60సం. వయ)
వర:
 ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  శర, ర వం గల రంచడ వం దతల.
ఆగవృ వన  గల వృ వం షయల మంత ష లన  డ.   తం
సహర, త అల సహర, ద న, ఉగ, ఉష వలన క గ దల
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. ఉగ యతం కష
ధన యత ంట  ఉగ ఉం ఉగ సమస ఎ ంట
కలగవ. తం ంత అగ  ఇబం కలగవ. ధన నష కలగవ.
బంల మనసర కలగవ. జయ షయం కషధన ఫంట  ంత ఇబం
కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ ష రణ హ
ంట,  ంట,క ధంట వలన  హషరణ
య,ధ,,లవ కంబ, , , పంచ హ, యంన న
ట వలన  ష ం కవ.   న యంద ఉదకన ల,
ఇంవ, హదళ, మనలల క ఆ  నయం. పంచహల న ఉంగర
ధంచం. హ షం పరం, ంల  వ ర   డవలన మన.

 దశ చం  రభం 26/04/2014(60సం. వయ) ం 17/10/2015(61సం. వయ)
వర:
 చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క నంన  ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత  న
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  డ.  ద, ఎడమ ల వం గల రంచడ వం దతల. ,
 వస, ఖ, న,  ఇ  ం రంచడ వం దతల. 
ణ, రణల గత అవృ వం షయల సలష లన  డ.
త సహర, ల సహర, ళ వలన క సమస రణ చర వం క సతం
అర కన  అద ట యం. , ష
తృ,,భ,సర ఆనంద సంబంత  న   డ.

ద  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం దల సహర కలగవ. ర వృ కలగవ. త ంత
అగ  ఇబం కలగవ. ణల కష ధన ంట కలగవ.
 యత కష ఫలన రట  శ ఉం కష ధన ఉం అవశం ట
కలగవ. ధన నష కలగవ. బంల ఇబం  నష కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ సంచంచటం 19/09/2015  రంభం. న న భ షయల
మ తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం
ర ంటంవలన శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం  డ దడ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం
ంట,  ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల
ట  యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ,
ఇం ఎ ఒక మర న న చంన సంభంంన ష .
వ,న గంధ, ంమ , రకచందన క శం నం న  త న
న చం ష పర కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం.
ప స వ  న కం , రం కంచం చం ష రణ కవ.
 హ ష రణ హ ంట,  ంట,క
ధంట వలన  హషరణ య,ధ,,లవ కంబ, , ,
పంచ హ, యంన న ట వలన  ష ం కవ.  
న యంద ఉదకన ల, ఇంవ, హదళ, మనలల క ఆ 
నయం. పంచహల న ఉంగర ధంచం. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

 దశ జ  రభం 18/10/2015(61సం. వయ) ం 29/10/2016(62సం. వయ)
వర:
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  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క నంన  ,సయ, శ, గ, అ, క సంబంత
   డ.  క, డ వం గల రంచడ వం దతల. తం,
గ, రణల గత అవృ వం షయల అనత లన  డ.
హృదయ, ం వం గల రంచడ వం దతల. త గత,  , , హన,
ఖల గత వృ డ వం దతల   సలష లన  డ.
అన తల సహర,వృ న సహర, శ గ అ ద ఇ 
రణ చరల రట యం.  ద, ఎడమ , శ న, , 
వస, ఖ, నష,  సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.
హ, డ,శ, నక సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం త ఖ, త సహర కలగవ.  గృహ 
కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ
కలగవ. శ జయ కలగవ. ణల కష ధన ంట కలగవ. 
యత కష ఫలన రట  శ ఉం కష ధన ఉం అవశం ట
కలగవ. తం ంత అగ  ఇబం కలగవ. ధన నష కలగవ.
బంల మనసర కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత  హ ష రణ హ
ంట,  ంట,క ధంట వలన  హషరణ
య,ధ,,లవ కంబ, , , పంచ హ, యంన న
ట వలన  ష ం కవ.   న యంద ఉదకన ల,
ఇంవ, హదళ, మనలల క ఆ  నయం. పంచహల న ఉంగర
ధంచం. హ షం పరం, ంల  వ ర   డవలన మన.

 దశ   రభం 30/10/2016(62సం. వయ) ం 06/12/2018(65సం. వయ)
వర:
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  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క నంన  ద,
ఎడమ , శ న, ,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  
 డ. ఉదర, య వం గల రంచడ వం దతల. సంన,
అదృష, సంపదల గత వృ డ వం దతల   మంత ష లన 
డ.  మల సరవయవ వం గల రంచడ వం దతల. మ
ఆపద, కష ఇ  ం రంచడ వం దతల. ఆ వృ వం షయల
అనత లన  డ.  దల సహర, ఆక ఆక న సహర, క, 
గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన 
రట యం. హృదయ, త,ద,  వ హన  సంబంత 
న   డ.  ,సయ, శ, గ, అ, క సంబంత
 న   డ.

ద  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర తం ట  ట కలగవ. త ఖ,
త సహర కలగవ.  గృహ  కలగవ. ణల జయ కలగవ.
బం సహర  బంల ఖ కలగవ. జయ యత ఉం జయ
జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ.  యత ఉం రట 
శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. శ జయ కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

 దశ శ  రభం 07/12/2018(65సం. వయ) ం 05/06/2021(67సం. వయ)
వర:
 శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం   ఉచ
 పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క, రక
షల బల క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  , సయ వం గల రంచడ వం
దతల. శ, గ, అ ఇ  ం రంచడ వం దతల. క,
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జపజల గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ంగ,  వం గల రంచడ మ మరణ  ం రంచడ వం
దతల. గమ, ర, వృ డ వం దతల   సలష లన
 డ.  వల సహర, వృ న సహర, త గల వలన క సమస
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం. ఉదర,
సంల,అదృష సంపదల సంబంత  న   డ.  క,డ,తం,
ఉనతద, గ, ర సంబంత  న   డ.  ద, ఎడమ
, శ న, ,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  న 
 డ.

ద  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం శ జయ కలగవ. త ఖ, త సహర
కలగవ. ధన భ కలగవ.  గృహ  కలగవ. జయ యత ఉం
జయ జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. ణల జయ
కలగవ. బం సహర  బంల ఖ కలగవ.  యత ఉం
రట  శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. అన తల వలన సహర
కలగవ. తం ఖ, తం సహర కలగవ. హ జన ంపత
తం ఇబం కలగవ. గ ంత ఇబం  ఆంన సహరం అందకవడటం
కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

 దశ ధ  రభం 06/06/2021(67సం. వయ) ం 30/08/2023(69సం. వయ)
వర:
  య, భ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
  గ వ దృ క ఉం య, ఏదశ  బలనం క, తృయ న
బల క, రక షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప,
న న సంబంత     డ.  ,  వం గల
రంచడ, మ మరణ  ం రంచడ వం దతల. ధన గత ంబ గత
 గత అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  ,  వం
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గల రంచడ వం దతల. ష తృ, , భ, సర ఆనంద సంబంత
గత అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  నమ సహర,
ర ద న, అం గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం
అర కన  రట యం. క,డ,తం, ఉనతద, గ,
ర సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర తం ట  ట కలగవ.  గృహ
 కలగవ. అన తల వలన సహర కలగవ. శ జయ కలగవ. 
యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. ణల
జయ కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన
అవృ కలగవ. బంల మనసర కలగవ. దల సహర ంత ఇబం 
డవ కలగవ. పంల నష కలగవ. ధన నష కలగవ. ంబ ంత
ఇబం కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ 30/04/2022  వర ఉంం. న న భ షయల
మ తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం
ర ంటంవలన శ షం త షల షం త.

 దశ   రభం 31/08/2023(69సం. వయ) ం 31/07/2024(70సం. వయ)
వర:
  భ న మం న  శ  క ఉం ఏదశ న బలనం క,
రక షల బల క నంన  , ష తృ,,భ,సర ఆనంద
సంబంత    డ.    వల సహర, వృ న సహర, ం గ
వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద ట
యం.

ద  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం  గృహ  కలగవ. ణల జయ కలగవ.
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జయ యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. 
యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. శ
జయ కలగవ. ధన నష కలగవ. దల సహర ంత ఇబం  డవ
కలగవ. పంల నష కలగవ. బంల మనసర కలగవ.

 దశ   రభం 01/08/2024(70సం. వయ) ం 18/03/2027(73సం. వయ)
వర:
  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క నంన  హృదయ, త,ద,  వ హన  సంబంత  మ
  డ.  ,  వం గల రంచడ వం దతల. వృ ఉగ
జయ  సంబంత గత అవృ వం షయల అనత లన  డ.
, , డ వం గల రంచడ మ ణ మ ం రంచడ, న
వృ, ర హస గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ర/భర సహర, కతకన న సహర, ఖ గల వలన క సమస
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర తం ట  ట కలగవ. జయ
యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. శ
జయ కలగవ. అన తల వలన సహర కలగవ.  యత ఉం రట 
శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. ణల జయ కలగవ. ధన నష
కలగవ. బంల మనసర కలగవ.

 దశ ర  రభం 19/03/2027(73సం. వయ) ం 31/12/2027(74సం. వయ)
వర:
 ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  శర, ర వం గల రంచడ వం దతల.
ఆగవృ వన  గల వృ వం షయల మంత ష లన  డ.   తం
సహర, త అల సహర, ద న, ఉగ, ఉష వలన క గ దల
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రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర తం ట  ట కలగవ.  గృహ
 కలగవ. అన తల వలన సహర కలగవ. శ జయ కలగవ.
ణల జయ కలగవ.  యత ఉం రట  శ ఉం ఉం
అవశం ట కలగవ. జయ షయం కషధన ఫంట  ంత ఇబం
కలగవ. ధన నష కలగవ. బంల మనసర కలగవ.

 దశ చం  రభం 01/01/2028(74సం. వయ) ం 24/04/2029(75సం. వయ)
వర:
 చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క నంన  ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత  న
  డ.  ద, ఎడమ ల వం గల రంచడ వం దతల. ,
 వస, ఖ, న,  ఇ  ం రంచడ వం దతల. 
ణ, రణల గత అవృ వం షయల సలష లన  డ.
త సహర, ల సహర, ళ వలన క సమస రణ చర వం క సతం
అర కన  అద ట యం. , ష
తృ,,భ,సర ఆనంద సంబంత  న   డ.

ద  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర తం ట  ట కలగవ. ణల
జయ కలగవ.  యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట
కలగవ.  గృహ  కలగవ. దల సహర కలగవ. జయ యత ఉం
జయ జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. పంల జయ
కలగవ. ధన భ కలగవ. శ జయ కలగవ. బంల మనసర కలగవ.

ఈ  ల అషమ శ సంచంచటం 08/05/2028  రంభం. న న భ
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షయల మ తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ
షం ం ర ంటంవలన శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం  డ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం ంట,
 ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల ట 
యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ, ఇం ఎ ఒక
మర న న చంన సంభంంన ష . వ,న గంధ, ంమ
, రకచందన క శం నం న  త న న చం ష పర
కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం. ప స వ  న
కం , రం కంచం చం ష రణ కవ. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

 దశ జ  రభం 25/04/2029(75సం. వయ) ం 26/03/2030(76సం. వయ)
వర:
  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క నంన  ,సయ, శ, గ, అ, క సంబంత
   డ.  క, డ వం గల రంచడ వం దతల. తం,
గ, రణల గత అవృ వం షయల అనత లన  డ.
హృదయ, ం వం గల రంచడ వం దతల. త గత,  , , హన,
ఖల గత వృ డ వం దతల   సలష లన  డ.
అన తల సహర,వృ న సహర, శ గ అ ద ఇ 
రణ చరల రట యం.  ద, ఎడమ , శ న, , 
వస, ఖ, నష,  సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.
హ, డ,శ, నక సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర తం ట  ట కలగవ. జయ
యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. శ
జయ కలగవ. ణల జయ కలగవ.  యత ఉం రట 
శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. ధన నష కలగవ. బంల మనసర
కలగవ.
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ఈ  ల అషమ శ 21/09/2029  వర ఉంం. న న భ షయల
మ తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం
ర ంటంవలన శ షం త షల షం త.

 దశ   రభం 27/03/2030(76సం. వయ) ం 06/08/2032(78సం. వయ)
వర:
  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క నంన  ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత
   డ.     సహర, వృ న సహర, ఉద గ వలన క
సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద 
డ.

ద  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం  గృహ  కలగవ. ధన భ కలగవ. ణల
జయ కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన
అవృ కలగవ.  యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట
కలగవ. శ జయ కలగవ. బంల మనసర కలగవ.

శ దశ శ  రభం 07/08/2032(78సం. వయ) ం 25/07/2035(81సం. వయ)
వర:
 శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం   ఉచ
 పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క, రక
షల బల క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  , సయ వం గల రంచడ వం
దతల. శ, గ, అ ఇ  ం రంచడ వం దతల. క,
జపజల గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ంగ,  వం గల రంచడ మ మరణ  ం రంచడ వం
దతల. గమ, ర, వృ డ వం దతల   సలష లన
 డ.  వల సహర, వృ న సహర, త గల వలన క సమస
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం. ఉదర,
సంల,అదృష సంపదల సంబంత  న   డ.  క,డ,తం,
ఉనతద, గ, ర సంబంత  న   డ.  ద, ఎడమ
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, శ న, ,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  న 
 డ.

ద శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
ఉచ  పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క,
రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం జయ యత ఉం జయ జయ  జయం
ఉన అవృ కలగవ. శ జయ కలగవ. అన తల వలన సహర
కలగవ.  యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట
కలగవ.  గృహ  కలగవ. గ సహర కలగవ. బం సహర
 బంల ఖ కలగవ. ణల జయ కలగవ. ధన భ కలగవ.

శ దశ ధ  రభం 26/07/2035(81సం. వయ) ం 20/03/2038(84సం. వయ)
వర:
  య, భ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
  గ వ దృ క ఉం య, ఏదశ  బలనం క, తృయ న
బల క, రక షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప,
న న సంబంత     డ.  ,  వం గల
రంచడ, మ మరణ  ం రంచడ వం దతల. ధన గత ంబ గత
 గత అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  ,  వం
గల రంచడ వం దతల. ష తృ, , భ, సర ఆనంద సంబంత
గత అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  నమ సహర,
ర ద న, అం గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం
అర కన  రట యం. క,డ,తం, ఉనతద, గ,
ర సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
ఉచ  పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క,
రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర తం ట  ట కలగవ. శ జయ
కలగవ. ణల జయ కలగవ. బం సహర  బంల ఖ
కలగవ.  యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట
కలగవ.  గృహ  కలగవ. ధన నష కలగవ. జయ షయం కషధన
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ఫంట  ంత ఇబం కలగవ. గ ంత ఇబం  ఆంన సహరం
అందకవడటం కలగవ. దల సహర ంత ఇబం  డవ కలగవ. పంల
నష కలగవ. ంబ ంత ఇబం కలగవ.

ఈ  ల అషమ శ సంచంచటం 28/08/2036  రంభం. న న భ షయల
మ తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం
ర ంటంవలన శ షం త షల షం త.

శ దశ   రభం 21/03/2038(84సం. వయ) ం 23/04/2039(85సం. వయ)
వర:
  భ న మం న  శ  క ఉం ఏదశ న బలనం క,
రక షల బల క నంన  , ష తృ,,భ,సర ఆనంద
సంబంత    డ.    వల సహర, వృ న సహర, ం గ
వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద ట
యం.

ద శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
ఉచ  పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క,
రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. ధన భ కలగవ.
శ జయ కలగవ. ణల జయ కలగవ. బం సహర 
బంల ఖ కలగవ.  గృహ  కలగవ.  యత ఉం రట
 శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. జయ షయం కషధన ఫంట
 ంత ఇబం కలగవ. గ ంత ఇబం  ఆంన సహరం అందకవడటం
కలగవ. దల సహర ంత ఇబం  డవ కలగవ. పంల నష
కలగవ.

ఈ  ల అషమ శ 23/10/2038  వర ఉంం. న న భ షయల మ
తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర
ంటంవలన శ షం త షల షం త.

శ దశ   రభం 24/04/2039(85సం. వయ) ం 06/06/2042(88సం. వయ)
వర:
  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
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సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క నంన  హృదయ, త,ద,  వ హన  సంబంత  మ
  డ.  ,  వం గల రంచడ వం దతల. వృ ఉగ
జయ  సంబంత గత అవృ వం షయల అనత లన  డ.
, , డ వం గల రంచడ మ ణ మ ం రంచడ, న
వృ, ర హస గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ర/భర సహర, కతకన న సహర, ఖ గల వలన క సమస
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
ఉచ  పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క,
రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. అల ర తం ట
 ట కలగవ.  గృహ  కలగవ. ధన భ కలగవ. శ జయ
కలగవ.  యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట
కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ
కలగవ. బం సహర  బంల ఖ కలగవ. ణల జయ
కలగవ. గ ంత ఇబం  ఆంన సహరం అందకవడటం కలగవ.

శ దశ ర  రభం 07/06/2042(88సం. వయ) ం 14/05/2043(89సం. వయ)
వర:
 ర లగ ఆపతన యకత వం తృయ న మం   చ 
గ వ దృ క ఉం లగ న బలనం క, తృయ న బల క, రక
షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప, న న
సంబంత    డ.  శర, ర వం గల రంచడ వం దతల.
ఆగవృ వన  గల వృ వం షయల మంత ష లన  డ.   తం
సహర, త అల సహర, ద న, ఉగ, ఉష వలన క గ దల
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
ఉచ  పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క,
రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. అల ర తం ట
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 ట కలగవ.  యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం
ట కలగవ. ధన భ కలగవ. ణల జయ కలగవ. బం
సహర  బంల ఖ కలగవ. శ జయ కలగవ.  గృహ 
కలగవ. గ ంత ఇబం  ఆంన సహరం అందకవడటం కలగవ.
జయ షయం కషధన ఫంట  ంత ఇబం కలగవ.

శ దశ చం  రభం 15/05/2043(89సం. వయ) ం 04/12/2044(91సం. వయ)
వర:
 చం వయ ఆపతన యకత వం పంచమ న మం ధన  
 భ వ దృ క ఉం దశ న బల క, పంచమ న బలనం క, రక
షల బల క నంన  ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత  న
  డ.  ద, ఎడమ ల వం గల రంచడ వం దతల. ,
 వస, ఖ, న,  ఇ  ం రంచడ వం దతల. 
ణ, రణల గత అవృ వం షయల సలష లన  డ.
త సహర, ల సహర, ళ వలన క సమస రణ చర వం క సతం
అర కన  అద ట యం. , ష
తృ,,భ,సర ఆనంద సంబంత  న   డ.

ద శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
ఉచ  పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క,
రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం  యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం
ట కలగవ. అల ర తం ట  ట కలగవ. ణల జయ
కలగవ. అన తల వలన సహర కలగవ.  గృహ  కలగవ. శ
జయ కలగవ. దల సహర కలగవ. పంల జయ కలగవ. జయ
షయం కషధన ఫంట  ంత ఇబం కలగవ. ధన నష కలగవ.
బంల మనసర కలగవ. గ ంత ఇబం  ఆంన సహరం
అందకవడటం కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ సంచంచటం 01/11/2044  రంభం. న న భ షయల
మ తలన పల ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం
ర ంటంవలన శ షం త షల షం త.

ఈ  లమం  డ షం ఉండటంత చంహ ష రణ చం ంట,
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 ఉంట, యం నం ట,త ఉంగరన ధంట ,ల ట 
యవల.స,ల ఆ, త, ల వ  ంన కలశ, ఇం ఎ ఒక
మర న న చంన సంభంంన ష . వ,న గంధ, ంమ
, రకచందన క శం నం న  త న న చం ష పర
కవ. స ఉంగర ,ం ఉంగర  ధంట మం. ప స వ  న
కం , రం కంచం చం ష రణ కవ. హ షం పరం, ంల 
వ ర   డవలన మన.

శ దశ జ  రభం 05/12/2044(91సం. వయ) ం 07/01/2046(92సం. వయ)
వర:
  చర, గ ఆపతల యకత వం షషమ న మం మకర 
ఉచ  లగ గ వయ వల దృ క ఉం చర, నవమ, షషమ  బల క, రక
షల బల క నంన  ,సయ, శ, గ, అ, క సంబంత
   డ.  క, డ వం గల రంచడ వం దతల. తం,
గ, రణల గత అవృ వం షయల అనత లన  డ.
హృదయ, ం వం గల రంచడ వం దతల. త గత,  , , హన,
ఖల గత వృ డ వం దతల   సలష లన  డ.
అన తల సహర,వృ న సహర, శ గ అ ద ఇ 
రణ చరల రట యం.  ద, ఎడమ , శ న, , 
వస, ఖ, నష,  సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.
హ, డ,శ, నక సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
ఉచ  పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క,
రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం శ జయ కలగవ.  గృహ  కలగవ. జయ
యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. అన తల
వలన సహర కలగవ. ధన భ కలగవ. ణల జయ కలగవ. బం
సహర  బంల ఖ కలగవ.  యత ఉం రట  శ
ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. గ ంత ఇబం  ఆంన సహరం
అందకవడటం కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
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శ షం త షల షం త.

శ దశ   రభం 08/01/2046(92సం. వయ) ం 29/10/2048(94సం. వయ)
వర:
  పంచమ న మం ధన  శ  క ఉం పంచమ న బలనం
క, రక షల బలనం క నంన  ఉదర, సంల,అదృష సంపదల సంబంత
   డ.     సహర, వృ న సహర, ఉద గ వలన క
సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద 
డ.

ద శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
ఉచ  పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క,
రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ. శ జయ కలగవ.
ణల జయ కలగవ.  గృహ  కలగవ.  యత ఉం
రట  శ ఉం ఉం అవశం ట కలగవ. ధన నష కలగవ. బంల
మనసర కలగవ. జయ షయం కషధన ఫంట  ంత ఇబం కలగవ.
గ ంత ఇబం  ఆంన సహరం అందకవడటం కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

శ దశ   రభం 30/10/2048(94సం. వయ) ం 29/04/2051(97సం. వయ)
వర:
  పంచమ, అషమ ఆపతల యకత వం వయ న మం కటక
 ఉచ  చర షషమ అషమ వల దృ క ఉం పంచమ న బలనం క, అషమ
న బల క, దశ న బల క, రక షల బల క నంన  ద,
ఎడమ , శ న, ,  వస, ఖ, నష,  సంబంత  
 డ. ఉదర, య వం గల రంచడ వం దతల. సంన,
అదృష, సంపదల గత వృ డ వం దతల   మంత ష లన 
డ.  మల సరవయవ వం గల రంచడ వం దతల. మ
ఆపద, కష ఇ  ం రంచడ వం దతల. ఆ వృ వం షయల
అనత లన  డ.  దల సహర, ఆక ఆక న సహర, క, 

 ఐశ
ం

 
ష ద



www.iswaryajyotisha.com                                 Page: 84                                త  : మ

గత కర వజ పంత  ఉంగల అ  , ంం, .., ఆంం - 533263.

గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన 
రట యం. హృదయ, త,ద,  వ హన  సంబంత 
న   డ.  ,సయ, శ, గ, అ, క సంబంత
 న   డ.

ద శ షషమ, సపమ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
ఉచ  పంచమ గ వయ వల దృ క ఉం షషమ, సపమ, తృయ  బల క,
రక షల బల క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం శ జయ కలగవ. ధన భ కలగవ.  గృహ
 కలగవ. జయ యత ఉం జయ జయ  జయం ఉన అవృ
కలగవ. ణల జయ కలగవ. బం సహర  బంల ఖ
కలగవ.  యత ఉం రట  శ ఉం ఉం అవశం ట
కలగవ. అన తల వలన సహర కలగవ. గ ంత ఇబం  ఆంన
సహరం అందకవడటం కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ జన. న న భ షయల మ తలన పల
ఆటంకం, ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన
శ షం త షల షం త.

ధ దశ ధ  రభం 30/04/2051(97సం. వయ) ం 12/09/2053(99సం. వయ)
వర:
  య, భ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
  గ వ దృ క ఉం య, ఏదశ  బలనం క, తృయ న
బల క, రక షల బలనం క నంన  ల, డన, సంప,
న న సంబంత     డ.  ,  వం గల
రంచడ, మ మరణ  ం రంచడ వం దతల. ధన గత ంబ గత
 గత అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  ,  వం
గల రంచడ వం దతల. ష తృ, , భ, సర ఆనంద సంబంత
గత అవృ వం షయల మంత ష లన  డ.  నమ సహర,
ర ద న, అం గల వలన క సమస రణ చర వం క సతం
అర కన  రట యం. క,డ,తం, ఉనతద, గ,
ర సంబంత  ంత ఆటంక కగ ట యం.

ద  య, భ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
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  గ వ దృ క ఉం య, ఏదశ  బలనం క, తృయ న
బల క, రక షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర ట  అలవల నక ఇబం కలగవ.
 గృహ కష ధన ంట కలగవ. ంబ సమస  ఇబం 
అం కలగవ. ధన నష కలగవ. పంల నష కలగవ. దల ఇబం 
అయ కలగవ.

ఈ  ల ఏ శ 28/02/2052  వర ఉంం. తలన ప ఆటంకం ఏరడటం,
ఊంచ ఖ, ఆంళన వం కలగవ. శ షం ం ర ంటంవలన శ షం
త షల షం త.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత ధ హ ష రణ ధహన జ,
 సహమ యణ యవల. స న యవ. ఆపచరంబట, తగర,
టంక, పచస, మరకత, టట, గజదండ (అంశ),పచ  దల  ఒక
న న ధహ వలన క ష పహంచబ. నసంగమ నం గల స
 మ  ఆ  గజమద క,ఆ  న న ధ ష ల. ఇత
క కం ఉంగర ధంట ంయం. హ షం పరం, ంల  వ ర 
 డవలన మన.

ధ దశ   రభం 13/09/2053(99సం. వయ) ం 04/09/2054(100సం. వయ)
వర:
  భ న మం న  శ  క ఉం ఏదశ న బలనం క,
రక షల బల క నంన  , ష తృ,,భ,సర ఆనంద
సంబంత    డ.    వల సహర, వృ న సహర, ం గ
వలన క సమస రణ చర వం క సతం అర కన  అద ట
యం.

ద  య, భ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
  గ వ దృ క ఉం య, ఏదశ  బలనం క, తృయ న
బల క, రక షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అల ర ట  అలవల నక ఇబం కలగవ.
 గృహ కష ధన ంట కలగవ. ంబ ంత ఇబం కలగవ. ధన
నష కలగవ. పంల నష కలగవ. దల ఇబం  అయ కలగవ.
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ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత ధ హ ష రణ ధహన జ,
 సహమ యణ యవల. స న యవ. ఆపచరంబట, తగర,
టంక, పచస, మరకత, టట, గజదండ (అంశ),పచ  దల  ఒక
న న ధహ వలన క ష పహంచబ. నసంగమ నం గల స
 మ  ఆ  గజమద క,ఆ  న న ధ ష ల. ఇత
క కం ఉంగర ధంట ంయం. హ షం పరం, ంల  వ ర 
 డవలన మన.

ధ దశ   రభం 05/09/2054(100సం. వయ) ం 20/06/2057(103సం. వయ)
వర:
  తృయ, జ ఆపతల యకత వం చర న మం వృక 
సమ  జ వ దృ క ఉం తృయ, దశమ, చర  బల క, రక షల
బల క నంన  హృదయ, త,ద,  వ హన  సంబంత  మ
  డ.  ,  వం గల రంచడ వం దతల. వృ ఉగ
జయ  సంబంత గత అవృ వం షయల అనత లన  డ.
, , డ వం గల రంచడ మ ణ మ ం రంచడ, న
వృ, ర హస గత వృ డ వం దతల   అనత లన 
డ.  ర/భర సహర, కతకన న సహర, ఖ గల వలన క సమస
రణ చర వం క సతం అర కన  రట యం.

ద  య, భ ఆపతల యకత వం తృయ న మం  
  గ వ దృ క ఉం య, ఏదశ  బలనం క, తృయ న
బల క, రక షల బలనం క ఉంట త.

సహజ ఈ  లమం అన తల వలన సహర కలగవ.  గృహ 
కలగవ. అల ర తం ట  ట కలగవ. జయ యత ఉం జయ
జయ  జయం ఉన అవృ కలగవ. ంబ ంత ఇబం కలగవ.
ధన నష కలగవ. పంల నష కలగవ. దల సహర ంత ఇబం 
డవ కలగవ.

ఈ  లమం దడ షం ఉండటంత ధ హ ష రణ ధహన జ,
 సహమ యణ యవల. స న యవ. ఆపచరంబట, తగర,
టంక, పచస, మరకత, టట, గజదండ (అంశ),పచ  దల  ఒక
న న ధహ వలన క ష పహంచబ. నసంగమ నం గల స
 మ  ఆ  గజమద క,ఆ  న న ధ ష ల. ఇత
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క కం ఉంగర ధంట ంయం. హ షం పరం, ంల  వ ర 
 డవలన మన.

మంగళమ
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