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పపరర, లలగమమ

జననససలల

జననదదనల, సమయల

అకకలశమమ, రరఖఖలశమమ

ససరరరదయల, అససమయల

జననసమయల (భభరతయ పదదత)

Ramesh, Male

02-02-1975, 11:58:01 AM, Sunday

TRIVANDRUM, KERALA

8:31 N,77:0 E. GMT +5:30, Indian Time

06:46:14 AM, 06:25:21 PM

ఉతసరరయణల, శశర, 1150 మకరల  20, ఆదదవరరల, ససరరరదయఖనలతరల 12ఘడడయ 

59వఘడడయ, రరజల1853980

నకతతల, పరదల

గణమమ, దదవత, వవకమమ

నకతతయన, భభత, మవగ, పకడ

తధద

కరణ

నతర యగల

లగగల

రరశ

ఆయననలశ

నకతత హహ రర

శశష దశ

సరసత, 1 - పరదమమ, 0ఘడడయ 35వఘడడయ

దదవగణల, (రర, రర, రర, త)

పపరరష

సపసమ, కవషష  పకల, 27ఘడడయ 34వఘడడయ

నషషష , 27ఘడడయ 34వఘడడయ

శల, 42ఘడడయ 21వఘడడయ

మమషల , కకజ

తతల, శకక

023°30’30”

020°23’18”

రరహహవప 17 సలవతతరరలక 9 ననలలక 26 రరజలక

ల. కర. శ.మఖ.

చ.రర.కక.

ర.

బమ.గమ.శ.
రరశ

\

గమ.కర. ర.మఖ.

కక.

ల.బమ.రర.చ.

శ.

శ.

నవరలశ

\

ల.=లగగమమ, ర.=రవ, చ.=చలదత, కక.=కకజ, బమ.=బమధ, గమ.=గమరర, శ.=శకక, శ.=శన, రర.=రరహహవప, కర.=కరతతవప , మఖ.=మఖలదద
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గకహసససటల

> మఖరర, < వకక, ☺ - Mowddyam

గకహమమ

లగగమమ

రవ

చలదత

కకజ

బమధ

గమరర

శకక

శన

రరహహవప

కరతతవప 

మఖలదద

యమరరనస

ననపపష పన

పపప టట

రరశ;డడ. : మ. :  సప.

మమషల ;17°02’00”

మకరల;19°16’57”

తతల;06°47’50”

ధనసససత;14°56’27”>

కకలభల;01°08’29”<☺

కకలభల;26°07’15”>

కకలభల;10°17’11”>

మథసనల;19°52’44”<

వవశశక;13°22’16”

సషలహమమ;13°22’16”

మథసనల;27°45’13”

తతల;08°55’31”

వవశశక;17°46’48”

కననర;17°17’35”

Strength

-

Satr-4

Sam-8

Ban-16

Sam-8

Satr-4

Ban-16

Ban-16

Neec-0

Neec-0

-

-

-

-

Loard

కక.

శ.

శ.

గమ.

శ.

శ.

శ.

బమ.

కక.

శ.

బమ.

శ.

కక.

బమ.

Aspect

చ.

గమ.

శ., రర.

కక., గమ.

కర.

రర.

కక., గమ.

గమ.

కర.

నకతత

భరణణ, 2

శకవణల, 3

సరసత, 1

పపరరసషరఢ, 1

ధనషష , 3

పపరరసభభదత, 2

శతభషల, 2

ఆరరదత, 4

అనసరరధ, 4

రరహహణణ, 2

పపనరససస, 3

సరసత, 1

జరరషష , 1

హసస , 3

భభవ సససటల

భభవమమ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

భభవరరలభల

000°51’45”

030°51’45”

058°31’16”

086°10’47”

116°10’47”

148°31’16”

180°51’45”

210°51’45”

238°31’16”

266°10’47”

296°10’47”

328°31’16”

భభవమధరల

017°02’00”

044°41’30”

072°21’01”

100°00’32”

132°21’01”

164°41’30”

197°02’00”

224°41’30”

252°21’01”

280°00’32”

312°21’01”

344°41’30”

భభవ అలతరల

030°51’45”

058°31’16”

086°10’47”

116°10’47”

148°31’16”

180°51’45”

210°51’45”

238°31’16”

266°10’47”

296°10’47”

328°31’16”

000°51’45”

రరశ

మమషల 

సషలహమమ

మథసనల

కరర

సషలహ

కననర

తతల

వవశశక

ధనసససత

మకరల

కకలభల

మనల

గకహమమ

ల.

కర.

శ.

మఖ.

-

-

చ.

రర.

కక.

ర.

బమ.గమ.శ.

-
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ల. కర. శ.

మఖ.

చ.రర.కక.

ర.

బమ.గమ.శ.

ల. కర. శ.

మఖ.

చ.రర.కక.

ర.

బమ.శ.

ల. శ.కర.

మఖ.

చ.రర.కక.

ర.

బమ.శ.

గమ.

లగగమమభభవ డకక చలదతకకలడల
శకక కకలడల

\ \\

కకజ దదషమమ లలదస,  పరప మతసల = 5.25

గమ.

భభవమమ

లగగమమ నసలడడ

చలదసత డడనసలచ

శకకక డడ నసలచ

1

-

-

-

2

కర.

రర.

-

4

-

ర.

కర.

7

-

-

-

8

రర.

కర.

-

12

-

-

ర.

మమలరమమ

2.00

2.25

1.00

పరప సరమర సలబలధఘల (భభవ పతకరరలగ)

కక. ర. శ.

ల.

కర.
చ.గమ.శ.

బమ.మఖ.

రర. కక. శ.

ల.

గమ.రర.

శ.ర.చ.మఖ.

బమ.కర.

రర. కక.మఖ. శ.

ర.

ల.కర.చ.గమ.

శ.

బమ.

కక. శ.కర.

ల.గమ.రర.చ.శ.

బమ.

ర.మఖ.

చ.కక.

బమ.

గమ.శ.

ల.శ.

ర.మఖ.

రర.కర.

దదతకరరణ సపరస లశ, దశమఖలశ

దనసదశరలశ

\

షష డశరలశ

\ \

\ \
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సపస  వరర కకషషకమమ

1.రరశ, 2.హహ రర, 3. దదతకరరణ, 7.సపరస లశ, 9.నవమఖలశ, 10.దశమఖలశ, 12.దనసదశరలశ, 16.షష డషరలశ, 30.తతలశరలశ.

గకహమమ

లగగమమ

రవ

చలదత

కకజ

బమధ

గమరర

శకక

శన

రరహహవప

కరతతవప 

మఖలదద

1భభగమమ

1-కక.

10-శ.

7-శ.

9-గమ.

11-శ.

11-శ.

11-శ.

3-బమ.

8-కక.

2-శ.

3-బమ.

2భభగమమ

చ.

ర.

ర.

ర.

ర.

చ.

ర.

చ.

చ.

చ.

చ.

3భభగమమ

5-ర.

2-శ.

7-శ.

1-కక.

11-శ.

7-శ.

3-బమ.

7-శ.

12-గమ.

6-బమ.

11-శ.

7భభగమమ

4-చ.

8-కక.

8-కక.

12-గమ.

11-శ.

5-ర.

1-కక.

7-శ.

5-ర.

11-శ.

9-గమ.

9భభగమమ

6-బమ.

3-బమ.

9-గమ.

5-ర.

7-శ.

2-శ.

10-శ.

12-గమ.

8-కక.

2-శ.

3-బమ.

10భభగమమ

6-బమ.

12-గమ.

9-గమ.

1-కక.

11-శ.

7-శ.

2-శ.

9-గమ.

8-కక.

2-శ.

12-గమ.

12భభగమమ

7-శ.

5-ర.

9-గమ.

2-శ.

11-శ.

9-గమ.

3-బమ.

10-శ.

1-కక.

7-శ.

2-శ.

16భభగమమ

10-శ.

11-శ.

4-చ.

4-చ.

5-ర.

6-బమ.

10-శ.

7-శ.

12-గమ.

12-గమ.

11-శ.

30భభగమమ

గమ.

గమ.

శ.

గమ.

కక.

శ.

గమ.

బమ.

గమ.

గమ.

శ.

అషషక వరర కకషషకమమ

3 0 5

8

4

4425

6

3

4

రవ 48

5 4 4

2

7

4554

3

4

2 3 1 5

4

1

4226

5

2

4 4 4 5

6

2

6346

6

4

4

4 4 4

5

5

4665

3

5

5 5 4 5

2

5

4666

2

5

2 4 1 2

5

3

3444

5

3

1

చలదత 49 కకజ 39

గమరర 56 శకక 52 శన 39

మ. 337

28 18 30

32

27

293029
36

30

26

22

బమధ 54

రరశ

రవ

చలదత

కకజ

బమధ

గమరర

శకక

శన

మ.

మమ.

3

5

3

4

4

5

4

28

వవ.

0

4

1

4

4

4

1

18

ుస.

5

4

5

5

4

5

2

30

కరర.

8

2

4

6

5

2

5

32

సషల.

4

7

1

2

5

5

3

27

కనర.

4

4

4

6

4

4

3

29

తతల

4

5

2

3

6

6

4

30

వవశశ.

2

5

2

4

6

6

4

29

ధఘ.

5

4

6

6

5

6

4

36

మక.

6

3

5

6

3

2

5

30

కకలభ.

3

4

2

4

5

5

3

26

మన

4

2

4

4

5

2

1

22
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జజతక ఫలతమమలక

ససభభవమమ

మరర చనలఖ సహజమమమన వరకకస లక, సమరదత కలగగయమనగవరరర. మరర ఎపపసడస పరగశభతతనస పరటటసరస రర. మ పతవరసనలల కకమపదదతగరయమలటభరర. 

ఈ రకమమమన గమణమమలక మలల అతరలత అభవవదదద  చదలదదయమలడడనస. అనవసరలగర పతత చనగ వషయమమలనస పరగశశధదలచసటవలన మరర వలకవనవన 

గరపస అవకరశమమలనస జజరవడడచసచసననగరర.

మరర అత ససనగత హవదయమలక మరగయమ ఉదనర ససభభవపలక. ఒక వవల ఎవరగకరకనన ఏమమమనన అవసరమమలకనగచర మరర తపసక వనళళ వరరగకక 

సహయ పడడదసరర.

మరర జననత: ననయకకడదవనపసటటకక మ వనమమత ఈ ననయకతసమమనకక పరగపపషషత కలసలచదస. మరర పపదద  పపదద  వషయఖలగమరగలచద అలలచసరస రర 

మరగయమ పపదద  పపదద  పనసలనవ చదయమవరరర. చనగ చనగ వషయఖలగమరగలచ, దనన వవరమమలగమరగలచ మరర అలకరలగర ఉలటభరర.

మరర సహజమమమన వరకకస లక కనసక పతత చరరనస కకమపదదతగర చదసరస రర. మరర ఎపసటటకపపసడడ ఏదద  ఒక వషయమమనస సరధదలచవలలనన 

పతయతగసరస రర. దదనవలన మరర కణ కణల పతశరలతతనస కకలలసవపచసననగరర. మరర సరధదలచన కరరరమమనస తలచసకకన చనలఖ ఆనలదదసరస రర.

సలతతషమమ మరగయమ సలతవపషస

కరరర ఫలతమమలనస అత శఘమమమ ఆశలచద మరర సదన అశరలతతత కకడడ వపలటభరర. కకలత అధదవరరమమ పప లదదన మరర, మ శకకసన ఒకర సరరగ అనవక 

కరరరకకమమమలల పతవవష పపటటష ఏ కరరరమమనస కకడన సకకమలగర, పరగపపరషలగర చదయలలరర. పతత ఒకర వషయమమనలదస ఒక కకక తస  పరగశశధన 

జరపపతతలటభరర. మ వవదనద పరమమలల శరర బభధలనస అనసభవలచవలసషన సలభవల ఉలదద. అలదసవలన మరర మనన వశరక లతన పప లదద వధననమమనస 

నవరరశకకనవలలనస. దదవహహక, మఖనసషక ఆరరగరరనకక సలబలధదలచన వరరయఖమమమ, యగరభభరసమమలక మకక ససఖరమమనస అలదదలచసనస.

జవన వధననమమ

మ జవత భభగసరసమ యకర ఉతనతహ పషత తనతహ సహకరరమమలల మ పతత కరరరమమలల మమనలగ ఒక వజయశరల వరకకసగర తరగశ తదసద తనయ.

భవషరతతస

అనగ బభధరతలనస కకడన మరర సకకమలగర నరసహహసరస రర. ఫలతలగర మరర అతతరనగత ధదరయల కలగగనవరరర మరగయమ మ పపవఅధదకరరరలక 

మమనలగ అభనలదదసరస రర. మకక ఇలకర అధదక బభధరతలనస వహహలచద అవకరశమమలక ఉలటభయ. అలదసవలన అతతరనగత అధదకరరమమనస 

పప లదసటయయ మ లకరమమగర పపటటష కకనవలలనస.

ఉదదరగల

మరర, మ మననభభవమమలనస, మ వరకరశతతరరమమలతత ఇతరరలకక ససషషలగర వరకస పరగచద గమణమమలనస పప లదదనవరరర. అలదసవలన వలలఖరగ, 

అధనరపక వవతస  లలదన సలచనర వరరపరర వవతస  ఇతనరదద మకక తగగనవ. మరర ఏ వషయల గమరగలచయయమనన సలభభషషలచగలరర. అలదసవలన ఉపరధనరయ 

వవతస  మకక శశకయసరరమమ. కరన సహనల కకలలసయనపపడడ మ పతవరసన చదడడగర మఖరరనస. ఏ ఉదదరగమమలలల అత శఘమ ఆలలచన అవసరమ 

అటటవలటట ఉదదరగమమ మకక తగగనవ. కరన మ పనసలక రరజవరరగగర ఉనగ ఎడల మరర అపజయఖనగ పప లదసదసరర. మరర మఖరరస మరగయమ 

కకక తసదనమమనస పపతమలచదవరరర కనసక మ ఉదదరగ నమతసల సలచనరల చదయమటనస మరర ఆనలదదసరస రర. మకక ససతలతత ఉదదరగమమ అనగటటకలటట 

ఉతరవషషమమమనదద.

ఆరరగరమమ

మ దదహరరగరమమ బభగరనవ ఉలడడనస. మలల కరవలసషనలత చదవతనర శకకస వవదనద పరల వరకక ఉలడడనస. ఈ చదవతనర శకకసన కరపరడడటకక మరర తపసన 

సరగగర వరరయఖమమమలనస చదయవలలనస. కరన వరరయఖమమమలనస అతగర చదసషన ఎడల మరర ఊపషరగ తతతస లకక సలబలధదలచన రరగమమలతత బభధ 

పడద అవకరశరలకననగయ. మ 45వ వయససత తరరవరత, వరత సలబలధదత రరగమమలకక మరర గమరగ అయయ అవకరశరలకననగయ.
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చదవడల, చతతకరణ, ననటకకయ రలగమమలక మకక వననదమమనస కలగగలచసనస. మరర ఆధనరతనకలల మరగయమ ఆధనరతనక సలబలధ శకకస లలల ఇషషల 

కలగగయమలదసరర. భభమ, నటట లలదన ఆకరశమమన యఖనల మకక ఆనలదల కలగగలచసనస. శకమతత కలగగన ఆటలనస మరర అలతగర ఇషష పడకకననగ, 

ఇన-డదర గరమతలనస (టటబల టటనగస, కరరల, బభరడడనలటన ఇతనరదద) మరర ఇషష పడడదసరర.

పపతమ వరవహరమమలక, దనలపతర జవతమమ

మరర సహజ వధననమమలలనవ వవరహ జవనననగ పతవవశలచసదసరర. అనవక సరరరప  మలల పపతమకక బదసలకగర మతతతసల కలగగయమలడడనస. కరన 

వనవవరహహక జవనమమలల మరర వరకకసన పప లదరర. వవరహమమన తరరవరత మ జవత సలతవపషసన పప లదడననకక మరర శకమసరస రర.

ఆరగసక సషసత

మరర ధన వషయమమలల అదవషషవలతతలక కరన అనవసరమమమన అధదక ఖరరశలతత దననన దసరగసనయగపరగచద అవకరశరలకననగయ. ఆరగదక 

వషయమమలల పతమఖదకరమమమన పధకరలనస పరత రలభలచసదసరర. మ శకకసకక మలచన వరరపరరమమలల ధనననగ వనయగగలచసదసరర. ఆరగదక వషయలలల 

మ శకమకలటట అదవషషమమ మమనలగ ధనవలతతలకగర మఖరరశనస. మరర అనవక బహహమతతలనస, ఆసషస  పరససస లనస ఇతరరలనసలడడ పపలదసదసరర. మ 

సహభభగగవలన మరర అదవషషవలతతలవపదసరర మరగయమ మ వవరహ సలబలధలగర లలదన మ మఖనసషక శకకసతత అత సలపతతస నస పప లదసదసరర. ఏ 

వధలగననవనన సరర మరర ఖచశతమమగర ధనవలతతలవపదసరర.
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1.15 సరష ర దసరదవషషష : వరరగ పపటటషన సరష ర గర Svati వరరగకక, సరధనరణలగర ఈ కకకలదద లకణనలక ఉలడవచసశ. మటషమదటట మరర సమరదవలతలగర 

మఖటభప డద ఒక అదసదతమమమన ససకరరల ఉలదద. ఇతరరలక అసలతవపషసన కలగగలచద ఒక పదదతలల పతవరగసలచడల ఉలడకపష వచసశ.మదద ఈ మలచవరడడ ఉచత 

పతకవత మభరచసవల టతసష ఆధనరలగర వజయవలతమమమన మభరచసవల లఖవరదదవలక ఒక చనలఖ మమఖరమమమన వససస వపల అవపతతలదద. మరర బభగర తదలసషన 

ఉలటటలదద వరరగకక సహయఖనగ మ సమఖయతసతకక తతడదవన మలచ పతవరసన మరగయమ దదవపన లల ఒక బలమమమన వశరససల తత కలగగ. మ పరగషరరరరనగ 

వదద  ధనవలతతలక మ హరరర  పన అనగ పలడడప  ఉలటభయ. మరర అనగ మకక ఎవరరకతద అనగ పపరరషతలక, యకర శకదనద  కరలదతల కరవచసశ. మ ఛనరగటట 

మరర చనలఖ మలచ కకమఖరరలతత బబప సర  ఉలడవచసశ. మరర అనగ సమసరలపపవ రరలడవ ఆలలచన ఇవసలలన మరగయమ అలఖలటట ఒక ఈ వరకకస లలదన 

మహహళ ఉలదద ఎలఖ వరరరగర గమరగసలచడల లలదస ఒక శకకస ఉలదద. 

 మరర ఆహరల కకసల బలహహనత మరగయమ మమఖరలగర ఫపవన ఆరషర మరగయమ మరర కళలలప  ఒక గరపస ఆసకకస చసపడల ఈ పపస పరయలటటప  ఉనగపసటటకక 

కకనగ కళళతనక చరర లలదన కరరరకకమఖలక పరరవవకణ ఉలడవచసశ. మరర ససభభవల అలతరదవషషష (అలటట, లలపల మ దనచస చదసపలదసకక పతయతగలచలడడ) 

దనసరర మ తతడ న కరల దదతహహ ఉలడవచసశ ఉననగయ. 

 పపటటషన సలవతతరల, మరగయమ మభడవ మరర శరససకకశ సమసరలక దనసరర చదదదరగన ఉలటభయ మరగయమ గరన మశచ లలదన ఎకకరవ వవడడ యకర 

సరరరపర వరరధసలక దనసరర ననలర వ వదద  మరర పతభభవతల చదయవచసశ. ఏడడ quadrupeds సమసరకక మరగయమ 25 మరర మగ దనసరర కడగలడడప పడర  

ఉలటటలదద మరగయమ ఆ 26 వషపపరగతమమ వదద  కకనగ శతతత వప దనసరర మరర ఇచశన ఉలడవచసశ కరరణల కరవచసశ. 35 వదద  మరర జలతతవపలక 

నసలడడ మరగయమ 46 వదద  పతభమతస శక మరగయమ 40 వదద  కకనగ సలకకభల మమఖల ఉలటటలదద, కకళళ ననపషస మ అడడగమల soles దనడడ చదససస లదద 

మరగయమ 54 వదద , మరగయమ ఇకరడ అకరడ వరపప ఉలటటలదద మరగయమ 64 లల మకక కడడపప ననపషస మరగయమ ఇతర అనసభవల ఉలటటలదద 

బభధనకరమమమన భభవరలనస, destitution మరగయమ కకరత. దసరలగర లలదన ఇలఖలటట సరడ అనసభవరలక నసలడడ నసలడడ తపషసలచసకకవడననకక మరర మలచ 

పనసలక, పరత రదన సమయల devoting దనసరర మమలదసగరనవ చరరలక తససకకవడల, మరగయమ ఆరరధన మరగయమ రరశచకకలలలన వధసలక దయచదసష 

పతయతనగలక చదయరవచసశ. ఈ చరరలక పరటట మరర ఆహర ఇవసడల, ససచచలద కరరరకకమఖలక మమనలగ మరర నమగగల కరవచసశ, పపదలకక బటషలక 

మదలలవన, మరగయమ ఛనరగటట అటటవలటట పనసలనస మరర జవతలలల మమఖల చదయబబ యయ ఇబబలదసలక మమఖల సహయల చదససస లదద.

మ పపటటషన Svati మదటట వభభగలలల సమయలలల జరగగగనదద నసలడడ మరర ఉలదద తదలయజరయవచసశ లలదన అబదదమమచదయమట కరదస ఒక ఉలటభయ 

పరత బలఖరనగ లల జరగగగనదద. కరబటటష మరర ఇతరరలకక దయ తత పరగజజజ నల వరకకస మఖరగలదద మరగయమ ఒక మలచ పరతత కలగగ. ఈ పపస పరయలటటప  ఉలడటల 

దనసరర మరర భరస `వనవపప నసలడడ సలపద చనలఖ పపలదసతనరర పతసషదద  అవపతతలదద. మరర Red కళళళ అలదలగర ఉననగయ.

2. తదద దసరదవషషష : మరర  కవషష  పకర యకర ఏడవ రరజ (సపసమ) సమయలలల జననలచనరర ననటటకక, అవకరశల మ కకసల ఆరరగర లల కకదదదగర 

బలహహనలగర ఉలటటలదద, కకటటషపరరరశరరర సరధరల కరదస. మ చరశ బలమమమన, కఠగనమమమన మరగయమ లలలగన వధలగర మ పరతత యకర మలచ ననణరత 

తగగరససస లదద. కరబటటష మరర దదనలల మ పపటటషన  కవషష  పకర ఎలదసకలటట మ చదడడ లకణనలక అన తకకరవ పతశలసనయల లకణనలక బలమమమన బలమమమన 

ఉలటటలదద అదద కకడన, మరర చనలఖ పతయజనకరలగర కరదస, తకకరవ ఫపతలడత ఉలటటలదద నజజనకక భభవసరస రర.

3. కరణ దసరదవషషష : మ కరణ VISHTI (నచ, నసరన) పపటటషన దనసరర కరబటటష ఇదద తవతమమమన నయలతతణ లలకక మ కకపల ఉలచనల ఎలపపపసడస ఉతసమల. 

ఇదద ఎలదసకలటట మ బబతడ సలపరదదలచడననకక మ వధలగర అడరలకకలక ఉననగయ అన మ కకపషషషష ససభభవల ఉలటటలదద. కరబటటష మరర కకడన ఒక కకల 

వలటట భభరర లలడడప  తససకకవచదశ ఏదదవనన శరరరరక శకమ, IE, చదయడల దనసరర మ జవతలలలన పతధనన ఉలటటలదద.

4. నతర యగల దసరదవషషష : మరర బభగర ఆకరరలలల శరరర కలగగ కనసగరనవలదసకక ఏ మఖతతల సలదదహల లలదస SHULA యగ (ఈటట) కకలద జననలచన 

కలగగ అదవషషల ఉలడటల. మరర మ ససలత quarrelsome ససభభవల గమరగలచ జజగకతస గర ఉలడనల, మరగయమ మరర ఈ బలహహనత జయలచటభనకక 

పతయతగలచలడడ మరర రరణణసరస రర రగచ గర అదవషషల ఉలదద.

5. వకకప దసరదవషషష : మ పపటటషనరరజ ఆదదవరరల వససస లదద కరబటటష , మరర తదలవనవన మరగయమ రగచ మఖరగలదద అవకరశల ఉలదద. ఇదద మ లలపల ఉలడటల 

ససచచమమమన అన భభవలచబడడలదద. పపటటషన దనసరర మరర ఇపసటటకర కకనగ జజజ నల పప లదదన కలగగ ఉలడనల. అలదసకర, మరర చనలఖ వలటట వరగలల ఒక వ

ఆరరహణ దసరదవషషష : మమషల | భభరత ఆసరష స లజ దనసరర అరసల గర వశస వరవసస  మదటట Rasi (రరశ) మమషల Rasi ఉలదద. అదద మ Rasi, అదద మరర 

అనరరళలగర వరకకస మరగయమ mincing వషయఖలనస లలకకలడన నవరరగర అన పరతత యకర లకణల తత shameless వరకకస అన నశశయలగర చదపసవచసశ. 

మర
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వలశశతసరగ దశ మరగయమ భమకకస

17 సలవతతరరలక 9 ననలలక 26 రరజలక ,మహదశ:రరహహవప, 02-02-1975 to 29-11-1992

పపవ అధదకరరరల వలన భయల, చరర భయల, వష భయల, అగగగ భయల, రరహహ భమకకసలల పపతతత నవలప  ధస:ఖల, మఖనసషక అససససత, బలధస అరగషషల, మనన 

వచనరమమ, చదడరవరళళవలన కకరగస హన.  ససల మఖరరసలక, సరస న చలన, తపపస పదమమలనస వరడడట, కరళళకక పతమఖదమమలక, కరరర భలగమమలక.2 

సలవతతరరలక 6 ననలలక 7 రరజలక, మహదశ:రరహహవప - భమకకస:రరహహవప, 02-02-1975 to 11-08-1977

భభరర / భరసకక అశరలత.  కరససలలల ఇరరకకరనసట, అధదక ధన వరయమమ, నరరతనతహమమ, వదదశ యఖనల. ఇతనరదద.

4 సలవతతరరలక 11 ననలలక 0 రరజలక, మహదశ:రరహహవప - భమకకస:గమరరవప, 11-08-1977 to 05-01-1980

మలచ ఆరరగరమమ, శతతత  ననశనల, మలచ వరకకస లతత సలబలధల.  మలచవరరగ సహయమమలక, పపతత. ఐశసరరరభవవదదద , పపతతలఖభల, వవరహ యగల, కళతత 

ససఖరల, కరరర జయల ఇతనరదద.

7 సలవతతరరలక 9 ననలలక 6 రరజలక, మహదశ:రరహహవప - భమకకస:శన, 05-01-1980 to 11-11-1982

అధదక దదవహహక శకమల, ససగవహనసలడడ దసరలగర జవలచసట, బలధసవపలకక రరగరలక, భభరరర భరసల మధర కలహలక, పషతస  సలబలధ రరగరలక, ఇటటష చదడడ 

ఫలతనలక.

10 సలవతతరరలక 3 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:రరహహవప - భమకకస:బమధసడడ, 11-11-1982 to 30-05-1985

బలధసవపల పపతమఖదరణనలక, పరత పలచక లఖభమమలక, ధన లఖభల, ఉదదరగమలకక పపతమషనసప , అనగ రకమమలకగర అభవవదదద .

11 సలవతతరరలక 4 ననలలక 13 రరజలక, మహదశ:రరహహవప - భమకకస:కరతతవప, 30-05-1985 to 18-06-1986

శతతత వపలవలప  ఇబబలదసలక, హహలసలక. బలధసవపలతత మనససరదలక.  పపతత వయగల, ఆసషస  పరససస లకక హన, అగగగ భయల, కరరలటటవలప  పతమఖదనలక, చరర 

భయల, అటటవలటట చదడడ ఫలతనలక.

14 సలవతతరరలక 4 ననలలక 13 రరజలక, మహదశ:రరహహవప - భమకకస:శకకక డస, 18-06-1986 to 17-06-1989

వవరహదద శభ కరరరమమలక, భభవస / ఆసషస  లఖభల, బలధసవపలతత వనవరమమలక,  వరత, కఫ సలబలధ రరగమమలక, కకళళ ననపపసలక, ఇతనరదద ఫలతనలక.

15 సలవతతరరలక 3 ననలలక 7 రరజలక, మహదశ:రరహహవప - భమకకస:రవ, 17-06-1989 to 12-05-1990

వనవరగ దనడడలక, నవతత సలబలధ రరగమమలక, వష సలబలధలగర అససససత, అగగగ భయల, పతయఖణనయఖసమమలక, కకటటలబ ససఖరల, పపతత  సలతనన పరత పషస , 

దనన ధరరనదద సతరరనమమలక, పతభమతస కరరరమమలలల సలతవపషస , ఇతనరదద ఫలతమమలక.

16 సలవతతరరలక 9 ననలలక 6 రరజలక, మహదశ:రరహహవప - భమకకస:చలదసత డస, 12-05-1990 to 11-11-1991

అనవక రకమమల ఇబబలదసలక, వనవవరహహక ససఖల కకలలసవపట, మఖనసషక ఆలదదళనల, పలటలక అనసకకనగదననకలటట తకకరవగర దదరకకట, ఆరగదకలగర 

అవనత.  సలతనన మభలకలగర దస:ఖల.

17 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:రరహహవప - భమకకస:కకజడడ, 11-11-1991 to 29-11-1992

సరస న చలన / ఉదదరగమమలల మఖరరస, మఖనసషక అశరలత, రరగరలక, పతభమతసల దనసరర ఇబబలదసలక, జజయలటటదనరరల వడడ పష వపట / మరణల. పలట 

నషషల, ధన నషషల, వవతస  సలబధమమమన ఇబబలదసలక, కషషమమలక.  అత ఉషష  సలబలధ రరగమమలక, కకజ గకహహన పరగణనమలగర ఇటటవలటట ఫలతనలనస 

అనసభవలచవలలనస.

33 సలవతతరరలక 9 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:గమరరవప, 29-11-1992 to 29-11-2008

గమరర భమకకసయలదస దనన ధరరనదద సతరరనమమలనస ఆచరగలచదదరర.  సతతలతనన పరత పషస , రరజ / అధదకరరరల / పతభమతసమమన గగరవమమ అలదసకకలదసరర.  

గగరవరనసత వరకకస లయలదస గమరగసలపప, శరప ఘనలక, మలచ వరహనమమల పరత పషస , భభరర / భరస, పషలపలతత ససఖరలగర జవలచదదరర.  అనసకకనగ అనగ 

కరరరమమలలదస వజయల సరధదలచదదరర.

19 సలవతతరరలక 11 ననలలక 13 రరజలక, మహదశ:గమరరవప - భమకకస:గమరరవప, 29-11-1992 to 17-01-1995

అనగ రకమమల ఐశసరర వవదదద , కళ వవదదద , గగరవల, వదనరరలగలలల వdుస సరధనగమరగలచ గమరగసలపప, కకరగసన పప లదసదసరర. గమరర దశయలదస గమరర భమకకస 

మలచగరనవ ఉలడడనస.

22 సలవతతరరలక 5 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:గమరరవప - భమకకస:శన, 17-01-1995 to 30-07-1997

చదడరవరళళతత సలబలధనలక, వరసనమమలకక లలబడడట, పర సపస స / పపరరషతలతత సలబలధనలక, మనన వరథలక, ఉదదరగమమనలదస అవనత, ఆరగదక నషరష లక, 
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దసర పతయఖణమమలక.

24 సలవతతరరలక 9 ననలలక 1 రరజలక, మహదశ:గమరరవప - భమకకస:బమధసడడ, 30-07-1997 to 05-11-1999

సపస సల లలదన సపగహహతతల దనసరర దసశరరగసన  పప లదద అవకరశరలక.  వరరపరరమమ లలదన వదరవలన ధననరరన.

25 సలవతతరరలక 8 ననలలక 7 రరజలక, మహదశ:గమరరవప - భమకకస:కరతతవప, 05-11-1999 to 11-10-2000

ఆరరగరభలగమమ, రరగరలక, కకటటలబమమలల అశరలత, పతజల నలదలక.  బలధసవపలకక దసరమగమట (బలధసవపలలల మరణ సలభవల) ఇటటష 

పరగణనమమమనసలడడ ధన లఖభల.  తరస యఖతతలక.

28 సలవతతరరలక 4 ననలలక 8 రరజలక, మహదశ:గమరరవప - భమకకస:శకకక డస, 11-10-2000 to 12-06-2003

పరత పలచక సలపతస  లఖభల, కకటటలబ ససఖరమమలక, గవహ సలబలధ వససస వపల సలగకహల.

29 సలవతతరరలక 1 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:గమరరవప - భమకకస:రవ, 12-06-2003 to 30-03-2004

వdుస పపవ రవ గకహ పరగణనమల మలచగర ఉలడడనస. సతరరగస, సలభభవనమమలక, ఐశసరర వవదదద , అధదకరర లఖభల, ఉదదరగరవకరశరలక, ఉదదరగమమలల 

పపతమషన లక, వరహనలవలన ఆదనయమమ, పతజలచద గమరగసలపప, గగరవల పప లదసదసరర.

30 సలవతతరరలక 5 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:గమరరవప - భమకకస:చలదసత డస, 30-03-2004 to 30-07-2005

చలదసత న పరగణనమల కకడన శభమమగర ఉలడడనస. ఆరగసక ఉనగత, రవ భమకకసవలల మలచ ఫలతనలనస అలదదలచసనస.

31 సలవతతరరలక 5 ననలలక 1 రరజలక, మహదశ:గమరరవప - భమకకస:కకజడడ, 30-07-2005 to 06-07-2006

బలధస వరరమమల కలయకతత సలతతషరనలదనలక, శతతత వపలనసలడడ లఖభభలక (కకరరష  ఖరరశలక తరగగగ దదరకకట ఇతనరదద), కకరగస, పతజల సహయల, భభ, ఆసషస  

లఖభల, ఉదదరగలలల పపతమషన , ఇటటష శభ ఫలతనలతత కలటటకక సలబలధదలచన రరగరలక, పతయఖణమమలక, పనసలలల వఘగమమలక, వధద నరసహణ 

సకకమలగర చదయనలదసవలన చదడడ పరగణనమఖలక.

33 సలవతతరరలక 9 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:గమరరవప - భమకకస:రరహహవప, 06-07-2006 to 29-11-2008

దదవహహక హహలసలక, మఖనసషక అశరలత, అలసట, పషతవ / గమరరవపలక / పపదదలకక (పషతవ సమఖనసల)కక హన. ధనహన, కకరరష  కరససలక, ఇతనరదద.

52 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:శన, 29-11-2008 to 29-11-2027

శన దశయలదస తనకకగరన, తన కకటటలబలవరరగకకగరన వరత సలబలధ రరగరలక (కకళళ ననపపసలక ఇతనరదద) బభధదలచసనస.  పలట నషషల, నచ జజతయమలకతత 

వరరధనలక / సలబలధమమలక, పనవరళళళ వడడ పష వపట, దసర పతదదశమమలల నవరసల, ఊహహలచన ధన నషరష లక, తనవరరగకక నషరష లక, అససఖరత, అనగ 

రకమమలకగర ఇబబలదసలక.

36 సలవతతరరలక 9 ననలలక 28 రరజలక, మహదశ:శన - భమకకస:శన, 29-11-2008 to 03-12-2011

ఇతర జజతతలవరరగవలప  ధన లఖభల,  పలట భభవసవలన ఆదనయల, అనగ రకమమల అభవవదదద , ఇటటష శభ ఫలతనలతత పరటట మఖనసషక బభధలతత 

కకక లగమట, పర సపస స/పపరష సలబలధలగర అపనలదలక.  భభరరర భరసల మధర కలహల, ఇటటవలటట చదడడ ఫలతనలక.

39 సలవతతరరలక 6 ననలలక 7 రరజలక, మహదశ:శన - భమకకస:బమధసడడ, 03-12-2011 to 12-08-2014

అనగ వధమమలకగర అదవషషల, ఐశసరరల, కరరర జయల, భభవస లఖభల, కకరరష  వరవహరమమలలల వజయల, ఇటటవలటట శభ ఫలతనలతత, బమధ భమకకస 

చవరగకక అనర గవహమమలల నవసషలచద అవకరశమమనగదద.

40 సలవతతరరలక 7 ననలలక 16 రరజలక, మహదశ:శన - భమకకస:కరతతవప, 12-08-2014 to 21-09-2015

కరతతవప  పరగణనమల మలచగర ఉలడదస.  అగగగ- వరయమ సలబలధ పతమఖదనలక, చరర భయల, శతతత వపల దనసరర పతమఖదమమలక, భభరర / భరస / పషలపల 

కరరణలగర మననవరథ, దస:ఖమమలక, పరత, సషధదలఖవససలల ఉనగ గవహమమలల నవరసల, ఇటటష ఇలటటలల తనకక / తన కకటటలబలవరరగకక  వషసరస బభధ 

కలగర సలదరబల ఉలడవచసశ. అటటష చదడడ ఫలతమమలక.

43 సలవతతరరలక 9 ననలలక 16 రరజలక, మహదశ:శన - భమకకస:శకకక డస, 21-09-2015 to 20-11-2018

ససఖరల మరగయమ భభరరర భరసల సఖరత, నసతన గవహ నరరనణల, ధన లఖభల, కకరగస, రచనన కరరరమమలక, వరరపరర వవతతస లక.

44 సలవతతరరలక 8 ననలలక 29 రరజలక, మహదశ:శన - భమకకస:రవ, 20-11-2018 to 02-11-2019

శతతత  భయల, పపతత వయగల, బలధసననశల, నవతత, ఉదర రరగమమలక, ధన నషషల,  పనసలలల నరరతనతహల, మరణ భయల, పతమఖదకరమమమన రరగమమలక, 
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ఇతనరదద ఫలతనలక.

46 సలవతతరరలక 3 ననలలక 29 రరజలక, మహదశ:శన - భమకకస:చలదసత డస, 02-11-2019 to 03-06-2021

చలదత భమకకస కరలమమ అత కషషకరమమమనదద.  తనకక / భభరరకక / భరసకక లలదన తలపదలడడత లకక మరణ సమఖనమమమన బభధలక సలభవలచవచసశ.

47 సలవతతరరలక 5 ననలలక 7 రరజలక, మహదశ:శన - భమకకస:కకజడడ, 03-06-2021 to 12-07-2022

ఏనసగమనస (పశవపలనస) కకలలసవపట, సరస న చలన, నవతత రరగమమలక, అనవక రకమమలలవన బభధలక. కకజ భమకకస చవరలల బహహ ఐశసరర పరత పషస .

50 సలవతతరరలక 3 ననలలక 14 రరజలక, మహదశ:శన - భమకకస:రరహహవప, 12-07-2022 to 18-05-2025

జవతమమలల అత కషషకరమమమన సలదరదమమలక సలభవలచసనస, బభధలతత వవధ పరత లతమమలలల తరరగమట, ధన నషషల, చరన రరగమమలకక లలబడడట. 

రరహహ భమకకస చవరలల భభ / ఆసషస  లఖభమమ.

52 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:శన - భమకకస:గమరరవప, 18-05-2025 to 29-11-2027

గవహ ససఖరల, పషలపల / భభరర / భరసల ఆనలద  వననదనలక. ఐశసరరరభవవదదద , అనగ చరటటలనసలడడ లఖభమమలక.  కరన గమరర భమకకస చవరగ కరలమమ 

మలచగర ఉలడదస. ఈ గమరర భమకకస కరలమమలల బలధసవపల లలదన వసతతత ల వవరహ సమఖరలభల జరరపపదసరర.

69 సలవతతరరలక 9 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:బమధసడడ, 29-11-2027 to 29-11-2044

బమధ దశయలదస బలధసవపలక తరగగగ వచసశదసరర. తన ససఖరల, పలడడతతలక పప గడడదసరర. సతరరగస, పపదదల, గమరరవపల ఆశససతలక, మఖటలల చనణకరత, 

ఇతరరలకక సహయమమనలదదలచసటకక ఎపపసడస సషదదలగర ఉలటభరర. సలతననమమలకక, భభరర / భరసకక కకరగస, గగరవల, ఐశసరరమమ కలగర అవకరశమమలక 

ఉనగవ.

55 సలవతతరరలక 2 ననలలక 22 రరజలక, మహదశ:బమధసడడ - భమకకస:బమధసడడ, 29-11-2027 to 27-04-2030

పలడడతతలతత పరగచయఖలక, బమదదద  పతచరదన, పరలడడతర సలబధమమమన పనసలక, ధన లఖభల, కకరగస, ఇతరరల వవరహల జరగపప బభధరతనస వహహసరస రర.

56 సలవతతరరలక 2 ననలలక 19 రరజలక, మహదశ:బమధసడడ - భమకకస:కరతతవప, 27-04-2030 to 24-04-2031

కలహలక, మఖనసషక వవదన, ఆసషస  హన, వససస వపలకక హన, కకరరష  వరవహరమమలక ఇతనరదసలనస ఈ కరతత భమకకస సమయమమలల ఎదసరరరవలసష 

యమలడడనస.

59 సలవతతరరలక 0 ననలలక 19 రరజలక, మహదశ:బమధసడడ - భమకకస:శకకక డస, 24-04-2031 to 22-02-2034

శభ కరరరమమలక, సపవర మననభభవమమలక అనగకరరరకకమఖలయలదస కనబడడనస. ఇతరరల వవరహమమ జరరపపదసరర. తనకక వవరహ యగమమ, 

మలచవరరగతత కలయక, మలచ బలధసవపలనస పపలదద అదవషషవలతతలవపతనరర.  ఇటటవలటట మలచ ఫలతమమలక ఈ శకక భమకకసయలదస కలకగమనస.

59 సలవతతరరలక 10 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:బమధసడడ - భమకకస:రవ, 22-02-2034 to 29-12-2034

అనవక సలభభవననలనస పపలదసదసరర. మలచ భభజననలక, వరహన లఖభల, ఐశసరరరభవవదదద , మలచ ఉదదరగల, ఉదదరగమలకక పపతమషనసప , ఉనగత, ఇతనరదద 

మలచ ఫలతనలక ఈ కరలమమనలదస జరరగమనస.

61 సలవతతరరలక 3 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:బమధసడడ - భమకకస:చలదసత డస, 29-12-2034 to 30-05-2036

ఈ చలదత భమకకసయలదస అనవక రకరల రరగ రరజనమమలక, మమఖరలగర నవతత సలబలధ రరగరలకక లలబడద అవకరశమమనగదద.

62 సలవతతరరలక 3 ననలలక 22 రరజలక, మహదశ:బమధసడడ - భమకకస:కకజడడ, 30-05-2036 to 27-05-2037

నవతత సలబలధ రరగమమలక, దస:ఖమమలక, సరస న చలన, సరస న భతలశమమ, ఇటటష చదడడ ఫలతనలతత పరటట యఖగ యజజజ దసలక, శభ కరరరరలనస సలకసట, 

సతరరగస ఇతనరదద మలచ ఫలతనలక.

64 సలవతతరరలక 10 ననలలక 10 రరజలక, మహదశ:బమధసడడ - భమకకస:రరహహవప, 27-05-2037 to 14-12-2039

గగరవరనకక హన, ధన హన, వరరపరర వరవహరమమలలదస నషషల, అపజయల, వష భయల, అగగగ సలబలధ దనడడల భయల, ఇటటష చదడడ ఫలతనలతత పరటట 

వదనర సలబలధమమమన లఖభభలక, ధన లఖభభలక ఇతనరదద మలచ ఫలతనలక.

67 సలవతతరరలక 1 ననలలక 16 రరజలక, మహదశ:బమధసడడ - భమకకస:గమరరవప, 14-12-2039 to 21-03-2042

రరగ నవరరణల, శతతత వపల పపవ వజయల, మలచ కరరరరలలల వజయల, పపతతత లనసలడడ సహయల, పపతతత నకక వవరహ యగల, ధన లఖభల, ఇతనరదద మలచ 

ఫలతనలనస అనసభవలచసదసరర.
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69 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:బమధసడడ - భమకకస:శన, 21-03-2042 to 29-11-2044

తపసక ధన ననశనల కలకగమనస, దనన ధరరనదసలకక హన కలకగమనస, వరత, పషతస  సలబలధమమమన రరగరలకక లలబడడదసరర, లలఖకకనగర ఉదదరగల చదసప 

అవకరశల.

76 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:కరతతవప, 29-11-2044 to 29-11-2051

కరతత భమకకసలల అధదకరరరల లలదన రరజల కకపలవలన భయల, శతతత  భయల, చరర భయల, ఆయమధ సలబలధమమమన దదబబలక, ఉషష  సలబలధ రరగరలక, 

అపవరదనలలల పరలలర నసట, అగగగ పతమఖదమమలక, సరస న చలన లలదన  వదదశ పతయఖణ సలభవల.

70 సలవతతరరలక 2 ననలలక 23 రరజలక, మహదశ:కరతతవప - భమకకస:కరతతవప, 29-11-2044 to 27-04-2045

భభరర / భరస / పషలపలకక అశరలత, అపనలదలక, రరగరలక , శతతత  భయల, వససస వపలక, బలగరరమమ, ధనమమ ఇతనరదసలనస పష గరటటష కకపష వపట, కకరరష  

వరవహరమమలలల అపజయఖలక, పతమఖదమమలక లలదన మరణ సమఖనమమమన కషషమమలక పడడదసరర.

71 సలవతతరరలక 4 ననలలక 23 రరజలక, మహదశ:కరతతవప - భమకకస:శకకక డస, 27-04-2045 to 27-06-2046

భభరర / భరస / పషలపలకక అననరరగరమమ, బహహవధమమలకగర కకటటలబమమలల కలహలక.  బలధసవపలకక నషరష లక. శకక గకహ  పతభభవలతత శశవప 

జననమమమతద సపస స జననమగమనస.

71 సలవతతరరలక 8 ననలలక 29 రరజలక, మహదశ:కరతతవప - భమకకస:రవ, 27-06-2046 to 02-11-2046

దదవహహక, మఖనసషక రరగరలక, కరరర వఘగమమలక. వదదష వరసమమ, పరససల వరసమమనసలడడ పతయజననలక.

72 సలవతతరరలక 3 ననలలక 29 రరజలక, మహదశ:కరతతవప - భమకకస:చలదసత డస, 02-11-2046 to 03-06-2047

భభరరర పషలపలకక కషరష లక,  కకడడకక దసరమగమట, మఖనసషక బభధలక, ధన లఖభల, అధదక ఖరరశలక.

72 సలవతతరరలక 8 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:కరతతవప - భమకకస:కకజడడ, 03-06-2047 to 30-10-2047

భభరర / భరస / పషలపల హన, బలధసవరరమమలలల కలహలక, పపవ అధదకరరరల కకపల, అననరరగరల.

73 సలవతతరరలక 9 ననలలక 13 రరజలక, మహదశ:కరతతవప - భమకకస:రరహహవప, 30-10-2047 to 17-11-2048

భభగవససస వపలకక హన, కకరరష  వరవహరరలక, చరరభయల, దస:ఖల, అగగగ భయల, ననగకకపల.

74 సలవతతరరలక 8 ననలలక 19 రరజలక, మహదశ:కరతతవప - భమకకస:గమరరవప, 17-11-2048 to 24-10-2049

ససపపతత పరత పషస , దతవర లఖభల, పతజలనసలడడ గగరవల, పతసషదదద , భభ లఖభల, ఆసషస  లఖభల, అధదకరరరల సహయల, ఉదదరగమమలల పషతమషన , ఇతనరదద.

75 సలవతతరరలక 9 ననలలక 28 రరజలక, మహదశ:కరతతవప - భమకకస:శన, 24-10-2049 to 03-12-2050

బలధసవపలలల కలహల, మఖనసషక ఆలదదళన, ధన నషషల, వదదశ యఖతత, పతయఖణమమలక, ఇతనరదద.

76 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:కరతతవప - భమకకస:బమధసడడ, 03-12-2050 to 29-11-2051

బలధసవపలతత కలయక, పపతత జననల, పపవ అధదకరరరల గగరవలపప, భభవస / ధన లఖభల. చదసవపలనసలడడ ఉపయగరలక, పలడడతతలనసలడడ గమరగసలపప, 

మననహప దమమ.

96 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:శకకక డస, 29-11-2051 to 29-11-2071

ఈ సమయమమనలదస దదవహహక ససఖరలబమనలదసకకలదసరర.  మలచ వరహననలక, పశవపలక, ఆభరణనలక, గమపస  నధసలక ఇతనరదద లఖభమమలక కలగర 

అవకరశరలక.  సపస స / పపరరషతల దనసరర ఆనలదల పపలదసదసరర.  వవరహదద శభ కరరరమమలనస జరపపదసరర, అధదకరరరల గగరవరనకక పరతతత లవపదసరర.

80 సలవతతరరలక 1 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:శకకక డస - భమకకస:శకకక డస, 29-11-2051 to 30-03-2055

భభరర / భరసల ససఖల, దతవరలఖభల, సతరరగస,  గవహ నరరనణమమ, వసరస స భరణనల లఖభల, అనగ రకమమలకగర లఖభల.

81 సలవతతరరలక 1 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:శకకక డస - భమకకస:రవ, 30-03-2055 to 30-03-2056

శర, ఉదర, నవతతమమలకక రరగమమలక, తలడడత లలదన తలడడత సమఖనసలకక అపరయమమ, అటటవలటట చదడడ ఫలతనలక.

82 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:శకకక డస - భమకకస:చలదసత డస, 30-03-2056 to 28-11-2057

వరత-పషతస  సలబలధ రరగరలక, పళళ ననపపసలక, నవతత రరగమమలక, అటటవలటట చదడడ ఫలతనలక.  దదనతత పరటట ఉతనతహల, భభరరర భరసల ససఖల, ధనలఖభల 

ఇతనరదద శభ ఫలతనలక.
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83 సలవతతరరలక 11 ననలలక 24 రరజలక, మహదశ:శకకక డస - భమకకస:కకజడడ, 28-11-2057 to 29-01-2059

కకటటలబ కలహలక, పలట నషషల మదలలవన చదడడ ఫలతనలతత పరటట కకనగ శభ ఫలతనలనస కకడన అనసభవలచసదసరర. ఖనజ దతవరమమలనసలడడ మలచ 

ఫలతనలక.

86 సలవతతరరలక 11 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:శకకక డస - భమకకస:రరహహవప, 29-01-2059 to 28-01-2062

పరత పలచక వససస వపల లఖభల, బలధసవపలకక మవషరష నగ భభజనల అలదదలచసట, పపతత లఖభల, అటటవలటట శభ ఫలతనలక.  (ఇటటవలటట సలఘటనలక చనగ 

పషలపలకక అనసయలచవప). దదనతత పరటట అగగగ భయల, చరర భయల, బలధసవపలకక బలధనల, అటటవలటట చదడడ ఫలతనలక.  కరన వదనర రలగలలల 

అభవవదదద  పప లదసదసరర.

89 సలవతతరరలక 7 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:శకకక డస - భమకకస:గమరరవప, 28-01-2062 to 28-09-2064

ఆనవక ధనరగనక, దనన ధరరనదద సతరరనలనస జరరపపదసరర.  అనగ రకరల ససఖరల, ఉనగత వదనరభభరసల, భభరర, భరస, పషలపల ససఖరల - అలఖలటట శభ 

ఫలతనలక.

92 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:శకకక డస - భమకకస:శన, 28-09-2064 to 29-11-2067

గవహ లఖభల, ధనలఖభల, భభ లఖభల (వదనరరరస లకక వదదశ వదనరభభరసమమ), వయసర పపరరష / సపస స సలబలధమమలక, శదసత లక / నచ సరస య వరకకస లతత 

సలబలధల.

95 సలవతతరరలక 7 ననలలక 24 రరజలక, మహదశ:శకకక డస - భమకకస:బమధసడడ, 29-11-2067 to 29-09-2070

ససఖరల, వదరయలదస వజయల, బలధసలఖభల, ధన లఖభల, పపతత సలతనన లఖభల, పపరర పతతషషలక, ఉనగత సరస యన పప లదసట - ఇటటష మలచ హహ దనలతత 

పరటట, అననరరగరల, అససఖరత మదలలవన చదడడ ఫలతనలక.

96 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:శకకక డస - భమకకస:కరతతవప, 29-09-2070 to 29-11-2071

మఖనసషక ఆలదదళన, హహలసలక, పతయఖణల, దసరరనరరర లలవన పపరరష /  సపస స సహవరసమమ. ఉనగత సరస యన అలదసకకనసటకక పతయతగమమ.

102 సలవతతరరలక 9 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:రవ, 29-11-2071 to 29-11-2077

రవ భమకకసయలదస కలహమమలక, ఊహహలచన అధదకరరరల కకపమమనకక లలబడడట, బలధసవపలకక అననరరగరమమ, పరససర వనవరమమ, ఇటటష పరగసషసతలల వd

ుసరర కకపరనగ అరగకటషడననకక పతయతగలచడల మలచదద. ధన ధనననరదసలకక హన. కకటటలబలలల భభరర/ భరస / సలతననమమలకక అననరరగరమమలక, అగగగ 

దనడడలక, కకక ర కరనమమవలన / అధదకరరమమవలన / అత కషషలవలన ధననగమనల,  అడవపలలల సలచనరల, అనగ రకరల చదదస అనసభవరలక.

97 సలవతతరరలక 1 ననలలక 13 రరజలక, మహదశ:రవ - భమకకస:రవ, 29-11-2071 to 18-03-2072

ధన సలగకహల, దసర పతయఖణల లలదన వదదశ ససల వరసల లలదన వనవరసల.  మఖనసషక ఆలదదళన.

97 సలవతతరరలక 7 ననలలక 13 రరజలక, మహదశ:రవ - భమకకస:చలదసత డస, 18-03-2072 to 16-09-2072

ధన సలగకహల, అదవషషల, మలచవరరగ సహవరసల.

97 సలవతతరరలక 11 ననలలక 19 రరజలక, మహదశ:రవ - భమకకస:కకజడడ, 16-09-2072 to 22-01-2073

ధన సలగకహల, ఉనగత అధదకరరరల సహయల, సషసరరదద రగల, పతయఖణల.

98 సలవతతరరలక 10 ననలలక 12 రరజలక, మహదశ:రవ - భమకకస:రరహహవప, 22-01-2073 to 17-12-2073

ఉహహలచలలన మరణ భయల, సహహలచలలన తల పష టట, సరస న చలన, శతతత  భయల.

99 సలవతతరరలక 8 ననలలక 0 రరజలక, మహదశ:రవ - భమకకస:గమరరవప, 17-12-2073 to 05-10-2074

అనగ వధనలకగర గగరవల, ధనలఖభల, సలతవపషస , మలచవరరగతత కలయక.

100 సలవతతరరలక 7 ననలలక 12 రరజలక, మహదశ:రవ - భమకకస:శన, 05-10-2074 to 17-09-2075

అనగ పనసలయలదస సష మరగతనల, తతటట పనవరరగతత నలదలక, కకపల.  అనగ పతయతగమమలలల నరరశ.

101 సలవతతరరలక 5 ననలలక 19 రరజలక, మహదశ:రవ - భమకకస:బమధసడడ, 17-09-2075 to 23-07-2076

దస:ఖమమ, పరగపపరష మలదతసమమ, ధననషషల, తనతనరలక ససఖరల ఇతనరదద.

101 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:రవ - భమకకస:కరతతవప, 23-07-2076 to 28-11-2076
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నవతత రరగమమలక, మఖనసషక ఆలదదళన, కరరర వఫలమమ, వఘగమమ.

102 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:రవ - భమకకస:శకకక డస, 28-11-2076 to 29-11-2077

ధన సలగకహల, దసరరన సహవరసల, హహ దనలక అభవవదదద .

112 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:చలదసత డస, 29-11-2077 to 29-11-2087

చలదసత న పరగణనమలవలన మఖనసషక ఆనలదనహప దమమలనస అనసభవవలచసదసరర. అనవక అనసకకనగ కరరరమమలలల వజయల సరధదలచదదరర.  మలచ 

ఆహరమమలక, భభరరర భరసల ససఖల, అనగ రకరల కకటటలబ ససఖరమమలనస ఈ కరలమమలల అనసభవలచదదరర. ఆభరణనలక, వలకవనవన రతనగదసల లఖభల, 

పశ లఖభల, భభ లఖభల, గమరరవపలనస గగరవలచదదరర, వdుసరర కకడన గగరవలపబడడదసరర.

103 సలవతతరరలక 7 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:చలదసత డస - భమకకస:చలదసత డస, 29-11-2077 to 29-09-2078

తలప / భభరర / భరసనసలడడ అదవషరష నగ, ససఖఖనగ అలదసకకలదసరర.

104 సలవతతరరలక 2 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:చలదసత డస - భమకకస:కకజడడ, 29-09-2078 to 30-04-2079

రక రకరల బభధలక, దదవహహక ససఖరల కకలలసవపట, చదడడ పతచనరరలకక లలబడడట.

105 సలవతతరరలక 8 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:చలదసత డస - భమకకస:రరహహవప, 30-04-2079 to 29-10-2080

అననరరగరల, అససఖరత, ఆలదదళన, ఖరరశలక, ననవసరగరక వపతతస లక, పతమఖదనలక, రరగ రరజనమమలతత హహలసలక, బలధస నషషల, ఇతనరదద.

107 సలవతతరరలక 0 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:చలదసత డస - భమకకస:గమరరవప, 29-10-2080 to 28-02-2082

ఈ సమయల చనలఖ అనసకకలమమమనదద. అదవషషల వరగలచసట, కళతత ససఖరమమలక, కరరర సషదదద , అభవవదదద  చదకకరరనస.

108 సలవతతరరలక 7 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:చలదసత డస - భమకకస:శన, 28-02-2082 to 30-09-2083

అనగ రకరల బభధలక, చరరకక, మరణ సమఖనమమమన దస:ఖఖనసభవరలక.

110 సలవతతరరలక 0 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:చలదసత డస - భమకకస:బమధసడడ, 30-09-2083 to 28-02-2085

ఇదద వdుసకక అదవషషకరమమమన సమయమమ. వధనరభభరసమమన ఫలతమమలక అలదసకకలదసరర, తదనసరర ధననరరన, అనగ రకమమల ససఖరమమలక, భభరరర 

భరసల మధర అవగరహన, ఇటటష మలచ ఫలతనలక.

110 సలవతతరరలక 7 ననలలక 26 రరజలక, మహదశ:చలదసత డస - భమకకస:కరతతవప, 28-02-2085 to 29-09-2085

రరగ రరజనమమలక, దతవర ననశనల, రరగ భయల, మఖనసషక ఆలదదళనల, మఖనసషకలగర కకక లగగ పష వటల, ఇటటవలటట దసరదవషషకరమమమన అనసభవరలక.

112 సలవతతరరలక 3 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:చలదసత డస - భమకకస:శకకక డస, 29-09-2085 to 31-05-2087

సరధనరణలగర శకరక ధదపతర సమయమమ మలచగర ఉలడడనస.  ఆనగ రకమమల సలతతషమమలక సమకకరరనస.  దస:ఖఖనకక చరటటలడదస. సలపతస  వవదదద , 

కకటటలబ ససఖరమమ, ఉదదరగమమలల పషతమషన లక పప లదద అవకరశరలక ఈ సమయమమలల ఉలడడనస.

112 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:చలదసత డస - భమకకస:రవ, 31-05-2087 to 29-11-2087

రవ పరగణనమల పప లదదన ఈ సమయమమ సరమఖనరలగర మలచగర ఉలడడనస.  ఊనగతనధదకరరరల సహయఖలక,  ససఖరల, శతతత  ననశనల, కరరర జయల, 

ఉనగత సరస యన పప లదసట, ఇటటష మలచ ఫలతనలక.

119 సలవతతరరలక 9 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:కకజడడ, 29-11-2087 to 29-11-2094

ఈ కకజ భమకకసయలదస చరరతనల, మసమమ, అగగగ, అసస స శసస సమమల పతయగల, ఔషధమమల పతయగల, యమదదమమలక ఇతనరదద కకక రమమమన కరరరమమల 

దనసరర ధనమమ, ఆససస లక చదకకరరనస.  రకస, పషతస  సలబలధ రరగరలకక లలబడడదసరర. నచ సపస స / పపరరష సలబలధల.  గమరర శరపల. వdుస శతతత వపల ఉనగత 

వసమనలగ ఈరర అససయలకక గమరగచదయమనస.

113 సలవతతరరలక 2 ననలలక 22 రరజలక, మహదశ:కకజడడ - భమకకస:కకజడడ, 29-11-2087 to 26-04-2088

అనగ కరరరమమలలల అపజయఖలక, ఉషష   సలబలధ రరగరలక, సహహ దర, బలధసవపల ఆదరరభమఖననలక.

114 సలవతతరరలక 3 ననలలక 10 రరజలక, మహదశ:కకజడడ - భమకకస:రరహహవప, 26-04-2088 to 15-05-2089

ఈ సమయల సరమఖనరమమగరనస, దసరదవషషకరలగరనస, అశరలతతతనస కకడడయమలడడనస.

115 సలవతతరరలక 2 ననలలక 16 రరజలక, మహదశ:కకజడడ - భమకకస:గమరరవప, 15-05-2089 to 21-04-2090
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ఈ సమయల చనల అనసకకలకరలగరనస అదవషషకరలగరనస ఉలడడనస.

116 సలవతతరరలక 3 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:కకజడడ - భమకకస:శన, 21-04-2090 to 30-05-2091

శతతత  భయల, చరర భయల, రరగ రరజనమమలక, ఉదదరగమమలల అవనత, అవమఖననలక, పలట నషషల, సససరస నననకక దసరమగమట, పతయఖణల ఇతనరదద.

117 సలవతతరరలక 3 ననలలక 22 రరజలక, మహదశ:కకజడడ - భమకకస:బమధసడడ, 30-05-2091 to 27-05-2092

ధన లఖభల, గవహ లఖభల, పపరరతన గవహ నవdకరణల.  ఇటటష ససధనరణలతత పరటట శతతత వపల దనడడ, మఖనసషక భయఖలదదళనలక మదలగమ చదడడ 

పరగణనమమమలక.

117 సలవతతరరలక 8 ననలలక 18 రరజలక, మహదశ:కకజడడ - భమకకస:కరతతవప, 27-05-2092 to 23-10-2092

ఉదర రరగరలక మరగయమ అలఖలటట కకనగ రరగమమలకక గమరగయగమట.

118 సలవతతరరలక 10 ననలలక 18 రరజలక, మహదశ:కకజడడ - భమకకస:శకకక డస, 23-10-2092 to 23-12-2093

దదవహహక ససఖమమ, ధన లఖభల, ఉదదరగ రలగమమలల ఆశలచనలత ఉనగత సరస య / పషతమషన లనస పపలదగలరర.

119 సలవతతరరలక 2 ననలలక 25 రరజలక, మహదశ:కకజడడ - భమకకస:రవ, 23-12-2093 to 30-04-2094

కలహలక, రరగరలక,  బలధసవపల మరగయమ వసతతత ల దనసరర నలదదలపబడడట, దనన దనసరర చదడడ ఫలతనలక. వరవసరయ పలటలనసలడడ, మమఖరమమగర 

ధననరమమలనసలడడ ఐశసరరరభవవదదద . ఉదదరగమమలల ఉనగతసరస యన పప లదసదసరర. మలచ గగరవవలతతలవపదసరర.  ఇటటవలటట శభ ఫలతనలనస 

అనసభవలచదదసరర.

119 సలవతతరరలక 9 ననలలక 24 రరజలక, మహదశ:కకజడడ - భమకకస:చలదసత డస, 30-04-2094 to 29-11-2094

అనగ వధమమలకగర లఖభభలక, వవరహల కరనవరరగకక వవరహ యగమమ, సలతనన యగమమ, ఐశసరరరభవవదదద  - ఇటటష మలచ ఫలతనలక.
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ఏలఖగటటశన సమయమమలక

0 సలవతతరరలక 7 ననలలక 16 రరజలక, 20-09-1975Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . . 

.

0 సలవతతరరలక 11 ననలలక 8 రరజలక, 12-01-1976Saturn is in the 9th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

1 సలవతతరరలక 4 ననలలక 4 రరజలక, 08-06-1976Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . . .

2 సలవతతరరలక 9 ననలలక 21 రరజలక, 24-11-1977Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

2 సలవతతరరలక 10 ననలలక 26 రరజలక, 30-12-1977Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . 

. . .

3 సలవతతరరలక 5 ననలలక 24 రరజలక, 29-07-1978Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

5 సలవతతరరలక 7 ననలలక 21 రరజలక, 24-09-1980చలదసత న నసలచ 12వ ఇలటటలల శన. ఏలఖగటటశన యకర పతథమ పరదల. . . . .

7 సలవతతరరలక 10 ననలలక 0 రరజలక, 04-12-1982Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle segment. 

*Bad time*

8 సలవతతరరలక 2 ననలలక 27 రరజలక, 01-05-1983Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon, returned from the middle to 

the first segment.(Ret). . . . .

8 సలవతతరరలక 6 ననలలక 26 రరజలక, 30-08-1983Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle 

segment. *Bad time*

10 సలవతతరరలక 9 ననలలక 18 రరజలక, 21-11-1985Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last 

segment.(Dir). . . . .

13 సలవతతరరలక 0 ననలలక 18 రరజలక, 21-02-1988Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

13 సలవతతరరలక 3 ననలలక 30 రరజలక, 03-06-1988Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Beginning of last segment. 

. . . .

13 సలవతతరరలక 9 ననలలక 15 రరజలక, 18-11-1988Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

16 సలవతతరరలక 0 ననలలక 10 రరజలక, 12-02-1991Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . 

.

16 సలవతతరరలక 7 ననలలక 11 రరజలక, 15-09-1991Saturn is in the 3rd house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

16 సలవతతరరలక 8 ననలలక 22 రరజలక, 26-10-1991Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . 

.

19 సలవతతరరలక 0 ననలలక 1 రరజలక, 03-02-1994Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

23 సలవతతరరలక 4 ననలలక 12 రరజలక, 16-06-1998Saturn is in the 7th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . 

. .

23 సలవతతరరలక 8 ననలలక 14 రరజలక, 18-10-1998Saturn is in the 6th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

24 సలవతతరరలక 1 ననలలక 3 రరజలక, 08-03-1999Saturn is in the 7th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . 

.

25 సలవతతరరలక 6 ననలలక 22 రరజలక, 26-08-2000Saturn is in the 8th house from Moon. Beginning of Ashtama Saturn. (Dir). . . 

. .

25 సలవతతరరలక 6 ననలలక 22 రరజలక, 26-08-2000Saturn is in the 8th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

25 సలవతతరరలక 7 ననలలక 27 రరజలక, 30-09-2000Saturn is in the 7th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . 

. . .
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25 సలవతతరరలక 7 ననలలక 27 రరజలక, 30-09-2000Saturn is in the 7th house from Moon. End of Astama Saturn. (Ret)

26 సలవతతరరలక 2 ననలలక 23 రరజలక, 27-04-2001Saturn is in the 8th house from Moon. Beginning of Ashtama Saturn. (Dir). . . 

. .

26 సలవతతరరలక 2 ననలలక 23 రరజలక, 27-04-2001Saturn is in the 8th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

28 సలవతతరరలక 4 ననలలక 6 రరజలక, 10-06-2003Saturn is in the 9th house from Moon. End of Astama Saturn. (Dir)

30 సలవతతరరలక 5 ననలలక 18 రరజలక, 22-07-2005Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . 

. .

32 సలవతతరరలక 7 ననలలక 5 రరజలక, 09-09-2007Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

34 సలవతతరరలక 9 ననలలక 3 రరజలక, 06-11-2009చలదసత న నసలచ 12వ ఇలటటలల శన. ఏలఖగటటశన యకర పతథమ పరదల. . . . .

35 సలవతతరరలక 1 ననలలక 24 రరజలక, 29-03-2010Saturn is in the 11th house from Moon. Seven-half Saturn ended temporarily. 

(Ret)

35 సలవతతరరలక 5 ననలలక 26 రరజలక, 31-07-2010చలదసత న నసలచ 12వ ఇలటటలల శన. ఏలఖగటటశన యకర పతథమ పరదల. . . . .

37 సలవతతరరలక 8 ననలలక 9 రరజలక, 13-10-2012Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle segment. 

*Bad time*

39 సలవతతరరలక 10 ననలలక 29 రరజలక, 02-01-2015Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last 

segment.(Dir). . . . .

40 సలవతతరరలక 3 ననలలక 28 రరజలక, 02-06-2015Seven-half Saturn is in the 1st house from Moon. Moved from the last to 

middle segment. (Ret) *Most difficult period*. . . . .

40 సలవతతరరలక 7 ననలలక 26 రరజలక, 30-09-2015Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last 

segment.(Dir). . . . .

42 సలవతతరరలక 10 ననలలక 24 రరజలక, 28-12-2017Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

45 సలవతతరరలక 2 ననలలక 2 రరజలక, 06-04-2020Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . 

.

45 సలవతతరరలక 4 ననలలక 12 రరజలక, 16-06-2020Saturn is in the 3rd house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

45 సలవతతరరలక 10 ననలలక 22 రరజలక, 26-12-2020Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . 

. . .

48 సలవతతరరలక 1 ననలలక 11 రరజలక, 16-03-2023Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

48 సలవతతరరలక 8 ననలలక 9 రరజలక, 13-10-2023Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . . . 

.

48 సలవతతరరలక 9 ననలలక 23 రరజలక, 27-11-2023Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

53 సలవతతరరలక 2 ననలలక 18 రరజలక, 22-04-2028Saturn is in the 7th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . 

. .

55 సలవతతరరలక 4 ననలలక 6 రరజలక, 10-06-2030Saturn is in the 8th house from Moon. Beginning of Ashtama Saturn. (Dir). . . . 

.

55 సలవతతరరలక 4 ననలలక 6 రరజలక, 10-06-2030Saturn is in the 8th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

57 సలవతతరరలక 5 ననలలక 20 రరజలక, 24-07-2032Saturn is in the 9th house from Moon. End of Astama Saturn. (Dir)

57 సలవతతరరలక 11 ననలలక 26 రరజలక, 29-01-2033Saturn is in the 8th house from Moon. Beginning of Ashtama Saturn. (Ret). . 

. . .
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58 సలవతతరరలక 1 ననలలక 30 రరజలక, 03-04-2033Saturn is in the 9th house from Moon. End of Astama Saturn. (Dir)

59 సలవతతరరలక 7 ననలలక 2 రరజలక, 06-09-2034Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . 

. .

60 సలవతతరరలక 0 ననలలక 0 రరజలక, 02-02-2035Saturn is in the 9th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

60 సలవతతరరలక 3 ననలలక 20 రరజలక, 25-05-2035Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . 

. . .

61 సలవతతరరలక 8 ననలలక 25 రరజలక, 29-10-2036Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

61 సలవతతరరలక 11 ననలలక 26 రరజలక, 29-01-2037Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . 

. . .

62 సలవతతరరలక 5 ననలలక 14 రరజలక, 18-07-2037Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

64 సలవతతరరలక 7 ననలలక 11 రరజలక, 15-09-2039చలదసత న నసలచ 12వ ఇలటటలల శన. ఏలఖగటటశన యకర పతథమ పరదల. . . . .

66 సలవతతరరలక 9 ననలలక 19 రరజలక, 22-11-2041Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle 

segment. *Bad time*

67 సలవతతరరలక 3 ననలలక 17 రరజలక, 22-05-2042Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon, returned from the middle 

to the first segment.(Ret). . . . .

67 సలవతతరరలక 6 ననలలక 10 రరజలక, 14-08-2042Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle 

segment. *Bad time*

69 సలవతతరరలక 9 ననలలక 9 రరజలక, 12-11-2044Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last 

segment.(Dir). . . . .

72 సలవతతరరలక 0 ననలలక 6 రరజలక, 08-02-2047Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

72 సలవతతరరలక 4 ననలలక 18 రరజలక, 22-06-2047Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Beginning of last segment. 

. . . .

72 సలవతతరరలక 9 ననలలక 4 రరజలక, 08-11-2047Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

75 సలవతతరరలక 0 ననలలక 0 రరజలక, 02-02-2050Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . 

. .

77 సలవతతరరలక 3 ననలలక 2 రరజలక, 06-05-2052Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

77 సలవతతరరలక 5 ననలలక 16 రరజలక, 20-07-2052Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . 

. . .

77 సలవతతరరలక 11 ననలలక 21 రరజలక, 24-01-2053Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

ఏడడ సలవతతరరల మరగయమ మరర అధదకరరగక సరస నల యకర మఖరరస ఉలడదస, ఒక గకహలతర దదశలలల నవసషలచడననకక ఉలడవచసశ ఒక సగల 

ఉలటటలదద ఆ శన ఆధదపతరల సమయలలల ఏడడ మరగయమ ఒక సగల సలవతతరల, (డడ-పతమషన, ససపసనరన డడసషనసల మదలలవనవ సరటరగ యకర 

చదడడ పతభభవల ) బలధసవపలక యకర దదసషల, లకరరహహత సలచనరల, డబమబ నషషల, పపదరగకల, అవమఖనకరమమమనదద, వభజన, నరరశ ఈ ఏడడ మరగయమ 

సగల సలవతతరరలలల కలశరరర ఉననగయ. మరర పతత రలగలలల hindrances అలతటభ రరవచసశ మరగయమ అననష లర  పషసషననరగతనల ఉలటటలదద. చనలఖ 

మలదద జనల ఒక `యకర ససలత దదశరనకక వనలకపల ఉదదరగల సలపరదదలచస మరగయమ సరస నక సదలల వదదల ఈ కకపషషమమమన పరగసషసత సమయలలల ఉలదద. 

పషతయమమమన వరటటన నసలడడ ఈ కరలలలల వవరర సమయలలల మరగయమ వదదశరలలల ఉలడడననకక గమరసరస నల ఉననగయ. కకనగసరరరప  వవరహలక కకడన 

కరలలలల జరరగమతనయ. సరటరగ మ పపటటషన lagna లలదన rasi లల నలకససస లదద ఈ దసషష సమయల చదతస  భభగల. (చలదసత డడ `యకర సరస నల నసలడడ 

లలకకరలచబడతనయ) మరగయమ శన తకకరవ హనకరమమమన పతభభవరలక ఆ సమయలలల మఖనఫపసష ఉలదద గత రరలడడనగర సలవతతరరల.
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ఈ తవతమమమన వరరధద ఈ కరలలలల మరర దనడడలక ఎలదసకలటట miseries మరగయమ మరణల కకడన దనదనపపగర గర చదడర  బభధలక కలగగససస లదద చనలఖ చదడడ 

సమయల ఉలదద. ఇదద అతరలత పపదరగకలలల దనన తవతత మఖనఫపసష కకడన, అనగ వనరరలనస లలకపష వడలతత, అపపసలక చదలపలచన కకడన బలధసవపలక 

యకర శతవతసల, ఏ పతయతగల లల మరగయమ పతత దశ వనవఫలరల, దదవపన `యకర తదజససత యకర పపరగస లలకపష వడల, అధదకరరగక హహ దన మఖరరస, 

మఖనసషక కకసల కరదస హహలస, భభరర మరగయమ పషలపల ఆలదదళనలతతపరటట చనలఖ సరధనరణ గమరగసలచవచసశ.

Kandaka శన కరలల కకడన సరటరగ మ పపటటషన lagna (rasi) యకర ననలర వ భవర గమలడన ఉనగపపసడడ ఒక సమయలలల సలభవససస లదద ఇదద 

బభధలక మరగయమ నషరష లక అనగ రకరల పపరగస చనలఖ చదడర  సమయల. ఆ సమయలలల కకటటలబల లల పడడతతలదద, ఇదద చదదస తగరదనలక ఉలటటలదద, 

సలబలధనలక వరతరరకతనస,, మమఖరలగర మ భరస మరగయమ పషలపలకక పరత తలపదలడడత లక, అనవక అసహరమమమన సలఘటనలక, కకటటలబ సభమరలక చనగ 

పతమఖదనలక, యకర కకభ నషషషమలచద ఉలడలడడ. పరటట సరటరగ కకడన పపటటషన lagna భరస లలదన పషలపల మరణల 7 వ భవర పరటట పతయఖణణససస నగ 

ఉనగపపసడడ,, వదదశరలలల భరగలచలలనదదగర sorrows, వషయఖలక డబమబ నషషల, అనవక వధనలకగర పపరగస పప లదసటకక వనవఫలరల ఉలడడననకక, తపపసడడ 

ఆరరపణలక మరగయమ victimization అనవరరరమమమన ఉలడనల గమరగసలచవచసశ. అకరడ ఏ చరర ఏ పపరరగత చదయరబడదస మరగయమ ఈ వలకణ చదడడ 

సమయల మ జవతలలలన span పతకరరల గరన ఒకసరరగ లలదన రరలడడసరరరప  మ జవతలలలన ఏరసడవచసశ. మరర ససదదరర జవతల ఉలటట మభడడ సరరరప  

సలభవలచవచసశ, కరన అదద మ యమవత లల సలభవలచనపపసడడ Kandaka శన అతరలత తవతమమమన టటవప అనసభవల ఉలదద. ఈ కకడన ఏడడ 

రరలడడనగర సలవతతరమమల పరటట కకనసరగమతతలదద ఆ శన యకర వరగసససస లదద.
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యగమమలక

1. రవ యగ Veshi: బమధసడడ ససరరరడడ నసలడడ 2 వ house ఆకకమలచలదద ఉనగపపసడడ.

Befooling ఇతరరల సరమరదపల, అలదమమమన, tongued సపసట.

2. పరదరసల shukra యగ: బమధసడడ మరగయమ వనస మధర సమమచశయల.

అనరరళలగర, virtuous, బభగర చనలఖ సలపనగ సషషషపశరల నవరరశకకవడల,, జరగమఖనన బభగర దసససస లక ధరగలచ సలగరతలలల పతవణమడడ శలస,,, భభమమలక 

యజమఖన, ఎపపసడస mirthful లల పరత వణరల కలవరడడ.

3. Uttamadi యగ (అలస): ససరరరన నసలడడ ఒక కరలదత లల మభన సరస నననగ (1, 4, 7, 10).

ఈ సరస నక యకర సరధనరణ సలపద, అభభరసల, సరమరసపల మరగయమ కకరగస ఉతసతస  చదససస లదద.

4. రవ యగ Veshi: మభన కలటట ఇతర ఏ గకహల ససరరరడడ నసలడడ 2 వ house ఆకకమలచలదద ఈ తలలతతస తతలదద.

ఈ యగ ఒక సరస నక పప డవనవన గగరవల మరగయమ సలతతలత Outlook, మలచ మమమరర కలగగ,, నజజయత అయన సష మరగతనల, దయగల, virtuously 

పరరవవయఖలత ఉలదద.

5. రవ యగ Veshi: వనస ససరరరడడ నసలడడ 2 వ house ఆకకమలచలదద ఉనగపపసడడ.

భయలలలన, అనవక సదసర ణనలక తత, పతఖఖరత, గగరవనయమమమన.

6. రవ యగ Veshi: బవహససత ససరరరడడ నసలడడ 2 వ house ఆకకమలచలదద ఉనగపపసడడ.

సషసరమమమన పతకవత,, నజజయత అయన వరరరగర, యమదదలలల భయపడన.

7. రవ యగ Voshi: ఈ యగ మభన కలటట ఇతర ఏ గకహల,, ససరరరడడ నసలడడ 12 house ఆకకమలచలదద ఉనగపపసడడ తలలతతస తతలదద.

ఈ యగ జననలచనరర ఒకటట తన పతసలగరనగ ఎలఖలటట నగకహల వరరయఖమఖలక. అతనస మలచ నవరరశకకవడల, వసస వతమమమన పతఖఖరతన, పదసననవన 

జజజ పకల, ఒక ససచచలద ససభభవల ఉలదద.

8. రవ యగ Voshi: మఖరత ససరరరడడ నసలడడ 12 house ఆకకమలచలదద ఉనగపపసడడ.

, ఇతర యకర మలచ తలప శతతత వనవన చదయడల.

9. రవ యగ UbhayChari: మభన కలటట ఇతర గకహలక ససరరరన నసలడడ 2 మరగయమ 12 ఇళళళ ఆకకమసరస య ఈ యగ కలకగమతతలదద.

ఫలతలగర సరస నక బలమమమన శరరరరకవత, ఒక రరజ లలదన, సలపనగ అలదమమమన మరగయమ ఆనలదల అనవక వససస వపలనస బబప సర  ఒక రరజ, గరపస 

నవరరశకకవడల, సమతతలర Outlook, సమఖనలగర ఉలటటలదద.

10. రవ యగ Ubhaychari: బమధసడడ మరగయమ మఖరత ససరరరడడ నసలడడ 2 మరగయమ 12 ఇళళళ ఆకకమసరస య ఉనగపపసడడ.

ఫలతలగర సరస నక బలమమమన శరరరరకవత, ఒక రరజ లలదన ఒక రరజ, గరపస నవరరశకకవడల, సమతతలర Outlook, సలపనగ, గణణతల లల నపపణమడడ 

మరగయమ ఆనలదల అనవక వససస వపలనస బబప సర  సమఖనలగర ఉలటటలదద.

11. రవ యగ Ubhaychari: వనస మరగయమ మఖరత ససరరరడడ నసలడడ 2 మరగయమ 12 ఇళళళ ఆకకమసరస య ఉనగపపసడడ.

ఫలతలగర సరస నక, సలపనగ అలదమమమన మరగయమ పపరరషతల మధర వవరర ఎలదసకలటట తన పరపరలక మరగయమ ఆనలదల అనవక వససస వపలనస బబప సర  
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బలమమమన శరరరరకవత, సమతతలర Outlook, ఉలటటలదద.

12. రవ యగ Ubhaychari: మఖరత మరగయమ బవహససత ససరరరడడ నసలడడ 2 మరగయమ 12 ఇళళళ ఆకకమసరస య ఉనగపపసడడ.

ఫలతలగర సరస నక, ఒక ననయకకడడ చనలఖ, తదలవతదటలక అలదమమమన సలపనగ ఆయమధనలక,, వనయగల లల ననవపపణరల మరగయమ ఆనలదల అనవక 

వససస వపలనస బబప సర  ఉలదద.

13. రరజజ యగ: 7 వ house యకర అధదపత 9 వ house యకర అధదపత తత associtating ఉలదద.

ఈ యగ వజయల గమరగసలపప మరగయమ సషసత వషయలలల వరకకస యకర సషసత confers.

14. ధనన యగ: 2 వ లఖరర 5 వ లలదన 9 లలదన 11 వ లఖరర తత associtating ఉలదద.

ఈ యగ సలపద మరగయమ ఆరగసక శశకయససత కకరకక ఉలదద. సరధనరణలగర ఒక వవతస  సలబలధదత ఈ యగ, అదద రరశ & navamsha పటభలక కకడన 

బలమమమన Lagna అకరడ ఉలడనల పరటట dashamamsha చనరష పరగశలలచడననకక కరవరలతన ఉలడవచసశ.

15. పరదరసల గమరర యగ: బమధసడడ మరగయమ బవహససత మధర సమమచశయల.

అనరరళలగర, నవరరశకకననగడడ, పపతతపరతతమమమన, అలదమమమన, సలపనగ, డనరనత బభగర-పరత వణరల కలవరడడ పరట మరగయమ మభరజక, పరగమళ దతవరరలక 

చనలఖ virtuous మరగయమ అమతమమగర.

16. యగ గమరర shukra: వనస మరగయమ బవహససత మధర సమమచశయల.

చనలఖ, నవరరశకకననగడడ సలపనగ virtuous భభరర,, మత తత బబప సర , తన నవరరశకకవడల ఉపయగగలచడల దనసరర తన దదశల సలపరదదసరస రర.

17. పరదరసల-shukra-గమరర యగ: బమధసడడ, శకకక డడ, మరగయమ బవహససత మధర సమమచశయల.

శరశసత ఆఫ ఫపమ, నజజయత అయన, శతతత వపలనస లలకకలడన, కనపషససస లదద లల మలచ.

18. Sankhya, యగ Paasha: అనగ గకహలక జజతకల ఐదస ఇళళళ, పపవగర పలపషణణ.

ఈ యగ జననలచనరర ఒకటట, ఒక పపదద  కకటటలబల ఉలదద నవరసససలల అడవపలక, లలపరలక అలటట ఇషషల,, అమరరరదగర సలపద, ఆరగరలచ లల 

ననవపపణనరనకక, పన లల పతవణమడడ ఉలదద.

19. చలదత యగ Kemadruma: ఈ యగ సలఖర గకహల చలదసత డడ నసలడడ 2 లలదన 12 లల ఉనగపపసడడ తలలతతస తతలదద.

ఈ యగ జననలచనరర ఒక ఆరరగరల, సలపద, అభభరసల, జజజ నల, భభరర మరగయమ మఖనసషక శరలత లలకకలడన ఉలదద, ఇటటవలటట సరస నక వషరదననకక 

వనవఫలఖరలక, భభతక అననరరగరల ఇబబలదద పడడతతలదద.

20. చలదత యగ Kalpadruma: Lagna నసలడడ kendras గకహల యకర ఉనకకన.

ఈ సరస నక అనగ ససఖఖలక bestows ఇదద అతరలత గమడడ మఖనరల kalpadruma యగ వరకక, పతతకకల Kemadruma దదగమబడడ ససలల 

జరగగగనపపసడడ.

21. చలదత యగ Kalpadruma: చలదసత డడ లలదన వనస ఒక కరలదత ఆకకమలచద మరగయమ బవహససత దనసరర aspected.

ఈ సరస నక అనగ ససఖఖలక bestows ఇదద అతరలత గమడడ మఖనరల kalpadruma యగ వరకక, పతతకకల Kemadruma దదగమబడడ ససలల 

జరగగగనపపసడడ.
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