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Rంహ

Rంహ

�ుష

Rంహ

Rంహ

Rంహ

ధన¡

Rంహ

�ుష

�ుష

వృష

కన�

కన�

కర�

కర�

కర�

కర�

>ంభ

Rంహ

�ుష

Rంహ

�ుÀ

�ుÀ

tల

వృష

వృష

�ూన

tల

�ూన

వృcF క

Rంహ

కర�

వృష

కన�

మకర

మకర

కర�

�ుÀ

మకర

వృcF క

కర�

మకర

మకర

>ంభ

�ూన

కర�

Rంహ

�ూన

మకర

�ుÀ

మకర

tల

�ూన

�ూన

�ుÀ

ధన¡

కన�

మకర

�ూన

మకర

�ూన

ధన¡

కర�

Rంహ

�ుÀ

�ుష

tల

�ుÀ

Rంహ

వృcF క

కన�

ధన¡

tల

�ుÀ

కర�

కర�

వృష

�ుÀ

కర�

>ంభ

�ూన

వృcF క

�ుష

మకర

�ూన

ధన¡

వృcF క

>ంభ

�ుÀ

�ుÀ

వృcF క

tల

�ుష

ధన¡

కర�

Rంహ

కన�

వృష

tల

కర�

కన�

ధన¡

వృcF క

>ంభ

ధన¡

�ుÀ

వృcF క

tల

tల

_డశవabలంW .గహ�ల jగ� తJ

రe చం.ద Rజ fధ @a �.క శ' �g hi

జన�

ÑB

)*'� ణ

చtంB7 ంశ�

సఎాKంశ�

న!ంశ�

దశ9ంశ�

�f దEంశ�

ÒడEంశ�

�ంEంశ�

చt�f ంEంశ�

సపK�ంEంశ�

)bంEంశ�

ఖ��ంశ�

అ^��ంశ�

ష£} � ంశ�

స

Ì

స

ఉచÓ

శ

అశ

¹

ఉచÓ

ఉచÓ

అ�ు

స

¹

అశ

స

అ�ు

స

¹

స

సf

స

¹

�ు

శ

అ�ు

శ

స

శ

�ు

¹

శ

�ు

ఉచÓ

అ�ు

స

స

స

అ�ు

Ì

అ�ు

స

స

అ�ు

స

సf

Ì

�ు

స

అశ

అశ

స

అశ

స

�ు

స

శ

స

సf

సf

అ�ు

స

స

¹

అ�ు

¹

అ�ు

స

ఉచÓ

అశ

అశ

¹

¹

ఉచÓ

అశ

¹

అ�ు

ఉచÓ

¹

¹

శ

సf

అశ

అశ

ఉచÓ

స

స

అ�ు

Ì

ఉచÓ

ఉచÓ

స

�ు

¹

స

ఉచÓ

స

ఉచÓ

�ు

స

అశ

అ�ు

¹

ఉచÓ

అ�ు

అశ

స

అ�ు

�ు

ఉచÓ

అ�ు

స

అశ

అ�ు

Ì

స

సf

స

¹

స

స

స

స

¹

సf

Ì

అ�ు

¹

స

స

Ì

స

స

స

¹

స

స

స

Ì

ఉచÓ

స

Ì

స

ఉచÓ

స

స

eంkపక బల�

రe చం.ద Rజ fధ @a �.క శ' �g hi

సడf ర e

సపKవర e

దశవర e

Òడసవర e

10

12

9

9

13

13

11

11

19

18

16

17

7

7

9

9

14

13

14

14

7

7

8

8

10

9

9

10

11

11

11

11

10

10

10

11

6 వabలంW అnపiJ (షడp ర b)

రe చం R f @ � శ � h

శ(2) >(2) ర�(4) చం(3) చం(2) �(2) ర�(2) r(2) r(2)
చం(1) చం(1) >(2) ర�(2) శ(2) శ(2) చం(1) చం(1) చం(1)
>(1) ర�(1) {(1) >(1) ర�(1) r(1) >(1) ర�(1)
�(1) r(1) ర�(1) చం(1) �(1) �(1) �(1)
ర�(1) �(1) {(1) శ(1) {(1)
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  sample horoscope )గహ Áు)b

ॐ

Ôస� eక Áు)b చ)క� (సహజ �ు)తతf �)

రe చం.ద Rజ fధ @a �.క శ' �g hi

�ు)t� చం)ద
>జ
�-

ర�
rధ

ర�
చం)ద
�-
Êt

ర�
{)క

ర�
చం)ద
>జ
BË

rధ
శ�
BË
Êt

rధ
{)క
BË

�-
{)క
శ�

>జ
{)క

శ)tu� {)క
శ�
BË
Êt

BË
Êt

rధ
BË

చం)ద rధ
{)క

ర�
చం)ద

ర�
చం)ద
>జ
Êt

ర�
చం)ద
>జ
Êt

ర�
చం)ద
శ�
BË

స�� rధ >జ
�-
{)క
శ�

{)క
శ�

>జ
�-
శ�
B Ê

శ�
Êt

>జ
�-

�- rధ �-
rధ

VV� �క Áు)b చ)క�(VV� �క �ు)తతf  శ)tతf ��)

రe చం.ద Rజ fధ @a �.క శ' �g hi

�ు)t� >జ
BË

>జ
శ�
Êt

ర�
చం)ద
rధ �
{ B

>జ
BË

>జ
శ�
Êt

>జ
BË

చం)ద
�-

ర�
>జ
rధ
{)క

చం)ద
�-

శ)tu� చం)ద
rధ
� {
శ� Ê

ర�
rధ
�-
{ B

శ�
Êt

ర�
చం)ద
� {
శ� Ê

ర�
చం)ద
rధ
{ B

ర�
చం)ద
rధ �
శ� Ê

ర�
>జ
rధ {
B Ê

చం)ద
�-
శ�
Êt

ర�
>జ
rధ {
శ� B

పంచధÁు)b చ)క�  (?Ì�క �ు)తతf  శ)tతf ��)

రe చం.ద Rజ fధ @a �.క శ' �g hi

అa �ు)t� >జ ర�
చం)ద
�-

>జ BË {)క

�ు)t� >జ
శ�

{)క >జ
BË

శ�
Êt

>జ �- rధ �-

స�� చం)ద
�-
BË

ర�
rధ
Êt

rధ
BË
Êt

ర�
{)క

ర�
చం)ద

rధ
శ�
Êt

చం)ద
rధ
{)క
BË

ర�
>జ
�-
శ�

చం)ద
>జ
{)క

శ)tu� rధ �-
{)క

శ� �-
శ�
Êt

BË �- rధ

అ�
శ)tu�

{)క
శ�
Êt

BË చం)ద rధ
{)క

ర�
చం)ద

ర�
>జ
Êt

చం)ద
Êt

ర�
శ�
BË
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  sample horoscope )గహ బల� మ�$ ~వ బల�

ॐ
షడÕ ల�

రe చం.ద Rజ fధ @a �.క శ'

1. ?@ న బల� 175.51 176.81 248.49 143.37 121.75 160.27 127.81

2. �గÕ ల� 31.63 12.87 34.14 0.98 44.32 28.71 5.49

3.'ల బల� 147.42 127.47 92.51 135.11 135.74 185.28 209.32

4.Ö£�  బల� 50.23 41.23 3.13 49.50 48.42 1.30 49.68

5. Ôస� eక బల� 60.00 51.42 17.16 25.74 34.26 42.84 8.58

6. దృగÕ ల� 53.94 ‐16.02 46.43 49.08 ‐24.38 54.97 ‐35.41

«ుతK� షడÕ ల� 518.73 393.77 441.86 403.77 360.12 473.38 365.47
షడÕ ల� ªపల� 8.65 6.56 7.36 6.73 6.00 7.89 6.09

¹స� ఆవస� క� 390 360 300 420 390 330 300

ఆవస� క� నం� Eత� 1.33 1.09 1.47 0.96 0.92 1.43 1.22

సంబంaత )కమ� 3 5 1 6 7 2 4

ఇష�ఫల 34.82 24.64 2.06 42.99 31.65 11.41 44.69
కష�ఫల 25.18 35.36 57.94 17.01 28.35 48.59 15.31

~వబల�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bc
~గ�

అaపb �ం0
గÕ ల�
దృÆ}
� )గహ��
పగ�౼B)b

«ుతK� ~వబల�

మ
7

365
30

‐51
0
0

344

>ం
7

365
50

‐28
0

15

402

�ూ
7

360
50
8
0
0

419

�ు
7

441
0

18
0
0

460

వృ
7

473
10
32
0
0

516

�ు
7

403
10
56
0

15

486

కర�
7

393
60
50
0
0

504

Rం
7

518
40
38

‐60
15

552

కన�
7

403
20

‐21
0

15

417

t
7

473
30

‐56
0

15

462

వృcF
7

441
20

‐40
60
15

496

ధ
7

360
50

‐12
‐60

0

338

�ం×పక బల�

రe చం.ద Rజ fధ @a �.క శ' �g hi

షడf ర e

సపKవర e

దశవర e

Òడసవర e

10

12

9

9

13

13

11

11

19

18

16

17

7

7

9

9

14

13

14

14

7

7

8

8

10

9

9

10

11

11

11

11

10

10

10

11

షడf -eలం� అaపt�

రe చం R f @ � శ � h

శ(2) >(2) ర�(4) చం(3) చం(2) �(2) ర�(2) r(2) r(2)
చం(1) చం(1) >(2) ర�(2) శ(2) శ(2) చం(1) చం(1) చం(1)
>(1) ర�(1) {(1) >(1) ర�(1) r(1) >(1) ర�(1)
�(1) r(1) ర�(1) చం(1) �(1) �(1) �(1)
ర�(1) �(1) {(1) శ(1) {(1)
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  sample horoscope )గహ�ల అవస@�

ॐ
)గ©వస@� ౼ )గహ�� మ�$ !¤  తKవృtK�

.గహ� u.గ^5

అవసd

(అవసdJ 3)

vw5

అవసd

(అవసdJ 5)

లxyM5 అవసd

(అవసdJ 6)

zఎా{5

అవసd

(అవసdJ 9)

శ|I5

అవసd

(అవసdJ 12)

రe సf పI

(సf పI  )

>9రవస@

($వf న�)

��త �న

(�ప�)

�)ద

(�)�ంØØనI )

చం.ద ¡� K

(�)�వసK)

h�వస@

(hల� �)

��త ఖల

(�ష�తf �)

�)ద

(�)�ంØØనI )

Rజ సf పI

(సf పI  )

h�వస@

(hల� �)

�aత

(సం�ష)

)ప'శన

()ప'శ9న)

fధ ¡� K

(�)�వసK)

మృత

(మృVవస@)

Ù�త  ��త ఖల

(�ష�తf �)

ఉప�శ

(�ÚF �)

@a సf పI

(సf పI  )

>9రవస@

($వf న�)

��త �aత

(సం�ష)

)ప'శన

()ప'శ9న)

�.క ¡� K

(�)�వసK)

>9రవస@

($వf న� )

Ù�త  ��త ఖల

(�ష�తf �)

)ప'శన

()ప'శ9న)

శ' సf పI

(సf పI  )

వృద7

(వృ�7 ప� �)

��త Eంత

(�)�ణ�)

గమన

(ÛÜÝ ØనI )

�g �)గ�

(Ûుల>వ)

వృద7

(వృ�7 ప� �)

గ�f త శf స@

(R@ర)

గమన

(ÛÜÝ ØనI )

hi �)గ�

(Ûుల>వ)

వృద7

(వృ�7 ప� �)

గ�f త  Ù�త శf స@

(R@ర)

�)ద

(�)�ంØØనI )

¹చ౼భంగ `గ�� (¹చ� భంగప.ట)

చం.W' }చ భంగ jగ�J
        ‐ చం)�� ఉచÓ BE� aపb అ� {)>. Êం)దమం� ఉం.ట.
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  sample horoscope ¡దరÞ న చ)క�

ॐ

¡దరÞ న చ)క�

hహ�  చ)క�  :

మధ�  చ)క�  :

అంతర చ)క�  :

ర� లగI �

చం)ద లగI �

జన�  లగI �

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6
6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12
12

లగI

లగI

లగI

B

B

B

r

r
r

{

{

{

ర�

ర�

ర�

>

>

>

�(వ)

�(వ)

�(వ)

చం

చం

చం

శ(వ)

శ(వ)

శ(వ)

Ê

Ê
Ê

ॐ

¡దరÞ న చ)క� )గహ�ల R@bగtల� )b�ధ�ల ఎో�F న�W

ర� లగI , చం)ద లగI  మ�$ జన�  లగI �� ఏక సమ$�నం�,

hహ�  చ)క� �ం0 అంతర చ)క� వర>.

ఒక ~వ�� ప�Í�ంØ ��ుతK� Ì. చ)క�ల� ఏకసమ$�న ప�Í�ంపవల$�.
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  sample horoscope à�ు� పద7b

ॐ

~eు' పద�&

చర 'ర>� న!ంశ�

అ" అమ " Z" మ" �" u� &" ^"

చం ర { శ� � rధ >

27:10 23:28 22:26 20:56 20:22 04:28 00:58

చం లగI > B

r

శ(వ) Ê

�(వ) {

ర�

పద చ)క�

10ప లగI

11ప

7ప 9ప 8ప

3ప

6ప

5ప2ప 12ప1ప4ప

10 ఆగ 2019 17:42:23 గం

 

Hyderabad, Andhra Pradesh, India

లగI

B

r {
ర�

>

�(వ) చంశ(వ) Ê

'ర'ంశ� (జన�  చ)క�నం�) ?f ంశ� (న!ంశ�నం�) ఉపపద లగI �

B

r {
ర�

>

�(వ) చంశ(వ) Ê

లగI

చం లగI > B

r

శ(వ) Ê

�(వ) {

ర�

�(వ) చంశ(వ) Ê

లగI

B

r {
ర�

>

à�ు� దృ�� �

�f సf ~వ శ‐B‐Ê
చర R7ర B{ల R7b )గహ�ల పరసN ర దృ�� � ర�‐చం, ర�‐�,
r‐చం, r‐�, {‐చం, {‐�

పá� క âం�u�

à�ు� ÑB లగI �

వBI ద లగI �

)ఎాణపద లగI �

'ర'ంశ� న!ంశ�నం�)

ఆªఢ లగI �

ఉపపద

`�

అవ `�

దగ 7  B{�

)బహ�

మäశf ర

-)ద

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ధన¡ 27:52:46

>ంభ�

�ుషం 18:09:07

ºూన�

వృcF క�

tల

�

ర�

ధన¡,�ూన

�-

{)క

చం)ద
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  sample horoscope అష�కవ-e ౼ »dI ష�కవ-e న1

ॐ

అష�కవ-e పదpb ౼  »dI ష�కవ-

ర�
Bc

శ�
�-
>జ
ర�
{)క
rధ
చం)ద
లగI

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8
1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7
0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6

3 4 5 3 3 4 4 2 6 6 3 5 48«ుతK�

4

2

6 6 3 5

3

4

5334

రeరe

చం)ద
Bc

శ�
�-
>జ
ర�
{)క
rధ
చం)ద
లగI

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 7
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లగI
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  sample horoscope కృష] Ì�K పద7b౼చ)క�

ॐ
కృష] Ì�K పద7b

10 ఆగ��  2019  17:42 గం Hyderabad, Andhra Pradesh, India
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  sample horoscope �ం×తK� �వరమ� అద మ�$ )పద న1

ॐ
�ం×తK� �వరమ� అంతర 7శ మ�$ )పత� ంతర దశ�
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శ� 12‐07‐2020 14‐12‐2020
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Êt 02‐05‐2021 29‐06‐2021

{)క 29‐06‐2021 10‐12‐2021

ర� 10‐12‐2021 28‐01‐2022
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  sample horoscope �ం×తK� �వరమ� అద మ�$ )పదవ న2

ॐ
�ం×తK� �వరమ� అంతర 7శ మ�$ )పత� ంతర దశ�

వ$¡ : 3సం 79
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Êt 22‐03‐2023 30‐03‐2023
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ర� 24‐04‐2023 02‐05‐2023

చం)ద 02‐05‐2023 14‐05‐2023
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�- 25‐04‐2025 23‐05‐2025

శ� 23‐05‐2025 26‐06‐2025

rధ 26‐06‐2025 26‐07‐2025

Êt 26‐07‐2025 08‐08‐2025

{)క 08‐08‐2025 12‐09‐2025

ర� 12‐09‐2025 23‐09‐2025

hi‐Rజ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

>జ 23‐09‐2025 01‐10‐2025

BË 01‐10‐2025 24‐10‐2025

�- 24‐10‐2025 13‐11‐2025

శ� 13‐11‐2025 06‐12‐2025

rధ 06‐12‐2025 27‐12‐2025

Êt 27‐12‐2025 05‐01‐2026

{)క 05‐01‐2026 30‐01‐2026

ర� 30‐01‐2026 06‐02‐2026

చం)ద 06‐02‐2026 19‐02‐2026

hi‐�g

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

BË 19‐02‐2026 17‐04‐2026

�- 17‐04‐2026 08‐06‐2026

శ� 08‐06‐2026 07‐08‐2026

rధ 07‐08‐2026 01‐10‐2026

Êt 01‐10‐2026 23‐10‐2026

{)క 23‐10‐2026 26‐12‐2026

ర� 26‐12‐2026 14‐01‐2027

చం)ద 14‐01‐2027 15‐02‐2027

>జ 15‐02‐2027 09‐03‐2027

hi‐@a

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

�- 09‐03‐2027 24‐04‐2027

శ� 24‐04‐2027 17‐06‐2027

rధ 17‐06‐2027 04‐08‐2027

Êt 04‐08‐2027 24‐08‐2027

{)క 24‐08‐2027 20‐10‐2027

ర� 20‐10‐2027 06‐11‐2027

చం)ద 06‐11‐2027 04‐12‐2027

>జ 04‐12‐2027 24‐12‐2027

BË 24‐12‐2027 13‐02‐2028

hi‐శ'

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

శ� 13‐02‐2028 17‐04‐2028

rధ 17‐04‐2028 14‐06‐2028

Êt 14‐06‐2028 07‐07‐2028

{)క 07‐07‐2028 13‐09‐2028

ర� 13‐09‐2028 03‐10‐2028

చం)ద 03‐10‐2028 06‐11‐2028

>జ 06‐11‐2028 29‐11‐2028

BË 29‐11‐2028 29‐01‐2029

�- 29‐01‐2029 24‐03‐2029

hi‐fధ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

rధ 24‐03‐2029 14‐05‐2029

Êt 14‐05‐2029 05‐06‐2029

{)క 05‐06‐2029 04‐08‐2029

ర� 04‐08‐2029 22‐08‐2029

చం)ద 22‐08‐2029 21‐09‐2029

>జ 21‐09‐2029 12‐10‐2029

BË 12‐10‐2029 06‐12‐2029

�- 06‐12‐2029 23‐01‐2030

శ� 23‐01‐2030 21‐03‐2030
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  sample horoscope �ం×తK� �వరమ� అద మ�$ )పద న3

ॐ
�ం×తK� �వరమ� అంతర 7శ మ�$ )పత� ంతర దశ�

వ$¡ : 10సం 79

10సం79 13సం119 14సం119

16సం79 17సం99 20సం99

23సం59 26సం79 29సం59

 

�.క మ©దశ 21‐03‐2030    21‐03‐2050 వర>

వ$¡ దE)ఎారంభ á�ల> ఇవf బ0న�.

30సం 79 వర>

�.క‐�.క

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

{)క 21‐03‐2030 10‐10‐2030

ర� 10‐10‐2030 10‐12‐2030

చం)ద 10‐12‐2030 22‐03‐2031

>జ 22‐03‐2031 01‐06‐2031

BË 01‐06‐2031 30‐11‐2031

�- 30‐11‐2031 11‐05‐2032

శ� 11‐05‐2032 19‐11‐2032

rధ 19‐11‐2032 11‐05‐2033

Êt 11‐05‐2033 21‐07‐2033

�.క‐రe

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

ర� 21‐07‐2033 08‐08‐2033

చం)ద 08‐08‐2033 07‐09‐2033

>జ 07‐09‐2033 29‐09‐2033

BË 29‐09‐2033 23‐11‐2033

�- 23‐11‐2033 10‐01‐2034

శ� 10‐01‐2034 09‐03‐2034

rధ 09‐03‐2034 30‐04‐2034

Êt 30‐04‐2034 21‐05‐2034

{)క 21‐05‐2034 21‐07‐2034

�.క‐చం.ద

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

చం)ద 21‐07‐2034 10‐09‐2034

>జ 10‐09‐2034 15‐10‐2034

BË 15‐10‐2034 15‐01‐2035

�- 15‐01‐2035 06‐04‐2035

శ� 06‐04‐2035 11‐07‐2035

rధ 11‐07‐2035 05‐10‐2035

Êt 05‐10‐2035 10‐11‐2035

{)క 10‐11‐2035 19‐02‐2036

ర� 19‐02‐2036 21‐03‐2036

�.క‐Rజ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

>జ 21‐03‐2036 15‐04‐2036

BË 15‐04‐2036 18‐06‐2036

�- 18‐06‐2036 13‐08‐2036

శ� 13‐08‐2036 20‐10‐2036

rధ 20‐10‐2036 19‐12‐2036

Êt 19‐12‐2036 13‐01‐2037

{)క 13‐01‐2037 25‐03‐2037

ర� 25‐03‐2037 15‐04‐2037

చం)ద 15‐04‐2037 21‐05‐2037

�.క‐�g

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

BË 21‐05‐2037 01‐11‐2037

�- 01‐11‐2037 27‐03‐2038

శ� 27‐03‐2038 17‐09‐2038

rధ 17‐09‐2038 19‐02‐2039

Êt 19‐02‐2039 24‐04‐2039

{)క 24‐04‐2039 24‐10‐2039

ర� 24‐10‐2039 17‐12‐2039

చం)ద 17‐12‐2039 18‐03‐2040

>జ 18‐03‐2040 21‐05‐2040

�.క‐@a

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

�- 21‐05‐2040 27‐09‐2040

శ� 27‐09‐2040 01‐03‐2041

rధ 01‐03‐2041 17‐07‐2041

Êt 17‐07‐2041 11‐09‐2041

{)క 11‐09‐2041 21‐02‐2042

ర� 21‐02‐2042 11‐04‐2042

చం)ద 11‐04‐2042 01‐07‐2042

>జ 01‐07‐2042 26‐08‐2042

BË 26‐08‐2042 20‐01‐2043

�.క‐శ'

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

శ� 20‐01‐2043 22‐07‐2043

rధ 22‐07‐2043 02‐01‐2044

Êt 02‐01‐2044 09‐03‐2044

{)క 09‐03‐2044 18‐09‐2044

ర� 18‐09‐2044 15‐11‐2044

చం)ద 15‐11‐2044 19‐02‐2045

>జ 19‐02‐2045 27‐04‐2045

BË 27‐04‐2045 18‐10‐2045

�- 18‐10‐2045 21‐03‐2046

�.క‐fధ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

rధ 21‐03‐2046 15‐08‐2046

Êt 15‐08‐2046 14‐10‐2046

{)క 14‐10‐2046 05‐04‐2047

ర� 05‐04‐2047 26‐05‐2047

చం)ద 26‐05‐2047 21‐08‐2047

>జ 21‐08‐2047 20‐10‐2047

BË 20‐10‐2047 23‐03‐2048

�- 23‐03‐2048 08‐08‐2048

శ� 08‐08‐2048 19‐01‐2049

�.క‐hi

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

Êt 19‐01‐2049 13‐02‐2049

{)క 13‐02‐2049 25‐04‐2049

ర� 25‐04‐2049 16‐05‐2049

చం)ద 16‐05‐2049 21‐06‐2049

>జ 21‐06‐2049 16‐07‐2049

BË 16‐07‐2049 18‐09‐2049

�- 18‐09‐2049 13‐11‐2049

శ� 13‐11‐2049 20‐01‐2050

rధ 20‐01‐2050 21‐03‐2050
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  sample horoscope �ం×తK� �వరమ� అద మ�$ )పద న4

ॐ
�ం×తK� �వరమ� అంతర 7శ మ�$ )పత� ంతర దశ�

వ$¡ : 30సం 79

30సం79 30సం109 31సం49

31సం99 32సం79 33సం59

34సం49 35సం39 35సం79

 

రe మ©దశ 21‐03‐2050    21‐03‐2056 వర>

వ$¡ దE)ఎారంభ á�ల> ఇవf బ0న�.

36సం 79 వర>

రe‐రe

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

ర� 21‐03‐2050 27‐03‐2050

చం)ద 27‐03‐2050 05‐04‐2050

>జ 05‐04‐2050 11‐04‐2050

BË 11‐04‐2050 28‐04‐2050

�- 28‐04‐2050 12‐05‐2050

శ� 12‐05‐2050 30‐05‐2050

rధ 30‐05‐2050 14‐06‐2050

Êt 14‐06‐2050 20‐06‐2050

{)క 20‐06‐2050 09‐07‐2050

రe‐చం.ద

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

చం)ద 09‐07‐2050 24‐07‐2050

>జ 24‐07‐2050 04‐08‐2050

BË 04‐08‐2050 31‐08‐2050

�- 31‐08‐2050 24‐09‐2050

శ� 24‐09‐2050 23‐10‐2050

rధ 23‐10‐2050 18‐11‐2050

Êt 18‐11‐2050 29‐11‐2050

{)క 29‐11‐2050 29‐12‐2050

ర� 29‐12‐2050 07‐01‐2051

రe‐Rజ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

>జ 07‐01‐2051 15‐01‐2051

BË 15‐01‐2051 03‐02‐2051

�- 03‐02‐2051 20‐02‐2051

శ� 20‐02‐2051 12‐03‐2051

rధ 12‐03‐2051 30‐03‐2051

Êt 30‐03‐2051 07‐04‐2051

{)క 07‐04‐2051 28‐04‐2051

ర� 28‐04‐2051 05‐05‐2051

చం)ద 05‐05‐2051 15‐05‐2051

రe‐�g

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

BË 15‐05‐2051 03‐07‐2051

�- 03‐07‐2051 16‐08‐2051

శ� 16‐08‐2051 07‐10‐2051

rధ 07‐10‐2051 23‐11‐2051

Êt 23‐11‐2051 12‐12‐2051

{)క 12‐12‐2051 05‐02‐2052

ర� 05‐02‐2052 21‐02‐2052

చం)ద 21‐02‐2052 20‐03‐2052

>జ 20‐03‐2052 08‐04‐2052

రe‐@a

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

�- 08‐04‐2052 17‐05‐2052

శ� 17‐05‐2052 02‐07‐2052

rధ 02‐07‐2052 13‐08‐2052

Êt 13‐08‐2052 30‐08‐2052

{)క 30‐08‐2052 17‐10‐2052

ర� 17‐10‐2052 01‐11‐2052

చం)ద 01‐11‐2052 25‐11‐2052

>జ 25‐11‐2052 12‐12‐2052

BË 12‐12‐2052 25‐01‐2053

రe‐శ'

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

శ� 25‐01‐2053 21‐03‐2053

rధ 21‐03‐2053 09‐05‐2053

Êt 09‐05‐2053 29‐05‐2053

{)క 29‐05‐2053 26‐07‐2053

ర� 26‐07‐2053 13‐08‐2053

చం)ద 13‐08‐2053 11‐09‐2053

>జ 11‐09‐2053 01‐10‐2053

BË 01‐10‐2053 22‐11‐2053

�- 22‐11‐2053 07‐01‐2054

రe‐fధ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

rధ 07‐01‐2054 20‐02‐2054

Êt 20‐02‐2054 10‐03‐2054

{)క 10‐03‐2054 01‐05‐2054

ర� 01‐05‐2054 16‐05‐2054

చం)ద 16‐05‐2054 11‐06‐2054

>జ 11‐06‐2054 29‐06‐2054

BË 29‐06‐2054 15‐08‐2054

�- 15‐08‐2054 25‐09‐2054

శ� 25‐09‐2054 14‐11‐2054

రe‐hi

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

Êt 14‐11‐2054 21‐11‐2054

{)క 21‐11‐2054 12‐12‐2054

ర� 12‐12‐2054 19‐12‐2054

చం)ద 19‐12‐2054 29‐12‐2054

>జ 29‐12‐2054 06‐01‐2055

BË 06‐01‐2055 25‐01‐2055

�- 25‐01‐2055 11‐02‐2055

శ� 11‐02‐2055 03‐03‐2055

rధ 03‐03‐2055 21‐03‐2055

రe‐�.క

అంతర� ఎారంభ� ��ం�

{)క 21‐03‐2055 21‐05‐2055

ర� 21‐05‐2055 08‐06‐2055

చం)ద 08‐06‐2055 09‐07‐2055

>జ 09‐07‐2055 30‐07‐2055

BË 30‐07‐2055 23‐09‐2055

�- 23‐09‐2055 11‐11‐2055

శ� 11‐11‐2055 08‐01‐2056

rధ 08‐01‐2056 28‐02‐2056

Êt 28‐02‐2056 21‐03‐2056
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  sample horoscope �ం×తK� �వరమ� అద మ�$ )పద న5

ॐ
�ం×తK� �వరమ� అంతర 7శ మ�$ )పత� ంతర దశ�

వ$¡ : 36సం 79

36సం79 37సం59 38సం09

39సం69 40సం109 42సం59

43సం109 44సం59 46సం19

 

చం.ద మ©దశ 21‐03‐2056    21‐03‐2066 వర>

వ$¡ దE)ఎారంభ á�ల> ఇవf బ0న�.

46సం 79 వర>

చం.ద‐చం.ద

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

చం)ద 21‐03‐2056 15‐04‐2056

>జ 15‐04‐2056 03‐05‐2056

BË 03‐05‐2056 17‐06‐2056

�- 17‐06‐2056 28‐07‐2056

శ� 28‐07‐2056 14‐09‐2056

rధ 14‐09‐2056 27‐10‐2056

Êt 27‐10‐2056 14‐11‐2056

{)క 14‐11‐2056 04‐01‐2057

ర� 04‐01‐2057 19‐01‐2057

చం.ద‐Rజ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

>జ 19‐01‐2057 31‐01‐2057

BË 31‐01‐2057 04‐03‐2057

�- 04‐03‐2057 02‐04‐2057

శ� 02‐04‐2057 06‐05‐2057

rధ 06‐05‐2057 05‐06‐2057

Êt 05‐06‐2057 17‐06‐2057

{)క 17‐06‐2057 23‐07‐2057

ర� 23‐07‐2057 02‐08‐2057

చం)ద 02‐08‐2057 20‐08‐2057

చం.ద‐�g

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

BË 20‐08‐2057 10‐11‐2057

�- 10‐11‐2057 22‐01‐2058

శ� 22‐01‐2058 19‐04‐2058

rధ 19‐04‐2058 06‐07‐2058

Êt 06‐07‐2058 07‐08‐2058

{)క 07‐08‐2058 06‐11‐2058

ర� 06‐11‐2058 03‐12‐2058

చం)ద 03‐12‐2058 18‐01‐2059

>జ 18‐01‐2059 19‐02‐2059

చం.ద‐@a

అంతర� .ఎారంభ� ఎారంభ�

�- 19‐02‐2059 25‐04‐2059

శ� 25‐04‐2059 11‐07‐2059

rధ 11‐07‐2059 18‐09‐2059

Êt 18‐09‐2059 16‐10‐2059

{)క 16‐10‐2059 05‐01‐2060

ర� 05‐01‐2060 30‐01‐2060

చం)ద 30‐01‐2060 10‐03‐2060

>జ 10‐03‐2060 08‐04‐2060

BË 08‐04‐2060 20‐06‐2060

చం.ద‐శ'

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

శ� 20‐06‐2060 19‐09‐2060

rధ 19‐09‐2060 10‐12‐2060

Êt 10‐12‐2060 13‐01‐2061

{)క 13‐01‐2061 19‐04‐2061

ర� 19‐04‐2061 18‐05‐2061

చం)ద 18‐05‐2061 06‐07‐2061

>జ 06‐07‐2061 08‐08‐2061

BË 08‐08‐2061 03‐11‐2061

�- 03‐11‐2061 19‐01‐2062

చం.ద‐fధ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

rధ 19‐01‐2062 02‐04‐2062

Êt 02‐04‐2062 03‐05‐2062

{)క 03‐05‐2062 28‐07‐2062

ర� 28‐07‐2062 23‐08‐2062

చం)ద 23‐08‐2062 05‐10‐2062

>జ 05‐10‐2062 04‐11‐2062

BË 04‐11‐2062 21‐01‐2063

�- 21‐01‐2063 31‐03‐2063

శ� 31‐03‐2063 21‐06‐2063

చం.ద‐hi

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

Êt 21‐06‐2063 03‐07‐2063

{)క 03‐07‐2063 08‐08‐2063

ర� 08‐08‐2063 18‐08‐2063

చం)ద 18‐08‐2063 05‐09‐2063

>జ 05‐09‐2063 17‐09‐2063

BË 17‐09‐2063 19‐10‐2063

�- 19‐10‐2063 17‐11‐2063

శ� 17‐11‐2063 20‐12‐2063

rధ 20‐12‐2063 20‐01‐2064

చం.ద‐�.క

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

{)క 20‐01‐2064 30‐04‐2064

ర� 30‐04‐2064 31‐05‐2064

చం)ద 31‐05‐2064 20‐07‐2064

>జ 20‐07‐2064 25‐08‐2064

BË 25‐08‐2064 24‐11‐2064

�- 24‐11‐2064 13‐02‐2065

శ� 13‐02‐2065 21‐05‐2065

rధ 21‐05‐2065 15‐08‐2065

Êt 15‐08‐2065 19‐09‐2065

చం.ద‐రe

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

ర� 19‐09‐2065 29‐09‐2065

చం)ద 29‐09‐2065 14‐10‐2065

>జ 14‐10‐2065 24‐10‐2065

BË 24‐10‐2065 21‐11‐2065

�- 21‐11‐2065 15‐12‐2065

శ� 15‐12‐2065 13‐01‐2066

rధ 13‐01‐2066 08‐02‐2066

Êt 08‐02‐2066 19‐02‐2066

{)క 19‐02‐2066 21‐03‐2066
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  sample horoscope �ం×తK� �వరమ� అద మ�$ )పద న6

ॐ
�ం×తK� �వరమ� అంతర 7శ మ�$ )పత� ంతర దశ�

వ$¡ : 46సం 79

46సం79 47సం09 48సం09

49సం09 50సం19 51సం19

51సం69 52సం89 53సం09

 

Rజ మ©దశ 21‐03‐2066    21‐03‐2073 వర>

వ$¡ దE)ఎారంభ á�ల> ఇవf బ0న�.

53సం 79 వర>

Rజ‐Rజ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

>జ 21‐03‐2066 30‐03‐2066

BË 30‐03‐2066 21‐04‐2066

�- 21‐04‐2066 11‐05‐2066

శ� 11‐05‐2066 04‐06‐2066

rధ 04‐06‐2066 25‐06‐2066

Êt 25‐06‐2066 03‐07‐2066

{)క 03‐07‐2066 28‐07‐2066

ర� 28‐07‐2066 05‐08‐2066

చం)ద 05‐08‐2066 17‐08‐2066

Rజ‐�g

◌ంతర� .ఎారంభ� ��ం�

BË 17‐08‐2066 14‐10‐2066

�- 14‐10‐2066 04‐12‐2066

శ� 04‐12‐2066 03‐02‐2067

rధ 03‐02‐2067 29‐03‐2067

Êt 29‐03‐2067 20‐04‐2067

{)క 20‐04‐2067 23‐06‐2067

ర� 23‐06‐2067 12‐07‐2067

చం)ద 12‐07‐2067 13‐08‐2067

>జ 13‐08‐2067 05‐09‐2067

Rజ‐@a

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

�- 05‐09‐2067 20‐10‐2067

శ� 20‐10‐2067 13‐12‐2067

rధ 13‐12‐2067 30‐01‐2068

Êt 30‐01‐2068 19‐02‐2068

{)క 19‐02‐2068 16‐04‐2068

ర� 16‐04‐2068 03‐05‐2068

చం)ద 03‐05‐2068 01‐06‐2068

>జ 01‐06‐2068 20‐06‐2068

BË 20‐06‐2068 11‐08‐2068

Rజ‐శ'

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

శ� 11‐08‐2068 14‐10‐2068

rధ 14‐10‐2068 10‐12‐2068

Êt 10‐12‐2068 03‐01‐2069

{)క 03‐01‐2069 11‐03‐2069

ర� 11‐03‐2069 31‐03‐2069

చం)ద 31‐03‐2069 04‐05‐2069

>జ 04‐05‐2069 28‐05‐2069

BË 28‐05‐2069 27‐07‐2069

�- 27‐07‐2069 19‐09‐2069

Rజ‐fధ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

rధ 19‐09‐2069 10‐11‐2069

Êt 10‐11‐2069 01‐12‐2069

{)క 01‐12‐2069 30‐01‐2070

ర� 30‐01‐2070 17‐02‐2070

చం)ద 17‐02‐2070 19‐03‐2070

>జ 19‐03‐2070 10‐04‐2070

BË 10‐04‐2070 03‐06‐2070

�- 03‐06‐2070 21‐07‐2070

శ� 21‐07‐2070 17‐09‐2070

Rజ‐hi

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

Êt 17‐09‐2070 25‐09‐2070

{)క 25‐09‐2070 20‐10‐2070

ర� 20‐10‐2070 28‐10‐2070

చం)ద 28‐10‐2070 09‐11‐2070

>జ 09‐11‐2070 18‐11‐2070

BË 18‐11‐2070 10‐12‐2070

�- 10‐12‐2070 30‐12‐2070

శ� 30‐12‐2070 23‐01‐2071

rధ 23‐01‐2071 13‐02‐2071

Rజ‐�.క

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

{)క 13‐02‐2071 25‐04‐2071

ర� 25‐04‐2071 16‐05‐2071

చం)ద 16‐05‐2071 21‐06‐2071

>జ 21‐06‐2071 15‐07‐2071

BË 15‐07‐2071 17‐09‐2071

�- 17‐09‐2071 13‐11‐2071

శ� 13‐11‐2071 20‐01‐2072

rధ 20‐01‐2072 20‐03‐2072

Êt 20‐03‐2072 14‐04‐2072

Rజ‐రe

అంతర� .ఎారంభ� ò�ం�

ర� 14‐04‐2072 20‐04‐2072

చం)ద 20‐04‐2072 01‐05‐2072

>జ 01‐05‐2072 08‐05‐2072

BË 08‐05‐2072 28‐05‐2072

�- 28‐05‐2072 14‐06‐2072

శ� 14‐06‐2072 04‐07‐2072

rధ 04‐07‐2072 22‐07‐2072

Êt 22‐07‐2072 29‐07‐2072

{)క 29‐07‐2072 20‐08‐2072

Rజ‐చం.ద

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

చం)ద 20‐08‐2072 06‐09‐2072

>జ 06‐09‐2072 19‐09‐2072

BË 19‐09‐2072 21‐10‐2072

�- 21‐10‐2072 18‐11‐2072

శ� 18‐11‐2072 22‐12‐2072

rధ 22‐12‐2072 21‐01‐2073

Êt 21‐01‐2073 03‐02‐2073

{)క 03‐02‐2073 10‐03‐2073

ర� 10‐03‐2073 21‐03‐2073
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  sample horoscope �ం×తK� �వరమ� అద మ�$ )పద న7

ॐ
�ం×తK� �వరమ� అంతర 7శ మ�$ )పత� ంతర దశ�

వ$¡ :53సం 79

53సం79 56సం39 58సం89

61సం69 64సం19 65సం19

68సం19 69సం09 70సం69

 

�g మ©దశ 21‐03‐2073    21‐03‐2091 వర>

వ$¡ దE)ఎారంభ á�ల> ఇవf బ0న�.

71సం 79 వర>

�g‐�g

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

BË 21‐03‐2073 16‐08‐2073

�- 16‐08‐2073 25‐12‐2073

శ� 25‐12‐2073 30‐05‐2074

rధ 30‐05‐2074 17‐10‐2074

Êt 17‐10‐2074 14‐12‐2074

{)క 14‐12‐2074 27‐05‐2075

ర� 27‐05‐2075 15‐07‐2075

చం)ద 15‐07‐2075 05‐10‐2075

>జ 05‐10‐2075 02‐12‐2075

�g‐@a

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

�- 02‐12‐2075 28‐03‐2076

శ� 28‐03‐2076 14‐08‐2076

rధ 14‐08‐2076 16‐12‐2076

Êt 16‐12‐2076 05‐02‐2077

{)క 05‐02‐2077 01‐07‐2077

ర� 01‐07‐2077 14‐08‐2077

చం)ద 14‐08‐2077 26‐10‐2077

>జ 26‐10‐2077 16‐12‐2077

BË 16‐12‐2077 26‐04‐2078

�g‐శ'

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

శ� 26‐04‐2078 08‐10‐2078

rధ 08‐10‐2078 05‐03‐2079

Êt 05‐03‐2079 04‐05‐2079

{)క 04‐05‐2079 25‐10‐2079

ర� 25‐10‐2079 16‐12‐2079

చం)ద 16‐12‐2079 12‐03‐2080

>జ 12‐03‐2080 11‐05‐2080

BË 11‐05‐2080 15‐10‐2080

�- 15‐10‐2080 02‐03‐2081

�g‐fధ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

rధ 02‐03‐2081 12‐07‐2081

Êt 12‐07‐2081 05‐09‐2081

{)క 05‐09‐2081 07‐02‐2082

ర� 07‐02‐2082 25‐03‐2082

చం)ద 25‐03‐2082 11‐06‐2082

>జ 11‐06‐2082 04‐08‐2082

BË 04‐08‐2082 22‐12‐2082

�- 22‐12‐2082 25‐04‐2083

శ� 25‐04‐2083 20‐09‐2083

�g‐hi

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

Êt 20‐09‐2083 12‐10‐2083

{)క 12‐10‐2083 15‐12‐2083

ర� 15‐12‐2083 03‐01‐2084

చం)ద 03‐01‐2084 04‐02‐2084

>జ 04‐02‐2084 27‐02‐2084

BË 27‐02‐2084 24‐04‐2084

�- 24‐04‐2084 14‐06‐2084

శ� 14‐06‐2084 14‐08‐2084

rధ 14‐08‐2084 07‐10‐2084

�g‐�.క

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

{)క 07‐10‐2084 08‐04‐2085

ర� 08‐04‐2085 02‐06‐2085

చం)ద 02‐06‐2085 01‐09‐2085

>జ 01‐09‐2085 04‐11‐2085

BË 04‐11‐2085 17‐04‐2086

�- 17‐04‐2086 10‐09‐2086

శ� 10‐09‐2086 03‐03‐2087

rధ 03‐03‐2087 05‐08‐2087

Êt 05‐08‐2087 08‐10‐2087

�g‐రe

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

ర� 08‐10‐2087 24‐10‐2087

చం)ద 24‐10‐2087 21‐11‐2087

>జ 21‐11‐2087 10‐12‐2087

BË 10‐12‐2087 28‐01‐2088

�- 28‐01‐2088 12‐03‐2088

శ� 12‐03‐2088 03‐05‐2088

rధ 03‐05‐2088 19‐06‐2088

Êt 19‐06‐2088 08‐07‐2088

{)క 08‐07‐2088 01‐09‐2088

�g‐చం.ద

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

చం)ద 01‐09‐2088 16‐10‐2088

>జ 16‐10‐2088 17‐11‐2088

BË 17‐11‐2088 08‐02‐2089

�- 08‐02‐2089 22‐04‐2089

శ� 22‐04‐2089 17‐07‐2089

rధ 17‐07‐2089 03‐10‐2089

Êt 03‐10‐2089 04‐11‐2089

{)క 04‐11‐2089 03‐02‐2090

ర� 03‐02‐2090 03‐03‐2090

�g‐Rజ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

>జ 03‐03‐2090 25‐03‐2090

BË 25‐03‐2090 21‐05‐2090

�- 21‐05‐2090 12‐07‐2090

శ� 12‐07‐2090 10‐09‐2090

rధ 10‐09‐2090 04‐11‐2090

Êt 04‐11‐2090 26‐11‐2090

{)క 26‐11‐2090 29‐01‐2091

ర� 29‐01‐2091 17‐02‐2091

చం)ద 17‐02‐2091 21‐03‐2091
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  sample horoscope �ం×తK� �వరమ� అద మ�$ )పద న8

ॐ
�ం×తK� �వరమ� అంతర 7శ మ�$ )పత� ంతర దశ�

వ$¡ :71సం 79

71సం79 73సం89 76సం39

78సం69 79సం59 82సం19

82సం119 84సం39 85సం29

 

@a మ©దశ 21‐03‐2091    22‐03‐2107 వర>

వ$¡ దE)ఎారంభ á�ల> ఇవf బ0న�.

87సం  79 వర>

@a‐@a

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

�- 21‐03‐2091 03‐07‐2091

శ� 03‐07‐2091 03‐11‐2091

rధ 03‐11‐2091 22‐02‐2092

Êt 22‐02‐2092 07‐04‐2092

{)క 07‐04‐2092 15‐08‐2092

ర� 15‐08‐2092 23‐09‐2092

చం)ద 23‐09‐2092 27‐11‐2092

>జ 27‐11‐2092 11‐01‐2093

BË 11‐01‐2093 08‐05‐2093

@a‐శ'

అంతర� ఎారంభ� ��ం�

శ� 08‐05‐2093 02‐10‐2093

rధ 02‐10‐2093 10‐02‐2094

Êt 10‐02‐2094 05‐04‐2094

{)క 05‐04‐2094 06‐09‐2094

ర� 06‐09‐2094 22‐10‐2094

చం)ద 22‐10‐2094 07‐01‐2095

>జ 07‐01‐2095 02‐03‐2095

BË 02‐03‐2095 19‐07‐2095

�- 19‐07‐2095 20‐11‐2095

@a‐fధ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

rధ 20‐11‐2095 16‐03‐2096

Êt 16‐03‐2096 03‐05‐2096

{)క 03‐05‐2096 18‐09‐2096

ర� 18‐09‐2096 29‐10‐2096

చం)ద 29‐10‐2096 06‐01‐2097

>జ 06‐01‐2097 24‐02‐2097

BË 24‐02‐2097 28‐06‐2097

�- 28‐06‐2097 16‐10‐2097

శ� 16‐10‐2097 24‐02‐2098

@a‐hi

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

Êt 24‐02‐2098 16‐03‐2098

{)క 16‐03‐2098 12‐05‐2098

ర� 12‐05‐2098 29‐05‐2098

చం)ద 29‐05‐2098 27‐06‐2098

>జ 27‐06‐2098 16‐07‐2098

BË 16‐07‐2098 06‐09‐2098

�- 06‐09‐2098 21‐10‐2098

శ� 21‐10‐2098 14‐12‐2098

rధ 14‐12‐2098 31‐01‐2099

@a‐�.క

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

{)క 31‐01‐2099 13‐07‐2099

ర� 13‐07‐2099 30‐08‐2099

చం)ద 30‐08‐2099 20‐11‐2099

>జ 20‐11‐2099 15‐01‐2100

BË 15‐01‐2100 10‐06‐2100

�- 10‐06‐2100 18‐10‐2100

శ� 18‐10‐2100 22‐03‐2101

rధ 22‐03‐2101 06‐08‐2101

Êt 06‐08‐2101 02‐10‐2101

@a‐రe

◌ంతర� .ఎారంభ� ��ం�

ర� 02‐10‐2101 17‐10‐2101

చం)ద 17‐10‐2101 10‐11‐2101

>జ 10‐11‐2101 27‐11‐2101

BË 27‐11‐2101 10‐01‐2102

�- 10‐01‐2102 18‐02‐2102

శ� 18‐02‐2102 05‐04‐2102

rధ 05‐04‐2102 17‐05‐2102

Êt 17‐05‐2102 03‐06‐2102

{)క 03‐06‐2102 21‐07‐2102

@a‐చం.ద

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

చం)ద 21‐07‐2102 31‐08‐2102

>జ 31‐08‐2102 28‐09‐2102

BË 28‐09‐2102 11‐12‐2102

�- 11‐12‐2102 13‐02‐2103

శ� 13‐02‐2103 02‐05‐2103

rధ 02‐05‐2103 10‐07‐2103

Êt 10‐07‐2103 07‐08‐2103

{)క 07‐08‐2103 27‐10‐2103

ర� 27‐10‐2103 20‐11‐2103

@a‐Rజ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

>జ 20‐11‐2103 10‐12‐2103

BË 10‐12‐2103 31‐01‐2104

�- 31‐01‐2104 16‐03‐2104

శ� 16‐03‐2104 09‐05‐2104

rధ 09‐05‐2104 26‐06‐2104

Êt 26‐06‐2104 16‐07‐2104

{)క 16‐07‐2104 11‐09‐2104

ర� 11‐09‐2104 28‐09‐2104

చం)ద 28‐09‐2104 26‐10‐2104

@a‐�g

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

BË 26‐10‐2104 07‐03‐2105

�- 07‐03‐2105 02‐07‐2105

శ� 02‐07‐2105 18‐11‐2105

rధ 18‐11‐2105 22‐03‐2106

Êt 22‐03‐2106 12‐05‐2106

{)క 12‐05‐2106 05‐10‐2106

ర� 05‐10‐2106 18‐11‐2106

చం)ద 18‐11‐2106 30‐01‐2107

>జ 30‐01‐2107 22‐03‐2107
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  sample horoscope �ం×తK� �వరమ� అద మ�$ )పద న9

ॐ
�ం×తK� �వరమ� అంతర 7శ మ�$ )పత� ంతర దశ�

వ$¡ : 87సం 79

87సం 79 90సం79 93సం39

94సం59 97సం79 98సం69

100సం19 101సం29 104సం09

 

శ' మ©దశ 22‐03‐2107   22‐03‐2126 వర>

వ$¡ దE)ఎారంభ á�ల> ఇవf బ0న�.

106సం 79 వర>

శ'‐శ'

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

శ� 22‐03‐2107 12‐09‐2107

rధ 12‐09‐2107 15‐02‐2108

Êt 15‐02‐2108 19‐04‐2108

{)క 19‐04‐2108 19‐10‐2108

ర� 19‐10‐2108 13‐12‐2108

చం)ద 13‐12‐2108 14‐03‐2109

>జ 14‐03‐2109 17‐05‐2109

BË 17‐05‐2109 29‐10‐2109

�- 29‐10‐2109 25‐03‐2110

శ'‐fధ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

rధ 25‐03‐2110 11‐08‐2110

Êt 11‐08‐2110 07‐10‐2110

{)క 07‐10‐2110 20‐03‐2111

ర� 20‐03‐2111 08‐05‐2111

చం)ద 08‐05‐2111 29‐07‐2111

>జ 29‐07‐2111 25‐09‐2111

BË 25‐09‐2111 19‐02‐2112

�- 19‐02‐2112 29‐06‐2112

శ� 29‐06‐2112 02‐12‐2112

శ'‐hi

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

Êt 02‐12‐2112 25‐12‐2112

{)క 25‐12‐2112 03‐03‐2113

ర� 03‐03‐2113 23‐03‐2113

చం)ద 23‐03‐2113 26‐04‐2113

>జ 26‐04‐2113 20‐05‐2113

BË 20‐05‐2113 19‐07‐2113

�- 19‐07‐2113 11‐09‐2113

శ� 11‐09‐2113 14‐11‐2113

rధ 14‐11‐2113 11‐01‐2114

శ'‐�.క

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

{)క 11‐01‐2114 22‐07‐2114

ర� 22‐07‐2114 18‐09‐2114

చం)ద 18‐09‐2114 24‐12‐2114

>జ 24‐12‐2114 01‐03‐2115

BË 01‐03‐2115 22‐08‐2115

�- 22‐08‐2115 23‐01‐2116

శ� 23‐01‐2116 24‐07‐2116

rధ 24‐07‐2116 04‐01‐2117

Êt 04‐01‐2117 12‐03‐2117

శ'‐రe

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

ర� 12‐03‐2117 30‐03‐2117

చం)ద 30‐03‐2117 28‐04‐2117

>జ 28‐04‐2117 18‐05‐2117

BË 18‐05‐2117 09‐07‐2117

�- 09‐07‐2117 24‐08‐2117

శ� 24‐08‐2117 18‐10‐2117

rధ 18‐10‐2117 06‐12‐2117

Êt 06‐12‐2117 26‐12‐2117

{)క 26‐12‐2117 22‐02‐2118

శ'‐చం.ద

◌ంతర� .ఎారంభ� ��ం�

చం)ద 22‐02‐2118 11‐04‐2118

>జ 11‐04‐2118 15‐05‐2118

BË 15‐05‐2118 10‐08‐2118

�- 10‐08‐2118 26‐10‐2118

శ� 26‐10‐2118 26‐01‐2119

rధ 26‐01‐2119 17‐04‐2119

Êt 17‐04‐2119 21‐05‐2119

{)క 21‐05‐2119 26‐08‐2119

ర� 26‐08‐2119 24‐09‐2119

శ'‐Rజ

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

>జ 24‐09‐2119 17‐10‐2119

BË 17‐10‐2119 17‐12‐2119

�- 17‐12‐2119 09‐02‐2120

శ� 09‐02‐2120 13‐04‐2120

rధ 13‐04‐2120 09‐06‐2120

Êt 09‐06‐2120 03‐07‐2120

{)క 03‐07‐2120 08‐09‐2120

ర� 08‐09‐2120 29‐09‐2120

చం)ద 29‐09‐2120 01‐11‐2120

శ'‐�g

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

BË 01‐11‐2120 06‐04‐2121

�- 06‐04‐2121 23‐08‐2121

శ� 23‐08‐2121 04‐02‐2122

rధ 04‐02‐2122 02‐07‐2122

Êt 02‐07‐2122 31‐08‐2122

{)క 31‐08‐2122 21‐02‐2123

ర� 21‐02‐2123 14‐04‐2123

చం)ద 14‐04‐2123 10‐07‐2123

>జ 10‐07‐2123 08‐09‐2123

శ'‐@a

అంతర� .ఎారంభ� ��ం�

�- 08‐09‐2123 10‐01‐2124

శ� 10‐01‐2124 04‐06‐2124

rధ 04‐06‐2124 13‐10‐2124

Êt 13‐10‐2124 06‐12‐2124

{)క 06‐12‐2124 09‐05‐2125

ర� 09‐05‐2125 25‐06‐2125

చం)ద 25‐06‐2125 10‐09‐2125

>జ 10‐09‐2125 03‐11‐2125

BË 03‐11‐2125 22‐03‐2126
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  sample horoscope

ॐ

ఏ�I> శ'

�bష� తతf  )ప'శ�� అ�స�ం 

�ादशे ज�गे राशौ ि�तीये च शनै�र:।
साधा�िन स� वषा�िण तथा दु:खैयु�तो भवेत्।।

ఏ.నI ర సంవతn ర�ల ఏ�d¤ శ� 'ల� అ�న� చం)�� �ండ అనW జన� Bc� �f దశ, జన�

(జన� Bc) �f Î$�లం� ఉం.ట� ఏ�d¤ శ� అం�-.

ºు జన� Bc వృcF క�శ� ఈ B{లం� చ�ంØ'ల�

 

tల, వృcF క� మ�$ ధన¡n  శ� ±ుక�  ఏ�dట అనబ.�.

ఏ�d¤ శ� êం.నI ర సంవతn ర�ల ë,N న Ì. ~గ�� కల� 'uన

శ� ఒక Bc$ం�  êం.నI ర సంవతn ర�� ఉండగల..

?�రణ�W ఒక వ� � K ��త�నం� Ì. పB� $�� ఏ�d¤ శ� ఏరN డగల�.

ఈ )�ం� ప¤�క$ం� ఏ�d¤ శ� )ఎారంభ మ�$ అంత� �� ìపబ0న�.

ఏ�I> ప�� |� ¨3ర�

శ' ©ుకª

ఎారంభ�

«5

��ం�

«5

"లప9eు& అష�కవab

సం‐¬‐ే శ' సరp

ఏ�I> శ' .పధమ ప�� |�

)పధమ అంక�

(జన� Bc� వ� $�న)

tల ‐‐ 5 28

tల ‐‐

êండవ అంక�

(జన� Bc�)

వృcF క� ‐‐ 1 28

వృcF క� ‐‐

Ìడవ అంక�

(జన� Bc� �f Î$�న)

ధ�ష� ‐‐ 3 24

ధ�ష� 24‐01‐2020 0‐5‐14

ఏ�I> శ' 5p ¯| ప�� |�

)పధమ అంక�

(జన� Bc� వ� $�న)

tల 27‐01‐2041 06‐02‐2041 0‐0‐9 5 28

tల 26‐09‐2041 11‐12‐2043 2‐2‐15

êండవ అంక�

(జన� Bc�)

వృcF క� 11‐12‐2043 23‐06‐2044 0‐6‐12 1 28

వృcF క� 30‐08‐2044 07‐12‐2046 2‐3‐7

Ìడవ అంక�

(జన� Bc� �f Î$�న)

ధ�ష� 07‐12‐2046 06‐03‐2049 2‐2‐29 3 24

ధ�ష� 09‐07‐2049 04‐12‐2049 0‐4‐25

�I> శ' :డవ ప�� |�

)పధమ అంక�

(జన� Bc� వ� $�న)

tల 04‐11‐2070 05‐02‐2073 2‐3‐1 5 28

tల 31‐03‐2073 23‐10‐2073 0‐6‐22

రండవ అంక�

(జన� Bc�)

వృcF క� 05‐02‐2073 31‐03‐2073 0‐1‐26 1 28

వృcF క� 23‐10‐2073 16‐01‐2076 2‐2‐23

Ìడవ అంక�

(జన� Bc� �f Î$�న)

 

ధ�ష� 16‐01‐2076 10‐07‐2076 0‐5‐24 3 24

ధ�ష� 11‐10‐2076 14‐01‐2079 2‐3‐3
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ఏ�d¤ శ� ఫ�త��´రf 'ల� �ం0 )పజల� ఏ�d¤ శ� న.Ø సమ$�నం� 9నRక, Eoరక మ�$ ఆ� 7క సంబంధమ� �ష$�ల�
h�కర� మ�$ సమ?�  ´రf క ఫ�త�� ఉం.న� అ»)ఎా$� కల�. ఏ�d¤ శ�� ��F  �నW� కలత Çం�ట
మ�$ భ$ప.ట కల�. ఏ�d¤ శ� న.Ø 'ల�నం� �త>� బదpక�, 9నRక వbK0, �!ద��, అdzగ� ��
మ�$ శతృÌలక సమస� �, ధన�, అ�I  íక î-ల వలన నష�ప.ట మ�$ >Tంబ�నం� ïదpల మరణ�� వం¤�
ఉండవØF �.

ఏ�d¤ శ�� ��F  )గంధ�లం� �వరణ� )�ం� �ధ�W ఉనI � ౼

   क±ाणं खलु य´ित रिवसुतो राशौ चतुथ�µ म· ¸ािध बºुिवरोधदेशगमनं »ेशंच िच¼ािधकम् ।। 
   राशौ �ादशशीष�ज�½दये पादौ ि�तीये शिनना�ना»ेशकरोऽिप दुज�नभयं पुÀान् पशून् पीडनम्।।
   हािन:Äा�रणं िवदेशगमनं सौÅं च साधारणम् रामाÆरÇिवनाशनं ÈकुÉते तुया�µमे वाथवा ।।

      మ�±ుక �ధ�W Y�ర�నంð శ�, చం)�� �ం0 అB7ష}మ íక అష�మ� నం� ఉం0న,N . అ¤� సమ$�లం�
అdzగ� ��, Ðదర కలహ��, �*శ�నం� ఉం.ట, కష���, మ�$ ఆ�B7 � ఉండవØF �. ఏ�d¤ శ� ఉం.
'ల�నం� శ�� లగI � మ�$ �f Î$�లం� ఉం. సమ$న,. cర¡n , �ంñ, మ�$ 'ళÝ > సంబంaం న
అdzగ� �� మ�$ ��� ల వలన భ$� మ�$ ప{u�, ,)tల వలన కష���.
     '¹ ?�రణ�W అ�భవ�నం� ఏ�d¤ శ� ఉం. ఏ.నI ర సంవతn ర 'ల� h�కర�W ఉం.ట í�. అం�ల>
�-ద7�W �!హ� వం¤ {భ'ర� ��, సంVన� క��ట, ఉ·� గ�నం� ప·నI b, !� ఎార�, ఎ�I కల� �జ$��,
మ�$ �*శ )పgణ�� వం¤ ఫ�త�� �� ఉంTనI �.

.పధమ ప�� |�నంW ఏ�I> శ' .పZవ�J ౼
�ం0 ( ౼ 24‐01‐2020)

     )పధమ పB� $�నం� శ� అత� ంత Î)వత క�� ఉం.ట వలన ఈ 'ల�నం� ºు- అత� ంత h�కరమ�
ఫ�త�� అ�భ�ంచవØF �. Ö$ ప�లం� ఆటంక�� మ�$ ��ధ సమస� � ఎ�- 'గలu. అTల�
త�Xదం).ల> �డ సమస� � ఉండగలu.

5p ¯| ప�� |�నంW ఏ�I> శ' .పZవ�J ౼
�ం0 (27‐01‐2041 ౼ 04‐12‐2049)

     �f Î$ పB� $� నం� ఏ�d¤ శ� )ప~వ��, )పధమ పB� $�న> ఎో�F న ±డల మధ� స@�W
ఉండగలu. ఈ 'ల�నం� Eoరక�W )శమ మ�$ కష��ల� Ö$ ప�లం� �జ$� ?aంచగల-. 9నRక
అEంb ఉం0న�, ఇతర �ధ�ల� ,zగb ఉండగల�. ºు- త�Xదం).ల �ం0 �0ఎోuట íక !- మరæంØట íక
>Tంబ�� ïదp� మరæంØట వం¤� ఉండవØF �.

తృ¯| ప�� |� ఏ�I> శ' .పZవ�J ౼
�ం0 (04‐11‐2070 ౼ 14‐01‐2079)

     తృÎ$ పB� $�నం� అత� ంత కòన ఫ�త�� ఒసంగగల.. ఈ 'ల�నం� అత� ంత Eoరక )శమ�
ఎ�Ú� నవØF �. అdzగ� �� మ�$ మరణÄb ఉండవØF �. ఈ 'ల�నం� అదృష�వంt� 9)త�ు )బb�
బ$టపడగల-.
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ఏ�d¤ శ� $ం� )పb అంక�న> Eంt�

ఏ�d¤ శ� అ{భ ఫ�త�ల Î)వత� త� eంØ ��ుతK� ఈ )�ం� Eంt� ఉదహ�ంచబ.ØనI �
1. మం.త�
(â) 125,000 మ©మృt� ంజ$ మం)త�� )పb z¦ ప� 9లల వంtన 125 z¦� Ö$వó�).
         ॐ ÀयËकम् यजामहे सुगÌºं पुिµवÍ�नं । उवा�Éकिमव बºना�ृÐोमु�Ñीय मामृतात् ।।
(¾) )�ం� మం)త�� శ¹శf -� Èర> 21 �న�ల� 23000?-X జ ంచవó� ‐
         ॐ शÒोदेवीरिभµय आपो भव¼ु पीतये । शंयोरिभÔव¼ु न:। ॐ शं शनै�राय नम: ।।
(ô) )ఎాన శ� మం)త� ‐
         ॐ नीलांजनसमाभासं रिवपुÀं यमाÕजम् । छायामात�×सØूतं तं नमािम शनै�रम् ।।
2.Ù{ .త�
దశరధ ÐK )త� అనబ. ఈ )�ం� ÐK )త�� )పb �న� 119-X జ ంచవó� ‐
         कोणÚथ: िपंगलो बÛ:ु कृÜो रौÝोऽ¼को यम: । सौÆर: शनै�रो मÞ: िपßलादेन संàुत: ।।
         तािन शिन‐नामािन जपेदáâसिÒधौ । शनै�रकृता पीडा न कदािचद् भिवãित ।।
ఏ�d¤ శ�� Ð@ )త�౼ పN �À� ఉ!చ ‐
         नमàे कोणसंÚथय िपंäलाय नमोàुते । नमàे बÛåुपाय कृÜाय च नमोàु ते ।।
         नमàे रौÝदेहाय नमàे चा¼काय च । नमàे यमसंæाय नमàे सौरये िवभो ।।
         नमàे यमदसंæाय शनैáर नमोàुते । Èसादं कुÉ देवेश दीनÄ ÈणतÄ च ।।
3. రత= �J మ9| Bహ�J
శ�!ర� d. పడవ అ.� ~గ�న ఉం. íక �)ర, dడ �ం0 ÖRన ఇ��� ఉంగర�� మధ�  )õ�నం�
ధ�ంచవó�.
ºు �తక� నం� శ�  లWI aపb . పంచ�tuల� Ö$బ0న ఉంగర�నం� క¹స� 4 'êTX ఉం. ¹ల�� మధ�
��� ధ�ం న ±డల స©$కర�W ఉండగల�.
4. .వత� (ఉప<స�)
     శ�!ర )వత� ఆచ�ంచం0. శ¹శf -� కవచ, ÐK )త స�తంW ఆBaంచం0. శ�!ర )వత కధ� పòంØట {భ)పద�W
ఉండగల�. )వత� ఆచ�ంØ �న�న, పగ� ఎా�, ï-�, పÜÝ  9)త�ు పగ� öf క�ం , ?$ం)త� హ�మంt�
ఆల$�న> W�, íక ÷రవ (cవ) ఆల$�న> W� ÛÜÝ ట ఉతKమ�. �ునపప� ÖRన హ�f � íక � ø� (âయ� �
మ�$ �ునపప క�  ఉ0�ం న�) � Èల�W ఉ,N  క�,È� ú;ంచవó�.
5. ఔషధ�
     )పb శ�!ర� ¡ర� , నలX �uf �, Ðం,, నగరÛూత (¡!సన$తమ� ఒక�ధమ� గ0û) గజ�u�  మ�$ ��� క� న
¹¤� ?I న� Ö$వల$�.
6. ^న�J
శ¹శf -� తృ K ప-Øట> ఉలవ�, �uf ల ��, ¹ల�, నలX�uf �, >లb, Ãð, ఇ��, ధన�, మ�$ నలX� వ�సK��
�న�న> అర üÁున�.
7. ఇతర éంiJ
(â) B�ÇT�� ఏ. 9-X �ర�� Øట�ం0. శ�!ర�d. ?$ం)త� శ� మం)త�� చýె న �ధ�W పòంచం0. ఆవ
��� Û��ం న �ప�� ÇT�)�ంద ఉం  ��Ð, ��$¼ గత�� ÖRన ఎాప�ల� ^�ుంచమ� )ఎా� 7ంచండ.
(¾) 19 Ìరల నలX� �ర�� È�  ��� అ�X, 9లW Ûుడ$ం� ధ�ంచం0.
(ô) $� K : శ�!ర� z¦న ఇంత>�ం� �నI � )ప*శ�న �ు���, నలX�uf �, �uf ల ��, మ�$ �లX�� ÖRన
�ు�§� ��ు� ఎాతవó�.
(é) శ¹శf -� EంbంపÖ$ట> శ�!ర� z¦న á� Èంñ�� నలX¤ �డû� Ø¤� ధ�ంచండ.
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ఏ�d¤ శ� $ం� అంక�ల ఫ�త��

      ?�రణ�W ఏ�d¤ శ� న.ØØనI  'ల�నం� ఒక అంక�  {భఫ�త�� ఇØF ట ìడవØF �. ఇ� శ�
±ుక�  సBf ష�క వ-eలం� శ� ఉం. Bc� ఎ�I  âం�u� ల»ం న� ప�Í�ంØట వలన ��¡ÈనవØF �. అష�క
వ-eలం� d�� âం�u�,  సBf ష�కవ-eలం� 28 âం�u� ఉం0న ±డల �ు)శమ ఫ�త�� ఇవf గల.. âం�u�
ï��న Èల� {భ ఫ�త�ల� త� eన Èల� అ{భ ఫ�త�� ï-గగలu. జన�  చ)క�నం� శ� బ¾$0W ( ఉచÓ ఎొం�
íక సf �)త�నం� ఉం0) íక `గ'ర>�న� íక BE� aపb అ§న�, �త>�� అ{భఫ�త�� ఇత-లకనI �
త>� వW ఉండగలu.

 .పధమ అంక�నంW ఫ�త�J ౼
      )పధమ అంక� �ం0  వర>  మ�$  �ం0  వర>  
      êండవ పB� $� �ం0 27‐01‐2041 వర> 06‐02‐2041 మ�$ �ం0 26‐09‐2041 వర> 11‐12‐2043 
      Ìడవ పB� $� �ం0 04‐11‐2070 వర> 05‐02‐2073మ�$ �ం0 31‐03‐2073 వర> 23‐10‐2073

   ఈ 'ల�నం� శ� చం)�. ఉనI  Bc� ప�I ం0ంట ఉండగల., మ�$ �f Î$��, షష}మ�� మ�$
~గ� �� తన´ర] దృÆ�� ºvంచగల.. �)త�ల> �)త!� a íక బల	నమ� దృÆ� వలన కళÝ �. వం¤� అవసర�
'గలu. ఆకR� క ధననష��� ఉండవØF �. అనవసరమ� అaక వ� $�� ఉండవØF �. ఆ� 7క ఇబÕ ం�ల> ��
'వØF �. ధd�$� కనI � వ� $� ఎ>� వW ఉండగల�. >Tంబ� �ం0 �0ఎోవØF �. ఇం¤ $ం�
సమస� � ఉండగలu. తం)0� అdzగ�  hధ� మ�$ తం)0 W�� ºు సంబంధ�� వbK0� �� 'వØF � మ�$ సంపద
తగ eవØF �. Ö$ ప�లం� ఆటంక�ల వలన సమస� � ఎ�- 'వØF �. )శమ> త� eన ఫ�త�� ఉండu. ఇత-�
ఎవ-� స©$� Ö$కఎోuట మ�$ )పúVf a'-ల �ం0 సమస� � ఎ�- 'గలu. ��� కత $ం� ఆస� K
ï-గగల�. )ప9ద భ$� ఉండవØF � మ�$ �ష
 ల�W �రర 7క�W సంచ�ంØట ఉండగల�. ºు- ఏ�న� �ర
)పgణ� Ö$వØF � మ�$ అం� కష��� క�గవØF �. శ� )ప¡Kత R@b పంచమ�న> అష�మ� 'uన సంVన
�ష$�� È�I  అ{భకరమ� ఫ�త�� ఉండగలu..

5p ¯| అంక�నంW ఫ�త�J ౼
       )పధమ పB� $� �ం0  వర>  మ�$ �ం0  వర>  
       êండవ పB� $� �ం0 11‐12‐2043 వర> 23‐06‐2044మ�$ �ం0 30‐08‐2044 వర> 07‐12‐2046
       Ìడవ పB� $� �ం0 05‐02‐2073 వర> 31‐03‐2073 మ�$ �ం0 23‐10‐2073 వర> 16‐01‐2076

     ఈ 'ల�నం� శ� చం)దలగI మం� ఉండగల., మ�$ శ� ±ుక�  ´ర ] దృÆ� తృÎ$, సపKమ, మ�$ దశమ
~వ�ల® ఉండగల�. శ� ఈ 'ల�నం� ఉదర ~గ�న R@bనం� ఉండగల. 'uన శoర�నం� మధ�  ~గ�న
అdzగ� �� ఉం. అవ'శ�� కలu. Eoరక శ� K సనI ��Xట, మన¡ ఉ త obన ప�Ö$>ం.ట వలన ఎొరఎాT
�ర ]$�� Ö$వØF �. Ðద-ల� కలహ�� ఉండవØF �, మ�$ !� ఎార�నం� ~గ?f �ు� �డ �!ద��
ఉండవØF �. ��త ~గ?f �ు hధల> �� అ�ట íక ఆÛు� కలహ�� ఉండవØF . ఆ� 7క సమస� � ÛdI డవØF �.
9నRక ?@ §$ం� బ¾$మ� వ� b1కత ఉండగల�. అనవసరమ� భ$�� ఆం·ళన క��ంచగలu.
ఏప�$ం�� ఇష��ండకఎోuట మ�$ అసం´ర ]మ� 'ర� �ల వలన �ఃఖ�న> �� అ�ట, అవzధ��
వదల>ం.ట, !� ఎార మ�$ >Tంôక ��త�లం� అR@రత మ�$ ఎవ�న� బంÀ మరణ� ఉండవØF �. �ర
)ఎాంత�ల> )పgణ�� Öపట�వØF �, శ)tu� ºు> ©� Ö$ట అం� Ìల�న ఆపK౦ల�ం0 �0W ఉం.ట
జ-గవØF �. జrÕ �, సంపద నష���, ?ం�ుక Ñ� �æంØట, �ు)tల సంఖ�  త�eట మ�$ Ö$ ప�లం�
ఆటంక�� ఈ 'ల�నం�ం. )పá� కత�W ఉండగలu.

తృ¯| అంక�నంW ఏ�I> శ' .పZవ�J ౼
       )పధమ పB� $��ం0  వర>  మ�$  �ం0  వర> 24‐01‐2020 
      �f Î$ పB� $� �ం0 07‐12‐2046 వర> 06‐03‐2049 మ�$ �ం0 09‐07‐2049 వర> 04‐12‐2049 
        తృÎ$ పB� $� �ం0 16‐01‐2076 వర> 10‐07‐2076 మ�$ �ం0 11‐10‐2076 వర> 14‐01‐2079

        ఈ 'ల�నం� చం)దBc� శ� �f Î$�నం� ఉం0 చtర 7, అష�మ మ�$ �భ~వ�ల� తన´ర]దృÆ��
ºvంØØండగల.. ఏ�d¤ శ� అంత�  ~గ�నం� శ� 'ళÝ $ం� ఉండగల.. 'uన ºు- 'ళÝ > సంబంaం న
అdzగ�  hధ� ఎొందవØF �. �b'ంశ ªõw ºు> శoర�నం� బల	నత ఉం.ట మ�$ ���� g పర�W
మ�$ బదpక�W ఉండవØF �. సం�ష�న> ఆటంక�� అనవసర, �!ద�� మ�$ బంÀuల� ఘర xణ�
ఉతN నI � 'వØF �. మ�$ !- ఏ�న� Î)వమ� అdzగ� � వలన '� మరణ స9నమ� hధ�నI W�
ఎ�Ú� నవØF �. ఆనంద dశన� మ�$ ఉ·� గ Ñ� �ణత� ఉండగలu. ఖ-F � ï-�ట, ధన� వ F నంత
�గ�గ� వ� $మ�ట ఉండగల�. అ�N ల వలన సమస� � అష}మ ~వ�న> దృÆ� వలన ఆ$B7 $� ® )ప~వ�
ఉండగల�. చtర 7~వ�న> దృÆ� వలన గృహస@ ��Vనంద� త�X ¡ఖసం�ష��, !హన�� మ�$ ఇతర
¡ఖ�ల> అవరధ�� ఉండగలవ
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లఫ క�� æ అంక� మ�$ కంటక శ� )ప~వ��

అ�� ష�మ శ' .పZవ�J (కంటక శ')
        )పధమ పB� $� �ం0 29‐04‐2022 వర> 12‐07‐2022       మ�$17‐01‐2023 వర> 29‐03‐2025
        �f Î$ పB� $� �ం0 24‐02‐2052 వర> 14‐05‐2054     మ�$    01‐09‐2054 వర> 05‐02‐2055
        తృÎ$ పB� $� �ం0 11‐04‐2081 వర> 03‐08‐2081      మ�$06‐01‐2082 వర> 19‐03‐2084
శ� Yచర�నం� చం)దR@త Bc� చtర 7�న ఉం.ట� అB7ష�మ శ� అ� అం�- మ�$ శ� ±ుక�  ´ర ] దృÆ�
చం)ద లగI � ®, మ�$ చం)దలగI �న> షష�మ� ® మ�$ దశమ�ల ® ఉండగల�. ?@ న చలన�W� బ�¾�
�� అ�ట '� ఉండవØF �. �!సగృహ�న> సంబంaం న సమస� � ఉండవØF � మ�$ �ంñ> సంబంaం న
సమస� � �� ఉంవØF �. రక K �డన� R@ర�W ఉండక ఎోuట. బంÀuల> �రమ�ట, >Tంబ �ఖ� � తర� ఎోuట
ఉండవØF �. )పజల �ం0 మ�$ )పúతf � �ం0 �� వ� b1కత� ఎ�- 'వØF �. దశమ�న> శ� దృÆ� వలన
వృbK రంగ�న> సంబం�ం న ఆటంక�� ఉండగలu. చం)దలగI �న> దృÆ� వలన మన¡ నం� భ$�
ÛdI డగల�.
లఫò కë� ì అంక� మ9| కంటక శ' .పZవ�J  (కంఠక శ')
        )పధమ పB� $� �ం0 08‐08‐2029 వర> 05‐10‐2029       మ�$    17‐04‐2030 వర> 30‐05‐2032
        �f Î$ పB� $� �ం0 27‐05‐2059 వర> 10‐07‐2061     మ�$  13‐02‐2062 వర> 06‐03‐2062
        తృÎ$ పB� $� �ం0 18‐07‐2088 వర> 31‐10‐2088      మ�$     05‐04‐2089 వర> 18‐09‐2090
    Yచర�నం� శ� చం)ద Bc� సపKమ�న ఉం.ట వలన చం)ద లగI � మ�$ చం)దలగI � �ం0 చtర 7 మ�$
నవమ ~వ�ల� )ప~�త� Ö$గల.. ��త ~గ?f �ు� Ì)Vవ$వ�ల సంబంaత అdzగ� ��
క�గవØF �. 9నRక ఆం·ళన ï-గగల�. నవమ ~వ�న> దృÆ� వలన అ��ల�W ఉం. అదృష��న>
ఆటంక��,  )tuన> hధ�, õ- )పbష}ల> భంగ� మ�$ వృbK ఉ·� గ�లం� ఒ0�.>� ఉండగలu.
చtర 7~వ దృÆ� వలన త�X ఆzగ� �® )ప~వ�� మ�$ !హన సంబంధ సమస� � ఎ�- 'వØF �. �!స��
వద� �ర )ఎాంత�నం� ఎ>� వ 'ల� ఉండవలR వØF ట మ�$ అaక )పgణ�� ఉండగలu.
)పgణ�లం� కష��� ఎ>� వ.
¨చర�నంW అష�మ శ' .పZవ�J 
        )పధమ పB� $� �ం0 30‐05‐2032 వర> 12‐07‐2034      మ�$     వర> 
       �f Î$ పB� $� �ం0 10‐07‐2061 వర> 13‐02‐2062     మ�$  06‐03‐2062 వర> 24‐08‐2063
        తృÎ$ పB� $� �ం0 18‐09‐2090 వర> 25‐10‐2090     మ�$   20‐05‐2091 వర> 02‐07‐2093
      చం)దలగI ��ం0 అష�మ�నం� శ� చ�ంØట� అష�మ శ� అం�- మ�$ అషమ� �ం0 శ� తన ´ర ]
దృÆ�� చం)దలWI tK ధన, సంచమ మ�$ దశమ ~వ�ల� ºvంపగల.. ఇం� Ìల�న ºు- ఏ�న� �ర �'ల�
ఉం. !� a� �� అ�ట '� íక )ప9ద�న> �� అ�ట '� ఉండవØF �. అవ9న�న> �� అ�ట� ��F
భ$� ఉండగల�. )పúVf a'-ల �ం0 hధల� ��F  భ$� ఉండగల�. వృbK $ం� 9-N ల> అవ'శ�
కల�. వృbK ఉ·� గ�ల>  hధ� మ�$ సంపద నష��� ఉండవØF �. సంVన� అdzగ� �న> �� 'వØF �
మ�$ ºు-, సంVన�న> �ర� 'వØF �.
¨చర�నంW దశమ శ' .పZవ�J  (కంఠక శ')
        )పధమ పB� $��ం0 27‐08‐2036 వర> 22‐10‐2038       మ�$    05‐04‐2039 వర> 12‐07‐2039
        �f Î$ పB� $� �ం0 12‐10‐2065 వర> 03‐02‐2066     మ�$    03‐07‐2066 వర> 30‐08‐2068
        తృÎ$ పB� $� �ం0 18‐08‐2095 వర> 11‐10‐2097      మ�$    02‐05‐2098 వర> 19‐06‐2098
      చం)దలగI ��ం0 దశమ��నం� కంటక శ� అం�-. మ�$ అషమ� �ం0 శ� తన ´ర ] దృÆ��
చం)దలWI tK చtర 7, సపKమ,  మ�$ వ� $ ~వ�ల� ºvంపగల.. !� ఎార�నం� ఆటంక�� ఉం0 అం�
Ìల�న ºు ధd�$� అR@ర�W ఉండగల�. !� ఎార�నం� అపజ$�� íక ÖRన �£� ర� �ల వలన
అవ9న�� ఎ�Ú� �ట ఉండవØF �. అనవసరమ� వ� $� Ö$వØF �. ��త ~గ?f �ు� కలహ��
మ�$ �0ఎోuట జ-గవØF �. ఇం¤� ��F  మ�$ ఒం¤� ��F  ఆం·ళన� ఉండవØF �
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లఫò క�� æ అంక� మ�$ కంటక శ�

Y�ర�నం� చం)దలగI �నం� చtర 7, అష�మ�నం� శ� ఉం.ట� లఫò క� � æ అంకమం�-.

क±ाणी ंÈददाित वै रिवसुतो राशे�तुथा�µमे ।

ºు జన� BcవృcF క�. 'uన Y�ర�నం�� శ� ఉం0న >ంభ� ౼ చtర 7�న,

మ�$�ుÉన� ౼ చం)�� �ం0 అష�మ�న, ఈ 'ల�� లఫò క� � æ అంక� అ� అం�- .

Y�ర�నం� శ� చం)��� చtర 7, సపKమ మ�$ దశమ�లం� ఉం.ట� కంటక శ� అ� అం�-.

ºు జన�  BcవృcF క�. 'uన శ� చ�ంØ సమ$�నం� >ంభ�, వృషభ�

â�é Rంహ� 'uన ఈ 'ల�� కంటక శ� అం¥-.

కంటక శ� మ�$ లఫò క� � æ అంక�� 'ల ప�À� ఈ )�ం� �ధ�W ఉండగలu ౼

3ర�
శ' ©ుకª

.ఎారంభ
B

��|
«5

e�మ� అష�కవab
సం‐O‐ శ' సరp .

.పధమ ప�� | అంక�

చtర7�న కంటక శ� >ంభ� 29‐04‐2022 12‐07‐2022 0‐2‐13 3 25
మ�$ లఫò క� � æ అంక� >ంభ� 17‐01‐2023 29‐03‐2025 2‐2‐12

సపKమ�

� కంటక శ�

వృషభ�

వృషభ�

08‐08‐2029 05‐10‐2029

17‐04‐2030 30‐05‐2032

0‐1‐27

2‐1‐13

5 35

అష�మ�

� లఫò క� � æ అంక�

�ుÉన�

�ుÉన�

30‐05‐2032 12‐07‐2034 2‐1‐12

‐‐

4 30

దశమ�

కంటకశ�

 

Rంహ�

Rంహ�

27‐08‐2036 22‐10‐2038

05‐04‐2039 12‐07‐2039

2‐1‐25

0‐3‐7

1 24

5p ¯| ప�� | అంక�

చtర7�న కంటక శ� >ంభ� 24‐02‐2052 14‐05‐2054 2‐2‐20 3 25

మ�$ లఫò క� � æ అంక� >ంభ� 01‐09‐2054 05‐02‐2055 0‐5‐4

సపKమ�

� కంటక శ�

వృషభ�

వృషభ�

27‐05‐2059 10‐07‐2061

13‐02‐2062 06‐03‐2062

2‐1‐13

0‐0‐23

5 35

అష�మ�

� లఫò క� � æ అంక�

�ుÉన�

�ుÉన�

10‐07‐2061 13‐02‐2062

06‐03‐2062 24‐08‐2063

0‐7‐3

1‐5‐18

4 30

దశమ�

కంటకశ�

Rంహ�

Rంహ�

12‐10‐2065 03‐02‐2066

03‐07‐2066 30‐08‐2068

0‐3‐21

2‐1‐27

1 24

తృ¯| ప�� | అంక�

చtర7�న కంటక శ� >ంభ� 11‐04‐2081 03‐08‐2081 0‐3‐22 3 25
మ�$ లఫò క� � æ అంక� >ంభ� 06‐01‐2082 19‐03‐2084 2‐2‐13

సపKమ�

� కంటక శ�

వృషభ�

వృషభ�

18‐07‐2088 31‐10‐2088

05‐04‐2089 18‐09‐2090

0‐3‐13

1‐5‐13

5 35

అష�మ�

� లఫò క� � æ అంక�

�ుÉన�

�ుÉన�

18‐09‐2090 25‐10‐2090

20‐05‐2091 02‐07‐2093

0‐1‐7

2‐1‐12

4 30

దశమ�

కంటకశ�

Rంహ�

Rంహ�

18‐08‐2095 11‐10‐2097

02‐05‐2098 19‐06‐2098

2‐1‐23

0‐1‐17

1 24
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ధ�ంచవలRన రతI �ల ��F  yచన�

రతI �� ధ�ంØట అ�న� ��త�నం� అ�క �ష$�లం� 9-N � Ö-N ల> ·హద ప.ట అ�
ఫ�త�� �ఖ� �W ~�ంచబ.tనI �. ఇ� )ఎా9æకÁున E�సK� 'uన, ´రf 'ల�నం� ఉం0న �� b�� ల
అ»)ఎా$�ల� ఈ )�ంద ఇవf బ0న�. 
 
     मािणîं तरणे: सुजाÐममलं मुïाफलं शीतगोमा�हेयÄ च िवÝुमो िनगिदत: सौñÄ गाÉòतं ।
     देवेóÄ च पुôरागमसुराचाåय�सय वõं शनेनöलं िन÷�लमøयो� गिदते गोमेदवैदूù�के ।।

౹;; రతI �రణ వలన )గహ�ల� ఎTX EంbంÖ$వØF � అ�న�: ర� వ� b1క�W ఉం0న Åం, అ�
చం)��న మం  �త� �, >¦. అ§న పగడ�, rÀ. అ§న పచF , �-. అ§న, కనక ,ష�  Bగ� íక
�ఎాజ˜, {)>�న వ)జ�, శ� అ§న ¹ల�, BËu అ§న Y�ుaక�, Êtu అ§న Á�ర� � ధ�ంచవó�.. ౼
మæ9ల,  �f Î$ ~గ�, 79
 
     धøं यúÄमायुãं ûीमद् ¸सनसूदनं । हष�णं काñमोजÄं रüाभरणधारणं ।।
     Õहýिµहरं पुिµकरं दु:खÈणाशनं । पापदौभा�þशमनं रüाभरणधारणं ।।

రతI �� ఎొ��న ఆభరణ�ల� ధ�ంØట వలన �రవ�, 2� b, �B�$u, సంపద, సం�ష�, బల� మ�$
ఫలవంత�� అ�ట అ�న� ఉండగలu. అ�I ం¤ కనI � �ఖ� Áున� అ{భకరÁున )ప~వ�� �zaంØట
వలన Eoరక ఆzగ� �, �ఃఖ�, �రదృష� మ�$ ఎాప�ల� �ల�ంØట అ�న� �ఖ� �W
~�ంచబ.ØనI �. ౼ మæ9ల,  �f Î$ ~గ�, 121‐122.
 

జన0  రత= �
 లWI aపb� ఉ తÁున రతI �� ధ�ంØట అ�I �ళల )�$స� ర�. అTX ÖRన ఆzగ� �, శoర�నం� శ� K,
��త�నం� �జ$� మ�$ ఆనంద�W ఉం.ట అ�న� ఉండగలu. ఇTX ధ�ంØనం�న ��త�న>
సంబంaం న అ�I  �ష$�లం� మం  సమ� 7ం, ఉండగల�. ºు లWI aపb శ� 'uన మం  ¹ల� ధ�ంØట
వలన {భ ఫ�త�� ఎొందడల-. శ�� ధ�ంØ రతI �  : ¹ల�, ¹లమæ, � å మ�$ అ�ు¿å అ�
ఉపరతI ��.
 
      మం  ¹ల� Ö�, -  కల�, ÛచF �� మ�$ Íతల�న> మ�$  తK)పవృbK� �zaంØట> అTల�
శ� ±ుక�  ఆ)గహ�� EంbంపÖ$ట> ఉతKమÁున�.  ౼ మæ9ల, �f Î$ ~గ�, 68.
      ¹ల�� ధ�ంØ!�� మచF í� Íల�, dB$�� కృప మ�$ �B�$B7 $�� అ�న� '>ం�
>Tంబ �రవ�, 2� b, అర 7� Ö¡È� ?మర 7� మ�$ సంపద� ఇవf గల�. ౼ మæ9ల, )పధమ ~గ�,
419.
      ¹ల�� ధ�ంØ!�� �B�$B7 $�, Eoరక బల�, 2� b ఇవf గల�. ౼ మæ9ల, )పధమ ~గ�, 418.
      ¹ల� Bజకృప� ఎొం�ట, శతృuల ఆ)గహ�� త� eంØట, Ûూహ�ల �ం0 ��>Kల� Ö$ట మ�$
�రÕ ంధ� �ం0 �.దల అ� ఫ�త�ల� ఇవf గల�.  ౼   §ం!. జêో".
      � å �¦� అ�న� మృ�Áన�, ఉ�X స� క��ంØ చలXదన� కల�, మ�$  తK)ప¼ప�� త� eంØన�,
{భకరÁున�. ౼ మæ9ల, �f Î$ ~గ�, 69.
ధ9ం� e�న�: శ� సంబంaత రతI � 'uన ¡వర ]�నం� íక ఇ��� ఉప`�ం న� h�ండగల�.
ఉంగరÁున ±డల మధ�  ��� ధ�ంచవó�. )పధమ�W ధ�ంØట శ�!ర�d. yB� సKమ$ సమ$�న>
êం.గంటల నల÷ ��ష�ల�ం�  ధ�ంచవó�.
 రతI �� {�7Ö$ట> మ�$ శ� K వంత� Ö$ట> మం)త�:

ॐ शं शनै(राय नम:। ఓం శం శ¹శF B$నమః
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  �ణ�  (అదృష) రత= �

పంచ9a� ఉ తÁున రతI �� ధ�ంØట �ఖ� �W అదృష�� మ�$ సృజdత� క శ� K� ïంఎొం�ంప Ö$ట,
సంVన� ఇవf గల�. ºు పంచ9aపb {)>. 'uన {)>�� ఉదహ�ం న రతI �� ధ�ంØట మం  ఫ�త��
ఇవf గల�. వ)జ�, ��, ;B� /, ��, �ఎాజ˜ మ�$ సf చÓ Áున స
 ¤క�

      వ)జ�నం� ష).Ø� ఉండగలu, అ�I  రక�ల !� Àల� న$� Ö$గల�. అ�ర ]�� �ల�ంØట. ల�� *�
క¥^� మ�$ Eoరక �-ఢ� �� ఇవf గల�. ౼ మæ9ల, �f Î$ ~గ�, 67. �cతÁున, సf చÓ Áున, Èన á�న
మం  వ)జ�� తన వదp ఉంØÈ� !�� �B�$B7 $�, సంపద�, అదృష�, ,)t�, �న� �� మ�$
ప{సంపదల� క�� ఉండగల.. ౼ మæ9ల,)పధమ ~గ�, 102.

        మం  స
 ¤క�� ¡వర ]�నం� ధ�ంØ!�� ��త�నం� �జ$�� ల»ంØట తధ� �. ౼మæ9ల,)పధమ
~గ�, 447.

�రణ �చనJ: {)క సంబంaత రతI � 'uన ఎాX¤న�నం� ��, ¡వర ]�నం� íక Ûం0 $ం� ధ�ం న
h�ండగల�. ఉంగరÁున ±డల మధ�  íక  ¤�న ��� ధ�ంచవó�. )పధమ�W ధ�ంØట {)క!ర�d. yz� ద$
సమ$�నం� ధ�ంచవó�.
 రతI �� {�7Ö$ట> మ�$ శ� K వంత� Ö$ట> మం)త�:

ॐ शंु शु1ाय नम:। ఓం {ం {)'$నమః

Z4� nప& (అదృష)  రత= �
~W� aపb� ఉ తÁున రతI �� ధ�ంØట �ఖ� �W అదృష�� మ�$ సృజdత� క శ� K� ïంఎొం�ంప Ö$ట,
సంVన� ఇవf గల�. ºు ~W� aపb rÀ. 'uన rÀ�� ఉదహ�ం న రతI �� ధ�ంØట మం  ఫ�త��
ఇవf గల�.rÀ� రతI �� :  �b పచF , ï��! మ�$ |½ 

        ఎ¤ ·ష�� í� పచF  చలX��, �ష�న> మం , మÀరÁున�, మల·ష�� హ�ంØన�, �ర ]�న>
ఉపక�ంØన�,  తK�న హ�ంØన�, అ- � �ల�ంØన�, బలవర 7కÁున�. ౼ మæ9ల, �f Î$ ~గ�, 70.

        అ¤ పచF � 9నuల� అ�I  ఎాప�ల �ం0 ��� K క��ంచగల�.  ౼ మæ9ల, )పధమ ~గ�, 375.

        పచF  ధ�ంØట వలన సంపద వృ�7, $ద7�న జ$�, �ష )ప`గ�ల> �-�.W మ�$ అధరf ణ �ద�న>
అ��ణ�W Ö$ ´�, ,న?� ర�ల� ఫల)పదమ� ఫ�త�� క��ంపగల�. ౼ మæ9ల, )పధమ ~గ�, 376.

�రణ �చనJ: rÀ� రతI � ధ�ంØట వలన ¡వర ]� నం� ధ�ం న ఉతKమ�W ఉండగల�, ఉంగరÁున ±డల
అ�  ¤�న ��� ధ�ంచవó�.
 పచF � {�7 Ö$ట> మ�$ శ� Kవంత� Ö$ ��ుతK� మం)త�:

ॐ बंु बुधाय नम:। ఓం rం r�$నమః.

��రణ �చనJ

      ºల�నంత వర> ºు ఆ� 7క Ð@ మత> త�న �ధ�W మం  రతI �ల� È� ధ�ంØట మం �. ఉపరతI �� ��
మం  ఫ�త�� ఇØF ట, మ�$ త>� వ ఖo� కల�W ఉం0న� అ� ïదp�W ఉండవలRన అవసర� �b రతI ��
 నI �W ఉనI  ఫ�త ?@ §� ఎొం�ట> అవసరÁు ఉండగల�.

       రతI � ±ుక�  అt� తKమ ఫ�త�� ఎొం�ట> V�$� ఎాల$ం� {�7 ÖRన  దప మం  ¹¤� {�7
Ö$వó�. త-!త రతI �� Öb$ం� ఉంØÈ� మ�$ రతI �® ºు �� న�లగI � ÖR ఇవf బ0న
మం)త�� 108 9-X జ ంచవó�.

      ?�రణ�W రతI �ల� ,-�� >0 Öb� మ�$ �öK� ఎడమ Öb� ధ�ంచవó�. రతI �ల� ఉంగర�W
y ంపబ0న ��� '� íక �ంÖb� W¦ ªప�న ధ�ంచవØF � íక )పV� 9I $�W Ûుడ� 4�¡నం�
ధ�ంచవØF � '�, 4�¡ ఊ�Øం.ట వలన ఎలX�ళ� ధ�ంØ!�� సంబంధ� ఉండకఎోవØF �. అత� ంత
)ప�ఖÁున� ఏమనW రతI � మన చర� �� V> �ధ�W ఉండవó�.
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)పకృb మ�$ సf ~వం 

1  ‐ ఈ �త>ల> అత� ంత i� Kకం6b ఉంTం�. ల �̂  )ఎా  K7 తమØ8�  గల మన�� ల�
!.¼¥�� Û�'డ-.  ఈ )పవృbK ఈ �త>ల> ?f ర @ప-ల� Ö¡Kం�. 
2  ‐ ఈ �త>� �� ఉ�Ó »��� మ�$ తమ స�హం� )ప�ఖ ?@ నం ఎొంద¥�7
)ప$bI ంyK ం¥-.  తమ 2� b న��శ� !�  ం�ల¹, !� ప�� )పశంcం�ల¹ స�
)ప$bI yK ం¥-. 
3  ‐ ఈ �త>� 9!~వం క�� ఉం¥-.  ఇం�వలX స9జం� )పశంశలం�>ం¥-.  '¹ అaక
!�లతf ం వలX అపi� K ఎాలuV-.  º�� తమ ;: f ®  ఎ¤��$ం)తw ఉండ�. ఆ� ంచ>ం�,
�ం�Û�' ìడ>ం� 9¥X .V-. 
4  ‐ ఈ �త>ల� �ర� �కVల^w�ం¥§.  º¤� hT;రప�B7 ల ) $త �డ ఉంTం�. 
5  ‐ ఈ �త>ల> తమ వ� � Kగత )పbష�, స9జం� తమ R@bగt� మ�$ పద� �� �ఖ� ం. 
6  ‐ ఈ �త>� ?f ~�కంW �� కÆ�ం  ప�ÖyK  <ర� వంt�, ప�)శ�ుంÖ!- మ�$
లగI Í�-W� ఉం¥-.  º- తమ కృÆ�� ®�వ?K -.  ఏ ప�Ôd స1 ��f Bమ కృÆ� ?aంచటం
º� �cష}త. 
7  ‐ ఈ �త>� )పb ప�� చక� W ´� KÖgల� ¼->ం¥-. )పb అ.� ఆ� ం  Î¡>�
తతf ం కల!�నం�న, హ¥tKW ఎTవం¤ క£� ల� ఎ�z� ¥�� తg-W ఉండ-. 
8  ‐ ఈ �త>ల> చ�)త, ,Bతతf  E�సKం మ�$ )ఎాన వ¡Kuలం= అb మ>� వ. 
9  ‐ ఈ �త>ల వ� � Kతf ం� �zధ సf ~వంకనబ.tం�.  ఒక?� ఎం� !సKవ!�W�, ఒÈ� క� ?�
��� ´� K �-ద7ంW�, మÚక ?� పంరపB!�W�, ఒÈ� క� ?� r�7́ ��W� అం=,
తర� సu� తÁున �షgల� öf క�?K -. 
10 ‐ ఈ �త>� ప�R@t� క��ణంW 9-N  Ö¡¼వటం� ప¤మగల!� ఉం¥-. 
11 ‐ ఈ �త>� తమ ~!ల� మన¡�� �Ø>ం¥-. తమ ఏ )పw>క�W� మన¡��
~!ల�W� ఇత-ల> ��$>ం� �)గతKపడV-. ఆక?� tKW �ర ]gల� Î¡È� అంద�¹
అశF ర� ప-?K -. 
12 ‐ ఈ �త>ల> గల )ప�ఖ �w� ౼ ఆత�  అ�Eశనం, �ుతవ� $త, hధ� V ~వన, ప�పకf త,
మన¡ లగI ం Ö$టం మ�$ ö�?� వ� � Kతf ం. 
13 ‐ ఈ �త>ల )ప�ఖ అవ�w� ౼ ~వd B�త� ం, ?ర @పరతf ం, �BE!దం, అ?రత, బద7కం,
మ�$ అనర eళంW 9¥X ¯ అల!T.  º¤� అర @ం Ö¡>�, త� eంØ>� )ప$తI ం Ög�.
 
 
 8ు ©ుకª  �ఖ� <క� �J

�� భ�చగల.
 

8ు ©ుకª  .ఎా8ణ� త
~�)aక KÁున.

 

8ు ©ుకª  బల�నత
ఆ,¼í� ఆతృత.

 

8ు ©ుకª  �ప� ఆశ
స9జ�� �రవ� మ�$ అa'ర� ÖపT�ట.
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E�?K �?ర ఫ�V�

     ఈ �త>ల> ïదp కÜX, �Eల వ^స@లం, �ం)డ¤ �డ� మ�$ Ûూ'ÜX,క లవర ]ం  Ö§ í�
'ళXఓ మతn �   హI ం, వ)జం మ�$ పv ఆ'ర, 1ఖ (íక �ళÝ � íక Öt�X  కమల 1ఖ) తf రW
నడవటం, @డûం íక Yళ X� అÂతం ఉంTం�.  ఈ �త>� >¤ల సf ~u�, !ద ‐ �!�ల�
�ం�¥-. ఆ�చన�X  అR@రత, 9V త�, �-జ�ల> ´ర ] ¡ఖం ఉండ�. Bజ>లం�
´¦� �, �పK ఎాప కర� � Ö?K -, '� ®� {భ అచరణ$>K�, *f ష~వ$>K�, �ు)త)·Ë�,
అపడప. A-K�W� ఉం0, ప�హర 'B� ల� ఇష�ం ఉండ�.  సం�షం ఉండ�.  తపN �స�
!¤® అaక )ఎా�ఖ� ం, సf ~వ Rద7ంW �� అb��� గ��, ఇత-ల �ం  తన )పశంశల� ��
అల!T, �» ఏ'ంత చరతf ం, ఎ�Y�W డrÕ  సంఎా�ంÖ )పవృbK, సంగb జన� ·£లÖ �ం0న�,
మ�$  ంV)గ¡K�, శ)tకష�ం, Bజ>లం� ఉచÓ పద�, అం= అaకBపదuల )ఎా K, B¦ల �f B
ధననష�ం, Ðద-ల �ం  ¡ఖం íకఎోవటం, hల� ం �ం  )ప!సం, ఉ·� గం వలX ధనం, భృత�
9వలభ� ం, ?f వలంâ, Bేలశకర గృహస@ �వనం, అ�'�క క£� �, అపదల భ�తÁున ��నం, �తన
అ�భ!ల )ఎా K7 �లసతf ం, గంÄరం మ�$ కష�Áున ప�ల� అ»- , అ�� b� క  ;�Dస ఉdI ,
'�ుచÓ వలX ��� క ఉనI b సం*©త� కం, ఆత�  �)గహం వలX రహస�  ��� నం� సఫలత ల»¡Kం�. 
~ర�  �ణవÎ, అ�� ఎాల>Bల§d, ఇతర �öKల �ం0 ¡2లdRyK , పర�öK�� ఉం¥-.h��
వస@� zW�, రక K,  తK, íక �0 వలX �0tEV-.  ఉ�öనమన¡� � íక  ంV)గ¡K�W ఉం¯
సf వ~వం కల!-. 
 

అÀ�క పద7b )ప'రం ఫ�V�

     అత�� చtర)?'ర, �ఖ�, �Eలమ� ��-, నలX� కÜÝ , �గªకత కల!�W <ర� �,
�cత దృÆ�, సమతf �, ఆకర xF$మ� �>�  మ�$ )ప~వవంతమ� Eoరక ఆ'ర� కల!0W
ఉండగల.. కష�ప. ప�Ö$!�W మ�$ V� Ö$ ప�� అం�తÁు ఉం.!�W మ�$ తన
ల �̂ �� ?aంØట> అం�తÁు ఉండగల.. ఊ©త� క శ� K, ��� áట�, ఏ')గత మ�$
~!�శ�� కల!�W ఉం.�. వృcF క BE� aపb >¦. 'uన ఆత� �Ef స� �)గహ�, <ర�
?హస��, సంకలN �, ?f తం)త�, ఎోBటకరతతf �� అ� ల^ణ�� కల!�W ఉండగల..
అT ?ÀÁన� ఇT À-K�న� �ుbí� !�W ఉండగల.. ఎవ�Ôన )õ�ుం న ±డల íక
*f Æం న� ప��ుt� ఉండ�   F ?@ §� ఉండగల.. మం  �మరÞ >. మ�$ ఇత-ల�
��Þ ంØట� Ô,ణ� � కల!.. �Ú� హ9ట�, �ం�ంØట, వ� ంగ� � మ�$ క^ ?aం,
Gర�� కల!�W ఉండగల.. ఆదరÞ �� కల!�W, ®� ఉ�రవంt�W క� ం న�
అంతర eత�W అ�9�ంØ!�W మ�$ ఈర x�  కల!�W ఉండగల.. ఇత-ల> క� ంØట>
ఒక�ధ�న మ�$ తనÈర> మz�ధ�న అనW �f �ధ�ల� ��త�  గ.,!�W
ఉండగల.. తన )ఎా�ఖ� త� ��F  �గªకత కల!�W, తన )ఎా�ఖ� త� R@ర ప-ØÈ�
��ుతK� తన 'ర� �ల� Yరంత ��� ÈండంతW అbశl>Kల� �0 �వ�ంØట�
�,�0W ఉండగల.. 9న!Îత శ>K�, మరణ� వం¤ 9�� క �ష$�లం� ఆశ>K�
ఉండగలu. 9�� క అంశ�ల� �� bష� �, మం)తతం)త��, ర?$న E�సK��, ��ంత�,
మనసKతf  E�సK� మ�$ స�)ద రహస� �� వం¤ !¤ ±డల «ు�e ìపగల.. త�
)õ�ుం న !� ±డల ��§Î కల!�W, �సf శ¹$మ� !�W ఉం0 !� Èర> ఎంత¤
V� గÁున� Ö$ !�W ఉండగల.. 
 

Eoరక ల^w�

1. ఈ �త>ల �ఖం ఎtKW, చtర)?'రం�, Ûడ�N  �� స�స9నంW ఉంTం�.
2. ఈ �త>ల> )�ం� ~గం �రÕ లంW, సనI W �లW ఉంTం�.
3. క�êపN � మ�$ క�Hu� � దట�ంW�,సఘనంW� మ�$��- �EలంW� ఉంTం�.
4. తల ఆ'రం� ÈంÇం ïదp�.  తల® ¦T� ఎ>� వW�, â-¡W�  ఉం0, శoరమంV ��
అవసB�� �ుం  ఎ>� వW z9� ఉం¥§.
5. ఈ �త>� «ుదట �లW ఉం0, B�B� ఆzగ� ం Ûు-�ప.tం�.
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  అనf §ంØ �ు)శమ `గ��
 

ర¦ D `గ�
 

లగI � చరBcI, అaక )గహ�� చరB{లం� ఉం0న ±డల, ర¦ D `గ, )ప~వ��
ఉండగలu.
 

ఫ�త�� : ఇ¤�!-, �వన J� $ం� ఉనI b� ?aంØ ఆ'ం^ కల!�W, õ- )పbష}ల
Èర>, *శ *శ�ల> V-�Øం. !�W, )పgణ�లనI  ఇష�� కల!�W, �గవంత�W
�ర ]§ంØ ?$ర7� � మ�$ ప�R@tల> అ��ణ�W స-p>ఎోగ�� 9-N �
Çం�!�W ఉండగల-. ఆ�చనలం� అత� ంత �గ� మ�$ �ం�W ఏరN రØ>నI
అ»)ఎా$��, í� �ధమ� !�� ఉం�-. ఎTX అ§న�, ఇ� �త� � 9-N �
Çం�Øం. )పవృbK�, �B] $ శ� K �ప� వలన అR@రత,  ఆ�రపడతగ� íక �శf Rంచ í�
!�W, ఏ*� ఒÊ ల �̂ � í� !�W ఉం.ట> y కW ఉండగల�.ఇ¤� !- �త� ఎోBట�
మ�$ R@ర ఆ¡Kల�, ?�రణ�W సంఎా�ంØట íక �డ �T�ట Ö$�  !�W
ఉండగల-.

¡నç`గ� (శ� వలన)
 

చం)�� êం0ంట శ� ఉం0న ±డల
 

ఫ�త�� : ప శ� వలన ఏరN 0న ¡న`గ� వలన �త>. ���áట� మ�$
Ô,ణ� � కలప!., పóXప!¡ల మ�$పట�ణప!¡ల వలన అత� ంత �రవ~వ��
ìడబ.ప!., ధనవంt.  మ�$ తృ Kనం�నప!0W ఉండగల..ప�ుకఎా�  )V�
��ంచగల.. ఈ కల§క, �త>� త�X�, అంత అ��లపÁున�W ఉండ�.

ఉతK9a `గ� (ధన).
 

చం)�., ర��ం0 ఫణఫర�లం� ఉం.ట
 

ఫ�త�� : ప�త>� �ద� , సంపద, ?మర 7� �� మ�$ õ-, )ప2� t� త>� వW
ఉండగలu, మధ� మ�W ఉండగలu.

�c `గ� (ఎా,�).
 

 ం�. '� ఎాప)గహ� ఏ�న� ర�� êం0ంట ఉం0న ±డల.
 

ఫ�త�� : �c `గ�నం� 9-N � �త>. �B�-. మ�$ ��� ల�
సహ!స� Ö$!డ��.

మధ� 9$B7 $ `గ�.
 

లగI � మ�$ చం)�., �f సf ~వB{లం� ఉం0న�, íక ఒక- చరBc$ం��,
మÚక- R@రBc$ం�� ఉం0న ±డల.
 

ఫ�త�� : ఇ¤� )గహR@b మధ� 9$B7 $�న 70 సంవతn ర�ల వ$¡ వర>
y ంØన�W ఉండగల�.

 ర� {)క `గ�
 

 ర� {)>� ఒÊ ~వ�నం� $b ఎొం�న
 

ఫ�త�� : �త>. ��� áట� కల!., ఆ$ధ )ప`గ�నం� Ô,ణ� � కల!.,
Ôbకత త>� వ కల!., తన> సంబంaంచ� �öKల �f B ఆ� DంØ!., 'BWర !స�
Ö$!., వృ�7 ప� �నం� దృÆ� �ప� కల!., dటక��, నటన మ�$ సంKత�ల
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 వలన �భ�� ఎొం�!..

 ర� rధ {)క `గ�.
 

 ర� rధ {)>� ఒÊ ~వ�నం� $bనం� ఉం0న
 

ఫ�త�� : �త>� అaక�W 9¥X .!-, ల �̂ ర�త�W b-�tం.!-, సనI �
*హ� కల!-, ��� వంt�, త�Xదం).ల వలన �-uల వలన అవ9�ంపబ0న!-,
~ర�  వలన Lభ అ�భ�ంØ!-.
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  )గ©లR@bగtల ఫ�త��

a ay-� .

ర� సపKమ ~వం�

�భ ఫwJ : ఈ �త>� మo ఎొ.�, ఎొM � '>ం� ఉం¥-. క.,, *హం స�స9నంW
ఉం¥§. º� ª,1ఖ�. కం.X క లంW ఉం¥§. º� Ûం)Tక� ప¡,W ఉం¥§.
��ద´�tN, సర�W� ఉం¥-. సపKమ ~వస@ర� వలX ~B� ¡ఖం, ర� ~B� భర Kలమధ�
?మరస� ం క�N ?K .. సపKమర� )ప~వం�� వ F � �త>ల> ¡ందరÁున ~ర� , )ప~వE�,
వ� వ©రం, మం  నడవ0క గల�, ఆపతn మgల� భర K> �.W ��Ö�, అba సV� B� Ö9�,
దg�ణం కల�, Oకర XÖ hW ప� Ö§ంØ¼గల�. అ§ ఉంTం�. పbI  ధన) $, డrÕ ల® తన
అజ9§P ఉంØ>ంTం�. ఈ �త>ల> ~ర� Q సరf సf ం, తన సf ంత వ� � Kతf ం అం8 ఏºు
ఉండ�. అంV తన ~ర� Ê అ�N ?K .. º�� ~ర�  �ం0 �గ, ఉప�W� ల»?K §.
ర1౹!7జ1౹�ష� ఎ       �öKB{ల� ��షం వృషభ, కన� , మకBల� ర� ఉం= !� ఎార �భం ఉంTం�.
ఎ�I కల� @�?K -. జనపదం íక ��నసభ�X  ఎోM Ö$ట¶tం�.
      ర� కB� టక, వృcF క, ºున B{�X  ఉం= �క �- అuV-. í� ��� న �ష§క పద� ఉంTం�.
¹¤ వన-ల అa'-లuV-.
 
అ�భ ఫwJ : ìడ¥�� అందంW ఉండ-. అb ¼ Æ�, �ర D�.. అR@ర సf ~వం, మన¡�
అంద� ప¥X  )పb�ల~వం ఉనI ం�వలX �)ద �� B�. ఏడవ ?@ నం� ర� ఉం= �త>� �öK�
íక Bజనంశ¡@లÖ �0tEMం¥-. �త>ల )�b ఎా)t� �ష� జ��, �త>ల> È�pఎా¤
,)త¡ఖం ఉంTం�. Eo�క 9నRక !� Àల h�న ప.Mం¥-. �పKzWల �ం 
hatEMం¥-. ¡ఖ పడí-. సపKమం� ర� ఉనI ం�న ధనం ఉండ�. 25వ ఏట �*శ gనం.
!� ఎార ©�. )ప$bI ం d ధన�భం ఉండ�. º�� !హన `గం íనం�న న0Ö bరగవలR
ఉంTం�. సపKమర� వలX ~ర� భర Kల మధ�  ఎొtK ఉండ�. �öKల �ం0 ��ఖంW ఉం¥-. º�� �öKల
�ం  bర?� రం �� ఉంTం�. ఈ �త>� ~ర�  మ�నంW, zగ)గ¡KB�W, Bేలశ'ర>B�W,
?f »9�, కTసf ~వం కల�, )పచం.B�, V� ప¤�న >ం*¤� Ì¯ 'ళX� సf ~వం కల�
ఉంTం�. ఈ �త>ల> ~B�  ¡ఖం ఉండ�. సపKమర� అం= ~ర�  భర Kల మధ�  ఎొtKండ�. í�
ఇదp- ~ర� �ం¥-. «ుద¤ ~ర�  మరణం వలX êండవ �!హం జ-�tం�. í� «ుద¤ ~ర�
ఉం8ండW� êండవ ~ర�  వ¡Kం�. సf ంత ~ర� � ఎొtK íనం�వలX పర�öK !� Ûూహం ఉంTం�.
      ర� శ)t)గ©� í� ¹చBc)గహ )��� డ§d íక ఏద§d ఎాప)గహ )��� డ§d, ఈ
�త>ల> బË�öK సంపర� ం ఉంTం�.
      '¹ �öKBc�� ర� వలX అaక సంVన )ఎా K.
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b bచం)�.

చం)�. ఏ'దశ ~వం�

�భ ఫwJ : ఏ'దశ చం)�.నI  పగ¤´ట జ�� å ేత ధ�>�, $శ¡f �, �కరంజ>�,
?రf జ�క 'ర�  >శ�ª అuV-. ఏ'దశ @ చం)�� వల సంVనం (,)త)౼Ðద-� íక
Ðదoమ�� º�� ఎవzఒక- �ఃఖ�$>�, �B�-� í� �-ప`�N అuV-. í�
ఏ�d కష�ం వలX. !�� ఆ �వనం ఇం�X � ఉండవలR వ¡Kం�. సంతb, Ðదర Ðదoమ�� ఎ>� వ
ఉండ-. «ుతKం సంఖ�  d�S�> �ుంచ�. ఏ'దస@ చం)�. �B�$�x �?K .. ఈ �త>�
అందంW, )�ష�9ర eం� న0Ö!-, ల�D Í�-, )పVపం, ~గ� ం గల!ª అuV-. 9ట�డటం�
�ర T $తf ం, �tర� ం ఉంTం�. సరf � )పస�I ¬ ఉం¥-. �ు�u�, r�7మంt�,
)ప�� వంt�, మÀర ~�� మ�$ ·షర�త 'B� � Ö9!ª అuV-. º�� r�7 �ంచల� ం,
కలN d శ� K ఉంTం�. ఉ�ర  tK�, ªపవంt�, బË�ణవంt�, మం)త¦��, �తN
అuV-. º- బË){t� అం= )శవణం �f B �� E�?K ల �� నం ఉంTం�. ఎ� I  �ద� �
��R ఉం¥§. ఇత-ల> ఉప'రం Ö?K -. ��మం�� ప�ఎా�ంÖ d- అuV-. B¦W�,
¼Eaపb ()Uజo ఆVసW) అuV-. B¦ �f B )పúతf ం )ఎా K¡Kం�. B¦ �f B సd� �tEV-.
Bజ దBÕ -� )పb£� త� క అa'రం మ�$ బËÌల� Áున వåర K�భం క��tం�. º� ఇంట
)ప��త లv�  మ�$ ఉతKమ సందర �öK�!స�ంTం�. రకర'ల �W� అ�భ�?K -. º� i� K
�గంVల> !�  K¡Kం�. R@రంW ఉంTం�. º- సరf )V �క) $�, )పR�pN అuV-.
$శ¡f �, i� KవంtN అuV-. )�ష�౼ఆపK జ�ల �ం0 ఆదరణ, �రవం )ఎా K¡Kం�. {భ 'ర� �
Ö?K -. జన�తం Èర7 ప�Ö?K -.  అం�వలX º�� )పజ� i� K?K -. అ�I  ��� �భం, ధనం
Ö�-tం�. dd ప�B@ ల !� ఎాBలవలX �భం క��tం�. �త>� ధన$>K�. ధdX � .,
ధ�>�. ఎ� I  ర'�W ధన)ఎా K వలX అ�క ¡2ల )ఎా K. ల»ం న ��� సంt��EV-. Ûం0
«ుదల§న ఖoద§న �©� ల»?K §. �భ ~వం� చం)�.నI ం�వలX ��ు� �vపK
వ¡Ku� ల»?K §. �పKధనం, వ)��, �V� �, నగ�వం¤� ల»ంచవØF . మం 
�ు)t�ం¥-. చక� � !మd�, బÜX, '-X ఉం¥§. !హన `గం Ûుం.. ఉతKమ �Wల )ఎా K.
Oక-X, �కªX  ఉం¥-. ఏ'దశస@ చం)��వలX కd� సంVనం అaకంW ఉం= yచన�ం¥§.
,)తసంతb �� ఉంTం�. ఏభయ� వ  ఏట ,)త )ఎా K క��tం�. ��వలX  త-ల మననం,
�a�� సనం. ఎ� I  E�?K �dI , అ¹I  �-�ఖంW )ఎా Kంచu. �నI ం�వలX �� E�?K ల�� నం
క��tం�. అం�వలX ���0� )ఎాథ�ుకత ఇ: f �. అం�వíX ��� )ఎా�న� ం ఇవf బ0ం�. ఎొ��
క�� ఉం¥-. మం  సం?ర ¡ఖం. ?రf జ�క సంస@> º- �తృతf ం వ�?K -.
      �öK Bc� ఉం= �త>ల ?రf జ�క 'B� � Ö?K -. తమసf ంత వృbK� �� న.,M
ఉం¥-.
 
అ�భ ఫwJ : º- Ö9 ప�� �క¤?K §. అం= ప�ల¹I  �ఫలమuV§. కd� సంతb
ఉంTం�.
      చం)�. �öK B{ల� ఉం= అ{భ ఫ�� క��V§.
      ఏ'ధశ~వR@త చం)�. �రÕ �డ§á í� ¹చBc� ఉdI , í�, ఎాప)గహ B{ల� íక
శ)t)గహ B{ల� ఉం= �త>ల> ¡ఖం ఉండ�. z��, Ì-Y�, అ�� �N అuV-.
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c c>¦.

>¦. అష�మ ?@ నం�

�భ ఫ�MJ : ఈ �త>ల వ�?K � �� ?�W ఉం¥§. రVI ల ఎం క��, ధనవంtల�
)ప�ఖ�W ఉం¥-.  ఎం క��, ధనవంtల� )ప�ఖ�W ఉం¥-.  బంWరం, Ûం0, ధన)ఎా K
ఉం¥§.  �గ ~W� � అ�భ�?K -. º- మం  పo^>�.  అష�మ~వస@ >¦.నI !- లం��
ఎ>� వW ,ØF >ం¥-.  '� పT�బడ-.

      మృt� u తf రW ద�|ర�.
      అష�మ ?@ న, ?f �ు బలవంt�á ´B]  $Bp $ం >��tం�.
 
అ�భ ఫ�MJ : అష�మ ?@ న, >¦. {భ ఫ�� ఇవf . ఈ �త>ల ప�ల¹I  సగం�
అ�ఎోtం¥§.  ప�ల> అడం>� వyK ం¥§.  ఎం� కష�ప0d ఇ�F ´� K ఉండ�.  త� eనTXW
ప�ÖRd �� మ�రథం �ర�ర�.  �రంతరం �ఘI  �0t� ఎ��ుదవ ?@ నం� >ఉ.ం=,
�త>� Ì-� �, �ø� ÇõN !ª, కzర ~�� �, శ�సK î-�, అ�I  Ä-u�, �ణ 	��
�త>�సరf � అ� తంW 9¥X ¯!-.  r�7	�N అ§ ఉం¥-.  �ర 7$�,�B�చd
ప-�, క.�ందన$�, �ల>� º�� �ం�yK ం¥-.  ఈ �త>� �ర�-� మ�$ ×ఖ
సంతపK౦�.  º�కÜX స�We  ఉండu. సజ D�ల�ంద Ö9!-, వ� వ?$ప-�, మధ� ) $�, )V�
ZtN అ§ ఉం¥-.  శoరం �రÕ లం, ఎ��ుదవ ?@ నం� గల >¦. �� zWల> 'ర>.. 
 �తn  ÖRd �భం ఉండ�. ®W ఈ zW� �[ I � క��?K §.  º- బËZ¦� �.  అbW b�
అల!T 30 ఏళ X వర� ఉంTం�.  అం�వలX త-!b ��త'లం� అ�� K, మí�g, అo @Wf $u. 
అ�,��B� బX½1N షW వం¤ zW� వ?K §.  �హ�  zW� �� ఉం¥§.  Ì)త  ం�ల
�ం0 ~ద అaకం.  రక K �'రం వలX శoరం �రÕ లంW ఉంTం�.  రక KzW�, సం)గ�æ
«ుదల§న� ఉం¥§.  >¦. ¹Øడ§á రక K,  తK, zW� ఉం¥§.  కం¤ జrÕ �, �)త
z��, !V\�� zW� ఉం¥§.  ఎాప)గహBc$t. అ§d, íక >¦. ��� డ§d
!త^g� zW� వ?K §.  >��  zగం �� BవØF �.  శ�సK)ప©రం వలX అవ$!ల>
hధక�గవØF .  ధన ంV $>K� ఆ� @క దృÆ� �ం  hat�.  �ర @��  ంV)గ¡K�.  అష�మ
~వస@ >¦� )ప~వం వలX )పb£�  ´రf కంW మB� ద ఎొందtdI  �ు)t� శ)tu�X  )పవ� K?K -.  తమ
సf ంత!1 శ)tu�X  తgరuV-.  ఈ �త>ల బంÀ�ు)t� శ)tu�W 9�,బంÀ ¡ఖం
ఉండ�.  ~B�  ¡ఖం ఉండ�.  ~ర� వలX �ఃఖం.  �!హం వలX �భంఉండ�.  ~ర� > కష�ం. 
,)t� hదక��?K -.  తం)0� ఆ�ష�ం .  త>� వ ఆ$�x . మధ� � ఆ$�� � మృt� ~వ
>¦.� )ప~వం వలX 9రకం ఉంTం�.  ఈ �త>� శ�?K � , >�� , శoBవ$!� )>ళXటం వలX
í� '�ఎోవటం వలX మరణం సంభ�¡Kం�.  అGగb Çం�V-.  tఎాi �ం. తగలటం వలX మరణం
సంభ�¡Kం�.  అష�మ >¦�వలX {భ?@ dల�� బృహసN b౼{)'� {భ)గ©� �� {భఫ��
ఇవf íu.  ఎం�కం= >¦. స� $ంW  �ష� ఫల�త అ§, {భ ఫ�ల> ఆటంకం క��?K ..  శ�సK
)ప©రం వలX Wg�, కbK ఎోT వలX మృt� u సంభ�¡Kం�.
      4ంt జrÕ �,^$ వం¤� మ�$ \లzగ�� సంభ�ంØ�.
      >¦. ,-ష Bc� ఉం=, (,)త) సంతb బË త>� వ
      సరN ం వలX మరణం సంభ�¡Kం�.
      Áద� dÉ� �ున©, అ�I  ఇతర )గంథకర KN అష�మ ~వస@ >¦. ,-ష Bc�  ఉనI ం�వలX
అ{భ ఫ�Vల� y ం�-..
      ఒక �ళ లగI ం �ుషం, Rంహం íకధ� Bcద§, అష�మం� >¦.ం= �త>�
Bజ¹b¦�EV-.
      �)B�, ఏ���, «ుదల§న� ఉం¥§.  �?f �ు అuV-.  ఈ `గం కB� టకం, Rంహం,
í� ºున లగI ం ఉం=, దశమస@, �-, >¦�?@ నం� ఉం= జ-�tం�.
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d drÀ.

సపKమ ~వ rÀ.

�భ ఫwJ : ఏడవ ?@ నం� rÀ.ం= �త>� ¡ందరంW, >¾�¬ cష�, ఉ�ర, ��� క, ధర� జ�,
�B�$�� � అuV-.  r�pమంt�, ¡ందర �ష�-�, నకల మ�9�f tN అuV-.  º-
ªప వంt�, ��f ం¡�, ¡Í�-, 'మ E�?K జ��N, do 9న� V )ఎాప K౦N అuV-.  ¡Í�-
మÀర ~�N అuV-.  cలN క� చt-N, ���N అuV-.  ��f ం¡�, íఖ>�,
సంఎాద>N అuV-.  వృbK� �,ణ/�.  అu� 'N, È�YÜX వం¤ వృbK� �భ?¤W ఉంTం�. 
సపKమ ~వ rÀ� )ప~వం వలన జ�� ం న �త>� ఉచÓ >��X  ,¤�న �öK� భర K అuV..  ఈ
�త>� ~ర�    VK కర>B�, అత� ంత �ందర� వb, మృగన$¹ అ§ ఉంTం�.  '¹ ఈÛు
అం��I  అ�భ�ంచ¥�� 'వలRనంత  Eoరక బలం, ºర� ం �త>�� ఉండu.  పbI
ధ�>Bల§ ఉంTం�.  అం= ïదp>లం� �!హ¶tం�.  కటI '�క� ల»?K §.  ఇత� ~ర�
తం)0� ఎ>� వ  ఉంTం�.  సపKమ rÀ� వలన �öK ¡ఖం ల»¡Kం�.  �త>. ~B� � ��.W
)పవ� K?K ..  సపKమ rÀ� వలX 9తృ¡ఖం Ûుం. ఈ �త>� ¡ఖవంt�, ధ�>N అ§
)ప!సం� �భం ఎొం�V-.
      ఏడవ ?@ న, rÀ. బలవంtడ§á, í� {భ )గ© º^ణ�� కల!0W ఉం0న
¡ంద�,ªపవb, క� ]శల� గల�, r�7మంtB�, ,)తవÎ అ§న ~ర�  ల»¡Kం�.
      rÀ. �öK Bc� ఉం0న ~ర�  �ఖ� �ం)డ�W, వంiల ¦T�, పT�� ÛుతKW,
¼మలంW,మృ�సf రం కల�, '¹ Î^ణతf � �� ఉండగల�.
      కB� టకం, వృcF కం íక ºునం� rÀ.ం= కంఎౌండW, )పúతf  'B� లg�X
�మ?K లవం¤ఉ·� W�ం¥§.
అ�భ ఫwJ : rÀ. అసKంగt�á శoరం� ఏద§d �ప�, అలN ºర� � ఉండవØF �.
º�� చంచలమ� దృÆ�  కల©�, !·ప!�ల� పBజ$ం. ~గ ?f �ల® �Ef స� � ం 
ఉం.ట. ):తల వలన Èంత'లం ïదp సమస� ల�  >� ¼వØF �. ఈ �త>� అభ �̂ ��
ú;ంచవØF �, �!హ సమ$ం� ðబÕ �ట� జ-�V§. �E� లవదp> ÛడV..
      సపK�ు�. �రÕ ��W íక ఎాప)గ©ల� >¦�� క�å ేత ~ర�  మరæ¡Kం�.
      ౹�öK B{లం� rÀ. ఉం0న ±డల అ{భ ఫల�� ఎ>� వ 'గలu.
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e eబృహసN b

ఏ'దశ ~వం� బృహసN b

�భ ఫ�MJ : పదÈండవ ?@ నం� బృహసN b ఉం0న �త>. ¡ందరంW, ఆzగ� ంW ఉం0న
శoరం� �B�$�� _V..  )ఎా9ణఙ>., సత� ం 9¥X ¯!. >E)గ r�7, ఆ�చd ప-6
అuV.. సం�షప-.. ఉ�-., పzప'�, ?Àసf ~u. అuV. సజ Dన ?ంగత� ం క��
ఉం¥..  �భ ?@ � )గహః స1f  బË �భ)ప�'' అంద- )గంథకర KN �� �ఖ&$ంW
{భఫ�Vల�y ం�-.  �త>ల>  Bజసd� నం, �భం మ�$ �ల^ణ `గం )ఎా K?K §. 
)Íమంt� మ�$ ïదpల� ప�చg�ం¥§.  మం  å ేన�t�ం¥-.  !� స©$ం�
ఆశN, ఆశgN ´� K Ö¡>ం¥-.  !� సల©�, ఉతKమం, �భ�$కంW� ఉం¥§.  తమ
ప�ల వలX ఈ �త>�స9జం� õ- )పbష�� ?పంఆ�ంØ>ం¥-.  పదÈండవ ?@ నం� గల
బృహసN b వలన ,ష� లంW అర @ �భం, ధన)ఎా K క��V§.  ధన �న�  �Wమల� tల
M�Mం¥-.  º�� ధన)ఎా K �ÖF ం�7 అప��ుతమ§న 9Be �ం¥§.  ఉతKమ రVI � ��ధ
వ�సK$t� !� ఎారం వలX �~ర Dd ప-� అuV-.  బంW-, Ûం0 వం¤ ఉతKమ అÌల�
వ¡Ku� )ఎా K?K §.  ఈ ��ు® ఈ �త>. సంఎా�ంచí�*� ఉండ�.  B¦�, $¦��,
ఏ���, ��ు �� నం� సంబంaం న 'B� ల వలన �భం. 32వ ఏట �� �భం క��tం�. 
ఎ� I  ���W )పbష� ల»¡Kం�. º� వదp అ�క !©d�ం¥§.  ఉతKమ !హనం ఉంTం�. 9వ>ల
¡ఖం, Oక-X ఉం¥-.  అ�క �öKల� సంబంధం ఉంTం�. ఐ��- ,)t�ం¥-.  సంతb¡ఖం
h�ంTం�.  ,)త జననం త-!త అదృష�ం h�ంTం�.  తన తం)0 బ-u hధ� తల� öf క�ం 
తం)0� ఎోష>., స©$>6 అuV..  పB)కమం� శ)tగణ సం)Wమం� Í)ఘగb� శ)tuల�
ఎార)·í?K ..  మం)త¦�. ఇతర E�?K ఎారం గ.M అuV..  ధనవంtN, )బహ� �N,
(��f ం¡N) º�� ¡Kb?K -.  Bజ´¦� �, Bజ కృç$>K� అuV- తమ >��� వ�I
�?K -.  సంతb, సంపbK, �ద�  ఈ Ì0ం¤ �ంø �� మం  �భం, ఏ'దశస@ బృహసN b ±ుక�
?9న�  ఫలం, అం= సంపbK hW ఉం0న, �ుగV êం6, అంట9¡◌ంVనం, �ద�  త>� వW ఉం¥§.
  )V� Dత సంపద )ఎా Kంచ�. í� తన Ö|t� నష�ం Ö¡>ం¥..
      {భ ఫ�ల అ�భవం కB� టక, కన� ºున B{ల� వ�� అన� B{�X  క��tం�.
      �-. R@ర Bc� ఉం0న, గ�f Æ�  మ�$ �»9� అuV..
      చం)��� క�å ేత hధ� త� �0న ధనం ల»¡Kం�.
 
అ�భ ఫ�MJ : క� � ణ వW � , గ-ee È�I  అ{భ ఫ�Vల� ��ం  ÇrM ''�ద�  íక ఎోవటం'' 
''అలN  సంVన)ఎా K '' వం¤ అ{భ ఫ�V�ం¥$� అం¥-.  �త>� ధనం ఇత-ల7 ఉంTం�. 
తన సf ంV�7 ఉండ�.  అం= �త>.   Rd�.  �న �W�ల> తన ధd�I  సf ంతW Ö$.. 
ఇత� ధd�I  ఇత-� అ�భ�?K -.  బË త>� వ సంతb అం= ఎ>� వ ,)t�ండ-.   చ�9
ఎ>� వ ఉండ�.  ఏ'దశన �-0 వలX ,)t. �B�-_V..  త�X తం).ల� త.u�,
È¥X ¥� �� Ö?K -.  �-ప`�� తమ ఎొట�� �� �ం,¼í-.
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f f{)>.

సపKమ ~వ {)>.

�భ ఫ�త�J :సపKమ ?@ న��� {)>. వ� � K� �ు)శమ ఫ�Vల �?K .. అaక )గంథ'-�
{భఫ�ల� y ం�-. మ�Èంతమం� అ{భ ఫ�Vల� y ం�-.సపKమ ?@ న�� ఉం0న
ఇత. ఉ�-., �క) $.,  ంV )గ¡K., ?À) $., చంచ�., ��R; Wన ) $.,
~గ� వంt.. ఇత�� ఉ�ర r�7, ఉజf ల శoరం, ఉనI త >లం మ�$ Bజ )పVపÌ క��
ఉం¥.. È�p ఎా¤ )పgస 9)త�ు Ö$గల.. అం= �)Eంb ¼->ం¥.. అb ¡ంద-..
¡ందర సf ª,.. అందª ఇత� ¡ందర సf ªపం  Ìల�న Ûూ�t� '>ం� ఉండí-.
అం= �త>. మం  ఆకర x>.. íకఎోá ఇత. ఎంత వ� వ©ర చt-డం=, ఈత� �tర� ం ìR
అందª Ûూ�tEV-. )�ష} క�'-. 'గల.. ఈత� కళ  Ìల�న రRక c2మ��
ఆక� xtEV-. ఎవ��కలహ��, �!�� ఉం0. )పసనI   tK� ¡ఖ�W ఉం¥..
ఎాట,నృత� ం, dట'� �9!- �ం¤ క� '-ల�, మ�రంజన ?ధdల� సంబంధం క��
ఉం¥.. Wన ���  �,�. �!©నంతరం, అదృష�ంక�R వ¡Kం�. అb ధన�భ� క��tం�.
సపKమ?@ న R@త {)>� Ìల�న �త>. ¡ందర, చtర అ§న పbI  ±ుక�  ¡ఖ�
ఎొందగల.. �öK ¡ఖ� త>� వW ఉండ�. �öK ¡ఖ� ప�´ర]ంW )ఎా K¡Kం�. అత� aకంW
ల»¡Kం�. �öK సÌ©ల� ఉం¥-. ఇత� పbI  >¾�B�. ~ర�   Ìల�న రతI ం వం¤ {ద7
సచF �)త గల అదృష�వంtడ§న ,)t. క��V.. సంVన ¡ఖ� సవ� ంW ల»¡Kం�.
,)tల® ��ష )õమ. !� ఎారం �ం0 ధన �భ� Áభవ ´ర ]ంW, అదృష�వంt6, ధనవంt6
'గల.. ¡ఖ సంప�I ., అb అదృష�వంt.. !హన `గ�� సకల 'ర�  �,�_V.. ~ర�
±ుక�  సంబం?>ల Ìల�న మం  ఉనI b ల»¡Kం�. {)>�� ~గసf మ� ం  Ìల�న, ¼-�
కÖo వ� వ©Bల� సఫలత ల»¡Kం�. ?రf  జ�క �షgల� మం  సఫలత ల»¡Kం�. ~B�
,)t�, ~గ?f �లవలd వ� వ©Bల�లత )ఎా Kంచటం  Ìల�న ¡ఖ �వనం క��tం�.
పర*శ �!సం, Bజ >లం� �రవ )ఎా K.
      {భ ఫ�ల అ�భవం ,-ష B{లం� మ�$ అ{భ ఫ�త�� �öK B{లం�
అ�భవం��� వ?K §.
      సపKమ ~వం� {)>. బలవంtడ§á �త>. ఒక�కనI   అaక� ~ర� � క�� ఉం¥..
     ~ర� > సపKమ ~వం�� {)>. బలవంt�á ఈ �త>B� ~గ� వb, ధనవb,
అదృష�వంtBN అutం�.
      {)>. {భ Bc�, {భ)గ©ల� �0, íక {భ)గ©ల దృÆ�� ఉం0న �త>� ~ర� త-ణ,
ఆకర xF$ంW, ¡ందరంW �లXW, )పఫô�Xత కమలం�¤ క�I � గల� అutం�.
 
అ�భ ఫ�త�J :  జన� 'లం� {)>. సపKమ ~వం� ఉం0న, �త>. ,-£ర@ 	�_V..
స� శం'$>K_V.. {)>. కళ)త?@ న�� ఉం0న �త>. అత� ంత '�.. ���®
ఆకర xణ, వ� »�రం º� సf ~వం. తన ~ర� ® Áమనస� ం, '¹ ఇతర �öK�, పరdo ఆస� K ఉండగలu.
>చ�)t�, జఝన�పల� ం గల!ª, >లటN అ§న �öKల� )õ�ు?K .. ఒక అ»�)bW¹, íక
�శ� �W� )õ�ు?K .. ~ర� � ��ం  ~o �దన ఉంTం�. {)>. �Ætడ§á �!హం
ఆలస� ¶tం�. ~B�  ¡ఖ� త>� వ. ~గ?f �N, �ు)tల �ం0 ©�. ఇత�� న.�� !తం
Ìల�న hధ క��tం�. ఇత0 శoరం� È�I  అవకB�ం¥§. 9¤ 9¤i ×కం
క��MంTం�.  ధన� ఉdI  ��  ంtt�W ◌ై ఉం¥.. ఇత�� ,)t�ండ-.
      {)>. ఎాప)గహ�ల� �0d, శ)t)గహ B{ల� í� ¹చ B{ల� ఉం0న «ుద¤ ~ర�
మరణ�, �f Î$ �!హం జ-�V§.
      {)>�� అbW ఎాప)గహ��ం= అ�క �!హ� జ-�V§.
      కB� టక�, వృcF క�, ºున��  {)>. ఉం0న, ~ర� సనI W, ఎొ.We, ¼ల�ఖం, Ûు�9కÜX,
ఎొడuW �గ�గ�¯ ¦T�, చక� � చర� ం� ¼మల మ�హరంW ఉంTం�. పbI  ?f ర @ప-B�,
కలహ) $ >Tంబం� ఎవ�� కలవ>ం�, వ� $  ప-B�W� ఉంTం�. తన Öb� ఎప6
అa'రం ఉం¯TX ì¡ÈంTం�. 
    {)>. �öK Bc!డ§á ~ర�  మం  �ణవంtB¬ ఉంTం�.
       అ�!�తంW ఉండటం, ~ర�  �ం0 �0ఎోవటం, êండవ �!హం Ö¡¼వటం, సపKమ {)>0ÖF
అ{భ ఫ�త�� ఈ )ప'ర, ఫ�త�� వృషభ�, కB� టక�, వృcF క�, మకర�, ºున�� 
అaక�W ఉండగలu. ,-ష B{లం� �ుÉన�, ధ�¡n ల� ��  అ�భం��� వ?K §. 
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       �öK Bc ±ుక�   {)>. ఉం0న ఉ·� గ� )�$స� రం. �öK B{ల�!� ఎారం మ�$ ఉ·� గ� êం6
h�ం¥§. ~గసf మ� ం నచF �.
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g gశ�

�f �శ ~వ శ�

 �భ ఫ�MJ :  ప�I ండవ ?@ నం� శ� ఉం0న �త>. ఏ'ంత ) $., సd� R� ఉండగల.
దgÜu. »^గృ©�, 'BWB�, �నసంస@� «ుద¬న !¤� సంబంధం ఉండగల�. ఇత.
�పKob� ధన సంచ$ం Ö$గల.. �పKÁున ఉ·� గం, á�క§న ప�ల� �భం ఉండగల�.
శతృహంt�, కj-0�W $�� � Ö$గల.. శ� వ�  ?@ నం� ఉనI ం�వలన ఇత.
జనసÌ©�� �తృతf ం వ�?K ..
       శ� లగI {�, వ� $?@ నం� ఉం0న �త>. శ)t �dశ>_V.. $�� ల �f B
ధనవంt_V..
      శ� లగI {�, వ� $?@ నం� ఉం0న �త>. పB§ *శంÛ> X అక� డ )పస�I _V..
 
అ�భ ఫ�MJ : ~త- íక, R�e �0 , {భ 'B� ల� కk-_V.. Ì-Y., �ర 7�., వంచ>6
'గల.. ఈ �త>. ఎా , ©న అంW� కల!.. �గ�ల¡6 'గల.. ఇత0 అ»- 
కౄర'B� ల� ఉండగల�. ఏ�d అంగం స�Wíకఎోవటం, í� �రగటం వలన సరf � �ఃét�
ఉండగల. ప�I ండవ ?@ నం� గల శ� వలన ఇత. అ�9d� గల, ��� . 'గల.. 9ంస,
మ�B�� 9�ంÖ!.. õుXØÓ ల ?ంగత� ం ¼->�!., ఎాప కB� స>K., పbt6 'గల..
ఇత. కృతఘI ., వ� సనప-., కT~R, అ�శf స¹$., బద7క¡K6 'గల.. స� !� >��
ఉండగల. ప�I ండవ ?@ నం� శ� ఉం0న �)త zW� íక మందదృÆ� í�  నI  కmX కల!�
ఉండగల. మbíకఎోవటం, ఉd� దం, రక K �'రం వం¤ !� À�ం¥§. కండBల జrÕ �ం¥§.
�డల� >-,�ం¥§. అనవసర, ఖ-F �, వ� ర @ం వ� $ం ÖR �ఃétడuV..
�£� B� ల� ధనవ� $ం Ö$గల.. బంÀuల� Áరం. సf జ�� dశన¶V.. �పK శ)tuల
'రణంW )పగb� స� అవz�� ఏరN .Mం¥§. ఏ�d ప{u వలన ðబÕ b� )ప9దం ఉం�. తన
Ötల� V� నష�ం క�గ Ö¡>ం¥.. అ�� త!సం, 'B!సం, �ష )ప`గం, ¹�ప�ందల వలన
n��� Û�X �n న కష�ం �� సంభ�¡Kం�. శ� వలన ?�రణంW º- ఉ�öనంW ¼శ ´�తంW
ఉం0న )పవృbK క�� ఉం¥-. �>లవలన అవ9�tEV-. శ)tuల �f B పB;tEV-.
ప�I ండవ ?@ నం�� శ�వలన �త>. దg	�., సf కర� 	�., ¡ఖ	�., అంగ	�6
'గల..
       శ� ఎాప)గ©లÖ �0t6 మ�$ BcÖ బల	�6 అ§á అ{భ ఫ�V� Î)వంW
ఉండగలu.
     ఎాప)గ©� �డ§á మరwనంతరం నర'�� ÛడV-.
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h hBËu

షష�మ ~వస@ BËu

�భ ఫ�MJ : ఆరవ ?@ నం� BËu అ�ష� �!ర>. అ�I  అ�£�N �రం Ö?K .. సంకట
�dశ>.. ఆరవ ?@ న, BËu వలన �త>. )పబల పB)కమవంt., శ� K సంప�I 6 అuV..
ఉ�ర హృద$., <ర� వంt., R@ర tK., �ు��, r�7మంt6 అuV.. ?హRక 'B� �
Ö?K .. ïదp ïదp ప�� Ö?K .. ఆzగ� వంతÁున శoరం, zగర�తÁున బలE¾, �B�$�� 6
అuV.. �త>. శ)tdశ>., శ)tహంత, శ)t �జ$6 అuV.. శ)tuల �ం0
క£� �ండu. B¦� �ర�ంచబ0, �2� b గల!_V.. Bజకృప ఉండగల�. �ధB� ల �f B
�భం, ధన )ఎా K క��tం�. ఆరవ ?@ న, BËu మ��ల> õుXచÓ  B¦ల �f B ధన �భం
క��?K .. అaక�W ధనవంt_V.. ఇత0� !హd��, ఆభరw�, అaక�W డoÕ , ~గ� ం
ఉండవØF �. BËu� hT {భ)గ©� �0á ధన¡ఖం ఉండగల�. అaక�W క¾�.,
¡ఖవంt6 అuV.. ~ర�  మం �.
      BËu, శ� íకÊtuబలవంt¬á �త>� ఇంట Ãð�ం¥§.
 
అ�భ ఫ�MJ :  �త>. అ)గ>లం� జ�� ?K .. బల	�., r�7	�., 9తృ  తృ ·Æ
అuV.. వ� »�� అuV.. �uI  )�æ వ� >Kల� Áు)b ఉండగల�. õుXØF � అం= �*Í$ల�
ఉండగల�. శ)t�0t.. న.�� hధ. క¤ )ప*శం zగ �0తం. క.,� )వw�ం¥§.
దంV�, ïదpuN zగమ$ం అuV§. 9న íక Oకల� ఉ·� గం వ¡Kం�. BËu ఉ·� W�7
·హద'�'.. )పగb కష�ం ºుదల»¡Kం�. ïనx/ వలన ¡ఖం. ¹చ వృbK Ö?K .. ఇత. �ర @�.,
pంగ అuV.. hల� ం స�We  గడవ�. �Æ�త��Kం�.  Eచhధ, నఖ �షం )పస�¡Kం�. మRష�
zW�� క��V§.
      BËu కౄర)గహ �0t. అ§á �త>. Ì)త ండ !� a �0t. అuV..
       ,-ష Bc ±ుక�  షష�ం� BËu ఉం0న ±డల )iడ�X  ðబÕ �తగలవØF . ఎో� వం¤ ఆట�X
ðబÕ � తగలటంవలన కష�ం కలగవØF .
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i iÊtu

�f దశ ~వ,Êtu

�భ ఫ�MJ : ప�I ండవ ?p న,Êtu ఉతKzతKB ఉనI b )ప�త, కqX  అందంW ఉండవØF �.
మం  �ద�  ఎొం�V.. �త>.. B¦ �ం0 ¡ఖ, సd� న, ఐశf ర�  )ఎా  K క� E)సతK¦�. B¦�
సంప�I �V.. శ)tuల� పB;t� Ö?K .. శ)tuల� dశనం Ö?K .. !ద�!�ల�
సరf � ఐశf ర�  �జ$. ధనం సV� B� ల�� ��$క Kం అutం�. ఈ వ� � K Br�
ఐశf ర� వంt� B¦�Ã ఖ-F Ö?K ..
      ఉచF  íక సf గృహం� í� �-u� క�å ేత ��ష `గ�, ?À మ�$ ;áం)�$ )పవృbK
క�� ఉండగల.. 
 
 అ�భ ఫ�MJ :  జన� లగI ం �ం0 ప�I ండవ ?p నం�Êtu వ� � K� అసత� వంt. మ�$
ÛూసW�W� Ö?K .. చంచల r�p Aర Kతf ం, Ûూసం, అ�శf స¹$త మ�$ �త )õV�ల
��ం  ��¡>� )పజల� Ûూసం Ö9!6 అuV.. అధ�., )త,N . �-�X  b�Ã!.,
$దpం� Ä-u, {భ'ర�  ర�t6 అuV.. మన¡� అEంb వ� $ప-., �ర p�., ��., 
 Rdo అuV.. తన ´Bf � Dత ఆRK� Ç. ప�� ఖ-F  Ö$ట వలన నష�ం. కం¤ zWల�
hధపడV.. d» దగ eర, )�ం� ~Wల� zW�ం¥§. �హ� ~Wల� !� À�, '�X, ఎా��!� a
)గసKం అuV§. �ున9మ �ం0 ¡ఖం ఉండ�. ఈ �త>. అaక�W )ప!సం Ö?K ..
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  ~!aపb ఫలం

 p̂ దశ Zవ�న  ల� ేన�X 
               ��ుశ సం�V�?రం  ౼
                          ल�ेश ¸यगे चाµे िश�िव�ािवशारद: ।
                  द्यू ती चौरो महा	ोधी परभाया�ितभोगकृत।।
            9న?గo అ�?రం  ౼
                          �ादशगे मूित�पतौ कटुकव�म�परोऽशुभो नीच:।
                                 मानो सहगोÀीिभिव�देश गो द�भूïनर:।।
                      గర e సం�V�?రం  ౼
                          �ादशगे ल�पतौ पटुवाग वाचं करोित कण�िहतम्।
                             सहगोÀकैरिमिलतं िवदेशगं िव�भोïारम।
    �f దశ ?@ నం� లWI aపb ఉం= �త>. cలN ��� ¼��. rద�, pంగ, అb)¼a,పర�öK '�>6
అuV..  �త>. Çడûప�� Ö9!..  అ{ú., ¹Ø., అ»9�, బంÀవల� �*Eల> �sÝ !.. 
దతK,)t�W �Wల> భ�?K ..  అbW 9¥X డటం� చt-., �నtం, అ§న 9ట�
9¥X ¯!.,బంÀuల �ం0 �రంW ఉం¯!., �*Í g)b>. ధd�I  అ�భ�ంÖ!6 అuV..
అ�I  వ� వ©B� «ుదట �క¤?K §.  ధనం Öb�� B�, అప� Îరu, అ�క సంక¥�ం¥§. Ç.
9Be ల� ప$�?K ..
అ�భవం: లWI aపb శ� అ§á {భ ఫ�V�ం¥§.

p̂ దశ � నంB ధ��X
               ��ుశ సం�V�?రం  ౼
                        धनेशे ¸यगे मानी साहसी धनविज�त:।
                        िव	मी नृपमेखवासी óे�पुÀसुखं न िह ।।
                $వdత'�?రం  ౼
                        िवदेशगो दुµमना ¸यािûतो Ý¸ािधप: पापरतो जडाòा।
                        कापािलको �े´जनािभसï: क्ूररोितचौरो बलवान् नर: Äात्।।
               గర e సం�త అ�?ర�  ౼
                        �ादशगे Ýिवणपतावµकपाली िवदेसऋÌÍ�।
                        दु�मा� कूरÕहे सौñÕहे संÕािमक: पुÉष:।।
               9న?గ� అ�?రం  ౼
                        Ýिवणपतौ ¸यलीने पुÉष: कृपणो धनविज�त: 	ूरे।
                        सौñे लाभालाभÅातो नरो भवे�ात:।◌ं
      �f ధశ ~వం� ధ�{.ం= వ� � K అ»9�, ?హR, పB)కమవంt., Bజ¹b� చt-. '¹ �ర p�.
అuV.. ఇత0� |� ష� ,)t� ¡ఖం ఉండ�. �*శం ÛÜÝ !., ��� ., Ì-Y., 'ఎా�>.
(Ù)ద*వతల> నరబ� ఇÖF !.) õుXØF ల� క�RÛు�R ఉం¯!., �ర p$., pంగ, బలవంt.
అuV..
అ�భవం:ధ�{.  శ� అ§న �త>.  Rd�, �ర p�. అ§ Ç.ప�� Ö9 ఎాఖం0 అuV..
�*శం� ధdర Dన Ö?K ..
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తృ¯��X ఏ"దశ � నంB
               ��ుశ సం�V�?రం  ౼
                        तृतीयेशे तनौ लाभे �भुजािज�तिवतवान्।
                        सुखो कृशो महा	ोधी साहसी जनसेवक:।।
              $వdత'�?రం  ౼
                        सहजपे शुभलाभपरा	मी भवगते सुतबºुिभरÌ�त:।
                        नृपितनािभमतो िवजयी नरो ब�लभोगयुतो िनपुण: सदा।।
               గర e సం�V�?రం  ౼
                        लाभÚथ: सहजेश: सुबाºवं राजिÈयं नर कुÉते।
                        पुÉषबºुषु पूóं सेवा िभधाियनं भोगिनरतंच।।
    తృáQ{. �భ ?p నం�  ఉం0న �త>. తన సf $ం కృÆ� ధనవంt_V.. ¡ఖ
ప¯!., �రÕ �., అb)¼�, ?హR, ఓ కW 9వ Ö9!. అuV.. మం  �భం ఎొం*!.
పB)కమవంt., బం�,)త స�t., Bజసd� �t., �జ$. ప�కBల ¡ఖం ఎొం*!.
అuV.. !� ఎారం� ధనం సంd�?K .. )Í మంt. అuV.. �ు)త ¡ఖ )ఎా K ధనవంt.,
పB)కమవంt. అuV..
 

అష�మంB చi� ేథ�X
��ుశ సం�V�?రం  ౼
                       सुखेशे ¸यर�Úथे सुखहीनो भवेÒर:।
                       िपतृसौÅं भवेद� दीघा�युजा�यते धुर्वम्।।
              $వdత'�?రం  ౼
                       मृितगते सÉजोËुपतौ नर: सुखयुत: िपतृमातृसुखा�क:।
                       भवित वाहननाशकर: शुभे खलखगेितसमागमनाशक:।।
               గర e �త'�?ర�  ౼
                       िछÝगते तुय�पतौ कूुरं रोगाÌ�तं दिगÝं वा ।
                       दु�म�परं मृÐुिÈय मथवा मानवं कुÉते।।
     అష�మం� చtWేథ{.ం= �త>. ¡ఖపడ�.  తృ¡ఖం త>� వ. ఇత. �B�$u. 
త�Xతం).ల ¡ఖం త>� వ.  అక�  ÇóXళ X ¡ఖం నష�¶tం�.  ఇత. !� a)గ¡K. అuV.. 
చtWేథ{. ఎాప)గహÁుá ~ర�  íక �ు)త �`గం ఉంTం�.  కృ-., z� ద�)�., �B��,
ఆV� Âతం క��ంØ>�!6 అuV..  ��ు� �vపKÁున ధనం ల»¡Kం�.  ఆ� @కR@b
h�ంTం�. త�X, బంÀవ� ¡ఖం త>� వ.  ఆzగ� ం h�ండ�. 
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సప{మంB పంచ[ు�X
              ఫల� '�?రం  ౼
                      दारेशे सुतगे ÈणµविनतोऽपुÀोथवाधीáरी द्यू ने वा ।
                      िनधनेáरोिप कुÉते पüीिवनाशं �ुवम्।।
               ��ుశ సం�V�Eరం  ౼
                      सुतेशे कामगे मानी सव�धम�समÌ�त:।
                      तंुगयिµतनु:�ामी भÌïयुï� तेजसा।।
              $వన �త'�?రం  ౼
                      मदनगàनयÚथलनायक: सुभगपुÀवती दियता भवेत्।
                      �जनभÌïरता िÈयवािदनी सुजनशीलवती तनुमÇमा।।
               గర e �త'�?ర� ౼
                      तनयपतौ स�मगे सुÀसूता सुभगाथ दैवरता।
                      गुÉभïा िÈयवचना स´ीला त�सय जायते दियता।।
      పంచ�ు{. సపKమం�  ఉం0న ~ర�  మరæ¡Kం�.  �త>. అ»9�, సరf  ధB� ల�
�ర�ంÖ!.,  ఎొడuW, అa'�, భ>K6, áజRf  అuV. ఇత0 పbI  స���, మÀర ~Æ,
,)t� అందంW ఉం0, �వ, �-భ>KEV-.  ఇత0 ~ర�  �ందర� వb,,)త$త, బంÀ
)õమగల�, మÀర ~Ææ, స���, మధ�  రకం ఎొడu గల� అutం�.  అదృ£��I  నõు� �,
సtN )t� గల� అutం�.  ~ర�  ��Áన�.  �� న చరF  Ö?K .,  ,)త ¡ఖం ఉంTం�.  !� ఎారం
íక d� $!ద వృbK� ���W మనస�¼గ��V-.  పB)కమవంt., ధనవంt6 అuV..

అ�భవం :  పంచ�ు{. {)>. అ§న ±డల ®� F న {భ ఫ�త��ం¥§.

సప{మ �d నంB �ష��X
               ��ుశ సం�V�Eరం  ౼
                          ष�ेशे स�म· लाभे ल�े वा पशुमान् भवेत्।
                          धनवान् गु�ान् मानी साहसी पुÀविज�त:।।
              $వన �త'�?రం  ౼
                          अÆरपतौ मदने खलसंयुते Èवरकामभरा विनतायुतम्।
                          ब�लवादकरो िवषसेवक: शुभखगे ब�लाभसुताÌ�त:।।
               గర e �త'�?ర� ౼
                          अिहतपतौ स�मगे क्ूररे भाया� िवरोिधनी च×ा।
                          तापकरी !थ साñे व"ा वा गभ�पतनपरा।।
    uష�{. సపKమం�  ఉం0న �త>. ధనవంt., �ణవంt., అ»9�,?హR, ప{ఎాల>.,
'� ,)త	�6 అuV..  uష�{. ఎాప)గహ$t�á పbI  '�>B� అutం�. �త>.
!·ప!�� Ö9!. అuV..  �షం b� )ప9దం ఉం�.  {భ)గ©� అ§న ±డల అb �భం,
,)త$>K6 అuV..
      uష�{. ఎాప)గహం అ§న ±డల (ర�, >జ, శ�) పbI  ðబÕ �¯�, కౄ-B�, క£� � క��ంÖ�
అutం�.
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wభ �d నంB సప{[ు�X
               ��ుశ సం�V�?రం  ౼
                            द्यू नेशे सहजे लाभे मृतपुÀोिप जायते।
                            कदािचत् जीवित कøा प�ात् पुÀोिपत जीवित।।
              $వన �త'�?రం  ౼
                            भवगते तु कलÀपतौ सदा �दियता िÈयकृ# तथ सती।
                            अनुचरी �धवÄ सुशीिलनी वसुमती कलना िपतृसं$ा।।
               గర e �త'�?రం  ౼
                            लाभÚथे जायेशे भïा åपाÌ�ता सुशीला च।
                            दियता पÆरणीता Äाद् िम्रयते सा च Èसवसमये।।
     సపK�ు{. �భ ?@ నం�  ఉం0న �త>� ,)t� జ�� yK � మరæ?K -.  '¹ ,)bక� ��ం 
ఉం¥-.  ఆ V-!త జ�� ం న ,)t� �� ��ం  ఉం¥-.  ~ర�  భర K� అaక )õ�ు¡Kం�. 
భర K 9ట �ంTం�.  స� ��æ, ధనవంtB� తం)0 �ష$ం� సం*హం ఉంTం�.  ~ర�
�ందర� వb, ¡Íల, ) $,)õ�ుంÖ� అ§d )పyb� మరæంÖ అవ'శం ఉం�.  సంVd��
కష�ం, ధన,,)త , �ు)V�ల ¡ఖం అ�ుతంW ఉంTం�.
అ�భవం: సపK�ు{. చం)�. అ§న ±డల ®� F న {భ ఫ�త��ం¥§.

సప{[ుశంB అష�Onప&
               ��ుశ సం�V�?రం ౼
                            अµमेशे तनौ कामे भाया��यं समािदशेत्।
                            िवÜुÝोहरतो िनÐं %णरोग: Èजायते।।
              $వన �త'�?రం ౼
                            मदनगेऽµमपेऽिप च गु&Éक् कृपणदुµकुशीलजनिÈय:।
                            खलखगैब��पापिवरोधकृत् Èमदया िÑितजेन च शाñित।।
               గర e �తకం మ�$ 9న?గ� అ�?రం ౼
                            मृÐुपतौ स�मगे दुµ कुलÔीिÈयो गुद¸ािध:।
                            	ूरे भाया� �ेषी कलÀदोषात् मृित लभते।।
     అష�9aపb సపKమం� ఉం0dత>�� êం. �!©� అuV§.  �వ �za అ§, )వణ zWల�
�0t_V.. ఇత0� �పK zW�ం¥§.
      ఇత.  Rd�, ���N,�B�-ల> ) $., అష�9aపb ఎాప)గ©ల§á (ర�, >¦,శ�)
అaక ఎాపం, �zధం ఉండవØF �.
అ�భవం: అష�9aపb ర� అ§న ±డల ®� F న అ{భ ఫ�త�� ఉండగలu.
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సప{మ �d నంB నవ[ు�X
               ��ుశ సం�V�?రం  ౼
                            भाþेशे स�मे ल�े गुणवान् पशुमान् भवेत्।
                            कदािचÒभवेत् िसÌÍय�त् काय� कतु�िमÌ'(त।।
               $వన �త'�?రం  ౼
                            नवमपे मदगे विनतासुखं वचनकृत् चतुरा धनसंयुता।
                            भवित रागवित िकल सुÞरी सुकृतकम�रता ब�शीलवान्।।
               గర e �తకం మ�$ 9న?గ� అ�?రం  ౼
                           यवनजातक जैसा वण�न है।
    నవ�ు{. సపKమం� ఉం0dత>. �ణవంt. అuV.. ప{ఎాలన Ö$గల..  È�I  È�I
?-X అ�>నI  ప�� జరగu.  ఇత. స���, �öK ¡ఖం ఎొం*!., ~ర�  అ�� ఎాలన Ö¡Kం�. 
సంప�I B�, )õ�ుంÖ�, ¡ంద� ,ణ�  'B� ల� అ»- గల� అutం�.  �త>. ¡�ర �
g)త� Ö$గల..  ~ర�  ~గ� వb, �!©నంతరం అదృష�ం క�R వ¡Kం�.

సప{మ �d న�నంW దశ[ు�X
               ��ుశ సం�V�?రం  ౼
                            धने मदे च सहजे कम)शो यिद सÌÚथत:।
                            मन�ी गुणवान् कामी सÐधम�समÌ�त:।।
               $వన �త'�?రం  ౼
                            सुतवती ब�åपसमÌ�ता रमणमातÆर भÌïसमÌ�ता।
                            भवित तÄ जनÄ िनर¼र िÈयतमाËरपे दियतागते।।
              గర e �తకం మ�$ 9న?గ� అ�?రం  ౼
                          यवनजातक जैसा वण�न है।
    దశ�ు{. సపKమం�ఉం0dత>. అ»మdఇ, �ణవంt., '�>., సత� ం మ�$
ధర� $t. అuV.. ~ర�  ,)తపb, అb ¡ంద�, అతKWర® భi K గల� అutం�.  వృbKoV�  �*శ
పర� టన, �ర �ర )ప*Eల� !� ఎారం, ¼-� మ�$ ~గసf మ�  వ� వ©BN ఉండవØF �. 
å ేవచÓ W ఉం¥..
అ�భవం: దశ�ు{. {)>. అ§న ±డల ®�చF న {భ ఫ�త�� ఉండగలu
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అష�మ�d నంB w*�X
               ��ుశ సం�V�?రం  ౼
                          लाभेशे स�मे र�े भाया� तÄ �åपवान्।
                          उदरो घनवान् कामी भूसुरो भवित धुर्वम्।।
               $వన �త'�?రం  ౼
                          ब�लरोगयुत� तथा शुभ: खचर एविमदं ददते फलम्।
                          भवपतौ मृितगे ÆरपुवृÞतो िवपुलवैरकर� सदा नर:।।
                గర e �తకం మ�$ 9న?గ� అ�?రం౼
                          रोगी होना इतना ही फल बताया है।
     �v{. అష�మం� ఉం0dత>� ~ర�  �ందర� వb అutం�.  �త>. ఉ�-.,
ధనవంt., '�>., పృwివ® *u��W ఉం¥.. {భ)గ©�ం= అaక !� Àలం¥§,
మ�$ శ)tuల� Áరం ఉండగల�.  �పKధనం, !ర¡� í� ధనం, )శమ í>ం� ల»?K §.
అ�భవం:�v{. >¦. అ§న ±డల ®� F న ఫ�V� అaకంW ఉండవØF �.

వ� ��X wభ �d నంB
               ��ుశ సం�V�?రం  ౼
                       ¸येशे दशमे लाभे पुÀसौÅं भवेÒिहं ।
                       मिणमािणîमुïािभध�नं िकंचित् समालभेत।।
               $వన �త'�?రం  ౼
                       धनयुतो ब�जीिवतयुक् पुमान् न च खल: Èमद� उदारघी:।
                       भवगे सित सÐवाक् सकलकाय�कर: िÈयवाग् भवेत्।।
                గర e �తకం మ�$ 9న?గ� అ�?రం౼
                       यवनजातक जैसा वण�न है, िसफ�  अपने Úथान म· 
                       ûे� व ÈिसÍ होना इतना फल अिधक बताया है।
     వ� Q{. �భం� ఉం0dత>�� ,)త ¡ఖం ఉండ�.  వ)��, నగ�, �V� � ఆ� ªపం�
Èంత ధనం ల»¡Kం�. �త>. ధ�>., స���,  �నం�., ఉ�-., సత� )వôt6, సకల
'B� N Ö9!., మÀర ~P అuV..  తన?@ నం� )��� ., )పR�76 అuV..  ఇత0 ïదp
�~�ండu .  �ు)tలవలనన క£� �ం¥§
అ�భవం: వ� Q{. �-u అ§న ±డల ®� F న {భ ఫ�త�� ఉండగలu.
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 Êం)�క�ంపబ0న శ� K, �)గతK� �0న కపటతf ��, $� K� వ� వహ�ంØ సంకరÁున
�ణగణ�ల� ºు- తల న 'ర� �� �ర�-ట> అలసట Çందక ఉం.!�, ºు
>Tంబ�� గ.,ట> కòన�W, దgర�త�W ¼-!- అ��-.  ºు వృbK$ం�,
అ�¼� మ�$ ఆశF ర� � క��ంØ 9రe�ంల� ధన�, ఆ�ర�� ఎొం�, అ�హ� �W
ఒ0�.>ల� �0 ఉండగల�, మ�$ �ు��  �పKÁున ��ష పద7tల> )ఎోతn �ంØట
ఉండగల�.  మర� మ� సమస� ల> ��BT ంbకరమ� �!రణ / స9�న Ô,ణ� �ం.
!ర��-.  (ఉ�హరణ� శoర�� క�Rఎో§ జ�� ం న కవలల� �డ�$ 9రe�
వం¤�.)  �ు�� � ఉ)*కవంt�W �>�  ºుద ¼ప� È�I  సమ$�లం� అసహన��
వ� వహ�ంØట వలన, �ÐN టకర ప�wమ��, ఫ�త�� ఉండగలu.  '�, ఇత-ల> బË
కష�తర�W ఉం. �పత� ర íక )ప9దకర పరR@tల� ఎ�Ú� � సమర @త ఉండగల�.  ºు
Ô,ణ� �� ��`�ంØ సందరT �లం� R@ర�W ఉనI తÁున íక బలమ� సంకలN ��
సందBT �?ర�W 'వలRన�, �ఖ� మ�న� ఎ-�!� ఉం�-. 
 
 ºు- మం  సf ~వ�� గణన )పకృb� ఉం�-. ºు- yదంT B§వó అ�చ-ల�
ఆక� xంØ�-. సంబంధ�� సృ;ంØట> అత� ంత ఆõ^ కల!-. ºు- ��f �ర Áఖ�
కల!-. ºు- ఉVn హ�, ఆనందంW ఉం.!-. ºు- సంఘ �u�. ºు- ©స� ) $�.
ºు> హస� �నం� మం  అవWహన కల!-. ºు- $� Kవంతమ� చమV� ర� కల!-.
ºు- ప�R7tల )ప~వ�ల� అంచd �$ట$ం� ఆE!��. ºు- క�,Y� తన�
కల!-. å ేనహÍలతf � ºు వ� � Kతf �� ఒక �ఖ�  ~గ�. 
 
 ºు- సహ$� Ö$!-. ºు- ఇత-ల> �భ�$క�W ఉం.ట> ºల�నంత ఎ>� వ
మం�� ºు- ÖపT� 'ర� �లం� క�,È�ట Ö$�-. ºు !తn ల� ´�త Ôజ�
�-eణ��న�I  !¤� బల	నపరØ�.◌ః ºు- కలN d?మర7� � కల!-. 
 
 ºు- ప�$ం� బ�p¬ ఉం�-. ºు 'ర� �� íక ºు అ»వృ�p Èర> 9వ Ö$!-
ఉండన,N . ºు- బË పT�దలW ఉం�-. ºు- ప�R@t� కòన�W 9�న Èల� )కమc^ణ
ïంØ>� y�>� వó ఎోB.�-. ºు- �ష� ళంక�W, �)గతKW వ� వహ�ంØ!-. ºు-
)పEంతమ� వ� � KW ఉం�-. ºు- Eంత��, Eంb� )õ�ుంØ )పకృb కల!-. ºు- �త�
వ� � Kతf � కల వ� � K. 
 
 ºు- ¹bవంతమ� ధర� � కల!-. ºు> d� $�నం� �హ� కల!�, ºు ±డల '�,
ఇత-ల ±డల '¹ అd� $�W వ� Kం న ఆ)గ©�శ�� ఎొందగల!ర��-. ºు-
�$మబద7�W ఉం.ట వలన �~§ంØ>� Bగల-. ºు- ��చన కల ఆచరF$
సంస� రణ !�W �పX!త� క ?ం�ుక 9-N � Î¡>Bగల సమ-@�W ఉం�-. ºు అంతర eత
నu� క�ల íక �Ef స�ల� ప�Ö$!�, !¤� భ$� వలన �zaంచ� ±డల
)ప`జనమ� íక �భ� ఎొందగల-. ºు- ఎ¤� �ష$�నÔన� �tగ ప�Í�ం ,
'రణ�� ��¡È�ట ఇష�ప.!�W ఉం�-. ºు- సf $ంశ� K® నu� క�� öf $
9రe �1 pశకతf �� 'రw'రణ ��క�� íక ��క Ácష� z�� డంభ� í>ండగ
తf �తగb� ప� Ö$!ర��-. ºు- ��Áన!-. È�I  సందరT �లం�
మం)Vంగబద7�W, r�7, ��క� మ�$ ���áటల� �ం�> ÛళÝ గల-. 
 
 ºు- �¡>ఎోu తతf ��, <ర� �W, )ప9ధకరమ� ప�లం� వ� KంØట> ఇష��
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 కల!-. ºు- ºు$ం� నu� క�, <ర� � కల!-. ºు- )ప`జక�W, అత� ంత ¡�I త� మ�$
~!�శ�ల� త�� ంØట �రT ంధ´�త�W $� KW వ� వహ�ంØ!-. ºు- R@ర�W Çప!-. ºు-
బË )õరక శ� K కల!-. �ు�� � Bేలశవంత�ల� ప�R@tల� అaగ�ుంచవØF  మ�$ È�I
సమ$�లం� �oT bW ఉం�-. ºు hధ� తల� �ర�-F ట> ��వ� శ� Kవంతమ� ఒbK0� బల�W
ఉప`�ంØ�-. ºు- {ర� వంt�. ºు ��త�� ��F  ఉం. దృకN ద� వలన, ºు ల^� ��
!సK�క�W ఉండగలu. ºు- )ప`జ>� మ�$ $�ర@!�� మ�$ ?f ర 7́ �త అa'ర�న7
త ంØ!-. ºు> అర üత ఉనI ¤� �� Kం,� ?aంØట> అర üత కల!-. 
 
 ºు- ఎొగ-W/�రహం'-�W ఉండగల-. È�I  సమ$�లం� అమB� దకర�W íక గరf �W,
ఇత-ల� Ûు N ంØట� �ర X̂ � � Ö$�-. ºు )×తల �ష$�న )శద7 కల!-. ºు- )పb�లమ�
ప�R@tల� సమర7�W ఎ�Ú� �!�, ఇరt� !¤� అaగ�ుంØట> 9రe�� ì,!ర��-.
ºు- ?f  I >�. ºు- ఎక� 0� Û>Ý న� ఆ� 7క అ»వృ�7� అవ'శ�ల� ìడగల-. 
 
 �బద7త, )కమc^ణ మ�$ R@రతf �� అ�న� ºు బల�W ఉండకఎోవØF �. అనవసరమ�
�ష$�ల� ప�త� ;ం  ºు ��త�� ¡లభతర�W గ., �ధ�న 9-F È�!� ఉం�-. ºు-
ఏ'ంతమ� మ�$ సం�ర�í� )ప*శ�ల ఎడ ఆక� xంపబ.!-. 
 
 ºు öf $ )ప`జన�ల� ��ం  �)గతK కల!-. ºు- అ.û¼í�/�)గ�ంచí� �ధ�W È�I
సమ$�లం�, ¼�క�, 'ం^� కల!�W ఉం�-. ºు- ఒక �ర ]$� Ö¡>నI  త-!త అ¤�
�ర ]$´రf క ల^� �ల� ?aంØట> ºు శ� K$>K� అ�I $ Êం)�క�ంపగల-. 
 
 ºు- అభ� ంతర��, సf $ం �$ంతృతf ��ం.!�న�, ఎలXప. ఉప`�ంచ>ం� ఉం�-.
మృ�వ� !- మ�$ ��� �W ఉం0 B)b�ళలం� ఉ�X సవంత�W ఉం.!ర��-. ºు-
రహస� �W Ö$ సమ$�లం� )ప~వవంత�W ప� Ö$గల-. ºు- అంద�±ుక�  అసహ� ´�త
రహస� �ల� జ�  K$ం� ఉంØÈ�!-. ºు- ?f ర 7ప-�. 
 
 ºు- సహన� � ం  ఉం�-. ºు- ¼ప�న> �� అ� బల	నత కల!-. ºు- ప� ´� K
Ö§ంØట> �0 ´రf క�W వ� Kంt-. ºు- ఇత-ల> ఉనI �, ºు>� 'వల$న� !� Ûూమ�
కల!�, మ�$ అ¤� ~వన� వ� KంØ సమ$�లం� అసంతృ K� ఉం. ఆ�చన� కల!ర��-.
ºు- ^�ుంపగల- '� మర ఎోuట అ?ధ� �. ºు- �0 Ö$!�W/ఎ�Ú� �ట> Rద7�W
ఉం.!�W ఉం�-. 
 
 ºు- h©ట�W దృఢ�W వ� KంØట> సం*�ంØ!�, బలవంత�W అTX వ� KంచవలR వ F న
సమ$�లం�, బల	నపరØన�W మ�$ ఒbK0 క��ంØ సందరT �లం� ఉం.ట క�4ం�-.
ºు- R�e íక «ుహ9ట ప.!�W ఉండవØF . 
 
 అaకÁున hధ� త� ºు® >ంగ�$ )ప~వ� వ�ంచగలu. ºు> ఉం. శ� K$>Kల ?@ § ºు
బల	నతW ఉం0, È�I  సమ$�లం� ఉ�1N రణ, )ప`జdరpక��W అవసరమ� !�W
ఉండగల-. ºు- అ�, త N న �రం� వó, కయ� �న> '��uf ట> ఎ�- ìØ!�W ఉం�-. 
 
 ºు- అd� తమ�, అర 7�í� వ� వ©ర�� మ�$ కళంక´�త వ� వ©ర��, ºు> ఎ¤� �భ��
Ö�రF u, అ�న� అంKక�ం , )గ�ం న ±డల ºు> �ు� జ-��. ºు- hహ� ªప�
సంత�ంØÈ�ట> 9రeదరÞ క�W ఉనI  ఉనI త శ� Kవంtల>, సహక�ంØట �రf వలRన అవసర�
ఉనI !-. 
 
 ºు- సహజ�W ఆనంద�W ఉం�-. ºు- ��తన�న )పథమ íక ´రf  ~గ�న ఆనంద�W
ఉం.ట í>ం0న�, త-!b ~గ�న బ¾$�W, ఆనంద�W ఉం�-. 
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 ºు- న�, మ�$ ప¡, కలగ�Rన �ు)శమ వర ]�న ఉనI  ¦T� కల!�W ఉండవØF �. ºు- B�
రం� ¦T� కల!�W ఉండవØF . ºు- ఎ-, |$ కల చర� � కల!�W ఉండవØF . ºు �$
ఎా�ఎో$� �వర ]�W ఉం. �ధ�న ఉండగల�. ºు- E� మవర ] |$ కల!-. ºు కÜÝ
ఆకర xF$�W ఉండగలu. ఏ�న� �-K '� W$, మచF  '� ºు �ఖ�నం� ఉండవØF . ºు
 క� � బ¾$�W ఉండగలu. 
 
 ºు- ఆకర xF$�W కనప.!-. 
 
 ºు- !సKవ�W ఉం.��కనI , ఎ>� వ dగ�క >Tంబ� నం� జ�� ం న !�వó కనప.�-. 
 
 ºు- అనర eళ�W 9¥X . శ� Kవంt�W ఉండవØF �. ºు- మÀర�W/bయ� W 9¥X .!-. ºు-
వ� � K $ం� '�, వ¡Ku నం� '�, ఉనI ¤� `గ� త, అ`గ� తల� చక� W �డ�R, ఉనI � ఉనI TX
9¥X .ట� �-N  కల!-. 
 
 ºు- !�ంØట $ం� «ు�e ì,!�, ఇత-ల� ఉం. �!ద�లం�, �జ$�నం� !�W
ఉం�-. ºు >ం. అత� ంత బ¾$మ� నu� క�ల� )పbâంâంప Ö$!�న�, అ¤�� ?f గbంచ�
)×త� ఉం.ట క�4నగల-. 
 
 ఇత-� ఎTX ��ంచవóన�ట� ��F  �వర�W, అ�క �ష$�ల ��F  ఉపd� స�� ఇØF �-.

 
 �ు��  ºు- �ష� పట�W ~వ�ల� వ� క KపరØట>, �ు��  అఎార 7� Ö¡¼గలర�  భ$�
ÛdI .ట వలన, కష��W ఉండగల�. 
 
 ºు- అd�ర 7మ� �ధ�� 9¥X .!- ºు 9టల® ºు> �$ం)తణ ఉండక, అd� త�W ºు-
ఏ� 'వల$� ÛళÝ గ>� �-. 
 
 �ు��  ºు- �డమరØ సమ$�లం�, అ�I �ళ� ��§ÎW ఉం.ట> �)గతK వ�ంచం0. 
   
 

 
 
 
 
 'ర� �Bf హక వర e )పవృbK/మన¡ కల!�W, )పúతf  ప� Î-® R@రమ� అ»)ఎా$�� కల!-,
?�రణ�W సద»)ఎా$� í�. 
 
 ºు- మ�బల� కల!-. ºు- y^�  )గహణ� క��న మన¡ కల!�న� !� >లప. మన¡ కల!-.
ºు- )పకృb �$9Îతమ� 9నRక శ� K కల!-. ºు- y 
 � Kవంత�, �� Xషక, ప�×ధdత� క,
ఊ©శ� Kవంత� మ�$ �గవంతమ� మన¡ కల!-. ºు ల^� �ల� ?aంØ ఆశ$� �ర�-ట>
'వలRన� �సN ష��W �� KంØ మన¡ కల!-. ºు- Ö$ 'ర� �లం� ఎలXప. మన¡�
�గªకత� లగI � Ö$Øం�- 
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 ºు- కలN dశ� K కల!-. �ర �'ల� ఉండ�ద� ఎ-క గల!�న�, ºు మన¡ ఏ· ఒక hంధవ� ��
సృ;ంØట> ఉద� క KÁు ఉండగల�. 
 
 ºు ఊ©త� క శ� K ప��ుత�W ఉండగల�. 
 
 �ూ- అత� ంత ఉVn హభ�త�W, <ర� �W ఉం. సమ$�� ఉండగలu. �ూ- భ� K ´రf కమ� ఆత�
కల!-. �ూ- రహస� మ� �ష$�ల� ప�×aంØట మ�$ ÛలX0ంØట $ం� ¡ఖ��
ఎొం�!- 'వØF �. �ూ- �ు�� � )పbసN ం�ంØ !�W ఉం0, �ూ సమతf , R@b �ం0 á�కW
�ట�బ.!�W ఉం�-. �ూ- �శf �� ఏకతf �నం�ట> సN ృcంt- '� ఆశF ర� కర�W ఇత-�
ఎవf �న� అ¤� దృశ�  º^ణ� í>ం�-. 
 
 È�I  సంబంధ��, �ు��  గందరYళ�న> ì ంచగలu. �ూ అంతరంగ�న, �ూ- నష�ఎోuØనI TX
~�ంØట, �ూ ఆతK åెథౖర� �� బల	నపరØ�. 
 
 �ూ- అత� ంత ~!�శ´�త ఎారÞ f � కల!- 'uన సంLభ´�త సమ$�ల> �� Î$గల�.
È�I  సమ$�లం�, �ూ ఆశల�I $ �లF బ0నవ�/ ��రN `జనÁునవ� ~�ం  , Èంత'ల�
�దన> �� అ��- '�, ?ధరణ�W అ�, �ూ ?మర7� �న> అ��ణ�W తమ ఆకృb� 9-F >�,
,నర pర� న�ూ$గలu. అత� ంత dటi$తతf �� వ� KంØట, íక అbశ`� K ´రf �W 9¥X ..
�.Øట అ�న�, �ు> అత� ంత )ప`జనకరమ� క�4నగల-. È�I  సమ$�లం� అవసరమ�
��కం= ఎ>� వ�ట $ం�  >� బ.�-. 
 
 �ు- ¡0$ం�  >� బ0, )�ంద> }గబడవØF �. ~!�శ�ల )ప~�తమ� ��త, గమన�,
�ధ� ంసకర 'ర� �ల> ��Î$గల�. 
 
 �ూ- )పá� క�W 9నవV !ద� íక ?హత�  సంబంధ� í>ం0న�, అవకౄ�ల�
��`�ంØ¼గ��న !-. 
 
 �ూ- అత� ంత అ~ f షణ/ ��రw$త�� !-, మ�$ �cతమ� y^� r�p కల!�W, ��త
సత� �ల� స�వర�W ��సÈనగల-. 
 
 �ూ $ం�, ´రf జన� ల�ం0 ల»ం న Ûు-, Îగవం¤ �� న� �tW ఉండగల�. ఎలXప. �ూ
�� న�� ��`�ం  వ� వహ�ంచకనI � , ఉ V� b �� న� )ప¡N ట�W కల!-. �ూ> �శf ��
��F  అ�I  అ?ధరణమ� �ష$�ల� ప�గణన Ö$ట> $bI ం, R�p ంత� కల!-. 
 
 
   
 

 
 
 
 
 �ూ- W���b� ఇØF  ��� 1ఖ� అ�స�ంØØdI -. �ద�  మ�$ �-F È� )ప)�$� �ూ>
ఫల)పదమ� అ�భవ�� �ద�  Èర> మ�$ c^ణ Èర> ఖ-F  ÖRన�, ఎ�I  êTXW b�� ఇవf గల�. 
 
 �ూ> �ఖ� Áున అంశ�ల� ��F , �ర � 'ల� ప�×ధనలం� గ.,�-. 
 
 �ూ �ద� > �ఘI �� ఉండవØF � '�, �ద� $ం� ఆస� K కల!-. 
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 ºు- �ద� ±డల అ»9న� కల!- '� ?�రణ �ద� ఎొం�ట> ఏ�న� అవzద� ఉండవØF �. 
 
 ºు- d� $�� ��F  మం  అవWహన కల!- మ�$ �!ద�లం�W� íక 'ం)¥B �
jర?ర�లం�W�  >� È�ఉం�-. ºు- అYచరమ� �� న�� అ�� $న� Ö$ట> ఆశ� K
కల!-. 
 
 అధ� $న� Ö$ట ఆనం�ంØ!-. స9�న�ల Èర> Ûద> ºు )ప$తI �ల� ఎ¤�
అవ'శ�� వదల-. 
   
 

 
 
 
 
 ºు- �గవంత�W Ö$ట వలన తf �త�W అ� ఫలవంతమ�త�. ºు ల^� �ల� ?aంØ Ô,ణ� �
ºు వ� � Kగత ¼Wెకల బల�� ఎొందగల-. 
 
 ºు> సల©�ØF  Ô,ణ� � అ»నంద¹$మ� ?@ §� ఉండగల�. ºు- )పజల� వ� వహ�ంØట�
సమర7త కల!-. ºు- )ఎాb�ధ� � వ�ంØ��� ఇతరÁునపN ¤i )పజల� á�కW క�Rఎోగల-. ºు>
సహజమ� d$కతf , ల^ణ�� ఉండగలu. )పజల అవసర�ల� �� Kం , !�� వ� � Kగత�W
అర7�Ö¡È� దృకN ద�� !�� ఒ N ంచగ�� శ� Kగల!-. ºు- Ö$గల సమ-7� అ� �ధ�న
న���i ��Rఉం�-. 
 
 ºు- సమర 7మW సºుకరw మ�$ ప�ఎాలdద^త కల!-. ºు- అవ'శ�ల� అం�,ØF È�ట>
స�$� ��క� ì ంØ!- మ�$ అ* )కమ�న అవ'శ�ల� �సK�ంపÖ$!-. ºు- మం 
?ం�ుక ?మర7� �� కల!-. 
 
 గæతE�సK ?మర7� � ºు> E�సK�నం� ?ంÊbక ప��� న� నం� ఉప`గపడగల�. 'రణ��
��¡È�ట> ఏ*� �ష$� ఉప�తల�న Wక �tW ìడగ�eన శ� Kగల!- ºు- కం´� టW �ద� �
చ��న!- మ�$ ఏ�న� � Xష�మ� ?ంÊbక ప��� న�� అధ� $న� Ö$�-. ºు- õ�.
ప�ర7�� మ�$ ర?$న�� మ�$ �ంత� $ద7క��ద�లం� �,�¬ ఉండవØF �. 
 
 ºు- �భ�ల ï-�దల� �సKృb� సృÆ�ంØ శ� K కల!-. ºు-  �తn Ö$ ?మర7� � కల!�
ఉండవØF �. ºు- వృbK �V�  Á�� � '>ం0న� ఇత-ల� ఎాT �ు��  ºు-
న$�Ö¡Èనగల!- 'వØF �. ºు- మన¡�ప� అరల��� ëØF È� Û> Ý , వ� � K మనసKతf ��
చదవగ�eన!-. 
 
 ºు- ల$బద7మ� సంబంద�� సృ;ంపí>dI -. స�$� సంబంద�� ��� ంØÈ�న 'రణ�ల
�జ$వంతమ� పధక�� ÖపT�ట ºు> కష��W ఉండగల�. �tర� � ºు బ¾$మ� అంశ�
'�. ºు- hద� తల వలన క�e బ-u� öf క�ంØట> సమ?� త� క�W ఉండగల�, మ�$ öf క�ం న
±డల అ� బల	న�W ప�చబ0 ఉండగల�. ºు- ఆ� 7క �రf హణ� కష�సమ$�� ఎ�Ú� �ద-.
ºు �bక అవసర�ల� �ర�-F È�ట> 'వ�n న Êం)�కృత దృÆ� మ�$ �శ$ం� R@ర�W ఉం.ట
ºు> స!�W ఉండగల�. ºు- Ô,ణ� � గల క�'-�, '¹ rద9.ట మ�$
దృÆ�Êం)�క�ంచ>ం.ట Ö$�-. 
 
 ºు- అవసర�న> ఉప`గప. శ� K ?మర 7� �� మ�$ ఉనI త )పజ�� కల!-. ºు- క�త� క
?మర7� � కల!-. 



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 62

 
 ºు- �ర �'ల�ం. శ� K <ర� �� అత� aక�W కల!� � Xష�మ� మ�$ కష�మ� ప�R@tల �ం0
బ$టప. 9రe�� Êం)�కృత�W ఆ� ంచగల-. 
 
 ºు- కలN dశ� Kకల!- మ�$ క�త� కమ� మ�$ సృజdత� క శ� K ~�W ఉం.!-. ºు !సd �� న�
¡�cత�W ఉండగల�. 
 
 ºు- బ¾$మ�!-. 
 
 ºు- పడవ� న.,ట, జలgన� వం¤ జల)iడలం� )�bకల!-. 
   
 

 
 
 
 
 ºు- ఆzగ� కరమ� దృకN ద� మ�$ ఇత-ల� ºు- )పవ� KంØట $ం� �B� wత� క దృకN ద��
ఉం�-. ºు- ఆచరFgత� కమ� దృకN ద� కల!-. ºు- న���� క�R h�W ప�Ö$గల-. 
 
 ºు- మం  )పవర Kన కల!�W �� Kం, ఎొం�న!-. ఇత-ల> సహ$� మ�$ )ఎోVn హ��
అం�ంØట వలన !� ¼Wెకల�ఎాT ºు� �� �ర�-ట క�4� అవ'శ�� కలu. ºు- ప���
మం  Èర> అం�తÁున!-. ºు- ��§Î కల!-, మ�$ సంఘ�® )ప~వ� ì, సంఘటనల
±డల ఆశ� K కల!-. ºు �Àల� �రf �ంØట� అత� ంత అం�త ~వ� కల!�W ఉండవØF �. 
 
 ºు- �cత�W ��!-. 
 
 ºు- అహం'-�W, మ�$ ��§Î í�!�W ఉండవØF �. ºు- ºు R@b� «ుం0W అం¤ï¤�
ఉం.!-, మ�$ ఇత-ల ±డల ��ì ంచí�!- 'వØF �. ºు- ºు కdI  త>� వ
అదృష�వంtల� )ఎోతn �ంØట> సంబం�ం  ÈంÇం �భతf �W ఉం.!- 'వØF �. ºు-
��త N న, మ�$ �రదృÆ� í� సf )ప`జన�ల ?aంØÈ�ట> ºు )ఎాభల� �� ఉప`�ం 
ఇత-ల� �బ-F È� �ధ�W 9రవØF � 
 
 ఆ)గహ� మ�$  ర ర�. ~వ�� ఎంత బలవతKర� అuత� అం=, అ� ºు )õమ�
VV� �క�W మ-�న పడ�$ 'రణ�న ºు ఆపK�ు)t�� �� శ)tతf � సృÆ�ంపగల�. ఇత-ల
�ర)�ష�� �ం0 �భ� ఎొం�!�W ఉం�-. ºు- Ö$ ప�ల Ôbకత È�I  సమ$�లం�
)పEI ర 7క�W ఉండగల�. ºు- ఫ�త��, 9రe�ల� సమ�pంØనవ� నu� క� కల!-, మ�$
ºు> అత� ంత �Ef స ఎా)tల� Oకర X� íక అ�చ-ల� ºు ల^� �ల� ?aంØ ��ుతK� V� గ�
Ö$గల!-. ºు అసందరÕ , )పవర Kన, �ు��  bర?� ర�ల>, అవ9న�ల> అవ'శ�
సృÆ�ంచగల�. 
   
 

 
 
 
 
 ºు- ��� వంt�, మ�$ భ>Kల సహచర� �� ఆనం�ంØ!-. 
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 ºు-, అ�I  �ధ�ల� �� న�� ఇష�ప.!-, �ఖ� �W మత ��� క íక ��)తక �� న��W
ఉండగలu. ºు- �ుGసంబం�త సం~షణల� ఇష�ప.!-. 
 
 ,సKక��, )ప?ర 9ద� మ��, రచన, మ�$ )పØరణలం� �� ఆశ� K కల!-. ºు- ,Bతన
dగ�కతల� ప�×�ంØట> ఆశ� K కల!-. ºు- స�)ద�ల> దగ eరW �వRంØట ఇష�ప.!-. ºు>
Öప�, íక Öప� పT�ట ఇష��W ఉం.!-. ºు> చట��, మ�$ అ� )పజల� అ�మbంØ మ�$
అ�మbంచ� �ధ�W ప�ఎా�ంØట $ం� ఆశ� K కల!-. ºు- ఒంట� )ప*శ�ల� Áద� Eల�,
'BWర�, íక �©ర స@ల��, ఆ)శమ��, ��$� )ప*శ�� íక �ర *శ�ల>
ఆక� xంపబ.!- 'వØF �. ºు- ��ధ సంస� ృt�, మ�$ �*Í ఆ�ర�ల పటX ఆకర xణ కల!-.
ºు- రహస� మ� íక �వ�ంపసఖ� � '� అÀT త రంగ�ల� ��¡È�ట> ��న ఆశ� K� క�e
ఉం.!- 'వØF �. ºు- ఎలX,N 6 అ�భవ�ల>, మ�$ �భ� ఎొం�ట> స�)ÈతK 9ర e�ల�
ఎలX,N 6 అ�f ÆంØ�-. 
 
 ?హRకమ�, మ�$ )i� 'ర� )క�ల� ºు- అt� Vn హ�� Ûం¥.�-. ºు- సంఘ�నం�
h©ట�W ఉం.ట� ¼-Èన� !�W, క¹స� hహ� �W 'క ఒక �¡� Û�క ఉం.ట�
¼->ం�-. ºు ఆనంద�� ఎ>� వ ~గ� ఒంట�W ఉం. సమ$�లం� ల»ంØ!-, మ�$
ఆ�� b� క ,z»వృ�7� Âడమ� ఆశ� K కల!� ఉండవØF �. ºు- Yప� మ� ��ంత y)త�ల�
చ�F ంØ సమ$�నం� ఒంట�W ఉం.ట� ఇష�ప.!-. 
 
 ఎTవం¤ ఎోMÔd ఎ�Ú� �ట, �ు��  కలత> ��Ö$గల�. ºు- ఇత-ల� సతn ంబంద��
క�e$ం.ట>, )శ�ుంØట� ఇష�పడ�!�W ఉం�-. ºు- ºు వృbK $ం� �ఫలÁున )ప$తI �ల
Ìలక�W �సN ృహ Çం�!- 'వØF �. È�I  సమ$�లం� ఈతÈT�ట, మ�$ ?I నం Ö$ట
వం¤ !¤� వ� b1�ంØట> ºు® ºు- ì, �తృతమ� )ప~వ� 'రణ�W ¹¤ �ం0
త N ంØÈ�ట> Ö$!�W ఉం�-. 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 ºు- !� �ల� అ�గ�ుంచగల-. �ు�� ల� ��F  స�న �)గతK� Î¡Èన� 'రణ�W Eoరక
�సn tKవ> ��'వØF �. 
 
 ºు- Ö$ప� )ప9దకర�W, మ�$ ºు ఆzగ� �® Ç. )ప~వ� ì ంØన�W ఉం.ట>
«ు�eకల�. 9నRక, ~వసంబంద, అంతW సf ~వ )ప~వ�ల వలన ఆzగ� �, మ�$ ఆzగ�  R@b
ఆzగ� � బల	న�W ఉం.!- 'వØF �, మ�$ కలత Çం�ట వలన )õ�తÁున�W ఉండవØF �.
ఏ�న� అdzగ� � ºు రక K�న> సంబం�ం  íక �ý ేgం)�$�ల> సంబం�ం  కలeవØF �.
ºు- �ద� )ఎాంత�న )పb)�g ªపమ� సమస� ల� ఎ�Ú� నవØF �. ïం,. జంtu�
Ûూ$ØనI  పBనI  �u� ఆ�B7 > ��Ö$వØF . ºు- దంత�ల hధ� భ�ంచవలR$ం�-.
ºు దంత�� Wరప¤�న�W� íక రం�9�న�W '� ఉండవØF �. చర� , వర ]� 9-ట>
అవ'శ��నI �. ºు- జన�ం)�$�ల>, Ì)తdళ�న> íక Ì)త ండ�న> ఏ�న�
బల	నత íక Áకల� త ఎొందవØF �. ºు- చ¹I ళÝ  tంప-ల ?I న� Ö$ట వలన శ� K� b�� ఎొం�
ఔషద�W ఉం.�. 
 
 ºు> ?�రణ�W ఆ$B7 $�� ��F న )పశI  ఆశ� K కర�W ఉండగల�. 
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 ºు- !హన� న.,న,. �గªకతW ఉండవల$�. మధ� � 9�ం  !హన� న.పవ�p. ºు-
9దక)దవ� �ల ��`గ��, మ�$ !హన� న.,ట� స�ు� >Ý త� Ö$వ�p. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 ºు త�XW- మన¡n  నం� అ�I , శoర�నం� �0, మ�$ ఆత� $ం� �oT b కల� ఉండగల�.
ఉనI తమ� )õమ� 4�రu� �ట ఆÛు±ుక�  అa'ర´రf క ఆజ�W ఉండగల�. ఆÛు !�న ì,� క��న
d$>B�, మ�$ అ�I  �ష$�లం� తన tంత ��వ మద� న వ� KంØన�W, మ�$
'ర� )కమ�నం� ఆనం�ంØన�W ఉండగల�. అ�హ� మ� ?హస)�$�, ఉనI b�ందవóన� ¼�క,
మ�$ )పత� � 7 �ధ�W ఆ� ంచ గ�eట ºు త�XW� �cష�త�W ఉండగలu. ఆÛు ��Áన�, È�I
సమ$�లం� �ందరప.న�, ÈంÇం అaక ¼ప� కల�, మ�$ ఎలX,N 6 �ం�> ëØF >
ÛÜÝ న� ఉండగల�. ఆÛు 9నRకవర Kన�న> «ు�e కల�, మ�$ ఆÛు Ç,N  �ష$�� Ö$
'ర� �ల� )ఎారం»ం న�W ఉండగలu. ఆÛు ఆత�  ర^ణ $ం� ?మర7� � కల�,  మ�$ 
తర� �నం� అత� ంత Ô,ణ� � కల�, '� ఆÛు వృbK$ం�W� íక ప�Ö$ సంస@లం�W�
ఆశF ర� కరమ� �ధ�న అంతB$�� కల� అ� ఆÛు� Ìఢనu� క�� కల�W Ö$ట íక
ఇతరÁున మర� �ష$�ల� �tW ప�Í�ంØట> ��Î$వØF �. ఆÛు మం  ?ంÊbక )ప��
$తమ� )పజ� కల�, మ�$ $ం)త�ల అంతర eత ప�Î-� ప�Í�ం  !¤$ం� ఉతN నI మ�
సమస� ల> ఆచరwత� కమ� ప�£� ర�ల� ఇత-ల> �తన 9రe�లం� స©$కర�W
ఉండగల-. అt� తKమమ� ��న�ల )ఎా�ఖ� త� ì, ��కవంతమ� ఆజ�� ºు త�XW� �¤ �ం0
Û�వడగలu. సహజమ� ఉఎా�� $B�W, మం)bW �� ఆనందకర�W ��ంØటQ పర9వaW
~�ంØ, ప�©స´రf క�W ఉం. ��ంపబ.ట ఇష��í� !��ం0 �zద�� ఎ�Ú� నగల�, '�
తన ఊ©´రf కమ� మన¡n  ఖ F తమ� అంచd �$గల� అ�ట $ం� ´�K నu� క� కల�
అTవం¤ వ� b1కల వలన Ç�ంచ��W ఉం0 అంద� అú� నI b� ఉప`గకర�W సత� ర� �
Ö$న�W ఉండగల�. ఆÛు )õమ� స�ు� >తÁున మత ��� కత, మ�$ మ�~వ�లం� ��� క
ల^� �ల� )õ1 ంØట� దృÆ�� ఉంØÈనI  �ధ�న వ� Kంచగల�. ఆÛు ��ంత ´�త�W అత� ంత
సమతf ´�తమ� మన¡n , మ�$ ఉనI త �$మ�ల>, మ�$ �రవ¹$ల� �-uల>
)పb�aW ~�ంచగల�. ఆÛు ±ుక�  r�7 y^� త అ�I  �ళల$ం� ´�K �గ�� ప�Ö$న�, 'uన
�ద�  అ�న� బË ఉప`గకర�W ఉండగల�, మ�$ ఎలX,N 6 ఆత�  �� న� ఎొందవóన� �హ�
అంతర eత Ìల�W ఉండగల�. ºు త�XW-, Ø->తన� మ�$ �గవంతమ� కద�క� కల!-.
)K> `�డ� ఒøR$å వó, ºు త�XW� ��త� ఎలX,N 6 స�)ÈతK )ప9దబ�తమ� 'B� చరణల>
మ�$ )ÈతK అ�భవ��, మ�$ !¤� �రf �ంØÈ� )ÈతK ?మర7� �� ఎొం�ట> Û�>న�W
ఉండగల�. 
 
 ºు త�XW-, సల©�ØF ట> అ�ుVశ� K కల�. 
 
 $�ర7� Èర> ఆకR� క 9నRక )ప�దన� వలన, ºు త�XW- అత� ంత ?�రణ స9�న�ల�
పT�È� ఇత-� �� ��� సమ� 7ంపÖ$ట> )ప$bI ంØన�W ఉండగల�. ºు త�XW-,
 నI వ$¡n నం* మరæంచవØF � íక ఆÛు అdzగ� వంtB� 'వØF , íక 9నRక�W సమతf �
í�� 'వØF �. ºు-, ºు త�XW� ±డల అం�త ~వ� కల!-. ºు>, ºు త�XW�� ఉం.
సంబంద�నం� అ?�రణమ� �ఃఖ� ఉండగల� ºు త�XW��  నI వ$¡n  నం� �0ఎోu�-. 
 
 ºు తం)0W-, *�Ôన� )ప4ళన� Ö$ట వలన íక క¹స� Èల9న�� మ�$
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 ప�9wత� క�W అర 7�Ö¡È�ట వలన Ácష�� �� ?aంచవØF న� న�� !�W ఉం�-. ఆ$న
)పపంచ�న> �ు� ?aంØ ��ుతK� సంఖ� ల�, అ^ర�ల� y^� �ష$�ల� �డ�R ìØట
వం¤ 'ర� �ల� Ö$!�W ఉం�-. ఆ$న ఇత-ల> స©$� Ö$ట వలన V� �భ��
ఎొం�!�W ఉం�-. తన )పపంచ�� ఉ�రKమ� ��ంb వó, అత� ంత ఆÀ�క అంతర pృÆ��
)కమవంతÁున ?ం2� , మ�$ 12త� కమ� 9నRక ?@ §ల� కలగ�  ఉనI !¤� �cష�మ� ?@ § ఎTX
ఉండవó� అ� ఊహకల!�W !¤� )ప'cంపÖ$ట> )ప$bI ంØ!�W ఉం�-. ఆ$న ఎ¤�
వ� b1కతలÔన� సätకమ� �వరణ� అణ �$గ��న!�W, మ�$ తన� ��Rన� !�� ��$క
��õ Ö$వల$న� ఒ N ంØ!�W ఉండగల-. సf $ం సంవృద7త మ�$ సf $ంW ప�Ö$ట
ఉండగల�, మ�$ ��త�న ఉం. êం. �ఖ�ల వó ఆ$న ఏకసమ$�న êం. ఎా)తల�
�రf �ం  �ర�-F ట వలన ?aంచవóన� తలం,� ఉండగల-. ºు తం)0W- )కమ$తÁున!�W
ఉం�-. ºు తం)0W�� ©స� �, సంKత�, మ�$ Wన� వం¤ ��ధ క�రంగ�ల� ప�చ$�
ఉండగల�. ºు తం)0W- గæత� ±డల ఇష�� కల!-, మ�$ గwంక�ల ±డల నu� క�
కల!-. 
 
 ºు తం)0W- సహజమ� ఘన>�, మ�$ �� Xష>�W ఉం�-. 
 
 ºు తం)0W- తన 9ట� ��!- ఎంత �Bసక K�W ఉం0న�, అ�I ం¤� ��F  �వర�W
9¥X .Øం�-. ºు తం)0W- ~!�శ�ల� సమ�7ంపìØ�-. ºు తం)0W- అంతర eత సºుకరణ
'ల�� ఎ�Ú� �ØdI - 'uన, మ�~వ�ల సంబంధమ� సమస� � ఎ�Ú� నవØF �. 
 
 
 
 ºు- Ö$ప�� íక అ�� 7ష�మ� )ప~వ�ల 'రణ�W ºు- ¼-ÈనI  ��కనI �, అaక సమ$�
�ర�W ఉం�-. ºు ఆ?న�� í� ప�R@tల )ప~వ�న ºు తం)0W� ��N T íకఎోవØF �. 
 
 hల� �నం� ºు- అdzగ� వంtల� ఉం. అవ'శ�� కలu. ºు త�Xదం).ల� సతn ంబంధ��,
మ�$ ఆనందకరమ� hల� � కల!-. ºు- జ�� ం న Ûంటనజ| ºు >Tంబ�నం� అదృష��
V-9- అ§ ఉండవØF �. 
 
 ºు Ô,ణ� �ల� )పశంRంØ!-, మ�$ !� >Tంబ సú� �W దతKత Î¡ÈనవØF �. ºు
త�Xదం).ల� ఆ ేశ´�త ఘర xణ� ఏరN డవØF �. ºు తదనంతర� వద�ట> ¼�కల �ష$�నం�
సమస� � ఉండవØF �. 
 
 ºు Ðద-�, ºు> 9రeదరÞ కతf �, మ�$ ఉనI త ?@ § �� న�ల 9రe�� ì,ా�W ఉం�-. 
 
 ºు త�XW-, మ�$  నI  Ðద-� �ు�� ల� అ?�రణÁున!�W, íక !� దృకN థ�� �సృ ్తత
పరØ!�W ~�ంØ�-. ºు Ðద-ల�, మ�$/íక �ు)tల� Î)వ ఘర xణ� ప.Øండగలu. ºు-
�ు)tల�, �డr¤�న!�� మ�$ సÑ·� �ల� ?�రణ�W  B>W ఉం�-. ºు ఆ¡Kల�
త� eంØ ఆడంబరతf �� �0న �డr¤�న!- '�, íక ºు® ఆ�రప0న!- '� ఉండవØF �. 
 
 ºు అనI W�� íక అక� W�� స�I �త సంబంధ�� íకఎోవØF �. ºు �డr¤�న!�� ïదp!-
మరణ� వలన '�, �0ఎోuట వలన '� నష�� క�గవØF �. ºు అనI /అక�  �ర �'ల�
��ంచకఎోవØF �. 
 
  నI  త�� �� అత� ంత స�I �త�W ఉం.!- 'వØF �.  నI !- ఎTXఅ§న� Èంత �ర�W
ఉం�-. 
 
 ºు 9తృవర e బంÀu ఒక- �*శ�నం� �వcంచవØF �. 9VమËల >Tంబ� ºు 9ట�
�నగల�. 
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 ºు- బ¾$మ� )õ�ుంØ )పవృbK కల!�W ఉం�-. ºు- బ¾$మ� ~వ�� కల!-, మ�$
!¤క��ణ�W ఉం.ట> «ు�eì,�-. ~!త� క సంబంధ�లం� 9నRక తృ K� మ�$
ఎొంతనల� ¼-Èం�-. సంబంధ�లం� $� Kవంత�W ఉం�-. )õమ$ం� ?f తం)త��
¼-Èం�-. ºు- ఎ�¤!� ?ంగత� �� ఆనం�ంØ�-, మ�$ ºు ��త�నం� !� ఎా)త
అaక�W ఉండగల�. ºు> ��$>ం�� ఎవ��Ôన� ప�చ$� ïంØÈం�-. ºు- )õమ�
�జ$వంత� Ö¡È�ట ��Rన!�W ఉం�-. ��త�నం� సంబంధ�ల ±డల అaక
)ఎా�ఖ� త� ఇవf వØF �, మ�$ అ� ~�*f గ�ల ఆ�శ� వలన ఎొం�!- 'వØF �. 
 
 ºు- ఎ�¤!� ఆ�చనల>, మ�$ మ�~వ�ల> అత� ంత సN ందdత� క దృకN థ� క�� ఉం�-.
ºు- ఎ�¤!� ఇ£� §ష��ల వలన మలచబ.�-. అ� త ~గ?f �� సమ?� త� క�W మ�$
~ర�W ఉం�-. ºు సంబంధ�లం� ~!�శ�� í>ం�-. ºు- ఎ�¤!�� (అనW �ంగvదం)
స�W 9¥X డటం Öత'నం�వలX, ºు �ఖ�� బ¤� ఎపN ¤�ం¸ Èన?�tనI  బం��       �za?K §.
ºు- )õమ వ� వ©రం�W�, �!హ�ష$ం�W�, సంబంÀల �ష$ం�W� అÔక� త మ�$
ఆటంక�ల� వ� వ©ర�లం�     ఎ�Ú� ం¥-. ºు- hంధవ� � «ుద� ïT�ట ¡లభం '� ���
Èన?�ంచటం �� కòన�. ºు> �� 'మ� మ�$ తప. సంబంధ�� �� ఉండవØF . ºు-
�� '�>�. ºు శృంWరం� ¼�క� �� బలంW ఉం¥§. ºు- శృంWరం� �� �భం ఎొం�V-.
ºు> సృÆ�ంÖ  మన¡ ఉం�. శృంWర )iడల ºుద ఆ� yK  ఉం¥- '¹ ºు ఆ�చన�ధంW ºు- ఏºు
Ö$í-. 
 
 ¹ ఆ�చన �రవ)పదంW ఉంTం�. ºు బంÀu�, ~గ?f �� íక ï> Ý ళÝ  వ� వ©Bల� ºు ఆ�చన�
బ¤� i� K )పbష�� గ0?K -. 
 
 సం�షకరÁున �!హం, ÈంÇం కష�ంW ఉంTం�. మర� ,ం¦>ం¥-. ºు> �!äతర సంబం��
ఎ>� వ. ºు ��తం� ºు �. (�öK/,-�.)Èంత మT> నష�ం జరగ¥�� అవ'శం ఉనI �. అ�
��>¬d í� చ�ఎోవటం వలన '¹. ºు �!హం �� 4పN W సÌహం మధ�  జరWల� uం�. అ§á
బల�W ºు ఉ*pE�I  'ఎా.>ం¥�� dశనం Ö¡¼!¥�� ºు> అవ'శం ఉం� '¹ ºు �!©�I
)బ�ామండంW Ö¡¼వ¥�� ఎ>� వ 'లం Î¡>ం¥-. ºు ~గ?f �ు ºు- అ�>నI ంతW )õ�ుంచ-.
ºు- �!హం Ö¡>ం=, గరf ం ºు ~ర� > �రంW ఉంØV§. ºు> �� అఎాB7 � ºు> ºు ~ర� �
ఏరN డవØF . ºు ~గ?f �ు� �� � Xష�Áున�W ఉంTం�. క�క అ�¼>ం� �0ఎోQ అవ'శం ఉం�. ºు
¼�క� ºు> ఎ�రవf వØF . ºు- ºు ~గ?f �ు త�Xతం).ల� �� మం W Èన?�V-. 
 
 �!హం మ�$ å ేనహం �� �ఖ� � మ�$ ºు త-ఫôన ºు ~గ¡K� �జg�� ప� Ö?K -.
�జg� ºు బం�ల�'� �!హం �f B'� ల»?K §. 
 
 ºు 'ర� ం ºు ~ర� � �రంW ఉండవØF . ºు- సమg�� క£��� అ�N ంపబడV-, ºు ~గ?f �ు
ప¤�ంØ¼-. ºు ~గ?f �ు� �0  గ9� �I  Ö->ం¥-. ºు ~గ?f �ు �ుu� ల� అర 7ం Ö¡¼-
��వలX ºు> కలత� ఏరN డవØF . 
 
 ºు ~గ?f �ు ఇం)ద�లంW, ఆకర xణ ఉంTం�. ºు ~గ?f �ు ఆకర xణంW మ�$ $వf నంW
కనబ.V-. ºు- ºు ~గ?f �ు� ఆక� xంపబడV-. ºు ~ర�  Áుకం� తన వ� � Kగతం కనబ.tం�. ºు
~గ?f �ు �� Ûుతక. ºు ~ర�  ï.tం� ఆÛు ఇం¤ త�,� å ేన�t� ¼సం �ర  ఉంØV-. ºు
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 ~గ?f �ు ఏప�Ôd Û�క> bరగ>ం� సఫ¾కృt_V.. ºు~ర�  ఎడల )õమ, మ�$ త�I  V�
సమ�N ంØ>� సf ~వం క�� ఉం= ఆÛు �� అ* �ధంW ఉంTం�. ºు ~ర� � ºు- 4డవ� B>ం�
ì¡>ం= �ుu� ల� )õమW ì¡>ం¥-. ºు- íక ºు ~గ¡7� మం  క�'-�. ºు ~ర�
పగ¤కల�, �ర �ంW ఆ� ంచ��� ఇష�పడV-. ºు ~ర� > >Tంబం® )õమ వలన !� ºుద ���W
ఉం¥-. 
 
 ºు ��త~గ?f �ు అదృష�వంt�, ఉనI త�ద� � అభ� Rం న!-, ఆ�� b� కత కల!-. ºు- కష�Áున
ప� Ö$��� ఇష�పడV-. 
 
 ºు ��త~గ?f �ు ఆ�� b� క  ంతన కల!-, అంద�� క�RఎోV-. ºు ��త~గ?f �ు స�eణÌ�K,
�రవంW ఉం¥-, !కN Tతf � కల!-. ºు ~ర�  ఉ*f గ�� అ?ధ� Áున �ర ]g� Î¡>ం¥-. ºు
��త~గ?f �ు� )పb వ¡Ku� tంత�W ~�?K -. ºు ~ర�  ఎవ- ఊ�ంచ� !¤� అ�9�?K -. ºు
~ర�  ~!ల� ఊ�Ê hధïT�ట వలన ఇత-ల hధï¤�న!¤� త�Ø>ం8 అవ'E�
వ��>ం¥-. ºు  ~ర�  9నRక R@tల> ఒక ªపం ఉండక అ9!స� , ఎౌర ]�ు �W 9-M ఉం¥-. ºు
~ర�   È�I  సందBT ల� Öప¤�న ప�� వద� ఏ'ంతంW ఉండ¥�� ఇష�పడV- 
 
 కలహ�ల> మ�$ సమస� ల> ºు ��త ~గ?f �ు 'రణ� 'వØF �. ºు ~ర�  ±ుక�  ~వ�ల
మ�$ ఆ�చనల ప��ుt� ఎలX,N . 9-Øం.ట వలన, ��త� ±డల దృకN థ� �త� �
9-N న> �� అ�Øండగల�. ºు ~ర�  �� �షgల� 9-N ల� ì?K -. ºు �రదృష�� వలన
ºు ��త~గ?f �ు� '�  లXల� '� ఆపద BవØF . ºు ~ర�  సం�£ల> ఆటంకం ఏరN 0న,.
!¤�ం0 బ$టపడí-. ºు  గృహ సంబంధÁున ��తం వలన ºు ��త ~గ?f �ు క£� ల�
ఎ�Ú� ం¥-. ºు ��త~గ?f �ు �B�$u కల!-. ºు ~ర�  ÇపN . సల©� �� >Mహలం క��,
ఇత-ల ప�>బ0� ��`�ంØ>ం¥-. ºు ~ర�   ఎవ�� స©$పడ>ండ తటస@�W ఉం¥-. ºు
��త~గ?f �ు ºు> �ర, Ø¥� �. 
 
 ºు ��త~గ?f �ు 9నRకంW 	నంW ఉం¥-. ºు ��త~గ?f �ు  లX�I  కన��� ఆ� ?K -. ºు
��త~గ?f �ు  లX�I  క�టప. సమస� � ఎ�Ú� ం¥-. ºు ��త ~గ?f �ు అ�I  ��Rన!-,
���గల!-. ºు  ��త~గ?f �ు  తన అ.గ0న రంగం� జ$� ఎొం�V-. 
   
 

 
 
 
 
 
 ºు> ���గల!��, మం  !�� ఆక� xtలuV- ºు- ºు �ు)tల Èర> ఖ-F  Ö$ట ఇష�ప.!-
'� È�I  సమ$�లం� !� సమస� � ºు> సమస� � సృÆ�ంపగలu. 
 
 ఉనI త అ»-  మ�$ ��వ� కల!�W ºు- ధనవంt� మ�$ ఆకర xF$మ� ªప� కల!�
±డల ఆక� xంపబ.�-. ఇత-ల> )పEంతత Ö�-F !ర� 'రణ�న, �ర �'ల Áు)Î బంధ�
ఉండగల�. 
 
 ºు> అaక శ)tu� మ�$ )పత� -7� ఉండవØF �, మ�$ �ు)t� �� �శf ¹$�W ఉండ-.
�ు�� ల� సమ� 7ంØ�ర� ~�ం న!1 రహస�  శ)tu�W ఉం.ట ప�ణ�ుంచగల�. ºు-
బ¾$మ� శ)tu� కల!-, మ�$ î-ల�, మ�$ Ûూస'-ల� ఎ�Ú� నవలR BవØF �.
È�I  సమ$�లం� ºు శ)tuల® ఉనI త �జ$� ?aంచగల-. శ)tu�, )పత� -7�, మ�$
ఎొM�-� �ు��  అణ �$ట ఉండగల�, '� �ర �మ� ప�)శమ� మ�$ కృÆ� !�® �జ$�
?aంచగల-. ఆ� 7క�W ºు- బలప.ట మ�$ శ)tu� వ� b1కత� ఎ�Ú� �ట ఉండగల�.
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 శ)tu� మ�$ )పత� -7� �ు��  తరØW haంØ�-. 
 
 అa'ర పదuలం� íక )పజల న.మ ఉం.!- �ు��  )పత� -7�W ~�ంచవØF �. )పజ�
�ు�� ల� ?f ర 7పర�W ~�ంచవØF �, '� ధర� �ం. ప^�న> �జ$� Ö�-F ట>
ఉ తమ� 'ర� � Ö$గల!�W �� ఉం�-. 
 
 ºు- ¹చకృత� �� Ö$ట> Û�'డకఎోuట వలన )పజల� అవ9న��, మ�$ తలవం,ల�
áగల�. 
 
 ºు- �� Kం, కల!-, మ�$ ధ�>ల� కలRఎోu�-. ºు 9టల� ��!- ఒక� �న� )పజల కం¤�
ºు )పbష� వృ�7నందగల�. ºు- సంస@ల> �B� wత� కమ� అంశ�� ఒసంగగల-. 
 
 ºు వ� � Kగత ��త�నం� సంబంధ�� అత� ంత )ఎా�ఖ� నం� ఉండగలu. ºు ప�చ$�లం�
ఉ�X స´రf కమ� సంబంధ�� ఉం.ట మ�$ ºు- ºు సహచ-ల� ఎంØÈ�ట$ం� అప��ుత
అ)శద7 ì,!�W ఉండగల-. ఇత-� ºు 9ర e�న> అ.ûB>ం.ట )�$స� ర�. అర 7సత� ��
9¥X .ట íక Yరంత� ÈండంతW Ö$ట వలన ఇత-ల� ?f ర 7)ప`జన�ల> ఉప`�ంØÈ�
Gరæ కల!-. �ు�� ల� అఎార 7� Ö¡È�ట á�కW ఉం.'రణ�న సమస�  ఉండవØF �.
ఏ'ంత�W ప�Ö$ట> మ�$ జన�న> �ర�W ఉం.ట> అంతర eత�W అవసర� కల!-.
ºు ల^� �ల� Ö-È�ట> స©$ప. ��కవంతమ� మ�$ సమర7వంతమ�!- ఎలX,N . ºు>
అం�hT� ఉండగల-. )పbవ� � K�� వ� � Kతf ఎోకడల� మ�$ దృకN ధ�ల� á�కW అంచd
�$గ��!ర� 'రణ�న మ�$ ఇ-u- కలR ఉం.ట� సహజ�W అర 7� Ö¡È�!ర�
'రణ�న సంబంధ ల^ణ�ల� h�W అర 7� Ö¡Èనగల-. 
 
 ºు సf *శ�నం� కనI  �*శ�ల� అaక �� Kం, కల!� ఉండవØF �. �*శ�లం� ºు- ఏ�న�
ఎొరఎాTX Ö$వØF �. ºు- �*Í$ల� �శf RంØట మ�$ !�� R@రమ� సంబంధ�ల వలన
ప�>బ0�, సంపద� ఎొం��-. 
   
 

 
 
 
 
 ºు 'ం^ల� 9-F È�Ø, ల^� �ల� ?aంØÈ�ట> బ��W అ¤� 9-N ల Èర> ºు శ>Kల�
��`�ంØట వలన Ö$ ప�లం� �భ�� ఎొందగల-. 
 
 ºు- వృbK పరమ� సÌహ�ల> �శ� మ�$ ?@ §ల� క�N ంØ�-. సహజమ� సం� Xష�త� �0న
అ�క �ధ�ల� ప�� Ö$ట> అవసరÁున �ద�  కల!�W ఉం�-. !� ఎార�, మ�$
d� $వ� వ©ర�లం� సం� Xష�మ� ?మర7� � క��W ఉం�-. ºు- �u� �W మ�$ ఓ-N W
ఉం.!-. ºు వృbK ��త�న ,zగమన� �u� �W ఉండగల�. ºు- ల^�  ?ధన $ం�
B^¡లవó ఉం�-. ºు- Ö$ ప�లం� గరf � కల!- 'రణ�న, అ)శద7వ�ంØట� ��F
�)గతKవ�ంచవల$�. ºు- Èంతవర> ��ంbW íక ఆ�చdప-�W ఉం�-. ºు- మం 
ప�×ధ>� W� íక 9నRక E�సK�తKW� అ§ ఉండవØF �. ºు- ïదpద� సంస@ల వం¤ !¤�
అa>ల> కనపడ>ండ �రÛ�క Ö$!- 'వØF �. 
 
 ºు- బË�ర�� ఉం. )ప*శ�ల� !æజ� � Ö$ట మ�$ �ర)ఎాంత�లం� �� Kం,ఎొం�ట
ఉండవØF �. 
 
 ºు- �సృ ్తతమ� !� ఎార� Ö$!- 'వØF �, '� అaక �భ�� ఎొందíక ఉండవØF �. ºు-
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 అత� ంత ఊ©శ� K కల!- మ�$ సహచ-ల� !� ఎార �!*º� �జ$వంత�W �రf �ంØ�-.
ºు> !� ఎార మ�$ !æజ�   ¥� � ��R ఉండవØF �. ºు !� ఎార వ� వ©ర�లం� )ఎాణôజ�న>
��ìØ�-. ºు- అt� తKమ !æజ� �తK�. ºు ఎోM�-ల® భ$� 4�, )ప~వ� ìపగల-. 
 
 అ�I  రంగ�లం� ~గ?f మ� � )ప�ఖ ఎా)త వ�ంచగల�. ºు- ~గ?f మ� �నం� íక
సf తం)త�W ప�Ö$!- 'వØF �. 
 
 ºు>, ºు1 $జ9�W ఉం.ట� ఇష�ప.!-. ఉ·� గ భ)దత, చంచల�W ఉం.ట వలన ºు-
అవసర� ±ుక�  )õ�త�W సf $ంఉఎాa$ం� ఉనI !- 'వØF �. 
 
 ºు> ºు1 $జ9�W ఉం. ఆ�చన� ఇష�ప.�-, '� సf $ంఉఎాa క�� ఉం.ట కష�తర�W
ఉండవØF �. ºు వృbK ��త�నం� $జ9� �ంద ప�Ö$ ~గ� ఉండగల�. 
 
 ºు సహచ-ల� సతn ంబంధ�� క�� ఉం�-. ºు- ఉ·� �� కల!�న ±డల, !- తరØW
సమస� � ఎ�Ú� నవØF �. 
 
 ºు- అaక�W ప�Ö$!-. ºు- Ö$ ప�ల� ��F  మ�$ అవzధ�ల� అaz�ంØట�
��F  అaక 'ం^ కల!-. ల^� �� ìడగల- '�, �వరణ� మ�ంత అవసర� 'గల�. ºు-
పం0t�, íక ప�×ధ>ల వం¤ �ుGసంబంధ�న ప�Ö$!�W ఉం�-, '� �వర�ల ±డల అaక
)శద7 వలన �గ� í>ండగల�. ºు- Ö$ప� అ?�రణÁున� మ�$ సంఘ�న> �సృ ్తతమ�
�� న� ఇØF న�W ఉండగల�. ఇత-ల అ»)ఎా$�ల� ��F  బ�$మ� ~వ�� కల!ర�
'రణ�న, మం  9నRక E�సK�తK íక సల©�-� 'గల-. 
 
 ºు- 2� b� ఎొందవØF �. ºు- d$>�W మ�$ అంద� దృÆ�� ఆక� xంØ!�W ఉం�-. ºు
~గ?f �ు� í ��త ~గ?f �ు వలన ��త�నం� �జ$��, �రవ�� మ�$ ?ం�ుక
Ñ�� ఎొందగల-. ºు ప�లం� అత� ంత �జ$వంt�W ఉం�-. ºు ��త�నం� �జ$�
±ుక�  9Àర� �� అ�క ?-X చ�ìÇద-, మ�$ �జ$�� ఎాT 2� b� �� ఎొందగల-.
అవ'శ�ల� �జ$వంత�W మలØÈ� కృ�� సఫ¾కృత� 'గలu. 
 
 స� త సమ$�నం� ఫ�త�� మ�$ �భ�� ఉండగలu. తరØW 'ర� ~ర� కల!�W
ఉం�-. అంతBDÎ$ !� ఎార� �భ�$క�W ఉండ�, మ�$ )పw>క í>ం.ట సమస� ల�
సృÆ�ంచగల�. ºు ఉ·� గ�నం� ~గ�W �*శ )పgణ�న> అవ'శ� కల�. ºు-
?హసవంతమ�!- మ�$ ºు- Ö$ ప� వలన �*శ�ల> ÛÜÝ !- 'వØF �. 
 
 ºు> అa'-ల� సతn ంబంధ�� ఉండకఎోవØF �. ºు- చట��� అb)క�ుంచగల-. 
   
 

 
 
 
 
 
 ధన�ు �ఖ� మ� ~�ంØ!�W, �)గతKW రvంØÈం�-. ºు సంబంధ�� మం  �జ$�ల�
మ�$ ధన�� ఇవf గలu. !రసతf , ఆRK ఎొందవØF �. ప�I � b�� Ç�Xం, íక ప�I ల>
¼�N §న ఆ¡K�, �B�ర�W ఉం. ��ల వం¤ Ìల�ల �ం0 ఆకR� క �భ��
ఎొందవØF �. 
 
 ºు- అ�క �భ�$క అవ'శ�� ఎొందగల-. అవ'శ�ల ±డల �cF V»)ఎా$�� í�!ర�
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 'రణ�న, ïదpవ� �భ�ల�, సంపద� ఎొందగల-. ?�రణ�W ధd�$� సమస�  '>ండ
ఉండగల�. 
 
 ఇం¤$ం� ధdర Dన కష��. ºు Á,న ఆ� 7క వన-� అ�న� అత� ంత బల	నతల> Ìల�W
ఉండవØF �. ధన� మ�$ అవ'శ�ల నష��� ఉండవØF �. 
 
 ºు- Ö$ కృ�� ఆ� 7క సత 
 �త�ల� ఇవf గలu. ºు> మ�$ ఇత-ల> �� rణ�ల �ం0
మ�$ ప�I ల �ం0 ��>Kల� Ö¡È� 9రe�ల� ��F  ఆ� ంØట> )ప$bI ంØ�-. 
 
 ºు> ¡ఖ� క�eంØ !¤� á�కW ఎొందగల-. 
 
 ºు- ఇం)�gÎతమ� సల©�-�W, �� b�� �W íక ప�×ధ>�W íక E�సK ప�×ధ>�W ధన�
ఆ� DంచవØF �. ºు- శ� Kవంతమ� �*Í ఆ�$�� ïంఎొం�ంØÈం�-. ధd�$�
సమ?� త� క� 'వØF �, '� �*Í ప�చ$��, మ�$ ��� క íక ఉ�రతf  సంబంaత )పవృtKల
�f B ధన� ఆ� DంచవØF �. 
 
 rణ�� Î-F ట> ప�Ö$వలR ఉం�-. È�I  సమ$�లం� �భ�ల� ఆcం  Ö$
)ప$తI �� ïదpవ� నష��ల� Ö$గలu. 
 
 �!స స@ల !� ఎార� ºు> అదృష�కరÁున�W ఉండగల�. ఆRK మ�$ ��ు� È� )ప$తI �నం�
అడûం>� ఎ�Ú� ం�-. ºు- ��ు, ఆRK íక !హన�ల వలన సమస� � ఎొందవØF �, 'uన Ä9
క�� ఉం.ట> y ంచబ0న�. 
 
 ºు- అసం´ర]మ� !¤Èర> మ�$ 'ర� �ల Èర> అaక�W వ� $� Ö$�-. ºు- ధన��
��F  ��కవంత�W �ర ]§ంØÈన� ±డల, ప�R7t� ºు> ఎాఠ�� �రN గలu. ºు> వన-�
సమ�-ట కనI  �0ఎోuట ఉండగల�. అ�హ� మ� అaక వ� $�� �ు�� ల� బలవతKర�
Ö$గలu. ºు- ºు ఖ-F ల� భ�ంØ ��ుతK�, ఉప`గకర 9� హ�� ïంఎొం�ంØÈం�-. ºు-
á�కW ఎొ�, Ö$గ�� ఉం�-. ºు ఖ-F ల� R@ర�W భ�ంచగ�� ఉం�-. ºు- 9నవV సంబంaత
'రణ�ల� ఖ-F  Ö$�-. ºు- �bక పర�W ఉం. íక Ô,ణ� � í�!� Èర> ºు శ� K$>K�,
సమ$� మ�$ ధన�� Û F ంØ�-. 
 
 చట� ప�Àల� అb)క�ుంØట సంబంధ�ల ఖ-F � ఉండవØF �. ఎTX జ��న· ��$� �ధ�W
ధన� అపహ�ంపబడవØF �. �ు)tల> ధన� rణ�W ఇవf వ�p. ºు Vహత> �ుం  ఖ-F
Ö$!�W ఉం�-. ºు- ఆ�$ వ� $�ల న.మ సమతf �� ?aంØట కష��, మ�$
తరØW rణ)గ¡Kల�ట క�4ం�-. È�I  ఖ-F ల� రహస� �W భ�ంØ�-. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 �వ�� క K R7b� ఎొం� Wఢమ� ¼�క కల!-. ºు- ¼-È�న ±డల, ´of >ల 9�� క Zధనల �tల�
�� XÆంచగల-. 
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 ºు- )ఎాపం క �ష$�లం� ఆస� K í�!�W మ�$ ఆ�� b� క �� న�� ¼-È�!�W ఉం�-.
ºు- ?�రణ )ఎాపం క ¼�కల ±డల ÁBగ� � కల!-. 'ం^�నI !�న�, ºు �జ$�ల ±డల,
ఎ¤� అ�Bగ� í>ం�-. ºు- `గ?ధ>�W BæంచవØF �, '� )ఎాపం క�W ఉం0న ±డల,
Wఢత త� e ప�©స´రf క�W ఉం.ట> 9రe�ìపగల�. ºు- సd� R ��త� అవలంâంØట>
బ�$మ� «ు�e కల!-. 
 
 ºు- ధర� � Èర> ఎోB.!-. 
 
 
   
 

 
 
 
 
 ºు- �*శ�నం� �వcంØట> అవ'శ�� కలu. 
 
 ºు- �*శ�ల> )పgణమ�ట� ��F  ఉVn హ� ì,�-. ºు- Ö$ ప� సంబంధ�W
)పgణ� Ö$వØF �, '� సf *శ�నం* �వcంØట� ¼-Èం�-. ºు- తరØW ��� క
'ర� �� �ర�-F ట వలన ల»ంØ తృ K Èర> íక V� గ� Èర> )పgణ�� ÖపT��-. ºు-
అనవసరమ� )పgణ�� Öపట�వలR ఉండవØF �. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ºు ల^� �ల� ?aంØÈ�ట� ఆలస� �� íక అత� ంత Wఢమ� 9-N ల� క��ంØ iలక
సమ$�ల� ఎ�Ú� ం�-. È�I  సమ$�లం� అaగ�ుంచí� �ధ�ల� సమస� ల�
ఎ�Ú� ం�-. ºు ��త�నం� రహస� మ� È�I  రహస�  ~గ�� కలu, మ�$ అ� అÔbక íక
అ� తమ� 'ర� �ల� త-!త hధప. అ�క 'ర� �� Ö$వØF �. ºు- అ!ంఛ¹$మ�
�� d$>�వó కపట ��త� గ.పవØF �. ºు ��త 'ం^ల� �ర�-F È� అవ'శ��
¼�N uట, íక �ష
 �తమ�ట వలన, �Bశ ఏరN డవØF �. È�I  సమ$�లం� ��త� ఎోBటకరమ�
అ� ంచవØF �. ºు- ఊ�ంచ� íక ºు> ��$� hధ� త� ఆకR� క�W తóతKగలu. ºు-
ర ంØÈనI  )పw>క> ఏ�న� అవ!�, íక >Tంబ�నం� మరణ�, íక ఆ� 7క నష��, íక
ఎోM$ం�W� íక ఎ�I క$ం�W� పBజ$�, అdzగ� �, íక వృbK ��త�న అవzధ�ల వలన,
ఆశF ర� కర�W అవzధ�� ఏరN డగలu. 
 
 ºు ¼Wెకల�I $ �ర�-!-, మ�$ ఇత-ల> �డ అదృష�కరÁు!�W ఉం�-. 
 
 ºు- öf $�dశకరమ� పతన9రe�న> ÛళÝ వØF �. 
 
 ïT�బ.ల� ºు- అదృష�వంt�. 
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 ºు- ºువదp> వØF  ºు ఆ)ct�, íక z�ల వó �రదృష��ల� ఎ�Ú� �ట> ఉ�� ఖత కల!-. 
 
 ºు- వ� ంగ� �� మ�$ కrరX� �డd.ట )�$స� ర�. 
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  దE ఫ�త��

rధ మ©దశ: మంగ 21 9�F  2006  23:51 > rధ 22 9�F  2023  02:40

 
rధ మ©దశ ఫ�త��
 

�p Zeక ఫ�త�J
 

?వన�  రప�W rధ మ©దశ� ఈ)�ం� ):Rన ఫ�త�� సంభ�ంØ�.
     ౼ rధ మ©దశ� (ïదp మ��� �) 4పN !- ఎ� I  మం   ప�ల వలన ధన� మ�$
�ు)t�, >Tంబ� �f ర ధన� )ఎా KంØ�.
     ౼  చ�u� అ)గగణ� �, ఉపd� స�� >శలత సంKత�� అ»-  మ�$
cలN క�]షల� � )ఎా KంØ�.
     ౼ వ� వ?$�� uనI b, ఎొల� ప�ల� అ»-  ï-��.
     ౼ ఆ�-� �, ��f ం¡� మ�$ �-జ�ల® )õమ ï-��. 
     ౼ )ÈతK వ�సK��, ఆభరణ�� º¤ �భ� మ�$ )ÈతK �!స� ��� ంÖ అవ'శ� మ�$
అ»-  ï-��.
     ౼ బంWర� Èనడ�, అu� డ� వలన ధన� )ఎా KంØ�.
     ౼ మధ� వ� Kతf � íక B$~� ప�� Ö9 �~గ� � క���. 
     ౼ ©స� �, ��ద�, ఆట� ఎాటల� ��త� ¡ఖ�W uం.�.
     ౼ జన�� õ- )పbష} మ�$ ఆదB»వన�ల వృ�7 జ-��. 
     ౼ �öK, సంVన� «ుదల� !� వలన ¡ఖ� )ఎా KంØ�.
     ౼ !తzగ భ$� uం.�.
 

e-ష ఫ�త�
 

 �తక��, జన� చ)క��, ఫ�తవర e�లం� గృ:� ±క�  R@bగtల� అ�స�ం  ఈ )�ం�
�ధ�W ఉనI �.
     ౼ శ)tu మ�$ B¦� భ$� uం.�.
     ౼ >ల	�ల(�శ� �) 9వ� Ö$ట వలన �జన� )ఎా KంØ� మ�$ ~ర�  లXల> కష���
సంభ�ంØ�.
     ౼ చ�u చదవడ�� ఇష�� uండ�.
 �పtK� మ�$ �ఃఖ� B�ØF �.
     ౼ {భ'ర� �� నcంØ�. ఉతn వ�ల� �� I �, సf జ�ల� �zధ� మ�$ ఉ·� గ��
త>� వ పద� 'గల�
     ౼ �� ¡ఖ�, i� K, సంVన� వలన ¡ఖ� మ�$ Bజ� � )ఎా KంØ�.
     ౼ ఎాప కర� ల వృ�7, ధన�, పృaf (భ�ు), ఎొల��, ఆu� మ�$ సంVన ¡ఖ�> ©�
సంభ�ంØ�. 
     ౼ అ�క రక�ల ఆపద� వనRక�W �ఖ�, >Tంబ సú� � మ�$ Bజ� � º¤ $ం�
ÁBగ� �� �ంద మ�$ �)త zగ�� సంభ�ంØ�. 
     ౼ i� K, ��� ర Dన వలన B¦ ఆ?@ న�� సd� న�, i� K మ�$ పB)కమ� వృ�7 Çం��.
     ౼ B¦ల� å ేన:�, ధన�న� �, �öK మ�$ ,)V�ల� ¡ఖ�, $జ�కర� ల వలన
õ-)పbష}� )ఎా KంØ�.
     ౼ uతKమ �జన� మ�$ వ�సK��, నగ� )ఎా KంØ�.
     ౼ rధ మ©దశ� ��� , �öK, సంVన� మ�$ uతKమ వ�సK�� «ుద� !¤ వలన ¡ఖ�
)ఎా KంØ�.
     ౼ గృ: ¡ఖ�, )దవ� �ల �� వ� వ?$�� �భ� మ�$ వృ�7 జ-��.
     ౼ B¦� å ేన:� మ�$ సd� న� )ఎా KంØ�. 
     ౼ �f b$ dమ� (అనW â-�) )ఎా KంØ�.
     ౼ rధ మ©దశ� అ�కÁున ప�ల వలన 'వ� � మ�$ కళల �f ర ధన�భ� క�Ã ±గ�
uం.�. 
     ౼ )ÈతK మ��� ల� å ేన:� మ�$ ఎాత å ేన�tల� �zధ� సంభ�ంØ�.
     ౼ �*శగమన�, త>� వ ¡ఖ�, �ఃఖ�,  ంత� మ�$ ¡ఖ� త>� వ 'గల�.
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rధ‐�- : {)క 6 ఏ) � 2018  02:50 > ఆ�!ర� 12 r¬ 2020  00:01

f./ మ0దశB బృహస� & అంతర�శ  ఫ�త�J

rÀ0 మ©దశ� బృహసN b అంతర 7శ� ‐
     ‐ ఉతKమ 'ర� �ల� అ�Bగ�, ఆ�� త� �� నవృ�7 జ-��.
     ‐ õ-)పbష��, B¦వలన సd� న�, దg�ణ�� మ�$ �నధర� �� వం¤ మం  'ర� ��
సంభ�ంØ�.
     ‐ �öK,)t� «ుదల� !� వలన ¡ఖ� )ఎా KంØ�.
     ‐ �- మ�$ బంÀజ�ల> కష��, త�Xతం).ల Bేలశ� సంభ�ంØ�.
     ‐rÀ0 మ©దశ� బృహసN b అంతర 7శ Bవడ� వలన ప{�భ�, ,BణWధ� �నడ�, *వత� మ�$
�-uల® భ� K, �నధర� �, ¡ఖ�, $జ��� ఆస� K «ుదల�  ఫ�త��� )ఎా KంØ�.
     ‐  అంతర 7శ� B¦� కలహ�, pంగ� «ుదల� !�వలన శoర�న> కష��, త�Xతం).ల> కష��,
9న©� Bజదండన�, ధనdశన�, �ష�, ఎా��, జf ర�� �డ, వ� వ?$�, ఆu� మ�$ ���
«ుదల� !ట� నష��� జ-�అవ'శ� కల�.
     ‐ బంÀu� ,)tలవలన హృద$�� ఉVn హ�, ధన)పదక� � ణ�, ప{uలవృ�7, $×వృ�7,
అనI �న� «ుదల� {భ'ర� �� జ-��.
     ‐ జf ర�, �క�ంగ�, శoర�న> కష��, �öK,)tల� కలహ��, Bజ¼ప�, ధనdశన�, అక?� tKW
ఎో¥X ట� భ$�, అ�)గతK మ�$ B¦W�¼ప� వలన నష�� �ష 
 �త��, )hహ� �ల వలన కష��
సంభ�ంØ�.
     ‐ *హ�డ సంభ�ంØ�.
     ‐ ·ష ప�©ర� Èర> cవసహ)సdమ జప�, ఆu బంWర� �న� Ö$వó�. ��వలన అ�ష���
dశన� 'గలu.

rధ‐�-‐{)క : శ� 18 �ు 2019  03:51 > �- 3 అ¼� 2019  03:23

     ౼ �- అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� అ�క �ద� � మ�$ ఉ·� గ�ల )ఎా K, బంWర�, వ�సK��,
ఆ�షణ�ల �భ�, {భ 'ర� �ల వలన సం�ష� సంభ�ంØ�.

rధ‐�-‐ర� : �- 3 అ¼� 2019  03:23 > rధ 13 నవ 2019  12:50

     ౼ �- అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦, �ు)t�, తం)0, త�X వలన �భ� మ�$ ఎలXప.
ఆదర�� )ఎా KంØ�.

rధ‐�-‐చం)ద : rధ 13 నవ 2019  12:50 > మంగ 21 జన 2020  12:36

     ౼ �- అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అ�I  Bేలవ�ల �dశన�, �త� �� మ�$ �)ర�ల
�భ� మ�$ అ�I  'ర� �ల R�7 జ-��.

rధ‐�-‐>జ : మంగ 21 జన 2020  12:36 > Ðమ 9 9�F  2020  19:38

     ౼ �- అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల భ$�, Ì)త ండ�ల> �డ, అ�I  మ�$ అ�ర ]
అdzగ� � మ�$ శ)tuల వలన �డ సంభ�ంØ�.

rధ‐�-‐BË : Ðమ 9 9�F  2020  19:38 > ఆ�!ర� 12 r¬ 2020  00:01

     ౼ �- అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� చం��ల� �zధ�, !� వలన ధన dశన� కష��, !� À�,
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 శ)tuల� భ$� «ుదల�� సంభ�ంØ�.

rధ‐శ� : ఆ�!ర� 12 r¬ 2020  00:01 > rధ 22 9�F  2023  02:40

f./ మ0దశB శ' అంతర�శ  ఫ�త�J

rÀ0 మ©దశ� శ� అంతర 7శ� ‐
     ‐ పB)కమ�వృ�7, క�]శల� �ల వలన ధన)ఎా K.
     ‐ �ు)త)õమ, దgధర� �� మ�$ సత� ర� లవృ�7 జ-��.
     ‐ �öKల® అ�Bగ�, �పK ఎాపకర� ల®ఆస� K మ�$ Ðమ�తన� వృ�7 'గల�.
     ‐  ?�రణమ��� ల� ¡ఖ)ఎా K, వ� వ?$�� నష�� మ�$ ఎాతఅdzగ� �ల� �డ సంభ�ంØ�.
     ‐ Bజ� �భ�, మ©ఉVn హ�, క�� ణవృ�7, Yధన�, ఇం.X, అందÁున ?@ న� )ఎా K మ�$ Îర 7?@ న��
?I న� వలన  ఫ�త�� ల»ంØ�.
     ‐ శ)tuల వలన �� కష��, ~B�  లXల> కష��, మందr�7, బంÀuలdశన�, కర� dశన�,
9నRకవ� ధ, �*శg)త�, ఎా.కల� Bవడ� సంభ�ంØ�.
     ‐ అపమృt�  భ$� సంభ�ంØ�.
     ‐ ·ష ప�©ర� Èర> మృt� జ$జప� మ�$ నలXఆu �న� Ö$వó�, ��వలన ఆ$u,
ఆzగ� � వృ�7 Çం��.

rధ‐శ�‐శ� : ఆ�!ర� 12 r¬ 2020  00:01 > Ðమ 14 0శం 2020  15:50

     ౼ శ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �దన, ఎో¥X ట� º¤ వలన భ$� మ�$ అ�క �ధ�ల
�ఃఖ� సంభ�ంØ�.

rధ‐శ�‐rధ : Ðమ 14 0శం 2020  15:50 > ఆ�!ర� 2 �ు 2021  22:25

     ౼ శ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, కలహ�ల భ$�, అనI ఎా¹$�ల �dశన�, ధన
నష��, శ)tభ$� సంభ�ంØ�.

rధ‐శ�‐Êt : ఆ�!ర� 2 �ు 2021  22:25 > మంగ 29 r/ 2021  06:46

     ౼ శ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� శ)tuల వలన 'BWర�!స�, Á�ధ�  మంద r�7, 9నRక  ంత�,
భ$� మ�$ కష�� సంభ�ంØ�.

rధ‐శ�‐{)క : మంగ 29 r/ 2021  06:46 > {)క 10 0శం 2021  03:12

     ౼ శ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� మ�రధ R�7, సf జ�ల> {భ�, )పgస�, ప�ల� �భ�
సంభ�ంØ�.

rధ‐శ�‐ర� : {)క 10 0శం 2021  03:12 > {)క 28 జన 2022  06:56

     ౼ శ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� Bజసáజ¡n , మ�$ అa'ర�, ఇం�X  కలహ��, జf ర�,
!� Àల వలన �డ సంభ�ంØ�.

rధ‐శ�‐చం)ద : {)క 28 జన 2022  06:56 > rధ 20 ఏ) � 2022  05:09
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     ౼ శ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� r�7 �'స�, ��క�, �� మం� ప�ల ఆరంభ�, áజ¡n , అaక
ఖ-F , అ�క �öKల� సంబంధ� సంభ�ంØ�.

rధ‐శ�‐>జ : rధ 20 ఏ) � 2022  05:09 > �- 16 r/ 2022  13:31

     ౼ శ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� áజ¡n  త>� వ 'వడ�, ,)tల> ఆపద�, అ�I  మ�$
శ)tuల� భ$�, !త� మ�$ ®త� � «ుదల� కష��� సంభ�ంØ�.

rధ‐శ�‐BË : �- 16 r/ 2022  13:31 > {)క 11 నవ 2022  00:42

     ౼ శ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, వ�సK©�, ��ు dశన�, భ$�, �*శ g)త, మ�$
మరణ భ$� సంభ�ంØ�.

rధ‐శ�‐�- : {)క 11 నవ 2022  00:42 > rధ 22 9�F  2023  02:40

     ౼ శ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� ~ర�  �f B ఇం�X  అEంb (ఇం�X  మ��� � �- పడడ�), 
~ర� � ఎోÆంచడ�� అసమర7త,  కలహ�� మ�$ 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

Êt మ©దశ: rధ 22 9�F  2023  02:40 > �- 21 9�F  2030  19:21

 
Êt మ©దశ ఫ�త��
 

�p Zeక ఫ�త�J
 

?f ~�క రప� వలన Êt మ©దశ�� )�ంద ):Rన ఫ�త�� జ-��.
     ౼ Êt మ©దశ� �� త>� వ ¡ఖ� uం.�.
     ౼ శoర� అdzగ� � �పల� వృ�7 Çం�� మ�$ ఏ· ఒక అdzగ� � uం.�.
     ౼ క�$గ ఎాప�ల� అ»- , అ��క� మ�$ మన¡n  అలXక�Xల�W uం.�.
     ౼ B¦ వలన �డ, pంగ�, �ష�, ¹-, అ�I , అ�సK�� మ�$ �ు)tల� భ$� uం.�.
     ౼ ~ర� ,  లXల> కష��� మ�$ �ఃఖ�� ��త� గడపడ� సంభ�ంØ�.
     ౼  ���  మ�$ ధన�ల> ఆపbK, !:న�ల వలన పతన�, పర*శ �!స� మ�$ వ� వ?$�
dశన� «ుదల�న� సంభ�ంØ�.
 

e-ష ఫ�త�
 

Êt జన� >ండ�� �»నI  అవస@ల అ�?ర�W తన మ©దశ ఫ�త�� ఈ )�ంద ):Rన �ధ�W
ప�వర Kన� జ-��. 
     ౼ Êt మ©దశ� ¡ఖ� మ�$ మoఎ>� వ ధన� ల»ంØ�.
     ౼ ��� ల� కల:�� మ�$ మన� ÖRన కర� ల వలన ధన నష�� జ-��. 
     ౼ Êt మ©దశ� B¦ ¼ప�, �!స?@ న� వదలడ�, )ప!స�, పర*శ�� �వRంచడ�
సంభ�ంØ�.
     ౼ శoర�న> కష��, �)త అdzగ� ��, ప-ల�ంద�, అవవన� «ుదల� !¤ వలన భ$�
uం.�.
     ౼ కt మ©దశ� �!ద�, భ$�, �bK(తల) మ�$ iళÝ  �ప� 'గలu.

Êt‐Êt : rధ 22 9�F  2023  02:40 > {)క 18 ఆగ 2023  06:02

hi1 మ0దశB hi1 అంతరధశ ఫ�త�J

Êtu మ©దశ� Êtu అంతరధశ� ‐
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     ‐ r�7 ��క� ±ుక�  ©� మ�$ �>ల� �ంద� సంభ�ంØ�. 
     ‐ �ష� �öKల� కలహ�, ~ర� ,  లXల> అ�ష�క� íక మృt� u వలన భ$� సంభ�ంØ�.
     ‐ ధన� మ�$ ¡ఖ� ±ుక�  �dశన� మ�$ అ�I , శ)tuల� �డ� సంభ�ంØ�.
     ‐ B¦ కృప క���,'¹ 9నRక కష��, )Wమ�, ��� «ుదల�!¤ �భ�, Yధన� వలన ఇ�X
�ం.W ఉం.�.
     ‐ హృద$ అdzగ� �, 9న©�, ధన�న� ��, ప{u� «ుదల. !¤ dశన� �öK, ,)tల> కష��
మ�$ 9నRక  ంత� సంభ�ంØ�.
     ‐ అసf స@త, మ© కష��, బంÀuల� �`గ� సంభ�ంØ�.
     ‐ ·ష ప�©ర� ��ం  �Be *� జప�, మృt� ంజ$ జప� Çయ� వó�.

Êt‐Êt‐Êt : rధ 22 9�F  2023  02:40 > �- 30 9�F  2023  19:27

     ౼ Êtu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� అక?� tKW ఆపద�, *Eంతర గమన�, )దవ� dశన�
సంభ�ంØ�.

Êt‐Êt‐{)క : �- 30 9�F  2023  19:27 > Ðమ 24 ఏ) � 2023  16:01

     ౼ Êtu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� õుXచÓ  *శ¡Kల� భ$�, íక !� వలన ధన నష�� �)త
అdzగ� �, cz�దన, ప{uల ©� సంభ�ంØ�.

Êt‐Êt‐ర� : Ðమ 24 ఏ) � 2023  16:01 > మంగ 2 �ు 2023  02:59

     ౼ Êtu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� �ు)tల� �zధ�, అప మృt� u, పBజ$�, మందr�7
మ�$ �!ద�� సంభ�ంØ�.

Êt‐Êt‐చం)ద : మంగ 2 �ు 2023  02:59 > ఆ�!ర� 14 �ు 2023  13:16

     ౼ Êtu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అనI �న� �ల dశన�, అపi� K, శoర� �డ� r�7
)భ�ుంచడ�, ఆమ !త� వృ�7 సంభ�ంØ�.

Êt‐Êt‐>జ : ఆ�!ర� 14 �ు 2023  13:16 > మంగ 23 �ు 2023  06:04

     ౼ Êtu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల వలన W$పడడ�,అ�I  వలన �డ, ¹Øల వలన
భ$� మ�$ శ)tuల వలన )ప9ద� సంభ�ంØ�.

Êt‐Êt‐BË : మంగ 23 �ు 2023  06:04 > rధ 14 r/ 2023  14:58

     ౼ Êtu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, మ© ఉప)దవ�, వ�సK� మ�$ �ు)tల
�dశన�, ఎలXప. Bేలశ� ఉం.�.

Êt‐Êt‐�- : rధ 14 r/ 2023  14:58 > మంగ 4 r¬ 2023  12:13

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.
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Êt‐Êt‐శ� : మంగ 4 r¬ 2023  12:13 > {)క 28 r¬ 2023  02:57

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

Êt‐Êt‐rధ : {)క 28 r¬ 2023  02:57 > {)క 18 ఆగ 2023  06:02

     ౼ Êtu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, మ© ఉ*f గ�, �ద�  dశన�, మ© భ$� మ�$
ఎలXప. 'ర� R�7� �ఘI � సంభ�ంØ�.

Êt‐{)క : {)క 18 ఆగ 2023  06:02 > �- 17 అ¼� 2024  08:49

hi1 మ0దశB �.R' అంతర�శ ఫ�త�J

Êtu మ©దశ� {)>� అంతర 7శ� ‐
     ‐  ?9న�  ధన� ల»ంØ�.
     ‐ �öK, సంVన� º�� అdzగ� � íక !�� కలహ��, �öK ¡ఖ�న> ©�, �öK �`గ� సంభ�ంØ�.
     ‐ �ు)t� మ�$ సf జ�ల> ©� మ�$ !�� మతvద�, �ఖ� �W �తన భ$�(ÌలR@b)
ఉం.�.
     ‐ ఉ�ర ] �'ర�, జf ర� మ�$ అb?ర� «ుదల�!¤ వలన �డ సంభ�ంØ�.
     ‐ B¦ ±ుక�  )పసనI త, �~Y� ద$�, B¦ వలన వ�సK�ల )ఎా K «ుదల�న� జ-��, తV� ల�న
ల��  )ఎా  K, నష� Bజ� � íక నష� ధన� )ఎా K, ఉతKమ !హన ¡ఖ�, స�)ద ?I న�, *వదరÞ న�, B¦ కృప
వలన )Wమ�, ��ు «ుదల� !¤ �భ� )ఎా KంØ�.
     ‐ ¼�క� �ర�-�.
     ‐ శoర� ఆzగ� �W, ఇం�X  అ�I  �ధ��W క� � ణ�, �జన�, వ�సK��, ఆ�షణ�ల )ఎా K, మ�$
రధ� మ�$ పలX� )ఎా KంØ�. 
     ‐ అక?� tKW కలహ��, ప{u�, �న� � «ుదల� !¤ నష�� జ-��.
     ‐ ఆÎ� $ బంÀuల� �Bశ, �bK, �)త�� «ుదల� !¤� భ$ంకరÁున � N , హృద$అdzగ� �,
9న©�, ధన�న� ��, ప{uల �dశన�, �öK, ,)tల> �డ సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర�న> కష�� 9నRక వ� ధ సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·ష ప�©ర� ��ం  �ర e Ð)త�ల పఠన� మ�$ �లX ఆu మ�$ )బê� �న� Çయ� వó�.

Êt‐{)క‐{)క : {)క 18 ఆగ 2023  06:02 > శ� 28 అ¼� 2023  06:30

     ౼ {)>� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� �లX �)ర�, �లX వ�సK��, �త� ��, బంWర�,
9æక� �� «ుదల� !¤ �ఖ� � మ�$ అందÁున ~ర�  )ఎా KంØ�. 

Êt‐{)క‐ర� : శ� 28 అ¼� 2023  06:30 > శ� 18 నవ 2023  13:50

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuలవలన జf ర�, cz~ర� మ�$
�:ఖ� )ఎా KంØ�. సf లN �భ�� Ö�-�. 

Êt‐{)క‐చం)ద : శ� 18 నవ 2023  13:50 > ఆ�!ర� 24 0శం 2023  02:04

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� కన�  జ�� ంచడ�, B¦ వలన �భ�, వ�సK��, ఆభరణ��
«ుదల� !¤ )ఎా K, B�� a'ర� సంభ�ంØ�.
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Êt‐{)క‐>జ : ఆ�!ర� 24 0శం 2023  02:04 > rధ 17 జన 2024  22:38

     ౼ {)>� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� రక K ®త�  సంబంధ అdzగ� ��, కలహ��, ఒక��క-
ÈT�¼వడ� మ�$ మ©Bేలశ� సంభ�ంØ�.

Êt‐{)క‐BË : rధ 17 జన 2024  22:38 > �- 21 9�F  2024  20:39

     ౼ {)>� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, అక?� tKW భ$� క��ట, B¦ మ�$
శ)tuల వలన కష�� సంభ�ంØ�.

Êt‐{)క‐�- : �- 21 9�F  2024  20:39 > {)క 17 �ు 2024  16:13

     ౼ {)>� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అaక ధన )దవ� �ల Bజ� �, వ�సK��, �త� ��,
ఆభరణ��, ఏ���, �)ర�� మ�$ స@ల� )ఎా KంØ�.

Êt‐{)క‐శ� : {)క 17 �ు 2024  16:13 > rధ 24 r¬ 2024  03:28

     ౼ {)>� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� W0ద, ఒంU, �ుక «ుదల�న� )ఎా KంØ�. ఇ��, �ునపN ప,
�uf � «ుదల� !¤ �భ� మ�$ శoర�� ÈంÇ� కష�� �డ ఉం.�.

Êt‐{)క‐rధ : rధ 24 r¬ 2024  03:28 > ఆ�!ర� 22  ï� 2024  12:15

     ౼ {)>� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ధన�, �� న� ±ుక�  �భ�, B¦ దగ eర అa'ర )ఎా K, ��ప�
వలన ధన �భ� సంభ�ంØ�.

Êt‐{)క‐Êt : ఆ�!ర� 22  ï� 2024  12:15 > �- 17 అ¼� 2024  08:49

     ౼ {)>� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� భ$ంకర కష��, అపమృt� u, ఒక*శ� �ం0 మz *శ�న>
bరగడ�, మధ�  మధ� � ఎ,N �న అలN  �భ� క���.

Êt‐ర� : �- 17 అ¼� 2024  08:49 > శ� 22 �)బ 2025  04:51

hi1 మ0దశB �a� ' అంతర�శ ఫ�త�J

Êtu మ©దశ� y-� � అంతర 7శ� ‐
     ‐ B¦ ¼ప� వలన �డ అనW మం)tల� శ)tతf � సంభ�ంØ�.
     ‐ 'ర� �ల� �ఘI �, అ)పసనI త మ�$ )ప!స�� జ-��.
     ‐ తం)0, íక తం)0 �ం¤ మ�Æ� అ�Æ}క�, సf జ�ల� �zధ�, మ�$ అక?� tKW కష��� Bగలu.
     ‐ శoర�న> �డ, జf ర� మ�$ Úంప, ద�e �ం¤ అdzగ� �� Bవడ� సంభ�ంØ�.
     ‐ ధన�న� �ల �భ�, B¦ కృప వలన ఐశf ర� �, అ�క {భ'ర� �� మ�$ ¡ఖ)పద అ»ష}R�7
)ఎా KంØ�.
     ‐ B¦ భ$�, త�X, తం)0 �`గ�, �*శg)త, pంగ, ఎా� మ�$ ఎా�'T వలన  hధ B¦ మ�$
�ు)tల� �zధ�, Bజదండన� వలన ధననష}�, ×క�, zగ భ$�, �ల జf ర� «ుదల�న�
)ఎా KంØ�.
     ‐ *హ ¡ఖ�, ధన �భ�, ,)త�భ�, మన¡n  )�ఢ�W, 'ర� �ల R�7 మ�$  నI  )Wమ�>
ఆaపత� � ల»ంØ�.
     ‐ �జన�� ఆటంక� మన¡� భ$�, ధన�న� �, ప{uల dశన�. 
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     ‐ అంతర 7శ ఆరంభ�� మ�$ మధ� � మ©Bేలశ�, అంత�� ¡ఖ� జ-��.
     ‐ అపమృt�  భ$� సంభ�ంØ�.
     ‐ Eంb ��ం  బంWర� మ�$ ఆu �న� Çయ� వó�.

Êt‐ర�‐ర� : �- 17 అ¼� 2024  08:49 > rధ 23 అ¼� 2024  18:13

     ౼ ఉ·� గ�, ధన నష��, �öK�డ, cz�దన, )h�ామ��� �!ద� «ుదల� అ{భ ఫ�త��
సంభ�ంØ�.

Êt‐ర�‐చం)ద : rధ 23 అ¼� 2024  18:13 > ఆ�!ర� 3 నవ 2024  09:53

     ౼ 9నRక ఉ*f గ�, కలహ�, ధన నష��, మ�వ� ధ, మ��, 9�క� ��, రతI �� «ుదల�న�
�dశన�  సంభ�ంØ�.

Êt‐ర�‐>జ : ఆ�!ర� 3 నవ 2024  09:53 > ఆ�!ర� 10 నవ 2024  20:51

     ౼ y-� � అంతర 7శ� >¦� )పV� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuల� భ$�, 'BWర� మ© సంకట�
సంభ�ంØ�.
     ౼ శ)tu మ�$ అ�I  వలన �డ «ుదల�న� సంభ�ంØ�.

Êt‐ర�‐BË : ఆ�!ర� 10 నవ 2024  20:51 > శ� 30 నవ 2024  01:04

     ౼ y-� � అంతర 7శ� BËu )పV� ంతర 7శ �� Xష�  )ప$క K అdzగ� �, శ)t భ$�, ధన నష��, మ©
భ$� B¦ ¼ప� సంభ�ంØ�.
     ౼ 9నRక వ� ధ సంభ�ంØ�

Êt‐ర�‐�- : శ� 30 నవ 2024  01:04 > మంగ 17 0శం 2024  02:08

     ౼ శ)t dశన�, �జ$�, అ»వృ�7, వ�సK��, బంW- నగ� మ�$ రధ� «ుదల�  !హన��
)ఎా KంÖ `గ� క���.

Êt‐ర�‐శ� : మంగ 17 0శం 2024  02:08 > Ðమ 6 జన 2025  07:54

     ౼ y-� � అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, ప{uల> కష��, 9నRక ఉ*f గ�, మ© అdzగ� �,
అ�I  �)త�ల� అ{భ� సంభ�ంØ�.

Êt‐ర�‐rధ : Ðమ 6 జన 2025  07:54 > {)క 24 జన 2025  10:33

     ౼ y-� � అంతర 7శ� rÀ� )పV� ంతర 7శళ� ���  )ఎా K, బంÀ hంధu� ల� కలవడ�, Zజ�  �భ�,
ధdగమన�, ధర�  �భ� మ�$ Bజ సd� న� )ఎా KంØ�

Êt‐ర�‐Êt : {)క 24 జన 2025  10:33 > {)క 31 జన 2025  21:31

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.
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Êt‐ర�‐{)క : {)క 31 జన 2025  21:31 > శ� 22 �)బ 2025  04:51

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

Êt‐చం)ద : శ� 22 �)బ 2025  04:51 > మంగ 23  ï� 2025  06:14

hi1 మ0దశB చం.W' అంతర�శ ఫ�త�J

Êtu మ©దశ� చం)�� అంతర 7శ � ‐
     ‐ బË )ప$తI �ల వలన అలN  �భ� క���.
     ‐ ¡ఖ, �ఃఖ�ల )ఎా K, ధన �భ, నష��� మ�$ {భ, అ{భ êం. )ప'ర�ల ఫ�త�� జ-��.
     ‐ �öK, సంVన� మ�$ ప� మ��� � º� అంద�� Ðమ�ఎోt తన� సం)క�ుంØ�. ,)t0� అ�ష}క�
మ�$ మన¡n � �ఃఖ� ఉం.�.  
     ‐ B¦ )õమ, మÑతn వ� క� � ణ�, మ© ¡ఖ�, B¦ కృప వలన ఇ�X, ��ు �భ�, �న� �,
వ�సK��, నగ� )ఎా KంØ�.
     ‐ *!ల$� Ç-u, ,ణ�  'ర� ��, ధర� � «ుదల� ప�ల� ఆస� K, మ�$ ,)త �öK ¡ఖ�
)ఎా KంØ�.
     ‐ ´ర ] చం)�. 'వడ� వలన ఈ ఫ�త�� ��ష ªప�W జ-��.
     ‐ ఆత� > కష��, 9నRక సంVప�, 'ర� �� ��] �, మ© భ$�, త�X, తం)0 �`గ�, శoర�
బ-uW, 9నRక కష���, మ�$ వ� వ?$�� అపజ$� మ�$ ఆu�, Ãð� «ుదల� ప{uల
నష�� సంభ�ంØ�. 
     ‐ వ� వ?$�, Yu�, ��� «ుదల� !¤ �భ�, ఇష� �ు)tల {~గమన�, !� వలన 'ర� R�7,
ఆuల� ఎా�, ï-�, �§� � ఇ�X �ం.W uం.�.ఆరంభ�� ఆzగ� �, మధ� � B¦ కృప, అంత�� Bజ
భ$�, �*శ g)త, �ర )పgణ�, బంÀuల� సd� న� ఇ� అ�I  జ-��.
     ‐ ధన�న� �ల నష}�, మన¡n � !� >లత, బంÀuల� *f ష�, Ðద-�� కష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ అపమృt�  భ$� సంభ�ంØ�. 
     ‐ ఆzగ� � ��ం  చం)�� )పసనI � Ö9 Eంb� Çయ� వó�. 

Êt‐చం)ద‐చం)ద : శ� 22 �)బ 2025  04:51 > మంగ 11 9�F  2025  22:58

     ౼ చం)�� అంర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ���, మం  �జన� మ�$ ధన� )ఎా K, B¦ Ö9
సd� న� వలన మ© ¡ఖ�, ���న !¤� �డ మ© �భ�, �öK ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 

Êt‐చం)ద‐>జ : మంగ 11 9�F  2025  22:58 > Ðమ 24 9�F  2025  09:15

     ౼ చం)�� అంర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� r�7 వృ�7, మ© సd� న�, బంÀuల� ¡ఖ�, ధdగమన�,
శ)t భ$� మ�$ å ేన�tల ?ంగత� � )ఎా KంØ�.

Êt‐చం)ద‐BË : Ðమ 24 9�F  2025  09:15 > {)క 25 ఏ) � 2025  08:15

     ౼ చం)�� అంర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� {భ� మ�$ సంపb )ఎా K, Bజ� � వలన ధన� )ఎా KంØ�.

Êt‐చం)ద‐�- : {)క 25 ఏ) � 2025  08:15 > {)క 23 �ు 2025  18:02

     ౼ చం)�� అంర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� వ�సK �భ�, �� �ందరW వృ�7, స�e-u వలన
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 )బహ� �� న�, Bజ� � మ�$ ఆభరణ�� )ఎా KంØ�.

Êt‐చం)ద‐శ� : {)క 23 �ు 2025  18:02 > �- 26 r/ 2025  11:40

      ౼ చం)�� అంర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� మం  z¦� 'నం� వలన !త� ®త� �, )ప$క K ��ష కష��,
ధన�న� �� మ�$ $శ¡n >(i� K�) ©� సంభ�ంØ�.

Êt‐చం)ద‐rధ : �- 26 r/ 2025  11:40 > శ� 26 r¬ 2025  16:03

     ౼ చం)�� అంర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ,)�తN bK, అశf  �భ�, ���  )ఎా K, మ© ఉనI b, �లX వ�సK��
మ�$ ధన�న� � «ుదల� !¤ �భ� )ఎా KంØ�.

Êt‐చం)ద‐Êt : శ� 26 r¬ 2025  16:03 > {)క 8 ఆగ 2025  02:20

     ౼ చం)�� అంర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� )hహ� �ల� సంఘర xన�, అపమృt� u, ¡ఖdశన�, మ�$
అ�I  �)త�ల� కష�� సంభ�ంØ�.

Êt‐చం)ద‐{)క : {)క 8 ఆగ 2025  02:20 > {)క 12  ï� 2025  14:34

     ౼ చం)�� అంర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ధdగమన�, మ© ¡ఖ�, కd�  ఉతKbK, ¡ఖ�జన�, అంద��
)õమ «ుదల� {భ ఫ�త�� జ-��.

Êt‐చం)ద‐ర� : {)క 12  ï� 2025  14:34 > మంగ 23  ï� 2025  06:14

     ౼ చం)�� అంర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� అనI  �భ�, వ�సK )ఎా  K, శ)t నష��, ¡ఖ)ఎా K మ�$ ఎలXప.
�జ$� )ఎా KంØ�.

Êt‐>జ : మంగ 23  ï� 2025  06:14 > �- 19 �)బ 2026  09:37

hi1 మ0దశB R2' అంతర�శ ఫ�త�J

Êtu మ©దశ� >¦� అంతర 7శ� ‐
     ‐ ?హస 'ర� �� అపi� K మ�$ ØT� )పక� ల !�� కలహ�� సంభ�ంØ�.
     ‐ !� ఎార��, 'ర� �ల� నష�� మ�$ ¹Øల� నష�� «ుదల�న� సంభ�ంØ�.
     ‐ ,)t., �öK, త�� . మ�$ వంశ¡@ల� *f ష~వ� uతN bK జ-��.
     ‐ అdzగ� �, �ష� మ�$ �0 వలన శoర�న> �డ సంభ�ంØ�.
     ‐ B¦ వలన �డ మ�$ బంÀuల �dశన� 'గల�.
     ‐ ఊ-, ��ుచ ధన�న� �, ప{u� «ుదల. !¤� �భ�, మ�$ గృహ�, ఉ�� నవన�, ఎొల�
«ుదల� !¤ �భ�, B¦ కృప వలన ఐశf ర� � )ఎా KంØ�. 
     ‐ ~గ�  ?@ న�న> కW ెమ ?@ న�న> సంబంధం ఉం.ట వలన ��ు �భ� మ�$ ´ర] �ఖ� �
)ఎా KంØ�.
     ‐ Bజ )ప?ద�, $× �భ�, ,)త �ు)tల ¡ఖ� క���.
     ‐ �*శ�� ఆపద, )ప�ుహ Ì)త>చÓ  అdzగ� �, pంగ�, B¦ �f B �డ వ� ధల కలహ� మ�$ ఏ�న
¡ఖ వృ�7 �డ కల�.
     ‐ Vప� జf ర�, �ష�� భ$�, �öK కష��, మనః Bేలశ� మ�$ అపమృt�  భ$� సంభ�ంØ�. 
     ‐ సరf  సంపb మ�$ ¡ఖ�$కÁున �వన� )ఎా KంØ�.
     ‐ Eంb ��ం  వృషభ� �న� Çయ� వó�.
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Êt‐>జ‐>జ : మంగ 23  ï� 2025  06:14 > rధ 1 అ¼� 2025  23:02

     ౼ >¦� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� శ)t భ$�, భ$ంకర �zధ�, రక K )?వ� మ�$
మృt� భ$� సంభ�ంØ�.

Êt‐>జ‐BË : rధ 1 అ¼� 2025  23:02 > {)క 24 అ¼� 2025  07:57

     ౼ >¦� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� 'BWర�, B¦ మ�$ ధన� �dశన�, అ'ల �జన�,
కలహ��, శ)t భ$� సంభ�ంØ�.

Êt‐>జ‐�- : {)క 24 అ¼� 2025  07:57 > �- 13 నవ 2025  05:12

     ౼ >¦� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అ��క�, �ఃఖ�, ఉ*f గ� మ�$ మన?@ ప�
సంభ�ంØ�.

Êt‐>జ‐శ� : �- 13 నవ 2025  05:12 > శ� 6 0శం 2025  19:56

     ౼ ౹>¦� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� $జ9� dశన�, కష��, ధన నష��, మ© భ$�, �కలత,
ఎో¥X ట�,కష�� మ�$ తం)0� సతn ంబంధ� సంభ�ంØ�..

Êt‐>జ‐rధ : శ� 6 0శం 2025  19:56 > శ� 27 0శం 2025  23:00

     ౼ >¦� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. r�7 dశన� (మంద r�7), ధన©�, శoర�� జf ర�,
వ�సK��, �న� ��, �ు)tల �dశన� సంభ�ంØ�.

Êt‐>జ‐Êt : శ� 27 0శం 2025  23:00 > Ðమ 5 జన 2026  15:48

     ౼ >¦� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతW 'వడ� వలన Ðమ�ఎోt తన�, �bK � N , ఎాప జన�  అdzగ� �,
అపమృt�  భ$�, B¦ భ$� మ�$ అ�సK�ల� W$�� సంభ�ంØ�.

Êt‐>జ‐{)క : Ðమ 5 జన 2026  15:48 > {)క 30 జన 2026  12:22

     ౼ >¦� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� చం��ల వలన కష��, సంకట�, B¦ మ�$ అ�సK�ల
భ$�, అb?ర అdzగ� � మ�$ వమన అdzగ� � సంభ�ంØ�.

Êt‐>జ‐ర� : {)క 30 జన 2026  12:22 > {)క 6 �)బ 2026  23:20

     ౼ >¦� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� ��ు �భ�, ధన�, సంపb ఆగమన�, మన¡n  సం�ష�W,
�ు)tల సంగb మ�$ అ�I  �)త�ల� ¡ఖ� క���.

Êt‐>జ‐చం)ద : {)క 6 �)బ 2026  23:20 > �- 19 �)బ 2026  09:37

     ౼ >¦� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� దvణ �శ� �భ�, �లX వ�సK��, అలం'ర� మ�$
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 అ�I  'ర� �ల� R�7 సంభ�ంØ�.

Êt‐BË : �- 19 �)బ 2026  09:37 > మంగ 9 9�F  2027  21:43

hi1 మ0దశB �g1 అంతర�శ ఫ�త�J

Êtu మ©దశ� BËu అంతర 7శ� ‐
     ‐ శoర�న> అdzగ� � మ�$ )ప9ద� «ుదల�న� సంభ�ంØ�.
     ‐ 9నRక కష��, అలN ¡ఖ� ఉం.�.
     ‐ B¦ మ�$ pంగల� భ$�, ��� ల� శ)tతf � మ�$ )పb ప�� ఆటంక� Bగల�.
     ‐ తV� ల�న ధన�భ�, õుXచF ($వన) )పú వలన �ఖ� �, )ఎా K, ధన�, �న� �, ప{u�, )Wమ�,
��� «ుదల� !¤ �భ� 
     ‐ అంతర 7శ )ఎారంభ�� Bేలశ� మధ� � మ�$ అంత�� ¡ఖ� «ుద¬న ఫ�త�� జ-��.
     ‐ బËÌ)త��, శoర� ¹రస�W, Íత జf ర� మ�$ �ష� వలన భ$�, d�� �న�ల త-!త
వÇF  జf ర� ±ుక�  ఉ)గªప�, ^$అdzగ� �� �డ, అక?� tKW ఎో¥X ట, )ప�ుహ మ�$ \ల
అdzగ� �� సంభ�ంØ�.
     ‐ ïదp Bేలశ�, భ$� «ుదల�న� సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·ష ప�©ర� ��ం  �Be  సపKశb చదవడ� íక మం)V జప� Çయ� వó�.

Êt‐BË‐BË : �- 19 �)బ 2026  09:37 > {)క 17 ఏ) � 2026  22:14

     ౼ BËu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతW Bవడ� వలన 'BWర�, zగ భ$�, d�� �>� ల �ం0
ఆ)క�ుంచడ� మ�$ �ు)త భ$� సంభ�ంØ�.

Êt‐BË‐�- : {)క 17 ఏ) � 2026  22:14 > Ðమ 8 r/ 2026  01:27

     ౼ BËu అంతర 7శ� బృహసN b (�-) )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. ఆదర�, ఏ���, �)ర�� మ�$ ధన�
)ఎా KంØ�.

Êt‐BË‐శ� : Ðమ 8 r/ 2026  01:27 > {)క 7 ఆగ 2026  18:46

     ౼ BËu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� భ$ంకరÁున 'BWర !స�, �ఃఖ� మ© భ$� మ�$
!త� �డల� అdzగ� � «ుదల�న� జ-��.

Êt‐BË‐rధ : {)క 7 ఆగ 2026  18:46 > �- 1 అ¼� 2026  02:40

     ౼ BËu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ�I  స@ల�ల �ం0 అ�క �ధ�ల �భ�, �öK �f B ��ష
ªప�� �భ�, పర*శ గమన� వలన R�7 సంభ�ంØ�.

Êt‐BË‐Êt : �- 1 అ¼� 2026  02:40 > {)క 23 అ¼� 2026  11:35

     ౼ BËu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� r�7 dశన�, భ$�, hధ�, ధన ^$�, ఎప. కలహ�
మ�$ ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

Êt‐BË‐{)క : {)క 23 అ¼� 2026  11:35 > శ� 26 0శం 2026  09:36
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     ౼ BËu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� `��� º�� భ$�, �)ర�ల dశన�, ఎా�న �జన�,
�öK �dశన�, వంశ�� ×క� సంభ�ంØ�.

Êt‐BË‐ర� : శ� 26 0శం 2026  09:36 > �- 14 జన 2027  13:48

     ౼ BËu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� జf ర అdzగ� �, మ© భ$�, ,)త ఎౌ)tల> Bేలశ�
అపమృt� u మ�$ అ�)గతK సంభ�ంØ�.

Êt‐BË‐చం)ద : �- 14 జన 2027  13:48 > Ðమ 15 �)బ 2027  12:49

     ౼ BËu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ఉ*f గ�, కలహ�,  ంత�, 9న©�, మ© భ$�, తం)0
శoర�� కష�� సంభ�ంØ�.

Êt‐BË‐>జ : Ðమ 15 �)బ 2027  12:49 > మంగ 9 9�F  2027  21:43

     ౼ BËu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� భగంధW అdzగ� � వలన కష��, రక K తK అdzగ� �ల వలన
కష��, ధన నష��, మ© 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

Êt‐�- : మంగ 9 9�F  2027  21:43 > ఆ�!ర� 13 �)బ 2028  19:09

hi1 మ0దశB బృహస� & అంతర�శ ఫ�త�J

Êtu మ©దశ� బృహసN b అంతర 7శ� ‐
     ‐ *u. మ�$ �-జ�ల® అ�Bగ�ం.�. B¦ అ�)గహ�, B¦ �ం¤ !�� å ేనహ� మ�$
ఆ�7క స�R@b h�ం.�.
     ‐ దg, పzప'రణ� వలన ¡ఖ�, స9�న�W ఉం�-.
     ‐ ఆzగ� � ఉతKమ�W, $శ¡n  మ�$ ,)త ¡ఖ� మ�$ ��ు �భ� జ-��.
     ‐ ధన�న� �ల వృ�7,  Bజ)õమ, ఉVn హ�, �)ర��, పలX� «ుదల�న� )ఎా KంØ�. ఇం�X  ఆనంద�,
సంపb, ,)త�భ�, మÑతn వ�, ,ణ�  Îర 7 స@ల�� uVn హ�W ఉండడ�, ¡ఖ)పదÁున సత� ర� �
Çయ� డ�, ఇష� *u� కృప వలన 'ర� �భ�, మ�$ జ$� B¦� å ేనహ�, మ�$ )ÈతK B¦ దరÞ న�
«ుదల� ఫ�త�� సంభ�ంØ�.
     ‐ pంగ, ఎా�, ఎా�'T వలన భ$�, ధన�న� �ల నష��, ~ర� ,  లXల� �`గ�, �� Bేలశ�
ఉం.�. 
     ‐ అంతర 7శ )ఎారంభ�� {భ ఫ�త� అంత�� b�� Bేలశ� సంభ�ంØ�.
     ‐ B¦W� )õమ, �ల^ణ Áున వ�సK��, నగల )ఎా K, �ర *శ�ల g)త, సf బంÀ జ�ల� ఎా�ంచడ�,
�న� �(�జన�), ప{u� «ుదల�న� )ఎా KంØ�.
     ‐ అపమృt�  భ$� )ఎా KంØ�. 
     ‐ ·ష ప�©ర� ��ం  cవ సహ)సdమ�ల పఠన� మ�$ మృt� ంజ$ జప� Çయ� వó�.

Êt‐�-‐�- : మంగ 9 9�F  2027  21:43 > శ� 24 ఏ) � 2027  08:34

     ౼ �- అంతర 7శ� �- )పత� ంతర 7శ� ¡వర ] �భ�, �న�  వృ�7, క� � ణ� మ�$ {భ ఫ�త��
ఉద§ంØ�.

Êt‐�-‐శ� : శ� 24 ఏ) � 2027  08:34 > �- 17 r/ 2027  07:58

     ౼ �- అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ఆu�, ��� మ�$ ¡వర ] �భ�, ఎలXప. ¡ఖ ?ధన ±ుక�
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 ?9�I , అనI ఎా¹$�� «ుదల� !¤ సం)గహ� సంభ�ంØ�. 

Êt‐�-‐rధ : �- 17 r/ 2027  07:58 > rధ 4 ఆగ 2027  15:00

     ౼ �- అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� వ�సK��, �� న� మ�$ �త� �ల �భ�, �ు)tల Bక వలన
సం�ష� సంభ�ంØ�.

Êt‐�-‐Êt : rధ 4 ఆగ 2027  15:00 > మంగ 24 ఆగ 2027  12:15

     ౼ �- అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� జల భ$�, pంగతన�, 'BWర�, కలహ��, అపమృt�
భ$� సంభ�ంØ�.

Êt‐�-‐{)క : మంగ 24 ఆగ 2027  12:15 > rధ 20 అ¼� 2027  07:49

     ౼ �- అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� అ�క �ద� � మ�$ ఉ·� గ�ల )ఎా K, బంWర�, వ�సK��,
ఆ�షణ�ల �భ�, {భ 'ర� �ల వలన సం�ష� సంభ�ంØ�.

Êt‐�-‐ర� : rధ 20 అ¼� 2027  07:49 > శ� 6 నవ 2027  08:54

     ౼ �- అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦, �ు)t�, తం)0, త�X వలన �భ� మ�$ ఎలXప.
ఆదర�� )ఎా KంØ�.

Êt‐�-‐చం)ద : శ� 6 నవ 2027  08:54 > శ� 4 0శం 2027  18:41

     ౼ �- అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అ�I  Bేలవ�ల �dశన�, �త� �� మ�$ �)ర�ల
�భ� మ�$ అ�I  'ర� �ల R�7 జ-��.

Êt‐�-‐>జ : శ� 4 0శం 2027  18:41 > {)క 24 0శం 2027  15:56

     ౼ �- అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల భ$�, Ì)త ండ�ల> �డ, అ�I  మ�$ అ�ర ]
అdzగ� � మ�$ శ)tuల వలన �డ సంభ�ంØ�.

Êt‐�-‐BË : {)క 24 0శం 2027  15:56 > ఆ�!ర� 13 �)బ 2028  19:09

     ౼ �- అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� చం��ల� �zధ�, !� వలన ధన dశన� కష��, !� À�,
శ)tuల� భ$� «ుదల�� సంభ�ంØ�.

Êt‐శ� : ఆ�!ర� 13 �)బ 2028  19:09 > శ� 24 9�F  2029  14:35

hi1 మ0దశB శ' అంతర�శ ఫ�త�J

Êtu మ©దశ� శ� అంతర 7శ�‐
     ‐ ఆ�ర, ��ర�ల 	నత, 9నRక !� >లత ఉం.�
     ‐ మన¡n � సంVప� మ�$ భ$�, బంÀuల� ఎో¥X ట, సf *శ�� V� గ� Çయ� డ�
సంభ�ంØ�.
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     ‐ ధన©�, )దవ�   ంతన� మ�$ పద� �గ�రడ� జ-��
     ‐ �డ, Ðద-ల> కష��, 9నRక�W సంVప�, ప{©�, Bజ'ర� �� ధన dశన�, మ© భ$�,
�వRంØ ?@ న� వదలడ�, )ప!స�, 9ర e�� pంగల భ$�, Ðమ�తన�, మ� బల�న> ©�,
«ుదల�న� సంభ�ంØ�.
     ‐ ధన�న� �ల నష�� «ుదల�న� సంభ�ంØ�.
     ‐ సరf 'ర� R�7, $జ9� వలన మ© ¡ఖ�, )భమణ�, $ద7�� �జ$�, ఊ�� ¡ఖసంపb, B¦
దరÞ న� «ుదల�న� జ-��.
     ‐ Eoరక�W, 9నRక�W అలసట, 'ర� �� ��] �, మ© భ$�, Ðమ�తన�, 9న©�, త�X, తం)0
�dశన� సంభ�ంØ�.
     ‐ అపమృt�  భ$� )ఎా KంØ�.
     ‐ ·ష ప�©ర� ��ం  �uf ల Ñమ�, నలX ఆu, )బê� �న� Çయ� వó�. �� వలన ఆ$ మ�$
ఆzగ� � వృ�7 'గల�.

Êt‐శ�‐శ� : ఆ�!ర� 13 �)బ 2028  19:09 > Ðమ 17 ఏ) � 2028  21:25

     ౼ శ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �దన, ఎో¥X ట� º¤ వలన భ$� మ�$ అ�క �ధ�ల
�ఃఖ� సంభ�ంØ�.

Êt‐శ�‐rధ : Ðమ 17 ఏ) � 2028  21:25 > rధ 14 r/ 2028  05:46

     ౼ శ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, కలహ�ల భ$�, అనI ఎా¹$�ల �dశన�, ధన
నష��, శ)tభ$� సంభ�ంØ�.

Êt‐శ�‐Êt : rధ 14 r/ 2028  05:46 > {)క 7 r¬ 2028  20:31

     ౼ శ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� శ)tuల వలన 'BWర�!స�, Á�ధ�  మంద r�7, 9నRక  ంత�,
భ$� మ�$ కష�� సంభ�ంØ�.

Êt‐శ�‐{)క : {)క 7 r¬ 2028  20:31 > rధ 13  ï� 2028  07:45

     ౼ శ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� మ�రధ R�7, సf జ�ల> {భ�, )పgస�, ప�ల� �భ�
సంభ�ంØ�.

Êt‐శ�‐ర� : rధ 13  ï� 2028  07:45 > మంగ 3 అ¼� 2028  13:31

     ౼ శ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� Bజసáజ¡n , మ�$ అa'ర�, ఇం�X  కలహ��, జf ర�,
!� Àల వలన �డ సంభ�ంØ�.

Êt‐శ�‐చం)ద : మంగ 3 అ¼� 2028  13:31 > Ðమ 6 నవ 2028  07:08

     ౼ శ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� r�7 �'స�, ��క�, �� మం� ప�ల ఆరంభ�, áజ¡n , అaక
ఖ-F , అ�క �öKల� సంబంధ� సంభ�ంØ�.

Êt‐శ�‐>జ : Ðమ 6 నవ 2028  07:08 > rధ 29 నవ 2028  21:53

     ౼ శ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� áజ¡n  త>� వ 'వడ�, ,)tల> ఆపద�, అ�I  మ�$
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 శ)tuల� భ$�, !త� మ�$ ®త� � «ుదల� కష��� సంభ�ంØ�.

Êt‐శ�‐BË : rధ 29 నవ 2028  21:53 > Ðమ 29 జన 2029  15:12

     ౼ శ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, వ�సK©�, ��ు dశన�, భ$�, �*శ g)త, మ�$
మరణ భ$� సంభ�ంØ�.

Êt‐శ�‐�- : Ðమ 29 జన 2029  15:12 > శ� 24 9�F  2029  14:35

     ౼ శ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� ~ర�  �f B ఇం�X  అEంb (ఇం�X  మ��� � �- పడడ�), 
~ర� � ఎోÆంచడ�� అసమర7త,  కలహ�� మ�$ 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

Êt‐rధ : శ� 24 9�F  2029  14:35 > �- 21 9�F  2030  19:21

hi1 మ0దశB f.' అంతర�శ ఫ�త�J

Êtu మ©దశ� rÀ� అంతర 7శ� ‐
     ‐ ��క� ఉతN నI �, �ద�  వలన ¡ఖ� )ఎా KంØ�.
     ‐ ఉ·� గ�� ?�రణÁున �భ�, మ�$ ఆ� 7క ప�R@b� 9-N  Bగల�.
     ‐ బంÀ �ు)tల� å ేనహ� సõు� ళన� మ�$ !� స©$� )ఎా KంØ�.
     ‐ దశ అంత�� 'ర� �� �ఘI ��, అప� మ�$ 9నRక కష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ Bజ�  �భ�, మ© ¡ఖ�, స� కథల )శవన�, �న�, ¡ఖ)పదÁున ��� క R�7, ��ు, ,)త �భ�,
సతn ంగ�, ధdగమన� )ప$తI � í>ండ ధన �భ�, �!హ� మ�$ ఇం�X  �1 {భ'ర� ��
మ�$ వ�సK��, ఆభరణ�� )ఎాప KంØ�.
     ‐ ~గ� వృ�7, పం0tల� 9¥X ¯ అవ'శ�, మ�$ ఆభరణ�� )ఎా KంØ�.
     ‐ B�� a '-ల� �zధ� ఇత-ల ఇం�X  �!స�, !హన��, వ�సK��, ప{u�, ధన�, �� న�
«ుదల� !¤ నష��� సంభ�ంØ�. 
     ‐ అంతర 7శ ఆరంభ�� మ�$ మధ� � �ఖ� �, ధdగమన�, '�  అంతర�� �ఃఖ� మ�$ ~ర�
 లXల> కష�� )ఎా KంØ�.
     ‐ శoర� ఆzగ� �W, మ© �భ�, ,)t�� క� � ణ�, �జన�, వ�సK��, ప{uల !� ఎార�� అaక
�భ� క���.
     ‐ అంతర 7శ ఆరంభ�� మ© కష��, �öK, ,)tల> �డ, B¦ భ$� సంభ�ంØ�. దశ మధ� � {భ)పద
Îర 7 g)త� జ-��.
     ‐ అపమృt�  భ$� సంభ�ంØ�.
     ‐ ·షEంb ��ం  ��]  సహ)సdమ జప� Ö$ట వలన {భ� జ-��.

Êt‐rధ‐rధ : శ� 24 9�F  2029  14:35 > Ðమ 14 �ు 2029  22:04

     ౼ ౹rÀ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� r�7, �ద� , ధన�, వ�సK�� «ుదల� !¤ �భ�, మ©
¡ఖ�, ¡వర ]�, రతI �� «ుదల� !¤ �భ� సంభ�ంØ�.

Êt‐rధ‐Êt : Ðమ 14 �ు 2029  22:04 > మంగ 5 r/ 2029  01:08

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� ఎా�న అనI  ప�ర 7�ల �జన�, క.,� అdzగ� � మ�$
రక K ®త�  అdzగ� �� సంభ�ంØ�.

Êt‐rధ‐{)క : మంగ 5 r/ 2029  01:08 > శ� 4 ఆగ 2029  09:56
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     ౼ rÀ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ఉతKర �శ� �భ�, ప{uల నష��, B�?@ న�న అa'ర�
సంభ�ంØ�.

Êt‐rధ‐ర� : శ� 4 ఆగ 2029  09:56 > rధ 22 ఆగ 2029  12:34

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� త>� వ áజ¡n , అdzగ� �� మ�$ శoరక కష��,  తK��
�కలత సంభ�ంØ�.

Êt‐rధ‐చం)ద : rధ 22 ఆగ 2029  12:34 > {)క 21  ï� 2029  16:58

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� �öK, ధన� మ�$ సంపbK �భ�, క�� తN bK (కన�
జ�� ంచడ�), మ© ధన �భ�, సరf �ధ�ల �ఖ� � )ఎా KంØ�.

Êt‐rధ‐>జ : {)క 21  ï� 2029  16:58 > {)క 12 అ¼� 2029  20:03

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� ధర� �, r�7, ధన )ఎా K జ-��. pంగ�, అ�I  «ుదల� !¤
వలన �డ, రక K వ�సK� )ఎా K, మ�$ అ�సK�� )ప9ద� సంభ�ంØ�.

Êt‐rధ‐BË : {)క 12 అ¼� 2029  20:03 > �- 6 0శం 2029  03:58

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, హ¥tKW భ$ప.ట, B¦ మ�$ అ�సK�ల
వలన భ$� సంభ�ంØ�.

Êt‐rధ‐�- : �- 6 0శం 2029  03:58 > rధ 23 జన 2030  11:00

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ�Bజ� �, íక B�� a'ర� )ఎా KంØ�. B¦ �f B సd� న�,
మం  r�7 మ�$ ���  వృ�7 సంభ�ంØ�.

Êt‐rధ‐శ� : rధ 23 జన 2030  11:00 > �- 21 9�F  2030  19:21

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర� )ప9ద� వలన !త, ®త�  అdzగ� �ల వలన �డ మ�$
అ�క ªప�W ధన నష�� జ-��.

{)క మ©దశ: �- 21 9�F  2030  19:21 > Ðమ 21 9�F  2050  15:36

 
{)క మ©దశ ఫ�త�
 

�p Zeక ఫ�త�J
 

?వన�  రప�W {)క మ©దశ� ఈ )�ం� )'Rన ఫ�త�� జ-��.
     ౼ {)క మ©దశ� రతI ��, నగ�, వ�సK�� «ుదల� !¤ వలన ¡ఖ� )ఎా KంØ�.
     ౼  �öK, సంVన�, ధన� సమృ�7W  మ�$ Bజ �f ర� �ం0 సd� న� )ఎా KంØ�.
     ౼ �ద�  �భ�, Bన� మ�$ నృత� � «ుదల� !¤� అ»-  ï-��.
     ౼ సtÕ �7 మ�$ �నధర� �� Ö$డ� «ుదల� ప�� Çయ� గల-.
     ౼ Èనడ�, అu� డ� ప�ల� )పºణత 'ర�  వ� వ?$�� �భ� మ�$ )ÈతK ప�� )ఎారం»ంÖ
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 ±గ� క���. 
     ౼ {)>0 దశ� !:న��, È.>�, మనమ. మ�$ ´రf జ�ల �f B ఆ� Dం న ధన� «ుదల�
!¤ వలన ¡ఖ� క���.
     ౼ �రÕ ల {)క మ©దశ(బల	న�)� ఇం�X  ఎో¥X ట�, !త�, Úంప, )ప¼ప జ�త «ుదల� అdzగ� ��
)ఎా KంØ�.
     ౼ మన¡n   '>W uండడ� మ�$ ¹Øల� å ేన:� íక ఎప�న �zధ� Bగల�. 
 

e-ష ఫ�త�J
 

{)>0 uతKమ�, అధమ� «ుదల� ?@ న�� uండడ� వలన న!ంశలం� vద� వలన íక అ�� న�
)గ:�ల $b మ�$ దృÆ} uండడ� వలన అవస@� అ�?ర� ఈ)�ం� �ధంW ప�వర Kన� Bగల�.
     ౼ �öK,)tల> కష��, ధన�న� �ల �dశన� మ�$ B¦వలన భ$� క���.
     ౼ ఎాపకర� ల� ఆస� K మ�$ !¤�� ¡ఖ� uనI ద� అ�భb క�� uం.�.
     ౼ అEంb, మన¡n  అలXక�Xల�W, శoర�న> కష��� సంభ�ంØ�.
     ౼ సంVన�, ~ర�  మ�$ ధన� «ుదల� !¤� ©� మ�$ 'Ûు-X, )గ:æ మ�$ �)తఅdzగ� ��
«ుదల� !¤ వలన �డ సంభ�ంØ�.
     ౼ ఆ�ర, ��ర�� నcంØ�. సరf ధర� �ల �-ద7�W ప�� Ö9 ఆ�చన�, )పవbK క�� uం.�.
     ౼ కల:�, బంÀజ�ల� �zధ�, ?@ నబ�� మ�$ ప�వర Kన�, వ� వ?$�, భ�� «ుదల� !¤
వలన కష��� సంభ�ంØ�. 
     ౼ ~ర�  లXల వలన కష���.
     ౼ అ�క )ప'ర�ల ఆపద� మ�$ శoర� అdzగ� �� మ�$ జf ర�� త ం ఎోu�.
     ౼ ~ర� , అనI ద�� ల� �±ుగ� మ�$ ��� ఎో§న ఇండX� �వRంచడ� )ఎా KంØ�.
     ౼ మ��� ల® అa'ర� మ�$ B¦ వలన సd� న� జ-��.
     ౼ వ�సK�� «ుదల� !¤ �భ�, మ�$ ,)t�, �ు)t� «ుదల� !� వలన ¡ఖ� ల»ంØ�.
     ౼ hu�, Ç-u� మ�$  �ట� «ుదల� !¤� ��� ంÖ ఆ�చన� uం.�. 
     ౼ *u0 ´జల� ఆస� K ï-�� మ�$ �ల ¡ఖ� uం.�.
     ౼ uతKమÁున వ�సK��, ¡గంధ )దవ� ��, నవరతI ��, మ�$  ఆభరణ�� «ుదల�న�
)ఎా KంØ�.
     ౼ 4పN  !�� å ేన:� మ�$ ఎ� I  రక�ల ¡ఖ� ల»ంØ�.
     ౼ Eoరక ¡ఖ�, �గ��స��, i� K, õ-, )పbష}� మ�$ !:న�ల ¡ఖ� )ఎా KంØ�.
     ౼ {)>0 మ©దశ� uVn :�W, u�X స�� వృ�7, B¦� అనW ïదp ప�a'-� º�� �భ�
)ఎా KంØ�.
     ౼ ~ర� � �!ద�� మ�$ ~ర�  ¡ఖ�> ©� సంభ�ంØ�.
     ౼ ఉ·� గ�� గందరYల�, సం?�క �పtK� మ�$ �ఃఖ )పసంగ� 'గల�.
     ౼ )ప�ు: మ�$ �ల�  «ుదల� Eoరక అdzగ� �ల� �డ� సంభ�ంØ�. 
     ౼ )ప!స� íక పర*శ)పయణ��, మ�$ ధన�, సంVన� మ�$ బంÀజ�ల> నష�� క���.
     ౼  )ÈతK ప�ల )ఎారంభ�, ప�ల వలన ధన�భ� జ-��.
     ౼ ప�ల� అ�భవ�, దృఢతf �, Ô,ణ� � )ఎా KంØ�.
     ౼ �öK వలన ��ష )õమ, ~ర� ® మమ'ర�, మ�$ నగల �భ� క���.
     ౼ సf ంత క£� � Dత� మ�$ ఇత-ల® కృతజ�త క�� uం.�.

{)క‐{)క : �- 21 9�F  2030  19:21 > �- 21 r¬ 2033  06:43

�.R' మ0దశB �.R' అంతర�శ  ఫ�త�J

{)>� మ©దశ� {)>� అంతర 7శ� ‐
     ‐ 'ర� వ� వ?$�� $శ¡n  మ�$ �భ� )ఎా KంØ�.
     ‐ క�]శల� � మ�$ సంKత�� ఆస� K, �öKల� å ేనహ� మ�$ �öK ¡ఖ� )ఎా KంØ�.
     ‐ ధన)ఎా K, సం?�క¡ఖ�ల ఉపలâ7 మ�$ i� K వృ�7 క���.
     ‐  )పభల`గ� ఉం.�, )hహ� �ల�f B ధన)ఎా K, ఆu�,Ãð� «ుదల� ప{uల �భ�, ,)�తn వ�,
ఇం�X క�� ణ�, ఆదర�, B¦సd� న�, Bజ� �భ�, మ©¡ఖ� )ఎా KంØ�.
     ‐ �తనగృహ �B� ణ�, �త� � Î �జన��, �öK,)tల> ఐశf ర� �, �ు)tల� �జన��,
అనI �న�, �న�, ధర� �, B¦కృప వలన !హన��, వ�సK��, నగ� )ఎా KంØ�.
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       వ� వ?$�, ప{uల �భ�, పcF మ�శ Á, g)త� జ-��.
     ‐ అంతర 7శ� Bజ� �భ�, మÑతn వ�, ¡ఖÁునB¦ )õమ, ఇం�X క�� ణ అ»వృ�7 మ�$ �öK,)tల
వృ�7 జ-��
     ‐ pంగ�, ఎా�'T భ$�, Bజ�f ర� మ��� ల� *f ష�, ఇష��ల �dశన�, �öK,)tల> కష��,
జ�ల� �0ంపబడడ� సంభ�ంØ�.
     ‐ అపమృt� భ$� సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·షEంb Èర> �Beపఠన� మ�$ �లXఆu� �న� Ö$వó�.

{)క‐{)క‐{)క : �- 21 9�F  2030  19:21 > �- 10 అ¼� 2030  17:15

     ౼ {)>� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� �లX �)ర�, �లX వ�సK��, �త� ��, బంWర�,
9æక� �� «ుదల� !¤ �ఖ� � మ�$ అందÁున ~ర�  )ఎా KంØ�. 

{)క‐{)క‐ర� : �- 10 అ¼� 2030  17:15 > మంగ 10 0శం 2030  14:13

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuలవలన జf ర�, cz~ర� మ�$
�:ఖ� )ఎా KంØ�. సf లN �భ�� Ö�-�. 

{)క‐{)క‐చం)ద : మంగ 10 0శం 2030  14:13 > శ� 22 9�F  2031  01:10

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� కన�  జ�� ంచడ�, B¦ వలన �భ�, వ�సK��, ఆభరణ��
«ుదల� !¤ )ఎా K, B�� a'ర� సంభ�ంØ�.

{)క‐{)క‐>జ : శ� 22 9�F  2031  01:10 > ఆ�!ర� 1 r/ 2031  01:37

     ౼ {)>� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� రక K ®త�  సంబంధ అdzగ� ��, కలహ��, ఒక��క-
ÈT�¼వడ� మ�$ మ©Bేలశ� సంభ�ంØ�.

{)క‐{)క‐BË : ఆ�!ర� 1 r/ 2031  01:37 > ఆ�!ర� 30 నవ 2031  16:32

     ౼ {)>� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, అక?� tKW భ$� క��ట, B¦ మ�$
శ)tuల వలన కష�� సంభ�ంØ�.

{)క‐{)క‐�- : ఆ�!ర� 30 నవ 2031  16:32 > మంగ 11 �ు 2032  00:27

     ౼ {)>� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అaక ధన )దవ� �ల Bజ� �, వ�సK��, �త� ��,
ఆభరణ��, ఏ���, �)ర�� మ�$ స@ల� )ఎా KంØ�.

{)క‐{)క‐శ� : మంగ 11 �ు 2032  00:27 > {)క 19 నవ 2032  18:51

     ౼ {)>� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� W0ద, ఒంU, �ుక «ుదల�న� )ఎా KంØ�. ఇ��, �ునపN ప,
�uf � «ుదల� !¤ �భ� మ�$ శoర�� ÈంÇ� కష�� �డ ఉం.�.

{)క‐{)క‐rధ : {)క 19 నవ 2032  18:51 > rధ 11 �ు 2033  06:16
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     ౼ {)>� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ధన�, �� న� ±ుక�  �భ�, B¦ దగ eర అa'ర )ఎా K, ��ప�
వలన ధన �భ� సంభ�ంØ�.

{)క‐{)క‐Êt : rధ 11 �ు 2033  06:16 > �- 21 r¬ 2033  06:43

     ౼ {)>� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� భ$ంకర కష��, అపమృt� u, ఒక*శ� �ం0 మz *శ�న>
bరగడ�, మధ�  మధ� � ఎ,N �న అలN  �భ� క���.

{)క‐ర� : �- 21 r¬ 2033  06:43 > {)క 21 r¬ 2034  12:32

�.R' మ0దశB �a� ' అంతర�శ  ఫ�త�J

{)>� మ©దశ� y-� � అంతర 7శ� ‐
     ‐ B¦వలన భ$�, Bజi$ప�ల� hధ సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర�న> కష��, తల, కÜX, |b మ�$ ఉదర�� అdzగ� �� సంభ�ంØ�. 
     ‐ బంÀజ�ల� కలహ�, ధన�, వf వ?$�, ప{u� «ుదల� !¤ ©�, శ)tuల వృ�7 మ�$
ద�)ద� సంభ�ంØ�.
     ‐ �:సంVన�, �öK íక కపట మ��� ల �f B �డ మ�$ 'BWర భ$� సంభ�ంØ�.
     ‐ అలN సం�ష�, B¦ మ�$ అ�XండX� �zధ� సంభ�ంØ�. 
     ‐ ధన�భ�, Bజ� �, �öK, ధన�, సంపbK «ుదల� !¤ ¡ఖ�, B¦వలన మ©¡ఖ�, ఇష��ు)tల
{~గమన�, త�Xదం).ల> ¡ఖ)ఎా K, Ðద-ల ¡ఖ�, i� K, ¡ఖ�భగ� � «ుదల�న� )ఎా KంØ�.
     ‐ శoర�� జf ర�, 9నRక కష��, సf జ�ల� Bేలశ�, �త� � Î �జన��, తం)0� కష��,
బంÀuల> ©�, Bజ�f ర�� �zధ�, ఇ�X, ఎొల� «ుదల� !¤ నష��� ఉండవØF �.
     ‐ అ�క అdzగ� �ల వలన భ$� క���. 
     ‐ ·షEంb Èర> y-� � ´జ Ö$వó�.

{)క‐ర�‐ర� : �- 21 r¬ 2033  06:43 > Ðమ 8 ఆగ 2033  13:01

     ౼ ఉ·� గ�, ధన నష��, �öK�డ, cz�దన, )h�ామ��� �!ద� «ుదల� అ{భ ఫ�త��
సంభ�ంØ�.

{)క‐ర�‐చం)ద : Ðమ 8 ఆగ 2033  13:01 > rధ 7  ï� 2033  23:30

     ౼ 9నRక ఉ*f గ�, కలహ�, ధన నష��, మ�వ� ధ, మ��, 9�క� ��, రతI �� «ుదల�న�
�dశన�  సంభ�ంØ�.

{)క‐ర�‐>జ : rధ 7  ï� 2033  23:30 > �- 29  ï� 2033  06:50

     ౼ y-� � అంతర 7శ� >¦� )పV� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuల� భ$�, 'BWర� మ© సంకట�
సంభ�ంØ�.
     ౼ శ)tu మ�$ అ�I  వలన �డ «ుదల�న� సంభ�ంØ�.

{)క‐ర�‐BË : �- 29  ï� 2033  06:50 > rధ 23 నవ 2033  01:43

     ౼ y-� � అంతర 7శ� BËu )పV� ంతర 7శ �� Xష�  )ప$క K అdzగ� �, శ)t భ$�, ధన నష��, మ©
భ$� B¦ ¼ప� సంభ�ంØ�.
     ౼ 9నRక వ� ధ సంభ�ంØ�
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{)క‐ర�‐�- : rధ 23 నవ 2033  01:43 > మంగ 10 జన 2034  18:29

     ౼ శ)t dశన�, �జ$�, అ»వృ�7, వ�సK��, బంW- నగ� మ�$ రధ� «ుదల�  !హన��
)ఎా KంÖ `గ� క���.

{)క‐ర�‐శ� : మంగ 10 జన 2034  18:29 > �- 9 9�F  2034  14:24

     ౼ y-� � అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, ప{uల> కష��, 9నRక ఉ*f గ�, మ© అdzగ� �,
అ�I  �)త�ల� అ{భ� సంభ�ంØ�.

{)క‐ర�‐rధ : �- 9 9�F  2034  14:24 > ఆ�!ర� 30 ఏ) � 2034  08:14

     ౼ y-� � అంతర 7శ� rÀ� )పV� ంతర 7శళ� ���  )ఎా K, బంÀ hంధu� ల� కలవడ�, Zజ�  �భ�,
ధdగమన�, ధర�  �భ� మ�$ Bజ సd� న� )ఎా KంØ�

{)క‐ర�‐Êt : ఆ�!ర� 30 ఏ) � 2034  08:14 > ఆ�!ర� 21 �ు 2034  15:34

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

{)క‐ర�‐{)క : ఆ�!ర� 21 �ు 2034  15:34 > {)క 21 r¬ 2034  12:32

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

{)క‐చం)ద : {)క 21 r¬ 2034  12:32 > {)క 21 9�F  2036  06:13

�.R' మ0దశB చం.W' అంతర�శ  ఫ�త�J

{)>� మ©దశ� చం)�� అంతర 7శ� ‐
     ‐ అdzగ� �,తల మ�$ Yర X> �డ, ®త� �, సం)గ©�, �ల�  మ�$ �öK సంగమ�ల �f B
అdzగ� �� క�గగలu. 
     ‐ �!ద�� �జ$�, వ� వ?$�� $*ష��భ�, �öK ప^� �ం0 ధన�భ� జ-��.
     ‐ *u� ´జ� ఆస� K, అ�I Ñ)త�� «ుదల� ఉతKమ కర� � జ-��. 
     ‐ శ)tuల� �డ, అలN ¡ఖ� మ�$ ,��, Rంహ�� «ుదల� �uల� భ$� ఉం.�.
     ‐ !హన�ల ¡ఖ�, ఇం�X  {భ�భ�, B¦కృప వలన ఏ�గంత ఐశf ర� � )ఎా KంØ�. మ©న�(గంగ)�
?I న�, *వ)hహ� �ల´జ సంభ�ంØ�. 
     ‐ సంKతకÖ�� పం0tల ?ంగత� �, ఆu�, Ãð� «ుదల� ప{uల వృ�7, !ఎార�� అaక�భ�,
�జన�, వ�సK�ల �ఖ� � మ�$ బంÀuల�  �జన� Ö$టవలన అ�I   ఫ�త�� p->�.
     ‐ ధనdశన�, కష��, మ©భ$�, శoరBేలశ�, మన?@ ప�, BజదBÕ -� �zధ�, �*cg)త,
Îర 7g)త, �öK,)tల> కష��, బంÀuల� �`గ� సంభ�ంØ�.
     ‐ *శ� íక )Wమ� ±ుక�  అa'ర�, <ర� �, i� K, ¡ఖ�, !హన��, వ�సK��, ఆభరణ��,
Ç-u�, hu�, ఉ�� నవన�� «ుదల� !¤ �B� ణ�, ధనసం)గహం.
     ‐ అంతర 7¡శ ఆరంభ�� శoర¡ఖ� మ�$ అంత�� �� కష�� జ-��. 
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{)క‐చం)ద‐చం)ద : {)క 21 r¬ 2034  12:32 > ఆ�!ర� 10  ï� 2034  06:01

     ౼ చం)�� అంర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ���, మం  �జన� మ�$ ధన� )ఎా K, B¦ Ö9
సd� న� వలన మ© ¡ఖ�, ���న !¤� �డ మ© �భ�, �öK ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 

{)క‐చం)ద‐>జ : ఆ�!ర� 10  ï� 2034  06:01 > ఆ�!ర� 15 అ¼� 2034  18:14

     ౼ చం)�� అంర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� r�7 వృ�7, మ© సd� న�, బంÀuల� ¡ఖ�, ధdగమన�,
శ)t భ$� మ�$ å ేన�tల ?ంగత� � )ఎా KంØ�.

{)క‐చం)ద‐BË : ఆ�!ర� 15 అ¼� 2034  18:14 > Ðమ 15 జన 2035  01:42

     ౼ చం)�� అంర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� {భ� మ�$ సంపb )ఎా K, Bజ� � వలన ధన� )ఎా KంØ�.

{)క‐చం)ద‐�- : Ðమ 15 జన 2035  01:42 > {)క 6 ఏ) � 2035  05:39

     ౼ చం)�� అంర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� వ�సK �భ�, �� �ందరW వృ�7, స�e-u వలన
)బహ� �� న�, Bజ� � మ�$ ఆభరణ�� )ఎా KంØ�.

{)క‐చం)ద‐శ� : {)క 6 ఏ) � 2035  05:39 > rధ 11 r¬ 2035  14:51

      ౼ చం)�� అంర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� మం  z¦� 'నం� వలన !త� ®త� �, )ప$క K ��ష కష��,
ధన�న� �� మ�$ $శ¡n >(i� K�) ©� సంభ�ంØ�.

{)క‐చం)ద‐rధ : rధ 11 r¬ 2035  14:51 > {)క 5 అ¼� 2035  20:34

     ౼ చం)�� అంర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ,)�తN bK, అశf  �భ�, ���  )ఎా K, మ© ఉనI b, �లX వ�సK��
మ�$ ధన�న� � «ుదల� !¤ �భ� )ఎా KంØ�.

{)క‐చం)ద‐Êt : {)క 5 అ¼� 2035  20:34 > శ� 10 నవ 2035  08:47

     ౼ చం)�� అంర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� )hహ� �ల� సంఘర xన�, అపమృt� u, ¡ఖdశన�, మ�$
అ�I  �)త�ల� కష�� సంభ�ంØ�.

{)క‐చం)ద‐{)క : శ� 10 నవ 2035  08:47 > మంగ 19 �)బ 2036  19:44

     ౼ చం)�� అంర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ధdగమన�, మ© ¡ఖ�, కd�  ఉతKbK, ¡ఖ�జన�, అంద��
)õమ «ుదల� {భ ఫ�త�� జ-��.

{)క‐చం)ద‐ర� : మంగ 19 �)బ 2036  19:44 > {)క 21 9�F  2036  06:13

     ౼ చం)�� అంర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� అనI  �భ�, వ�సK )ఎా  K, శ)t నష��, ¡ఖ)ఎా K మ�$ ఎలXప.
�జ$� )ఎా KంØ�.
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{)క‐>జ : {)క 21 9�F  2036  06:13 > �- 21 �ు 2037  09:00

�.R' మ0దశB R2' అంతర�శ  ఫ�త�J

{)>� మ©దశ� >¦� అంతర 7శ� ‐
     ‐ ఉVn హ�� వృ�7, ?హస 'ర� �ల� ఆస� K ï-��.
     ‐ ��ు)ఎా K, ధన� Bవడ� మ�$ మ�రధR�7 )ఎా KంØ�. ~ర� > కష��� Bగలu.
     ‐ రక K�'ర� వలన శoర�న> కష��, ®త� అdzగ� � మ�$ ఎా� 'T వలన ��ప� సంభ�ంØ�. 
     ‐ Bజ`గ�, �cష} సంపbK, !హన��, నగ�, ��ు ±ుక�  �భ� మ�$ ¡ఖ)పదఅ»ష�R�7
)ఎా KంØ�.
     ‐ త�Xదం).ల> చ�జf ర� వలన కష��, జf ర��, అdzగ� ��, ?@ నచలన�, మన:Bేలశ�, బంÀuల
©�, B¦� �zధ�, BజదBÕ -� అa'-ల� *f ష�, ధన�న� �ల నష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ !� ఎార�� ©� మ�$ ��� «ుదల� !¤ ©� సంభ�ంØ�. శoర�� hధ� సంభ�ంØ�.

{)క‐>జ‐>జ : {)క 21 9�F  2036  06:13 > మంగ 15 ఏ) � 2036  02:47

     ౼ >¦� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� శ)t భ$�, భ$ంకర �zధ�, రక K )?వ� మ�$
మృt� భ$� సంభ�ంØ�.

{)క‐>జ‐BË : మంగ 15 ఏ) � 2036  02:47 > rధ 18 r/ 2036  00:48

     ౼ >¦� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� 'BWర�, B¦ మ�$ ధన� �dశన�, అ'ల �జన�,
కలహ��, శ)t భ$� సంభ�ంØ�.

{)క‐>జ‐�- : rధ 18 r/ 2036  00:48 > rధ 13 ఆగ 2036  20:22

     ౼ >¦� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అ��క�, �ఃఖ�, ఉ*f గ� మ�$ మన?@ ప�
సంభ�ంØ�.

{)క‐>జ‐శ� : rధ 13 ఆగ 2036  20:22 > Ðమ 20 అ¼� 2036  07:37

     ౼ ౹>¦� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� $జ9� dశన�, కష��, ధన నష��, మ© భ$�, �కలత,
ఎో¥X ట�,కష�� మ�$ తం)0� సతn ంబంధ� సంభ�ంØ�..

{)క‐>జ‐rధ : Ðమ 20 అ¼� 2036  07:37 > {)క 19 0శం 2036  16:24

     ౼ >¦� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. r�7 dశన� (మంద r�7), ధన©�, శoర�� జf ర�,
వ�సK��, �న� ��, �ు)tల �dశన� సంభ�ంØ�.

{)క‐>జ‐Êt : {)క 19 0శం 2036  16:24 > మంగ 13 జన 2037  12:58

     ౼ >¦� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతW 'వడ� వలన Ðమ�ఎోt తన�, �bK � N , ఎాప జన�  అdzగ� �,
అపమృt�  భ$�, B¦ భ$� మ�$ అ�సK�ల� W$�� సంభ�ంØ�.

{)క‐>జ‐{)క : మంగ 13 జన 2037  12:58 > rధ 25 9�F  2037  13:26
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     ౼ >¦� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� చం��ల వలన కష��, సంకట�, B¦ మ�$ అ�సK�ల
భ$�, అb?ర అdzగ� � మ�$ వమన అdzగ� � సంభ�ంØ�.

{)క‐>జ‐ర� : rధ 25 9�F  2037  13:26 > rధ 15 ఏ) � 2037  20:46

     ౼ >¦� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� ��ు �భ�, ధన�, సంపb ఆగమన�, మన¡n  సం�ష�W,
�ు)tల సంగb మ�$ అ�I  �)త�ల� ¡ఖ� క���.

{)క‐>జ‐చం)ద : rధ 15 ఏ) � 2037  20:46 > �- 21 �ు 2037  09:00

     ౼ >¦� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� దvణ �శ� �భ�, �లX వ�సK��, అలం'ర� మ�$
అ�I  'ర� �ల� R�7 సంభ�ంØ�.

{)క‐BË : �- 21 �ు 2037  09:00 > Ðమ 21 �ు 2040  02:27

�.R' మ0దశB �g1 అంతర�శ  ఫ�త�Jః

{)>� మ©దశ� BËu అంతర 7శ� ‐
     ‐ ఆకR� క భ$�, ధన©� మ�$ అవ9న�� ఉండవØF �.
     ‐ బంÀజ�ల� *f ష�, �ు)tల� శ)tతf �, ఛం��ల� �:ఖ� సంభ�ంØ�.
     ‐ అ�I  భ$� మ�$ Ì)త, గర T , అంగ�ల> అdzగ� �� సంభ�ంØ�.
     ‐ పరమ¡ఖ�, ధన�న� �ల �భ�. 
     ‐ ఇష�బంÀuల� �జన�, g)త� 'ర� R�7, ప{u� మ�$ ఎొల�ల వృ�7 )ఎా KంØ�.
     ‐ అంతర 7శ 'ల�� {భ)పద�W ఉం.�. శ)tuల dశన�, మÑతn వ��, B¦W� ఆదరణ,
«ుదల� {భ)పద�� అంతర 7Eరంభ� ఐ��లల వర> జ-��.
       అంతర 7శ అంత�� అ�ర ]అdzగ� ��, జf ర� వం¤� )ఎా KంØ�.
     ‐ g)త� మ�వ� ధ, B¦W� �ం¤ �~గ� వంtల� �ం. ¡ఖ�, Ô-b�శ� g)త� మ�$
BజదరÞ న�, g)తల� 'ర� R�7, సf *శ�� వదలడ�, )hహ� �ల> ఉప'ర� మ�$ Îర 7g)త�
జ-��.
     ‐ త�Xదం).ల> అ{భ ఫ�త�� మ�$ ఎలX,N . జ�ల� *f శ� సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర� Ðమ�తన�� �ం0 ఉం.�. 
     ‐ ·ష ప�©ర� Èర> మృt� జ$జప� Ö$డ� �� మం �.

{)క‐BË‐BË : �- 21 �ు 2037  09:00 > ఆ�!ర� 1 నవ 2037  17:37

     ౼ BËu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతW Bవడ� వలన 'BWర�, zగ భ$�, d�� �>� ల �ం0
ఆ)క�ుంచడ� మ�$ �ు)త భ$� సంభ�ంØ�.

{)క‐BË‐�- : ఆ�!ర� 1 నవ 2037  17:37 > శ� 27 9�F  2038  19:57

     ౼ BËu అంతర 7శ� బృహసN b (�-) )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. ఆదర�, ఏ���, �)ర�� మ�$ ధన�
)ఎా KంØ�.

{)క‐BË‐శ� : శ� 27 9�F  2038  19:57 > {)క 17  ï� 2038  07:42

     ౼ BËu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� భ$ంకరÁున 'BWర !స�, �ఃఖ� మ© భ$� మ�$
!త� �డల� అdzగ� � «ుదల�న� జ-��.
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{)క‐BË‐rధ : {)క 17  ï� 2038  07:42 > శ� 19 �)బ 2039  13:11

     ౼ BËu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ�I  స@ల�ల �ం0 అ�క �ధ�ల �భ�, �öK �f B ��ష
ªప�� �భ�, పర*శ గమన� వలన R�7 సంభ�ంØ�.

{)క‐BË‐Êt : శ� 19 �)బ 2039  13:11 > ఆ�!ర� 24 ఏ) � 2039  11:12

     ౼ BËu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� r�7 dశన�, భ$�, hధ�, ధన ^$�, ఎప. కలహ�
మ�$ ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

{)క‐BË‐{)క : ఆ�!ర� 24 ఏ) � 2039  11:12 > Ðమ 24 అ¼� 2039  02:06

     ౼ BËu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� `��� º�� భ$�, �)ర�ల dశన�, ఎా�న �జన�,
�öK �dశన�, వంశ�� ×క� సంభ�ంØ�.

{)క‐BË‐ర� : Ðమ 24 అ¼� 2039  02:06 > శ� 17 0శం 2039  20:58

     ౼ BËu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� జf ర అdzగ� �, మ© భ$�, ,)త ఎౌ)tల> Bేలశ�
అపమృt� u మ�$ అ�)గతK సంభ�ంØ�.

{)క‐BË‐చం)ద : శ� 17 0శం 2039  20:58 > ఆ�!ర� 18 9�F  2040  04:25

     ౼ BËu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ఉ*f గ�, కలహ�,  ంత�, 9న©�, మ© భ$�, తం)0
శoర�� కష�� సంభ�ంØ�.

{)క‐BË‐>జ : ఆ�!ర� 18 9�F  2040  04:25 > Ðమ 21 �ు 2040  02:27

     ౼ BËu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� భగంధW అdzగ� � వలన కష��, రక K తK అdzగ� �ల వలన
కష��, ధన నష��, మ© 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

{)క‐�- : Ðమ 21 �ు 2040  02:27 > మంగ 20 జన 2043  01:57

�.R' మ0దశB బృహస� & అంతర�శ  ఫ�త�J

{)>� మ©దశ� బృహసN b అంతర 7శ� ‐
     ‐ అ�క 'ర� �లR�7 మ�$ అa'ర� )ఎా KంØ�. 
     ‐ �ద� �భ�, $జ�� «ుదల� {భ'ర� �ల� ఆస� K మ�$ $శ¡n  i� K వృ�7 'గల�.
     ‐ ధన�న� ��, వ�సK�� మ�$ నగ� )ఎా KంØ�.
     ‐ అచల సంపbK pరకడ� సంభ�ంØ�. ~ర� âడûల వలన ¡ఖ� ల»ంØ� '� ~ర� âడûల> కష�కరÁున
అdzగ� � కలగడ� సంభ�ంØ�.
     ‐ నష�Bజ� � వలన ధన)ఎా K, అ»ష� ధన, వ�సK�� మ�$ �ు��న సంపtK� )ఎా KంØ�.
     ‐ �ు)t� మ�$ B¦ వలన సd� న�, ధన�న� �ల ఆగమన�, i� K, �)ర��, పలX� «ుదల� !¤వలన
¡ఖ�.
     ‐ B¦(��f ం¡�న B¦)ఆగమన�, E�సK�� చదవడ�� )శమ, ,)�తn వ� వలన సం�ష�,
ఇష�బంÀuల స9గమన�, త�Xదం).�, ,)t�, Ðద-� «ుదల� !�వలన ¡ఖ� )ఎా KంØ�.
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     ‐ B¦ pంగ� «ుదల�!� వలన కష��, శoర�న> �డ, అdzగ� ��, బంÀuల> కష��, కలహ�ల
వలన మ�వ� ధ, ?@ న)భంశ�, )ప!స� మ�$ అ�క అdzగ� �� Bగలu.
     ‐ *హhధ సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·ష ప�©ర� Èర> మృt� జ$జప� Ö$వó�. 

{)క‐�-‐�- : Ðమ 21 �ు 2040  02:27 > �- 27  ï� 2040  23:11

     ౼ �- అంతర 7శ� �- )పత� ంతర 7శ� ¡వర ] �భ�, �న�  వృ�7, క� � ణ� మ�$ {భ ఫ�త��
ఉద§ంØ�.

{)క‐�-‐శ� : �- 27  ï� 2040  23:11 > {)క 1 9�F  2041  04:18

     ౼ �- అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ఆu�, ��� మ�$ ¡వర ] �భ�, ఎలXప. ¡ఖ ?ధన ±ుక�
?9�I , అనI ఎా¹$�� «ుదల� !¤ సం)గహ� సంభ�ంØ�. 

{)క‐�-‐rధ : {)క 1 9�F  2041  04:18 > rధ 17 r¬ 2041  03:50

     ౼ �- అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� వ�సK��, �� న� మ�$ �త� �ల �భ�, �ు)tల Bక వలన
సం�ష� సంభ�ంØ�.

{)క‐�-‐Êt : rధ 17 r¬ 2041  03:50 > rధ 11  ï� 2041  23:24

     ౼ �- అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� జల భ$�, pంగతన�, 'BWర�, కలహ��, అపమృt�
భ$� సంభ�ంØ�.

{)క‐�-‐{)క : rధ 11  ï� 2041  23:24 > {)క 21 �)బ 2042  07:19

     ౼ �- అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� అ�క �ద� � మ�$ ఉ·� గ�ల )ఎా K, బంWర�, వ�సK��,
ఆ�షణ�ల �భ�, {భ 'ర� �ల వలన సం�ష� సంభ�ంØ�.

{)క‐�-‐ర� : {)క 21 �)బ 2042  07:19 > {)క 11 ఏ) � 2042  00:05

     ౼ �- అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦, �ు)t�, తం)0, త�X వలన �భ� మ�$ ఎలXప.
ఆదర�� )ఎా KంØ�.

{)క‐�-‐చం)ద : {)క 11 ఏ) � 2042  00:05 > మంగ 1 r¬ 2042  04:03

     ౼ �- అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అ�I  Bేలవ�ల �dశన�, �త� �� మ�$ �)ర�ల
�భ� మ�$ అ�I  'ర� �ల R�7 జ-��.

{)క‐�-‐>జ : మంగ 1 r¬ 2042  04:03 > మంగ 26 ఆగ 2042  23:37

     ౼ �- అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల భ$�, Ì)త ండ�ల> �డ, అ�I  మ�$ అ�ర ]
అdzగ� � మ�$ శ)tuల వలన �డ సంభ�ంØ�.
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{)క‐�-‐BË : మంగ 26 ఆగ 2042  23:37 > మంగ 20 జన 2043  01:57

     ౼ �- అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� చం��ల� �zధ�, !� వలన ధన dశన� కష��, !� À�,
శ)tuల� భ$� «ుదల�� సంభ�ంØ�.

{)క‐శ� : మంగ 20 జన 2043  01:57 > rధ 21 9�F  2046  16:21

�.R' మ0దశB శ' అంతర�శ  ఫ�త�J

{)>� మ©దశ� శ� అంతర 7శ� ‐
     ‐ )Wమ� íక నగర�న> అaపత� �, ఉనI త ïదpపద� )ఎా KంØ `గ� క���.
     ‐ ధన�, ��ు మ�$ గృహ�ల )ఎా K క���. �ు)tల వలన ఉనI b క���.
     ‐ అÔbక 'ర� �ల� ఆస� K, ïదpవ$¡n గల ఆడ��� )õమ, Ðమ�తన�, అaక ఖ-F � సంభ�ంØ�.
     ‐ శ)tuల dశన�, సంVన�న> కష��.
     ‐ �� ¡ఖ�, ఇష��ు)t�, బంÀuల� సõు� ళన�, Bజభవన�� సd� న�, {భ)పదÁున కన� జన� �,
,ణ� Îర 7ఫల)ఎా K, �నధర� �ల వలన ,ణ� �, తన $జ9� దగ eర ప·నI b 'గల�.
     ‐ అంతర 7శ సమ$� ఎో¥X టల> Ìల� 'గల�. *హ�న Ðమ�తన�� సంఎాదన కనI � ఖ-F �
అaక�W జ-��.
     ‐ అంతర 7¡శ ఆరంభ�� శoర�డ, త�Xదం).ల> �డ శoర�డ, ~B�  లX> �డ కష��, ప�ల�
అజ$�, ఆu�, )బê� «ుదల� ప{uల నష�� జ-��.
     ‐ �త>న> *హhధ సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·ష ప�©ర� Èర> �uf ల Ñమ� మ�$ �Beపఠన�,మృt� జ$జప� Ö$వó�.

{)క‐శ�‐శ� : మంగ 20 జన 2043  01:57 > rధ 22 r¬ 2043  05:01

     ౼ శ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �దన, ఎో¥X ట� º¤ వలన భ$� మ�$ అ�క �ధ�ల
�ఃఖ� సంభ�ంØ�.

{)క‐శ�‐rధ : rధ 22 r¬ 2043  05:01 > శ� 2 జన 2044  01:28

     ౼ శ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, కలహ�ల భ$�, అనI ఎా¹$�ల �dశన�, ధన
నష��, శ)tభ$� సంభ�ంØ�.

{)క‐శ�‐Êt : శ� 2 జన 2044  01:28 > rధ 9 9�F  2044  12:42

     ౼ శ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� శ)tuల వలన 'BWర�!స�, Á�ధ�  మంద r�7, 9నRక  ంత�,
భ$� మ�$ కష�� సంభ�ంØ�.

{)క‐శ�‐{)క : rధ 9 9�F  2044  12:42 > ఆ�!ర� 18  ï� 2044  07:06

     ౼ శ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� మ�రధ R�7, సf జ�ల> {భ�, )పgస�, ప�ల� �భ�
సంభ�ంØ�.

{)క‐శ�‐ర� : ఆ�!ర� 18  ï� 2044  07:06 > మంగ 15 నవ 2044  03:02

     ౼ శ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� Bజసáజ¡n , మ�$ అa'ర�, ఇం�X  కలహ��, జf ర�,
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 !� Àల వలన �డ సంభ�ంØ�.

{)క‐శ�‐చం)ద : మంగ 15 నవ 2044  03:02 > ఆ�!ర� 19 �)బ 2045  12:14

     ౼ శ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� r�7 �'స�, ��క�, �� మం� ప�ల ఆరంభ�, áజ¡n , అaక
ఖ-F , అ�క �öKల� సంబంధ� సంభ�ంØ�.

{)క‐శ�‐>జ : ఆ�!ర� 19 �)బ 2045  12:14 > �- 27 ఏ) � 2045  23:28

     ౼ శ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� áజ¡n  త>� వ 'వడ�, ,)tల> ఆపద�, అ�I  మ�$
శ)tuల� భ$�, !త� మ�$ ®త� � «ుదల� కష��� సంభ�ంØ�.

{)క‐శ�‐BË : �- 27 ఏ) � 2045  23:28 > rధ 18 అ¼� 2045  11:14

     ౼ శ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, వ�సK©�, ��ు dశన�, భ$�, �*శ g)త, మ�$
మరణ భ$� సంభ�ంØ�.

{)క‐శ�‐�- : rధ 18 అ¼� 2045  11:14 > rధ 21 9�F  2046  16:21

     ౼ శ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� ~ర�  �f B ఇం�X  అEంb (ఇం�X  మ��� � �- పడడ�), 
~ర� � ఎోÆంచడ�� అసమర7త,  కలహ�� మ�$ 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

{)క‐rధ : rధ 21 9�F  2046  16:21 > మంగ 19 జన 2049  12:49

�.R' మ0దశB f.' అంతర�శ  ఫ�త�J

{)>� మ©దశ� rÀ� అంతర 7శ� ‐
     ‐ B¦� å ేనహ�, B¦�f B సd� న� )ఎా KంØ�.
     ‐ వృ^��, పం.X మ�$ ప{uల !� ఎార� వలన ధన�భ� సంభ�ంØ�.
     ‐ కòనÁున ప�� Ö$డ�� ఆస� K మ�$ పB)కమ వృ�7 'గల�.
     ‐ )ö ¡ఖ�, సంVన�, �ు)tల¡ఖ�, ఐశf ర� � మ�$ సమృ�7 )ఎా KంØ�.
     ‐ శoBzగ� � మ�$ r�7� R@రతf �ం.�.
     ‐ {భÁున Bజ)ప?ద�, �~గ� �, ,)త�భ� íక ,)త¡ఖ�, మం  9రe� వలన ధన)ఎా K,
,Bణ��, ధz� ప*శ�� �నడ�, శృంWర రస )õ�ు>ల� సంKత�, ఇష�బంÀuల� ఇ�X �ం0
ఉండట�, B¦W� Bక మ�$ B¦ వలన ¡ఖ�, �త� � Î �జన�� «ుదల�  ఫ�త���
ల»ంØ�.
     ‐ అంతర 7¡శ 'ల�� ప{uల dశన�, ప-లఇం�X  �!స�, 9నRక�W ��ప�, అ�I  ���W
వ� వ?$�� నష�� జ-��. 
     ‐ అంతర 7¡శ ఆరంభ�� {భ� మధ� � ?�రణ�W అంత�� Bేలశ� మ�$ Íతజf ర�
సంభ�ంØ�.
     ‐ �త>న> *హhధ సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·షప�©ర� Èర> ��] సహ)సdమ జప� Ö$వó�.

{)క‐rధ‐rధ : rధ 21 9�F  2046  16:21 > rధ 15 ఆగ 2046  06:51

     ౼ ౹rÀ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� r�7, �ద� , ధన�, వ�సK�� «ుదల� !¤ �భ�, మ©
¡ఖ�, ¡వర ]�, రతI �� «ుదల� !¤ �భ� సంభ�ంØ�.
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{)క‐rధ‐Êt : rధ 15 ఆగ 2046  06:51 > ఆ�!ర� 14 అ¼� 2046  15:39

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� ఎా�న అనI  ప�ర 7�ల �జన�, క.,� అdzగ� � మ�$
రక K ®త�  అdzగ� �� సంభ�ంØ�.

{)క‐rధ‐{)క : ఆ�!ర� 14 అ¼� 2046  15:39 > {)క 5 ఏ) � 2047  03:03

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ఉతKర �శ� �భ�, ప{uల నష��, B�?@ న�న అa'ర�
సంభ�ంØ�.

{)క‐rధ‐ర� : {)క 5 ఏ) � 2047  03:03 > ఆ�!ర� 26 �ు 2047  20:53

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� త>� వ áజ¡n , అdzగ� �� మ�$ శoరక కష��,  తK��
�కలత సంభ�ంØ�.

{)క‐rధ‐చం)ద : ఆ�!ర� 26 �ు 2047  20:53 > rధ 21 ఆగ 2047  02:35

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� �öK, ధన� మ�$ సంపbK �భ�, క�� తN bK (కన�
జ�� ంచడ�), మ© ధన �భ�, సరf �ధ�ల �ఖ� � )ఎా KంØ�.

{)క‐rధ‐>జ : rధ 21 ఆగ 2047  02:35 > ఆ�!ర� 20 అ¼� 2047  11:23

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� ధర� �, r�7, ధన )ఎా K జ-��. pంగ�, అ�I  «ుదల� !¤
వలన �డ, రక K వ�సK� )ఎా K, మ�$ అ�సK�� )ప9ద� సంభ�ంØ�.

{)క‐rధ‐BË : ఆ�!ర� 20 అ¼� 2047  11:23 > Ðమ 23 9�F  2048  16:51

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, హ¥tKW భ$ప.ట, B¦ మ�$ అ�సK�ల
వలన భ$� సంభ�ంØ�.

{)క‐rధ‐�- : Ðమ 23 9�F  2048  16:51 > శ� 8 ఆగ 2048  16:23

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ�Bజ� �, íక B�� a'ర� )ఎా KంØ�. B¦ �f B సd� న�,
మం  r�7 మ�$ ���  వృ�7 సంభ�ంØ�.

{)క‐rధ‐శ� : శ� 8 ఆగ 2048  16:23 > మంగ 19 జన 2049  12:49

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర� )ప9ద� వలన !త, ®త�  అdzగ� �ల వలన �డ మ�$
అ�క ªప�W ధన నష�� జ-��.

{)క‐Êt : మంగ 19 జన 2049  12:49 > Ðమ 21 9�F  2050  15:36

�.R' మ0దశB hi1 అంతర�శ  ఫ�త�J
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{)>� మ©దశ� Êtu అంతర 7శ� ‐
     ‐ Bజi$'ర� �� అజ$�, ధన©� సంభ�ంØ�.
     ‐ �.>తన�, మన¡� అEంb మ�$ శoర�న> కష�� 'గల�.
     ‐ Ðద-�, బంÀuల� కలహ� మ�$ Ðద-ల> కష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ ధననష�� మ�$ శ)t�డ సంభ�ంØ�.
     ‐ �త� � Î �జన��, 9నRక�W ��ప�, ప{uల �భ�, అ�I  ���W వ� వ?$�� �భ�
జ-��.
     ‐ అంతర 7¡శ ఆరంభ�� {భ� మధ� � ?�రణ�W అంత�� Bేలశ� మ�$ Íతజf ర�
సంభ�ంØ�.
     ‐ ఎా�లవలన, pంగలవలన భ$�, ఆ�చనశ� K �æంØట, తల� N , 'రణ� í>ం� కలహ��,
మÀ�ుహ�, ధన� ఖ-F , �öK,)tల� �zధ�, �*శ�ల>ఎోuట, ��ల నష�� «ుదల�న�
సంభ�ంØ�.
     ‐ *హ�డ సంభ�ంØ�.
     ‐ ·షEంb Èర> మృt� జ$జప� మ�$ �ుక లX� �న� Ö$వó�. 

{)క‐Êt‐Êt : మంగ 19 జన 2049  12:49 > శ� 13 �)బ 2049  09:23

     ౼ Êtu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� అక?� tKW ఆపద�, *Eంతర గమన�, )దవ� dశన�
సంభ�ంØ�.

{)క‐Êt‐{)క : శ� 13 �)బ 2049  09:23 > ఆ�!ర� 25 ఏ) � 2049  09:51

     ౼ Êtu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� õుXచÓ  *శ¡Kల� భ$�, íక !� వలన ధన నష�� �)త
అdzగ� �, cz�దన, ప{uల ©� సంభ�ంØ�.

{)క‐Êt‐ర� : ఆ�!ర� 25 ఏ) � 2049  09:51 > ఆ�!ర� 16 �ు 2049  17:11

     ౼ Êtu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� �ు)tల� �zధ�, అప మృt� u, పBజ$�, మందr�7
మ�$ �!ద�� సంభ�ంØ�.

{)క‐Êt‐చం)ద : ఆ�!ర� 16 �ు 2049  17:11 > Ðమ 21 r/ 2049  05:25

     ౼ Êtu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అనI �న� �ల dశన�, అపi� K, శoర� �డ� r�7
)భ�ుంచడ�, ఆమ !త� వృ�7 సంభ�ంØ�.

{)క‐Êt‐>జ : Ðమ 21 r/ 2049  05:25 > {)క 16 r¬ 2049  01:59

     ౼ Êtu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల వలన W$పడడ�,అ�I  వలన �డ, ¹Øల వలన
భ$� మ�$ శ)tuల వలన )ప9ద� సంభ�ంØ�.

{)క‐Êt‐BË : {)క 16 r¬ 2049  01:59 > శ� 18  ï� 2049  00:00

     ౼ Êtu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, మ© ఉప)దవ�, వ�సK� మ�$ �ు)tల
�dశన�, ఎలXప. Bేలశ� ఉం.�.
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{)క‐Êt‐�- : శ� 18  ï� 2049  00:00 > శ� 13 నవ 2049  19:34

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

{)క‐Êt‐శ� : శ� 13 నవ 2049  19:34 > �- 20 జన 2050  06:48

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

{)క‐Êt‐rధ : �- 20 జన 2050  06:48 > Ðమ 21 9�F  2050  15:36

     ౼ Êtu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, మ© ఉ*f గ�, �ద�  dశన�, మ© భ$� మ�$
ఎలXప. 'ర� R�7� �ఘI � సంభ�ంØ�.

ర� మ©దశ: Ðమ 21 9�F  2050  15:36 > మంగ 21 9�F  2056  02:28

 
స-� 0 (మ:దశ) ఉతKమ దశ ±ుక�  ఫల� ?�రణ ఫ�త��.
 

�వన�  ఫ�త�J
 

?వన�  రప�� స-� . మ:దశ (ఉతKమదశ) � )ప�cం నప. ఎొం* �భ�.
     ౼ స-� 0 మ©దశ� భ�ు, Bజగృ:�, )h: � �., అ�I , E�సK��, మ�$ ఔషద�ల� ధన�
)ఎా KంØ�.
   ౼ ºు ±ుక�  అ»- , $ం)త, మం)త మ�$ ఆ�� b� క�� Èన?��.
   ౼ Bజi$ మ��� ల� å ేన:ం మ�$ )పúతf  ఉ·� �ల అ�గృ:� వలన Öప¤�న ప�� స)కమ�W
జ-��.
   ౼ స-� . ఉతKమ దశ� ఉనI ప. >  ంత� ఉండu.
   ౼ అనI ద�� �, Ø¥� ల� కయ� � పbI , ,)t. మ�$ తం)0� �±గ� సంభ�ంØ�.
   ౼ B¦(అనW Bజi$ ప�a'-�) pంగ�, అ�I , శ)tuల� భ$� వండగల�.
   ౼ దంత��, �)త��, మ�$ క.,� � N  uండగల�. 
   ౼ Yధన�, యచ>�, ప� మ��� ల సంఖ�  త>� వ 'గల�.
   ౼ అపడప. )పయణ� íక �*శ�ల> ÛళÝ గల-.
 

e-ష$ున ఫ�త�Jటట
 

స-� . ఉతKమ� íక అధమ� ?@ న�� R@ర�W uండడ� వలన ��ు� దవ దశ� మనసN ర 7� Bగలu.
స-� . �1 గృ:�ల� $b íక దృÆ� )ప�cంచడ� వలన )�ం� వ-N � Bగలu.
   ౼ ఎా ఎో§న �జన�(ఎా�ఎో§న అనI  ప�ర 7��), మం  �జన�, V� �జన� pరక� 'రణ� వలన
శoర�కృం�ఎోగల�.
   ౼ �ర ]� అQ �  వ¡Ku�, pరకనం�న �ర ]¼శ�న>, శoర�> నష�� సంభ�ంØ�.
   ౼ భ�ల వలన ధన�, వ�సK�� p->�.
  ౼ �ు)tల å ేన:�, సf ంత మ��� ల� )õవ,�!:� �ం¤ ఉతn వ�� జ-��.
   ౼ ���  వలన )పR�7, >Tంబ�(పbI , ,)t.) మ�$ �öK �b వలన ఆనంద�, ¡ఖ� క���.
   ౼ త�X,తం).ల> సం�ష� జ-��.
   ౼ Bజగృ:�� సd� న� జ-��..
  ౼ శoర�� సN � K, అంద� ï-��. Îర 7య)త�, $జ��� Ö9 ±గ� క���.
   ౼ ఎొల� ప�ల� �భ��, భ�ల వృ�7, !:న�ల� సం�షం క���.
   ౼ ఎొల� ప�ల� �భ��, భ�ల వృ�7, !:న�ల� సం�షం క���.
     �ు)t�, మ�$ >Tంబ�� å ేన: సంబంధ� జ-��.
     ౼ ~ర� > అdzగ� �, కష�� íక మరæంÖ అవ'శం �� కల�.
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     ౼ గృ:స@, ��తఆనంద�న> ఆటంక�� క���.
   ౼ ఎా�, �§�  మ�$ �జన�న> 'వలRన వÌ� ప�ర 7�� pరకu.
   ౼ �జన� pరకక అ�కÁున కష��� Bగలu.
    ౼ ఉతKమ అa'� '!ల� ¼�క క���.
   ౼ ¼ప� ఎ>� వ Bగల�. !తఅdzగ� �� వలన కష�� సంభ�ంØ�.
   ౼ త�X,తం).ల� మ�$ rంÀuల� సంబంధ� ��ఎోu�.
   ౼ �క�� ºు õ-, i� K ï-��.
   ౼ �öK ఆ?నత మ�$ �öK� పBజ$� సంభ�ంØ�
   ౼ �ు)tల> వ� ధ మ�$ �ు)tల� ఉండగల�.

ర�‐ర� : Ðమ 21 9�F  2050  15:36 > శ� 9 r¬ 2050  05:21

�a� / మ0దశB �a� /అంతర�శ©ుకª   ఫ�త�J

y-� 0 మ©దశ� y-� 0 అంతర 7శ‐
     ‐ Bజ>ల� వలన �భ�, Bజ సd� న� (అనW Bజi$ వ� >Kల� ఆదరణ )ఎా K) ల»ంØ�.
     ‐ అa'ర�� వృ�p మ�$ ఉనI త పద� వం¤� )ఎా Kంచగలu.
     ‐ $దp��ు మ�$ $దp� వలన ధన� )ఎా KంచవØF �..
     ‐ మన¡ అEంb� �ం0 ఎోu�, పర*శ��(�*శ��) మ�$ అడuల� «ుదల� !¤� �వRంచడం
సంభ�ంØ�.
     ‐ ధన�న� �� )ఎా KంచవØF �.. ¹చÁున అ{భBc� uనI ం�న �పoత ఫ�త��(అ{భ�)
)ఎా KంచవØF �.. 
     ‐ వ� b1కఫ�త�� )ఎా Kంచగలu..
     ‐ వ� b1కఫ�త�� )ఎా Kంచగలu.
     ‐ అపమృt� u ±ుక�  భ$� uం.�.ఆzగ� � ��ం  మృt� ంజ$ జప� మ�$ yB� Bధన
Ö$వó�.

ర�‐ర�‐ర� : Ðమ 21 9�F  2050  15:36 > ఆ�!ర� 27 9�F  2050  03:05

     ౼ ఉ·� గ�, ధన నష��, �öK�డ, cz�దన, )h�ామ��� �!ద� «ుదల� అ{భ ఫ�త��
సంభ�ంØ�.

ర�‐ర�‐చం)ద : ఆ�!ర� 27 9�F  2050  03:05 > మంగ 5 ఏ) � 2050  06:14

     ౼ 9నRక ఉ*f గ�, కలహ�, ధన నష��, మ�వ� ధ, మ��, 9�క� ��, రతI �� «ుదల�న�
�dశన�  సంభ�ంØ�.

ర�‐ర�‐>జ : మంగ 5 ఏ) � 2050  06:14 > Ðమ 11 ఏ) � 2050  15:38

     ౼ y-� � అంతర 7శ� >¦� )పV� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuల� భ$�, 'BWర� మ© సంకట�
సంభ�ంØ�.
     ౼ శ)tu మ�$ అ�I  వలన �డ «ుదల�న� సంభ�ంØ�.

ర�‐ర�‐BË : Ðమ 11 ఏ) � 2050  15:38 > �- 28 ఏ) � 2050  02:06

     ౼ y-� � అంతర 7శ� BËu )పV� ంతర 7శ �� Xష�  )ప$క K అdzగ� �, శ)t భ$�, ధన నష��, మ©
భ$� B¦ ¼ప� సంభ�ంØ�.
     ౼ 9నRక వ� ధ సంభ�ంØ�
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ర�‐ర�‐�- : �- 28 ఏ) � 2050  02:06 > �- 12 �ు 2050  16:44

     ౼ శ)t dశన�, �జ$�, అ»వృ�7, వ�సK��, బంW- నగ� మ�$ రధ� «ుదల�  !హన��
)ఎా KంÖ `గ� క���.

ర�‐ర�‐శ� : �- 12 �ు 2050  16:44 > Ðమ 30 �ు 2050  01:06

     ౼ y-� � అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, ప{uల> కష��, 9నRక ఉ*f గ�, మ© అdzగ� �,
అ�I  �)త�ల� అ{భ� సంభ�ంØ�.

ర�‐ర�‐rధ : Ðమ 30 �ు 2050  01:06 > మంగ 14 r/ 2050  13:39

     ౼ y-� � అంతర 7శ� rÀ� )పV� ంతర 7శళ� ���  )ఎా K, బంÀ hంధu� ల� కలవడ�, Zజ�  �భ�,
ధdగమన�, ధర�  �భ� మ�$ Bజ సd� న� )ఎా KంØ�

ర�‐ర�‐Êt : మంగ 14 r/ 2050  13:39 > Ðమ 20 r/ 2050  23:03

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

ర�‐ర�‐{)క : Ðమ 20 r/ 2050  23:03 > శ� 9 r¬ 2050  05:21

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

ర�‐చం)ద : శ� 9 r¬ 2050  05:21 > శ� 7 జన 2051  20:15

�a� ' మ0దశB చం.W/అంతర�శ ఫ�త�J

y-� 0 మ©దశ� చం)�0 అంతర 7శ� ‐
     ‐ అa'ర�, 9నమB� ద�, õ-)పbష�� మ�$ ¡ఖ�� వృ�p Çం��.
     ‐ వ� వ?$ం� �భ�, )Íమంtలవలన �భ� మ�$ సం?�క ¡ఖ� )ఎా KంచవØF �..
     ‐ >Tంబం మ�$ �ు)tల వలన ధన� )ఎా KంచవØF �.. ఆభరణ�� వ�సK�� «ుదల�న�
)ఎా KంచవØF �..
     ‐ �zÀల dశన� మ�$ శ)tuల ® �జ$� సంభ�ంØ�.
     ‐ ఈ 'ల�� �!హ� «ుదల� {భ'ర� �� జ-��. ధన�న� �� సమృ�7W మ�$ ఇం.X,
���, ప{u�, !హన�� «ుదల� అన�  సంపద� వృ�7 Çందగలu.
     ‐ �öK ¡ఖ�, ,)త¡ఖ�, ధన)ఎా K, Bజసd� న�, B¦W� కృప వలన మం  ¼�క� �ర�-�.
     ‐ �öK, ,)tల> �డ, ప��B� !ద�!ద�� ప�మ��� ల �dశన�, జ�ల� �zధ�, B¦� కలహ�,
ధన�న� �ల మ�$ ప{uల నష��న> అవ'శ�� కలu.
     ‐ జలభ$�, మ�వ� ధ, 'BWర�, అdzగ� �ల� �డ, �వRంÖ?@ న� �.Øట, అ�XళÝ � కలహ�,
ఎా�ఎో§న �జన�, pంగ� మ�$ )పúVf a'-ల వలన hధ�, Ì)తకృచF �ల అdzగ� �� మ�$
Eoరక అdzగ� ��, �,N ల� hధప.ట ఉండవØF �.
     ‐ చం)�� అంతర 7శ� ఐశf ర� �, �గ� �ల వృ�7, �öK, ,)tల ¡ఖ�, ఉనI త పద�, �!హ�,
ఉపన$న�, మం , అందÁున వ�సK��, ఆభరణ��, !హన��, È.>�, మనవÜX «ుదల� !� వలన
¡ఖ� అ»వృ�7 జ-��.
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     ‐ ఎా ఎో§న �జన�, *Eంతర గమన� జ-��. 
     ‐ అపమృt�  భ$� ఉం.�. 
     ‐ Eంb ��ం  నలX ఆu మ�$ Ãðల �న� Çయ� వó�.

ర�‐చం)ద‐చం)ద : శ� 9 r¬ 2050  05:21 > ఆ�!ర� 24 r¬ 2050  10:35

     ౼ చం)�� అంర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ���, మం  �జన� మ�$ ధన� )ఎా K, B¦ Ö9
సd� న� వలన మ© ¡ఖ�, ���న !¤� �డ మ© �భ�, �öK ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 

ర�‐చం)ద‐>జ : ఆ�!ర� 24 r¬ 2050  10:35 > �- 4 ఆగ 2050  02:15

     ౼ చం)�� అంర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� r�7 వృ�7, మ© సd� న�, బంÀuల� ¡ఖ�, ధdగమన�,
శ)t భ$� మ�$ å ేన�tల ?ంగత� � )ఎా KంØ�.

ర�‐చం)ద‐BË : �- 4 ఆగ 2050  02:15 > rధ 31 ఆగ 2050  11:41

     ౼ చం)�� అంర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� {భ� మ�$ సంపb )ఎా K, Bజ� � వలన ధన� )ఎా KంØ�.

ర�‐చం)ద‐�- : rధ 31 ఆగ 2050  11:41 > శ� 24  ï� 2050  20:05

     ౼ చం)�� అంర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� వ�సK �భ�, �� �ందరW వృ�7, స�e-u వలన
)బహ� �� న�, Bజ� � మ�$ ఆభరణ�� )ఎా KంØ�.

ర�‐చం)ద‐శ� : శ� 24  ï� 2050  20:05 > ఆ�!ర� 23 అ¼� 2050  18:02

      ౼ చం)�� అంర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� మం  z¦� 'నం� వలన !త� ®త� �, )ప$క K ��ష కష��,
ధన�న� �� మ�$ $శ¡n >(i� K�) ©� సంభ�ంØ�.

ర�‐చం)ద‐rధ : ఆ�!ర� 23 అ¼� 2050  18:02 > {)క 18 నవ 2050  14:57

     ౼ చం)�� అంర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ,)�తN bK, అశf  �భ�, ���  )ఎా K, మ© ఉనI b, �లX వ�సK��
మ�$ ధన�న� � «ుదల� !¤ �భ� )ఎా KంØ�.

ర�‐చం)ద‐Êt : {)క 18 నవ 2050  14:57 > మంగ 29 నవ 2050  06:37

     ౼ చం)�� అంర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� )hహ� �ల� సంఘర xన�, అపమృt� u, ¡ఖdశన�, మ�$
అ�I  �)త�ల� కష�� సంభ�ంØ�.

ర�‐చం)ద‐{)క : మంగ 29 నవ 2050  06:37 > �- 29 0శం 2050  17:06

     ౼ చం)�� అంర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ధdగమన�, మ© ¡ఖ�, కd�  ఉతKbK, ¡ఖ�జన�, అంద��
)õమ «ుదల� {భ ఫ�త�� జ-��.

ర�‐చం)ద‐ర� : �- 29 0శం 2050  17:06 > శ� 7 జన 2051  20:15
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     ౼ చం)�� అంర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� అనI  �భ�, వ�సK )ఎా  K, శ)t నష��, ¡ఖ)ఎా K మ�$ ఎలXప.
�జ$� )ఎా KంØ�.

ర�‐>జ : శ� 7 జన 2051  20:15 > Ðమ 15 �ు 2051  16:17

�a� ' మ0దశB R2'¡అంతర�శ ఫ�త�J 

y-� � మ©దశ� >¦�అంతర 7శ� ‐
     ‐ Bజ� � వలన �భ� మ�$ సd� న�, )పbష� వృ�7 'గల�.బంWర�, రతI �� మ�$ వ�సK�ల
�భ�, Áభవ�ల వృ�7 Bగలu.
     ‐ ఇం�X  {భ'ర� �� మ�$ అనI ద�� � ¡ఖ�W ఉండ గల-.
     ‐ ®త�  అdzగ� � వలన కష�� మ�$ వంశ¡7ల� బంÀuల� �zధ� ఉండవØF �.
     ‐ {భ'ర� ��, ���, ఎొల�ల వలన �భ�, ధన�న� �ల వృ�7, గృహ�, ఎొల� º¤ �భ�.
     ‐ {ర� �, పృúuల> ఇ�� �, 9daపత� �,వలన �భ�, శ)tdశన�, మన¡ R7ర�W ఉం.ట,
ఆత� ¡ఖ�, అనI ద�� ల మ�$ బంÀuల వలన ¡ఖ� )ఎా KంచవØF �..
     ‐ అa'ర� త�eట, బల	నత, �-T �7, మ�వ� ధ, 'BWర� మ�$ బంÀuల dశన� జ-��.
అనI ద�� ల �zధ�, ప�ల� �ఘI � సంభ�ంØ�.
     ‐ B¦ వలన ధన� �æంచగల�. 
     ‐ శoర�న> �డ, మ�!� a «ుదల�న� 'గలu. 
     ‐ �షN ల�ల� Eంb ��ం  �ద�ల పఠన, జప�, �న�, ��] సహ)సdమ��, వృÒతn ర e
Ö§ంచవó�.

ర�‐>జ‐>జ : శ� 7 జన 2051  20:15 > ఆ�!ర� 15 జన 2051  07:13

     ౼ >¦� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� శ)t భ$�, భ$ంకర �zధ�, రక K )?వ� మ�$
మృt� భ$� సంభ�ంØ�.

ర�‐>జ‐BË : ఆ�!ర� 15 జన 2051  07:13 > {)క 3 �)బ 2051  11:25

     ౼ >¦� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� 'BWర�, B¦ మ�$ ధన� �dశన�, అ'ల �జన�,
కలహ��, శ)t భ$� సంభ�ంØ�.

ర�‐>జ‐�- : {)క 3 �)బ 2051  11:25 > Ðమ 20 �)బ 2051  12:30

     ౼ >¦� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అ��క�, �ఃఖ�, ఉ*f గ� మ�$ మన?@ ప�
సంభ�ంØ�.

ర�‐>జ‐శ� : Ðమ 20 �)బ 2051  12:30 > ఆ�!ర� 12 9�F  2051  18:16

     ౼ ౹>¦� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� $జ9� dశన�, కష��, ధన నష��, మ© భ$�, �కలత,
ఎో¥X ట�,కష�� మ�$ తం)0� సతn ంబంధ� సంభ�ంØ�..

ర�‐>జ‐rధ : ఆ�!ర� 12 9�F  2051  18:16 > �- 30 9�F  2051  20:54

     ౼ >¦� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. r�7 dశన� (మంద r�7), ధన©�, శoర�� జf ర�,
వ�సK��, �న� ��, �ు)tల �dశన� సంభ�ంØ�.
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ర�‐>జ‐Êt : �- 30 9�F  2051  20:54 > {)క 7 ఏ) � 2051  07:52

     ౼ >¦� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతW 'వడ� వలన Ðమ�ఎోt తన�, �bK � N , ఎాప జన�  అdzగ� �,
అపమృt�  భ$�, B¦ భ$� మ�$ అ�సK�ల� W$�� సంభ�ంØ�.

ర�‐>జ‐{)క : {)క 7 ఏ) � 2051  07:52 > {)క 28 ఏ) � 2051  15:13

     ౼ >¦� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� చం��ల వలన కష��, సంకట�, B¦ మ�$ అ�సK�ల
భ$�, అb?ర అdzగ� � మ�$ వమన అdzగ� � సంభ�ంØ�.

ర�‐>జ‐ర� : {)క 28 ఏ) � 2051  15:13 > {)క 5 �ు 2051  00:37

     ౼ >¦� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� ��ు �భ�, ధన�, సంపb ఆగమన�, మన¡n  సం�ష�W,
�ు)tల సంగb మ�$ అ�I  �)త�ల� ¡ఖ� క���.

ర�‐>జ‐చం)ద : {)క 5 �ు 2051  00:37 > Ðమ 15 �ు 2051  16:17

     ౼ >¦� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� దvణ �శ� �భ�, �లX వ�సK��, అలం'ర� మ�$
అ�I  'ర� �ల� R�7 సంభ�ంØ�.

ర�‐BË : Ðమ 15 �ు 2051  16:17 > Ðమ 8 ఏ) � 2052  09:31

�a� / మ0దశB �g1అంతర�శ©ుకª   ఫ�త�J 

y-� 0 మ©దశ� BËu అంతర 7శ�
     ‐  'ర� ��, ప�లవలన  ంత మ�$ *హ�న> కష�� క���.
     ‐ >Tంబ� మ�$ శ)tuల� �డ, పద� �గ�రడ� మ�$ మన¡� �ఖ:� ఉం.�.
     ‐ )పb>ల�W 'ర� ��, జన©�, ధన©�, �ష� వలన భ$� సంభ�ంØ�..
     ‐ )ఎారంభం� êం. �ల� ధనdశన� మ�$ భ$�� �వRంt-, అ* సమ$�� pంగ�,
ఎా��, ఎా�'T భ$�, పbI  మ�$ ,)tల> కష�� క���.
     ‐ êం. �లల త-!త ¡ఖ� )ఎా KంచవØF �.. �o T b, 9నRక సం�ష� ల»ంØ�. B¦ ±ుక�  ఆదరణ 
¡ఖ�� ల»ంచగలu. 
     ‐ )పúuల వలన సd� న�, అదృష�� పండడ�, i� K )పbష��, ~B�  లXల> ¡ఖ� మ�$ ఇం�X
,)t. జ�� ంØట వం¤ {భ'ర� �� జ-��.
     ‐  n�, స@ల� వదలడ�, 'BWర!స�, pంగ, ఎా�, ఎా�'T భ$�, ~B�  లXల> కష��, ప{u�,
ఇం.X, ��� «ుదల� !¤ నష��, �ల� , ^$ అdzగ� � మ�$ అb?ర� º¤ )ప~వ� ఉం.�.
     ‐ అ'ల మరణం మ�$ ఎా�ల భ$� ఉం.�.
     ‐ )పEంత�W uం.ట7 �Be శపKశb, �ుక లX , నలXఆu మ�$ )బêల� �నం Ö$వó�. 

ర�‐BË‐BË : Ðమ 15 �ు 2051  16:17 > Ðమ 3 r¬ 2051  23:40

     ౼ BËu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతW Bవడ� వలన 'BWర�, zగ భ$�, d�� �>� ల �ం0
ఆ)క�ుంచడ� మ�$ �ు)త భ$� సంభ�ంØ�.

ర�‐BË‐�- : Ðమ 3 r¬ 2051  23:40 > rధ 16 ఆగ 2051  19:34
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     ౼ BËu అంతర 7శ� బృహసN b (�-) )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. ఆదర�, ఏ���, �)ర�� మ�$ ధన�
)ఎా KంØ�.

ర�‐BË‐శ� : rధ 16 ఆగ 2051  19:34 > శ� 7 అ¼� 2051  20:42

     ౼ BËu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� భ$ంకరÁున 'BWర !స�, �ఃఖ� మ© భ$� మ�$
!త� �డల� అdzగ� � «ుదల�న� జ-��.

ర�‐BË‐rధ : శ� 7 అ¼� 2051  20:42 > �- 23 నవ 2051  10:20

     ౼ BËu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ�I  స@ల�ల �ం0 అ�క �ధ�ల �భ�, �öK �f B ��ష
ªప�� �భ�, పర*శ గమన� వలన R�7 సంభ�ంØ�.

ర�‐BË‐Êt : �- 23 నవ 2051  10:20 > మంగ 12 0శం 2051  14:32

     ౼ BËu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� r�7 dశన�, భ$�, hధ�, ధన ^$�, ఎప. కలహ�
మ�$ ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

ర�‐BË‐{)క : మంగ 12 0శం 2051  14:32 > Ðమ 5 �)బ 2052  09:25

     ౼ BËu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� `��� º�� భ$�, �)ర�ల dశన�, ఎా�న �జన�,
�öK �dశన�, వంశ�� ×క� సంభ�ంØ�.

ర�‐BË‐ర� : Ðమ 5 �)బ 2052  09:25 > rధ 21 �)బ 2052  19:52

     ౼ BËu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� జf ర అdzగ� �, మ© భ$�, ,)త ఎౌ)tల> Bేలశ�
అపమృt� u మ�$ అ�)గతK సంభ�ంØ�.

ర�‐BË‐చం)ద : rధ 21 �)బ 2052  19:52 > rధ 20 9�F  2052  05:19

     ౼ BËu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ఉ*f గ�, కలహ�,  ంత�, 9న©�, మ© భ$�, తం)0
శoర�� కష�� సంభ�ంØ�.

ర�‐BË‐>జ : rధ 20 9�F  2052  05:19 > Ðమ 8 ఏ) � 2052  09:31

     ౼ BËu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� భగంధW అdzగ� � వలన కష��, రక K తK అdzగ� �ల వలన
కష��, ధన నష��, మ© 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

ర�‐�- : Ðమ 8 ఏ) � 2052  09:31 > శ� 25 జన 2053  14:10

�a� / మ0దశB బృ5� & ©ుకª అంతర�శ ఫ�త�J 

y-� 0 మ©దశ� బృ:N b అంతర 7శ� ‐
     ‐ Bజi$ �)త�� సd� న�, ïదp పద�, పద� �భ� జ-��.
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     ‐ ��� �)త�� i� K, సf జ�ల� å ేనహ� మ�$ �� న� వృ�7 'గల�.
     ‐ సత� ర� ల� అ»- , *u. మ�$ )hహ� �ల® భ� K మ�$ Îర 7g)త� Ö$వØF �.
     ‐ ధన�న� �� ఎొం* అవ'శ�, ఉతKమ వ�సK�� బంWర� మ�$ ఇతర ఆభరణ�� )ఎా KంచవØF �..
     ‐ ,)త�భ�, ,)t0 �f B ధన�భ�, మ�$ శ)tuల dశన� జ-��.
     ‐ �!హ ఉతn వ�� º¤వలన సం�ష�, Bజ దరÞ న�, ధన�న� �ల �భ�, ,)త)ఎా K, మ©B¦
అ�)గహ� వలన ఇష�'ర� �� R�7ంచగలu, )hహ� ణ) $ సd� న�, మ�$ ) $ వ�సK�� ల»ంØ�.

     ‐ Bజ� �భ�, నర!హన�(పలX�) )ఎా KంచవØF �..?@ న �భ� ¡ఖ��వf గల�.
     ‐ అదృష��� వృ�7, �నధర�  'ర� �ల� ఆస� K, �!Bధన, �-భ� K, 9నRక దృడతf � మ�$
,ణ� 'B� � Ö9 అ»�ష క���.
     ‐ �öK, ,)tల> కష��, సf $ంW శoర� �,N ల� ఉం.ట, అaక భ$�, Bజ¼ప�, �dశన�,
మ�వ� ధ «ుదల�న� జ-��. 
     ‐ Eంb ��ం  బంWరం �నం, ఇష�మం)త జప�, నలXఆu� �నం ఇవf వó�.

ర�‐�-‐�- : Ðమ 8 ఏ) � 2052  09:31 > {)క 17 �ు 2052  08:32

     ౼ �- అంతర 7శ� �- )పత� ంతర 7శ� ¡వర ] �భ�, �న�  వృ�7, క� � ణ� మ�$ {భ ఫ�త��
ఉద§ంØ�.

ర�‐�-‐శ� : {)క 17 �ు 2052  08:32 > మంగ 2 r¬ 2052  14:52

     ౼ �- అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ఆu�, ��� మ�$ ¡వర ] �భ�, ఎలXప. ¡ఖ ?ధన ±ుక�
?9�I , అనI ఎా¹$�� «ుదల� !¤ సం)గహ� సంభ�ంØ�. 

ర�‐�-‐rధ : మంగ 2 r¬ 2052  14:52 > మంగ 13 ఆగ 2052  00:20

     ౼ �- అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� వ�సK��, �� న� మ�$ �త� �ల �భ�, �ు)tల Bక వలన
సం�ష� సంభ�ంØ�.

ర�‐�-‐Êt : మంగ 13 ఆగ 2052  00:20 > {)క 30 ఆగ 2052  01:24

     ౼ �- అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� జల భ$�, pంగతన�, 'BWర�, కలహ��, అపమృt�
భ$� సంభ�ంØ�.

ర�‐�-‐{)క : {)క 30 ఆగ 2052  01:24 > �- 17 అ¼� 2052  18:11

     ౼ �- అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� అ�క �ద� � మ�$ ఉ·� గ�ల )ఎా K, బంWర�, వ�సK��,
ఆ�షణ�ల �భ�, {భ 'ర� �ల వలన సం�ష� సంభ�ంØ�.

ర�‐�-‐ర� : �- 17 అ¼� 2052  18:11 > {)క 1 నవ 2052  08:48

     ౼ �- అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦, �ు)t�, తం)0, త�X వలన �భ� మ�$ ఎలXప.
ఆదర�� )ఎా KంØ�.

ర�‐�-‐చం)ద : {)క 1 నవ 2052  08:48 > Ðమ 25 నవ 2052  17:12
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     ౼ �- అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అ�I  Bేలవ�ల �dశన�, �త� �� మ�$ �)ర�ల
�భ� మ�$ అ�I  'ర� �ల R�7 జ-��.

ర�‐�-‐>జ : Ðమ 25 నవ 2052  17:12 > �- 12 0శం 2052  18:16

     ౼ �- అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల భ$�, Ì)త ండ�ల> �డ, అ�I  మ�$ అ�ర ]
అdzగ� � మ�$ శ)tuల వలన �డ సంభ�ంØ�.

ర�‐�-‐BË : �- 12 0శం 2052  18:16 > శ� 25 జన 2053  14:10

     ౼ �- అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� చం��ల� �zధ�, !� వలన ధన dశన� కష��, !� À�,
శ)tuల� భ$� «ుదల�� సంభ�ంØ�.

ర�‐శ� : శ� 25 జన 2053  14:10 > rధ 7 జన 2054  13:41

�a� / మ0దశB శ' ©ుకª అంతర�శ ఫ�త�J  

y-� 0 మ©దశ� శ� ±ుక�  అంతర 7శ� 
     ‐ ���áటల� ఉ)*క�, �ద� � ఆటంక�, 'ర� �ల� �ఘI �� క���.
     ‐ మ��� ల� �zధ�, �ు)tల� �zధ�, �öK, సంVన� కల!�� కష��� సంభ�ంØ�.
     ‐ B¦ మ�$ pంగల భ$�, Ðమ�తన� వృ�7 'గల�.
     ‐ శ)tuల dశన�, సf లN  �న� �ల ¡ఖ�, ఇం�X  {భ'ర� �� జ-��.
     ‐ B¦వలన ధన�న� ��, మ©¡ఖ�, Bజ� �� ఉనI తR@b మ�$ అ�కరక�ల సంపద�
)ఎా KంచవØF �..
     ‐ !త�, \ల�, >�} !� a, జf ర�, అb?ర� «ుదల� అdzగ� �ల వలన �0, 'BWర�, ప�ల�
నష��, ధనdశన�, అaక భ$�, అక?� tKW కలహ�� మ�$ అ�Xళ X� �zధ� సంభ�ంØ�.
     ‐ అంతర 7శ మధ� � సf లN  ¡ఖ�,  వరW Bేలశ�, శ� ¹చ ?@ న�� ఉనI ం� వలన ఈ  ఫ�త��
మ�$ త�X, తం)0 �`గ�, )పgణ� «ుదల�న� జ-గవØF �.
     ‐ఈ అంతర 7శ� అక?� tKW మృt�  భ$� ఉం.� 
     ‐ Eంb Èర> నలX ఆu, )బê, �ుక లX �న� మ�$ మృt� ంజ$ జపం Çయ� వó�.
       �� వలన ¡ఖసంపద� మ�$ సం�ష�� )ఎా KంచవØF �..

ర�‐శ�‐శ� : శ� 25 జన 2053  14:10 > {)క 21 9�F  2053  12:41

     ౼ శ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �దన, ఎో¥X ట� º¤ వలన భ$� మ�$ అ�క �ధ�ల
�ఃఖ� సంభ�ంØ�.

ర�‐శ�‐rధ : {)క 21 9�F  2053  12:41 > {)క 9 �ు 2053  16:25

     ౼ శ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, కలహ�ల భ$�, అనI ఎా¹$�ల �dశన�, ధన
నష��, శ)tభ$� సంభ�ంØ�.

ర�‐శ�‐Êt : {)క 9 �ు 2053  16:25 > �- 29 �ు 2053  22:12

     ౼ శ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� శ)tuల వలన 'BWర�!స�, Á�ధ�  మంద r�7, 9నRక  ంత�,
భ$� మ�$ కష�� సంభ�ంØ�.
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ర�‐శ�‐{)క : �- 29 �ు 2053  22:12 > శ� 26 r¬ 2053  18:07

     ౼ శ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� మ�రధ R�7, సf జ�ల> {భ�, )పgస�, ప�ల� �భ�
సంభ�ంØ�.

ర�‐శ�‐ర� : శ� 26 r¬ 2053  18:07 > rధ 13 ఆగ 2053  02:29

     ౼ శ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� Bజసáజ¡n , మ�$ అa'ర�, ఇం�X  కలహ��, జf ర�,
!� Àల వలన �డ సంభ�ంØ�.

ర�‐శ�‐చం)ద : rధ 13 ఆగ 2053  02:29 > �- 11  ï� 2053  00:27

     ౼ శ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� r�7 �'స�, ��క�, �� మం� ప�ల ఆరంభ�, áజ¡n , అaక
ఖ-F , అ�క �öKల� సంబంధ� సంభ�ంØ�.

ర�‐శ�‐>జ : �- 11  ï� 2053  00:27 > rధ 1 అ¼� 2053  06:13

     ౼ శ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� áజ¡n  త>� వ 'వడ�, ,)tల> ఆపద�, అ�I  మ�$
శ)tuల� భ$�, !త� మ�$ ®త� � «ుదల� కష��� సంభ�ంØ�.

ర�‐శ�‐BË : rధ 1 అ¼� 2053  06:13 > శ� 22 నవ 2053  07:21

     ౼ శ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, వ�సK©�, ��ు dశన�, భ$�, �*శ g)త, మ�$
మరణ భ$� సంభ�ంØ�.

ర�‐శ�‐�- : శ� 22 నవ 2053  07:21 > rధ 7 జన 2054  13:41

     ౼ శ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� ~ర�  �f B ఇం�X  అEంb (ఇం�X  మ��� � �- పడడ�), 
~ర� � ఎోÆంచడ�� అసమర7త,  కలహ�� మ�$ 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

ర�‐rధ : rధ 7 జన 2054  13:41 > శ� 14 నవ 2054  00:38

�a� / మ0దశB f.'అంతర�శ ఫ�త�J

y-� 0 మ©దశ� rÀ� అంతర 7శ� ‐
     ‐ �త>0 మన¡ అEంb�, �-Vn హ�W ఉం.�.
     ‐ బంÀజ�ల� �డ, ధన� అaక�W ఖ-F  'వడం జ-��.
     ‐ అలN ¡ఖ� మ�$ Èంత మం� అ��లంW uండ గల-.
     ‐ -aర )ప¼ప� వలన, గ; D,Vమర మ�$ >�} అdzగ� � ల� �0ంపబ.�-.
     ‐ Bజ� �భ�, అaక ఉVn హ�,�öK ,)V�¡ఖ�, B¦W� కృప వలన !హన��, వ�సK��, నగ�
)ఎా KంచవØF �.. Îర 7స@ల�ల సందరÞ న )ఎా K మ�$ ప{uల� ఇ�X ప�´ర ]�W ఉం.ట «ుదల� అ�I
మం  ఫ�త�� జ-��.
     ‐ �భ�ల� వృ�7, నవమ, పంచమ, దశమ�లం� R7ర�W ఉనI ం� వలన ఆదర�, సV� ర� ��,
ధర� � వృ�7, �-u‐*u0 �f �రF న, ధన�న� �ల వృ�7, �!హ� మ�$ ,)త )ఎా K క���.
     ‐  Á!�క ��తం ¡ఖ�W, $జ��,�న�, ధర� �, జప� «ుదల�న� జ-��. ?)�జ� �,
õ-)పR�7 )ఎా K, మం  i� K వలన â-�, మం  �జన�, వ�సK��, ఆభరణ�� )ఎా KంచవØF �..
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     ‐ శoర� �,N ల వలన మ�వ� ధ, �öK ,)tల> �� కష��.
     ‐ అంతర 7శ )ఎారంభం� Bేలశ�, మధ� � Èంచ� ¡ఖ� మ�$ అంత�� B¦ భ$� )ప!స�
సంభ�ంØ�.
     ‐ �త>న> *హ �డ, జf ర� «ుదల� అ{భ�� జ-��.
     ‐ Eంb ��ం  ��] సహ)సdమ జప� అనI �నం, Ûం0 )పbమ �నం Ö$వó� అం� వలన ఆzగ� �
)ఎా KంచవØF �.

ర�‐rధ‐rధ : rధ 7 జన 2054  13:41 > {)క 20 �)బ 2054  13:14

     ౼ ౹rÀ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� r�7, �ద� , ధన�, వ�సK�� «ుదల� !¤ �భ�, మ©
¡ఖ�, ¡వర ]�, రతI �� «ుదల� !¤ �భ� సంభ�ంØ�.

ర�‐rధ‐Êt : {)క 20 �)బ 2054  13:14 > మంగ 10 9�F  2054  15:52

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� ఎా�న అనI  ప�ర 7�ల �జన�, క.,� అdzగ� � మ�$
రక K ®త�  అdzగ� �� సంభ�ంØ�.

ర�‐rధ‐{)క : మంగ 10 9�F  2054  15:52 > {)క 1 �ు 2054  09:42

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ఉతKర �శ� �భ�, ప{uల నష��, B�?@ న�న అa'ర�
సంభ�ంØ�.

ర�‐rధ‐ర� : {)క 1 �ు 2054  09:42 > శ� 16 �ు 2054  22:15

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� త>� వ áజ¡n , అdzగ� �� మ�$ శoరక కష��,  తK��
�కలత సంభ�ంØ�.

ర�‐rధ‐చం)ద : శ� 16 �ు 2054  22:15 > �- 11 r/ 2054  19:09

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� �öK, ధన� మ�$ సంపbK �భ�, క�� తN bK (కన�
జ�� ంచడ�), మ© ధన �భ�, సరf �ధ�ల �ఖ� � )ఎా KంØ�.

ర�‐rధ‐>జ : �- 11 r/ 2054  19:09 > Ðమ 29 r/ 2054  21:48

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� ధర� �, r�7, ధన )ఎా K జ-��. pంగ�, అ�I  «ుదల� !¤
వలన �డ, రక K వ�సK� )ఎా K, మ�$ అ�సK�� )ప9ద� సంభ�ంØ�.

ర�‐rధ‐BË : Ðమ 29 r/ 2054  21:48 > శ� 15 ఆగ 2054  11:26

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, హ¥tKW భ$ప.ట, B¦ మ�$ అ�సK�ల
వలన భ$� సంభ�ంØ�.

ర�‐rధ‐�- : శ� 15 ఆగ 2054  11:26 > {)క 25  ï� 2054  20:54

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ�Bజ� �, íక B�� a'ర� )ఎా KంØ�. B¦ �f B సd� న�,
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 మం  r�7 మ�$ ���  వృ�7 సంభ�ంØ�.

ర�‐rధ‐శ� : {)క 25  ï� 2054  20:54 > శ� 14 నవ 2054  00:38

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర� )ప9ద� వలన !త, ®త�  అdzగ� �ల వలన �డ మ�$
అ�క ªప�W ధన నష�� జ-��.

ర�‐Êt : శ� 14 నవ 2054  00:38 > ఆ�!ర� 21 9�F  2055  20:40

 �a� / మ0దశB hi1అంతర�శ ఫ�త�J 

y-� 0 మ©దశ� Êtu అంతర 7శ� ‐
     ‐ Bజi$ మ�$ వ� వ?§క �)త�ల� ఆం·లన ఉం.�.
     ‐ మన¡�  ంత, శoర�న> కష��, �,N �, మ�$ �)తఅdzగ� �� సంభ�ంØ�.
     ‐ Êtu లఘI �� ఉం.టవలన అంతర 7శ మధ� � అEంb, శ)tభ$�, ధన�న� �ల dశన�
సంభ�ంØ�.
     ‐ y-� � మ©దశ� Êtu అంతర 7శ�*హ�డ, 9నRక ంత, B¦వలన భ$� మ�$ BజదBÕ -�
�vద�� సంభ�ంØ�. 
     ‐ *హ�డ, మ�వ� ధ, ధనవ� $�, Bజ¼ప�, సf జ�ల� ఉప)ధవ� సంభ�ంØ�. 
     ‐ అంతర 7శ ఆరంభం� ¡ఖ� మధ� � Bేలశ� మ�$ అంత�� మృt� స9�ర� Bవడ�
సంభ�ంØ�.
     ‐ Çంప�,పండX అdzగ� �, Ì)త >చF zగ�, ?@ నభంగ�, ధననష��, �ు)త©�,  తృమరణం, �*శ
g)త, శ)t�డ మ�$ మ© భ$� ఉండవØF �. 
     ‐ {భ'ర� �‐ఫ�ద$�, �öK‐,)త ¡ఖ�, సం�ష�, )õ�ుంÖ!ÜX, �ల^ణ వ�సK�ల �భ�,
$×వృ�7 జ-��.
     ‐ అ'లమృt�  భ$� ఉండవØF �. 
     ‐ Eంb ��ం  �Beమం)త� జ ంచడ� మ�$ �ుక  లX� �నం Ö$వó�.

ర�‐Êt‐Êt : శ� 14 నవ 2054  00:38 > శ� 21 నవ 2054  11:36

     ౼ Êtu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� అక?� tKW ఆపద�, *Eంతర గమన�, )దవ� dశన�
సంభ�ంØ�.

ర�‐Êt‐{)క : శ� 21 నవ 2054  11:36 > శ� 12 0శం 2054  18:56

     ౼ Êtu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� õుXచÓ  *శ¡Kల� భ$�, íక !� వలన ధన నష�� �)త
అdzగ� �, cz�దన, ప{uల ©� సంభ�ంØ�.

ర�‐Êt‐ర� : శ� 12 0శం 2054  18:56 > శ� 19 0శం 2054  04:20

     ౼ Êtu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� �ు)tల� �zధ�, అప మృt� u, పBజ$�, మందr�7
మ�$ �!ద�� సంభ�ంØ�.

ర�‐Êt‐చం)ద : శ� 19 0శం 2054  04:20 > మంగ 29 0శం 2054  20:00

     ౼ Êtu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అనI �న� �ల dశన�, అపi� K, శoర� �డ� r�7
)భ�ుంచడ�, ఆమ !త� వృ�7 సంభ�ంØ�.
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ర�‐Êt‐>జ : మంగ 29 0శం 2054  20:00 > rధ 6 జన 2055  06:58

     ౼ Êtu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల వలన W$పడడ�,అ�I  వలన �డ, ¹Øల వలన
భ$� మ�$ శ)tuల వలన )ప9ద� సంభ�ంØ�.

ర�‐Êt‐BË : rధ 6 జన 2055  06:58 > Ðమ 25 జన 2055  11:11

     ౼ Êtu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, మ© ఉప)దవ�, వ�సK� మ�$ �ు)tల
�dశన�, ఎలXప. Bేలశ� ఉం.�.

ర�‐Êt‐�- : Ðమ 25 జన 2055  11:11 > �- 11 �)బ 2055  12:15

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

ర�‐Êt‐శ� : �- 11 �)బ 2055  12:15 > rధ 3 9�F  2055  18:01

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

ర�‐Êt‐rధ : rధ 3 9�F  2055  18:01 > ఆ�!ర� 21 9�F  2055  20:40

     ౼ Êtu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, మ© ఉ*f గ�, �ద�  dశన�, మ© భ$� మ�$
ఎలXప. 'ర� R�7� �ఘI � సంభ�ంØ�.

ర�‐{)క : ఆ�!ర� 21 9�F  2055  20:40 > మంగ 21 9�F  2056  02:28

�a� / మ0దశB �.R/అంతర�శ ఫ�త�J

y-� 0 మ©దశ� {)>0 అంతర 7శ� ‐
     ‐ సం?�క ¡ఖ�� )పb�ల�W ఉం.�.
     ‐ స�)దఉతN tK� )ఎా KంÖ అవ'శ� ఉం.�
     ‐ �öK� å ేనహ�, )ప!స�, ఉప±ుగ� í� !BK �ప�, ఇం�X  కలహ��, ��స�ల7 ధన� ఖ-F
'గల�.
     ‐ జf ర�, తల మ�$ Çuల � N , \లఅdzగ� � వలన శoర�న> కష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ అ»ష��öK మ�$ �గ�  వ¡Kuల �భ�, )Wమ�ల� గమన�, )hహ� �� మ�$ B¦ దరÞ న�,
Bజ� �భ�, ఎ>� వ ఉVn హ�, ఛ)త�మర�� మ�$ Bజ  హI �ల )ఎా K.
     ‐ ఇం�X  క� � ణ సమృ�7, �త� � Î  వంటల �జన�, రతI �� మ�$ వ�సK�� ల»ంØ�. ప{uల
వలన �భ�, ధన�న� �ల అ»వృ�7, ఉVn హ�, $×వృ�7 జ-��.
     ‐ Bజ¼ప�,  9నRక Bేలశ�, ,)త,�öK,ధన� º¤ �dశన�..
     ‐ అంతర 7శ ఆరంభం� 9Ì�W, మధ� � �భ� {భ�W, అంత�� i� K నcంచడ�, ?@ న)భంశ�,
బంÀuల� *f ష�, �గ^$ 'గల�.
     ‐ ఈ 'ల�� �డ మ�$ మ�వ� ధ సంభ�ంØ�. ఆకR� క మృt�  భ$� ఉండగల�. 
     ‐ ఊEంb Èర> మృt� జ$జప� మ�$ -)దజప� పòంØట, ఆu� íక )బê� �న� Ö$ట వలన
¡ఖ� )ఎా KంచవØF �..
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ర�‐{)క‐{)క : ఆ�!ర� 21 9�F  2055  20:40 > {)క 21 �ు 2055  17:38

     ౼ {)>� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� �లX �)ర�, �లX వ�సK��, �త� ��, బంWర�,
9æక� �� «ుదల� !¤ �ఖ� � మ�$ అందÁున ~ర�  )ఎా KంØ�. 

ర�‐{)క‐ర� : {)క 21 �ు 2055  17:38 > మంగ 8 r/ 2055  23:55

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuలవలన జf ర�, cz~ర� మ�$
�:ఖ� )ఎా KంØ�. సf లN �భ�� Ö�-�. 

ర�‐{)క‐చం)ద : మంగ 8 r/ 2055  23:55 > {)క 9 r¬ 2055  10:24

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� కన�  జ�� ంచడ�, B¦ వలన �భ�, వ�సK��, ఆభరణ��
«ుదల� !¤ )ఎా K, B�� a'ర� సంభ�ంØ�.

ర�‐{)క‐>జ : {)క 9 r¬ 2055  10:24 > {)క 30 r¬ 2055  17:45

     ౼ {)>� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� రక K ®త�  సంబంధ అdzగ� ��, కలహ��, ఒక��క-
ÈT�¼వడ� మ�$ మ©Bేలశ� సంభ�ంØ�.

ర�‐{)క‐BË : {)క 30 r¬ 2055  17:45 > �- 23  ï� 2055  12:37

     ౼ {)>� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, అక?� tKW భ$� క��ట, B¦ మ�$
శ)tuల వలన కష�� సంభ�ంØ�.

ర�‐{)క‐�- : �- 23  ï� 2055  12:37 > �- 11 నవ 2055  05:23

     ౼ {)>� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అaక ధన )దవ� �ల Bజ� �, వ�సK��, �త� ��,
ఆభరణ��, ఏ���, �)ర�� మ�$ స@ల� )ఎా KంØ�.

ర�‐{)క‐శ� : �- 11 నవ 2055  05:23 > శ� 8 జన 2056  01:19

     ౼ {)>� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� W0ద, ఒంU, �ుక «ుదల�న� )ఎా KంØ�. ఇ��, �ునపN ప,
�uf � «ుదల� !¤ �భ� మ�$ శoర�� ÈంÇ� కష�� �డ ఉం.�.

ర�‐{)క‐rధ : శ� 8 జన 2056  01:19 > Ðమ 28 �)బ 2056  19:08

     ౼ {)>� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ధన�, �� న� ±ుక�  �భ�, B¦ దగ eర అa'ర )ఎా K, ��ప�
వలన ధన �భ� సంభ�ంØ�.

ర�‐{)క‐Êt : Ðమ 28 �)బ 2056  19:08 > మంగ 21 9�F  2056  02:28

     ౼ {)>� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� భ$ంకర కష��, అపమృt� u, ఒక*శ� �ం0 మz *శ�న>
bరగడ�, మధ�  మధ� � ఎ,N �న అలN  �భ� క���.
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చం)ద మ©దశ: మంగ 21 9�F  2056  02:28 > ఆ�!ర� 21 9�F  2066  12:36

 
చం)�0 మ:దశ ఫ�త�
 

�p Zeక$ున ఫ�త�ః౼
 

?వన� �W చం)�0 మ©దశ� )�ంద �వ�ం న ఫ�త��  జ-��.
   ౼ మం)త��, �ద�ల� ఆస� K మ�$ భగవంt., �-జ�ల ºుద )శద7 ï-��.
   ౼ B¦W� ఆదరణ మ�$ కృప వలన పద� మ�$ �భ�  జ-��.
   ౼ �öK�, $వt�, ధన�, భ��, ,షN ��, గంధ�, ఆభరణ�� «ుదల� ¡ఖసం�£� క��ంÖ 
వ¡Ku� ల»ంØ�.
   ౼ ఎ�I రక�ల కళల� �,�� 'గల-
   ౼ సవజ�� õ-, )పbష}ల వృ�7  జ-��.
   ౼ �న)మత, పzప'ర� «ుదల� స:జ�ణ�� వృ�7 'గలu.
   ౼ మన¡n  చంచల�W uం.�.
   ౼ కన�  సంతb జ�� ంÖ అవ'శ� కల�.
   ౼ జల'ర� �ల�, ఎొల�, �టప�ల� �భ�  జ-��.
     ౼ )పయణ��, �*శ�ల> ÛలXడ� జ-��.
   ౼ చం)�. �రF �. 'వడ� వలన జ�r ద�e మ�$ !త�� శoర� hధపడగల�.
   ౼ Ðమ�తన�, �)ద స�We  íకఎోవడÌ, తల � N  మ�$  తK� R@ర�W íకఎోవడ� జ-��.
   ౼ ©� మ�$ సజ D�ల� �zధ� జ-��. 
  ౼ సజ D�ల� కల:� మ�$ !ద�!ద�� జ-��.
   ౼ మం  ప�ల> ��ఖత ఏరN .�.  
 

e-ష ఫ�త�
 

చం)�. ఉతKర� అధమ� «ుదల� దశల� ఉనI  'రణ� వలన న!ంE� వలన vద~వ� 'రణ�W
అ�కÁున )గ:�ల వలన $b íక దృష��W ◌ంఉడడ� వలన ఈ )�ంద BRన �ధ�W ప�వర Kన�
'గల�.
   ౼ చం)�0 మ©దశ� �త>న> �పbK మ�$ ఆకR� క సం�టనలవలన అడuల� �వRంచట� జ-��.
   ౼ 'BWర�� బం?W మ�$ �ఃఖ�� సంభ�ంØ�.
    ౼ B¦, అ�I , pంగల� భ$�, �జన�� సం*:� మ�$ ~ర� ,)tల� Áర� సంభ�ంØ�.
   ౼ {భ'ర� �� Ö9 �~గ� ��, ఆu�, భ��, బంWర� మ�$ ఆభరణ�� )ఎా KంØ�.
     ,ష� �æల� ?I న� మ�$ పర�öK నÖF  అవ'శ� ఉం.�.
   ౼ కర�  ఫ�త�W ఉÎK-]� 'í-. ఎా ఎో§న �జన� p->�.
   ౼ ¼ప� ఎ>� వW uం.�.
   ౼ త�X íక అu� W� ప^�� ఎవ�న సజ D�0 మృb జ-��.
   ౼ చం)�0 మ©దశ� �·� నI b, i� K� �భ�, ¡ఖ�, �జ$�, ధన�భ�. 
   ౼ ప� మ��� � మ�$ సంV�తN bK జ-��.
   ౼ ధన న�, ఆభరణ�� మ�$ అ�క )ప'ర�ల �భ�� క���.
   ౼ ఆ'ం^ల వలన సN � K మ�$ మ�!ంచF � �ర�రగలu.
   ౼ �öK ¡ఖ� సంVన జన� � మ�$ భ�ు !:న�� «ుదల� వ¡Ku� )ఎా KంØ�.
     ౼ మం  �జన�,వ�సK�� p->�.
   ౼ చం)�0 మ©దశ� ఉ·� గ�� అజ$�, Bజi$ సంకట� సంభ�ంచగల�.
   ౼ శoర� అdzగ� ��, !� Àల� వృ�7 Çం��.
    ౼ õ-, )పbష}ల> భంగ� 'గల భ$� uం.�.
    ౼ వనRక �దన ï-�tం�. సf జ�ల� శతృతf �, సf జ�ల� �±గ� సంభ�ంØ�.
   ౼ ధన �భ� ?�రణ�W uం.�.

చం)ద‐చం)ద : మంగ 21 9�F  2056  02:28 > {)క 19 జన 2057  11:19
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చం.W' మ0దశB చం.W' ఆంతర�శ  ఫ�త�J

చం)�� మ©దశ� చం)�� ఆంతర 7శ�‐
     ‐ శoర� ఆzగ� �Wఉం.ట, �ద�  మ�$ సంKత�ల® ఆస� K క���.
     ‐ ఉతKమ వ�సK��, ఆభరణ�� «ుదల� !¤ )ఎా K, ఉతK�ల� క�R ఉం.ట జ-��.
     ‐ B¦ W� మం)bతf � )ఎా KంచవØF �.
     ‐ సf ంత క£� � Dత �భ�, ప�!స�త�W Îర 7g)త� Çయ� గల-.
     ‐ ��ు, ఆu�(�§� ,ఎా�)మ�$ �)ర�ల )ఎా K(!హన �భ�), ధన�� వృ�7, మం  õ-)పbష��
)ఎా KంచవØF �.
     ‐ అ,N డ,N . అdzగ� �ల వలన భ$� ఉం.�.
     ‐ ఏ���, �)ర��, వ�సK�� «ుదల�న� )ఎా KంచవØF �, ,ణ� ��ØF  ×Xక�� పòంచడ�, Bజ�
�భ�, మ©�ఖ� �, ¡ఖÁున $×వృ�7 «ుదల� మం   ఫ�త��� ల»ంØ�.
     ‐ ధన నష��, �వRంØ ?@ న� వ��ట, శoర�� Ðమ�తన�, మ��:ఖ�W, Bజమం)b� �zధ�,
త�X� కష��, మన?@ ప�, 'BWర!స�, బంÀuల dశన� సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర� అలసటW ఉండడ�, �డ మ�$ అపమృt�  భ$� ఉం.�. 
     ‐ Eంb ��ం  �లX ఆu, Ãð� �న� Ö$వó�.

చం)ద‐చం)ద‐చం)ద : మంగ 21 9�F  2056  02:28 > శ� 15 ఏ) � 2056  11:13

     ౼ చం)�� అంర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ���, మం  �జన� మ�$ ధన� )ఎా K, B¦ Ö9
సd� న� వలన మ© ¡ఖ�, ���న !¤� �డ మ© �భ�, �öK ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 

చం)ద‐చం)ద‐>జ : శ� 15 ఏ) � 2056  11:13 > rధ 3 �ు 2056  05:20

     ౼ చం)�� అంర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� r�7 వృ�7, మ© సd� న�, బంÀuల� ¡ఖ�, ధdగమన�,
శ)t భ$� మ�$ å ేన�tల ?ంగత� � )ఎా KంØ�.

చం)ద‐చం)ద‐BË : rధ 3 �ు 2056  05:20 > శ� 17 r/ 2056  21:03

     ౼ చం)�� అంర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� {భ� మ�$ సంపb )ఎా K, Bజ� � వలన ధన� )ఎా KంØ�.

చం)ద‐చం)ద‐�- : శ� 17 r/ 2056  21:03 > {)క 28 r¬ 2056  11:02

     ౼ చం)�� అంర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� వ�సK �భ�, �� �ందరW వృ�7, స�e-u వలన
)బహ� �� న�, Bజ� � మ�$ ఆభరణ�� )ఎా KంØ�.

చం)ద‐చం)ద‐శ� : {)క 28 r¬ 2056  11:02 > �- 14  ï� 2056  15:38

      ౼ చం)�� అంర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� మం  z¦� 'నం� వలన !త� ®త� �, )ప$క K ��ష కష��,
ధన�న� �� మ�$ $శ¡n >(i� K�) ©� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐చం)ద‐rధ : �- 14  ï� 2056  15:38 > {)క 27 అ¼� 2056  18:29

     ౼ చం)�� అంర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ,)�తN bK, అశf  �భ�, ���  )ఎా K, మ© ఉనI b, �లX వ�సK��
మ�$ ధన�న� � «ుదల� !¤ �భ� )ఎా KంØ�.



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 119

చం)ద‐చం)ద‐Êt : {)క 27 అ¼� 2056  18:29 > మంగ 14 నవ 2056  12:36

     ౼ చం)�� అంర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� )hహ� �ల� సంఘర xన�, అపమృt� u, ¡ఖdశన�, మ�$
అ�I  �)త�ల� కష�� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐చం)ద‐{)క : మంగ 14 నవ 2056  12:36 > �- 4 జన 2057  06:04

     ౼ చం)�� అంర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ధdగమన�, మ© ¡ఖ�, కd�  ఉతKbK, ¡ఖ�జన�, అంద��
)õమ «ుదల� {భ ఫ�త�� జ-��.

చం)ద‐చం)ద‐ర� : �- 4 జన 2057  06:04 > {)క 19 జన 2057  11:19

     ౼ చం)�� అంర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� అనI  �భ�, వ�సK )ఎా  K, శ)t నష��, ¡ఖ)ఎా K మ�$ ఎలXప.
�జ$� )ఎా KంØ�.

చం)ద‐>జ : {)క 19 జన 2057  11:19 > Ðమ 20 ఆగ 2057  12:42

 చం.W' మ0దశB R2' ఆంతర�శ  ఫ�త�J 

చం)�� మ©దశ� >¦� ఆంతర 7శ�‐
     ‐  
     ‐ ��వ ధననష��, �!సస7ల V� గ� Çయ� వలR వØF �.
     ‐ అనI ద�� � మ�$ �ు)tల� కలహ�, త�X తం)0 వలన �డ సంభ�ంØ�.
     ‐ అ�క అdzగ� �ల ఉతN bK, మం��I , -aరVప� మ�$ ®త� � �ం¤ అdzగ� �� మ�$ అ�I
వలన భ$� సంభ�ంØ�.
     ‐ ఉVn హ�� వృ�7 మ�$ ��ల వలన ¡ఖ� )ఎా KంచవØF �.
     ‐ �~గ�  వృ�7, B¦ వలన సd� న�, వ�సK��, ఆభరణ��, )ఎా KంచవØF �.
       )ప$తI � వలన 'ర� R�7, ఇం.X, ఎొల�� «ుదల� !¤ వృ�7 జ-��.
     ‐ !� ఎార�� �జ$� వం¤ మం  ఫ�త�� ఉండగలu.
     ‐  *హ�డ, ఇం.X,ఎొల��,!� ఎార�� నష��, ప�మ��ల�, gచ>ల� కలహ�, )పúu� �zధ�,
ఆత� బంÀuల� �`గ�, �త� � కT��ట��W(గ.¡W) 9¥X డట� జ-��.

చం)ద‐>జ‐>జ : {)క 19 జన 2057  11:19 > rధ 31 జన 2057  21:36

     ౼ >¦� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� శ)t భ$�, భ$ంకర �zధ�, రక K )?వ� మ�$
మృt� భ$� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐>జ‐BË : rధ 31 జన 2057  21:36 > ఆ�!ర� 4 9�F  2057  20:36

     ౼ >¦� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� 'BWర�, B¦ మ�$ ధన� �dశన�, అ'ల �జన�,
కలహ��, శ)t భ$� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐>జ‐�- : ఆ�!ర� 4 9�F  2057  20:36 > Ðమ 2 ఏ) � 2057  06:24

     ౼ >¦� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అ��క�, �ఃఖ�, ఉ*f గ� మ�$ మన?@ ప�
సంభ�ంØ�.



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 120

చం)ద‐>జ‐శ� : Ðమ 2 ఏ) � 2057  06:24 > ఆ�!ర� 6 �ు 2057  00:01

     ౼ ౹>¦� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� $జ9� dశన�, కష��, ధన నష��, మ© భ$�, �కలత,
ఎో¥X ట�,కష�� మ�$ తం)0� సతn ంబంధ� సంభ�ంØ�..

చం)ద‐>జ‐rధ : ఆ�!ర� 6 �ు 2057  00:01 > మంగ 5 r/ 2057  04:25

     ౼ >¦� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. r�7 dశన� (మంద r�7), ధన©�, శoర�� జf ర�,
వ�సK��, �న� ��, �ు)tల �dశన� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐>జ‐Êt : మంగ 5 r/ 2057  04:25 > ఆ�!ర� 17 r/ 2057  14:41

     ౼ >¦� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతW 'వడ� వలన Ðమ�ఎోt తన�, �bK � N , ఎాప జన�  అdzగ� �,
అపమృt�  భ$�, B¦ భ$� మ�$ అ�సK�ల� W$�� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐>జ‐{)క : ఆ�!ర� 17 r/ 2057  14:41 > Ðమ 23 r¬ 2057  02:55

     ౼ >¦� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� చం��ల వలన కష��, సంకట�, B¦ మ�$ అ�సK�ల
భ$�, అb?ర అdzగ� � మ�$ వమన అdzగ� � సంభ�ంØ�.

చం)ద‐>జ‐ర� : Ðమ 23 r¬ 2057  02:55 > �- 2 ఆగ 2057  18:36

     ౼ >¦� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� ��ు �భ�, ధన�, సంపb ఆగమన�, మన¡n  సం�ష�W,
�ు)tల సంగb మ�$ అ�I  �)త�ల� ¡ఖ� క���.

చం)ద‐>జ‐చం)ద : �- 2 ఆగ 2057  18:36 > Ðమ 20 ఆగ 2057  12:42

     ౼ >¦� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� దvణ �శ� �భ�, �లX వ�సK��, అలం'ర� మ�$
అ�I  'ర� �ల� R�7 సంభ�ంØ�.

చం)ద‐BË : Ðమ 20 ఆగ 2057  12:42 > rధ 19 �)బ 2059  09:26

 చం.W' మ0దశB �g1 ఆంతర�శ  ఫ�త�J 

చం)�� మ©దశ� BËu ఆంతర 7శ� 
     ‐ 9నRక కష��, అdzగ� �� మ�$ శ)tuల� �డ, ఉVn హ	నత వం¤� ఉం.�.
     ‐ బంÀవర e�ల dశన�, వ� వ?$�� నష��, అdzగ� � మ�$ శ)tuల� �డ, ధననష�� మ�$
9న©� సంభ�ంØ�.
     ‐ ¡ఖ� )ఎా Kచడ�� hధమ�$ �జన �'ర� వలన జf ర� సం)క�ుంచగల�. 
     ‐ ఆరంభం� సf లN {భ�, త-!త శ)t �డ, మ©భ$�, B¦వలన, pంగలవలన, ఎా�లవలన భ$�,
ప{uల dశన�, బంÀdశన�, �ు)త©�, 9న©� మ�$ 9నRక వ� ధ సంభ�ంØ�.
     ‐ సరf 'ర� �� R�7ంØ�, M-N  పడమర �శల� ఎం� మం� B¦ల� స9�శ�� మ�$
!హన��, వ�సK�� )ఎా KంచవØF � మ�$ అÄష�� R�7ంØ�.
     ‐ ?@ నచలన�, 9నRక కష��, ,)tల� Bేలశ�, మ©భ$�, అ,N డ,N . �öK కష��, అdzగ� � వలన
మ© భ$�, á� «ుదల� )ఎా�ల �ష� వలన భ$�, pంగ�,ఎా�� మ�$ B¦ వలన �డ
సంభ�ంØ�.
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     ‐ ,ణ� Îర 7సందరÞ న ఫ�త�� )ఎా KంచవØF �, *u� దరÞ న�, పzప'ర�, ధర� 'ర� �� º¤ $ం�
)õరణ క���.
     ‐ శoర�న> �డక���. 
     ‐ Eంb ¼సం BËuజప� మ�$ �ుక లX� �న� Ö$వó�.

చం)ద‐BË‐BË : Ðమ 20 ఆగ 2057  12:42 > శ� 10 నవ 2057  17:01

     ౼ BËu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతW Bవడ� వలన 'BWర�, zగ భ$�, d�� �>� ల �ం0
ఆ)క�ుంచడ� మ�$ �ు)త భ$� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐BË‐�- : శ� 10 నవ 2057  17:01 > మంగ 22 జన 2058  18:11

     ౼ BËu అంతర 7శ� బృహసN b (�-) )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. ఆదర�, ఏ���, �)ర�� మ�$ ధన�
)ఎా KంØ�.

చం)ద‐BË‐శ� : మంగ 22 జన 2058  18:11 > {)క 19 ఏ) � 2058  12:04

     ౼ BËu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� భ$ంకరÁున 'BWర !స�, �ఃఖ� మ© భ$� మ�$
!త� �డల� అdzగ� � «ుదల�న� జ-��.

చం)ద‐BË‐rధ : {)క 19 ఏ) � 2058  12:04 > శ� 6 r¬ 2058  02:48

     ౼ BËu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ�I  స@ల�ల �ం0 అ�క �ధ�ల �భ�, �öK �f B ��ష
ªప�� �భ�, పర*శ గమన� వలన R�7 సంభ�ంØ�.

చం)ద‐BË‐Êt : శ� 6 r¬ 2058  02:48 > rధ 7 ఆగ 2058  01:48

     ౼ BËu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� r�7 dశన�, భ$�, hధ�, ధన ^$�, ఎప. కలహ�
మ�$ ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐BË‐{)క : rధ 7 ఆగ 2058  01:48 > rధ 6 నవ 2058  09:15

     ౼ BËu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� `��� º�� భ$�, �)ర�ల dశన�, ఎా�న �జన�,
�öK �dశన�, వంశ�� ×క� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐BË‐ర� : rధ 6 నవ 2058  09:15 > మంగ 3 0శం 2058  18:41

     ౼ BËu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� జf ర అdzగ� �, మ© భ$�, ,)త ఎౌ)tల> Bేలశ�
అపమృt� u మ�$ అ�)గతK సంభ�ంØ�.

చం)ద‐BË‐చం)ద : మంగ 3 0శం 2058  18:41 > శ� 18 జన 2059  10:25

     ౼ BËu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ఉ*f గ�, కలహ�,  ంత�, 9న©�, మ© భ$�, తం)0
శoర�� కష�� సంభ�ంØ�.
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చం)ద‐BË‐>జ : శ� 18 జన 2059  10:25 > rధ 19 �)బ 2059  09:26

     ౼ BËu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� భగంధW అdzగ� � వలన కష��, రక K తK అdzగ� �ల వలన
కష��, ధన నష��, మ© 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐�- : rధ 19 �)బ 2059  09:26 > ఆ�!ర� 20 r/ 2060  09:11

 చం.W' మ0దశB బృహస� & ఆంతర�శ  ఫ�త�J 

చం)�� మ©దశ� బృహసN b ఆంతర 7శ� 
     ‐ ధర� � వృ�7, ధన�న� �� ల»ంØ�.
     ‐ ఏ���, �)ర��, !హన�ల )ఎా K, నగ� వ�సK�ల ¡ఖ�, �గ� మ�$ ఆనంద� వృ�7 'గల�.
     ‐ B¦ వలన సV� ర�, సఫలÁున )ప$తI �� మ�$ ,)�Vn హ� సంభ�ంØ�.
     ‐  �ద�  �f B i� K ల»ంØ�. మ�రధ� ´�Kఅ�ట మ�$ Eoరక ¡ఖ� )ఎా KంచవØF �. 
     ‐ Bజ� �భ�, మÑతn వ��, వ�సK��, అలం'ర� «ుదల�న� )ఎా KంచవØF �, B¦W� కృప,
ధdగమన�, ఇష�*u� )ప?ద )గహణ� వలన గర T �రణ, {భ'ర� ��, ఇం�X  ల�� �!స�, B¦W� వలన
���, ఏ���, �)ర��, ధన� అ��ల�W )ఎా KంచవØF �, B¦ కృప వలన ¡ఖÁున
అ»ష�'ర� �� R�7ంØ�.
     ‐ అ{భఫ�త�� �-u,,)t� «ుదల� !� �dశన�, ?@ న)భంశ�, మ�వ� ధ మ�$ హ¥tKW
ఎో¥X ట�, గృహ��, �)త�� «ుదల�న� మ�$ వ�సK��, !హన�ల నష��� జ-��.
     ‐ �జన�, వ�సK��, ప{u� «ుదల� �భ��, అనI ద�� ల ¡ఖ�, సంపbK, <ర� �, పB)కమ�,
$జ�)వత��, �!©� 'ర� �� మ�$ అ�క �ధ�¬న సంపదల �భ� క���.
     ‐ అ'ల �జన�, �*శగమన� సంభ�ంØ�.
     ‐ అంతర 7శ )ఎారంభం� {భ� జ-�� '¹ అంత�� కష��� Bగలu.
     ‐ �త>న> అపమృt�  భ$� సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·శ Eంb Èర> cవసహ)స dమ జప� మ�$ సf ర ]�న� Ö$వó�. 

చం)ద‐�-‐�- : rధ 19 �)బ 2059  09:26 > {)క 25 ఏ) � 2059  07:48

     ౼ �- అంతర 7శ� �- )పత� ంతర 7శ� ¡వర ] �భ�, �న�  వృ�7, క� � ణ� మ�$ {భ ఫ�త��
ఉద§ంØ�.

చం)ద‐�-‐శ� : {)క 25 ఏ) � 2059  07:48 > {)క 11 r¬ 2059  10:21

     ౼ �- అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ఆu�, ��� మ�$ ¡వర ] �భ�, ఎలXప. ¡ఖ ?ధన ±ుక�
?9�I , అనI ఎా¹$�� «ుదల� !¤ సం)గహ� సంభ�ంØ�. 

చం)ద‐�-‐rధ : {)క 11 r¬ 2059  10:21 > �- 18  ï� 2059  10:07

     ౼ �- అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� వ�సK��, �� న� మ�$ �త� �ల �భ�, �ు)tల Bక వలన
సం�ష� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐�-‐Êt : �- 18  ï� 2059  10:07 > �- 16 అ¼� 2059  19:54

     ౼ �- అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� జల భ$�, pంగతన�, 'BWర�, కలహ��, అపమృt�
భ$� సంభ�ంØ�.
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చం)ద‐�-‐{)క : �- 16 అ¼� 2059  19:54 > Ðమ 5 జన 2060  23:52

     ౼ �- అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� అ�క �ద� � మ�$ ఉ·� గ�ల )ఎా K, బంWర�, వ�సK��,
ఆ�షణ�ల �భ�, {భ 'ర� �ల వలన సం�ష� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐�-‐ర� : Ðమ 5 జన 2060  23:52 > {)క 30 జన 2060  08:15

     ౼ �- అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦, �ు)t�, తం)0, త�X వలన �భ� మ�$ ఎలXప.
ఆదర�� )ఎా KంØ�.

చం)ద‐�-‐చం)ద : {)క 30 జన 2060  08:15 > rధ 10 9�F  2060  22:14

     ౼ �- అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అ�I  Bేలవ�ల �dశన�, �త� �� మ�$ �)ర�ల
�భ� మ�$ అ�I  'ర� �ల R�7 జ-��.

చం)ద‐�-‐>జ : rధ 10 9�F  2060  22:14 > �- 8 ఏ) � 2060  08:01

     ౼ �- అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల భ$�, Ì)త ండ�ల> �డ, అ�I  మ�$ అ�ర ]
అdzగ� � మ�$ శ)tuల వలన �డ సంభ�ంØ�.

చం)ద‐�-‐BË : �- 8 ఏ) � 2060  08:01 > ఆ�!ర� 20 r/ 2060  09:11

     ౼ �- అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� చం��ల� �zధ�, !� వలన ధన dశన� కష��, !� À�,
శ)tuల� భ$� «ుదల�� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐శ� : ఆ�!ర� 20 r/ 2060  09:11 > �- 19 జన 2062  16:23

చం.W' మ0దశB శ' ఆంతర�శ  ఫ�త�J 

చం)�� మ©దశ� శ� ఆంతర 7శ� ‐
     ‐  త�X ±ుక�  hధ వలన మన¡� �:ఖ� ఉం.�.
     ‐ 'ర� �ల� ఆటంక�, నష�� మ�$ భ$�, ×క�, సం*హ� వలన �:ఖ� )ఎా KంచవØF �.
     ‐ అ�క రక�ల వ� సన�ల అల!T, !త �'ర�� �డ సంభ�ంØ�.
     ‐ అ�I  మ�$ pంగల వలన భ$�, కòనÁున 9ట�, �zÀల� �!ద��, మ�$ అవ9న�
సంభ�ంØ�.
     ‐ అ�క రక�¬న అdzగ� �ల� �öK, సంVన మ�$ అనI ద�� ల> �డ సంభ�ంØ�. �� �f B
�త>ల> �� కష��� సంభ�Ø�.
     ‐ ,)t�, �ు)t�, ధనసంపbK )ఎా K, \)దB¦ ఆ)శ$� వలన వ� వ?$�� ?ఫల� �, ఎొల�ల వృ�7,
,)త�భ�, క�� ణ� మ�$ B¦ అ�)గహ� వలన సరf  �aÁభవ� జ-��. 
     ‐ ,ణ� Îర 7�ల� ?I న� మ�$ దరÞ న�, �� మం�� భ$� మ�$ శ)t�డ ఉం.�.7౹!ఊ
     ‐ �ఖ� �, ధన)ఎా K, �öK,)tల� �zధ� సంభ�ంØ�.
     ‐ �త>న> శoర�డ సంభ�ంØ�. 
     ‐  ·షEంb Èర> నలX ఆu�,)బê� �న� మ�$ మృt� జ$జప� Ö$వó�.

చం)ద‐శ�‐శ� : ఆ�!ర� 20 r/ 2060  09:11 > ఆ�!ర� 19  ï� 2060  22:43
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     ౼ శ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �దన, ఎో¥X ట� º¤ వలన భ$� మ�$ అ�క �ధ�ల
�ఃఖ� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐శ�‐rధ : ఆ�!ర� 19  ï� 2060  22:43 > {)క 10 0శం 2060  20:56

     ౼ శ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, కలహ�ల భ$�, అనI ఎా¹$�ల �dశన�, ధన
నష��, శ)tభ$� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐శ�‐Êt : {)క 10 0శం 2060  20:56 > �- 13 జన 2061  14:33

     ౼ శ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� శ)tuల వలన 'BWర�!స�, Á�ధ�  మంద r�7, 9నRక  ంత�,
భ$� మ�$ కష�� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐శ�‐{)క : �- 13 జన 2061  14:33 > మంగ 19 ఏ) � 2061  23:45

     ౼ శ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� మ�రధ R�7, సf జ�ల> {భ�, )పgస�, ప�ల� �భ�
సంభ�ంØ�.

చం)ద‐శ�‐ర� : మంగ 19 ఏ) � 2061  23:45 > rధ 18 �ు 2061  21:43

     ౼ శ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� Bజసáజ¡n , మ�$ అa'ర�, ఇం�X  కలహ��, జf ర�,
!� Àల వలన �డ సంభ�ంØ�.

చం)ద‐శ�‐చం)ద : rధ 18 �ు 2061  21:43 > rధ 6 r¬ 2061  02:19

     ౼ శ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� r�7 �'స�, ��క�, �� మం� ప�ల ఆరంభ�, áజ¡n , అaక
ఖ-F , అ�క �öKల� సంబంధ� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐శ�‐>జ : rధ 6 r¬ 2061  02:19 > Ðమ 8 ఆగ 2061  19:56

     ౼ శ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� áజ¡n  త>� వ 'వడ�, ,)tల> ఆపద�, అ�I  మ�$
శ)tuల� భ$�, !త� మ�$ ®త� � «ుదల� కష��� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐శ�‐BË : Ðమ 8 ఆగ 2061  19:56 > �- 3 నవ 2061  13:49

     ౼ శ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, వ�సK©�, ��ు dశన�, భ$�, �*శ g)త, మ�$
మరణ భ$� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐శ�‐�- : �- 3 నవ 2061  13:49 > �- 19 జన 2062  16:23

     ౼ శ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� ~ర�  �f B ఇం�X  అEంb (ఇం�X  మ��� � �- పడడ�), 
~ర� � ఎోÆంచడ�� అసమర7త,  కలహ�� మ�$ 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐rధ : �- 19 జన 2062  16:23 > �- 21 r/ 2063  02:37
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చం.W' మ0దశB fధ ఆంతర�శ  ఫ�త�J 

చం)�� మ©దశ� rధ ఆంతర 7శ� ‐
     ‐ �ద� , r�7�భ�, పం0తఎామ-ల� సమంW మ�$ అa'ర� )ఎా KంచవØF � íక వ� వ?$��
ఉనI b క���.
     ‐ త�X ప^� �ం0 ధన )ఎా K, ఆu�, ఏ���, �)ర��, !హన�� మ�$ ��ల )ఎా K, సం´ర ]
ఐశf రf � వృ�7 Çం��.
     ‐ ఉ�ర r�7 ఉనI ం�న 2� b మ�$ â-� )ఎా Kంచగల�.
     ‐ ధన�భ�, Bజసd� న�, )õమ, వ�సK�� «ుదల� ¡ఖ�, E�సK ��ర�, �� వృ�7, ,)త)ఎా K,
సం�ష�, �భకరÁున !� ఎార�, ఎొగడK� మ�$ అ�క అలం'ర�ల� అలంకరణ మ�$ !హన��
«ుదల� !¤వలన ¡ఖ� )ఎా KంచవØF �.
     ‐ �!హ�, $జ��, �నధర� �, {భBర� � మ�$ B¦� )పసనI � Ö$పం0tల ?గత� ం,
�త� ��, పగడ��, రతI ��, వర©� మ�$ !హన��, వ�సK��, నగల )ఎా K, Eంb, )õమ, ¡ఖ�
మ�$ Ðమఎాన� º¤ ¡ఖ� )ఎా KంచవØF �.
     ‐ Eoరక �డ, వ� వ?$�, ఆu�, ��ల �dశన�, 'BWర�, �öK,)tల> కష��� సంభ�ంØ�.
     ‐ జf ర�డ, మ©భ$� సంభ�ంØ�. 
     ‐ Eంb Èర> �ుక లX �న� మ�$ ��] సహ)సdమ జప� Çయ� వó�. 

చం)ద‐rధ‐rధ : �- 19 జన 2062  16:23 > ఆ�!ర� 2 ఏ) � 2062  23:38

     ౼ ౹rÀ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� r�7, �ద� , ధన�, వ�సK�� «ుదల� !¤ �భ�, మ©
¡ఖ�, ¡వర ]�, రతI �� «ుదల� !¤ �భ� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐rధ‐Êt : ఆ�!ర� 2 ఏ) � 2062  23:38 > rధ 3 �ు 2062  04:02

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� ఎా�న అనI  ప�ర 7�ల �జన�, క.,� అdzగ� � మ�$
రక K ®త�  అdzగ� �� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐rధ‐{)క : rధ 3 �ు 2062  04:02 > {)క 28 r¬ 2062  09:44

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ఉతKర �శ� �భ�, ప{uల నష��, B�?@ న�న అa'ర�
సంభ�ంØ�.

చం)ద‐rధ‐ర� : {)క 28 r¬ 2062  09:44 > rధ 23 ఆగ 2062  06:39

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� త>� వ áజ¡n , అdzగ� �� మ�$ శoరక కష��,  తK��
�కలత సంభ�ంØ�.

చం)ద‐rధ‐చం)ద : rధ 23 ఆగ 2062  06:39 > �- 5 అ¼� 2062  09:30

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� �öK, ధన� మ�$ సంపbK �భ�, క�� తN bK (కన�
జ�� ంచడ�), మ© ధన �భ�, సరf �ధ�ల �ఖ� � )ఎా KంØ�.

చం)ద‐rధ‐>జ : �- 5 అ¼� 2062  09:30 > శ� 4 నవ 2062  13:54

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� ధర� �, r�7, ధన )ఎా K జ-��. pంగ�, అ�I  «ుదల� !¤
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 వలన �డ, రక K వ�సK� )ఎా K, మ�$ అ�సK�� )ప9ద� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐rధ‐BË : శ� 4 నవ 2062  13:54 > ఆ�!ర� 21 జన 2063  04:38

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, హ¥tKW భ$ప.ట, B¦ మ�$ అ�సK�ల
వలన భ$� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐rధ‐�- : ఆ�!ర� 21 జన 2063  04:38 > శ� 31 9�F  2063  04:24

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ�Bజ� �, íక B�� a'ర� )ఎా KంØ�. B¦ �f B సd� న�,
మం  r�7 మ�$ ���  వృ�7 సంభ�ంØ�.

చం)ద‐rధ‐శ� : శ� 31 9�F  2063  04:24 > �- 21 r/ 2063  02:37

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర� )ప9ద� వలన !త, ®త�  అdzగ� �ల వలన �డ మ�$
అ�క ªప�W ధన నష�� జ-��.

చం)ద‐Êt : �- 21 r/ 2063  02:37 > ఆ�!ర� 20 జన 2064  04:00

చం.W' మ0దశB hi1 ఆంతర�శ  ఫ�త�J 

చం)�� మ©దశ� Êtu ఆంతర 7శ� ‐
     ‐ ధన�, జన�న> ©� సంభ�ంØ�.
     ‐ ~ర� > అdzగ� �, >Tంబ dశన� మ�$ ఉదర zగ�� «ుదల� !¤వలన �డ� సంభ�ంØ�.
     ‐ మన¡� ఉ*f గ�, చంచల� మ�$ అర?� tKW సంకట�� Bగలu.
     ‐ ధన�భ�, మ©�ఖ� �, ~B� âడûల వలన ¡ఖ�, ధర� 'ర� ��, ఆరంభ�� ధన©�, మధ� � ఉతKమ
¡ఖ� )ఎా KంచవØF �.
     ‐ ఆంతర 7శ ఆరంభ�� ధనdశన� సంభ�ంØ�. 
     ‐ త-!త అ¹I  స-p¼గలu.
     ‐ ధన�భ�, ఆu�, )బê� «ుదల� ప{uల �భ� క���.
     ‐ ఆంతర 7శ అంత�� ధనdశన� సంభ�ంØ�.
     ‐ ¹Øలవలన శ)tతf � మ�$ అక?� tKW కలహ�� జ-��.
     ‐ అdzగ� భ$� సంభ�ంØ�. 
     ‐ EంbÈర> )ఎా K మృt� జ$ జప� మ�$ cu� ´జ Çయ� వó�, �� వలన కష��� త�e�. 

చం)ద‐Êt‐Êt : �- 21 r/ 2063  02:37 > మంగ 3 r¬ 2063  12:54

     ౼ Êtu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� అక?� tKW ఆపద�, *Eంతర గమన�, )దవ� dశన�
సంభ�ంØ�.

చం)ద‐Êt‐{)క : మంగ 3 r¬ 2063  12:54 > rధ 8 ఆగ 2063  01:08

     ౼ Êtu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� õుXచÓ  *శ¡Kల� భ$�, íక !� వలన ధన నష�� �)త
అdzగ� �, cz�దన, ప{uల ©� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐Êt‐ర� : rధ 8 ఆగ 2063  01:08 > శ� 18 ఆగ 2063  16:48
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     ౼ Êtu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� �ు)tల� �zధ�, అప మృt� u, పBజ$�, మందr�7
మ�$ �!ద�� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐Êt‐చం)ద : శ� 18 ఆగ 2063  16:48 > rధ 5  ï� 2063  10:55

     ౼ Êtu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అనI �న� �ల dశన�, అపi� K, శoర� �డ� r�7
)భ�ుంచడ�, ఆమ !త� వృ�7 సంభ�ంØ�.

చం)ద‐Êt‐>జ : rధ 5  ï� 2063  10:55 > Ðమ 17  ï� 2063  21:12

     ౼ Êtu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల వలన W$పడడ�,అ�I  వలన �డ, ¹Øల వలన
భ$� మ�$ శ)tuల వలన )ప9ద� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐Êt‐BË : Ðమ 17  ï� 2063  21:12 > {)క 19 అ¼� 2063  20:12

     ౼ Êtu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, మ© ఉప)దవ�, వ�సK� మ�$ �ు)tల
�dశన�, ఎలXప. Bేలశ� ఉం.�.

చం)ద‐Êt‐�- : {)క 19 అ¼� 2063  20:12 > శ� 17 నవ 2063  05:59

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

చం)ద‐Êt‐శ� : శ� 17 నవ 2063  05:59 > �- 20 0శం 2063  23:36

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

చం)ద‐Êt‐rధ : �- 20 0శం 2063  23:36 > ఆ�!ర� 20 జన 2064  04:00

     ౼ Êtu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, మ© ఉ*f గ�, �ద�  dశన�, మ© భ$� మ�$
ఎలXప. 'ర� R�7� �ఘI � సంభ�ంØ�.

చం)ద‐{)క : ఆ�!ర� 20 జన 2064  04:00 > శ� 19  ï� 2065  21:42

చం.W' మ0దశB �.R/ ఆంతర�శ  ఫ�త�J 

చం)�� మ©దశ� {)>0 ఆంతర 7శ� ‐
     ‐ ధన�న� �ల �భ� మ�$ �öK �f B ధన� )ఎా KంచవØF �.
     ‐ )�ష}�öK ¡ఖ�, �öKల� ©స� ��స� మ�$ �bక ¡ఖ�ల వృ�7 క���.
     ‐ వ� వ?$�� అ��లత, జల�న> సంబంa న వ¡Ku� మ�$ వ�సK��, ఆ�షణ�ల ¡ఖ�
)ఎా KంచవØF �.
     ‐  త�X� వ F న అdzగ� � వలన �డ(త�X ఏ అdzగ� �� hధప.� అ* అdzగ� �
�త>న>)సంభ�ంØ�.
     ‐ Bజ� �భ�, B¦ కృప వలన !హన��, వ�సK��,ఆభరణ�� )ఎా KంచవØF �, ప{uల �భ�,
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 ~B�   లXల అ»వృ�7, �తనభవన �B� ణ�, �త� � Î వంటల �జన�, ¡గంధ,షN ల 9ల, రమ� �öK,
ఆzగ� � మ�$ అ�క సంపద� )ఎా KంచవØF �,
     ‐ *హ¡ఖ�, మ©¡ఖ�, ¡ఖసంపbK, ఇం.X, ఎొల�� «ుదల�న� వృ�7 Çం��.
     ‐ $b íక దృÆ� ఉనI ం� వలన అతర 7శ 'ల�� ���,�ు)t�, ,)t� మ�$ పbI  �dశన�,
ప{uల ©� మ�$ )పúతf అa'-ల� �zధ� సంభ�ంØ�.
     ‐ �a�భ�, మ©�ఖ� �, ��ల �భ�, ,)�తN bK ఇవ¹I  జ-��.
     ‐ ~గ� వృ�7, B¦కృప వలన అÄష� �7, *వ)hహ� �ల® భ� K మ�$ �త� ��, రతI �� «ుదల�న�
)ఎా KంచవØF �.
     ‐ ఇం.X, ఎొల�ల వృ�7, ధన�భ� మ�$ మ©¡ఖ� )ఎా KంచవØF �.
     ‐�*శ�!స�, �:ఖ�, మృt� u, pంగ�, ఎా�� «ుదల� !¤ వలన �డ సంభ�ంØ�.
     ‐ అపమృt� u వలన భ$� ఉం.�.
     ‐ Eంb Èర> -)దజప�, �లXఆu మ�$ Ûం0 �న� Çయ� వó�. 

చం)ద‐{)క‐{)క : ఆ�!ర� 20 జన 2064  04:00 > rధ 30 ఏ) � 2064  14:57

     ౼ {)>� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� �లX �)ర�, �లX వ�సK��, �త� ��, బంWర�,
9æక� �� «ుదల� !¤ �ఖ� � మ�$ అందÁున ~ర�  )ఎా KంØ�. 

చం)ద‐{)క‐ర� : rధ 30 ఏ) � 2064  14:57 > శ� 31 �ు 2064  01:26

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuలవలన జf ర�, cz~ర� మ�$
�:ఖ� )ఎా KంØ�. సf లN �భ�� Ö�-�. 

చం)ద‐{)క‐చం)ద : శ� 31 �ు 2064  01:26 > ఆ�!ర� 20 r¬ 2064  18:55

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� కన�  జ�� ంచడ�, B¦ వలన �భ�, వ�సK��, ఆభరణ��
«ుదల� !¤ )ఎా K, B�� a'ర� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐{)క‐>జ : ఆ�!ర� 20 r¬ 2064  18:55 > Ðమ 25 ఆగ 2064  07:09

     ౼ {)>� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� రక K ®త�  సంబంధ అdzగ� ��, కలహ��, ఒక��క-
ÈT�¼వడ� మ�$ మ©Bేలశ� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐{)క‐BË : Ðమ 25 ఆగ 2064  07:09 > Ðమ 24 నవ 2064  14:36

     ౼ {)>� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, అక?� tKW భ$� క��ట, B¦ మ�$
శ)tuల వలన కష�� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐{)క‐�- : Ðమ 24 నవ 2064  14:36 > {)క 13 �)బ 2065  18:33

     ౼ {)>� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అaక ధన )దవ� �ల Bజ� �, వ�సK��, �త� ��,
ఆభరణ��, ఏ���, �)ర�� మ�$ స@ల� )ఎా KంØ�.

చం)ద‐{)క‐శ� : {)క 13 �)బ 2065  18:33 > �- 21 �ు 2065  03:45

     ౼ {)>� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� W0ద, ఒంU, �ుక «ుదల�న� )ఎా KంØ�. ఇ��, �ునపN ప,
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 �uf � «ుదల� !¤ �భ� మ�$ శoర�� ÈంÇ� కష�� �డ ఉం.�.

చం)ద‐{)క‐rధ : �- 21 �ు 2065  03:45 > శ� 15 ఆగ 2065  09:28

     ౼ {)>� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ధన�, �� న� ±ుక�  �భ�, B¦ దగ eర అa'ర )ఎా K, ��ప�
వలన ధన �భ� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐{)క‐Êt : శ� 15 ఆగ 2065  09:28 > శ� 19  ï� 2065  21:42

     ౼ {)>� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� భ$ంకర కష��, అపమృt� u, ఒక*శ� �ం0 మz *శ�న>
bరగడ�, మధ�  మధ� � ఎ,N �న అలN  �భ� క���.

చం)ద‐ర� : శ� 19  ï� 2065  21:42 > ఆ�!ర� 21 9�F  2066  12:36

 చం.W' మ0దశB �a� ' ఆంతర�శ  ఫ�త�J 

చం)�� మ©దశ� y-� � ఆంతర 7శ� 
     ‐ B¦వలన �రవ� మ�$ ధన� )ఎా KంచవØF �, B¦వం¤ అa'ర� )ఎా KంచవØF �.
     ‐ 'ర� �ల వలన ధన�భ�, )పVప� మ�$ )ప~వ�� వృ�7 జ-��. 
     ‐ శ)tuల dశన�, �!ద�ల� �జ$�, ఉనI b మ�$ zగ�!రణ )ఎా KంచవØF �.
     ‐ నష� Bజ� �(¼�N §న Bజ� � b�� ఎొం�ట) మ�$ ధన )ఎా K, ఇం�X  క�� ణ�, �ు)t� మ�$
Bజకృప, )Wమ��, ��� «ుదల� �భ��, ,)త)ఎా K, ఇం�X  ల�� �!స� )ఎా KంచవØF �.
     ‐ అంతర 7శ అంత�� శoర� Ðమ�తన�,జf ర� వలన �డ, కష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ B¦, pంగ�, ఎా��, జf ర�, �*శ)పgణ� º¤ భ$� ఉం.�.
     ‐ ఈదశ� జf ర� Î)వ�W ఉం.�. 
     ‐ Eంb Èర> cu� ´జ Ö$వó�.

చం)ద‐ర�‐ర� : శ� 19  ï� 2065  21:42 > మంగ 29  ï� 2065  00:50

     ౼ ఉ·� గ�, ధన నష��, �öK�డ, cz�దన, )h�ామ��� �!ద� «ుదల� అ{భ ఫ�త��
సంభ�ంØ�.

చం)ద‐ర�‐చం)ద : మంగ 29  ï� 2065  00:50 > rధ 14 అ¼� 2065  06:05

     ౼ 9నRక ఉ*f గ�, కలహ�, ధన నష��, మ�వ� ధ, మ��, 9�క� ��, రతI �� «ుదల�న�
�dశన�  సంభ�ంØ�.

చం)ద‐ర�‐>జ : rధ 14 అ¼� 2065  06:05 > శ� 24 అ¼� 2065  21:45

     ౼ y-� � అంతర 7శ� >¦� )పV� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuల� భ$�, 'BWర� మ© సంకట�
సంభ�ంØ�.
     ౼ శ)tu మ�$ అ�I  వలన �డ «ుదల�న� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐ర�‐BË : శ� 24 అ¼� 2065  21:45 > శ� 21 నవ 2065  07:11

     ౼ y-� � అంతర 7శ� BËu )పV� ంతర 7శ �� Xష�  )ప$క K అdzగ� �, శ)t భ$�, ధన నష��, మ©
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 భ$� B¦ ¼ప� సంభ�ంØ�.
     ౼ 9నRక వ� ధ సంభ�ంØ�

చం)ద‐ర�‐�- : శ� 21 నవ 2065  07:11 > మంగ 15 0శం 2065  15:34

     ౼ శ)t dశన�, �జ$�, అ»వృ�7, వ�సK��, బంW- నగ� మ�$ రధ� «ుదల�  !హన��
)ఎా KంÖ `గ� క���.

చం)ద‐ర�‐శ� : మంగ 15 0శం 2065  15:34 > rధ 13 జన 2066  13:32

     ౼ y-� � అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, ప{uల> కష��, 9నRక ఉ*f గ�, మ© అdzగ� �,
అ�I  �)త�ల� అ{భ� సంభ�ంØ�.

చం)ద‐ర�‐rధ : rధ 13 జన 2066  13:32 > Ðమ 8 �)బ 2066  10:27

     ౼ y-� � అంతర 7శ� rÀ� )పV� ంతర 7శళ� ���  )ఎా K, బంÀ hంధu� ల� కలవడ�, Zజ�  �భ�,
ధdగమన�, ధర�  �భ� మ�$ Bజ సd� న� )ఎా KంØ�

చం)ద‐ర�‐Êt : Ðమ 8 �)బ 2066  10:27 > {)క 19 �)బ 2066  02:07

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

చం)ద‐ర�‐{)క : {)క 19 �)బ 2066  02:07 > ఆ�!ర� 21 9�F  2066  12:36

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

>జ మ©దశ: ఆ�!ర� 21 9�F  2066  12:36 > మంగ 21 9�F  2073  05:17

 
>¦� మ©దశ ఫ�త�
 

�p Zeక ఫ�త�
 

?వన�  రపం� >¦� మ:దశ� ఈ )�ం� ఫ�త�� జ-��.
   ౼ >¦� మ:దశ� భ�� pరకడ�, డrÕ  pరకడ�, మనEంb p->�.
   ౼ Bజ� � వలన శ�సK�ల వలన, ?మంtల వలన ఔషధ�ల వలన మ�$ ��� áటల వలన ఎ� I  )�ర
)�$� వలన ధన� )ఎా KంØ�.
   ౼ B¦� భ$� ఇం�X  కల:��, �öK, ,)t� మ�$ Ø¥� ల� మనసN ర 7� Bగలu.
  ౼ ఎా�ఎో§న �జన� b� �BT గ� ం Bగల�.
   ౼ pంగ�, అ�I , బంధన మ�$ )వన� �ం¤ అdzగ� �� º¤ వలన hధ� Bగలu.
   ౼ ®త� � రక K� )ప¼వ� మ�$ జf ర� �ం¤ అdzగ� �� Bగలu మ�$ ÌరÓ � Bగలu. 
 

e-ష ఫ�త�
 

>¦� ఉతXమ, అధమ దశల� uండడ� వలన న!ంE� vద~వ�ల వలన అ�క )గ:�� $b మ�$
దృÆ� uండడ� వలన ఈ )�ం� ):Rన ఫ�త�ల� ప�వర Kన� Bగల�.
   ౼ Bజ�  �f ర� �ం0 మ�$ *Eంతర�ల వలన ఐశf ర� �, భ��, )దవ� � «ుదల� �భ��
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 క���.
   ౼ ఉతKమ వ�సK��, �జన� «ుదల�న� )ఎా KంØ�.
   ౼ $జ���, మ�$ �!: ఉతn వ�� జ-��.
   ౼ >¦� మ:దశ�  {భఫల� జ-��.
   ౼ $జ��, �!:� «ుదల� {భ'ర� �� జ-��.
   ౼ పzప'�( r�7) వృbK ï-��.
   ౼ �� �ఃఖ� మ�$ కష��� Bగలu.
   ౼ Bజi$ ¼ప� వలన జన� భ�ు� దర�W ఎోగల-.�öK మ�$  )tల వలన �±గ�, �ఃఖ�  క�గ
గల�. 
   ౼ >¦� మ:దశ�  �ఃఖ� మ�$ �ల భ$� uం.�.
     ౼ పద�¼�N uట సంభ�ంØ�.
   ౼ దర )పయణ�� Çయ� గల-.
    ౼ �జన� - W uం.�.
  ౼ మ©వ� �ం¤ అdzగ� �ల భ$� uం.�.
   ౼ ధన dశన�, అవవన�, మృt� u �ం¤ కష���, ఆప1ష/ í� )పవద�� సంభ�ంØ�.
   ౼ రక K ·శ�, జf ర�, �bK� N , �bK� గడû� �ం¤ అdzగ� �� సంభ�ంØ�.
    ౼ �� మం�� d$>0W అనW మ��� ల ® ఆaపత� � )ఎా KంØ�.
    ౼ )Àఢ �శF $�, ö:స� మ�$ (సత� �) ��§b ��ం  )ప$తI � )పభల�W ఉం.�.
    ౼ BజదBÕ -� సd� న� మ�$ ~Y� నI b జ-��.
    ౼ ~ర� ,  లXల� �±గ� మ�$ శ�సK�� మ�$ అ�I � hధ� Bగలu. 

>జ‐>జ : ఆ�!ర� 21 9�F  2066  12:36 > మంగ 17 ఆగ 2066  15:58

R2' మ0దశB R2' అంతర�శ  ఫ�త�J

>¦� మ©దశ� >¦� అంతర 7శ� ‐
     ‐ అనI ద�� ల వలన మతvద�, �డ )ఎా KంØ�.
     ‐ శ)tuల� �!ద� మ�$ శ)tdశన�, ?హస� మ�$ పB)కమ� వృ�7 Çం��.
     ‐ B¦� భ$� మ�$ ప�ల� ఆటంక� సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర�� అaర ఉష]�, రక K�, ®త� �, మ�$ ఉష]జ�త అdzగ� �� )వణ�ల �డ సంభ�ంØ�. 
     ‐ B¦ కృప వలన ఐశf రf � )ఎా K, ల�� ��స�, �నష� Bజ� �(¼�N §న Bజ� � b�� ఎొం�ట)మ�$
ధన�భ�, ,)�తn వ� మ�$ ఆu� «ుదల� ప{uల� ఇ�X ప�´ర ]�W ఉం.�.
     ‐ ఇ�X, ఎొల� «ుదల� !¤ వృ�7, ఆu�,)బê� «ుదల� ప{u వలన ¡ఖ�, మ�$ Bజకృప వలన
అ»ష�R�7 )ఎా KంØ�.
     ‐ Ì)త)>చF  «ుదల� అdzగ� ��, �� ఎ>� వ కష��, ఎా�'T భ$�, pంగ�, ఎా��,B¦ వలన
�డ మ�$ ధన�న� ��, ప{u� నష��� ఉండవØF �.
     ‐ �త>న> *హ�డ, మ��:ఖ� క���.
     ‐ ·షప�©ర� Èర> -)దజప�, Eంb Èర> ఎ�p �న� Ö$వó�.

>జ‐>జ‐>జ : ఆ�!ర� 21 9�F  2066  12:36 > మంగ 30 9�F  2066  05:24

     ౼ >¦� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� శ)t భ$�, భ$ంకర �zధ�, రక K )?వ� మ�$
మృt� భ$� సంభ�ంØ�.

>జ‐>జ‐BË : మంగ 30 9�F  2066  05:24 > rధ 21 ఏ) � 2066  14:18

     ౼ >¦� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� 'BWర�, B¦ మ�$ ధన� �dశన�, అ'ల �జన�,
కలహ��, శ)t భ$� సంభ�ంØ�.
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>జ‐>జ‐�- : rధ 21 ఏ) � 2066  14:18 > మంగ 11 �ు 2066  11:33

     ౼ >¦� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అ��క�, �ఃఖ�, ఉ*f గ� మ�$ మన?@ ప�
సంభ�ంØ�.

>జ‐>జ‐శ� : మంగ 11 �ు 2066  11:33 > {)క 4 r/ 2066  02:17

     ౼ ౹>¦� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� $జ9� dశన�, కష��, ధన నష��, మ© భ$�, �కలత,
ఎో¥X ట�,కష�� మ�$ తం)0� సతn ంబంధ� సంభ�ంØ�..

>జ‐>జ‐rధ : {)క 4 r/ 2066  02:17 > {)క 25 r/ 2066  05:22

     ౼ >¦� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. r�7 dశన� (మంద r�7), ధన©�, శoర�� జf ర�,
వ�సK��, �న� ��, �ు)tల �dశన� సంభ�ంØ�.

>జ‐>జ‐Êt : {)క 25 r/ 2066  05:22 > శ� 3 r¬ 2066  22:10

     ౼ >¦� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతW 'వడ� వలన Ðమ�ఎోt తన�, �bK � N , ఎాప జన�  అdzగ� �,
అపమృt�  భ$�, B¦ భ$� మ�$ అ�సK�ల� W$�� సంభ�ంØ�.

>జ‐>జ‐{)క : శ� 3 r¬ 2066  22:10 > rధ 28 r¬ 2066  18:43

     ౼ >¦� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� చం��ల వలన కష��, సంకట�, B¦ మ�$ అ�సK�ల
భ$�, అb?ర అdzగ� � మ�$ వమన అdzగ� � సంభ�ంØ�.

>జ‐>జ‐ర� : rధ 28 r¬ 2066  18:43 > �- 5 ఆగ 2066  05:41

     ౼ >¦� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� ��ు �భ�, ధన�, సంపb ఆగమన�, మన¡n  సం�ష�W,
�ు)tల సంగb మ�$ అ�I  �)త�ల� ¡ఖ� క���.

>జ‐>జ‐చం)ద : �- 5 ఆగ 2066  05:41 > మంగ 17 ఆగ 2066  15:58

     ౼ >¦� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� దvణ �శ� �భ�, �లX వ�సK��, అలం'ర� మ�$
అ�I  'ర� �ల� R�7 సంభ�ంØ�.

>జ‐BË : మంగ 17 ఆగ 2066  15:58 > Ðమ 5  ï� 2067  04:04

R2' మ0దశB �g1 అంతర�శ  ఫ�త�J 

>¦� మ©దశ� BËu అంతర 7శ� 
     ‐ B¦, pంగ�, అ�I , అ�సK�ల� మ�$ శ)tuల� భ$� సంభ�ంØ�.
     ‐ ధన�న� � �dశన�, �-జ�� మ�$ బంÀజ�ల ©�, అ�క రక�ల ఆపద� సంభ�ంØ�. 
     ‐ శoర�న> �డ మ�$ �ష� కర� � R�7ంØ�.
     ‐ B¦ సd� న�, గృహ�, ��ల �భ�, �öK,)tల )ఎా K, !� ఎార�� అaక ఫ�త��, గంW?I న
ఫల)ఎా K మ�$ �*Eగమన� సంభ�ంØ�.
     ‐ pంగ�, ఎా�'T భ$�, ప{uల dశన�, !త®త�  అdzగ� �ల భ$�, 'BWర!స�
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 సంభ�ంØ�.
     ‐ ధనdశన� మ�$ అaక భ$� సంభ�ంØ�.
     ‐ అపమృt� u సంభ�ంచవØF �.
     ‐ ఆzగ� �భ� ��ం  dWరF న, *వ)hహ� ణ ´జ మ�$ మృt� ంజ$ జప� Ö$వó�.

>జ‐BË‐BË : మంగ 17 ఆగ 2066  15:58 > �- 14 అ¼� 2066  04:35

     ౼ BËu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతW Bవడ� వలన 'BWర�, zగ భ$�, d�� �>� ల �ం0
ఆ)క�ుంచడ� మ�$ �ు)త భ$� సంభ�ంØ�.

>జ‐BË‐�- : �- 14 అ¼� 2066  04:35 > శ� 4 0శం 2066  07:48

     ౼ BËu అంతర 7శ� బృహసN b (�-) )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. ఆదర�, ఏ���, �)ర�� మ�$ ధన�
)ఎా KంØ�.

>జ‐BË‐శ� : శ� 4 0శం 2066  07:48 > �- 3 �)బ 2067  01:07

     ౼ BËu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� భ$ంకరÁున 'BWర !స�, �ఃఖ� మ© భ$� మ�$
!త� �డల� అdzగ� � «ుదల�న� జ-��.

>జ‐BË‐rధ : �- 3 �)బ 2067  01:07 > మంగ 29 9�F  2067  09:02

     ౼ BËu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ�I  స@ల�ల �ం0 అ�క �ధ�ల �భ�, �öK �f B ��ష
ªప�� �భ�, పర*శ గమన� వలన R�7 సంభ�ంØ�.

>జ‐BË‐Êt : మంగ 29 9�F  2067  09:02 > rధ 20 ఏ) � 2067  17:56

     ౼ BËu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� r�7 dశన�, భ$�, hధ�, ధన ^$�, ఎప. కలహ�
మ�$ ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

>జ‐BË‐{)క : rధ 20 ఏ) � 2067  17:56 > �- 23 r/ 2067  15:57

     ౼ BËu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� `��� º�� భ$�, �)ర�ల dశన�, ఎా�న �జన�,
�öK �dశన�, వంశ�� ×క� సంభ�ంØ�.

>జ‐BË‐ర� : �- 23 r/ 2067  15:57 > మంగ 12 r¬ 2067  20:10

     ౼ BËu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� జf ర అdzగ� �, మ© భ$�, ,)త ఎౌ)tల> Bేలశ�
అపమృt� u మ�$ అ�)గతK సంభ�ంØ�.

>జ‐BË‐చం)ద : మంగ 12 r¬ 2067  20:10 > శ� 13 ఆగ 2067  19:10

     ౼ BËu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ఉ*f గ�, కలహ�,  ంత�, 9న©�, మ© భ$�, తం)0
శoర�� కష�� సంభ�ంØ�.
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>జ‐BË‐>జ : శ� 13 ఆగ 2067  19:10 > Ðమ 5  ï� 2067  04:04

     ౼ BËu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� భగంధW అdzగ� � వలన కష��, రక K తK అdzగ� �ల వలన
కష��, ధన నష��, మ© 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

>జ‐�- : Ðమ 5  ï� 2067  04:04 > శ� 11 ఆగ 2068  01:30

R2' మ0దశB బృహస� & అంతర�శ  ఫ�త�J

>¦� మ©దశ� బృహసN b అంతర 7శ� ‐
     ‐ B¦,)hహ� �ల వలన ధన� మ�$ ��ు )ఎా KంØ�.
     ‐ ఆzగ� �, �గ�W వృ�7, బల� మ�$ పB)కమ వృ�7 జ-��.
     ‐ సత� ర� � Ö$ట� ´�K ఉVn హ�, *u� ® భ� K)శద7� మ�$ Îర 7g)తల� ఆస� K ï-��. 
     ‐ ,)t�, �ు)t� మ�$ !హన�ల ¡ఖ� �జ$� )ఎా KంØ�, జ�ల వలన ఆదరసV� ర��
జ-��.
 జ-��. !త మ�$ � Xష�  సంబంaత అdzగ� �� సంభ�ంచవØF �.
     ‐ మం  i� K, B¦ వలన సd� న�, ధన�న� �ల వృ�7, ఇం�X  క�� ణ�, సంపbK మ�$ �öK,)V� )ఎా K
ల»ంØ�.
     ‐ గృహ�, వ� వ?$� అ»వృ�7, ఇం�X  క�� ణ� మ�$  సంపbK , శoరఆzగ� �, i� K, ఆuల వృ�7, ప{uల
వలన �భ�, !� ఎార�� అaక�భ�, �öK,)tల ¡ఖ� మ�$ B¦ వలన సd� న� జ-��.
     ‐ pంగ�, ఎా�� మ�$ B¦ వలన భ$�.
        ®త� � ఉతN bK, )õత hధ, అనI ద�� ల> నష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ అపమృt� భ$�, జf ర� «ుదల�న� సంభ�ంØ�.
     ‐ ·ష �!రణ Èర> cవ సహ)సdమజప� Ö$వó�.

>జ‐�-‐�- : Ðమ 5  ï� 2067  04:04 > �- 20 అ¼� 2067  14:56

     ౼ �- అంతర 7శ� �- )పత� ంతర 7శ� ¡వర ] �భ�, �న�  వృ�7, క� � ణ� మ�$ {భ ఫ�త��
ఉద§ంØ�.

>జ‐�-‐శ� : �- 20 అ¼� 2067  14:56 > మంగ 13 0శం 2067  14:19

     ౼ �- అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ఆu�, ��� మ�$ ¡వర ] �భ�, ఎలXప. ¡ఖ ?ధన ±ుక�
?9�I , అనI ఎా¹$�� «ుదల� !¤ సం)గహ� సంభ�ంØ�. 

>జ‐�-‐rధ : మంగ 13 0శం 2067  14:19 > Ðమ 30 జన 2068  21:22

     ౼ �- అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� వ�సK��, �� న� మ�$ �త� �ల �భ�, �ు)tల Bక వలన
సం�ష� సంభ�ంØ�.

>జ‐�-‐Êt : Ðమ 30 జన 2068  21:22 > ఆ�!ర� 19 �)బ 2068  18:37

     ౼ �- అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� జల భ$�, pంగతన�, 'BWర�, కలహ��, అపమృt�
భ$� సంభ�ంØ�.

>జ‐�-‐{)క : ఆ�!ర� 19 �)బ 2068  18:37 > Ðమ 16 ఏ) � 2068  14:11
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     ౼ �- అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� అ�క �ద� � మ�$ ఉ·� గ�ల )ఎా K, బంWర�, వ�సK��,
ఆ�షణ�ల �భ�, {భ 'ర� �ల వలన సం�ష� సంభ�ంØ�.

>జ‐�-‐ర� : Ðమ 16 ఏ) � 2068  14:11 > �- 3 �ు 2068  15:15

     ౼ �- అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦, �ు)t�, తం)0, త�X వలన �భ� మ�$ ఎలXప.
ఆదర�� )ఎా KంØ�.

>జ‐�-‐చం)ద : �- 3 �ు 2068  15:15 > {)క 1 r/ 2068  01:02

     ౼ �- అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అ�I  Bేలవ�ల �dశన�, �త� �� మ�$ �)ర�ల
�భ� మ�$ అ�I  'ర� �ల R�7 జ-��.

>జ‐�-‐>జ : {)క 1 r/ 2068  01:02 > rధ 20 r/ 2068  22:17

     ౼ �- అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల భ$�, Ì)త ండ�ల> �డ, అ�I  మ�$ అ�ర ]
అdzగ� � మ�$ శ)tuల వలన �డ సంభ�ంØ�.

>జ‐�-‐BË : rధ 20 r/ 2068  22:17 > శ� 11 ఆగ 2068  01:30

     ౼ �- అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� చం��ల� �zధ�, !� వలన ధన dశన� కష��, !� À�,
శ)tuల� భ$� «ుదల�� సంభ�ంØ�.

>జ‐శ� : శ� 11 ఆగ 2068  01:30 > �- 19  ï� 2069  20:57

R2' మ0దశB శ' అంతర�శ  ఫ�త�J

>¦� మ©దశ� శ� అంతర 7శ� ‐
     ‐  �öK,)t�, సf జ�ల> �డ మ�$ మరæంÖంత శoరకష�� 'గల�. 
     ‐ న� �ష$�� ఆటంక��, వ� వ?$�� నష�� ఉ·� గ� అధమR@b , ?@ నప�వర Kన� వలన
కష�� క���.
     ‐ శ)tu, pంగ� మ�$ B¦ వలన భ$�, ధననష�� మ�$ గృహ�న> సంబం�ం  సంకట��
Bగలu.
     ‐ అdzగ� �ల� �డ,  ంత� మ�$ ఎక� 0�ం0 బ$�*�dz అక� 0Ê b�� )పgణ�
సంభ�ంØ�.
     ‐ Bజ�ఖ� �, $×వృ�7, ధన�న� సమృ�7, ,)తఎౌ)tల ¡ఖ�, ఇం�X  Yuల వృ�7 సంభ�ంØ�.
     ‐ శ�!ర� d. Bజసd� న�, శ�9స�� ,)t0వృ�7 జ-��.
     ‐  õుXఛవo e$(�*Í$)B¦ల� భ$�, ధన�న� �ల �dశన�, �Wడ�ల(ఇ�ప జం�-X, 4�¡�,
4óX��)� బం�ంపబడడ�. అdzగ� � మ�$ దశ అంత�� ఎొల�ల dశన� సంభ�ంØ�.
     ‐ మ©భ$�, g)తల� డrÕ  ఖ-F , Bజ *f ష�, మ�వ� ధ, pంగ�, అ�I , B¦వలన �డ�,
సÑద-ల> నష��, బంÀuల� �zధ�, �వ©�, అక?� tKW మృt� భ$�, �öK,-�ల> �డ,
'BWరభ$�, Bజభ$)ఎా K సంభ�ంØ�.
     ‐ �*Íg)త, ��ధరక�ల అపi� K, ఎాపకర� �ల)�õమ, �త� � �uల� �ంRంచడ�, ఎొల� అu� డ�,
?@ న� వదలడ�, మ�వ� ధ, $ద7�� పBజ$�, Ì)త)>చÓ �ల వలన మ©భ$� )ఎా KంØ�.
     ‐ మరణభ$�, B¦, pంగ� «ుదల� !� వలన �డ, !త!Àల వలన కష��, \లఅdzగ� �,
>Tంబ� మ�$ శ)tuల� భ$� సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·ష ప�©ర� Èర> మృt� ంజ$ జప� మ�$ cu� ´జ Ö$డ� )�$స� రమ��. 
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>జ‐శ�‐శ� : శ� 11 ఆగ 2068  01:30 > ఆ�!ర� 14 అ¼� 2068  03:47

     ౼ శ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �దన, ఎో¥X ట� º¤ వలన భ$� మ�$ అ�క �ధ�ల
�ఃఖ� సంభ�ంØ�.

>జ‐శ�‐rధ : ఆ�!ర� 14 అ¼� 2068  03:47 > Ðమ 10 0శం 2068  12:08

     ౼ శ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, కలహ�ల భ$�, అనI ఎా¹$�ల �dశన�, ధన
నష��, శ)tభ$� సంభ�ంØ�.

>జ‐శ�‐Êt : Ðమ 10 0శం 2068  12:08 > �- 3 జన 2069  02:52

     ౼ శ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� శ)tuల వలన 'BWర�!స�, Á�ధ�  మంద r�7, 9నRక  ంత�,
భ$� మ�$ కష�� సంభ�ంØ�.

>జ‐శ�‐{)క : �- 3 జన 2069  02:52 > Ðమ 11 9�F  2069  14:06

     ౼ శ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� మ�రధ R�7, సf జ�ల> {భ�, )పgస�, ప�ల� �భ�
సంభ�ంØ�.

>జ‐శ�‐ర� : Ðమ 11 9�F  2069  14:06 > ఆ�!ర� 31 9�F  2069  19:53

     ౼ శ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� Bజసáజ¡n , మ�$ అa'ర�, ఇం�X  కలహ��, జf ర�,
!� Àల వలన �డ సంభ�ంØ�.

>జ‐శ�‐చం)ద : ఆ�!ర� 31 9�F  2069  19:53 > శ� 4 �ు 2069  13:30

     ౼ శ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� r�7 �'స�, ��క�, �� మం� ప�ల ఆరంభ�, áజ¡n , అaక
ఖ-F , అ�క �öKల� సంబంధ� సంభ�ంØ�.

>జ‐శ�‐>జ : శ� 4 �ు 2069  13:30 > మంగ 28 �ు 2069  04:14

     ౼ శ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� áజ¡n  త>� వ 'వడ�, ,)tల> ఆపద�, అ�I  మ�$
శ)tuల� భ$�, !త� మ�$ ®త� � «ుదల� కష��� సంభ�ంØ�.

>జ‐శ�‐BË : మంగ 28 �ు 2069  04:14 > శ� 27 r¬ 2069  21:33

     ౼ శ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, వ�సK©�, ��ు dశన�, భ$�, �*శ g)త, మ�$
మరణ భ$� సంభ�ంØ�.

>జ‐శ�‐�- : శ� 27 r¬ 2069  21:33 > �- 19  ï� 2069  20:57

     ౼ శ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� ~ర�  �f B ఇం�X  అEంb (ఇం�X  మ��� � �- పడడ�), 
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 ~ర� � ఎోÆంచడ�� అసమర7త,  కలహ�� మ�$ 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

>జ‐rధ : �- 19  ï� 2069  20:57 > rధ 17  ï� 2070  01:42

R2' మ0దశB f./ అంతర�శ  ఫ�త�J

>¦� మ©దశ� rÀ0 అంతర 7శ� ‐
     ‐ వ� వ?$� వలన Á{� ల వలన ధన� )ఎా KంØ�.
     ‐ గృహ�, ఆu� మ�$ �న� �ల వృ�7 మ�$ ఏ�d మం  'ర� �±ుక�  ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 
     ‐ శ)tu, pంగ� మ�$ B¦ వలన భ$�, మ��:ఖ�, �öK,)t�, �ు)t� «ుదల� !� �`గ�
సంభ�ంØ�.
     ‐ సf జ�ల� అవ9న� మ�$ ఎవ�d ��� 0 వలన 9నRక కష�� సంభ�Ø�.
     ‐ సVn గత� �, జపతప�� మ�$ $�ర7�W �న�, ��� క r�7, i� K, ¹b9రe� అ�స�ంచడ�,
�త� � Î వంటల �జన�, !హన��, వ�సK��, ప{u�, B�a'ర ¡ఖ�, వ� వ?$��
?ఫల� �, ఏ���,నగ� «ుదల�న� ల»ంØ�.
     ‐ హృద$ అdzగ� �, 9న©�, 'BWర�, బంÀdశన�, )ö,)తdశన� మ�$ ప{dశన�
సంభ�ంØ�.
     ‐ శ)tuల వృ�7, మ©భ$�, �*శ గమన�, అ�క అdzగ� ��, BజదBÕ -� �zధ� మ�$
బంÀuల� కలహ� సంభ�ంØ�.
     ‐ధనసంపbK �భ�, ఎ�I రక�ల ధనసంపదల® సf ంత అa'ర�, B¦ వలన సd� న�, Bజ`గ�,
ధన�, వ�సK�� మ�$ నగల )ఎా K, మృదంగ� �ం¤ !ద� �ల� Ô,ణ� త
       9dపb, మ©¡ఖ�, ��ద´ర]�ద� � )పbష� మ�$ వ�సK��, !హన�� మ�$ !భరణ�ల )ఎా K,
�öK,)tలవలన ¡ఖ�, ఇం�X  ల�� �!సం క��$ం.�.
     ‐ 9న ©�, )�రr�7 మ�$ )�రవచన�, pంగ�, అ�I  మ�$ B¦ వలన �డ, 9ర e�� pంగ�,
గజpంగల భ$�, అక?� tKW కలహ�� సంభ�ంØ�.
     ‐ భ$ంకర�W !� À� సంభ�ంØ�.
     ‐ Eంb ��ం  అశf �న� మ�$ ��] సహ)సdమజప� Ö$వó� �� వలన సంపbK మ�$ ¡ఖ�
)ఎా KంØ�.

>జ‐rధ‐rధ : �- 19  ï� 2069  20:57 > ఆ�!ర� 10 నవ 2069  04:25

     ౼ ౹rÀ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� r�7, �ద� , ధన�, వ�సK�� «ుదల� !¤ �భ�, మ©
¡ఖ�, ¡వర ]�, రతI �� «ుదల� !¤ �భ� సంభ�ంØ�.

>జ‐rధ‐Êt : ఆ�!ర� 10 నవ 2069  04:25 > ఆ�!ర� 1 0శం 2069  07:30

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� ఎా�న అనI  ప�ర 7�ల �జన�, క.,� అdzగ� � మ�$
రక K ®త�  అdzగ� �� సంభ�ంØ�.

>జ‐rధ‐{)క : ఆ�!ర� 1 0శం 2069  07:30 > �- 30 జన 2070  16:17

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ఉతKర �శ� �భ�, ప{uల నష��, B�?@ న�న అa'ర�
సంభ�ంØ�.

>జ‐rధ‐ర� : �- 30 జన 2070  16:17 > Ðమ 17 �)బ 2070  18:56

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� త>� వ áజ¡n , అdzగ� �� మ�$ శoరక కష��,  తK��
�కలత సంభ�ంØ�.
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>జ‐rధ‐చం)ద : Ðమ 17 �)బ 2070  18:56 > rధ 19 9�F  2070  23:19

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� �öK, ధన� మ�$ సంపbK �భ�, క�� తN bK (కన�
జ�� ంచడ�), మ© ధన �భ�, సరf �ధ�ల �ఖ� � )ఎా KంØ�.

>జ‐rధ‐>జ : rధ 19 9�F  2070  23:19 > �- 10 ఏ) � 2070  02:24

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� ధర� �, r�7, ధన )ఎా K జ-��. pంగ�, అ�I  «ుదల� !¤
వలన �డ, రక K వ�సK� )ఎా K, మ�$ అ�సK�� )ప9ద� సంభ�ంØ�.

>జ‐rధ‐BË : �- 10 ఏ) � 2070  02:24 > మంగ 3 r/ 2070  10:19

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, హ¥tKW భ$ప.ట, B¦ మ�$ అ�సK�ల
వలన భ$� సంభ�ంØ�.

>జ‐rధ‐�- : మంగ 3 r/ 2070  10:19 > Ðమ 21 r¬ 2070  17:21

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ�Bజ� �, íక B�� a'ర� )ఎా KంØ�. B¦ �f B సd� న�,
మం  r�7 మ�$ ���  వృ�7 సంభ�ంØ�.

>జ‐rధ‐శ� : Ðమ 21 r¬ 2070  17:21 > rధ 17  ï� 2070  01:42

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర� )ప9ద� వలన !త, ®త�  అdzగ� �ల వలన �డ మ�$
అ�క ªప�W ధన నష�� జ-��.

>జ‐Êt : rధ 17  ï� 2070  01:42 > {)క 13 �)బ 2071  05:05

R2' మ0దశB hi1 అంతర�శ  ఫ�త�J

>¦� మ©దశ� Êtu అంతర 7శ� ‐
     ‐ వ� వ?$�� �పoతR@b మ�$ ధన©� సంభ�ంØ�.
     ‐ బంÀu� మ�$ అనI ద�� ల వలన �డ, ��� ల� శతృతf �, �öKసంVన�న> కష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ ఉదర సంబంధ అdzగ� �ల వలన hధ మ�$ అ�సK��,అ�I  వలన అక?� tKW )ప9ద�
ఉండవØF �.
     ‐ B¦కృప వలన Eంb, )పచండ ¡ఖ�, ధన�భ�, దశ ఆరంభం� త>� వ ¡ఖ�, ��ు, ,)t��భ�,
Bజ'B� a'ర� మ�$ ప{uల �భ� జ-��.
     ‐ ఇం�X  ల�� �!సం, ,)త�భ�, $×వృ�7, )úత� వర e�(ప�మ��� �) దలన ధన)ఎా K, 9dపb,
మ©¡ఖ�, B¦� å ేనహ�, $జ�'ర� ��, వ�సK��, ఆభరణ�� «ుదల� !¤ �భ�.
     ‐ కలహ�, దంతzగ��, pంగ�, ,�� «ుదల� !¤ వలన �డ, జf ర�, అb?ర�, >�} !� a
మ�$ �öK,)tల> �డ సంభ�ంØ�
     ‐ శoర�న> కష��, �:ఖ�, 9న©�, ధన�న� �ల నష�� సంభ�ంØ�.

>జ‐Êt‐Êt : rధ 17  ï� 2070  01:42 > �- 25  ï� 2070  18:30

     ౼ Êtu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� అక?� tKW ఆపద�, *Eంతర గమన�, )దవ� dశన�
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 సంభ�ంØ�.

>జ‐Êt‐{)క : �- 25  ï� 2070  18:30 > Ðమ 20 అ¼� 2070  15:04

     ౼ Êtu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� õుXచÓ  *శ¡Kల� భ$�, íక !� వలన ధన నష�� �)త
అdzగ� �, cz�దన, ప{uల ©� సంభ�ంØ�.

>జ‐Êt‐ర� : Ðమ 20 అ¼� 2070  15:04 > మంగ 28 అ¼� 2070  02:02

     ౼ Êtu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� �ు)tల� �zధ�, అప మృt� u, పBజ$�, మందr�7
మ�$ �!ద�� సంభ�ంØ�.

>జ‐Êt‐చం)ద : మంగ 28 అ¼� 2070  02:02 > ఆ�!ర� 9 నవ 2070  12:19

     ౼ Êtu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అనI �న� �ల dశన�, అపi� K, శoర� �డ� r�7
)భ�ుంచడ�, ఆమ !త� వృ�7 సంభ�ంØ�.

>జ‐Êt‐>జ : ఆ�!ర� 9 నవ 2070  12:19 > మంగ 18 నవ 2070  05:07

     ౼ Êtu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల వలన W$పడడ�,అ�I  వలన �డ, ¹Øల వలన
భ$� మ�$ శ)tuల వలన )ప9ద� సంభ�ంØ�.

>జ‐Êt‐BË : మంగ 18 నవ 2070  05:07 > rధ 10 0శం 2070  14:01

     ౼ Êtu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, మ© ఉప)దవ�, వ�సK� మ�$ �ు)tల
�dశన�, ఎలXప. Bేలశ� ఉం.�.

>జ‐Êt‐�- : rధ 10 0శం 2070  14:01 > మంగ 30 0శం 2070  11:16

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

>జ‐Êt‐శ� : మంగ 30 0శం 2070  11:16 > {)క 23 జన 2071  02:00

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

>జ‐Êt‐rధ : {)క 23 జన 2071  02:00 > {)క 13 �)బ 2071  05:05

     ౼ Êtu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, మ© ఉ*f గ�, �ద�  dశన�, మ© భ$� మ�$
ఎలXప. 'ర� R�7� �ఘI � సంభ�ంØ�.

>జ‐{)క : {)క 13 �)బ 2071  05:05 > �- 14 ఏ) � 2072  07:52
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R2' మ0దశB �.R' అంతర�శ  ఫ�త�J

>¦� మ©దశ� {)>� అంతర 7శ� 
     ‐ అ�క )ప'ర�ల ప�� Çయ� ��� )ప$తI �� జ-��.
     ‐ బంÀవర e� �ం0 ధన)ఎా K, ¡ఖ� ల»ంØ�.
     ‐ ~ర� > వ�సK��, !హన�� మ�$ ఆ�షణ�ల ¡ఖ� )ఎా KంØ�.
     ‐ అaకధన ఖ-F , )ప!స� వలన మన¡ చంచల�W ఉం.�.
     ‐ Bజ� �భ�, మ©�ఖ� �, ఏ���, �)ర��, వ�సK��, నగ� )ఎా KంØ�.
     ‐ లv� )ఎా K, ,)త�భ�, మ©¡ఖ�, $జ9� వలన ¡ఖ�, ధన)ఎా K, B¦కృప వలన )Wమ��
«ుదల�న� ల»ంØ�.
     ‐ అంతర 7శ అంత�� ఎాట�, dట� � వలన ¡ఖ�, ,ణ� Îర 7�� ?I న� Ö$ట )ఎా KంØ�.
     ‐ ,ణ� �, ధర� 'ర� �� మ�$ Ç-u �B� ణ� «ుదల� {భ'ర� � సంపనI � 'గలu.
     ‐  అaక�W �:ఖ�, *హ�డ, ధన నష��, B¦ మ�$ pంగల వలన భ$�, ఇం�X  కలహ��,
�öK,)tల> కష��, ప{uల నష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ �త>న> Eoరక�W కష�� క���.
     ‐  Eంb Èర> �లXఆu,)బê� �న� Ö$వó�. 

>జ‐{)క‐{)క : {)క 13 �)బ 2071  05:05 > శ� 25 ఏ) � 2071  05:33

     ౼ {)>� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� �లX �)ర�, �లX వ�సK��, �త� ��, బంWర�,
9æక� �� «ుదల� !¤ �ఖ� � మ�$ అందÁున ~ర�  )ఎా KంØ�. 

>జ‐{)క‐ర� : శ� 25 ఏ) � 2071  05:33 > శ� 16 �ు 2071  12:53

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuలవలన జf ర�, cz~ర� మ�$
�:ఖ� )ఎా KంØ�. సf లN �భ�� Ö�-�. 

>జ‐{)క‐చం)ద : శ� 16 �ు 2071  12:53 > ఆ�!ర� 21 r/ 2071  01:07

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� కన�  జ�� ంచడ�, B¦ వలన �భ�, వ�సK��, ఆభరణ��
«ుదల� !¤ )ఎా K, B�� a'ర� సంభ�ంØ�.

>జ‐{)క‐>జ : ఆ�!ర� 21 r/ 2071  01:07 > rధ 15 r¬ 2071  21:41

     ౼ {)>� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� రక K ®త�  సంబంధ అdzగ� ��, కలహ��, ఒక��క-
ÈT�¼వడ� మ�$ మ©Bేలశ� సంభ�ంØ�.

>జ‐{)క‐BË : rధ 15 r¬ 2071  21:41 > �- 17  ï� 2071  19:42

     ౼ {)>� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, అక?� tKW భ$� క��ట, B¦ మ�$
శ)tuల వలన కష�� సంభ�ంØ�.

>జ‐{)క‐�- : �- 17  ï� 2071  19:42 > {)క 13 నవ 2071  15:16

     ౼ {)>� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అaక ధన )దవ� �ల Bజ� �, వ�సK��, �త� ��,
ఆభరణ��, ఏ���, �)ర�� మ�$ స@ల� )ఎా KంØ�.
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>జ‐{)క‐శ� : {)క 13 నవ 2071  15:16 > rధ 20 జన 2072  02:30

     ౼ {)>� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� W0ద, ఒంU, �ుక «ుదల�న� )ఎా KంØ�. ఇ��, �ునపN ప,
�uf � «ుదల� !¤ �భ� మ�$ శoర�� ÈంÇ� కష�� �డ ఉం.�.

>జ‐{)క‐rధ : rధ 20 జన 2072  02:30 > ఆ�!ర� 20 9�F  2072  11:18

     ౼ {)>� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ధన�, �� న� ±ుక�  �భ�, B¦ దగ eర అa'ర )ఎా K, ��ప�
వలన ధన �భ� సంభ�ంØ�.

>జ‐{)క‐Êt : ఆ�!ర� 20 9�F  2072  11:18 > �- 14 ఏ) � 2072  07:52

     ౼ {)>� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� భ$ంకర కష��, అపమృt� u, ఒక*శ� �ం0 మz *శ�న>
bరగడ�, మధ�  మధ� � ఎ,N �న అలN  �భ� క���.

>జ‐ర� : �- 14 ఏ) � 2072  07:52 > శ� 20 ఆగ 2072  03:54

R2' మ0దశB �a� ' అంతర�శ  ఫ�త�J 

>¦� మ©దశ� y-� � అంతర 7శ�  ‐
     ‐  Bజసd� న� మ�$ �జ$� )ఎా KంØ�.
     ‐ !ద�!ద�� జ$� మ�$ )పVప�,)ప~వ�� వృ�7 జ-��.
     ‐ వన��, పరf త�ల� b�Ã ¼�క, ధన�భ� క���.
     ‐ తం)0� కష��, తం)0 ప^� !�� Áర� మ�$ సf జ�ల� �:ఖ� క���.
     ‐ !హన��, i� K మ�$ ,)త)ఎా K జ-��, ధన�న� �ల వృ�7, ఇం�X  క�� ణ�, సంపbK, ఆzగ� �,
<ర� �, Bజసd� న�, మ©¡ఖ�, వ� వ?$�� అaక ?ఫల� త, �*శ�ల� BజదరÞ న� )ఎా KంØ�.
     ‐ *హ�డ, మన?@ ప�, మ©భ$�, తల� N , జf ర� మ�$ అb?ర� సంభ�ంØ�.
     ‐ ఎా� �ష� మ�$ జf ర� వలన భ$�, ,)tల కష�� వలన భ$� సంభ�ంØ�. 
     ‐ $��aగ Eంb Ö$టవలన ఆzగ� � మ�$ ధన�న� �ల సంవృ�7 క���. 

>జ‐ర�‐ర� : �- 14 ఏ) � 2072  07:52 > rధ 20 ఏ) � 2072  17:16

     ౼ ఉ·� గ�, ధన నష��, �öK�డ, cz�దన, )h�ామ��� �!ద� «ుదల� అ{భ ఫ�త��
సంభ�ంØ�.

>జ‐ర�‐చం)ద : rధ 20 ఏ) � 2072  17:16 > ఆ�!ర� 1 �ు 2072  08:56

     ౼ 9నRక ఉ*f గ�, కలహ�, ధన నష��, మ�వ� ధ, మ��, 9�క� ��, రతI �� «ుదల�న�
�dశన�  సంభ�ంØ�.

>జ‐ర�‐>జ : ఆ�!ర� 1 �ు 2072  08:56 > ఆ�!ర� 8 �ు 2072  19:54

     ౼ y-� � అంతర 7శ� >¦� )పV� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuల� భ$�, 'BWర� మ© సంకట�
సంభ�ంØ�.
     ౼ శ)tu మ�$ అ�I  వలన �డ «ుదల�న� సంభ�ంØ�.
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>జ‐ర�‐BË : ఆ�!ర� 8 �ు 2072  19:54 > శ� 28 �ు 2072  00:06

     ౼ y-� � అంతర 7శ� BËu )పV� ంతర 7శ �� Xష�  )ప$క K అdzగ� �, శ)t భ$�, ధన నష��, మ©
భ$� B¦ ¼ప� సంభ�ంØ�.
     ౼ 9నRక వ� ధ సంభ�ంØ�

>జ‐ర�‐�- : శ� 28 �ు 2072  00:06 > మంగ 14 r/ 2072  01:11

     ౼ శ)t dశన�, �జ$�, అ»వృ�7, వ�సK��, బంW- నగ� మ�$ రధ� «ుదల�  !హన��
)ఎా KంÖ `గ� క���.

>జ‐ర�‐శ� : మంగ 14 r/ 2072  01:11 > Ðమ 4 r¬ 2072  06:57

     ౼ y-� � అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, ప{uల> కష��, 9నRక ఉ*f గ�, మ© అdzగ� �,
అ�I  �)త�ల� అ{భ� సంభ�ంØ�.

>జ‐ర�‐rధ : Ðమ 4 r¬ 2072  06:57 > {)క 22 r¬ 2072  09:35

     ౼ y-� � అంతర 7శ� rÀ� )పV� ంతర 7శళ� ���  )ఎా K, బంÀ hంధu� ల� కలవడ�, Zజ�  �భ�,
ధdగమన�, ధర�  �భ� మ�$ Bజ సd� న� )ఎా KంØ�

>జ‐ర�‐Êt : {)క 22 r¬ 2072  09:35 > {)క 29 r¬ 2072  20:33

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

>జ‐ర�‐{)క : {)క 29 r¬ 2072  20:33 > శ� 20 ఆగ 2072  03:54

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

>జ‐చం)ద : శ� 20 ఆగ 2072  03:54 > మంగ 21 9�F  2073  05:17

R2' మ0దశB చం.W' అంతర�శ  ఫ�త�J

>¦� మ©దశ� చం)�� అంతర 7శ�  ‐
     ‐  ఉనI తపద� )ఎా K, B¦ వలన సd� న� )ఎా KంØ�.
     ‐ నగ�, ధన�, రతI �� «ుదల� !¤ �భ� క���.
     ‐ �ు)tల స9గమన�, స©$� మ�$ ఎ� I  �ష$�ల ¡ఖ� )ఎా KంØ�.
     ‐ �త� ఉతn వ�ల� )õమ మ�$ మ�రధR�7 )ఎా KంØ�. 
     ‐ 4ంt!� À� మ�$ బదpక� )ఎా KంØ�.
     ‐ తన అంతర 7శ� గంధ�, ´9ల�, వ�సK��, �,లBజ� �, Ç-u�, YEల�, ,ణ� 'ర� �ల
సం)Wహ�, క�� �తn వ 'ర� ��, ~B�  లXలవలన ¡ఖ�, త�Xదం).ల ¡ఖ�, ఇం�X  ల�� �!స�.
     ‐ మ©Bజ)ప?ద� వలన అ»ష�R�7.
     ‐ ´ర ]చం)�. 'వడ� వలన ´ర ] ఫ�త��, væంచడ� వలన అలN  ఫ�త�� ల»ంØ�.
     ‐ మరణ�, ~B�  లXల> కష��, ��ుdశన�, ప{�న� dశన�, pంగ� íక $ద7� వలన భ$�
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 సంభ�ంØ�. 
     ‐ అపమృt� u, శoర� బ-uW, 9నRక వ� ధ సంభ�ంØ�.
     ‐ ·ష ప�©ర� Èర> �ర e,ల��  జప� మ�$ �లXఆu,Ãð �న� Ö$వó�, �� వలX ఆzగ� �
)ఎా KంØ�.

>జ‐చం)ద‐చం)ద : శ� 20 ఆగ 2072  03:54 > మంగ 6  ï� 2072  22:01

     ౼ చం)�� అంర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ���, మం  �జన� మ�$ ధన� )ఎా K, B¦ Ö9
సd� న� వలన మ© ¡ఖ�, ���న !¤� �డ మ© �భ�, �öK ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 

>జ‐చం)ద‐>జ : మంగ 6  ï� 2072  22:01 > Ðమ 19  ï� 2072  08:18

     ౼ చం)�� అంర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� r�7 వృ�7, మ© సd� న�, బంÀuల� ¡ఖ�, ధdగమన�,
శ)t భ$� మ�$ å ేన�tల ?ంగత� � )ఎా KంØ�.

>జ‐చం)ద‐BË : Ðమ 19  ï� 2072  08:18 > {)క 21 అ¼� 2072  07:18

     ౼ చం)�� అంర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� {భ� మ�$ సంపb )ఎా K, Bజ� � వలన ధన� )ఎా KంØ�.

>జ‐చం)ద‐�- : {)క 21 అ¼� 2072  07:18 > {)క 18 నవ 2072  17:05

     ౼ చం)�� అంర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� వ�సK �భ�, �� �ందరW వృ�7, స�e-u వలన
)బహ� �� న�, Bజ� � మ�$ ఆభరణ�� )ఎా KంØ�.

>జ‐చం)ద‐శ� : {)క 18 నవ 2072  17:05 > �- 22 0శం 2072  10:42

      ౼ చం)�� అంర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� మం  z¦� 'నం� వలన !త� ®త� �, )ప$క K ��ష కష��,
ధన�న� �� మ�$ $శ¡n >(i� K�) ©� సంభ�ంØ�.

>జ‐చం)ద‐rధ : �- 22 0శం 2072  10:42 > శ� 21 జన 2073  15:06

     ౼ చం)�� అంర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ,)�తN bK, అశf  �భ�, ���  )ఎా K, మ© ఉనI b, �లX వ�సK��
మ�$ ధన�న� � «ుదల� !¤ �భ� )ఎా KంØ�.

>జ‐చం)ద‐Êt : శ� 21 జన 2073  15:06 > {)క 3 �)బ 2073  01:23

     ౼ చం)�� అంర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� )hహ� �ల� సంఘర xన�, అపమృt� u, ¡ఖdశన�, మ�$
అ�I  �)త�ల� కష�� సంభ�ంØ�.

>జ‐చం)ద‐{)క : {)క 3 �)బ 2073  01:23 > {)క 10 9�F  2073  13:37

     ౼ చం)�� అంర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ధdగమన�, మ© ¡ఖ�, కd�  ఉతKbK, ¡ఖ�జన�, అంద��
)õమ «ుదల� {భ ఫ�త�� జ-��.



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 144

>జ‐చం)ద‐ర� : {)క 10 9�F  2073  13:37 > మంగ 21 9�F  2073  05:17

     ౼ చం)�� అంర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� అనI  �భ�, వ�సK )ఎా  K, శ)t నష��, ¡ఖ)ఎా K మ�$ ఎలXప.
�జ$� )ఎా KంØ�.

BË మ©దశ: మంగ 21 9�F  2073  05:17 > rధ 21 9�F  2091  13:55

 
Bప� మ©దశ ఫ�త�
 

�p Zeక ఫ�త�
 

?వన�  రప�� Bప�u మ©దశ�  ఈ )�ం� ):9 �ధ�W ఫ�త� జ-��.
    ౼ ?�రణ రప�W మb)భ�ుంచడ�, శoర�న> కష�� మ�$ అ�క )ప'ర�ల �ఃఖ��
సంభ�ంØ�
    ౼ B¦�, pంగల�, �ష�� మ�$ అ�సK�ల� భ$� సంభ�ంØ�.
    ౼ ¡ఖ�, సంపbK మ�$ సం?�క R@b  ంత జనక�W uం.�.
    ౼ సంVన�న> కష��, ~ర� ,  లXల� �±గ�, ) $0 �±గ� వలన �ఃఖ� సంభ�ంØ�.
   ౼ Èంద�� అవవన� మ�$ Çడûõ- Bగల�.
    ౼ ఏ· ఒక Çడûప� 'గల�. B� వలన అపi� K 'గల�.
   ౼ ºు ?@ న�(ఇ�X í� ఉ·� గ�)� ప�వర Kన� జ-��. పర*Eల> )పయణ� సంభ�ంØ�
   ౼ zగ)గ¡K� మ�$ కల:�ల� అ»-  ï-��. 
 

e-ష ఫ�త�J
 

Bప�u జన�  >డ�� �»నI  అవస@ల 'రణ�W తన మ©దశ ఫ�త�� )�ం� BRన �ధ�W ఫ�త�
'గల�
    ౼ శoర� కృÆం  ఎోవడ�, )ప�ు:, ^$, ద�e౼ఊ � మ�$ Ì)త అవ$�లం� అdzగ� ��
సంభ�ంÇ భ$� కల�.
   ౼ వంశ¡@ల dశన�, Bజ భ$�, pంగల వలన · 0ల భ$� uం.�.
    ౼ B¦� భ$�, ఉ·� గ�� ఆటంక� u·� గ�, ప� «ుదల�న� �0ఎోగలu.
    ౼ ధర� కర� ల ©� మ�$ అdzగ� �, pంగ� మ�$ అ�I � భ$� సంభ�ంØ�.
   ౼ Bప�u మ©దశ�, బల	న�, వంశ� ¹> �ఃఖ�, B¦, శ)tu మ�$ ÛసWండX� భ$�,
    ౼ ద�e, ^$, Ì)త ండ�ల అdzగ� �� 'గలu. 
   ౼ Bప�u మ©దశ�  అ�క )ప'ర�ల అdzగ� �ల ( )ప�ు:, పచF 'వ-X, ^$, �ల� , !త, ®త� ,
చర� అdzగ� ��)� �డ సంభ�ంØ�.
    ౼ B¦, అ�I , pంగల భ$�, �ు)tల �dశన�, మ�$ మృt�  భ$� uం.�.
    ౼ Bజ దBÕ -� )�ష}Áున పరâ, ఆ� 7క ప�R@b, ఉతKమ� మ�$ ప� !ండX� ¡ఖ� మ�$ శ)tu�
నcంØ�-.
   ౼ Bప�u మ©దశ )ఎారంభం� కష�� మ�$ మధ� � ¡ఖ� )ఎా KంØ�.
    ౼ మధ�  దశ 'ల�� ఉ·� గ�� )పగb మ�$ సఫల� మ�$ ధన�న� �� «ుదల�న� వృ�7
Çం��.
    ౼ B�� a'ర�, మB� ద� మ�$ )పbష}ల� వృ�7, �ు)t� మ�$ సంVన� వలన ¡ఖ�
)ఎా KంØ�. 

BË‐BË : మంగ 21 9�F  2073  05:17 > Ðమ 2 0శం 2075  08:59

 �g1 మ0దశB �g1 అంతర�శ ఫ�త�J

BËu మ©దశ� BËu అంతర 7శ� ‐
     ‐ మb)భ�ుంచడ� మ�$ 9నRక�, ఉ*f గ� uం.�.
     ‐ >Tంబ సú� ల(తం)0, Ðద-�)> కష��, ~ర� > అdzగ� � మ�$ కలహ� సంభ�ంØ�.
     ‐ ధననష��, �ఃఖ�, అdzగ� �, �షమ మ�$ �ష)ఎా�ల� భ$� మ�$ ��� ల� hధ క���. 
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     ‐ �ర*శ�ల> ఎోవడ� íక జన� ��ు �ం0 �ర� ఎోగల- '� ~Y� ద$� జ-��.
     ‐ Bజ సd� న�, ఉVn హ�, B¦�సఖ� త, �öK,)tల వలన సం�ష�, ధన�భ� సంభ�ంØ�.
     ‐ అంతర 7శ 'ల�� pంగ, ఎా� 'T «ుదల�న� �డ�, Bజ దBÕ -� అa'-ల� �zధ�, ఇష�
బంÀuల dశన�, �öK, ,)tల> �ఃఖ� సంభ�ంØ�.
     ‐ ఎలXప. అdzగ� �ల వలన మ© కష�� «ుదల� ఫ�త�� సంభ�ంØ�. 
     ‐ $��a Eంb ÖRనî ఆzగ� � మ�$ ల��  సం*హ�W )ఎా KంØ�.

BË‐BË‐BË : మంగ 21 9�F  2073  05:17 > rధ 16 ఆగ 2073  03:26

     ౼ BËu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతW Bవడ� వలన 'BWర�, zగ భ$�, d�� �>� ల �ం0
ఆ)క�ుంచడ� మ�$ �ు)త భ$� సంభ�ంØ�.

BË‐BË‐�- : rధ 16 ఆగ 2073  03:26 > Ðమ 25 0శం 2073  15:08

     ౼ BËu అంతర 7శ� బృహసN b (�-) )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. ఆదర�, ఏ���, �)ర�� మ�$ ధన�
)ఎా KంØ�.

BË‐BË‐శ� : Ðమ 25 0శం 2073  15:08 > rధ 30 �ు 2074  18:31

     ౼ BËu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� భ$ంకరÁున 'BWర !స�, �ఃఖ� మ© భ$� మ�$
!త� �డల� అdzగ� � «ుదల�న� జ-��.

BË‐BË‐rధ : rధ 30 �ు 2074  18:31 > rధ 17 అ¼� 2074  11:26

     ౼ BËu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ�I  స@ల�ల �ం0 అ�క �ధ�ల �భ�, �öK �f B ��ష
ªప�� �భ�, పర*శ గమన� వలన R�7 సంభ�ంØ�.

BË‐BË‐Êt : rధ 17 అ¼� 2074  11:26 > {)క 14 0శం 2074  00:03

     ౼ BËu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� r�7 dశన�, భ$�, hధ�, ధన ^$�, ఎప. కలహ�
మ�$ ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

BË‐BË‐{)క : {)క 14 0శం 2074  00:03 > Ðమ 27 �ు 2075  08:40

     ౼ BËu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� `��� º�� భ$�, �)ర�ల dశన�, ఎా�న �జన�,
�öK �dశన�, వంశ�� ×క� సంభ�ంØ�.

BË‐BË‐ర� : Ðమ 27 �ు 2075  08:40 > Ðమ 15 r¬ 2075  16:03

     ౼ BËu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� జf ర అdzగ� �, మ© భ$�, ,)త ఎౌ)tల> Bేలశ�
అపమృt� u మ�$ అ�)గతK సంభ�ంØ�.

BË‐BË‐చం)ద : Ðమ 15 r¬ 2075  16:03 > శ� 5 అ¼� 2075  20:22

     ౼ BËu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ఉ*f గ�, కలహ�,  ంత�, 9న©�, మ© భ$�, తం)0
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 శoర�� కష�� సంభ�ంØ�.

BË‐BË‐>జ : శ� 5 అ¼� 2075  20:22 > Ðమ 2 0శం 2075  08:59

     ౼ BËu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� భగంధW అdzగ� � వలన కష��, రక K తK అdzగ� �ల వలన
కష��, ధన నష��, మ© 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

BË‐�- : Ðమ 2 0శం 2075  08:59 > మంగ 26 ఏ) � 2078  22:56

�g1 మ0దశB బృహస� & అంతర�శ  ఫ�త�J

BËu మ©దశ� బృహసN b అంతర 7శ� ‐
     ‐ *u� ఆBధన� ఆస� K మ�$ E�సK�ల ® అ�Bగ� ï-��.
     ‐ Îర 7 g)త�, ?À సంtల దరÞ న� ,ణ�  'ర� �� మ�$ ధB� చరణ «ుదల. !¤® అ�Bగ�
ï-��.
     ‐ �ద� � $శ¡n , అa'-ల� å ేనహ�, సంVన ¡ఖ� మ�$ $áష} ధన� )ఎా KంØ�.
     ‐ అdzగ� �� మ�$ శ)tల dశన�, ఆzగ� )ఎా K మ�$ uVn హ�� వృ�7 జ-��.
     ‐ ?@ న �భ�, మన¡n � <ర� �, శ)t dశన�, మ© ¡ఖ�, Bజ )ప?ద �ఖ� ��, {క X ప^
చం)��వó )పb �న� వృ�7, ఇం�X  !హన��, మ�$ ప{ధన�� వృ�7 )ఎా KంØ�.
     ‐  Ô-b మ�$ పcF $ �శల� g)త� మ�$ BజదరÞ న�,  అ»ష} 'ర� �ల R�7, b�� సf *శ�న>
Bక, Îర 7 g)త� Ö9 )hహ� �ల uప'ర� సంభ�ంØ�. 
     ‐ !హన��, )Wమ� «ుదల� !¤ �భ�, *వ )hహ� � ´జ, ,)త జన�  సం�ష�, మ�$ �త� �
Î  వంటల �జన� )ఎా KంØ�.
     ‐ ధన©�, 'ర� �� �ఘI �, మన¡n  ఆBట�W, �öK ,)tల� కలహ� Bజ'ర� a'ర� మ�$
హృద$ అdzగ� � సంభ�ంØ�.
     ‐ ��� మ�$ గృహ�ల వృ�7, �జన�, వ�సK��, ప{u� «ుదల� !¤ �భ� �న�, ధర� �,
జప� Ö9 మన¡n  uం.�.
     ‐ అంతర 7శ అంత�� B¦ ¼ప� వలన êం. �లల వర> *హ hధ, ïదp అనI య� W�� నష���, త�X,
తం)0� కష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ అపమృt�  భ$� uం.�. 
     ‐ Eంb ��ం  ¡వర ] )పbమ� �న� Çయ� వó�. మ�$ cu� ´జ Çయ� వó�.

BË‐�-‐�- : Ðమ 2 0శం 2075  08:59 > శ� 28 9�F  2076  06:02

     ౼ �- అంతర 7శ� �- )పత� ంతర 7శ� ¡వర ] �భ�, �న�  వృ�7, క� � ణ� మ�$ {భ ఫ�త��
ఉద§ంØ�.

BË‐�-‐శ� : శ� 28 9�F  2076  06:02 > {)క 14 ఆగ 2076  01:03

     ౼ �- అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ఆu�, ��� మ�$ ¡వర ] �భ�, ఎలXప. ¡ఖ ?ధన ±ుక�
?9�I , అనI ఎా¹$�� «ుదల� !¤ సం)గహ� సంభ�ంØ�. 

BË‐�-‐rధ : {)క 14 ఆగ 2076  01:03 > rధ 16 0శం 2076  05:25

     ౼ �- అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� వ�సK��, �� న� మ�$ �త� �ల �భ�, �ు)tల Bక వలన
సం�ష� సంభ�ంØ�.
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BË‐�-‐Êt : rధ 16 0శం 2076  05:25 > {)క 5 �)బ 2077  08:38

     ౼ �- అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� జల భ$�, pంగతన�, 'BWర�, కలహ��, అపమృt�
భ$� సంభ�ంØ�.

BË‐�-‐{)క : {)క 5 �)బ 2077  08:38 > �- 1 r¬ 2077  10:58

     ౼ �- అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� అ�క �ద� � మ�$ ఉ·� గ�ల )ఎా K, బంWర�, వ�సK��,
ఆ�షణ�ల �భ�, {భ 'ర� �ల వలన సం�ష� సంభ�ంØ�.

BË‐�-‐ర� : �- 1 r¬ 2077  10:58 > శ� 14 ఆగ 2077  06:52

     ౼ �- అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦, �ు)t�, తం)0, త�X వలన �భ� మ�$ ఎలXప.
ఆదర�� )ఎా KంØ�.

BË‐�-‐చం)ద : శ� 14 ఆగ 2077  06:52 > మంగ 26 అ¼� 2077  08:01

     ౼ �- అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అ�I  Bేలవ�ల �dశన�, �త� �� మ�$ �)ర�ల
�భ� మ�$ అ�I  'ర� �ల R�7 జ-��.

BË‐�-‐>జ : మంగ 26 అ¼� 2077  08:01 > �- 16 0శం 2077  11:14

     ౼ �- అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల భ$�, Ì)త ండ�ల> �డ, అ�I  మ�$ అ�ర ]
అdzగ� � మ�$ శ)tuల వలన �డ సంభ�ంØ�.

BË‐�-‐BË : �- 16 0శం 2077  11:14 > మంగ 26 ఏ) � 2078  22:56

     ౼ �- అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� చం��ల� �zధ�, !� వలన ధన dశన� కష��, !� À�,
శ)tuల� భ$� «ుదల�� సంభ�ంØ�.

BË‐శ� : మంగ 26 ఏ) � 2078  22:56 > ఆ�!ర� 2 9�F  2081  21:30

�g1 మ0దశB శ' అంతర�శ ఫ�త�J

BËu మ©దశ� శ� అంతర 7శ� ‐
     ‐ అ��కÁున ప�ల వలన నష��, B¦¼ప� మ�$ పద� �గ�రడ� జ-��.
     ‐ సf జ�ల� కలహ�, బంÀu� మ�$ �ు)t� «ుదల� !�� �ఃఖ�, �ర*శ�� �!స�
సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర�� ఏ అంగ�7న ðబÕ  తగలడ�, !త�, ®త� � మ�$ రక K  తK అdzగ� �ల� �డ
సంభ�ంØ�.
     ‐ శ� అంతర 7శ� B¦� )పసనI � Ö9 ,ణ� 'ర� ��, ఉ�� నవన�, Ç-u «ుదల� !¤ �B� ణ�,
\)ధ B¦ వలన అ»ష� �భ�, Yధనవృ�7, పcF మ �శ� g)త, B¦ ÌలంW ధన dశన�, *హ�
Ðమ�తన��, అలN  �భ�, b�� సf *శ�న> Bవడ� జ-��.
     ‐ ¹చజ��, శ)t వర e�, మ�$ B¦ వలన భ$�, �öK ,)tల> Bేలశ�, బంÀజ�ల> సంVప�,
అ�XండX� �zధ�, వ� వహర�� కలహ� మ�$ ఆక?� tKW ఆభరణ�� )ఎా KంØ�.
     ‐ హృద$ అdzగ� �, 9న©�, �~జన�, శ)t�డ, అన�  *శ�ల� bరగడ�, �ల� అdzగ� �, ఎా�న
�జన�, సf జ�ల� �ఃఖ� మ�$ భ$� సంభ�ంØ�.
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     ‐ అపమృt� u సంభ�ంØ�. 
     ‐ Eంb ��ం  నలX ఆu, Ãð� �న� Çయ� వó� �� వలన ఆzగ� � )ఎా KంØ�.

BË‐శ�‐శ� : మంగ 26 ఏ) � 2078  22:56 > శ� 8 అ¼� 2078  18:30

     ౼ శ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �దన, ఎో¥X ట� º¤ వలన భ$� మ�$ అ�క �ధ�ల
�ఃఖ� సంభ�ంØ�.

BË‐శ�‐rధ : శ� 8 అ¼� 2078  18:30 > ఆ�!ర� 5 9�F  2079  05:42

     ౼ శ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, కలహ�ల భ$�, అనI ఎా¹$�ల �dశన�, ధన
నష��, శ)tభ$� సంభ�ంØ�.

BË‐శ�‐Êt : ఆ�!ర� 5 9�F  2079  05:42 > �- 4 �ు 2079  23:01

     ౼ శ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� శ)tuల వలన 'BWర�!స�, Á�ధ�  మంద r�7, 9నRక  ంత�,
భ$� మ�$ కష�� సంభ�ంØ�.

BË‐శ�‐{)క : �- 4 �ు 2079  23:01 > rధ 25 అ¼� 2079  10:47

     ౼ శ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� మ�రధ R�7, సf జ�ల> {భ�, )పgస�, ప�ల� �భ�
సంభ�ంØ�.

BË‐శ�‐ర� : rధ 25 అ¼� 2079  10:47 > శ� 16 0శం 2079  11:54

     ౼ శ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� Bజసáజ¡n , మ�$ అa'ర�, ఇం�X  కలహ��, జf ర�,
!� Àల వలన �డ సంభ�ంØ�.

BË‐శ�‐చం)ద : శ� 16 0శం 2079  11:54 > మంగ 12 9�F  2080  05:47

     ౼ శ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� r�7 �'స�, ��క�, �� మం� ప�ల ఆరంభ�, áజ¡n , అaక
ఖ-F , అ�క �öKల� సంబంధ� సంభ�ంØ�.

BË‐శ�‐>జ : మంగ 12 9�F  2080  05:47 > శ� 11 �ు 2080  23:06

     ౼ శ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� áజ¡n  త>� వ 'వడ�, ,)tల> ఆపద�, అ�I  మ�$
శ)tuల� భ$�, !త� మ�$ ®త� � «ుదల� కష��� సంభ�ంØ�.

BË‐శ�‐BË : శ� 11 �ు 2080  23:06 > మంగ 15 అ¼� 2080  02:29

     ౼ శ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, వ�సK©�, ��ు dశన�, భ$�, �*శ g)త, మ�$
మరణ భ$� సంభ�ంØ�.

BË‐శ�‐�- : మంగ 15 అ¼� 2080  02:29 > ఆ�!ర� 2 9�F  2081  21:30
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     ౼ శ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� ~ర�  �f B ఇం�X  అEంb (ఇం�X  మ��� � �- పడడ�), 
~ర� � ఎోÆంచడ�� అసమర7త,  కలహ�� మ�$ 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

BË‐rధ : ఆ�!ర� 2 9�F  2081  21:30 > Ðమ 20  ï� 2083  06:19

 �g1 మ0దశB f.' అంతర�శ ఫ�త�J

BËu మ©దశ� rÀ� అంతర 7శ� ‐
     ‐ ఆzగ� �, r�7, మ�$ ��క� «ుదల� !¤ వృ�7 జ-��.
     ‐ Ðద-� మ�$ �ు)tల å ేనహ�� వృ�7, �ు)tల వలన స©$� )ఎా KంØ�.
     ‐ సం?�క ¡ఖ�� వృ�7, ధdగమన� మ�$ 'ర� �ల� ఉనI b క���.
     ‐ Bజ`గ�, ఇం�X  క� � ణ వృ�7, !� ఎార�� ధన)ఎా K ఉతKమ �ద�  మ�$ ఉతKమ !హన��,
�!హమÑతn వ��, ప{�భ�, rÀ� 9స�� ´ర] ¡ఖ�, rÀ� �న�� Bజ దరÞ న�,
¡గంధ�ల ,షN �� గల రమ�  �öK �ఖ� �.
     ‐ మ©Bజ)పdద� �ం0 ధన �భ� మ�$ õ-, )పbష}� )ఎా KంØ�.
     ‐ శoర� ఆzగ� �W, హృద$� uVn హ�W, అ»ష} �7, Ð)త�ల iర Kన�, ,Bణ�� �నడ�,
�!హ�, $జ��^, �న�, ధర� �, దguద§ంచడ� జ-��.
     ‐ *వ )hహ� �ల �ంద, �గ�, ~గ� � నcంచడ�, త>� వ 9¥X డడ�, �-Õ �7, pంగ�, B¦ వలన �డ,
అక?� tKW కలహ�, �-u, ధన� ఖ-F , B¦ ¼ప�, �öK, ,)tల> కష�� «ుదల� అసV� ఫ�త��
సంభ�ంØ�.
     ‐ అపమృt�  భ$� సంభ�ంØ�. 
     ‐ Eంb ��ం  ��]  సహసKdమ�ల జప� Çయ� వó� �� వలన అ�I  మం  ప�� జ-��.

BË‐rధ‐rధ : ఆ�!ర� 2 9�F  2081  21:30 > శ� 12 r¬ 2081  20:09

     ౼ ౹rÀ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� r�7, �ద� , ధన�, వ�సK�� «ుదల� !¤ �భ�, మ©
¡ఖ�, ¡వర ]�, రతI �� «ుదల� !¤ �భ� సంభ�ంØ�.

BË‐rధ‐Êt : శ� 12 r¬ 2081  20:09 > {)క 5  ï� 2081  04:04

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� ఎా�న అనI  ప�ర 7�ల �జన�, క.,� అdzగ� � మ�$
రక K ®త�  అdzగ� �� సంభ�ంØ�.

BË‐rధ‐{)క : {)క 5  ï� 2081  04:04 > శ� 7 �)బ 2082  09:32

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ఉతKర �శ� �భ�, ప{uల నష��, B�?@ న�న అa'ర�
సంభ�ంØ�.

BË‐rధ‐ర� : శ� 7 �)బ 2082  09:32 > rధ 25 9�F  2082  23:10

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� త>� వ áజ¡n , అdzగ� �� మ�$ శoరక కష��,  తK��
�కలత సంభ�ంØ�.

BË‐rధ‐చం)ద : rధ 25 9�F  2082  23:10 > �- 11 r/ 2082  13:54

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� �öK, ధన� మ�$ సంపbK �భ�, క�� తN bK (కన�
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 జ�� ంచడ�), మ© ధన �భ�, సరf �ధ�ల �ఖ� � )ఎా KంØ�.

BË‐rధ‐>జ : �- 11 r/ 2082  13:54 > మంగ 4 ఆగ 2082  21:49

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� ధర� �, r�7, ధన )ఎా K జ-��. pంగ�, అ�I  «ుదల� !¤
వలన �డ, రక K వ�సK� )ఎా K, మ�$ అ�సK�� )ప9ద� సంభ�ంØ�.

BË‐rధ‐BË : మంగ 4 ఆగ 2082  21:49 > మంగ 22 0శం 2082  14:45

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, హ¥tKW భ$ప.ట, B¦ మ�$ అ�సK�ల
వలన భ$� సంభ�ంØ�.

BË‐rధ‐�- : మంగ 22 0శం 2082  14:45 > ఆ�!ర� 25 ఏ) � 2083  19:07

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ�Bజ� �, íక B�� a'ర� )ఎా KంØ�. B¦ �f B సd� న�,
మం  r�7 మ�$ ���  వృ�7 సంభ�ంØ�.

BË‐rధ‐శ� : ఆ�!ర� 25 ఏ) � 2083  19:07 > Ðమ 20  ï� 2083  06:19

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర� )ప9ద� వలన !త, ®త�  అdzగ� �ల వలన �డ మ�$
అ�క ªప�W ధన నష�� జ-��.

BË‐Êt : Ðమ 20  ï� 2083  06:19 > శ� 7 అ¼� 2084  18:25

�g1 మ0దశB hi1 అంతర�శ ఫ�త�J

BËu మ©దశ� Êtu అంతర 7శ� ‐
     ‐ B¦ వలన ¼ప�, ధన� మ�$ 9న©� సంభ�ంØ�.
     ‐ �öK మ�$ సంVన�న> ?9న�  కష�� ప{uల మరణ�, dd )ప'ర�ల ఉప)దవ�ల ఆ�మన�
సంభ�ంØ�. 
     ‐ pంగ�, అ�I , అ�సK�, �ష�� భ$�, మ�$ జf ర� «ుదల� అdzగ� �ల� �డ, ఎా�'T వలన
�ఃఖ� మ�$ కలహ�� సంభ�ంØ�. 
     ‐ )భమన�, Bజభ$�, !త జf B� అdzగ� �� ప{u� నcంచడ� సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర� బ-uW, మ�వ� ధ� ఉం.�.
     ‐ శoర� �ఖ� �W, దdగమన�, Bజసd� న�, బంW- నగ� )ఎా K, మ�$ ఇం�X  {భఫ�త��
జ-��.
     ‐ అ»ష�R�7 )ఎా KంØ�.
     ‐  �శF $�W �భ� క���.
     ‐ �శF $�W ప{uల �భ� �� క���.
     ‐ అdzగ� �� అaక�W, pంగ�, ఎా��, ఎా�'T వలన � N , త�Xతం).ల �`గ� Ðద-0�
*f ష�, 9నRక కష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర�న> hధ సంభ�ంØ�. 
     ‐ Eంb ��ం  �ుక  లX� �న� Çయ� వó�.

BË‐Êt‐Êt : Ðమ 20  ï� 2083  06:19 > మంగ 12 అ¼� 2083  15:13

     ౼ Êtu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� అక?� tKW ఆపద�, *Eంతర గమన�, )దవ� dశన�
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 సంభ�ంØ�.

BË‐Êt‐{)క : మంగ 12 అ¼� 2083  15:13 > rధ 15 0శం 2083  13:14

     ౼ Êtu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� õుXచÓ  *శ¡Kల� భ$�, íక !� వలన ధన నష�� �)త
అdzగ� �, cz�దన, ప{uల ©� సంభ�ంØ�.

BË‐Êt‐ర� : rధ 15 0శం 2083  13:14 > Ðమ 3 జన 2084  17:27

     ౼ Êtu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� �ు)tల� �zధ�, అప మృt� u, పBజ$�, మందr�7
మ�$ �!ద�� సంభ�ంØ�.

BË‐Êt‐చం)ద : Ðమ 3 జన 2084  17:27 > {)క 4 �)బ 2084  16:27

     ౼ Êtu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అనI �న� �ల dశన�, అపi� K, శoర� �డ� r�7
)భ�ుంచడ�, ఆమ !త� వృ�7 సంభ�ంØ�.

BË‐Êt‐>జ : {)క 4 �)బ 2084  16:27 > ఆ�!ర� 27 �)బ 2084  01:22

     ౼ Êtu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల వలన W$పడడ�,అ�I  వలన �డ, ¹Øల వలన
భ$� మ�$ శ)tuల వలన )ప9ద� సంభ�ంØ�.

BË‐Êt‐BË : ఆ�!ర� 27 �)బ 2084  01:22 > Ðమ 24 ఏ) � 2084  13:59

     ౼ Êtu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, మ© ఉప)దవ�, వ�సK� మ�$ �ు)tల
�dశన�, ఎలXప. Bేలశ� ఉం.�.

BË‐Êt‐�- : Ðమ 24 ఏ) � 2084  13:59 > rధ 14 r/ 2084  17:11

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

BË‐Êt‐శ� : rధ 14 r/ 2084  17:11 > Ðమ 14 ఆగ 2084  10:30

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

BË‐Êt‐rధ : Ðమ 14 ఆగ 2084  10:30 > శ� 7 అ¼� 2084  18:25

     ౼ Êtu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, మ© ఉ*f గ�, �ద�  dశన�, మ© భ$� మ�$
ఎలXప. 'ర� R�7� �ఘI � సంభ�ంØ�.

BË‐{)క : శ� 7 అ¼� 2084  18:25 > rధ 8 అ¼� 2087  11:51
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�g1 మ0దశB �.R' అంతర�శ ఫ�త�J

BËu మ©దశ� {)>� అంతర 7శ� ‐
     ‐ ప�ల� అత� ంత కష�� వలన అలN  ధన� ల»ంØ�.
     ‐ �öK ¡ఖ� )ఎా KంØ� మ�$ �öK �f B ధన� ల»ంØ�.
     ‐ �ు)tల వలన సంVప� మ�$ >Tంబ�� �zధ� జ-� భ$� ఉం.�.
     ‐ పర*శ�ల �భ� సంభ�ంØ�.
     ‐ Ì)త అdzగ� �� సంభ�ంØ�.
     ‐ )hహ� �� �f B ధన)ఎా K, ప{ �భ�, ,)�Vn హ�, ఇం�X  క� � ణ�, మ��� ల వలన ఆదర�, B¦
వలన సd� న�, Bజ�  �భ� మ© ¡ఖ� క���. 
     ‐ )ÈతK ఇ�X �B� ణ�. �త� � Î  వంట �జన�, �öK ,)త �ఖ� �, �ు)tల� �ం� �జన�, �త� �
అనI �న�, �నధర� �� �?K ర�W, B¦ కృప వలన  !హన��, వ�సK��, ఆభరణ�� «ుదల�న�
)ఎా KంØ�. వ� వ?$�� అaక �భ�, �!హ�, ఉపన$న� «ుదల� ఫ�త�� )ఎా KంØ�.
     ‐ అdzగ� �� అక?� tKW కలహ��, త�X తం)0 �`గ�, బంÀuల dశన�, జ�ల� కష��
అ�XండX� ఎో¥X ట�, మన మ�$ మన $జ9� మరణ�, ~ర� ,  లXల> కష�� మ�$ \ల అdzగ� �
సంభ�ంØ�.
     ‐ జºుం�-� వలన ¡ఖ� ¡గంధ�ల వ�సK�ల� �0న శయ�  అనW పT� ఎా�,, Wన�, !ద� �ల
వలన సం�ష�, ఛ)త �మర, ఆభరణ��, మ�$ అ»ష} వ¡Ku� )ఎా KంØ�.
     ‐ �షమ, సరN �, B¦, pంగ «ుదల� !� వలన భ$�, Ì)త >చÓ  అdzగ� � వలన మ©భ$�,
)ప�ుహ మ�$ రక K�'ర�, ఎా�న అనI  �జన�, �bK� N , 'BWర!స�, మ�$ Bజదండ� వలన ధన
dశన� 'గల�.
     ‐ ~ర�  లXల �dశన�, ఆత�  �డ, భ$� మ�$ అపమృt� u సంభ�ంచవØF �. 
     ‐ Eంb ��ం , �ర e, ల��  ÐK )త పఠన�, జప� Çయ� వó�. �� వలన క� � ణ )ఎా K జ-��.

BË‐{)క‐{)క : శ� 7 అ¼� 2084  18:25 > ఆ�!ర� 8 ఏ) � 2085  09:20

     ౼ {)>� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� �లX �)ర�, �లX వ�సK��, �త� ��, బంWర�,
9æక� �� «ుదల� !¤ �ఖ� � మ�$ అందÁున ~ర�  )ఎా KంØ�. 

BË‐{)క‐ర� : ఆ�!ర� 8 ఏ) � 2085  09:20 > శ� 2 r/ 2085  04:12

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuలవలన జf ర�, cz~ర� మ�$
�:ఖ� )ఎా KంØ�. సf లN �భ�� Ö�-�. 

BË‐{)క‐చం)ద : శ� 2 r/ 2085  04:12 > శ� 1  ï� 2085  11:39

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� కన�  జ�� ంచడ�, B¦ వలన �భ�, వ�సK��, ఆభరణ��
«ుదల� !¤ )ఎా K, B�� a'ర� సంభ�ంØ�.

BË‐{)క‐>జ : శ� 1  ï� 2085  11:39 > ఆ�!ర� 4 నవ 2085  09:40

     ౼ {)>� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� రక K ®త�  సంబంధ అdzగ� ��, కలహ��, ఒక��క-
ÈT�¼వడ� మ�$ మ©Bేలశ� సంభ�ంØ�.

BË‐{)క‐BË : ఆ�!ర� 4 నవ 2085  09:40 > rధ 17 ఏ) � 2086  18:17

     ౼ {)>� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, అక?� tKW భ$� క��ట, B¦ మ�$
శ)tuల వలన కష�� సంభ�ంØ�.
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BË‐{)క‐�- : rధ 17 ఏ) � 2086  18:17 > మంగ 10  ï� 2086  20:37

     ౼ {)>� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అaక ధన )దవ� �ల Bజ� �, వ�సK��, �త� ��,
ఆభరణ��, ఏ���, �)ర�� మ�$ స@ల� )ఎా KంØ�.

BË‐{)క‐శ� : మంగ 10  ï� 2086  20:37 > Ðమ 3 9�F  2087  08:22

     ౼ {)>� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� W0ద, ఒంU, �ుక «ుదల�న� )ఎా KంØ�. ఇ��, �ునపN ప,
�uf � «ుదల� !¤ �భ� మ�$ శoర�� ÈంÇ� కష�� �డ ఉం.�.

BË‐{)క‐rధ : Ðమ 3 9�F  2087  08:22 > మంగ 5 ఆగ 2087  13:50

     ౼ {)>� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ధన�, �� న� ±ుక�  �భ�, B¦ దగ eర అa'ర )ఎా K, ��ప�
వలన ధన �భ� సంభ�ంØ�.

BË‐{)క‐Êt : మంగ 5 ఆగ 2087  13:50 > rధ 8 అ¼� 2087  11:51

     ౼ {)>� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� భ$ంకర కష��, అపమృt� u, ఒక*శ� �ం0 మz *శ�న>
bరగడ�, మధ�  మధ� � ఎ,N �న అలN  �భ� క���.

BË‐ర� : rధ 8 అ¼� 2087  11:51 > rధ 1  ï� 2088  05:05

�g1 మ0దశB �a� ' అంతర�శ ఫ�త�J

BËu మ©దశ� y-� � అంతర 7శ� ‐
     ‐ అ�క రక�ల ఉప)దవ� సంభ�ంØ�.
     ‐ ధన�న� �ల వృ�7 మ�$ �న ధB� a 'ర� �� ఆస� K ï-��.
     ‐ శ)tuల వలన అEంb, మ�$ B¦, �ష�, అ�I , అ�సK�� «ుదల� !¤ వలన భ$�
సంభ�ంØ�.
     ‐ �)త��, హృద$� మ�$ అంTఅdzగ� � «ుదల� జrÕ ల� శoర� �0ంపబ.�.
     ‐ {భకరÁున Bజ )õమ, ధన�న�  సమృ�7, �ఖ� )పదÁున సd� న�,  నI   నI  )Wమ�ల> ఆaపత� �,
సf లN  �భ� )ఎా KంØ�.
     ‐ B¦ క¥^�, మ© i� K, �*శగమన� *శ�® అa'ర�, ఏ���, �)ర��, వ�సK�, నగ�,
«ుదల�న� )ఎా K, అ»ష}R�7 మ�$ ,)t� క� � ణ� జ-��.
     ‐ జf ర�, అb?రఅdzగ� �, B¦ వలన �zధ�, *Eటన, శ)tవృ�7, B¦, pంగ�, అ�I  «ుదల� !¤
వలన �డ సంభ�ంØ�.
     ‐ అ�కరక�ల ¡ఖ��, �*శ�ల� B¦వలన �భ� క���.
     ‐ Î)వ�W *హ�డ సంభ�ంØ�.
     ‐ Eంb ��ం  yర�  )పwమ�, ¹లX తరN ణ�, ´జ «ుదల�న� Çయ� వó�.

BË‐ర�‐ర� : rధ 8 అ¼� 2087  11:51 > {)క 24 అ¼� 2087  22:19

     ౼ ఉ·� గ�, ధన నష��, �öK�డ, cz�దన, )h�ామ��� �!ద� «ుదల� అ{భ ఫ�త��
సంభ�ంØ�.
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BË‐ర�‐చం)ద : {)క 24 అ¼� 2087  22:19 > {)క 21 నవ 2087  07:45

     ౼ 9నRక ఉ*f గ�, కలహ�, ధన నష��, మ�వ� ధ, మ��, 9�క� ��, రతI �� «ుదల�న�
�dశన�  సంభ�ంØ�.

BË‐ర�‐>జ : {)క 21 నవ 2087  07:45 > rధ 10 0శం 2087  11:58

     ౼ y-� � అంతర 7శ� >¦� )పV� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuల� భ$�, 'BWర� మ© సంకట�
సంభ�ంØ�.
     ౼ శ)tu మ�$ అ�I  వలన �డ «ుదల�న� సంభ�ంØ�.

BË‐ర�‐BË : rధ 10 0శం 2087  11:58 > rధ 28 జన 2088  19:21

     ౼ y-� � అంతర 7శ� BËu )పV� ంతర 7శ �� Xష�  )ప$క K అdzగ� �, శ)t భ$�, ధన నష��, మ©
భ$� B¦ ¼ప� సంభ�ంØ�.
     ౼ 9నRక వ� ధ సంభ�ంØ�

BË‐ర�‐�- : rధ 28 జన 2088  19:21 > {)క 12 9�F  2088  15:15

     ౼ శ)t dశన�, �జ$�, అ»వృ�7, వ�సK��, బంW- నగ� మ�$ రధ� «ుదల�  !హన��
)ఎా KంÖ `గ� క���.

BË‐ర�‐శ� : {)క 12 9�F  2088  15:15 > Ðమ 3 �ు 2088  16:22

     ౼ y-� � అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, ప{uల> కష��, 9నRక ఉ*f గ�, మ© అdzగ� �,
అ�I  �)త�ల� అ{భ� సంభ�ంØ�.

BË‐ర�‐rధ : Ðమ 3 �ు 2088  16:22 > శ� 19 r/ 2088  06:01

     ౼ y-� � అంతర 7శ� rÀ� )పV� ంతర 7శళ� ���  )ఎా K, బంÀ hంధu� ల� కలవడ�, Zజ�  �భ�,
ధdగమన�, ధర�  �భ� మ�$ Bజ సd� న� )ఎా KంØ�

BË‐ర�‐Êt : శ� 19 r/ 2088  06:01 > �- 8 r¬ 2088  10:13

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

BË‐ర�‐{)క : �- 8 r¬ 2088  10:13 > rధ 1  ï� 2088  05:05

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

BË‐చం)ద : rధ 1  ï� 2088  05:05 > {)క 3 9�F  2090  01:48

�g1 మ0దశB చం.W' అంతర�శ ఫ�త�J
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BËu మ©దశ� చం)�� అంతర 7శ� ‐
     ‐ !చక కరÁున ప�R@t� uతN నI � 'గలu.
     ‐ సf జ�ల� కలహ�, �ు)tల� �zధ� మ�$ శ)tuల సంఖ�  వృ�7 'గల�.
     ‐ �� ఇబÕ ం�� ఇం¤ ఖ-F  ÛలXడ�, �జన�, �న� � )ఎా Kంచడం జ-��.
     ‐ >ల వÀu(¼డ�) dశన�, కలహ�ల� �ఃఖ� మ�$ జల� వలన భ$� సంభ�ంØ�.
     ‐ B¦W� Áభ� వó ఉండడ�, B¦ వలన సd� న� ధన�భ�.
     ‐ ఆzగ� �, ఆభరణ��, �ు)t�, ~ర�   లXల వలన �ఖ� �, �)ర��, !హన�ల �భ�, గృహ�
మ�$ ఎొల� �?K ర�, ´ర ] చం)�. 'వడ�  వలన ´zf క K ఫ�త�� ´ర]ªప�W జ-��. అనW �ణ
చం)��� త>� వ ఫ�త�� సంభ�ంØ�.
     ‐ ల��  కృప వలన ఇం�X  ల��  �!స�, క� � ణ�, సరf 'ర� �ల R�7, ధన �న�  ఆగమన {భ$× �భ�,
సd� న� మ�$ *!రధన జ-��.
     ‐  Eచ��, ,�� «ుదల� జంtuల� భ$�, ఇ�X, వ� వ?$�� ధన� ఖ-F , 9ర e��
pంగల భ$�, ఎా�'T, క., � N  «ుదల� hధ� సంభ�ంØ�.
     ‐ అపమృt�  భ$� సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·షప�©ర� ��ం  �లX ఆu, మ�$ )బê� �న� Ö$వó�. �� వలన )�ష} ఫ�త�� క���.

BË‐చం)ద‐చం)ద : rధ 1  ï� 2088  05:05 > శ� 16 అ¼� 2088  20:49

     ౼ చం)�� అంర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ���, మం  �జన� మ�$ ధన� )ఎా K, B¦ Ö9
సd� న� వలన మ© ¡ఖ�, ���న !¤� �డ మ© �భ�, �öK ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 

BË‐చం)ద‐>జ : శ� 16 అ¼� 2088  20:49 > rధ 17 నవ 2088  19:49

     ౼ చం)�� అంర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� r�7 వృ�7, మ© సd� న�, బంÀuల� ¡ఖ�, ధdగమన�,
శ)t భ$� మ�$ å ేన�tల ?ంగత� � )ఎా KంØ�.

BË‐చం)ద‐BË : rధ 17 నవ 2088  19:49 > మంగ 8 �)బ 2089  00:08

     ౼ చం)�� అంర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� {భ� మ�$ సంపb )ఎా K, Bజ� � వలన ధన� )ఎా KంØ�.

BË‐చం)ద‐�- : మంగ 8 �)బ 2089  00:08 > {)క 22 ఏ) � 2089  01:18

     ౼ చం)�� అంర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� వ�సK �భ�, �� �ందరW వృ�7, స�e-u వలన
)బహ� �� న�, Bజ� � మ�$ ఆభరణ�� )ఎా KంØ�.

BË‐చం)ద‐శ� : {)క 22 ఏ) � 2089  01:18 > ఆ�!ర� 17 r¬ 2089  19:10

      ౼ చం)�� అంర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� మం  z¦� 'నం� వలన !త� ®త� �, )ప$క K ��ష కష��,
ధన�న� �� మ�$ $శ¡n >(i� K�) ©� సంభ�ంØ�.

BË‐చం)ద‐rధ : ఆ�!ర� 17 r¬ 2089  19:10 > Ðమ 3 అ¼� 2089  09:55

     ౼ చం)�� అంర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ,)�తN bK, అశf  �భ�, ���  )ఎా K, మ© ఉనI b, �లX వ�సK��
మ�$ ధన�న� � «ుదల� !¤ �భ� )ఎా KంØ�.
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BË‐చం)ద‐Êt : Ðమ 3 అ¼� 2089  09:55 > {)క 4 నవ 2089  08:55

     ౼ చం)�� అంర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� )hహ� �ల� సంఘర xన�, అపమృt� u, ¡ఖdశన�, మ�$
అ�I  �)త�ల� కష�� సంభ�ంØ�.

BË‐చం)ద‐{)క : {)క 4 నవ 2089  08:55 > {)క 3 �)బ 2090  16:22

     ౼ చం)�� అంర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ధdగమన�, మ© ¡ఖ�, కd�  ఉతKbK, ¡ఖ�జన�, అంద��
)õమ «ుదల� {భ ఫ�త�� జ-��.

BË‐చం)ద‐ర� : {)క 3 �)బ 2090  16:22 > {)క 3 9�F  2090  01:48

     ౼ చం)�� అంర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� అనI  �భ�, వ�సK )ఎా  K, శ)t నష��, ¡ఖ)ఎా K మ�$ ఎలXప.
�జ$� )ఎా KంØ�.

BË‐>జ : {)క 3 9�F  2090  01:48 > rధ 21 9�F  2091  13:55

�g1 మ0దశB R2' అంతర�శ ఫ�త�J

BËu మ©దశ� >¦� అంతర 7శ� ‐
     ‐ అ�క )ప'ర�ల ఉప)దవ�� ఆ)కమన జ-��.
     ‐ శoర�న> కష��, �-Vn హ�, మ�$ స� రణ శ� K ¼�N వడ� సంభ�ంØ�.
     ‐ B¦, pంగ, అ�I  మ�$ అ�సK�� º¤ వలన భ$� మ�$ పద� �గ�రడ� సంభ�ంØ�. 
     ‐ �>ల� అప!ద�, *Eంతర !స�, మ�$ ~ర� ,  లXల> అ�ష�క� జ-��.
     ‐ సష�ఎో§న Bజ� �, మ�$ నష�ఎో§న ధన� )ఎా KంØ�. వ� వ?$� మ�$ ఆuల సమృ�7, ఇష�
*u� కృప వలన ¡ఖ వర pక సd� న�, �జన� వలన �ఖ� �, ఆభరణ��, �)ర�� మ�$ వ�సK��
)ఎా KంØ�.
     ‐ ఊరక K వ�సK�ల �భ�, g)త, Bజ దరÞ న�, ,)tల క� � ణ�, B¦ వలన , $జ9� వలన ¡ఖ�,
9daపత� �, మÑతn వ� మ�$ Ðద-ల వలన ధన� )ఎా K «ుదల�న� జ-��.
     ‐ ,)t�, �öK «ుదల�!- మ�$ ఎోద-ల� కలహ� మ�$ ?@ న )భంశ�, pంగ�, ఎా��, ఎా�'T,
º¤ భ$�, శoర�� �డ, అంతర 7శ ఆరంభ�� Bేలశ� మధ� � మ�$ అంత�� ¡ఖ� క���.
     ‐ శoర� Ðమ�తన�� మ�$ మ©భ$�� ఉం.�. 
     ‐ Eంb ��ం  వృషభ �న� Çయ� వó�. �� వలన ఆzగ� � )ఎా KంØ�.

BË‐>జ‐>జ : {)క 3 9�F  2090  01:48 > శ� 25 9�F  2090  10:43

     ౼ >¦� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� శ)t భ$�, భ$ంకర �zధ�, రక K )?వ� మ�$
మృt� భ$� సంభ�ంØ�.

BË‐>జ‐BË : శ� 25 9�F  2090  10:43 > ఆ�!ర� 21 �ు 2090  23:20

     ౼ >¦� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� 'BWర�, B¦ మ�$ ధన� �dశన�, అ'ల �జన�,
కలహ��, శ)t భ$� సంభ�ంØ�.

BË‐>జ‐�- : ఆ�!ర� 21 �ు 2090  23:20 > rధ 12 r¬ 2090  02:33

     ౼ >¦� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అ��క�, �ఃఖ�, ఉ*f గ� మ�$ మన?@ ప�
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 సంభ�ంØ�.

BË‐>జ‐శ� : rధ 12 r¬ 2090  02:33 > ఆ�!ర� 10  ï� 2090  19:52

     ౼ ౹>¦� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� $జ9� dశన�, కష��, ధన నష��, మ© భ$�, �కలత,
ఎో¥X ట�,కష�� మ�$ తం)0� సతn ంబంధ� సంభ�ంØ�..

BË‐>జ‐rధ : ఆ�!ర� 10  ï� 2090  19:52 > శ� 4 నవ 2090  03:46

     ౼ >¦� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. r�7 dశన� (మంద r�7), ధన©�, శoర�� జf ర�,
వ�సK��, �న� ��, �ు)tల �dశన� సంభ�ంØ�.

BË‐>జ‐Êt : శ� 4 నవ 2090  03:46 > ఆ�!ర� 26 నవ 2090  12:41

     ౼ >¦� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతW 'వడ� వలన Ðమ�ఎోt తన�, �bK � N , ఎాప జన�  అdzగ� �,
అపమృt�  భ$�, B¦ భ$� మ�$ అ�సK�ల� W$�� సంభ�ంØ�.

BË‐>జ‐{)క : ఆ�!ర� 26 నవ 2090  12:41 > Ðమ 29 జన 2091  10:42

     ౼ >¦� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� చం��ల వలన కష��, సంకట�, B¦ మ�$ అ�సK�ల
భ$�, అb?ర అdzగ� � మ�$ వమన అdzగ� � సంభ�ంØ�.

BË‐>జ‐ర� : Ðమ 29 జన 2091  10:42 > శ� 17 �)బ 2091  14:54

     ౼ >¦� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� ��ు �భ�, ధన�, సంపb ఆగమన�, మన¡n  సం�ష�W,
�ు)tల సంగb మ�$ అ�I  �)త�ల� ¡ఖ� క���.

BË‐>జ‐చం)ద : శ� 17 �)బ 2091  14:54 > rధ 21 9�F  2091  13:55

     ౼ >¦� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� దvణ �శ� �భ�, �లX వ�సK��, అలం'ర� మ�$
అ�I  'ర� �ల� R�7 సంభ�ంØ�.

�- మ©దశ: rధ 21 9�F  2091  13:55 > మంగ 22 9�F  2107  10:55

 
బృ:సN b మ©దశ ఫ�త��
 

�p Zeక ఫ�త�
 

?వన�  రప�W బృ:సN b మ©దశ� )�ంద �వ�ం న ఫ�త�� సంభ�ంØ�.
     ౼ బృ:సN b మ©దశ� B¦ వలన మ�!ం త ఫ�త�� )ఎా KంØ�.
   ౼ *!రF న, ´జ�, ధర� $క K, �ద,Bణ E�సK�� «ుదల� !¤ పఠన� మ�$ $జ�� �ం¤
'ర� �ల� అ»-  ï-��.
     ౼ ?À౼సజ D�ల (ఉతKమ మ��� ల) సంKత�, �-జ�ల ºుద భ� K మ�$ మం  ప�� Ö9 )పవృbK
uం.�. 
  ౼ వంశ¡Kల� సd� న� మ�$ అa'ర�� వృ�7 క���.
   ౼ భత, భ�ష� � ఆ�చనల� �,నత మ�$ మం  r�7 )ఎా KంØ�.
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   ౼ భ�ు, మ�$ వ�సK�ల �భ� మ�$ !:న�ల� ¡ఖ� ల»ంØ�.
   ౼ ధన�� ´�KW �భ� క���.
     ౼ �- మ©దశ� ఉనI తపద�, ఆaపత� �వ�ంØ వం¤ పద�, Bజసd� న� «ుదల�న� )ఎా KంØ�.
     ౼ దర*శ�ల �ం0 అ�క రక�ల �భ� ఎొందగల-.
     ౼ B¦� జతW �:�ంచడ�, స!o� Çయ� డ� సంభ�ంØ�. 
     ౼ �న� మ�$ B¦ వలన సd� న� º¤ వలన ధన� ల»ంచడ� మ�$ $జ��ల �ం¤ uతKమ
'ర� �ల వలన ��ష �భ� క���
   ౼ బృ:సN b మ©దశ� ఆనంద�, ÈంÇం <ర� �, )పb సమ$�� i� K మ�$ ధన �భ� క���.
   ౼ pంగల వలన నష�� Bగల�.
   ౼ B¦ వలన భ$� పద� ?@ § �గడ�, బంÀ�ు)tల� �zధ� సంభ�ంØ�.
   ౼ pంగ�, అ�I  మ�$ వంశ¡@ల� భ$� మ�$ పచF  '�-X, చర�  అdzగ� �� సంభ�ంØ�.  
   ౼ �!ద�� �జ$�, B¦� å ేన:� జ-��.
   ౼ ధన�, �öK, ,)tల� ¡ఖ�, మం  వ�సK�� మ�$ బంÀ�ు)t� )ఎా KంØ�. బృ:సN b మ©దశ
�� {భÁున�. !:న�� )ఎా K, బంÀuల� అ»వన�� అం�¼గల-.
   ౼ $జ��� మ�$ �!:ోతn �� జ-��. 
    ౼ ధన� íక Bజ� � )ఎా KంØ�.
   ౼ అa'ర సd� న� మ�$ 4పN !�� å ేన:� )ఎా KంØ�.
   ౼ ఉ·� గ� మ�$ !:న�ల ¡ఖ� )ఎా KంØ�.
   ౼ బంÀవర e�ల వలన, సంVన ప^� వలన మ�$ �öK ప^� వలన ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 
   ౼ ,)t0 జన�  ±గ� క���. 
   ౼ ఆzగ� � h�ండడ� మ�$ ��Áన ప��, uVn :� మ�$ �న$��$త� వృ�7 జ-��.
    ౼ ���  r�p 'ర� �ల వలన i� K )ఎా  KంØ�.
   ౼ అచల సంపత మ�$ భవన��, భ�� «ుదల� వ¡Ku� )ఎా KంØ�.
   ౼ ధన�భ�, rుణ��� K º¤ ±గ� క���.
  ౼ ,)త ఉతn వ� వలన ¡ఖ� క���.
   ౼ '� �$మ�ల uలXం�న� అనW మన¡n  అవ� వసKW uం.�.  

�-‐�- : rధ 21 9�F  2091  13:55 > {)క 8 �ు 2093  18:19

బృహస� & మ0దశB బృహస� & అంతర�శ  ఫ�త�J

బృహసN b మ©దశ� బృహసN b అంతర 7శ� ‐
     ‐ ఉVn హ�, శoర'ంb వృ�7 'గల�.
     ‐ �ద�  మ�$ ��� న� )ఎా KంØ�. �ద� వలన i� K మ�$ పద� ల»ంØ�.
     ‐ B¦అ�)గహ�, ఐశf రf �, సd� న�, మం �ణ�� మ�$ అదృష�� వృ�7Çం��. 
     ‐ అ�I  'ర� �ల� జ$�,సంతb ¡ఖ� మ�$ అ�క రక�ల ధన�భ� క���.
     ‐ �త>న> B¦ల> B¦ మ�$ Bజ´;t� 'గల-. ఆu� మ�$ ప{uల �భ�, వ�సK��,
!హన��, నగ� «ుదల�న� )ఎా KంØ�.
     ‐ )ÈతK స@ల�, �B� ణ�, ఏ�గంత ఎtK ఐశf రf �, �~గ� � )ఎా KంØ�. మం  ప��, ?)�జ� �,
)hహ� �� మ�$ B¦ వలన సV� ర�, B¦దరÞ న� మ�$ B¦వలన ��ష�భ�, �öK,)tల> ��
�భ� )ఎా KంØ�.
     ‐ ¹Øల� å ేనహ�, మ©�:ఖ�, దgవంtల� ఎో¥X ట�, అ��కÁున కలహ��, $జ9�
అక?� tKW మరణ�, �öK,)tల �`గ�, ధన�న� �� నcంØట జ-��.
     ‐ శoర� hధల� ఉం.�.  
     ‐ ·ష ప�©ర� Èర> cవసహ)సdమ�� చదవడ�, -)ద జప� మ�$ ఆu� �న� Ö$వó�.

�-‐�-‐�- : rధ 21 9�F  2091  13:55 > మంగ 3 r¬ 2091  11:18

     ౼ �- అంతర 7శ� �- )పత� ంతర 7శ� ¡వర ] �భ�, �న�  వృ�7, క� � ణ� మ�$ {భ ఫ�త��
ఉద§ంØ�.
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�-‐�-‐శ� : మంగ 3 r¬ 2091  11:18 > శ� 3 నవ 2091  20:12

     ౼ �- అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ఆu�, ��� మ�$ ¡వర ] �భ�, ఎలXప. ¡ఖ ?ధన ±ుక�
?9�I , అనI ఎా¹$�� «ుదల� !¤ సం)గహ� సంభ�ంØ�. 

�-‐�-‐rధ : శ� 3 నవ 2091  20:12 > {)క 22 �)బ 2092  05:25

     ౼ �- అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� వ�సK��, �� న� మ�$ �త� �ల �భ�, �ు)tల Bక వలన
సం�ష� సంభ�ంØ�.

�-‐�-‐Êt : {)క 22 �)బ 2092  05:25 > Ðమ 7 ఏ) � 2092  16:16

     ౼ �- అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� జల భ$�, pంగతన�, 'BWర�, కలహ��, అపమృt�
భ$� సంభ�ంØ�.

�-‐�-‐{)క : Ðమ 7 ఏ) � 2092  16:16 > {)క 15 ఆగ 2092  13:00

     ౼ �- అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� అ�క �ద� � మ�$ ఉ·� గ�ల )ఎా K, బంWర�, వ�సK��,
ఆ�షణ�ల �భ�, {భ 'ర� �ల వలన సం�ష� సంభ�ంØ�.

�-‐�-‐ర� : {)క 15 ఆగ 2092  13:00 > మంగ 23  ï� 2092  12:02

     ౼ �- అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦, �ు)t�, తం)0, త�X వలన �భ� మ�$ ఎలXప.
ఆదర�� )ఎా KంØ�.

�-‐�-‐చం)ద : మంగ 23  ï� 2092  12:02 > �- 27 నవ 2092  10:24

     ౼ �- అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అ�I  Bేలవ�ల �dశన�, �త� �� మ�$ �)ర�ల
�భ� మ�$ అ�I  'ర� �ల R�7 జ-��.

�-‐�-‐>జ : �- 27 నవ 2092  10:24 > ఆ�!ర� 11 జన 2093  21:15

     ౼ �- అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల భ$�, Ì)త ండ�ల> �డ, అ�I  మ�$ అ�ర ]
అdzగ� � మ�$ శ)tuల వలన �డ సంభ�ంØ�.

�-‐�-‐BË : ఆ�!ర� 11 జన 2093  21:15 > {)క 8 �ు 2093  18:19

     ౼ �- అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� చం��ల� �zధ�, !� వలన ధన dశన� కష��, !� À�,
శ)tuల� భ$� «ుదల�� సంభ�ంØ�.

�-‐శ� : {)క 8 �ు 2093  18:19 > ఆ�!ర� 20 నవ 2095  01:02

బృహస� & మ0దశB శ' అంతర�శ  ఫ�త�J

బృహసN b మ©దశ� శ� అంతర 7శ� ‐
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     ‐ శoర� బల	న�W, *f షr�7, మన¡� �:ఖ� సంభ�ంØ�.
     ‐ ప�ల� నష��, ధన�, ధర� � మ�$ i� K నcంØ�. వ� సన�� మ�$ పర�öK� ఎొం* ల^ణ��
క��ఉం.�. 
     ‐ జf ర� మ�$ అaక ధననష�� జ-��.
     ‐ Bజ� �భ�, వ�సK��, ఆ�షణ�ల మ©�ఖ� �, ధన�న� �ల �భ�, �öK�భ�, )పØర¡ఖ�,
!హన��, వ�సK��, ప{u�, ��ు మ�$ ?@ న �భ�, ,)t� �ు)tల ¡ఖ�, నవ!హన� వలన
¡ఖ�, ¹�వ�సK��, ¹ల� రం� �)ర� వలన �భ� క���. పడమర �శ� g)త�, BజదరÞ న�,
అ�క )పgణ�ల వలన �భ� సంభ�ంØ�.
     ‐ ధన�న� �ల dశన�, జf ర�, 9నRక కష��, �öK,)tల> కష��, ఎా�'T వలన భ$�, ఇం�X
అ{భ'ర� �ల తంb, అనI ద�� ల> కష��, ప{uల> ©� మ�$ బంÀuల� *f ష� సంభ�ంØ�.
     ‐ ��ు, ధన�, ,)t�, ఆu�, )బê� «ుదల� ప{uల �భ�, \)�లవలన ధన�భ� )ఎా KంØ�.
     ‐ ధన�న� �ల �dశన�, బంÀ�ు)tల� �zధ�, ఉ·� గ�� hధ, *హ �డ, సf జ�ల� భ$�
సంభ�ంØ�.
     ‐ �త>న> అపమృt� భ$� క���. 
     ‐ ·షEంb Èర> ��] సహ)సdమ� చ�వవó�. నలXఆu� )బê� �న� Ö$వó�. ��వలన
ఆzగ� � )ఎా KంØ�.

�-‐శ�‐శ� : {)క 8 �ు 2093  18:19 > {)క 2 అ¼� 2093  06:23

     ౼ శ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �దన, ఎో¥X ట� º¤ వలన భ$� మ�$ అ�క �ధ�ల
�ఃఖ� సంభ�ంØ�.

�-‐శ�‐rధ : {)క 2 అ¼� 2093  06:23 > rధ 10 �)బ 2094  08:20

     ౼ శ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, కలహ�ల భ$�, అనI ఎా¹$�ల �dశన�, ధన
నష��, శ)tభ$� సంభ�ంØ�.

�-‐శ�‐Êt : rధ 10 �)బ 2094  08:20 > Ðమ 5 ఏ) � 2094  07:43

     ౼ శ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� శ)tuల వలన 'BWర�!స�, Á�ధ�  మంద r�7, 9నRక  ంత�,
భ$� మ�$ కష�� సంభ�ంØ�.

�-‐శ�‐{)క : Ðమ 5 ఏ) � 2094  07:43 > Ðమ 6  ï� 2094  12:50

     ౼ శ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� మ�రధ R�7, సf జ�ల> {భ�, )పgస�, ప�ల� �భ�
సంభ�ంØ�.

�-‐శ�‐ర� : Ðమ 6  ï� 2094  12:50 > {)క 22 అ¼� 2094  19:11

     ౼ శ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� Bజసáజ¡n , మ�$ అa'ర�, ఇం�X  కలహ��, జf ర�,
!� Àల వలన �డ సంభ�ంØ�.

�-‐శ�‐చం)ద : {)క 22 అ¼� 2094  19:11 > {)క 7 జన 2095  21:44

     ౼ శ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� r�7 �'స�, ��క�, �� మం� ప�ల ఆరంభ�, áజ¡n , అaక
ఖ-F , అ�క �öKల� సంబంధ� సంభ�ంØ�.
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�-‐శ�‐>జ : {)క 7 జన 2095  21:44 > rధ 2 9�F  2095  21:08

     ౼ శ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� áజ¡n  త>� వ 'వడ�, ,)tల> ఆపద�, అ�I  మ�$
శ)tuల� భ$�, !త� మ�$ ®త� � «ుదల� కష��� సంభ�ంØ�.

�-‐శ�‐BË : rధ 2 9�F  2095  21:08 > మంగ 19 r¬ 2095  16:08

     ౼ శ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, వ�సK©�, ��ు dశన�, భ$�, �*శ g)త, మ�$
మరణ భ$� సంభ�ంØ�.

�-‐శ�‐�- : మంగ 19 r¬ 2095  16:08 > ఆ�!ర� 20 నవ 2095  01:02

     ౼ శ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� ~ర�  �f B ఇం�X  అEంb (ఇం�X  మ��� � �- పడడ�), 
~ర� � ఎోÆంచడ�� అసమర7త,  కలహ�� మ�$ 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

�-‐rధ : ఆ�!ర� 20 నవ 2095  01:02 > Ðమ 24 �)బ 2098  22:13

బృహస� & మ0దశB f.' అంతర�శ  ఫ�త�J

బృహసN b మ©దశ� rÀ� అంతర 7శ�
     ‐ *u�® భ� K, `గ�� న� )ఎా KంØ�.
     ‐ పం0tల�f B సd� న� మ�$ మం  'ర� �ల$ం� ఆస� K, 'ర� >శలత వృ�7 'గల�.
     ‐ Bజ�)గహ� వలన ¡ఖవృ�7, �öK మ�$ వ� వ?$� వలన ధన)ఎా K జ-��.
     ‐ !హన��, �0, �ు)t� మ�$ �öK,)t� «ుదల� !¤ వలన ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 
     ‐ �ర)పgణ�, మ�చంచల� మ�$ తల� N  íక )భమ� �ం¤ భ$� క���. 
     ‐ ధననష��, *హ¡ఖ�, Bజ� �భ�, మ©¡ఖ�, B¦వలన అ»Æ�R�7, !హన��, వ�సK��,
ప{uల� ఇ�X �ం.Wఉం.�.
     ‐ !� ఎార�� నష��, శ)tuలవృ�7, ¡ఖ�ఖ� �ల నష��, జf ర� మ�$ మన?@ ప� సంభ�ంØ�.
     ‐ సf *శ��� ధన�భ�, త�Xదం).ల ¡ఖ� మ�$ B¦,�ు)tల కృపవలన ఏ���, �)ర�ల�
�ం0ఉం.�.
     ‐ ధన�న� �ల dశన�, �*శగమన�, 9ర e�� pంగలభ$�, )వ!స�, *హ�® మరక�,
�)తఅdzగ� �, అ�క �శల� )ప!స� సంభ�ంØ�.
     ‐ ఇం�X  అక?� tKW ఎో¥X ట�, ��� రÁున 9ట�, ప{uల©�, !� ఎార�� నష��, అపమృt� u
సంభ�ంØ�.
     ‐ �öK�ఖ� �, ధన�భ�, అంతర 7శ ఆరంభ�� శoర¡ఖ�, !హన��, వ�సK�ల �భ�.
     ‐ అంతర 7శ అంత�� ధన©� మ�$ ఆత� Bేలశ� 'గల�.
     ‐ అపమృt� u సంభ�ంØ�. 
     ‐ ధన�న� �ల dశన�, �*శగమన�, 9ర e�� pంగలభ$�, )వ!స�, *హ�® మరక�,
�)తఅdzగ� �, అ�క �శల� )ప!స� సంభ�ంØ�.
     ‐ ·షప�©ర� Èర> ��] సహ)సdమ జప� Ö$వó�, ��వలన ఆ$Bzగ� �� )ఎా KంØ�.

�-‐rధ‐rధ : ఆ�!ర� 20 నవ 2095  01:02 > {)క 16 9�F  2096  07:50

     ౼ ౹rÀ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� r�7, �ద� , ధన�, వ�సK�� «ుదల� !¤ �భ�, మ©
¡ఖ�, ¡వర ]�, రతI �� «ుదల� !¤ �భ� సంభ�ంØ�.

�-‐rధ‐Êt : {)క 16 9�F  2096  07:50 > �- 3 �ు 2096  14:52
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     ౼ rÀ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� ఎా�న అనI  ప�ర 7�ల �జన�, క.,� అdzగ� � మ�$
రక K ®త�  అdzగ� �� సంభ�ంØ�.

�-‐rధ‐{)క : �- 3 �ు 2096  14:52 > మంగ 18  ï� 2096  14:24

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ఉతKర �శ� �భ�, ప{uల నష��, B�?@ న�న అa'ర�
సంభ�ంØ�.

�-‐rధ‐ర� : మంగ 18  ï� 2096  14:24 > Ðమ 29 అ¼� 2096  23:52

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� త>� వ áజ¡n , అdzగ� �� మ�$ శoరక కష��,  తK��
�కలత సంభ�ంØ�.

�-‐rధ‐చం)ద : Ðమ 29 అ¼� 2096  23:52 > ఆ�!ర� 6 జన 2097  23:37

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� �öK, ధన� మ�$ సంపbK �భ�, క�� తN bK (కన�
జ�� ంచడ�), మ© ధన �భ�, సరf �ధ�ల �ఖ� � )ఎా KంØ�.

�-‐rధ‐>జ : ఆ�!ర� 6 జన 2097  23:37 > ఆ�!ర� 24 �)బ 2097  06:40

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� ధర� �, r�7, ధన )ఎా K జ-��. pంగ�, అ�I  «ుదల� !¤
వలన �డ, రక K వ�సK� )ఎా K, మ�$ అ�సK�� )ప9ద� సంభ�ంØ�.

�-‐rధ‐BË : ఆ�!ర� 24 �)బ 2097  06:40 > {)క 28 r/ 2097  11:02

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, హ¥tKW భ$ప.ట, B¦ మ�$ అ�సK�ల
వలన భ$� సంభ�ంØ�.

�-‐rధ‐�- : {)క 28 r/ 2097  11:02 > rధ 16 అ¼� 2097  20:15

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ�Bజ� �, íక B�� a'ర� )ఎా KంØ�. B¦ �f B సd� న�,
మం  r�7 మ�$ ���  వృ�7 సంభ�ంØ�.

�-‐rధ‐శ� : rధ 16 అ¼� 2097  20:15 > Ðమ 24 �)బ 2098  22:13

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర� )ప9ద� వలన !త, ®త�  అdzగ� �ల వలన �డ మ�$
అ�క ªప�W ధన నష�� జ-��.

�-‐Êt : Ðమ 24 �)బ 2098  22:13 > శ� 31 జన 2099  19:38

బృహస� & మ0దశB hi1 అంతర�శ  ఫ�త�J

బృహసN b మ©దశ� Êtu అంతర 7శ� ‐
     ‐ ?@ న©�, )భమన�, అR@రతf � సంభ�ంØ�.
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     ‐ సf జ�ల� అ»)ఎా$ vద��, ,)t� మ�$ అనI ద�� ల> కష��, జ�ల� �zధ� Bగల�.
     ‐ �-జ�ల> ¼ప�, B¦> ¼ప�, ధనdశన� మ�$ అdzగ� �� సంభ�ంØ�.
     ‐ W$��, ఎా�'T భ$�, ప�మ��� ల� నష��, మన¡  ంత� �ం0ఉం.�.
     ‐ సf లN ¡ఖ�, ధన)ఎా K, అ'ల �జన�, )EధనI � íక ప-ల �జన� మ�$ ఎాప, ధన� )ఎా KంØ�.
     ‐ B¦¼ప� వలన ధననష��, 'BWర�, అdzగ� �లవలన కష��, బల	న�, తం)0 మ�$
అనI ద�� ల� *f ష�, 9నRక కష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ నర!హన`గ�, ఏ���, �)ర�ల� �ం0ఉం.�. B¦వలన అ»Æ�R�7, వ� వ?$�� �భ�,
ఆu� «ుదల� ప{uల )ఎా K, $వన)పúవలన ధన�,వ�సK�ల �భ� జ-��.
     ‐ *హ�డ సంభ�ంØ�.
     ‐ ·ష Eంb Èర> �ుక లX �న� మ�$ మృt� జ$జప� Ö$వó�.

�-‐Êt‐Êt : Ðమ 24 �)బ 2098  22:13 > ఆ�!ర� 16 9�F  2098  19:28

     ౼ Êtu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� అక?� tKW ఆపద�, *Eంతర గమన�, )దవ� dశన�
సంభ�ంØ�.

�-‐Êt‐{)క : ఆ�!ర� 16 9�F  2098  19:28 > Ðమ 12 �ు 2098  15:02

     ౼ Êtu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� õుXచÓ  *శ¡Kల� భ$�, íక !� వలన ధన నష�� �)త
అdzగ� �, cz�దన, ప{uల ©� సంభ�ంØ�.

�-‐Êt‐ర� : Ðమ 12 �ు 2098  15:02 > �- 29 �ు 2098  16:06

     ౼ Êtu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� �ు)tల� �zధ�, అప మృt� u, పBజ$�, మందr�7
మ�$ �!ద�� సంభ�ంØ�.

�-‐Êt‐చం)ద : �- 29 �ు 2098  16:06 > {)క 27 r/ 2098  01:53

     ౼ Êtu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అనI �న� �ల dశన�, అపi� K, శoర� �డ� r�7
)భ�ుంచడ�, ఆమ !త� వృ�7 సంభ�ంØ�.

�-‐Êt‐>జ : {)క 27 r/ 2098  01:53 > rధ 16 r¬ 2098  23:08

     ౼ Êtu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల వలన W$పడడ�,అ�I  వలన �డ, ¹Øల వలన
భ$� మ�$ శ)tuల వలన )ప9ద� సంభ�ంØ�.

�-‐Êt‐BË : rధ 16 r¬ 2098  23:08 > శ� 6  ï� 2098  02:21

     ౼ Êtu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, మ© ఉప)దవ�, వ�సK� మ�$ �ు)tల
�dశన�, ఎలXప. Bేలశ� ఉం.�.

�-‐Êt‐�- : శ� 6  ï� 2098  02:21 > మంగ 21 అ¼� 2098  13:12

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.
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�-‐Êt‐శ� : మంగ 21 అ¼� 2098  13:12 > ఆ�!ర� 14 0శం 2098  12:36

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

�-‐Êt‐rధ : ఆ�!ర� 14 0శం 2098  12:36 > శ� 31 జన 2099  19:38

     ౼ Êtu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, మ© ఉ*f గ�, �ద�  dశన�, మ© భ$� మ�$
ఎలXప. 'ర� R�7� �ఘI � సంభ�ంØ�.

�-‐{)క : శ� 31 జన 2099  19:38 > ఆ�!ర� 2 అ¼� 2101  19:08

బృహస� & మ0దశB �.R' అంతర�శ  ఫ�త�J

బృహసN b మ©దశ� {)>� అంతర 7శ� ‐
     ‐ ధర� కర� � మ�$ సf జ�ల9వ Ö$ట� ఆస� K ï-��.
     ‐ ఉతKమ �ద�  మ�$ పం0tల?ంగత� � వలన ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 
     ‐ ధన�, !హన� మ�$ Bజ హI �� )ఎా KంØ�, అనW Bజi$ అ��లత ఉం.�.
     ‐ �öKవలన �డ, �öKసంబధ� వలన ధననష��, )పజల *f ష�, �ు)tల �`గ� మ�$ వ� సన�� ఆస� K
ï-��. 
 ‐ !$u, ,ండX అdzగ� ��, కలహ�� మ�$ 9నRక  ంత� సంభ�ంØ�.
     ‐ నర!హన`గ�(పలX�), ఏ���, �)ర�� మ�$ వ�సK�� �� ఎ>� వ, B¦కృప వలన అaక�W
ధన�, మ©¡ఖ�, ´రf �శ� g)తలవలన ధన�భ�, క�� ణ�, త�Xదం).ల> ¡ఖ� ఇవf గల )õమ,
బృహసN b *u�® భ� K, అనI �న�, Ç-u�, YEలల �B� ణ� మ�$ ఎ� I  ,ణ� 'ర� �� జ-��
     ‐ కలహ��, బంÀuల� �zధ�, ~B�  లXల> కష�� క���.
     ‐ కలహ��, B¦వలన అbభ$�, 9మW�� కలహ�, Ðద-ల� �!ద�, �öKలÌల�W
కలహ�� మ�$ ధన�న� �� నcంచడ� సంభ�ంØ�.
     ‐ ధన�న� �ల �భ�, �öK�భ�, BజదరÞ న�, !హన��, ,)త�భ�, ప{వృ�7, మ©¡ఖ�, ఎాట�
!ద� �ల ¡ఖ�, ��f ం¡ల సంKత�, ��ధరక�ల �జన�, బంÀuల� ఎోÆంచడ� «ుదల�
ఫ�త�� )ఎా KంØ�.
     ‐ ధననష��, �öKలవలన ఇవf బ¯ మం�లవలన అపమృt� భ$� సంభ�ంØ�.
     ‐ ·షEంb Èర> �లXఆu మ�$ )బê� �న� Ö$వó�, ��వలన ఆ$Bzగ� �� )ఎా KంØ�.

�-‐{)క‐{)క : శ� 31 జన 2099  19:38 > Ðమ 13 r¬ 2099  03:33

     ౼ {)>� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� �లX �)ర�, �లX వ�సK��, �త� ��, బంWర�,
9æక� �� «ుదల� !¤ �ఖ� � మ�$ అందÁున ~ర�  )ఎా KంØ�. 

�-‐{)క‐ర� : Ðమ 13 r¬ 2099  03:33 > ఆ�!ర� 30 ఆగ 2099  20:20

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuలవలన జf ర�, cz~ర� మ�$
�:ఖ� )ఎా KంØ�. సf లN �భ�� Ö�-�. 

�-‐{)క‐చం)ద : ఆ�!ర� 30 ఆగ 2099  20:20 > {)క 20 నవ 2099  00:17

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� కన�  జ�� ంచడ�, B¦ వలన �భ�, వ�సK��, ఆభరణ��
«ుదల� !¤ )ఎా K, B�� a'ర� సంభ�ంØ�.
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�-‐{)క‐>జ : {)క 20 నవ 2099  00:17 > {)క 15 జన 2100  19:51

     ౼ {)>� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� రక K ®త�  సంబంధ అdzగ� ��, కలహ��, ఒక��క-
ÈT�¼వడ� మ�$ మ©Bేలశ� సంభ�ంØ�.

�-‐{)క‐BË : {)క 15 జన 2100  19:51 > �- 10 r/ 2100  22:11

     ౼ {)>� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, అక?� tKW భ$� క��ట, B¦ మ�$
శ)tuల వలన కష�� సంభ�ంØ�.

�-‐{)క‐�- : �- 10 r/ 2100  22:11 > Ðమ 18 అ¼� 2100  18:55

     ౼ {)>� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అaక ధన )దవ� �ల Bజ� �, వ�సK��, �త� ��,
ఆభరణ��, ఏ���, �)ర�� మ�$ స@ల� )ఎా KంØ�.

�-‐{)క‐శ� : Ðమ 18 అ¼� 2100  18:55 > మంగ 22 9�F  2101  00:02

     ౼ {)>� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� W0ద, ఒంU, �ుక «ుదల�న� )ఎా KంØ�. ఇ��, �ునపN ప,
�uf � «ుదల� !¤ �భ� మ�$ శoర�� ÈంÇ� కష�� �డ ఉం.�.

�-‐{)క‐rధ : మంగ 22 9�F  2101  00:02 > శ� 6 ఆగ 2101  23:34

     ౼ {)>� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ధన�, �� న� ±ుక�  �భ�, B¦ దగ eర అa'ర )ఎా K, ��ప�
వలన ధన �భ� సంభ�ంØ�.

�-‐{)క‐Êt : శ� 6 ఆగ 2101  23:34 > ఆ�!ర� 2 అ¼� 2101  19:08

     ౼ {)>� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� భ$ంకర కష��, అపమృt� u, ఒక*శ� �ం0 మz *శ�న>
bరగడ�, మధ�  మధ� � ఎ,N �న అలN  �భ� క���.

�-‐ర� : ఆ�!ర� 2 అ¼� 2101  19:08 > {)క 21 r¬ 2102  23:47

బృహస� & మ0దశB �a� ' అంతర�శ  ఫ�త�J

బృహసN b మ©దశ� y-� � అంతర 7శ�
     ‐ B¦వలన అa'ర�, 9నమB� ద� మ�$ ఏ�d ఒక పద� p-> �~గ� � )ఎా KంØ�. 
     ‐ )Íమంtల� å ేనహ�, áజ¡n � మ�$ పB)కమ�� వృ�7, *శ� íక జనసÌహ�® అaపత� �
)ఎా KంØ�.
     ‐ సంVన¡ఖ� మ�$ సంVనఉనI b, ,ణ� Îర 7స@ల�ల g)త మ�$ i� K వృ�7 'గల�.
     ‐ ధన�, అ�క రక�ల ప�ర 7��, వ¡Ku� )ఎా KంØ�. ఉVn హ� మ�$ ¡ఖ�� వృ�7 జ-��.
     ‐ శ)tuల® �జ$�, ఆzగ� �భ� జ-��.
     ‐ ధన�భ�, Bజసd� న�, i� K, ఐశf ర� �, !హన��, వ�సK��, ప{u�, నగ� )ఎా KంØ�.
,)త¡ఖ�, �ు)t� మ�$ B¦వలన సరf 'ర� R�7 జ-��.
     ‐ తల� N , జf ర�, సత� ర� ల� �ర�, ఎాపకర� ల� - , ఎలX,N 6 జ�ల� *f ష�, ఆత� బంÀuల�
�`గ�, అక?� tKW ఎో¥X ట� సంభ�ంØ�.
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     ‐ *హ�డ సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·షEంb Èర> ఆ�త� హృద$� చ�uట మ�$ జప�, y-� � ´జÖ$వó�.

�-‐ర�‐ర� : ఆ�!ర� 2 అ¼� 2101  19:08 > Ðమ 17 అ¼� 2101  09:46

     ౼ ఉ·� గ�, ధన నష��, �öK�డ, cz�దన, )h�ామ��� �!ద� «ుదల� అ{భ ఫ�త��
సంభ�ంØ�.

�-‐ర�‐చం)ద : Ðమ 17 అ¼� 2101  09:46 > �- 10 నవ 2101  18:09

     ౼ 9నRక ఉ*f గ�, కలహ�, ధన నష��, మ�వ� ధ, మ��, 9�క� ��, రతI �� «ుదల�న�
�dశన�  సంభ�ంØ�.

�-‐ర�‐>జ : �- 10 నవ 2101  18:09 > ఆ�!ర� 27 నవ 2101  19:14

     ౼ y-� � అంతర 7శ� >¦� )పV� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuల� భ$�, 'BWర� మ© సంకట�
సంభ�ంØ�.
     ౼ శ)tu మ�$ అ�I  వలన �డ «ుదల�న� సంభ�ంØ�.

�-‐ర�‐BË : ఆ�!ర� 27 నవ 2101  19:14 > మంగ 10 జన 2102  15:07

     ౼ y-� � అంతర 7శ� BËu )పV� ంతర 7శ �� Xష�  )ప$క K అdzగ� �, శ)t భ$�, ధన నష��, మ©
భ$� B¦ ¼ప� సంభ�ంØ�.
     ౼ 9నRక వ� ధ సంభ�ంØ�

�-‐ర�‐�- : మంగ 10 జన 2102  15:07 > శ� 18 �)బ 2102  14:09

     ౼ శ)t dశన�, �జ$�, అ»వృ�7, వ�సK��, బంW- నగ� మ�$ రధ� «ుదల�  !హన��
)ఎా KంÖ `గ� క���.

�-‐ర�‐శ� : శ� 18 �)బ 2102  14:09 > rధ 5 ఏ) � 2102  20:29

     ౼ y-� � అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, ప{uల> కష��, 9నRక ఉ*f గ�, మ© అdzగ� �,
అ�I  �)త�ల� అ{భ� సంభ�ంØ�.

�-‐ర�‐rధ : rధ 5 ఏ) � 2102  20:29 > rధ 17 �ు 2102  05:56

     ౼ y-� � అంతర 7శ� rÀ� )పV� ంతర 7శళ� ���  )ఎా K, బంÀ hంధu� ల� కలవడ�, Zజ�  �భ�,
ధdగమన�, ధర�  �భ� మ�$ Bజ సd� న� )ఎా KంØ�

�-‐ర�‐Êt : rధ 17 �ు 2102  05:56 > శ� 3 r/ 2102  07:01

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.
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�-‐ర�‐{)క : శ� 3 r/ 2102  07:01 > {)క 21 r¬ 2102  23:47

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

�-‐చం)ద : {)క 21 r¬ 2102  23:47 > మంగ 20 నవ 2103  23:32

బృహస� & మ0దశB చం.W' అంతర�శ  ఫ�త�J

బృహసN b మ©దశ� చం)�� అంతర 7శ� ‐
     ‐ B¦ హI �ల )ఎా K, B��)గహ� వలన ¡ఖ�ల వృ�7 జ-��.
     ‐ ��ïదp పద�అa'-ల� å ేనహ�, õ-)పbష�� )ఎా KంØ�.
     ‐ �öK¡ఖ�, �öKవలన ఐశf ర� � )ఎా K, ఆభరణ��, వ�సK�� «ుదల� !¤ ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 
     ‐ ఉతKమ�ద�  �f B ధన� మ�$ i� K వృ�7 Çం��.
     ‐ �సంపb ¡ఖ�, గృహ¡ఖ�, !హన¡ఖ� º¤ `గ� క���.
     ‐ B¦ సd� న�, ఐశf ర� �, �öK,)త¡ఖ�, ఎాల� ప�´ర]�జన�, మం కర� �, $శ¡n ,
,)తఎౌ)tలవృ�7, B¦కృప వలన సరf �కర� ��, ధన�భ�, ఎం�మం�� ¡ఖ�, �నధర� �� Ö9
మన¡ం.�.
     ‐  i� K, ధన�, బంÀuల> ©�, �*శ)పgణ�, B¦ pంగ� వం¤!� వలన కష��, అ�Xళ X� కలహ�,
9మW� �`గ� మ�$ త�X� కష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర�న> కష�� సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·షEంb Èర> �Beపఠన� Ö$వó�. 

�-‐చం)ద‐చం)ద : {)క 21 r¬ 2102  23:47 > �- 31 ఆగ 2102  13:46

     ౼ చం)�� అంర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ���, మం  �జన� మ�$ ధన� )ఎా K, B¦ Ö9
సd� న� వలన మ© ¡ఖ�, ���న !¤� �డ మ© �భ�, �öK ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 

�-‐చం)ద‐>జ : �- 31 ఆగ 2102  13:46 > �- 28  ï� 2102  23:33

     ౼ చం)�� అంర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� r�7 వృ�7, మ© సd� న�, బంÀuల� ¡ఖ�, ధdగమన�,
శ)t భ$� మ�$ å ేన�tల ?ంగత� � )ఎా KంØ�.

�-‐చం)ద‐BË : �- 28  ï� 2102  23:33 > Ðమ 11 0శం 2102  00:43

     ౼ చం)�� అంర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� {భ� మ�$ సంపb )ఎా K, Bజ� � వలన ధన� )ఎా KంØ�.

�-‐చం)ద‐�- : Ðమ 11 0శం 2102  00:43 > మంగ 13 �)బ 2103  23:05

     ౼ చం)�� అంర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� వ�సK �భ�, �� �ందరW వృ�7, స�e-u వలన
)బహ� �� న�, Bజ� � మ�$ ఆభరణ�� )ఎా KంØ�.

�-‐చం)ద‐శ� : మంగ 13 �)బ 2103  23:05 > rధ 2 �ు 2103  01:38

      ౼ చం)�� అంర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� మం  z¦� 'నం� వలన !త� ®త� �, )ప$క K ��ష కష��,
ధన�న� �� మ�$ $శ¡n >(i� K�) ©� సంభ�ంØ�.
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�-‐చం)ద‐rధ : rధ 2 �ు 2103  01:38 > మంగ 10 r¬ 2103  01:24

     ౼ చం)�� అంర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ,)�తN bK, అశf  �భ�, ���  )ఎా K, మ© ఉనI b, �లX వ�సK��
మ�$ ధన�న� � «ుదల� !¤ �భ� )ఎా KంØ�.

�-‐చం)ద‐Êt : మంగ 10 r¬ 2103  01:24 > మంగ 7 ఆగ 2103  11:11

     ౼ చం)�� అంర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� )hహ� �ల� సంఘర xన�, అపమృt� u, ¡ఖdశన�, మ�$
అ�I  �)త�ల� కష�� సంభ�ంØ�.

�-‐చం)ద‐{)క : మంగ 7 ఆగ 2103  11:11 > శ� 27 అ¼� 2103  15:09

     ౼ చం)�� అంర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ధdగమన�, మ© ¡ఖ�, కd�  ఉతKbK, ¡ఖ�జన�, అంద��
)õమ «ుదల� {భ ఫ�త�� జ-��.

�-‐చం)ద‐ర� : శ� 27 అ¼� 2103  15:09 > మంగ 20 నవ 2103  23:32

     ౼ చం)�� అంర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� అనI  �భ�, వ�సK )ఎా  K, శ)t నష��, ¡ఖ)ఎా K మ�$ ఎలXప.
�జ$� )ఎా KంØ�.

�-‐>జ : మంగ 20 నవ 2103  23:32 > ఆ�!ర� 26 అ¼� 2104  20:58

బృహస� & మ0దశB R2' అంతర�శ  ఫ�త�J

బృహసN b మ©దశ� >¦� అంతర 7శ� ‐
     ‐ )పVప� ఉద§ంØ�, �!ద�� �జ$� )ఎా KంØ�.
     ‐ 'ర� �)త�� $శ¡n )ఎా K, ~B�  లXలవలన ¡ఖ� )ఎా KంØ�.
     ‐ శoర� బల	న�W, �-Vn హ�, జf ర� వలన �డ, �పK మ�$ తల> అdzగ� ��, శ)tuల�
భ$�ఉం.�. 
     ‐  �ద� , �!హ'ర� ��, )Wమ� మ�$ ��భ� జ-��. ఈసమ$�� సరf 'ర� R�77 జ�ల
బల�, ధన�న� �� మ�$ ఎ�I రక�ల సంపbK )ఎా KంØ�.
     ‐ Î �జన�ల �న�, ఐశf ర� �, {భ�, B¦)õమ, �öK¡ఖ�, ,)త)ఎా K మ�$ ,ణ� Îర 7 సందరÞ న
ఫ�త�� వలన అ�I  ప�� సత
 �త�� ఇవf గలu.
     ‐ తన అంతర 7శ� ధన�న� �, గృహ నష�� మ�$ �)తఅdzగ� �� సంభ�ంØ�.
     ‐ ´Bf ర 7�� అaకనష��, ఉతKBర 7�� ¡ఖ� సంభ�ంØ�.
     ‐ 9నRక ంత మ�$ *హ�డ సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·షEంb Èర> వృషభ� �న� Ö$వó�. 

�-‐>జ‐>జ : మంగ 20 నవ 2103  23:32 > Ðమ 10 0శం 2103  20:47

     ౼ >¦� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� శ)t భ$�, భ$ంకర �zధ�, రక K )?వ� మ�$
మృt� భ$� సంభ�ంØ�.

�-‐>జ‐BË : Ðమ 10 0శం 2103  20:47 > �- 31 జన 2104  00:00
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     ౼ >¦� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� 'BWర�, B¦ మ�$ ధన� �dశన�, అ'ల �జన�,
కలహ��, శ)t భ$� సంభ�ంØ�.

�-‐>జ‐�- : �- 31 జన 2104  00:00 > ఆ�!ర� 16 9�F  2104  10:51

     ౼ >¦� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అ��క�, �ఃఖ�, ఉ*f గ� మ�$ మన?@ ప�
సంభ�ంØ�.

�-‐>జ‐శ� : ఆ�!ర� 16 9�F  2104  10:51 > {)క 9 �ు 2104  10:15

     ౼ ౹>¦� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� $జ9� dశన�, కష��, ధన నష��, మ© భ$�, �కలత,
ఎో¥X ట�,కష�� మ�$ తం)0� సతn ంబంధ� సంభ�ంØ�..

�-‐>జ‐rధ : {)క 9 �ు 2104  10:15 > �- 26 r/ 2104  17:17

     ౼ >¦� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. r�7 dశన� (మంద r�7), ధన©�, శoర�� జf ర�,
వ�సK��, �న� ��, �ు)tల �dశన� సంభ�ంØ�.

�-‐>జ‐Êt : �- 26 r/ 2104  17:17 > rధ 16 r¬ 2104  14:32

     ౼ >¦� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతW 'వడ� వలన Ðమ�ఎోt తన�, �bK � N , ఎాప జన�  అdzగ� �,
అపమృt�  భ$�, B¦ భ$� మ�$ అ�సK�ల� W$�� సంభ�ంØ�.

�-‐>జ‐{)క : rధ 16 r¬ 2104  14:32 > �- 11  ï� 2104  10:06

     ౼ >¦� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� చం��ల వలన కష��, సంకట�, B¦ మ�$ అ�సK�ల
భ$�, అb?ర అdzగ� � మ�$ వమన అdzగ� � సంభ�ంØ�.

�-‐>జ‐ర� : �- 11  ï� 2104  10:06 > ఆ�!ర� 28  ï� 2104  11:11

     ౼ >¦� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� ��ు �భ�, ధన�, సంపb ఆగమన�, మన¡n  సం�ష�W,
�ు)tల సంగb మ�$ అ�I  �)త�ల� ¡ఖ� క���.

�-‐>జ‐చం)ద : ఆ�!ర� 28  ï� 2104  11:11 > ఆ�!ర� 26 అ¼� 2104  20:58

     ౼ >¦� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� దvణ �శ� �భ�, �లX వ�సK��, అలం'ర� మ�$
అ�I  'ర� �ల� R�7 సంభ�ంØ�.

�-‐BË : ఆ�!ర� 26 అ¼� 2104  20:58 > మంగ 22 9�F  2107  10:55

బృహస� & మ0దశB �g1 అంతర�శ  ఫ�త�J

బృహసN b మ©దశ� BËu అంతర 7శ� ‐
     ‐ జ�ల� అ'రణ�W శ)tతf �, Ðద-ల� బంÀuల� �zధ� సంభ�ంØ�.
     ‐ అ�క)ప'ర�ల Bేలశ�ల వలన భ$�, అ�I )ప'ర�ల ఉప)దవ�� ఉద§ంÖ అవ'శ� కల�.
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     ‐ సంVన�న> కష��, ?@ నచలన�, �రg)త� సంభ�ంØ�.
     ‐ అaక వ� $� మ�$ అ�ష�� 'గల� íక మృt� భ$� ఉం.�.
     ‐ `గ�� )õమ సంభ�ంØ�. అంతర 7శ ఆరంభ�� ఐ��లలవర> ధన�న� �ల �భ�, *శ� íక
)Wమ�® అa'ర�, $వf నB¦ దరÞ న�.
     ‐ ఇం�X క�� ణ�, సంపbK, 9dపb, �రg)త�, ,ణ� ,ధర� 'ర� ��, 9t?I న� మ�$ ¡ఖÁున
అ»ష�R�7 )ఎా KంØ�.
     ‐ pంగ�, ఎా��, ఎా�'T భ$�, B¦� �zధ�, ఇం¤ప�ల �ఘI �వలన !� >లత, Ðద-ల�
�zధ�, అ�ళX� ఎో¥X ట�, ఇం�Xఅ{భ'ర� ��, Ç.కలలవలన భ$�, అక?� tKW కలహ�,
\)ద\d� � అdzగ� �� సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర�� hధ� సంభ�ంØ�. 
     ‐ ·ష Eంb Èర> �ుక లX �న� మ�$ మృt� జ$జప� Ö$వó�.

�-‐BË‐BË : ఆ�!ర� 26 అ¼� 2104  20:58 > శ� 7 9�F  2105  08:39

     ౼ BËu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతW Bవడ� వలన 'BWర�, zగ భ$�, d�� �>� ల �ం0
ఆ)క�ుంచడ� మ�$ �ు)త భ$� సంభ�ంØ�.

�-‐BË‐�- : శ� 7 9�F  2105  08:39 > �- 2 r¬ 2105  05:43

     ౼ BËu అంతర 7శ� బృహసN b (�-) )పత� ంతర 7శ� ఎలXప. ఆదర�, ఏ���, �)ర�� మ�$ ధన�
)ఎా KంØ�.

�-‐BË‐శ� : �- 2 r¬ 2105  05:43 > rధ 18 నవ 2105  00:43

     ౼ BËu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� భ$ంకరÁున 'BWర !స�, �ఃఖ� మ© భ$� మ�$
!త� �డల� అdzగ� � «ుదల�న� జ-��.

�-‐BË‐rధ : rధ 18 నవ 2105  00:43 > Ðమ 22 9�F  2106  05:06

     ౼ BËu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ�I  స@ల�ల �ం0 అ�క �ధ�ల �భ�, �öK �f B ��ష
ªప�� �భ�, పర*శ గమన� వలన R�7 సంభ�ంØ�.

�-‐BË‐Êt : Ðమ 22 9�F  2106  05:06 > rధ 12 �ు 2106  08:19

     ౼ BËu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� r�7 dశన�, భ$�, hధ�, ధన ^$�, ఎప. కలహ�
మ�$ ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

�-‐BË‐{)క : rధ 12 �ు 2106  08:19 > మంగ 5 అ¼� 2106  10:38

     ౼ BËu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� `��� º�� భ$�, �)ర�ల dశన�, ఎా�న �జన�,
�öK �dశన�, వంశ�� ×క� సంభ�ంØ�.

�-‐BË‐ర� : మంగ 5 అ¼� 2106  10:38 > �- 18 నవ 2106  06:32

     ౼ BËu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� జf ర అdzగ� �, మ© భ$�, ,)త ఎౌ)tల> Bేలశ�
అపమృt� u మ�$ అ�)గతK సంభ�ంØ�.
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�-‐BË‐చం)ద : �- 18 నవ 2106  06:32 > ఆ�!ర� 30 జన 2107  07:42

     ౼ BËu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ఉ*f గ�, కలహ�,  ంత�, 9న©�, మ© భ$�, తం)0
శoర�� కష�� సంభ�ంØ�.

�-‐BË‐>జ : ఆ�!ర� 30 జన 2107  07:42 > మంగ 22 9�F  2107  10:55

     ౼ BËu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� భగంధW అdzగ� � వలన కష��, రక K తK అdzగ� �ల వలన
కష��, ధన నష��, మ© 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

శ� మ©దశ: మంగ 22 9�F  2107  10:55 > {)క 22 9�F  2126  01:21

 
శ� మ©దశ ఫ�త�
 

�p Zeక ఫ�త�
 

?వన�  రప�W శ� మ©దశ� ఈ )�ం� ):Rన �ధ�W  ఫ�త�� జ-��.
     ౼ శ� మ©దశ�  నI , ïదp ఏ )Wమ�, నగర� ±ుక�  అa'ర� íక సవజ�� )ప�న పద� )ఎా KంØ�
     ౼ ఏ �b7dఆaపత� � �రf �ంచగల-.
     ౼ �న$�, r�7 మ�$ �� న�, �నధర� �ల� -  మ�$ క�]శల� �ల వృ�7 'గల�.
     ౼ ఏ�న )ఎాన స@ల� )ఎా KంØ�. అం�వలన సం�షం క���. 
     ౼ ధన�, బంWర�, వ�సK�� «ుదల� !¤ వలన సంప�I � మ�$ �)ర��, ఏ��� «ుదల�
చt£N �(అనW !:న��) వలన ×»ంt-.
     ౼ *u0 భ� K మ�$ *!ల$�� క¤�ంచడ� º¤� అ»-  ï-��.
     ౼ ºు వంశ�� ఉద7�ంపడ� మ�$ i� K )పbష�� «ుదల�న� వృ�7 Çం��. 
     ౼ >Tంబ ¡ఖ�, పB)కమ�� వృ�7 మ�$ య)త� జ-�Øం.�.
     ౼  ప{u�, ఒంU�, W0ద�, �ుక�, పx>�, వృద7�öK, Î  ప�ర 7�� º¤వలన �భ� )ఎా KంØ�.
 

e-ష ఫల�Jటట
 

శ� ¹చ� మ�$ ·ష$క K�, బల	న� 'వడ� జ-��.
     ౼ cలN  �ద�  �� న�, బల� మ�$ )పVప�� వృ�7 జ-��.
     ౼ అ�క )ప'ర�ల ఆనంద� మ�$ ¡ఖ� p->�.
     ౼ )పయణ� íక �*శ గమన� మ�$ )Wమ�, )ఎాంత�, ;�X  మ�$ సభ� º¤ అ�I ¤� ఆaపత� �
సంభ�ంØ�.
     ౼ ¹ØB�� )పసంగ�, ఎాప కర� � Ö9 Ç.r�7 క���.
     ౼ pంగ� «ుదల� ¹చమ��� ల� కల:� మ�$ ఎో¥X ట� Bగలu.
     ౼  ధన� , ~ర� , సంVన� అనI ద�� �, ప� మ��� � «ుదల� !�� ©� సంభ�ంØ�.
     ౼ �కృతÁున �జన� మ�$ Ç. �ంచన�� సం)క�ుంØ�.
     ౼ శ� �గÕ ల� కల!. అ§నî
     ౼ శ� మ©దశ�  ¡ఖ�� వృ�7 మ�$ õ- )పbష}� సంభ�ంØ�.
     ౼ భ�ల నష��, ప� మ��� �, �öK,)t�, మ�$ అనI ద�� � «ుదల� !�� �zధ�
సంభ�ంØ�. 
     ౼ �� ¡ఖ� మ�$ �öK, ,)t� «ుదల� �భ��
     ౼ బంÀజ�ల� )పbష} జ-��.
     ౼ శ� కృర దృష� ణ అవస@ అ§నî
     ౼ శ� మ©దశ� ¡ఖ� íకఎోuట మ�$ pంగ�, అ�I , �ష�, అa'ర�ల వలన భ$� ఉం.�.
     ౼ సమసK 'ర� �� మ�$ ఉ·� గ�� ©� మ�$ �ఃఖ� 
     ౼ అనI ద�� ల �dశన� సంభ�ంØ�
     ౼ Eoరక కష�� ఆ� 7క  ంత క�� uం.�.
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     ౼ అ�I , pంగ, ఆ$ధ�� మ�$ B¦ వలన భ$�, అ�క )ప'ర�ల సంకట�� సంభ�ంØ�.
     ౼ అపi� K, )ప!స� మ�$ బంÀuల ©� సంభ�ంØ�.
     ౼  B¦W� మం)b పద� )ఎా KంØ�. Bజసd� న� మ�$ 'ర� �)త�� uనI b ఎొందగల-.
     ౼ జ�ల� )పbష}, )పనI త, ఆనంద�, <ర� � వృ�7 'గల�. �-ద7 ప^� !�® �జ$�, �!ద��
i� K మ�$ శ)t dశన� వలన ఆనంద� క���.
     ౼ �öK,)tల వలన మ�$ ప{uల వలన ¡ఖ� క���.

శ�‐శ� : మంగ 22 9�F  2107  10:55 > మంగ 25 9�F  2110  05:24

శ' మ0దశB శ' అంతర�శ  ఫ�త�J'

శ� మ©దశ� శ� అంతర 7శ� ‐
     ‐ శoర�� Ðమ�తన� మ�$ �-Vn హ� ఉం.�.
     ‐ ప�ల� �ఘI �, త>� వధన�, అ,N లఎా� 'వడ� మ�$ )ప!స� సంభ�ంØ�.
     ‐ !త�'ర� అdzగ� �ల� �డ, గ.స�తన� మ�$ అy$వలన మన?@ ప� ఉం.�. 
     ‐ B¦ మ�$ pంగలవలన ధన�న� �ల dశన� జ-��. 
     ‐ �öK వలన మbbరగడ�, సంVన� వలన కలహ�� మ�$ అ�క రక�ల కష��� సంభ�ంØ�.
     ‐ Bజ� �భ�, మ©¡ఖ�, భB� âడûల అ»వృ�7, !హన�ల ¡ఖ�, ఏ���, �)ర��, వ�సK��
«ుదల� !¤ అa'ర�, B¦కృపవలన 9dపb పద�, ప{u� మ�$ )Wమ�ల �భ� జ-��.
     ‐ అంతర 7శ ఆరంభ�� B¦వలన భ$�, �ష�, అ�సK�ల �డ, రక K)?వ�, �ల� , అb?ర� జ-��.
     ‐ అంతర 7శ మధ� � pంగతన� వలన భ$�, *శV� గ�, 9నRక కష�� సంభ�ంØ�. దశ అంత��
)Wమ� ��ల �భ� క���.
     ‐ అపమృt� భ$� ఉం.�.
     ‐ ·ష ప�©ర� Èర> మృt� జ$జప� Ö$వó�. ��వలన శంక-. )పసనI �W ఉం0 అ�I
కష��ల� నcంప|$�.

శ�‐శ�‐శ� : మంగ 22 9�F  2107  10:55 > Ðమ 12  ï� 2107  10:14

     ౼ శ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �దన, ఎో¥X ట� º¤ వలన భ$� మ�$ అ�క �ధ�ల
�ఃఖ� సంభ�ంØ�.

శ�‐శ�‐rధ : Ðమ 12  ï� 2107  10:14 > rధ 15 �)బ 2108  02:03

     ౼ శ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, కలహ�ల భ$�, అనI ఎా¹$�ల �dశన�, ధన
నష��, శ)tభ$� సంభ�ంØ�.

శ�‐శ�‐Êt : rధ 15 �)బ 2108  02:03 > �- 19 ఏ) � 2108  04:20

     ౼ శ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� శ)tuల వలన 'BWర�!స�, Á�ధ�  మంద r�7, 9నRక  ంత�,
భ$� మ�$ కష�� సంభ�ంØ�.

శ�‐శ�‐{)క : �- 19 ఏ) � 2108  04:20 > {)క 19 అ¼� 2108  07:25

     ౼ శ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� మ�రధ R�7, సf జ�ల> {భ�, )పgస�, ప�ల� �భ�
సంభ�ంØ�.

శ�‐శ�‐ర� : {)క 19 అ¼� 2108  07:25 > �- 13 0శం 2108  05:56
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     ౼ శ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� Bజసáజ¡n , మ�$ అa'ర�, ఇం�X  కలహ��, జf ర�,
!� Àల వలన �డ సంభ�ంØ�.

శ�‐శ�‐చం)ద : �- 13 0శం 2108  05:56 > �- 14 9�F  2109  19:29

     ౼ శ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� r�7 �'స�, ��క�, �� మం� ప�ల ఆరంభ�, áజ¡n , అaక
ఖ-F , అ�క �öKల� సంబంధ� సంభ�ంØ�.

శ�‐శ�‐>జ : �- 14 9�F  2109  19:29 > {)క 17 �ు 2109  21:46

     ౼ శ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� áజ¡n  త>� వ 'వడ�, ,)tల> ఆపద�, అ�I  మ�$
శ)tuల� భ$�, !త� మ�$ ®త� � «ుదల� కష��� సంభ�ంØ�.

శ�‐శ�‐BË : {)క 17 �ు 2109  21:46 > మంగ 29 అ¼� 2109  17:20

     ౼ శ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, వ�సK©�, ��ు dశన�, భ$�, �*శ g)త, మ�$
మరణ భ$� సంభ�ంØ�.

శ�‐శ�‐�- : మంగ 29 అ¼� 2109  17:20 > మంగ 25 9�F  2110  05:24

     ౼ శ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� ~ర�  �f B ఇం�X  అEంb (ఇం�X  మ��� � �- పడడ�), 
~ర� � ఎోÆంచడ�� అసమర7త,  కలహ�� మ�$ 9నRక ఉ*f గ� సంభ�ంØ�.

శ�‐rధ : మంగ 25 9�F  2110  05:24 > {)క 2 0శం 2112  08:03

శ' మ0దశB f.' అంతర�శ  ఫ�త�J

శ� మ©దశ� rÀ� అంతర 7శ� ‐
     ‐ Bజఆ?@ న�న )పbష�, ఉ·� గ�� ఉనI b )ఎా KంØ�. 
     ‐ వ� వ?$�� మ�$ !æజ� �� �జ$� ధన�భ� )ఎా KంØ�.
     ‐ పం0tల ?�I ధ� �� ఆనంద�, �ు)tల� �భ�, సత� ర� ల� ఆస� K ï-��.
     ‐ ~B� âడûల� ¡ఖ�, !హన�ల ¡ఖ�, $శ¡n , i� K మ�$ �~గ� �ల� వృ�7 క���.
     ‐ Úంప, జ�r వలన శoర�న> కష�� సంభ�ంØ�.
     ‐ సd� న�, õ-)పbష��, �ద� �భ�, ధdగమన�, !హన�ల ¡ఖ�, $జ��� Ö$ట� ఆస� K,
Bజ`గ� «ుదల�న� సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర¡ఖ�, ఉVn హ�, ఉ�X స�, ఇం�X  క�� ణ�, Îర 7g)తల వలన స�)ద?I న�, !æజ� � వలన
ధన�భ�, ,Bణకధ� �నడ�, అనI �న�, �త� � Î �జన� సంభ�ంØ�.
     ‐ అంతర 7¡శ ఆరంభ�� Bజbలక�, ధన)ఎా K, *శ� మ�$ )Wమ� ±ుక�  అaపత� � సంభ�ంØ�
     ‐ అంతర 7¡శ మధ� � అdzగ� ��, ��లనష��, ఆతృత, మ©భ$� వం¤� మ�$ అంత�� ��
ఇTల� ఉం.�.
     ‐ *హhధ సంభ�ంØ�. 
     ‐ ఊ·ష ప�©ర� Èర> ��] సహ)సdమజప�, అనI �న� Ö$వó�.

శ�‐rధ‐rధ : మంగ 25 9�F  2110  05:24 > Ðమ 11 ఆగ 2110  11:58

     ౼ ౹rÀ� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� r�7, �ద� , ధన�, వ�సK�� «ుదల� !¤ �భ�, మ©
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 ¡ఖ�, ¡వర ]�, రతI �� «ుదల� !¤ �భ� సంభ�ంØ�.

శ�‐rధ‐Êt : Ðమ 11 ఆగ 2110  11:58 > మంగ 7 అ¼� 2110  20:20

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� ఎా�న అనI  ప�ర 7�ల �జన�, క.,� అdzగ� � మ�$
రక K ®త�  అdzగ� �� సంభ�ంØ�.

శ�‐rధ‐{)క : మంగ 7 అ¼� 2110  20:20 > {)క 20 9�F  2111  16:46

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ఉతKర �శ� �భ�, ప{uల నష��, B�?@ న�న అa'ర�
సంభ�ంØ�.

శ�‐rధ‐ర� : {)క 20 9�F  2111  16:46 > {)క 8 �ు 2111  20:30

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� త>� వ áజ¡n , అdzగ� �� మ�$ శoరక కష��,  తK��
�కలత సంభ�ంØ�.

శ�‐rధ‐చం)ద : {)క 8 �ు 2111  20:30 > rధ 29 r¬ 2111  18:43

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� �öK, ధన� మ�$ సంపbK �భ�, క�� తN bK (కన�
జ�� ంచడ�), మ© ధన �భ�, సరf �ధ�ల �ఖ� � )ఎా KంØ�.

శ�‐rధ‐>జ : rధ 29 r¬ 2111  18:43 > {)క 25  ï� 2111  03:04

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� ధర� �, r�7, ధన )ఎా K జ-��. pంగ�, అ�I  «ుదల� !¤
వలన �డ, రక K వ�సK� )ఎా K, మ�$ అ�సK�� )ప9ద� సంభ�ంØ�.

శ�‐rధ‐BË : {)క 25  ï� 2111  03:04 > {)క 19 �)బ 2112  14:16

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, హ¥tKW భ$ప.ట, B¦ మ�$ అ�సK�ల
వలన భ$� సంభ�ంØ�.

శ�‐rధ‐�- : {)క 19 �)బ 2112  14:16 > rధ 29 r/ 2112  16:13

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ�Bజ� �, íక B�� a'ర� )ఎా KంØ�. B¦ �f B సd� న�,
మం  r�7 మ�$ ���  వృ�7 సంభ�ంØ�.

శ�‐rధ‐శ� : rధ 29 r/ 2112  16:13 > {)క 2 0శం 2112  08:03

     ౼ rÀ� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర� )ప9ద� వలన !త, ®త�  అdzగ� �ల వలన �డ మ�$
అ�క ªప�W ధన నష�� జ-��.

శ�‐Êt : {)క 2 0శం 2112  08:03 > �- 11 జన 2114  03:29
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శ' మ0దశB hi1 అంతర�శ  ఫ�త�J

శ� మ©దశ� Êtu అంతర 7శ� ‐
     ‐ Bజi$'BWర!స�, ��కష�Áున �:ఖ�� �0న ప�R@t� సంభ�ంØ�.
     ‐ ¹Ø�, �ర D�� «ుదల�!�� కలహ� మ�$ )ö,)tల� ఎో¥X ట� Bగలu.
     ‐ ధననష��, ఎా.కల� మ�$ !త�, ®త� � «ుదల� అdzగ� �� సంభ�ంØ�.
     ‐ �వRంØ?@ న� వదలడ�, మ©భ$�, ద�)ద�, 'BWరభ$�, )ö,)tలdశన�, $జ9��
అంtí� ఎోBట�, �*శ$ g)త «ుదల�న� )ఎా KంØ�.
     ‐ అంతర 7¡శ ఆరంభ�� ¡ఖ�, ధdగమన�, గంWన� «ుదల� అ�I  Îర 7�ల� ?I న� మ�$
*uళX దరÞ న� 'గల�.
     ‐ అంతర 7శ� ?మర7� �, ��� కr�7, ¡ఖ� మ�$ B¦� å ేనహ� జ-��.
     ‐ అపమృt� భ$�, అ'ల �జన�, Íతజf ర�, అb?ర�, ఎా� 'T, pంగ� «ుదల� !¤ వలన
కష��, ~ర� ,  లXల� �`గ� సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర�� hధ ఉం.� 
     ‐ ·ష�!రణ మ�$ అపమృt� u జరగ>ండ uండ��� �ుక లX� �న� Çయ� వó�.

శ�‐Êt‐Êt : {)క 2 0శం 2112  08:03 > ఆ�!ర� 25 0శం 2112  22:47

     ౼ Êtu అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� అక?� tKW ఆపద�, *Eంతర గమన�, )దవ� dశన�
సంభ�ంØ�.

శ�‐Êt‐{)క : ఆ�!ర� 25 0శం 2112  22:47 > {)క 3 9�F  2113  10:01

     ౼ Êtu అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� õుXచÓ  *శ¡Kల� భ$�, íక !� వలన ధన నష�� �)త
అdzగ� �, cz�దన, ప{uల ©� సంభ�ంØ�.

శ�‐Êt‐ర� : {)క 3 9�F  2113  10:01 > �- 23 9�F  2113  15:47

     ౼ Êtu అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� �ు)tల� �zధ�, అప మృt� u, పBజ$�, మందr�7
మ�$ �!ద�� సంభ�ంØ�.

శ�‐Êt‐చం)ద : �- 23 9�F  2113  15:47 > rధ 26 ఏ) � 2113  09:25

     ౼ Êtu అంతర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� అనI �న� �ల dశన�, అపi� K, శoర� �డ� r�7
)భ�ుంచడ�, ఆమ !త� వృ�7 సంభ�ంØ�.

శ�‐Êt‐>జ : rధ 26 ఏ) � 2113  09:25 > శ� 20 �ు 2113  00:09

     ౼ Êtu అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� అ�సK�ల వలన W$పడడ�,అ�I  వలన �డ, ¹Øల వలన
భ$� మ�$ శ)tuల వలన )ప9ద� సంభ�ంØ�.

శ�‐Êt‐BË : శ� 20 �ు 2113  00:09 > rధ 19 r¬ 2113  17:28

     ౼ Êtu అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, మ© ఉప)దవ�, వ�సK� మ�$ �ు)tల
�dశన�, ఎలXప. Bేలశ� ఉం.�.
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శ�‐Êt‐�- : rధ 19 r¬ 2113  17:28 > Ðమ 11  ï� 2113  16:51

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

శ�‐Êt‐శ� : Ðమ 11  ï� 2113  16:51 > మంగ 14 నవ 2113  19:08

     ౼ Êtu అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� శoర�న> �డ, �ు)tల� సంహ�ంచడ� మ�$ అత� లN  �భ�
సంభ�ంØ�.

శ�‐Êt‐rధ : మంగ 14 నవ 2113  19:08 > �- 11 జన 2114  03:29

     ౼ Êtu అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� అ��క�, మ© ఉ*f గ�, �ద�  dశన�, మ© భ$� మ�$
ఎలXప. 'ర� R�7� �ఘI � సంభ�ంØ�.

శ�‐{)క : �- 11 జన 2114  03:29 > {)క 12 9�F  2117  17:53

శ' మ0దశB �.R' అంతర�శ  ఫ�త�J

శ� మ©దశ� {)>� అంతర 7శ  ఫ�త�� ‐
     ‐ {భ� మ�$ అ{భ�� )ఎా KంØ�.
     ‐ �öK, సంVన�, ఆభరణ�� మ�$ ధన� ±ుక�  )ఎా  K, )Wమ� íక *శ�� )పR�7 జ-��.
     ‐ వ� వ?$� వలన ¡ఖ�, బంÀజ�ల� å ేనహ�, (జనత) మ��� ల వలన )õమ, ,)tల వలన
¡ఖ�, $శ¡n  ïరగడ�, మ�$ శ)tuల dశన� జ-��. 
     ‐ �öK, ,)t�, ధన)ఎా K, శoర� ఆzగ� �, మÑతn వ��, ఇం�X  క� � ణ� మ�$ సంపbK )ఎా KంØ�. 
     ‐ Bజ� �భ�,  మ© ¡ఖ�, B¦ కృప వలన  ¡ఖ)పదÁున అ»ష�R�7, జన� మ�$ B¦ వలన
సd� న�.
     ‐ మం  వ�సK�ల �భ�, ఇతర *శ�ల �ం0 వ�సK��, �లX �)ర�, )బê pరకడ� సంభ�ంØ�.
     ‐ సం�ర వశ� బృహసN b వలన అ��ల�W ¡ఖ� ధన సంపb ఉం.�.
     ‐ శ� అ��ల�W ఉండడ� వలన `గ కర� � )ఎా KంØ�.
     ‐ �öK dశన�, మ�వ� ధ, ?@ న dశన�, �öK మ�$ బంÀuల� Bేలశ�, సంVప�, మ��� ల� ఎో¥X ట�
సంభ�ంØ�.
     ‐ B¦ కృఎా, మ©»ష�R�7, �న�, ధర� �,దg, Îర 7g)త «ుదల� ఫ�త�� E�?K ర 7�, 'వ�  రచన,
��ంత�� �నడ�, �öK, ,)tల� ¡ఖ� మ�$ ఛ)త� మ�$ !హన�� )ఎా KంØ�.
     ‐ �)త �డ, జf ర�� భ$�, >��ర� వలన పతన�, కఎాల� మ�$ (పం.X) దంత�ల � N ,
హృద$� మ�$ Ì)త ండ�ల � N , జల భ$�, మన?@ ప�, ÇT�® �ం0 ప¯ )ప9ద�,
BజదBÕ -� మ��� ల� *f ష� మ�$ సÑద-�� �zధ� సంభ�ంØ�.
     ‐ �త>న> ఆత� Ê Xశ� క���.
     ‐ ఊ·ష Eంb ��ం  �Be *� జప�, �లX ఆu, Ãð� �న� Çయ� వó�. �� వలన ఆ$u మ�$
ఆzగ� � వృ�7 'గల�.

శ�‐{)క‐{)క : �- 11 జన 2114  03:29 > ఆ�!ర� 22 r¬ 2114  21:53

     ౼ {)>� అంతర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� �లX �)ర�, �లX వ�సK��, �త� ��, బంWర�,
9æక� �� «ుదల� !¤ �ఖ� � మ�$ అందÁున ~ర�  )ఎా KంØ�. 

శ�‐{)క‐ర� : ఆ�!ర� 22 r¬ 2114  21:53 > మంగ 18  ï� 2114  17:48
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     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuలవలన జf ర�, cz~ర� మ�$
�:ఖ� )ఎా KంØ�. సf లN �భ�� Ö�-�. 

శ�‐{)క‐చం)ద : మంగ 18  ï� 2114  17:48 > Ðమ 24 0శం 2114  03:00

     ౼ {)>� అంతర 7శ� y-� � )పత� ంతర 7శ� కన�  జ�� ంచడ�, B¦ వలన �భ�, వ�సK��, ఆభరణ��
«ుదల� !¤ )ఎా K, B�� a'ర� సంభ�ంØ�.

శ�‐{)క‐>జ : Ðమ 24 0శం 2114  03:00 > {)క 1 9�F  2115  14:15

     ౼ {)>� అంతర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� రక K ®త�  సంబంధ అdzగ� ��, కలహ��, ఒక��క-
ÈT�¼వడ� మ�$ మ©Bేలశ� సంభ�ంØ�.

శ�‐{)క‐BË : {)క 1 9�F  2115  14:15 > �- 22 ఆగ 2115  02:00

     ౼ {)>� అంతర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� �öKల� ఎో¥X ట�, అక?� tKW భ$� క��ట, B¦ మ�$
శ)tuల వలన కష�� సంభ�ంØ�.

శ�‐{)క‐�- : �- 22 ఆగ 2115  02:00 > �- 23 జన 2116  07:08

     ౼ {)>� అంతర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� అaక ధన )దవ� �ల Bజ� �, వ�సK��, �త� ��,
ఆభరణ��, ఏ���, �)ర�� మ�$ స@ల� )ఎా KంØ�.

శ�‐{)క‐శ� : �- 23 జన 2116  07:08 > {)క 24 r¬ 2116  10:13

     ౼ {)>� అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� W0ద, ఒంU, �ుక «ుదల�న� )ఎా KంØ�. ఇ��, �ునపN ప,
�uf � «ుదల� !¤ �భ� మ�$ శoర�� ÈంÇ� కష�� �డ ఉం.�.

శ�‐{)క‐rధ : {)క 24 r¬ 2116  10:13 > Ðమ 4 జన 2117  06:39

     ౼ {)>� అంతర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ధన�, �� న� ±ుక�  �భ�, B¦ దగ eర అa'ర )ఎా K, ��ప�
వలన ధన �భ� సంభ�ంØ�.

శ�‐{)క‐Êt : Ðమ 4 జన 2117  06:39 > {)క 12 9�F  2117  17:53

     ౼ {)>� అంతర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� భ$ంకర కష��, అపమృt� u, ఒక*శ� �ం0 మz *శ�న>
bరగడ�, మధ�  మధ� � ఎ,N �న అలN  �భ� క���.

శ�‐ర� : {)క 12 9�F  2117  17:53 > మంగ 22 �)బ 2118  17:25

శ' మ0దశB �a� ' అంతర�శ ఫ�త�J

శ� మ©దశ� y-� � అంతర 7శ � ‐
     ‐ శoర�న> ��ష కష�� మ�$ 9నRక Bేలశ� క���.
     ‐ �శF $� í� ప�R@t�, అక?� tKW ఘటన�, మ�$ �¼ప!ద�, 9న©� 'గల�.
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     ‐ �öK, ,)t� మ�$ బంÀuల> కష��� మ�$ శ)tuల సంఖ�  ïరగడ� మ�$ వ� ర 7�W
bరగడ�(భమణ�) జ-��.
     ‐ ధన�న� �ల నష��, B¦వలన మ�$ pంగలవలన మ©భ$�, ఆక�hధ�, హృద$, �)త�ల>
అdzగ� �� సంభ�ంØ�.
     ‐ �త>న> తన $జ9� వలన మ© ¡ఖ�, ఇం�X  క� � ణ� మ�$ సంపbK, ,)Va ¡ఖవృ�7 పలX�,
ప{u�, ఆu�, ఎా�, ï-�, �§� � ఇ�X ప�´ర ]�W ఉం.�.
     ‐ హృద$ అdzగ� �, 9న©�, ?@ న dశన�, మ�వ� ధ ఇష��ు)tల� �`గ�, ఉ·� గ� dశన�,
జf రVప�� �డ, !� >లత, భ$�, దగ e� సంబంÀల మరణ�, ఇష�వ¡Kuల� �`గ� సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర� కష��$క�W uం.�.
     ‐ ·ష ప�©ర� ��ం  y-� � ´జ Ö$వó�.

శ�‐ర�‐ర� : {)క 12 9�F  2117  17:53 > మంగ 30 9�F  2117  02:16

     ౼ ఉ·� గ�, ధన నష��, �öK�డ, cz�దన, )h�ామ��� �!ద� «ుదల� అ{భ ఫ�త��
సంభ�ంØ�.

శ�‐ర�‐చం)ద : మంగ 30 9�F  2117  02:16 > rధ 28 ఏ) � 2117  00:14

     ౼ 9నRక ఉ*f గ�, కలహ�, ధన నష��, మ�వ� ధ, మ��, 9�క� ��, రతI �� «ుదల�న�
�dశన�  సంభ�ంØ�.

శ�‐ర�‐>జ : rధ 28 ఏ) � 2117  00:14 > మంగ 18 �ు 2117  06:00

     ౼ y-� � అంతర 7శ� >¦� )పV� ంతర 7శ� B¦ మ�$ శ)tuల� భ$�, 'BWర� మ© సంకట�
సంభ�ంØ�.
     ౼ శ)tu మ�$ అ�I  వలన �డ «ుదల�న� సంభ�ంØ�.

శ�‐ర�‐BË : మంగ 18 �ు 2117  06:00 > {)క 9 r¬ 2117  07:08

     ౼ y-� � అంతర 7శ� BËu )పV� ంతర 7శ �� Xష�  )ప$క K అdzగ� �, శ)t భ$�, ధన నష��, మ©
భ$� B¦ ¼ప� సంభ�ంØ�.
     ౼ 9నRక వ� ధ సంభ�ంØ�

శ�‐ర�‐�- : {)క 9 r¬ 2117  07:08 > మంగ 24 ఆగ 2117  13:28

     ౼ శ)t dశన�, �జ$�, అ»వృ�7, వ�సK��, బంW- నగ� మ�$ రధ� «ుదల�  !హన��
)ఎా KంÖ `గ� క���.

శ�‐ర�‐శ� : మంగ 24 ఆగ 2117  13:28 > Ðమ 18 అ¼� 2117  11:59

     ౼ y-� � అంతర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� ధన నష��, ప{uల> కష��, 9నRక ఉ*f గ�, మ© అdzగ� �,
అ�I  �)త�ల� అ{భ� సంభ�ంØ�.

శ�‐ర�‐rధ : Ðమ 18 అ¼� 2117  11:59 > Ðమ 6 0శం 2117  15:43

     ౼ y-� � అంతర 7శ� rÀ� )పV� ంతర 7శళ� ���  )ఎా K, బంÀ hంధu� ల� కలవడ�, Zజ�  �భ�,
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 ధdగమన�, ధర�  �భ� మ�$ Bజ సd� న� )ఎా KంØ�

శ�‐ర�‐Êt : Ðమ 6 0శం 2117  15:43 > ఆ�!ర� 26 0శం 2117  21:30

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

శ�‐ర�‐{)క : ఆ�!ర� 26 0శం 2117  21:30 > మంగ 22 �)బ 2118  17:25

     ౼ y-� � అంతర 7శ� {)>� )పV� ంతర 7శ� సమ$�  ?9న� �W ఉం.�. సf లN  �భ�, త>� వ ¡ఖ
సంపbK )ఎా KంØ�.

శ�‐చం)ద : మంగ 22 �)బ 2118  17:25 > ఆ�!ర� 24  ï� 2119  00:37

శ' మ0దశB చం.W' అంతర�¡శ ఫ�త�

శ� మ©దశ� చం)�� అంతర 7¡శ � ‐
     ‐ �-Vn హ�, 9నRక  ంత, )¼ద�, u*f గ� వృ�7 'గల�.
     ‐ బంÀ వర e�� అ»)ఎా$ vద��, �రంతర�, కలహ��, సంVన కష�� మ�$ �పK శ)tuల� ©�
సంభ�ంØ�.
     ‐ ~ర�  (�öK)> మరణ��ం¤ కష�� íక �`గ�, �ఃఖ� సంభ�ంØ�.
     ‐ !తఅdzగ� �� మ�$ �పKఅdzగ� �� «ుదల� !¤ వలన �డ సంభ�ంØ�.
     ‐ �త>న> B¦వలన )�b, B¦ కృప వలన !హన��, వ�సK��, నగ� )ఎా KంØ�.�~గ� �, ¡ఖ�,
9వ>� మ�$  తృ, 9తృ>ల ప^�ల �ం0 ¡ఖ�, ప{uల వృ�7 ¡ఖ�W జ-��.
     ‐ �త>న> �ల కష��, ధనdశన�, త�X, తం)0 �`గ�, È.>, �t- º�� అdzగ� ��
సంభ�ంØ�. ఉ·� గ�� నష��, అ�క ªప��W ధన నష��, సమgసమg� í>ం� �జన�,
ఔషధ�� 9�ంచడ� సంభ�ంØ�. 
     ‐ అంతర 7¡శ ఆరంభ�� ¡ఖ� మ�$ ధdగమన� జ-��.
     ‐ !హన��, వ�సK��, ప{u�, బంÀuల వలన ¡ఖ� త�X, తం)0, ~ర�  «ుదల� !� వలన ¡ఖ�,
ధన �భ�, �ు)t� మ�$ )పúu �f B సరf  ఎౌఖ� �� )ఎా KంØ�.
     ‐ అaక శ$నఅdzగ� �(అaక�W �)దఎోuట), Ðమ�తన�, ¡ఖdశన�, ?@ న)భంశ�, శ)tu  వృ�7
మ�$ �zధ� మ�$ ఇష� బంÀuల� �zధ� సంభ�ంØ�.
     ‐ శoర hధ, Ðమ�తన� వృ�7 'గల�.
     ‐ ఊ·ష Eంb ��ం  �uf ల� Ñమ� �లX�, ఎా�, ï-గనI �, �లX ఆu, Ãð�న� Çయ� వó�
�� వలన ఆ$u, మ�$ ఆzగ� � h�ం.�.

శ�‐చం)ద‐చం)ద : మంగ 22 �)బ 2118  17:25 > Ðమ 11 ఏ) � 2118  22:01

     ౼ చం)�� అంర 7శ� చం)�� )పత� ంతర 7శ� ���, మం  �జన� మ�$ ధన� )ఎా K, B¦ Ö9
సd� న� వలన మ© ¡ఖ�, ���న !¤� �డ మ© �భ�, �öK ¡ఖ� )ఎా KంØ�. 

శ�‐చం)ద‐>జ : Ðమ 11 ఏ) � 2118  22:01 > ఆ�!ర� 15 �ు 2118  15:38

     ౼ చం)�� అంర 7శ� >¦� )పత� ంతర 7శ� r�7 వృ�7, మ© సd� న�, బంÀuల� ¡ఖ�, ధdగమన�,
శ)t భ$� మ�$ å ేన�tల ?ంగత� � )ఎా KంØ�.

శ�‐చం)ద‐BË : ఆ�!ర� 15 �ు 2118  15:38 > rధ 10 ఆగ 2118  09:31
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     ౼ చం)�� అంర 7శ� BËu )పత� ంతర 7శ� {భ� మ�$ సంపb )ఎా K, Bజ� � వలన ధన� )ఎా KంØ�.

శ�‐చం)ద‐�- : rధ 10 ఆగ 2118  09:31 > rధ 26 అ¼� 2118  12:04

     ౼ చం)�� అంర 7శ� బృహసN b )పత� ంతర 7శ� వ�సK �భ�, �� �ందరW వృ�7, స�e-u వలన
)బహ� �� న�, Bజ� � మ�$ ఆభరణ�� )ఎా KంØ�.

శ�‐చం)ద‐శ� : rధ 26 అ¼� 2118  12:04 > �- 26 జన 2119  01:37

      ౼ చం)�� అంర 7శ� శ� )పత� ంతర 7శ� మం  z¦� 'నం� వలన !త� ®త� �, )ప$క K ��ష కష��,
ధన�న� �� మ�$ $శ¡n >(i� K�) ©� సంభ�ంØ�.

శ�‐చం)ద‐rధ : �- 26 జన 2119  01:37 > Ðమ 17 ఏ) � 2119  23:50

     ౼ చం)�� అంర 7శ� rÀ� )పత� ంతర 7శ� ,)�తN bK, అశf  �భ�, ���  )ఎా K, మ© ఉనI b, �లX వ�సK��
మ�$ ధన�న� � «ుదల� !¤ �భ� )ఎా KంØ�.

శ�‐చం)ద‐Êt : Ðమ 17 ఏ) � 2119  23:50 > ఆ�!ర� 21 �ు 2119  17:27

     ౼ చం)�� అంర 7శ� Êtu )పత� ంతర 7శ� )hహ� �ల� సంఘర xన�, అపమృt� u, ¡ఖdశన�, మ�$
అ�I  �)త�ల� కష�� సంభ�ంØ�.

శ�‐చం)ద‐{)క : ఆ�!ర� 21 �ు 2119  17:27 > శ� 26 ఆగ 2119  02:39

     ౼ చం)�� అంర 7శ� {)>� )పత� ంతర 7శ� ధdగమన�, మ© ¡ఖ�, కd�  ఉతKbK, ¡ఖ�జన�, అంద��
)õమ «ుదల� {భ ఫ�త�� జ-��.
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Y�ర ఫ�త�� 

  ¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (16 ఆగ 2019  20:39:21 R 10 9: � 2019 
01:41:02)  
{)>. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  9నRక �దన>, శoర ఒbK0� �� Ö¡Kం�. Eoరక�W
ఆzగ� � h�ం.�.
 
ఆ� 7క�W �� కలR B�. rుw� ÖయB�. í�î అ� �ుu� �I  �a?K §.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-. ఎవ��� అనవసర, చరF �, త�u� ÖయB�, అ� ºు> మ�ంత
శ)tతf �� ïంØV§. సంఘ�� అపi� K క�Ã ఏ ప� ÖయB�.
 
బంÀuల��, ~ర� �� మ�$ ఇతర �öKల�� �)గతKW ÛులW�, í� అనవసర, అ�9d� క�� మ�ంత
శ)tతf � ï-��. Á!�క ��త� చక� W ఉం�లం= ~ర� � అనవసర�W 4డవ� ïT�¼B�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ® అa'-ల వలన W�, )పúతf � �ం0W� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. అ�>నI  ప�
�ర�ర��� ఎ>� W )శ�ుం��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (17 ఆగ 2019  13:01:57 R 17 9: � 2019 
13:02:27)  
y-� � దశమ�నం� )ప�శ�:౼ఇ� మం  'ల�. ఆ� 7క �భ��, ఉనI త పదu�, 'ర� R�7
సంభ�ంØ�.
 
ఉనI త పద� సంఎా�ంt-. ® అa'-ల Ûు,N  మ�$ మం  అవ'E� క���.
 
ఏ� Öప¤�d కలR వØF �. ఏ 'ర� � తలï¤�d కలR వØF �.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� త� సంఎా�?K -. �రవ మB� ద� ï-��. å ేన�tల అ»వృ�7, అ§న !��
�య� �, ® !� �ం0 Ûు,N , అ�¼� ధన�భ� క�గవØF �.
 
ఆzW� »వృ�7, «ుతK� ºుద మం  ఆనంద�$కÁున 'ల� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (26 ఆగ 2019  14:07:05 R 11 9: � 2019 
04:58:55)  
rÀ. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మèX ºు> మం  z¦�I  �¡Kం�. ºు- సం�ష�W ఉం�-.
'ర� R�7 వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ�>నI  సమయం� ºు- అ�I  ప�� చక� �డV-.
 
గృహ�నం� ఆనంద�, సజ D�ల� సహ!స�, అన� �öK ప�చ$�, ఆనంద�, �� వలన �హ� క���.
 
ఆ� 7క�W ఈ 'ల� స�అ§న�. ºు- అ�>నI � ?aం , ధdర Dd Ö$�-.
 
సంఘ�� ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �రవ�ఎొం�, మB� ద� ï-��. మ�ంత ఉVn హ�W ఎా}e �,
సంఘ9వ Ö?K -.
 
మనEÞ ంbW ఉం�-. శ)tdశన�� క��, ºు- Eంb వంతÁున ��త�� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (10 9: � 2019  01:41:02 R 4 అE� 2019 
05:14:05)  
{)>. ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ సమ$�� ÖRన అ,N ల¹I  Î�ఎో§ ఆ� 7క ర^ణ ల»¡Kం�. ఆ� 7క
ప�R@b Ûు-గవ¥�� 'రణ� ల»¡Kం�.
 
ఈ దశ� తల న ప�� �ర��, 'ర� R�7, ºు పరపb ï-��, సంఘ�� ప�>బ0 �� ï-��.
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ºు- వ¡K ఔ�ర� �ల®, ��ద�న>, మం W ú;ంØట>, ��Áన ఆభరw� È�Y� Ö$ట$ం�
)శద7 వ�?K -.ఇÜX సంఎా�ంØ>ం�మ� ఆ�చన వ¡Kం�.
 
సంఘపర�W మం  'ల�. అంద� మనI న�, సహ`గ� ల»?K §.
 
అన� �öK ప�చ$� క���, Á!�క ��త� చక� W ?��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (11 9: � 2019  04:58:55 R 29 9: � 2019 
12:55:32)  
rÀ. ఏ'దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� 'ర� R�7 మ�$ ధన�భ�, అ�I  îటX �ం0 ºు> ధన�
అం��. వృbK వ� వ©ర�ల��, �జ��తం�� ధన �భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల> మం  'ల�,
అ�I ం¥ జ$�, Ö$ ప�$ం� ఉÎK-]� అuV-. 
 

 
ఆzగ� � h�ంTం�, Eంb �వన�� గ.,V-, అంద�� å ేన©~వ�� Ûు��V-.
 
గృహ�నం� Eంb, గృహ�� ఆనంద�, {భ!ర K �ం¥-, వ¡K �భ�, �ఖ� Áున �వన�� గ.,V-.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��. అన� �öK ప�చ$�, ºు సf ~వ� వలన అంద- ºు వదp Ö-V-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (17 9: � 2019  13:02:27 R 18 అE� 2019 
01:02:40)  
y-� � ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ధd�$�, సంఘ�� i� K�, ఆ� 7'»వృ�7� ïంØ�.
 
ఈ దశ ఉనI త పదu� ?aంØట> మం �. వృbK వ� వ©ర�ల� ºు ?@ న� ï-��, ® అa'-ల
Ûు,N � ఎొందగల-.
 
ఆzW� »వృ�7 మ�$ గృహ�నం� ¡ఖEంt�, ఆనందమ$�W ఉండవØF �.
 
గృహ�నం� {భ'ర� �� మ�ంత ఆనంద�� ఇØF �.  ం0 వంట� ఆcంÇద-.
 
«ుతK� ºుద మం  'లమ� ÇపN వØF �.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (25 9: � 2019  06:32:56 R 10 నవ 2019 
14:23:45)  
>¦. పదÈండవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు>, ºు >Tంబ�న> సం�ష��ØF �. R@BR@, Ö$ వృtKల
$ం� ధన�భ� క���. Èంద- Ðదర వర e�ల �ం0 �� ధన�భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల>
మం  సమ$�. ºు� Èంద�� Bబ0� ï-�దల, ఉనI త పద� ల»ంØ�. అ� '>ం� అ�>నI  ప��
´�K మ�ంత �భ�� గ0ంt-.
 
ఇం¥ బ$ట ��త�� Ûు-�దల, సంఘ�� మం õ-, �రవ� క���. ºు- మం  i� K� గ0ం ,
4పN !ర��-.
 
Èంద�� సంVd»వౄ�7 క��, ఇం�X  సం�ష�, ఆనంద� క���. ºు >9-�, Ðద-� మ�ంత
ఆనంద��ÇF ద-.
 
మం  ప�ర 7�ల� ú;ంØ�-, �)గతKW ఆzగ� �� 'ఎా.Èం�-. మ��బÕ ర���, భ$�
í>ం�� ��త� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (29 9: � 2019  12:55:32 R 23 అE� 2019 
23:15:28)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
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 ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (4 అE� 2019  05:14:05 R 28 అE� 2019 
08:31:42)  
{)>. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు)శమ ఫ�త�ల�ØF �. ఎంత ధన �భ�నI � మz Ö�K
అంá ఖ-F  Ö?K -. �*Ígన� ÖR అనవసర, ఖ-F � Ö?K -.
 
ఈ దశ� Èంత మం , Èంత Ç. 9-N � సంభ�ంØ�. ఒం�X  pంగతన� జ-�ట> అవ'శ� ఉనI �.
'u� త� �)గతK అవసర�.
 
అ§á గృహ�నం� ¡ఖEంt�, �!�t� శృంWరవంతÁున ��త�� గ.,V-.
 
å ేన�t� �రవ�W వ� వహ�ం , ºు> ఎం� �ు� Ö?K -.
 
9రw$ధ�ల>, అప� tల> �ర�W ఉం��. వ� వ?$�రX> నష�� వÖF  yచన� ఉనI �. 'uన
త� �)గతK అవసర�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (18 అE� 2019  01:02:40 R 17 నవ 2019 
00:51:07)  
y-� � �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ధ నష�� క���, ఆ� 7క �షgల� �)గతKW వ� వహ�ంచవó�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతKW ® అa'-ల� మస� Èనవó�. ® అa'-ల వలన  >� �, ºు- ÖRన
ప�� అa'-� ÛుచF -. అEంb Çందవల�. వృbK వ� వ©ర�ల� మ��బÕ ర� అవసర�. 
 
uర K 9ê� �X  ప� Ö9 !�� ఈ దశ కలRB�. �� �)గతK అవసర�.  
 
సంఘ�� అ)ప�ష}�, అa'-ల��, ఇత-ల�� తగ�.
 
 �ర )పgణ�� Ö$వలR వØF �. '�, అ�>నI  ఫ�త�� ఇవf u.
 
 �)గతKW ÛులW�, )ప9ద�ల> VuనI �.
 
ºు మ�$ >Tంబ ఆzగ� �న> భంగ� !¤�X�. గృహ�� Eంb భ)దతల> �,N  !¤�X�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (23 అE� 2019  23:15:28 R 7 నవ 2019  15:52:57)  
rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
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ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
�ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
ఇవf íu.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (28 అE� 2019  08:31:42 R 21 నవ 2019  12:22:43)  
{)>. లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> వ¡K �ఖ� �� క�గ|$�. ºు ��త�� � 9-N �
సంభవ�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� ల»¡Kం�. Èంత మం�� సంVన`గ� �, సంఘ�� ÈతK వ� >Kల
ప�చ$��, అన� �öK ప�చ$�, బలట అంద- �ుu� �I  �ర�?K -, ºు ?@ § ï-��, ��సవంతÁున
��త�, ����, - కరÁున �జన )ఎా K, ఖo�న వ¡Ku� È�Y� Ö?K -. వ�?K భరw�,
¡గంధ)దవ� ��, అలంకరణ ?9)� మ�$ !హdల È�Y� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆ� 7క�W h�ం.�.
 
 ఆ� 7కపర�W ºు- �లp>� >ం¥-. మం 'ల�.
 
��� -7ల> మం  దశ, చ�uల� Bæ?K -.
 
శ)tuల �ం0 )పgద�నI �. Ç. వ� సన�ల>, Ç. å ేన�tల> �ర�W ఉండవó�. 
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (5 నవ 2019  05:17:22 R 30 O9�  2020 
03:54:50)  
�-. �f Î$�నం� )ఘ�శ�:౼ మం  సమ$�, అ�I ం¥ జ$�, ధన �భ�, వృbK వ� వ©ర��,
వ� వ?$� కలR వØF �.
 
త�f B �నధర� �� Ö?K -. స@ల�� È�Y� Ö?K - í� ఎాత hi� Î-?K -.
 
గృహ�నం� సం�ష�, �!హ )ఎా K, సంVన )ఎా K, వృbK వ� వ©Bల� ®అa'-ల అ�)గహ� ఎొం� �ుగV
!�� ఆదరÞ )ఎా$u� అuV-. 
 
శ)t©�, సంఘ�� ఉనI త ?@ §, �రవ మB� ద� )ఎా KంØ�.
 
మన¡n న Eంb, త�f B మం  r�7� ఆ�చన క��tం�.
 

 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (7 నవ 2019  15:52:57 R 5 /శం 2019 
10:33:19)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (10 నవ 2019  14:23:45 R 25 /శం 2019 
21:28:36)  
>¦. ప�I ండవ ఇంట )ప�శ�:౼ అdzగ� �, Eoరక hధ, �)గతK Î¡¼� ±డల అdzగ� � ï-��.
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 కండX జrÕ �, ఉదర సంబంధÁున !� À� ఎొం��-. ��త�న> �,N  �ÖF  ప�ల> �ర�W
ఉండగల-. ºు� Èంద- �)దí�ు, Çడûకల� వ F  hధ పడV-.
 
ºు వృbK వ� వ©ర�� �� ఇబÕ ం��, hW కÆ�ం  ప� Ö$వలR వ¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´�K
'వ��� ఎ>� వW )శ�ుం��. త� �)గతK� i¡¼�î ºు ఉ·� W�� �,N  వ F  అపi� K ఎొం�ట> అవ'శ�
ఉనI �.
 
అనవసరÁున ఖ-F � Ö$B�, rుణ�� Ö$B�.
 
ఇం�X  ~B�  ,)tల��, Ðద-ల��, బంÀuల�� మం  మన¡� ÛులW�. !�� !·ప!ద�ల>
�గB�. శ)tuల� �zధ�ల> ��, మ�ంత శ)tతf � ïంØ¼B�.
 
Èంద�� �*Ígణ� క�Ã అవ'శ�� ఉనI �. అ§á Èంద�� )పgw� ÖRనపN ¤i అ�>నI
ఫ�త�� దక� క �Bశ> �� అuV-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (17 నవ 2019  00:51:07 R 16 /శం 2019  15:27:41)  
y-� . లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు వృbK మ�$ ��త�� మం  )ప~వ� ì,�. స@ల
9-N �, అa'-ల� 9ట ప¤�ం,�, ఇబÕ ం��, వృbK �షgల� )పá� క )శద7 అవసర�. 
 
ఏ�d ప� తలï¤�d, ఎ>� వ )శ�ుం��, �ర )పgw� సంభ�ంØ�, '� ఫ�త� \న� �, �-Vn హ�,
 
ఆzగ� �® అaక )శద7 ìఎా�. కÜX, |Î మ�$ ఉదర సంబంధ zగ�� క���. అనవసరÁున ఉ*f గ��
)ఎాwంతకమ� ప�� ఈ 'ల�� తలïట��డ�.
 
గృహస@ ��త�� కలహ��, Á!�క ��త��  >� �, అEంb, 9ట ప¤�ం,� «ుతKం ºుద ఈ 'ల��
Eంb క-u అutం�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (21 నవ 2019  12:22:43 R 15 /శం 2019 
17:58:28)  
{)>. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �� �~�I  �¡Kం�. ఈ దశ� గృహ�నం� ºు ��త
~గ?f �ు��, >Tంబ సú� ల�� చక� W ఆనం�?K -. Èంద�� సంVన `గ�నI �.
 
ఆ� 7క పర�W h�ం.�. మ�$ గృహ�నం� ప�R@b ధన �ష$�� Ûు-� అ��. ��Áన వ¡Ku�
మ�$ వ)జ�� �� È�Y� Ö?K -. సంKత� మ�$  )త íఖన�నం� మ>� వ ï-��, ®
అa'-ల  �ం0 í� )పúతf � వలన ºు> �రవ�/మనI న� ఎొం�ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
 ఆzగ� � h�ం.�, Eoరక �ఖ� � కలగవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (5 /శం 2019  10:33:19 R 25 /శం 2019  15:45:31)  
rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
 
ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
�ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
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 ఇవf íu.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (15 /శం 2019  17:58:28 R 9 జన 2020 
04:22:49)  
{)>. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు�� � సం�ష�� )ప?�ంØ�. ºు ఆ� 7క ప�R@b
h�ం0, ధన స©$� ల»¡Kం�.
 
వృbK పర�W కలR వØF �, ºు ?@ § ï-��, అa'ర� ºు Öt�X � వ¡Kం�. ºు- ÖRన 'ర� �� ºు>
�~�I  Ö�-?K §.
 
బ$ట ºు �రవ� ï-�tం�. అ�I  భ$��, hధ� �ల��. ºు సహ ఉ·� ��, ��Rన !-
ºు$ం� మం W వ� వహ�ం , ºు> సహ$ం Ö?K -. å ేన�tల అ»వృ�7 మ�$ శ)t జ$�
క�గవØF �. 
 
గృహ�నం� ºు ప�>బ0 ï-��, Ðదర వర e�� ºు- ���?K -. ÈతK వ�?K � ధ�ంØట, - కరÁున
�జన� Ö$�-, �వభ� K ï-��, ,ణ�  'ర� �� Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� >�-�. ఈ సమ$�� సంVన `గ� �
క�గవØF �.
 
అ§á, ఈ సమ$� అంద�� మం � '�. Èంద�� ధన నష��, వృbK వ� వ©ర�ల� సంభవ�, ºు
శ)tu� �ుu� �I  ఆపదల> �� Ö?K -. ఎవ��� !దనల>, త�uల> �గ>ం�, �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (16 /శం 2019  15:27:41 R 15 జన 2020 
02:07:59)  
y-� � �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� Î)వÁున ఆ� 7క ఇబÕ ం��, అ�>నI  ప�� �ర�రu. ధన
నష��, వ� వ?$� Ö9 !�� ఇబÕ ం�� క���.
 
)ఎాణ Äb ఎ>� వW ఉం.�. �ందరW ¼ప� �ØF Èం�-. `చd శ� K వలన È�I  అaక ఆ�చన�
ఇబÕ ం�� �ØF Èం�-. 
 
z¦ !o ప�� Ö$ట �� కష��W అ� ంØ�.
 
క�ల $ం� )శద7 ìఎా�. cz�దన క�గవØF �.  
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (25 /శం 2019  15:45:31 R 13 జన 2020 
11:34:35)  
rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (25 /శం 2019  21:28:36 R 8 ;.బ 2020  03:51:44)  
>¦. «ుద¤ )గహ�� )ప�శ�:౼ ��� మంగళ)గహ� అ� �డ అం¥-. ఈ )గహ )ప~వ�Ö ఇబÕ ం��
క���. Ö$ వృtKల$ం�  >� �. అ�>నI  'లం� Ö$వలRన ప�� ´�K Ö$í-. ఈ దశ�
ÈతK ప�� )ఎారం»ంØట మం �'�. ఉ·� గ¡K� ®అa'-ల��, )పúతf  �~Wల�� !·ప!ద�ల>
�గవ�p.ºు� Èంద�� పదuల� 9-N  సంభవ�.
 
శతృuల� �)గతW ÛులW�, í� !- ºు> ఆపద� క��?K -.
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ధన నష��, �ుత�W ఖ-F  Ö$ట మం �.
 
)పgణ సంభవ�, ��త�® �ర� K మ�$ �Bశ క���. రక KఎోT, ఉదర సంబంధ !� À� క���.
 
 మం��ం. ?9)�, �-W ఉనI  వ¡Ku�, �0, జంtu�, �ష� వం¤ వ¡Kuల> �ర�W ఉం.ట
�� మం �.
 
ఈ సమ$�� ఎం� మ� �బÕ ర� అవసర�. అనవసర, Äb, �-Vn హ�న> )Vu ఇవf B�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (9 జన 2020  04:22:49 R 3 ;.బ 2020 
02:17:53)  
{)>. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆ� 7కపర�W h�ం.�. ºు> ధన �ష$�� మం  దశ,
వ� వ?$�రX> మం  �భ� సంభ�ంచవØF �.
 
గృహ�నం� �ఖ� Áున సం~షణ� జ��, ��త ~గ?f �ు మ�$  లXల� మం  సమg�I  గ.,V-.
మం  వ�?K భరw�, ¡గంద)ద!� � !0, మం  �జన� Ö?K -.
 
సంఘ�� 2� b ï��, �� మం� å ేన�tల� ఎొం�V-. !�� ºు- ��ద g)త Ö?K -, అన� �öK�
��ద� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ��ప¤కం= ఎ>� వW ఉVn హ�W ఉం¥-. వ¡K�భ� త�f B ��సవంతÁున
��త�� గ.పవØF �. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (13 జన 2020  11:34:35 R 31 జన 2020 
02:53:13)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (15 జన 2020  02:07:59 R 13 ;.బ 2020 
15:03:27)  
y-� . తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼వృbK !� ఎార�� కలR వØF �. గృహ�నం� Eంb, ఉనI త పదu�
ల»ంØట> అవ'శ�నI �. )పúతf � ºు ప�� �� Kం  �ుu� �I  �ర�ంØ�.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� తల� öf క�ంÇద-. å ేన�t�, బంÀవర e�� Ölత� F , ºు శ)tతf
dశన�న> �డN .�-.
 

 
ఆzగ�  �భ�, Eoరక, 9నRక �ఖ� �, ధన�భ�, మం  ఉVn హ� క���.
 
 
 
  లX� ఆనంద���p-, «ుతKం ºుద మం  'ల�.
 
¨3ర�నంW శ' 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (24 జన 2020  09:56:06 R 29 ఏ.<= 2022 
07:53:21)  



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 188

శ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం  'ల�, ఆ� 7క�W h�ం.�. ధన� �� ���W
ల»¡Kం�. ఏ ప� తలï¤�d కలR వØF �. 
 
వ� వ?$�రX>, ¼ళ X ïంపక� వర K>ల> అ��ల సమ$�, ధdర Dన క�గవØF �. ºు� Èంద- R@BR@
È�Y� Ö$�-. «ుతKం ºుద ఆ� 7క పర�W మం  'ల�.
 
�-·� �ల> మం  ఉ·� గవ'శ�� క���. ఉ·� గ¡Kల> ® పదu�, �త� ï-�దల, ఉనI త ?@ §
ఎొం��-. ºు ప��, )శద7�, Ø->తన�� �� K?K -.
 
సంఘ�� మం  õ- సంఎా�ంØ Èనగల-. ºు� Èంత మం� తమ �ంద ప�� Ö$ట> 9వ>ల�
�$�ుంÇద-. ºు> !'F tర� �� ఎొందగల-. ఆzగ�  �భ�, ఉVn హ�W ఉం�-. ఆనంద�W
ఉం�-. గృహ�� ¡ఖEంt�, Á!�క ��త� ¡ఖ�W ఉం.�. Ðదర వర e�, సంVన� ºు>
Ö·.W ఉం�-. శ)tతf � నcం , మం  'ల� కలR వØF �. )పgణ�� సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (31 జన 2020  02:53:13 R 7 ఏ.<= 2020 
14:22:54)  
rÀ. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు ��త�� మం  అ»వృ�7� క��¡Kం�. ఏప� తలï¤�d,
�జ$�� ?a?K -, సంఘ�� ºు �రవ మB� ద� ï��, ?@ § ï-��.
 
ఆ� 7క�భ�, R@BR@ È�Y�, ధన �భ� క���. ��త ~గ?f �ు �ం0 �� ధన �భ� í� అన� �öK వలన
ధన�భ� క���.
 
గృహ�నం� సంVన `గ� �, ºు త�X గరf ప¯ �ధ�W ºు- )పవ�?K -. ºు ఇం�X � !� �జg�� ºు-
ఆదరÞ )ఎా$� అuV-.
 
సజ D�ల� సహ!స� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (3 ;.బ 2020  02:17:53 R 29 ;.బ 2020 
01:33:06)  
{)>. పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� సమ$�� ���ల� గ.,V-. ఆ� 7కపర�W మం 
'ల�, ధdర Dన hW Ö?K -.
 
)పúతf  రంగ పo^� )!RనUౖ Xá ఉÎK-]� 'వ��� అవ'శ� ఉనI �.
 
ఉ·� గ¡Kల> )పÛూష�X, సంఘ�� ఉనI త ?@ §, ºు 9I �t�, ïదp� మ�$ �-u� �� ºు $ం�
చక� Ôన సf ~వ�� ఉం�-.
 
దగ e� !�� సంబంధ hంధ!� � ï-�V§. అన� �öK� సంపర� � ï-��. సంVన `గ� � í� ÈతK
!�� ఇం¤� �ØF ట సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�, - కరÁున �జన�, ధన�భ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (8 ;.బ 2020  03:51:44 R 22 O9�  2020 
14:40:02)  
>¦� �f Î$ )గహ�� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� న£��I  �¡Kం�. ��Áన వ¡Ku� pంగతన� జ-�ట>
అవ'శ� ఉనI �. 'uన �)గతK అవసర�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��,  >� �.�, !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�. 9¥X ¯ �ం�
ఆ� ం  9¥X .ట మం �. ఉ·� గ� ¼�N Q అవ'శ� ఉనI �. 'uన, వృbK ఉ·� గ�ల� �)గతK
అవసర�. 
 
ఎాత శతృuల� �)గతK. శ)t వృ�7, �ుగV !�® ఈర x� , అy$ క���. )పúతf  రంగ�� ఉనI  అa'-ల�
�)గతKW ÛులW�. Ç.å ేన�t� ÖR, అ§న !�� ఘర xణల> ��V-.
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¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (13 ;.బ 2020  15:03:27 R 14 O9�  2020 
11:53:39)  
y-� . చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ºు õ-> సంఘ�� ��వ త�e�. వృbK !� ఎార��
మందగమన� Çం��. ఈ దశ� అనవసర �zధ��/9ట ప¤�ం,� అ§న !���, అa'-ల�� ప��
Bu.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
ఈ దశ� �-Vn హ� క���. ఆzగ�  9వ అవసర�.
 
)పgణ� తలï¤�d, ఆcం న ఫ�త�� దక� u.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (29 ;.బ 2020  01:33:06 R 28 O9�  2020 
15:38:03)  
{)>. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> కష�'ల�. �� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. శ)tu�
ï-�V-. !� ఎార�లం� ~గ?f �ు� త�uల> ��V-. ºు శ)tuల� ºు కష�� íకఎో§న� ఒక
ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
 లXల�, ~ర� � అనవసర�W 4డవ� �ØF ¼వ�p. �ర )పgw� ర�p Ö¡È�ట మం �, í� ±డల
)ప9ద�న> �� 'వలR వØF �.
 
శoర�® )శద7 అవసర�, í�î అdzగ� �, మనEÞ ంb íకఎోuట, ఆ)tత, భ$� «ుదల�న� క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�లం�, సఘ��� �)గతKW ÛులW�, í� Çడûõ- వØF �.
 
 అనవసర, చరF �,  >� �X   ప¯ అవ'శ� ఉండవవØF �.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (14 O9�  2020  11:53:39 R 13 ఏ.<= 2020 
20:22:57)  
y-� � పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ ºు ® �� )ప~వ� ì,�. మనEÞ ంb నcంØ�. ధన
వ� $�, వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. అa'-ల� అనవసర �zధ�� ïT�Èనవల�.
 
)పúతf �న> సంబంaం న �షg� �ుu� �I  ఇబÕ ం� ïడV§, శ)t వృ�7 క���. 
 
శoర�® )శద7 అవసర�. ఆzగ�  భంగ�, ¼ప� త� eంØÈన వó�. 
 
 సంVన� వలన  ంత, ,)tల� �zధ�, ~B� , ,)tల ఆzగ� � h�ండ�. మనEÞ ంb క-u అ��. Äb
ï-��.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (22 O9�  2020  14:40:02 R 4 [ు 2020 
20:39:51)  
>¦. తృÎ$ )గహ�� )ప�శ�:౼ మం 'ల� మ�$ ఆ� 7క �భ�. వృbK వ� వ©ర�ల� ధన �భ�,
ఆభరణ�ల È�Y�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ��లత. �ఖ� Áున ప�� �ర�-V§. ÈతK ప�� �డ కలRవ?K §. ఉ·� గ¡Kల>
ప·నI b, �రవ�, ºు- ?aం న �జ$�, ºు> õ-�, మ��బÕ B�I  ïంØtం�.
 
ఆzగ� �భ� ఎం� ఉVn హ�� క�� �ం� వ F న ఇబÕ ం�ల� అaగ�ు?K -. ఉనI త ?@ d� )గ�?K -. 
 
శతృdశన�, మనEÞ ంb.
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�*శ )పgw� క�R Bu.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (28 O9�  2020  15:38:03 R 1 ఆగ 2020 
05:10:28)  
{)>. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �ఖ� �W ఆడ!� వలన ఇబÕ ం�� క���. అన� �öK�
ప�చ$�న> �ర�W ఉం0, ~ర� � చక� W )పవ� KంØట> )ప$bI ంచగల-. ®W {)>. సపKమదశ�
)పgæ¡Kం.ట వలన ఆ.!� ఆzగ� �న> hధ�, అdzగ� �� hధ పడV-. ºు ~ర�  క.,� N , Eoరక
hధ�, మ�$ అEంbW ఉం.ట వం¤ zగ�ల� వ� ధ Çం�tం�.
 

 
ºు Ç.9I �tల వలన ºు> �,N  !¤�Xtంద� ºు- )గ�?K -. అన� �öK 9 I హం ºు> మ�ంత hధ�
�¡Kం�. ఆ.!� త�uల వలన శ)tవృ�7, ఈ సమ$�� మనEÞ ంb í>ం.ట, అలసట మ�$ ¼ప�
వం¤ !¤ వలన ºు- hధ పడV-. ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. రకర'¬న శృంWర సంబంధÁున జrÕ �
Ö$ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �� కలR B� 'ల�. Ç. å ేన�tల>/Ç. ఉ·� గ¡Kల> �ర�W ఉండవó�,
í� !- ºు �జg�� అవz�� క�N ?K -.
 
 అ§á ® అa'-ల వలన í� )పúతf � వలన ºు- �ర�ంపబ.�-.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (30 O9�  2020  03:54:50 R 30 >? 2020
 05:21:43)  
�-. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మం � '�. ఒ.�.>�, ఇబÕ ం��, Ö$ వృtKల $ం�
ధన నష�� మ�$ వృbK నష��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల �ం0 ఇతర ఉ·� �ల �ం0 వ� b1క�.
 
Ðద-ల��, å ేన�tల�� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండగల-. Èంద�� å ేన�t.W�, బంÀuW�
�రమ��-.
 
ºు ±ుక� , ºు ��త ~గ?f �ు ±ుక�  ఆzగ� � మంద�ం  zగ�� సంభవ�, శoర )శమ, ఆతృత �ుu� �I
>ంగ�$�.
 
)పgణ�ల� !§� �$వó�.
 
గృహ�� {భ 'ర� �� Ö$�- í� �!హ� జ-గవØF �. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (7 ఏ.<= 2020  14:22:54 R 25 ఏ.<= 2020 
02:34:18)  
rÀ� పంచమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  క£� లఎా� Ö¡Kం�. ఈ )పá� కÁున 'ల�� ఇం�X � !���,
��త ~గ?f �ు��,  లXల�� !·ప!ద�ల> �గB�. ఎవ��� �-¡W )పవ� KంచB�. అ§న !� దగ eర
మం W మస�¼!�..
 
ఆzగ� భంగ�, ఒం�X  �0ÖR, అdzగ� �న> �� అuV-.
 
 ��త�న> �,N  �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
మనEÞ ంb íక  B>W ఉం�-. ఒం¤ �,N �, అEంb క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��, ��� -7ల> గ.û'ల�, చ�u® మం�ంత )శద7 అవసర�.
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¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (13 ఏ.<= 2020  20:22:57 R 14 [ు 2020 
17:16:06)  
y-� � షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� ఏ ప� ÖRd కలR వØF �. 'ర� �� R�7ంØ�. ధన �భ�,
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��, మం  నడవ0క క���-.
 
ఉనI త పద� ల»ంØ�. ® అa'-ల� Ûు,N  ఎొందగల-.
 
శ)tతf � నcంØ�, ఆzగ�  �భ�, గృహ�నం� �� అంద- ఆzగ� �W ఉం�-.
 
 ® అa'-ల� సంబం�� Ûు�- పడగలu. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (25 ఏ.<= 2020  02:34:18 R 9 [ు 2020 
09:46:53)  
rÀ. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼  ఈ దశ �ు)శమ ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఈ దశ 'ర� R�7�, ��త��
అ»వృ�7� ïంఎొ�¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´రK§ ధd»వౄ�7� క��?K §.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ºు- చక� W ప� Ö?K -. అ�>నI  వ� వ©ర�� ´�K అ��.
 
ఈ 'ల�� సంఘ�� ºు> మం  õ- వ¡Kం�, ºు Ñ� ï-�tం�.
 
ఆzW� »వృ�7, EంÎ$తÁున �వన�, అ§á Èంద�� శ)tuల అ»వృ�7, క£� � సంభ�ంØ�.
 
ధనవ� $�® �� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
)ప9ద� ఎొం  ఉనI  ప�ల> �ర�W ఉండవó�. 
 
 అdzగ� �/ఒం¤ �0 వలన ºు- ఇబÕ ం�ల> �� అ��-.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (4 [ు 2020  20:39:51 R 18 >? 2020 
20:14:42)  
>¦. d�గవ $ం� )ప�శ�:౼ ºు ��త�� కష�'ల�, ఎాత శ)tuల వలన �� ఇబÕ ం��, ఇం¥,
బ$¥ శ)t వృ�7 త�f B కష���, ºు )పవర Kన� �� 9-N  వ¡Kం�.
 
ºు� Èంద- శ)tuల� ఒక ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
ఆzగ� �® �� )శద7 అవసర�. జf ర�, |b� N  «ుద¬న జrÕ � Bవ��� అవ'శ� ఉనI �.
Èంతమం�� ఉదర సంబంధ zగ��, రక K zగ�� �� సంభ�ంØ�.
 
ఆం·ళన, మనEÞ ంb í>ం.ట జ-��.
 
ఇం�X  ºు® ఒbK0, అ§న !�� ఇం�X  కలRÛులR ఉం.ట> )ప$bI ం�� í� మ�ంత క£� లఎా�
అ��-. �రవ మB� దల> భంగ� క�గ>ం� )పవ� Kంచగల-. 
 
R@BR@ È�Y� �షgల> �ర�W ఉండగల-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (9 [ు 2020  09:46:53 R 24 [ు 2020  23:55:14)
 
rÀ. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  ఇబÕ ం�� �� Ö¡Kం�. అdzగ� �, ఒం¤ �,N �, Eoరక
hధల� క��ంØ�.
 
మనEÞ ంb íక అలసట> �� 'గల-. త�f B ఇం�X  అ§న!�� �v�� �ØF >ం¥-. ~B�   లXల�
!·ప!ద�ల> )V�వf B�. అనవసర, �షgల� తల��F  ఇబÕ ం�ల> �� '>ండ ఉం¯టTX
)పవ� Kం��.
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వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��/అడûం>�, )పgw� అ�>నI  ఫ�Vల� ఇవf u, మ�$ ఇబÕ ం�
కర�W ఉం.�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (14 [ు 2020  17:16:06 R 14 >? 2020 
23:53:48)  
y-� � సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ఇబÕ ం�� �0న )పgw� వృbK వ� వ©ర�ల మంద గమన�, ®
అa'-ల��, ?¤ ఉ·� గ¡@ల�� అనవసర�W 4డవ� ïT�ÈనB�.
 
 �� �)గతK అవసర�, í�î �తన శ)tతf � క���.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�¼�  >� �, భ�ష� tK �ర ]gల® ఆశ వ��>ం¥-, అ�>నI  ప�� �ర�రu.
 
~ర� /భర K అdzగ� � �ుu� �I  >�¡Kం�. ºు ఆzగ� � �� �æంØ�. ఉదర ¼శ !� À�, ఆ©ర
�ష$�� �)గతK ?¤ంచవó�. ఆzగ�  భంగ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (24 [ు 2020  23:55:14 R 2 ఆగ 2020 
03:32:07)  
rÀ. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ 'ర�  R�7, ధన�భ�� క��ంØ�. ఏప� తలï¤�d జ$�
R�7ంØ�. ధdర Dన, ధన�భ� క���.
 
మం  �వనJ�� అ�భ�?K -.  లX� �� ºు ఆనంద�న> ·హదపడV-.
 
 సంVన `గ� వలన ºు- మ�ంత ఆనంద�W ఉం�-. ºు  లX� �� ఆనంద�W ఉం�-.
 
ఈ సమ$�� ºు- �� చ�iW ఉం¥-. మం  r�7�, ���W వ� వహ�ం , స�న �ర ]g�
Î¡>ం¥-.  
 
శ)tdశన� క���. !- ºు �¤� తT�¼í-. ��� �. అంద� సహ`గ� ల»¡Kం�.
 
అ§á ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అనవసర, భgల> �� '>ం�, మ� �బÕ ర�� ÛులW�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (14 >? 2020  23:53:48 R 16 >@ 2020 
10:46:59)  
y-� � అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� అంత మం � '�. ధన, ఆzగ�  నషe�, అనవసర ఖ-F �
తగu.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ�¼�  >� �, ® అa'-ల� సమనf $� ఎా¤ం��.
 
గృహ�� 9ట ప¤�ం,ల వలన కలహ��, బంÀuల� మ�$ శ)tuల� అనవసర �zధ�� ప�� Bu.
 
Eoరక ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. అనవసర భ$�, Äb క���. మనEÞ ంb కరu అ��. )ప9��
È� �ØF >ం¥-. బంÀవర e�� ఒక� �ష$� �ుu� �I  ha¡Kం�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (18 >? 2020  20:14:42 R 16 ఆగ 2020 
18:28:44)  
>¦. ఐదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� అంత మం  'ల� '�. ధన వ� $� ï-��. �ుత�W ఖ-F  Ö$ట
మం �.
 
సంVన ఆzగ� భంగ�,  లXల ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. ,)t�� ఘర xణ �ుu� �I  �a¡Kం�.
 
శతృuల� �)గతKW ÛులW�, శతృవృ�7 ºు శ)tu� �ుu� �I  మ�ంత క£� ల> �� Ö$ట>
)ప$bI ంÇద-. �-Vn హ�, జf ర� మ�$ ¹రస�W ఉం.ట జ-��.
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tంత ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. స�న �ధ�W ఔషధ 9వ అవసర�. Èంద�� ��ధ ర'¬న జrÕ �
వØF �. ú;ంÖ ప�B7 ల® అవసర�.
 
ºు� �� అ�¼� 9-N  వ¡Kం�. అనవసరÁున భ$�, Äb, అ§న !రంద�� �ర�W ఉం.ట
జ-��. Èంద- అపi� K �ØF Èం¥-. త,N . ప�� ÖR మ��I  క£� ల> �� 'గల-. ఇం�X  !��
ఘరxణల> �ర�W ఉండగల-.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (30 >? 2020  05:21:43 R 20 నవ 2020 
13:22:37)  
�-. �f Î$�నం� )ఘ�శ�:౼ మం  సమ$�, అ�I ం¥ జ$�, ధన �భ�, వృbK వ� వ©ర��,
వ� వ?$� కలR వØF �.
 
త�f B �నధర� �� Ö?K -. స@ల�� È�Y� Ö?K - í� ఎాత hi� Î-?K -.
 
గృహ�నం� సం�ష�, �!హ )ఎా K, సంVన )ఎా K, వృbK వ� వ©Bల� ®అa'-ల అ�)గహ� ఎొం� �ుగV
!�� ఆదరÞ )ఎా$u� అuV-. 
 
శ)t©�, సంఘ�� ఉనI త ?@ §, �రవ మB� ద� )ఎా KంØ�.
 
మన¡n న Eంb, త�f B మం  r�7� ఆ�చన క��tం�.
 

 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (16 >@ 2020  10:46:59 R 16 ఆగ 2020 
19:11:15)  
y-� � నవమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� కలR B�. అప�ంద�, ?@ న చలన�, మనEÞ ంb pరక�.
 
వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. �Bశ క���, í�ఎో� అప�ంద�, c^� అ�భ�ంt-,
)ప9�ల> �ర�W ఉం.ట మం �
 
ºు> BవలRన ఎాత hi� Bu. ధన నష��, అనవసర ఖ-F � వల�. �-uల� అ»)ఎా$ v��,
గృహ�నం� కలహ��, å ేన�tల� Áర� క�గవØF �.
 
ఆzగ� ® )శద7 ìపగల-, ¹రస� సంభ�ంØ�, మనEÞ ంb ఉండ�.
 
అ§నపN ¤�, మం  ప�� Ö$ట> )ప$bI ంÇద-, )పgw� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (1 ఆగ 2020  05:10:28 R 1 9: � 2020 
02:03:39)  
{)>. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ºు> ��, ÖRన జrÕ ల�
నం0 á-È�, ఆzగ� �W ఉం¥-. ఇ�XW�, స@ల�W� È�Y� Ö$ట> )ప$bI ?K -.
 
ï> X'� అhÕ §� í� అ� � §� మం  సంబంధ� >�-�, త�f B ºు ��త��� )ప�cంÖ ~గ?f �ు
వలన అదృష�� కలR వ¡Kం�. ఈ సమ$�� {)>. ºు )పధమ )గహ�� ఉనI  చం)�� �ం0
)పgæ?K .. �� )ప~వ� Öత అందÁున $వb� ప�చ$� ï-గవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�.
 
 ��� -7� చ�u� Bæ?K -. ºు ���áటల� అంద- �� Kం  �ుu� �I  �రవ మB� దల� �ంÇtKV-.
 
వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ§న!-, å ేన�t� ºు> !� ఎార�� స©$� Ö?K -.
)పúతf రంగ�� ఉనI  ±డల ® అa'-ల� క�9 అవ'శ� ఉం�.
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¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (2 ఆగ 2020  03:32:07 R 17 ఆగ 2020 
08:28:48)  
rÀ. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� rÀ. ºు ±ుక�  నవమ ఇంట �f B )పgణ� Ö$�.
త�f B ºు- జrÕ � ÖR hధ� ప.�-. ఈ )పá� క దశ వలన ºు వృbK వ� వ©ర�ల� అడûం>� మ�$
ఇబÕ ం�� క���. వృbK వ� వ©ర�ల� Çడûõ- B>ం� ఉం¯ం�> )ప$bI ంచవó�. í�î �� hధ
పడవలR ఉంTం�.
 
ఏ�d ప� Ö9 �ం� స�న �)గతK Î¡È� ప� Ö$వó�.
 
�� 'రణ�ల వలన ప� ఒbK0, మనEÞ ంb í>నI TX అ� ¡Kం�.
 
ఈ దశ� ºు> శ)tu� ఆపదల� �?K -. 'uన, �)గతK అవసర�. ఇం�X  !�� మ�$ బంÀuల�
!·ప!ద�ల> �గB�, í� కలహ�� జ-�ట> �� Î$�.
 
ఈ 'ల�� ºు- �� ¼ప�W ఉం0, అ�I ం¥ త,N � ఎంØM ఉం¥-, ఏప� తలï¤�d, ఎ>� వW
)శ�ుంచక తపN �. '�, ప�$ం� ఇష�� íకºు- ప� Ö$-.
 
�ర )పgణ�ల� !§� �$ట మం �, í�î అ� అ�>నI  ఫ�త�ల� ఇవf u మ�$
ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. b� bం0® )శద7 వ�ం  మ� �బÕ ర�� Ûులగవó�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (16 ఆగ 2020  18:28:44 R 4 అE� 2020  10:07:03)
 
>¦. ఆరవ ఇంట )ప�శ�:౼ మం  'ల� వ F ం�. ధdర Dన, ��Áన BÜX, ఆభరw� గ0ంØట,
ఇ�ప/బంW- వర K>ల> అ�¼� �ధ�W ధd�$�, ఉ·� గ¡Kల> ఎ�- ì¡KనI  ఉనI త పద� మ�$
�రవ� అ»¡Kం�. 'ర�  R�&, అ�I  'ర� �� �ర�-�.
 
ఆ� 7క �భ� వలన ¡ఖ సం�£ల� ఆనంద�W ఉం�-. మ� <ర� �� Ûుల� EంbవంతÁున ��త��
గడపగల-.
 
శ)t జ$�, ఎాత ఘర xణ� �ల�V§. ºు- ¼-� Ê¡�  >� >ం= Î-N  ºు Á, ల»¡Kం�. ºు శ)tu�
)పక� > త,N >ం¥-, త�f B ºు> �జ$� ల»¡Kం�. సంఘ�� మ�ంత �రవ� ల»ం , మ�ంత
అa'ర� Ç�§?K -. Èంతమం� ºు� �నధB� � Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ంTం�, ఒం¤� వ F న జrÕ ల¹I  �రమuV§.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (16 ఆగ 2020  19:11:15 R 16 9: � 2020 
19:07:35)  
y-� � దశమ�నం� )ప�శ�:౼ఇ� మం  'ల�. ఆ� 7క �భ��, ఉనI త పదu�, 'ర� R�7
సంభ�ంØ�.
 
ఉనI త పద� సంఎా�ంt-. ® అa'-ల Ûు,N  మ�$ మం  అవ'E� క���.
 
ఏ� Öప¤�d కలR వØF �. ఏ 'ర� � తలï¤�d కలR వØF �.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� త� సంఎా�?K -. �రవ మB� ద� ï-��. å ేన�tల అ»వృ�7, అ§న !��
�య� �, ® !� �ం0 Ûు,N , అ�¼� ధన�భ� క�గవØF �.
 
ఆzW� »వృ�7, «ుతK� ºుద మం  ఆనంద�$కÁున 'ల� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (17 ఆగ 2020  08:28:48 R 2 9: � 2020 
12:02:37)  
rÀ. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మèX ºు> మం  z¦�I  �¡Kం�. ºు- సం�ష�W ఉం�-.
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 'ర� R�7 వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ�>నI  సమయం� ºు- అ�I  ప�� చక� �డV-.
 
గృహ�నం� ఆనంద�, సజ D�ల� సహ!స�, అన� �öK ప�చ$�, ఆనంద�, �� వలన �హ� క���.
 
ఆ� 7క�W ఈ 'ల� స�అ§న�. ºు- అ�>నI � ?aం , ధdర Dd Ö$�-.
 
సంఘ�� ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �రవ�ఎొం�, మB� ద� ï-��. మ�ంత ఉVn హ�W ఎా}e �,
సంఘ9వ Ö?K -.
 
మనEÞ ంbW ఉం�-. శ)tdశన�� క��, ºు- Eంb వంతÁున ��త�� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (1 9: � 2020  02:03:39 R 28 9: � 2020 
01:01:58)  
{)>. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �తన వ�?K �, Eoరక �ఖ� �, వ¡K�భ� మ�$ సం�ష�
క�గవØF �.
 
ధన �భ� మ�$ ఆభరwల È�Y�, !� ఎార�� కలRవ F , అ�>నI  �భ�� గ0?K -.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�>నI  �ధ�న �భ�� గ0?K -.
 
చ�u� జ$�, ఆzగ� � h�ండగల�.
 
గృహ�నం� Ðదర వర e� ��ïనI . íనంతW ºు� మం W వ� వహ�?K -. గృహ�నం� {భ'ర� ��,
tంత �!హ�® �ర ]మ� Î¡Èం¥-. ఈ సమ$�� ºు- తల న వ� � K� సంబంధ� >�� త�f
అదృష�� కలR వ¡Kం�.
 
సంఘప-W ఇ� ºు> మం  'ల�. �తన å ేన�tల ప�చ$�, �వ ÖతనÁ, «ు�eì,V-.
సంKత/ )త రంగ�® ºు- ÖRన మం  ప�ల� �� Kం  సంఘ�� మం  i� K ల»¡Kం�.
 
'ర� R�7 మ�$ శ)tdశన�, చరF � ఫ�?K §. ºు- ఏ చరF ® 9¥X 0d �జ$� ?a?K -. �ర
)పgw� Ö$��� ��కంజ�?K -.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (2 9: � 2020  12:02:37 R 22 9: � 2020 
16:52:33)  
rÀ. ఏ'దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� 'ర� R�7 మ�$ ధన�భ�, అ�I  îటX �ం0 ºు> ధన�
అం��. వృbK వ� వ©ర�ల��, �జ��తం�� ధన �భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల> మం  'ల�,
అ�I ం¥ జ$�, Ö$ ప�$ం� ఉÎK-]� అuV-. 
 

 
ఆzగ� � h�ంTం�, Eంb �వన�� గ.,V-, అంద�� å ేన©~వ�� Ûు��V-.
 
గృహ�నం� Eంb, గృహ�� ఆనంద�, {భ!ర K �ం¥-, వ¡K �భ�, �ఖ� Áున �వన�� గ.,V-.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��. అన� �öK ప�చ$�, ºు సf ~వ� వలన అంద- ºు వదp Ö-V-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (16 9: � 2020  19:07:35 R 17 అE� 2020 
07:05:25)  
y-� � ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ధd�$�, సంఘ�� i� K�, ఆ� 7'»వృ�7� ïంØ�.
 
ఈ దశ ఉనI త పదu� ?aంØట> మం �. వృbK వ� వ©ర�ల� ºు ?@ న� ï-��, ® అa'-ల
Ûు,N � ఎొందగల-.
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ఆzW� »వృ�7 మ�$ గృహ�నం� ¡ఖEంt�, ఆనందమ$�W ఉండవØF �.
 
గృహ�నం� {భ'ర� �� మ�ంత ఆనంద�� ఇØF �.  ం0 వంట� ఆcంÇద-.
 
«ుతK� ºుద మం  'లమ� ÇపN వØF �.
 
¨3ర�నంW �g 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (19 9: � 2020  21:37:24 R 17 O9�  2022 
06:22:23)  
BËu సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం � '�. R@B¡@ల È�Y� �ష$�� �ర�W
ఉం��. í� నష�� !¤íX అవ'శ� ఉండవØF �. '�, అ�¼� ob� వృbK !� ఎార�లం� ధdర Dన
క�గవØF �.
 
గృహ�నం� �z��, �v�ల> �ర�W ఉం.ట మం �. å ేన�tల��, బంÀవర e�!���,
å ేన�tల�� కలR ÛులR Ûు��ట> )ప$bI ంచగల-. పర�öK� కల$ట మం � '�, �� వలన ºు>
అపi� K సంభ�ంచవØF �.
 
అంT zగ�� వØF ట> సంభవ�నI �. ఆzగ� �® )శద7 ìపగల-. ��త~గ?f �ు ఆzగ� � ��
మంద�ంØ�.
 
మం  )పవర Kన� నడØÈనవó�. శ)tu� Áర� వల�. అనవసరÁున  >� �X  పడV-. Çడû õ- �ÖF
పద� Ö$B�..
 
Èంద�� ?@ న చలన� మ�$ ఇబÕ ం�� క�గవØF �. 
 
¨3ర�నంW hi 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (19 9: � 2020  21:37:24 R 17 O9�  2022  06:22:23)  
Êtu లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> ఒక పo4 సమ$�. శ)tuల� �)గతKW ఉండవó�.
 
ఆ� 7క�W �� అంత మం � '� 'ల�. ఖ-F � ï��, t��  ºు Öb� ��వ�. ఎవ� వదp rుణ��
Ö�B�. అ�>నI  ఫ�త�� క�గu. అపi� K �ÖF  ఏప� Öయవల�.
 
ఆzగ�  భంగ�, tంత ©�/)ప9ద� �ÖF  ఏప� Öయవల�.
 
)పEంత�W ఉం.ట> )ప$bI ంచవóన, í�î Eoరక అలసట �ుu� �I  �a¡Kం�. cz�ధన క�గవØF �.
 
గృహ�� అనవసర�W ఎవ��� !·ప!ద�� ప�� Bu. గృహ�� బంÀవర e� !�� �zధ��
క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (22 9: � 2020  16:52:33 R 28 నవ 2020 
07:04:03)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (28 9: � 2020  01:01:58 R 23 అE� 2020 
10:45:06)  
{)>. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  9నRక �దన>, శoర ఒbK0� �� Ö¡Kం�. Eoరక�W
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 ఆzగ� � h�ం.�.
 
ఆ� 7క�W �� కలR B�. rుw� ÖయB�. í�î అ� �ుu� �I  �a?K §.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-. ఎవ��� అనవసర, చరF �, త�u� ÖయB�, అ� ºు> మ�ంత
శ)tతf �� ïంØV§. సంఘ�� అపi� K క�Ã ఏ ప� ÖయB�.
 
బంÀuల��, ~ర� �� మ�$ ఇతర �öKల�� �)గతKW ÛులW�, í� అనవసర, అ�9d� క�� మ�ంత
శ)tతf � ï-��. Á!�క ��త� చక� W ఉం�లం= ~ర� � అనవసర�W 4డవ� ïT�¼B�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ® అa'-ల వలన W�, )పúతf � �ం0W� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. అ�>నI  ప�
�ర�ర��� ఎ>� W )శ�ుం��.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (4 అE� 2020  10:07:03 R 24 /శం 2020 
10:18:31)  
>¦. ఐదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� అంత మం  'ల� '�. ధన వ� $� ï-��. �ుత�W ఖ-F  Ö$ట
మం �.
 
సంVన ఆzగ� భంగ�,  లXల ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. ,)t�� ఘర xణ �ుu� �I  �a¡Kం�.
 
శతృuల� �)గతKW ÛులW�, శతృవృ�7 ºు శ)tu� �ుu� �I  మ�ంత క£� ల> �� Ö$ట>
)ప$bI ంÇద-. �-Vn హ�, జf ర� మ�$ ¹రస�W ఉం.ట జ-��.
 
tంత ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. స�న �ధ�W ఔషధ 9వ అవసర�. Èంద�� ��ధ ర'¬న జrÕ �
వØF �. ú;ంÖ ప�B7 ల® అవసర�.
 
ºు� �� అ�¼� 9-N  వ¡Kం�. అనవసరÁున భ$�, Äb, అ§న !రంద�� �ర�W ఉం.ట
జ-��. Èంద- అపi� K �ØF Èం¥-. త,N . ప�� ÖR మ��I  క£� ల> �� 'గల-. ఇం�X  !��
ఘరxణల> �ర�W ఉండగల-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (17 అE� 2020  07:05:25 R 16 నవ 2020 
06:53:51)  
y-� � �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ధ నష�� క���, ఆ� 7క �షgల� �)గతKW వ� వహ�ంచవó�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతKW ® అa'-ల� మస� Èనవó�. ® అa'-ల వలన  >� �, ºు- ÖRన
ప�� అa'-� ÛుచF -. అEంb Çందవల�. వృbK వ� వ©ర�ల� మ��బÕ ర� అవసర�. 
 
uర K 9ê� �X  ప� Ö9 !�� ఈ దశ కలRB�. �� �)గతK అవసర�.  
 
సంఘ�� అ)ప�ష}�, అa'-ల��, ఇత-ల�� తగ�.
 
 �ర )పgణ�� Ö$వలR వØF �. '�, అ�>నI  ఫ�త�� ఇవf u.
 
 �)గతKW ÛులW�, )ప9ద�ల> VuనI �.
 
ºు మ�$ >Tంబ ఆzగ� �న> భంగ� !¤�X�. గృహ�� Eంb భ)దతల> �,N  !¤�X�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (23 అE� 2020  10:45:06 R 17 నవ 2020 
01:01:59)  
{)>. ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ సమ$�� ÖRన అ,N ల¹I  Î�ఎో§ ఆ� 7క ర^ణ ల»¡Kం�. ఆ� 7క
ప�R@b Ûు-గవ¥�� 'రణ� ల»¡Kం�.
 
ఈ దశ� తల న ప�� �ర��, 'ర� R�7, ºు పరపb ï-��, సంఘ�� ప�>బ0 �� ï-��.
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ºు- వ¡K ఔ�ర� �ల®, ��ద�న>, మం W ú;ంØట>, ��Áన ఆభరw� È�Y� Ö$ట$ం�
)శద7 వ�?K -.ఇÜX సంఎా�ంØ>ం�మ� ఆ�చన వ¡Kం�.
 
సంఘపర�W మం  'ల�. అంద� మనI న�, సహ`గ� ల»?K §.
 
అన� �öK ప�చ$� క���, Á!�క ��త� చక� W ?��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (16 నవ 2020  06:53:51 R 15 /శం 2020  21:32:08)  
y-� . లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు వృbK మ�$ ��త�� మం  )ప~వ� ì,�. స@ల
9-N �, అa'-ల� 9ట ప¤�ం,�, ఇబÕ ం��, వృbK �షgల� )పá� క )శద7 అవసర�. 
 
ఏ�d ప� తలï¤�d, ఎ>� వ )శ�ుం��, �ర )పgw� సంభ�ంØ�, '� ఫ�త� \న� �, �-Vn హ�,
 
ఆzగ� �® అaక )శద7 ìఎా�. కÜX, |Î మ�$ ఉదర సంబంధ zగ�� క���. అనవసరÁున ఉ*f గ��
)ఎాwంతకమ� ప�� ఈ 'ల�� తలïట��డ�.
 
గృహస@ ��త�� కలహ��, Á!�క ��త��  >� �, అEంb, 9ట ప¤�ం,� «ుతKం ºుద ఈ 'ల��
Eంb క-u అutం�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (17 నవ 2020  01:01:59 R 11 /శం 2020 
05:17:03)  
{)>. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు)శమ ఫ�త�ల�ØF �. ఎంత ధన �భ�నI � మz Ö�K
అంá ఖ-F  Ö?K -. �*Ígన� ÖR అనవసర, ఖ-F � Ö?K -.
 
ఈ దశ� Èంత మం , Èంత Ç. 9-N � సంభ�ంØ�. ఒం�X  pంగతన� జ-�ట> అవ'శ� ఉనI �.
'u� త� �)గతK అవసర�.
 
అ§á గృహ�నం� ¡ఖEంt�, �!�t� శృంWరవంతÁున ��త�� గ.,V-.
 
å ేన�t� �రవ�W వ� వహ�ం , ºు> ఎం� �ు� Ö?K -.
 
9రw$ధ�ల>, అప� tల> �ర�W ఉం��. వ� వ?$�రX> నష�� వÖF  yచన� ఉనI �. 'uన
త� �)గతK అవసర�.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (20 నవ 2020  13:22:37 R 6 ఏ.<= 2021 
00:24:30)  
�-. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మం � '�. ఒ.�.>�, ఇబÕ ం��, Ö$ వృtKల $ం�
ధన నష�� మ�$ వృbK నష��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల �ం0 ఇతర ఉ·� �ల �ం0 వ� b1క�.
 
Ðద-ల��, å ేన�tల�� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండగల-. Èంద�� å ేన�t.W�, బంÀuW�
�రమ��-.
 
ºు ±ుక� , ºు ��త ~గ?f �ు ±ుక�  ఆzగ� � మంద�ం  zగ�� సంభవ�, శoర )శమ, ఆతృత �ుu� �I
>ంగ�$�.
 
)పgణ�ల� !§� �$వó�.
 
గృహ�� {భ 'ర� �� Ö$�- í� �!హ� జ-గవØF �. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (28 నవ 2020  07:04:03 R 17 /శం 2020  11:37:45)  
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rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
 
ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
�ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
ఇవf íu.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (11 /శం 2020  05:17:03 R 4 జన 2021  05:03:51)  
{)>. లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> వ¡K �ఖ� �� క�గ|$�. ºు ��త�� � 9-N �
సంభవ�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� ల»¡Kం�. Èంత మం�� సంVన`గ� �, సంఘ�� ÈతK వ� >Kల
ప�చ$��, అన� �öK ప�చ$�, బలట అంద- �ుu� �I  �ర�?K -, ºు ?@ § ï-��, ��సవంతÁున
��త�, ����, - కరÁున �జన )ఎా K, ఖo�న వ¡Ku� È�Y� Ö?K -. వ�?K భరw�,
¡గంధ)దవ� ��, అలంకరణ ?9)� మ�$ !హdల È�Y� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆ� 7క�W h�ం.�.
 
 ఆ� 7కపర�W ºు- �లp>� >ం¥-. మం 'ల�.
 
��� -7ల> మం  దశ, చ�uల� Bæ?K -.
 
శ)tuల �ం0 )పgద�నI �. Ç. వ� సన�ల>, Ç. å ేన�tల> �ర�W ఉండవó�. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (15 /శం 2020  21:32:08 R 14 జన 2021 
08:14:48)  
y-� � �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� Î)వÁున ఆ� 7క ఇబÕ ం��, అ�>నI  ప�� �ర�రu. ధన
నష��, వ� వ?$� Ö9 !�� ఇబÕ ం�� క���.
 
)ఎాణ Äb ఎ>� వW ఉం.�. �ందరW ¼ప� �ØF Èం�-. `చd శ� K వలన È�I  అaక ఆ�చన�
ఇబÕ ం�� �ØF Èం�-. 
 
z¦ !o ప�� Ö$ట �� కష��W అ� ంØ�.
 
క�ల $ం� )శద7 ìఎా�. cz�దన క�గవØF �.  
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (17 /శం 2020  11:37:45 R 5 జన 2021 
03:54:59)  
rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
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¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (24 /శం 2020  10:18:31 R 22 ;.బ 2021 
04:36:14)  
>¦. ఆరవ ఇంట )ప�శ�:౼ మం  'ల� వ F ం�. ధdర Dన, ��Áన BÜX, ఆభరw� గ0ంØట,
ఇ�ప/బంW- వర K>ల> అ�¼� �ధ�W ధd�$�, ఉ·� గ¡Kల> ఎ�- ì¡KనI  ఉనI త పద� మ�$
�రవ� అ»¡Kం�. 'ర�  R�&, అ�I  'ర� �� �ర�-�.
 
ఆ� 7క �భ� వలన ¡ఖ సం�£ల� ఆనంద�W ఉం�-. మ� <ర� �� Ûుల� EంbవంతÁున ��త��
గడపగల-.
 
శ)t జ$�, ఎాత ఘర xణ� �ల�V§. ºు- ¼-� Ê¡�  >� >ం= Î-N  ºు Á, ల»¡Kం�. ºు శ)tu�
)పక� > త,N >ం¥-, త�f B ºు> �జ$� ల»¡Kం�. సంఘ�� మ�ంత �రవ� ల»ం , మ�ంత
అa'ర� Ç�§?K -. Èంతమం� ºు� �నధB� � Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ంTం�, ఒం¤� వ F న జrÕ ల¹I  �రమuV§.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (4 జన 2021  05:03:51 R 28 జన 2021 
03:29:42)  
{)>. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �� �~�I  �¡Kం�. ఈ దశ� గృహ�నం� ºు ��త
~గ?f �ు��, >Tంబ సú� ల�� చక� W ఆనం�?K -. Èంద�� సంVన `గ�నI �.
 
ఆ� 7క పర�W h�ం.�. మ�$ గృహ�నం� ప�R@b ధన �ష$�� Ûు-� అ��. ��Áన వ¡Ku�
మ�$ వ)జ�� �� È�Y� Ö?K -. సంKత� మ�$  )త íఖన�నం� మ>� వ ï-��, ®
అa'-ల  �ం0 í� )పúతf � వలన ºు> �రవ�/మనI న� ఎొం�ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
 ఆzగ� � h�ం.�, Eoరక �ఖ� � కలగవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (5 జన 2021  03:54:59 R 25 జన 2021 
16:30:34)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (14 జన 2021  08:14:48 R 12 ;.బ 2021 
21:12:15)  
y-� . తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼వృbK !� ఎార�� కలR వØF �. గృహ�నం� Eంb, ఉనI త పదu�
ల»ంØట> అవ'శ�నI �. )పúతf � ºు ప�� �� Kం  �ుu� �I  �ర�ంØ�.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� తల� öf క�ంÇద-. å ేన�t�, బంÀవర e�� Ölత� F , ºు శ)tతf
dశన�న> �డN .�-.
 

 
ఆzగ�  �భ�, Eoరక, 9నRక �ఖ� �, ధన�భ�, మం  ఉVn హ� క���.
 
 
 
  లX� ఆనంద���p-, «ుతKం ºుద మం  'ల�.
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¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (25 జన 2021  16:30:34 R 4 ;.బ 2021 
22:58:00)  
rÀ. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు ��త�� మం  అ»వృ�7� క��¡Kం�. ఏప� తలï¤�d,
�జ$�� ?a?K -, సంఘ�� ºు �రవ మB� ద� ï��, ?@ § ï-��.
 
ఆ� 7క�భ�, R@BR@ È�Y�, ధన �భ� క���. ��త ~గ?f �ు �ం0 �� ధన �భ� í� అన� �öK వలన
ధన�భ� క���.
 
గృహ�నం� సంVన `గ� �, ºు త�X గరf ప¯ �ధ�W ºు- )పవ�?K -. ºు ఇం�X � !� �జg�� ºు-
ఆదరÞ )ఎా$� అuV-.
 
సజ D�ల� సహ!స� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (28 జన 2021  03:29:42 R 21 ;.బ 2021 
02:22:23)  
{)>. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు�� � సం�ష�� )ప?�ంØ�. ºు ఆ� 7క ప�R@b
h�ం0, ధన స©$� ల»¡Kం�.
 
వృbK పర�W కలR వØF �, ºు ?@ § ï-��, అa'ర� ºు Öt�X � వ¡Kం�. ºు- ÖRన 'ర� �� ºు>
�~�I  Ö�-?K §.
 
బ$ట ºు �రవ� ï-�tం�. అ�I  భ$��, hధ� �ల��. ºు సహ ఉ·� ��, ��Rన !-
ºు$ం� మం W వ� వహ�ం , ºు> సహ$ం Ö?K -. å ేన�tల అ»వృ�7 మ�$ శ)t జ$�
క�గవØF �. 
 
గృహ�నం� ºు ప�>బ0 ï-��, Ðదర వర e�� ºు- ���?K -. ÈతK వ�?K � ధ�ంØట, - కరÁున
�జన� Ö$�-, �వభ� K ï-��, ,ణ�  'ర� �� Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� >�-�. ఈ సమ$�� సంVన `గ� �
క�గవØF �.
 
అ§á, ఈ సమ$� అంద�� మం � '�. Èంద�� ధన నష��, వృbK వ� వ©ర�ల� సంభవ�, ºు
శ)tu� �ుu� �I  ఆపదల> �� Ö?K -. ఎవ��� !దనల>, త�uల> �గ>ం�, �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (4 ;.బ 2021  22:58:00 R 11 O9�  2021 
12:33:15)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (12 ;.బ 2021  21:12:15 R 14 O9�  2021 
18:03:27)  
y-� . చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ºు õ-> సంఘ�� ��వ త�e�. వృbK !� ఎార��
మందగమన� Çం��. ఈ దశ� అనవసర �zధ��/9ట ప¤�ం,� అ§న !���, అa'-ల�� ప��
Bu.
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గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
ఈ దశ� �-Vn హ� క���. ఆzగ�  9వ అవసర�.
 
)పgణ� తలï¤�d, ఆcం న ఫ�త�� దక� u.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (21 ;.బ 2021  02:22:23 R 17 O9�  2021 
03:00:44)  
{)>. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆ� 7కపర�W h�ం.�. ºు> ధన �ష$�� మం  దశ,
వ� వ?$�రX> మం  �భ� సంభ�ంచవØF �.
 
గృహ�నం� �ఖ� Áున సం~షణ� జ��, ��త ~గ?f �ు మ�$  లXల� మం  సమg�I  గ.,V-.
మం  వ�?K భరw�, ¡గంద)ద!� � !0, మం  �జన� Ö?K -.
 
సంఘ�� 2� b ï��, �� మం� å ేన�tల� ఎొం�V-. !�� ºు- ��ద g)త Ö?K -, అన� �öK�
��ద� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ��ప¤కం= ఎ>� వW ఉVn హ�W ఉం¥-. వ¡K�భ� త�f B ��సవంతÁున
��త�� గ.పవØF �. 
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (22 ;.బ 2021  04:36:14 R 14 ఏ.<= 2021 
01:13:48)  
>¦. ఏడవ ఇంట )ప�శ�:౼ ��త ~గ?f �ు�, అ§న !�i, ºు>  ఆzగ�  భంగ� వలన ºు మనEÞ ంb క-u
అutం�.
 
 ºు> ¹రస�W ఉం0, కండX జrÕ �, క., � N , |Î � N  వం¤ !¤� ఇబÕ ం�� పడV-. ºు ��త
~గ?f �ు ఆzగ� �� �)గతKW ì¡¼వó�. ºు ఇదp� మధ�  మనEÞ ంb íక �� వ� ధ Çం�V-.
 

 
ఒక మం  వ� � K� �zధ� �ØF Èం¥-. ��త ~గ?f �ు� v�»)ఎా$�ల� అనవసర�W ఘర xణల>
�గ>ం� �ర�W ఉండవó�. í�î అ� ïదp ïదp త�uల> �� Î$�. å ేన�tల�, అ§న !��
EంbW )పవ� Kం��, సంVన� ºు® *f ష� ïంØ>ం¥-. ºు- సంVన�® Ðదర వర e�ల� �-¡W
వ� వహ�?K -.
 
ఖ-F ® 'సK �)గతK వ�ంచగల-. Èంద- అనవసర�W ఎోMల> ఖ-F  ÖR, t��  నష�ఎోV-. �ుత�W ఖ-F
Ög�. స�న 'ల�� మం  ప�ర 7�� ú;ం , చక� Ôన వ�?K � ధ�ం��. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (11 O9�  2021  12:33:15 R 1 ఏ.<= 2021 
00:43:02)  
rÀ. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు ��త�� మం  అ»వృ�7� క��¡Kం�. ఏప� తలï¤�d,
�జ$�� ?a?K -, సంఘ�� ºు �రవ మB� ద� ï��, ?@ § ï-��.
 
ఆ� 7క�భ�, R@BR@ È�Y�, ధన �భ� క���. ��త ~గ?f �ు �ం0 �� ధన �భ� í� అన� �öK వలన
ధన�భ� క���.
 
గృహ�నం� సంVన `గ� �, ºు త�X గరf ప¯ �ధ�W ºు- )పవ�?K -. ºు ఇం�X � !� �జg�� ºు-
ఆదరÞ )ఎా$� అuV-.
 
సజ D�ల� సహ!స� Ö?K -.
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¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (14 O9�  2021  18:03:27 R 14 ఏ.<= 2021 
02:32:43)  
y-� � పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ ºు ® �� )ప~వ� ì,�. మనEÞ ంb నcంØ�. ధన
వ� $�, వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. అa'-ల� అనవసర �zధ�� ïT�Èనవల�.
 
)పúతf �న> సంబంaం న �షg� �ుu� �I  ఇబÕ ం� ïడV§, శ)t వృ�7 క���. 
 
శoర�® )శద7 అవసర�. ఆzగ�  భంగ�, ¼ప� త� eంØÈన వó�. 
 
 సంVన� వలన  ంత, ,)tల� �zధ�, ~B� , ,)tల ఆzగ� � h�ండ�. మనEÞ ంb క-u అ��. Äb
ï-��.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (17 O9�  2021  03:00:44 R 10 ఏ.<= 2021 
06:29:09)  
{)>. పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� సమ$�� ���ల� గ.,V-. ఆ� 7కపర�W మం 
'ల�, ధdర Dన hW Ö?K -.
 
)పúతf  రంగ పo^� )!RనUౖ Xá ఉÎK-]� 'వ��� అవ'శ� ఉనI �.
 
ఉ·� గ¡Kల> )పÛూష�X, సంఘ�� ఉనI త ?@ §, ºు 9I �t�, ïదp� మ�$ �-u� �� ºు $ం�
చక� Ôన సf ~వ�� ఉం�-.
 
దగ e� !�� సంబంధ hంధ!� � ï-�V§. అన� �öK� సంపర� � ï-��. సంVన `గ� � í� ÈతK
!�� ఇం¤� �ØF ట సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�, - కరÁున �జన�, ధన�భ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (1 ఏ.<= 2021  00:43:02 R 16 ఏ.<= 2021 
20:57:51)  
rÀ� పంచమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  క£� లఎా� Ö¡Kం�. ఈ )పá� కÁున 'ల�� ఇం�X � !���,
��త ~గ?f �ు��,  లXల�� !·ప!ద�ల> �గB�. ఎవ��� �-¡W )పవ� KంచB�. అ§న !� దగ eర
మం W మస�¼!�..
 
ఆzగ� భంగ�, ఒం�X  �0ÖR, అdzగ� �న> �� అuV-.
 
 ��త�న> �,N  �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
మనEÞ ంb íక  B>W ఉం�-. ఒం¤ �,N �, అEంb క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��, ��� -7ల> గ.û'ల�, చ�u® మం�ంత )శద7 అవసర�.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (6 ఏ.<= 2021  00:24:30 R 14 9: � 2021 
14:21:49)  
�-� చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> ఆం·ళన� క��¡Kం�. వృbK� కÆ�ం  ప�Ö$వలR వ¡Kం�.
)పÛూష�X అ�>నI  సమ$�� Bu. అనవసర, �షgల�/R@BR@ È�Y� �షgల� తల �రF B�. 
 
శ)tuల> �ర�W ఉండవó�. అ§న !���, å ేన�tల�� మం W మస�Èనవó�. hధ� ఉనI
!�� పBమ�Þ ?K -.
 
ఆ� 7క�W కలR B� 'ల�. అనవసర, ఖ-F �, )పgw� Ö$B�.
 
ºు ఆzగ� �, త�X ఆzగ� � ® )శద7 ìపగల-. ఈ సమgల� �-Vn హ�W�, ¹రస�W� ఉం�-. ఈ
సమ$�ల� జంtuల>, )పgణ�ల> �ర�W ఉండవó�. í�î )ప9ద�ల> �� 'వలR
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 వ¡Kం�.
 
సంఘ�� అంద��� ఉనI తంW )పవ� Kం��. í�î ºు> అంద� వలన ఎ�- తన� ల»¡Kం�. అంద�
వలన 9ట� పడV-, మన?K ప� ఎొం�V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (10 ఏ.<= 2021  06:29:09 R 4 [ు 2021 
13:26:10)  
{)>. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> కష�'ల�. �� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. శ)tu�
ï-�V-. !� ఎార�లం� ~గ?f �ు� త�uల> ��V-. ºు శ)tuల� ºు కష�� íకఎో§న� ఒక
ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
 లXల�, ~ర� � అనవసర�W 4డవ� �ØF ¼వ�p. �ర )పgw� ర�p Ö¡È�ట మం �, í� ±డల
)ప9ద�న> �� 'వలR వØF �.
 
శoర�® )శద7 అవసర�, í�î అdzగ� �, మనEÞ ంb íకఎోuట, ఆ)tత, భ$� «ుదల�న� క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�లం�, సఘ��� �)గతKW ÛులW�, í� Çడûõ- వØF �.
 
 అనవసర, చరF �,  >� �X   ప¯ అవ'శ� ఉండవవØF �.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (14 ఏ.<= 2021  01:13:48 R 2 >? 2021 
06:51:40)  
>¦. ఎ��ుదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> �� )ప9దకరÁున దశ. ఇ� ºు ��త�® ఆzగ� �® ��
ఒbK0 �¡Kం�. Ç. వ� సdల> �ర�W ఉం0, ఆzగ� �� 'ఎా.¼గల-. Èంద�� రక K సంబంధÁున !� À�
క���. 
 
ఈ సమ$�� 9రw$ధ�ల �ం0, శ)tuల �ం0 �ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచవó�. ��V��
)ప9ద� !¤íX ప�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
ధన వ� $�® �ర ì, అవసర�. �)గతKW వ� వహ�ంచకఎో§న ±డల �� నష�ఎోu�-. rుణ��
Ö$>ం� �)గతK పడగల-.
 
Ö$ వృtKల$ం� మం  కృÆ ÖRన, అ�>నI  ప�� �ర�-�. మ� �బÕ ర�� ప� Ög�. వృbK
$ం� �)గతKW Ûుస�, అపi� K �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
ºు� �� మం� �*శ g)తల> Û> X, Èంత 'ల� ºు >Tంబ�న> �ర�W ఉండవలR వ¡Kం�. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (14 ఏ.<= 2021  02:32:43 R 14 [ు 2021 
23:24:58)  
y-� � షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� ఏ ప� ÖRd కలR వØF �. 'ర� �� R�7ంØ�. ధన �భ�,
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��, మం  నడవ0క క���-.
 
ఉనI త పద� ల»ంØ�. ® అa'-ల� Ûు,N  ఎొందగల-.
 
శ)tతf � నcంØ�, ఆzగ�  �భ�, గృహ�నం� �� అంద- ఆzగ� �W ఉం�-.
 
 ® అa'-ల� సంబం�� Ûు�- పడగలu. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (16 ఏ.<= 2021  20:57:51 R 1 [ు 2021 
05:41:37)  
rÀ. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼  ఈ దశ �ు)శమ ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఈ దశ 'ర� R�7�, ��త��
అ»వృ�7� ïంఎొ�¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´రK§ ధd»వౄ�7� క��?K §.
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వృbK వ� వ©ర�ల� ºు- చక� W ప� Ö?K -. అ�>నI  వ� వ©ర�� ´�K అ��.
 
ఈ 'ల�� సంఘ�� ºు> మం  õ- వ¡Kం�, ºు Ñ� ï-�tం�.
 
ఆzW� »వృ�7, EంÎ$తÁున �వన�, అ§á Èంద�� శ)tuల అ»వృ�7, క£� � సంభ�ంØ�.
 
ధనవ� $�® �� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
)ప9ద� ఎొం  ఉనI  ప�ల> �ర�W ఉండవó�. 
 
 అdzగ� �/ఒం¤ �0 వలన ºు- ఇబÕ ం�ల> �� అ��-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (1 [ు 2021  05:41:37 R 26 [ు 2021  08:40:05)
 
rÀ. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  ఇబÕ ం�� �� Ö¡Kం�. అdzగ� �, ఒం¤ �,N �, Eoరక
hధల� క��ంØ�.
 
మనEÞ ంb íక అలసట> �� 'గల-. త�f B ఇం�X  అ§న!�� �v�� �ØF >ం¥-. ~B�   లXల�
!·ప!ద�ల> )V�వf B�. అనవసర, �షgల� తల��F  ఇబÕ ం�ల> �� '>ండ ఉం¯టTX
)పవ� Kం��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��/అడûం>�, )పgw� అ�>నI  ఫ�Vల� ఇవf u, మ�$ ఇబÕ ం�
కర�W ఉం.�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (4 [ు 2021  13:26:10 R 29 [ు 2021  00:00:44)
 
{)>. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �ఖ� �W ఆడ!� వలన ఇబÕ ం�� క���. అన� �öK�
ప�చ$�న> �ర�W ఉం0, ~ర� � చక� W )పవ� KంØట> )ప$bI ంచగల-. ®W {)>. సపKమదశ�
)పgæ¡Kం.ట వలన ఆ.!� ఆzగ� �న> hధ�, అdzగ� �� hధ పడV-. ºు ~ర�  క.,� N , Eoరక
hధ�, మ�$ అEంbW ఉం.ట వం¤ zగ�ల� వ� ధ Çం�tం�.
 

 
ºు Ç.9I �tల వలన ºు> �,N  !¤�Xtంద� ºు- )గ�?K -. అన� �öK 9 I హం ºు> మ�ంత hధ�
�¡Kం�. ఆ.!� త�uల వలన శ)tవృ�7, ఈ సమ$�� మనEÞ ంb í>ం.ట, అలసట మ�$ ¼ప�
వం¤ !¤ వలన ºు- hధ పడV-. ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. రకర'¬న శృంWర సంబంధÁున జrÕ �
Ö$ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �� కలR B� 'ల�. Ç. å ేన�tల>/Ç. ఉ·� గ¡Kల> �ర�W ఉండవó�,
í� !- ºు �జg�� అవz�� క�N ?K -.
 
 అ§á ® అa'-ల వలన í� )పúతf � వలన ºు- �ర�ంపబ.�-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (14 [ు 2021  23:24:58 R 15 >? 2021 
06:01:18)  
y-� � సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ఇబÕ ం�� �0న )పgw� వృbK వ� వ©ర�ల మంద గమన�, ®
అa'-ల��, ?¤ ఉ·� గ¡@ల�� అనవసర�W 4డవ� ïT�ÈనB�.
 
 �� �)గతK అవసర�, í�î �తన శ)tతf � క���.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�¼�  >� �, భ�ష� tK �ర ]gల® ఆశ వ��>ం¥-, అ�>నI  ప�� �ర�రu.
 
~ర� /భర K అdzగ� � �ుu� �I  >�¡Kం�. ºు ఆzగ� � �� �æంØ�. ఉదర ¼శ !� À�, ఆ©ర
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 �ష$�� �)గతK ?¤ంచవó�. ఆzగ�  భంగ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (26 [ు 2021  08:40:05 R 3 >? 2021 
02:25:59)  
rÀ. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ 'ర�  R�7, ధన�భ�� క��ంØ�. ఏప� తలï¤�d జ$�
R�7ంØ�. ధdర Dన, ధన�భ� క���.
 
మం  �వనJ�� అ�భ�?K -.  లX� �� ºు ఆనంద�న> ·హదపడV-.
 
 సంVన `గ� వలన ºు- మ�ంత ఆనంద�W ఉం�-. ºు  లX� �� ఆనంద�W ఉం�-.
 
ఈ సమ$�� ºు- �� చ�iW ఉం¥-. మం  r�7�, ���W వ� వహ�ం , స�న �ర ]g�
Î¡>ం¥-.  
 
శ)tdశన� క���. !- ºు �¤� తT�¼í-. ��� �. అంద� సహ`గ� ల»¡Kం�.
 
అ§á ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అనవసర, భgల> �� '>ం�, మ� �బÕ ర�� ÛులW�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (29 [ు 2021  00:00:44 R 22 >? 2021 
14:21:48)  
{)>. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ºు> ��, ÖRన జrÕ ల�
నం0 á-È�, ఆzగ� �W ఉం¥-. ఇ�XW�, స@ల�W� È�Y� Ö$ట> )ప$bI ?K -.
 
ï> X'� అhÕ §� í� అ� � §� మం  సంబంధ� >�-�, త�f B ºు ��త��� )ప�cంÖ ~గ?f �ు
వలన అదృష�� కలR వ¡Kం�. ఈ సమ$�� {)>. ºు )పధమ )గహ�� ఉనI  చం)�� �ం0
)పgæ?K .. �� )ప~వ� Öత అందÁున $వb� ప�చ$� ï-గవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�.
 
 ��� -7� చ�u� Bæ?K -. ºు ���áటల� అంద- �� Kం  �ుu� �I  �రవ మB� దల� �ంÇtKV-.
 
వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ§న!-, å ేన�t� ºు> !� ఎార�� స©$� Ö?K -.
)పúతf రంగ�� ఉనI  ±డల ® అa'-ల� క�9 అవ'శ� ఉం�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (2 >? 2021  06:51:40 R 20 >@ 2021 
17:55:12)  
>¦. ��ు� దవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ 'ల�� అdzగ� �న> �� అuV-. ఒం¤ �,N �, zWల� hధ
పడV-, Eoరక శ� K నcం , ¹రస�W ఉం¥-. 9రw$�ల వలన ðబÕ త��ట జ-��.
 
ఎ>� వW 9నRక�W వ� ధ Çం�V-. *Eంతర 'స� వలన కష�'ల�న> �� అuV-.
 
ఆ� 7క�W �)గతK పడ� ±డల న£� ల ఎాలవV-.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� కÆ�ం  ప� Ö$ట $ం� �)గతK  అవసర�. Èంద�� ఇష��í� ప� Ö$వలR
వ¡Kం�, కÆ�ం  ప�Ö$ట వలన మం  õ-, �రవ� ల»¡Kం�.
 
ఇం�X  Eంత�W ÛులW�, ఇం�X  ఉనI  శ)tuల® ఏ క�I జR ఉం��. ºు� Èంద- �b �-ద7Áున Çడû
ప�� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (3 >? 2021  02:25:59 R 7 >@ 2021 
11:09:42)  
rÀ. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  ఇబÕ ం�� �� Ö¡Kం�. అdzగ� �, ఒం¤ �,N �, Eoరక
hధల� క��ంØ�.
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మనEÞ ంb íక అలసట> �� 'గల-. త�f B ఇం�X  అ§న!�� �v�� �ØF >ం¥-. ~B�   లXల�
!·ప!ద�ల> )V�వf B�. అనవసర, �షgల� తల��F  ఇబÕ ం�ల> �� '>ండ ఉం¯టTX
)పవ� Kం��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��/అడûం>�, )పgw� అ�>నI  ఫ�Vల� ఇవf u, మ�$ ఇబÕ ం�
కర�W ఉం.�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (15 >? 2021  06:01:18 R 16 >@ 2021 
16:53:33)  
y-� � అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� అంత మం � '�. ధన, ఆzగ�  నషe�, అనవసర ఖ-F �
తగu.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ�¼�  >� �, ® అa'-ల� సమనf $� ఎా¤ం��.
 
గృహ�� 9ట ప¤�ం,ల వలన కలహ��, బంÀuల� మ�$ శ)tuల� అనవసర �zధ�� ప�� Bu.
 
Eoరక ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. అనవసర భ$�, Äb క���. మనEÞ ంb కరu అ��. )ప9��
È� �ØF >ం¥-. బంÀవర e�� ఒక� �ష$� �ుu� �I  ha¡Kం�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (22 >? 2021  14:21:48 R 17 >@ 2021 
09:26:09)  
{)>. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �తన వ�?K �, Eoరక �ఖ� �, వ¡K�భ� మ�$ సం�ష�
క�గవØF �.
 
ధన �భ� మ�$ ఆభరwల È�Y�, !� ఎార�� కలRవ F , అ�>నI  �భ�� గ0?K -.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�>నI  �ధ�న �భ�� గ0?K -.
 
చ�u� జ$�, ఆzగ� � h�ండగల�.
 
గృహ�నం� Ðదర వర e� ��ïనI . íనంతW ºు� మం W వ� వహ�?K -. గృహ�నం� {భ'ర� ��,
tంత �!హ�® �ర ]మ� Î¡Èం¥-. ఈ సమ$�� ºు- తల న వ� � K� సంబంధ� >�� త�f
అదృష�� కలR వ¡Kం�.
 
సంఘప-W ఇ� ºు> మం  'ల�. �తన å ేన�tల ప�చ$�, �వ ÖతనÁ, «ు�eì,V-.
సంKత/ )త రంగ�® ºు- ÖRన మం  ప�ల� �� Kం  సంఘ�� మం  i� K ల»¡Kం�.
 
'ర� R�7 మ�$ శ)tdశన�, చరF � ఫ�?K §. ºు- ఏ చరF ® 9¥X 0d �జ$� ?a?K -. �ర
)పgw� Ö$��� ��కంజ�?K -.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (7 >@ 2021  11:09:42 R 25 >@ 2021 
11:41:36)  
rÀ. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ 'ర�  R�7, ధన�భ�� క��ంØ�. ఏప� తలï¤�d జ$�
R�7ంØ�. ధdర Dన, ధన�భ� క���.
 
మం  �వనJ�� అ�భ�?K -.  లX� �� ºు ఆనంద�న> ·హదపడV-.
 
 సంVన `గ� వలన ºు- మ�ంత ఆనంద�W ఉం�-. ºు  లX� �� ఆనంద�W ఉం�-.
 
ఈ సమ$�� ºు- �� చ�iW ఉం¥-. మం  r�7�, ���W వ� వహ�ం , స�న �ర ]g�
Î¡>ం¥-.  
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శ)tdశన� క���. !- ºు �¤� తT�¼í-. ��� �. అంద� సహ`గ� ల»¡Kం�.
 
అ§á ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అనవసర, భgల> �� '>ం�, మ� �బÕ ర�� ÛులW�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (16 >@ 2021  16:53:33 R 17 ఆగ 2021 
01:17:16)  
y-� � నవమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� కలR B�. అప�ంద�, ?@ న చలన�, మనEÞ ంb pరక�.
 
వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. �Bశ క���, í�ఎో� అప�ంద�, c^� అ�భ�ంt-,
)ప9�ల> �ర�W ఉం.ట మం �
 
ºు> BవలRన ఎాత hi� Bu. ధన నష��, అనవసర ఖ-F � వల�. �-uల� అ»)ఎా$ v��,
గృహ�నం� కలహ��, å ేన�tల� Áర� క�గవØF �.
 
ఆzగ� ® )శద7 ìపగల-, ¹రస� సంభ�ంØ�, మనEÞ ంb ఉండ�.
 
అ§నపN ¤�, మం  ప�� Ö$ట> )ప$bI ంÇద-, )పgw� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (17 >@ 2021  09:26:09 R 11 ఆగ 2021 
11:32:14)  
{)>. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  9నRక �దన>, శoర ఒbK0� �� Ö¡Kం�. Eoరక�W
ఆzగ� � h�ం.�.
 
ఆ� 7క�W �� కలR B�. rుw� ÖయB�. í�î అ� �ుu� �I  �a?K §.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-. ఎవ��� అనవసర, చరF �, త�u� ÖయB�, అ� ºు> మ�ంత
శ)tతf �� ïంØV§. సంఘ�� అపi� K క�Ã ఏ ప� ÖయB�.
 
బంÀuల��, ~ర� �� మ�$ ఇతర �öKల�� �)గతKW ÛులW�, í� అనవసర, అ�9d� క�� మ�ంత
శ)tతf � ï-��. Á!�క ��త� చక� W ఉం�లం= ~ర� � అనవసర�W 4డవ� ïT�¼B�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ® అa'-ల వలన W�, )పúతf � �ం0W� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. అ�>నI  ప�
�ర�ర��� ఎ>� W )శ�ుం��.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (20 >@ 2021  17:55:12 R 6 9: � 2021 
03:58:37)  
>¦. పదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ఇబÕ ం�న దశ. ºు- �� ఇక� టX> ��V-. ® అaక-� ºు® �-¡W
)పవ� K?K -, అ�>నI  ప�� �ర�రu, hధ� ఎొం�V-. '� ఆఖ� ��ష�� Ö$ప�� �జg�I
?a?K -. Ö$ వృbK వ� వ©ర�� ఇంత> �ం� í� �ధ�W చక� W ప� Ö?K -. �తన వృbK�
ÖపడV-.
 
ఈ దశ ºు> మం  õ-�, �రవ��, పద��, హ>� � )ప?a¡Kం�. ® అa'-ల మనI న�, å ేనహ వృ�7
క���.
 
ºు ��త�� మం  2� b వలన ÈతK å ేన�t� ల»?K -.
 
ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. ú;ంØ ప�ర 7�ల® �)గతK వ�ం , 9నRక�W చక� W Ûులగవó�.
 
శ)tజ$�, ºు hధ� ���నTX అ� ¡Kం�. '�, శ)tuల� త>� వW అంచd �$>ం�,
9రw$ధ�ల> �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (25 >@ 2021  11:41:36 R 9 ఆగ 2021 
01:33:25)  
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rÀ. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� rÀ. ºు ±ుక�  నవమ ఇంట �f B )పgణ� Ö$�.
త�f B ºు- జrÕ � ÖR hధ� ప.�-. ఈ )పá� క దశ వలన ºు వృbK వ� వ©ర�ల� అడûం>� మ�$
ఇబÕ ం�� క���. వృbK వ� వ©ర�ల� Çడûõ- B>ం� ఉం¯ం�> )ప$bI ంచవó�. í�î �� hధ
పడవలR ఉంTం�.
 
ఏ�d ప� Ö9 �ం� స�న �)గతK Î¡È� ప� Ö$వó�.
 
�� 'రణ�ల వలన ప� ఒbK0, మనEÞ ంb í>నI TX అ� ¡Kం�.
 
ఈ దశ� ºు> శ)tu� ఆపదల� �?K -. 'uన, �)గతK అవసర�. ఇం�X  !�� మ�$ బంÀuల�
!·ప!ద�ల> �గB�, í� కలహ�� జ-�ట> �� Î$�.
 
ఈ 'ల�� ºు- �� ¼ప�W ఉం0, అ�I ం¥ త,N � ఎంØM ఉం¥-, ఏప� తలï¤�d, ఎ>� వW
)శ�ుంచక తపN �. '�, ప�$ం� ఇష�� íకºు- ప� Ö$-.
 
�ర )పgణ�ల� !§� �$ట మం �, í�î అ� అ�>నI  ఫ�త�ల� ఇవf u మ�$
ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. b� bం0® )శద7 వ�ం  మ� �బÕ ర�� Ûులగవó�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (9 ఆగ 2021  01:33:25 R 26 ఆగ 2021 
11:19:27)  
rÀ. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మèX ºు> మం  z¦�I  �¡Kం�. ºు- సం�ష�W ఉం�-.
'ర� R�7 వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ�>నI  సమయం� ºు- అ�I  ప�� చక� �డV-.
 
గృహ�నం� ఆనంద�, సజ D�ల� సహ!స�, అన� �öK ప�చ$�, ఆనంద�, �� వలన �హ� క���.
 
ఆ� 7క�W ఈ 'ల� స�అ§న�. ºు- అ�>నI � ?aం , ధdర Dd Ö$�-.
 
సంఘ�� ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �రవ�ఎొం�, మB� ద� ï-��. మ�ంత ఉVn హ�W ఎా}e �,
సంఘ9వ Ö?K -.
 
మనEÞ ంbW ఉం�-. శ)tdశన�� క��, ºు- Eంb వంతÁున ��త�� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (11 ఆగ 2021  11:32:14 R 6 9: � 2021 
00:50:03)  
{)>. ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ సమ$�� ÖRన అ,N ల¹I  Î�ఎో§ ఆ� 7క ర^ణ ల»¡Kం�. ఆ� 7క
ప�R@b Ûు-గవ¥�� 'రణ� ల»¡Kం�.
 
ఈ దశ� తల న ప�� �ర��, 'ర� R�7, ºు పరపb ï-��, సంఘ�� ప�>బ0 �� ï-��.
 
ºు- వ¡K ఔ�ర� �ల®, ��ద�న>, మం W ú;ంØట>, ��Áన ఆభరw� È�Y� Ö$ట$ం�
)శద7 వ�?K -.ఇÜX సంఎా�ంØ>ం�మ� ఆ�చన వ¡Kం�.
 
సంఘపర�W మం  'ల�. అంద� మనI న�, సహ`గ� ల»?K §.
 
అన� �öK ప�చ$� క���, Á!�క ��త� చక� W ?��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (17 ఆగ 2021  01:17:16 R 17 9: � 2021 
01:13:30)  
y-� � దశమ�నం� )ప�శ�:౼ఇ� మం  'ల�. ఆ� 7క �భ��, ఉనI త పదu�, 'ర� R�7
సంభ�ంØ�.
 
ఉనI త పద� సంఎా�ంt-. ® అa'-ల Ûు,N  మ�$ మం  అవ'E� క���.
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ఏ� Öప¤�d కలR వØF �. ఏ 'ర� � తలï¤�d కలR వØF �.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� త� సంఎా�?K -. �రవ మB� ద� ï-��. å ేన�tల అ»వృ�7, అ§న !��
�య� �, ® !� �ం0 Ûు,N , అ�¼� ధన�భ� క�గవØF �.
 
ఆzW� »వృ�7, «ుతK� ºుద మం  ఆనంద�$కÁున 'ల� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (26 ఆగ 2021  11:19:27 R 22 9: � 2021 
08:15:21)  
rÀ. ఏ'దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� 'ర� R�7 మ�$ ధన�భ�, అ�I  îటX �ం0 ºు> ధన�
అం��. వృbK వ� వ©ర�ల��, �జ��తం�� ధన �భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల> మం  'ల�,
అ�I ం¥ జ$�, Ö$ ప�$ం� ఉÎK-]� అuV-. 
 

 
ఆzగ� � h�ంTం�, Eంb �వన�� గ.,V-, అంద�� å ేన©~వ�� Ûు��V-.
 
గృహ�నం� Eంb, గృహ�� ఆనంద�, {భ!ర K �ం¥-, వ¡K �భ�, �ఖ� Áున �వన�� గ.,V-.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��. అన� �öK ప�చ$�, ºు సf ~వ� వలన అంద- ºు వదp Ö-V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (6 9: � 2021  00:50:03 R 2 అE� 2021 
09:46:49)  
{)>. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు)శమ ఫ�త�ల�ØF �. ఎంత ధన �భ�నI � మz Ö�K
అంá ఖ-F  Ö?K -. �*Ígన� ÖR అనవసర, ఖ-F � Ö?K -.
 
ఈ దశ� Èంత మం , Èంత Ç. 9-N � సంభ�ంØ�. ఒం�X  pంగతన� జ-�ట> అవ'శ� ఉనI �.
'u� త� �)గతK అవసర�.
 
అ§á గృహ�నం� ¡ఖEంt�, �!�t� శృంWరవంతÁున ��త�� గ.,V-.
 
å ేన�t� �రవ�W వ� వహ�ం , ºు> ఎం� �ు� Ö?K -.
 
9రw$ధ�ల>, అప� tల> �ర�W ఉం��. వ� వ?$�రX> నష�� వÖF  yచన� ఉనI �. 'uన
త� �)గతK అవసర�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (6 9: � 2021  03:58:37 R 22 అE� 2021 
02:02:05)  
>¦. పదÈండవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు>, ºు >Tంబ�న> సం�ష��ØF �. R@BR@, Ö$ వృtKల
$ం� ధన�భ� క���. Èంద- Ðదర వర e�ల �ం0 �� ధన�భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల>
మం  సమ$�. ºు� Èంద�� Bబ0� ï-�దల, ఉనI త పద� ల»ంØ�. అ� '>ం� అ�>నI  ప��
´�K మ�ంత �భ�� గ0ంt-.
 
ఇం¥ బ$ట ��త�� Ûు-�దల, సంఘ�� మం õ-, �రవ� క���. ºు- మం  i� K� గ0ం ,
4పN !ర��-.
 
Èంద�� సంVd»వౄ�7 క��, ఇం�X  సం�ష�, ఆనంద� క���. ºు >9-�, Ðద-� మ�ంత
ఆనంద��ÇF ద-.
 
మం  ప�ర 7�ల� ú;ంØ�-, �)గతKW ఆzగ� �� 'ఎా.Èం�-. మ��బÕ ర���, భ$�
í>ం�� ��త� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (14 9: � 2021  14:21:49 R 20 నవ 2021 
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 23:29:16)  
�-. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మం � '�. ఒ.�.>�, ఇబÕ ం��, Ö$ వృtKల $ం�
ధన నష�� మ�$ వృbK నష��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల �ం0 ఇతర ఉ·� �ల �ం0 వ� b1క�.
 
Ðద-ల��, å ేన�tల�� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండగల-. Èంద�� å ేన�t.W�, బంÀuW�
�రమ��-.
 
ºు ±ుక� , ºు ��త ~గ?f �ు ±ుక�  ఆzగ� � మంద�ం  zగ�� సంభవ�, శoర )శమ, ఆతృత �ుu� �I
>ంగ�$�.
 
)పgణ�ల� !§� �$వó�.
 
గృహ�� {భ 'ర� �� Ö$�- í� �!హ� జ-గవØF �. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (17 9: � 2021  01:13:30 R 17 అE� 2021 
13:12:15)  
y-� � ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ధd�$�, సంఘ�� i� K�, ఆ� 7'»వృ�7� ïంØ�.
 
ఈ దశ ఉనI త పదu� ?aంØట> మం �. వృbK వ� వ©ర�ల� ºు ?@ న� ï-��, ® అa'-ల
Ûు,N � ఎొందగల-.
 
ఆzW� »వృ�7 మ�$ గృహ�నం� ¡ఖEంt�, ఆనందమ$�W ఉండవØF �.
 
గృహ�నం� {భ'ర� �� మ�ంత ఆనంద�� ఇØF �.  ం0 వంట� ఆcంÇద-.
 
«ుతK� ºుద మం  'లమ� ÇపN వØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (22 9: � 2021  08:15:21 R 2 అE� 2021 
02:54:16)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (2 అE� 2021  02:54:16 R 2 నవ 2021 
09:53:40)  
rÀ. ఏ'దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� 'ర� R�7 మ�$ ధన�భ�, అ�I  îటX �ం0 ºు> ధన�
అం��. వృbK వ� వ©ర�ల��, �జ��తం�� ధన �భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల> మం  'ల�,
అ�I ం¥ జ$�, Ö$ ప�$ం� ఉÎK-]� అuV-. 
 

 
ఆzగ� � h�ంTం�, Eంb �వన�� గ.,V-, అంద�� å ేన©~వ�� Ûు��V-.
 
గృహ�నం� Eంb, గృహ�� ఆనంద�, {భ!ర K �ం¥-, వ¡K �భ�, �ఖ� Áున �వన�� గ.,V-.
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సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��. అన� �öK ప�చ$�, ºు సf ~వ� వలన అంద- ºు వదp Ö-V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (2 అE� 2021  09:46:49 R 30 అE� 2021  16:10:51)  
{)>. లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> వ¡K �ఖ� �� క�గ|$�. ºు ��త�� � 9-N �
సంభవ�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� ల»¡Kం�. Èంత మం�� సంVన`గ� �, సంఘ�� ÈతK వ� >Kల
ప�చ$��, అన� �öK ప�చ$�, బలట అంద- �ుu� �I  �ర�?K -, ºు ?@ § ï-��, ��సవంతÁున
��త�, ����, - కరÁున �జన )ఎా K, ఖo�న వ¡Ku� È�Y� Ö?K -. వ�?K భరw�,
¡గంధ)దవ� ��, అలంకరణ ?9)� మ�$ !హdల È�Y� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆ� 7క�W h�ం.�.
 
 ఆ� 7కపర�W ºు- �లp>� >ం¥-. మం 'ల�.
 
��� -7ల> మం  దశ, చ�uల� Bæ?K -.
 
శ)tuల �ం0 )పgద�నI �. Ç. వ� సన�ల>, Ç. å ేన�tల> �ర�W ఉండవó�. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (17 అE� 2021  13:12:15 R 16 నవ 2021 
13:02:52)  
y-� � �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ధ నష�� క���, ఆ� 7క �షgల� �)గతKW వ� వహ�ంచవó�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతKW ® అa'-ల� మస� Èనవó�. ® అa'-ల వలన  >� �, ºు- ÖRన
ప�� అa'-� ÛుచF -. అEంb Çందవల�. వృbK వ� వ©ర�ల� మ��బÕ ర� అవసర�. 
 
uర K 9ê� �X  ప� Ö9 !�� ఈ దశ కలRB�. �� �)గతK అవసర�.  
 
సంఘ�� అ)ప�ష}�, అa'-ల��, ఇత-ల�� తగ�.
 
 �ర )పgణ�� Ö$వలR వØF �. '�, అ�>నI  ఫ�త�� ఇవf u.
 
 �)గతKW ÛులW�, )ప9ద�ల> VuనI �.
 
ºు మ�$ >Tంబ ఆzగ� �న> భంగ� !¤�X�. గృహ�� Eంb భ)దతల> �,N  !¤�X�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (22 అE� 2021  02:02:05 R 5 /శం 2021 
05:58:23)  
>¦. ప�I ండవ ఇంట )ప�శ�:౼ అdzగ� �, Eoరక hధ, �)గతK Î¡¼� ±డల అdzగ� � ï-��.
కండX జrÕ �, ఉదర సంబంధÁున !� À� ఎొం��-. ��త�న> �,N  �ÖF  ప�ల> �ర�W
ఉండగల-. ºు� Èంద- �)దí�ు, Çడûకల� వ F  hధ పడV-.
 
ºు వృbK వ� వ©ర�� �� ఇబÕ ం��, hW కÆ�ం  ప� Ö$వలR వ¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´�K
'వ��� ఎ>� వW )శ�ుం��. త� �)గతK� i¡¼�î ºు ఉ·� W�� �,N  వ F  అపi� K ఎొం�ట> అవ'శ�
ఉనI �.
 
అనవసరÁున ఖ-F � Ö$B�, rుణ�� Ö$B�.
 
ఇం�X  ~B�  ,)tల��, Ðద-ల��, బంÀuల�� మం  మన¡� ÛులW�. !�� !·ప!ద�ల>
�గB�. శ)tuల� �zధ�ల> ��, మ�ంత శ)tతf � ïంØ¼B�.
 
Èంద�� �*Ígణ� క�Ã అవ'శ�� ఉనI �. అ§á Èంద�� )పgw� ÖRనపN ¤i అ�>నI
ఫ�త�� దక� క �Bశ> �� అuV-.
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¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (30 అE� 2021  16:10:51 R 8 /శం 2021 
13:53:54)  
{)>. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �� �~�I  �¡Kం�. ఈ దశ� గృహ�నం� ºు ��త
~గ?f �ు��, >Tంబ సú� ల�� చక� W ఆనం�?K -. Èంద�� సంVన `గ�నI �.
 
ఆ� 7క పర�W h�ం.�. మ�$ గృహ�నం� ప�R@b ధన �ష$�� Ûు-� అ��. ��Áన వ¡Ku�
మ�$ వ)జ�� �� È�Y� Ö?K -. సంKత� మ�$  )త íఖన�నం� మ>� వ ï-��, ®
అa'-ల  �ం0 í� )పúతf � వలన ºు> �రవ�/మనI న� ఎొం�ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
 ఆzగ� � h�ం.�, Eoరక �ఖ� � కలగవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (2 నవ 2021  09:53:40 R 21 నవ 2021 
04:50:09)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (16 నవ 2021  13:02:52 R 16 /శం 2021  03:44:09)  
y-� . లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు వృbK మ�$ ��త�� మం  )ప~వ� ì,�. స@ల
9-N �, అa'-ల� 9ట ప¤�ం,�, ఇబÕ ం��, వృbK �షgల� )పá� క )శద7 అవసర�. 
 
ఏ�d ప� తలï¤�d, ఎ>� వ )శ�ుం��, �ర )పgw� సంభ�ంØ�, '� ఫ�త� \న� �, �-Vn హ�,
 
ఆzగ� �® అaక )శద7 ìఎా�. కÜX, |Î మ�$ ఉదర సంబంధ zగ�� క���. అనవసరÁున ఉ*f గ��
)ఎాwంతకమ� ప�� ఈ 'ల�� తలïట��డ�.
 
గృహస@ ��త�� కలహ��, Á!�క ��త��  >� �, అEంb, 9ట ప¤�ం,� «ుతKం ºుద ఈ 'ల��
Eంb క-u అutం�.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (20 నవ 2021  23:29:16 R 13 ఏ.<= 2022 
15:49:52)  
�-� చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> ఆం·ళన� క��¡Kం�. వృbK� కÆ�ం  ప�Ö$వలR వ¡Kం�.
)పÛూష�X అ�>నI  సమ$�� Bu. అనవసర, �షgల�/R@BR@ È�Y� �షgల� తల �రF B�. 
 
శ)tuల> �ర�W ఉండవó�. అ§న !���, å ేన�tల�� మం W మస�Èనవó�. hధ� ఉనI
!�� పBమ�Þ ?K -.
 
ఆ� 7క�W కలR B� 'ల�. అనవసర, ఖ-F �, )పgw� Ö$B�.
 
ºు ఆzగ� �, త�X ఆzగ� � ® )శద7 ìపగల-. ఈ సమgల� �-Vn హ�W�, ¹రస�W� ఉం�-. ఈ
సమ$�ల� జంtuల>, )పgణ�ల> �ర�W ఉండవó�. í�î )ప9ద�ల> �� 'వలR
వ¡Kం�.
 
సంఘ�� అంద��� ఉనI తంW )పవ� Kం��. í�î ºు> అంద� వలన ఎ�- తన� ల»¡Kం�. అంద�
వలన 9ట� పడV-, మన?K ప� ఎొం�V-.
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¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (21 నవ 2021  04:50:09 R 10 /శం 2021  06:05:36)  
rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
 
ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
�ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
ఇవf íu.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (5 /శం 2021  05:58:23 R 16 జన 2022  16:30:41)  
>¦. «ుద¤ )గహ�� )ప�శ�:౼ ��� మంగళ)గహ� అ� �డ అం¥-. ఈ )గహ )ప~వ�Ö ఇబÕ ం��
క���. Ö$ వృtKల$ం�  >� �. అ�>నI  'లం� Ö$వలRన ప�� ´�K Ö$í-. ఈ దశ�
ÈతK ప�� )ఎారం»ంØట మం �'�. ఉ·� గ¡K� ®అa'-ల��, )పúతf  �~Wల�� !·ప!ద�ల>
�గవ�p.ºు� Èంద�� పదuల� 9-N  సంభవ�.
 
శతృuల� �)గతW ÛులW�, í� !- ºు> ఆపద� క��?K -.
 
ధన నష��, �ుత�W ఖ-F  Ö$ట మం �.
 
)పgణ సంభవ�, ��త�® �ర� K మ�$ �Bశ క���. రక KఎోT, ఉదర సంబంధ !� À� క���.
 
 మం��ం. ?9)�, �-W ఉనI  వ¡Ku�, �0, జంtu�, �ష� వం¤ వ¡Kuల> �ర�W ఉం.ట
�� మం �.
 
ఈ సమ$�� ఎం� మ� �బÕ ర� అవసర�. అనవసర, Äb, �-Vn హ�న> )Vu ఇవf B�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (8 /శం 2021  13:53:54 R 30 /శం 2021 
07:57:28)  
{)>. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు�� � సం�ష�� )ప?�ంØ�. ºు ఆ� 7క ప�R@b
h�ం0, ధన స©$� ల»¡Kం�.
 
వృbK పర�W కలR వØF �, ºు ?@ § ï-��, అa'ర� ºు Öt�X � వ¡Kం�. ºు- ÖRన 'ర� �� ºు>
�~�I  Ö�-?K §.
 
బ$ట ºు �రవ� ï-�tం�. అ�I  భ$��, hధ� �ల��. ºు సహ ఉ·� ��, ��Rన !-
ºు$ం� మం W వ� వహ�ం , ºు> సహ$ం Ö?K -. å ేన�tల అ»వృ�7 మ�$ శ)t జ$�
క�గవØF �. 
 
గృహ�నం� ºు ప�>బ0 ï-��, Ðదర వర e�� ºు- ���?K -. ÈతK వ�?K � ధ�ంØట, - కరÁున
�జన� Ö$�-, �వభ� K ï-��, ,ణ�  'ర� �� Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� >�-�. ఈ సమ$�� సంVన `గ� �
క�గవØF �.
 
అ§á, ఈ సమ$� అంద�� మం � '�. Èంద�� ధన నష��, వృbK వ� వ©ర�ల� సంభవ�, ºు
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 శ)tu� �ుu� �I  ఆపదల> �� Ö?K -. ఎవ��� !దనల>, త�uల> �గ>ం�, �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (10 /శం 2021  06:05:36 R 29 /శం 2021 
11:31:19)  
rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (16 /శం 2021  03:44:09 R 14 జన 2022 
14:29:28)  
y-� � �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� Î)వÁున ఆ� 7క ఇబÕ ం��, అ�>నI  ప�� �ర�రu. ధన
నష��, వ� వ?$� Ö9 !�� ఇబÕ ం�� క���.
 
)ఎాణ Äb ఎ>� వW ఉం.�. �ందరW ¼ప� �ØF Èం�-. `చd శ� K వలన È�I  అaక ఆ�చన�
ఇబÕ ం�� �ØF Èం�-. 
 
z¦ !o ప�� Ö$ట �� కష��W అ� ంØ�.
 
క�ల $ం� )శద7 ìఎా�. cz�దన క�గవØF �.  
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (29 /శం 2021  11:31:19 R 6 O9�  2022 
11:21:34)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (30 /శం 2021  07:57:28 R 27 ;.బ 2022 
10:18:55)  
{)>. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �� �~�I  �¡Kం�. ఈ దశ� గృహ�నం� ºు ��త
~గ?f �ు��, >Tంబ సú� ల�� చక� W ఆనం�?K -. Èంద�� సంVన `గ�నI �.
 
ఆ� 7క పర�W h�ం.�. మ�$ గృహ�నం� ప�R@b ధన �ష$�� Ûు-� అ��. ��Áన వ¡Ku�
మ�$ వ)జ�� �� È�Y� Ö?K -. సంKత� మ�$  )త íఖన�నం� మ>� వ ï-��, ®
అa'-ల  �ం0 í� )పúతf � వలన ºు> �రవ�/మనI న� ఎొం�ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
 ఆzగ� � h�ం.�, Eoరక �ఖ� � కలగవØF �.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (14 జన 2022  14:29:28 R 13 ;.బ 2022 
03:27:27)  
y-� . తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼వృbK !� ఎార�� కలR వØF �. గృహ�నం� Eంb, ఉనI త పదu�
ల»ంØట> అవ'శ�నI �. )పúతf � ºు ప�� �� Kం  �ుu� �I  �ర�ంØ�.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� తల� öf క�ంÇద-. å ేన�t�, బంÀవర e�� Ölత� F , ºు శ)tతf
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 dశన�న> �డN .�-.
 

 
ఆzగ�  �భ�, Eoరక, 9నRక �ఖ� �, ధన�భ�, మం  ఉVn హ� క���.
 
 
 
  లX� ఆనంద���p-, «ుతKం ºుద మం  'ల�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (16 జన 2022  16:30:41 R 26 ;.బ 2022 
15:49:32)  
>¦� �f Î$ )గహ�� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� న£��I  �¡Kం�. ��Áన వ¡Ku� pంగతన� జ-�ట>
అవ'శ� ఉనI �. 'uన �)గతK అవసర�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��,  >� �.�, !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�. 9¥X ¯ �ం�
ఆ� ం  9¥X .ట మం �. ఉ·� గ� ¼�N Q అవ'శ� ఉనI �. 'uన, వృbK ఉ·� గ�ల� �)గతK
అవసర�. 
 
ఎాత శతృuల� �)గతK. శ)t వృ�7, �ుగV !�® ఈర x� , అy$ క���. )పúతf  రంగ�� ఉనI  అa'-ల�
�)గతKW ÛులW�. Ç.å ేన�t� ÖR, అ§న !�� ఘర xణల> ��V-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (13 ;.బ 2022  03:27:27 R 15 O9�  2022 
00:16:19)  
y-� . చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ºు õ-> సంఘ�� ��వ త�e�. వృbK !� ఎార��
మందగమన� Çం��. ఈ దశ� అనవసర �zధ��/9ట ప¤�ం,� అ§న !���, అa'-ల�� ప��
Bu.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
ఈ దశ� �-Vn హ� క���. ఆzగ�  9వ అవసర�.
 
)పgణ� తలï¤�d, ఆcం న ఫ�త�� దక� u.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (26 ;.బ 2022  15:49:32 R 7 ఏ.<= 2022 
15:15:44)  
>¦. తృÎ$ )గహ�� )ప�శ�:౼ మం 'ల� మ�$ ఆ� 7క �భ�. వృbK వ� వ©ర�ల� ధన �భ�,
ఆభరణ�ల È�Y�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ��లత. �ఖ� Áున ప�� �ర�-V§. ÈతK ప�� �డ కలRవ?K §. ఉ·� గ¡Kల>
ప·నI b, �రవ�, ºు- ?aం న �జ$�, ºు> õ-�, మ��బÕ B�I  ïంØtం�.
 
ఆzగ� �భ� ఎం� ఉVn హ�� క�� �ం� వ F న ఇబÕ ం�ల� అaగ�ు?K -. ఉనI త ?@ d� )గ�?K -. 
 
శతృdశన�, మనEÞ ంb.
 
�*శ )పgw� క�R Bu.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (27 ;.బ 2022  10:18:55 R 31 O9�  2022 
08:40:27)  
{)>. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు�� � సం�ష�� )ప?�ంØ�. ºు ఆ� 7క ప�R@b
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 h�ం0, ధన స©$� ల»¡Kం�.
 
వృbK పర�W కలR వØF �, ºు ?@ § ï-��, అa'ర� ºు Öt�X � వ¡Kం�. ºు- ÖRన 'ర� �� ºు>
�~�I  Ö�-?K §.
 
బ$ట ºు �రవ� ï-�tం�. అ�I  భ$��, hధ� �ల��. ºు సహ ఉ·� ��, ��Rన !-
ºు$ం� మం W వ� వహ�ం , ºు> సహ$ం Ö?K -. å ేన�tల అ»వృ�7 మ�$ శ)t జ$�
క�గవØF �. 
 
గృహ�నం� ºు ప�>బ0 ï-��, Ðదర వర e�� ºు- ���?K -. ÈతK వ�?K � ధ�ంØట, - కరÁున
�జన� Ö$�-, �వభ� K ï-��, ,ణ�  'ర� �� Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� >�-�. ఈ సమ$�� సంVన `గ� �
క�గవØF �.
 
అ§á, ఈ సమ$� అంద�� మం � '�. Èంద�� ధన నష��, వృbK వ� వ©ర�ల� సంభవ�, ºు
శ)tu� �ుu� �I  ఆపదల> �� Ö?K -. ఎవ��� !దనల>, త�uల> �గ>ం�, �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (6 O9�  2022  11:21:34 R 24 O9�  2022 
10:57:02)  
rÀ. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు ��త�� మం  అ»వృ�7� క��¡Kం�. ఏప� తలï¤�d,
�జ$�� ?a?K -, సంఘ�� ºు �రవ మB� ద� ï��, ?@ § ï-��.
 
ఆ� 7క�భ�, R@BR@ È�Y�, ధన �భ� క���. ��త ~గ?f �ు �ం0 �� ధన �భ� í� అన� �öK వలన
ధన�భ� క���.
 
గృహ�నం� సంVన `గ� �, ºు త�X గరf ప¯ �ధ�W ºు- )పవ�?K -. ºు ఇం�X � !� �జg�� ºు-
ఆదరÞ )ఎా$� అuV-.
 
సజ D�ల� సహ!స� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (15 O9�  2022  00:16:19 R 14 ఏ.<= 2022 
08:41:17)  
y-� � పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ ºు ® �� )ప~వ� ì,�. మనEÞ ంb నcంØ�. ధన
వ� $�, వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. అa'-ల� అనవసర �zధ�� ïT�Èనవల�.
 
)పúతf �న> సంబంaం న �షg� �ుu� �I  ఇబÕ ం� ïడV§, శ)t వృ�7 క���. 
 
శoర�® )శద7 అవసర�. ఆzగ�  భంగ�, ¼ప� త� eంØÈన వó�. 
 
 సంVన� వలన  ంత, ,)tల� �zధ�, ~B� , ,)tల ఆzగ� � h�ండ�. మనEÞ ంb క-u అ��. Äb
ï-��.
 
¨3ర�నంW �g 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (17 O9�  2022  06:22:23 R 29 నవ 2023 
02:25:32)  
BËu షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> ఆ� 7క �భ�� ఇ¡Kం�. వృbK వ� వ©ర�� చక� W ?��.
uర X 9ê� T� న0õ !��, వ� వ?$�, ¼ళ X ïంపక�ర X> మం  �~� వÖF  అవ'శ� ఉండవØF �. ºు>
ఎ�- b�Ã !� �ం0 �� ధన �భ� క���. ºు అతK 9మల�ం0 ధd�$� ఆcంచవØF �.
 
అంT zW� B>ం� �)గతK పడవó�. స�న సమg�� ఔషద 9వ Öత చక� W ఉం�-.
 
సంఘ�� మం  i� K� గ0?K -. అన� �öK� ప�చg�, ఇ� ºు> ఆనం��I  క��ంచవØF �.
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శ)t dశన� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW hi 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (17 O9�  2022  06:22:23 R 29 నవ 2023 
02:25:32)  
Êtu �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�, í�î ఆzగ�  ఇబÕ ం��, «ులల
zగ�� hధప.�-. ��త ~గ?f �ు అdzగ� � �ుu� �I  కలవర ï.tం�. ºు ఇదp� అdzగ� � ºు
Á!�క ��త�® )ప~వ� ì ¡Kం�. ºు� Èంతమం�� మb మ-, వ¡Kం�.
 
Ö¡KనI  ప�® )శద7 అవసర�, í�î ప�� ఇబÕ ం�� ఎ�-'గలu. ఖ-F ల� త� eంØ¼వó�. rుణ��
ÖయB�.
 
Çడûప�� Ö$ట వలన, ¼-�� ºు> వ� b1క�W Î-N  వ F , à�> �� 'గల-. అ§న !�� మం W
Ûు��, !� స©య�, ఓ�-N � )గ�?K -. 
 
చం)�� )ఘ~వ� వలన ºు� Èంద- ¡ఖEంt� క��, చక� W ఉం�-. ధd�$�, అంతంత 9)త�ు
అ§నపN ¤� ºు- �*Íg)త Ö$ట> అవ'శ� ఉండవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (24 O9�  2022  10:57:02 R 8 ఏ.<= 2022 
11:59:06)  
rÀ� పంచమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  క£� లఎా� Ö¡Kం�. ఈ )పá� కÁున 'ల�� ఇం�X � !���,
��త ~గ?f �ు��,  లXల�� !·ప!ద�ల> �గB�. ఎవ��� �-¡W )పవ� KంచB�. అ§న !� దగ eర
మం W మస�¼!�..
 
ఆzగ� భంగ�, ఒం�X  �0ÖR, అdzగ� �న> �� అuV-.
 
 ��త�న> �,N  �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
మనEÞ ంb íక  B>W ఉం�-. ఒం¤ �,N �, అEంb క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��, ��� -7ల> గ.û'ల�, చ�u® మం�ంత )శద7 అవసర�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (31 O9�  2022  08:40:27 R 27 ఏ.<= 2022 
18:16:44)  
{)>. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆ� 7కపర�W h�ం.�. ºు> ధన �ష$�� మం  దశ,
వ� వ?$�రX> మం  �భ� సంభ�ంచవØF �.
 
గృహ�నం� �ఖ� Áున సం~షణ� జ��, ��త ~గ?f �ు మ�$  లXల� మం  సమg�I  గ.,V-.
మం  వ�?K భరw�, ¡గంద)ద!� � !0, మం  �జన� Ö?K -.
 
సంఘ�� 2� b ï��, �� మం� å ేన�tల� ఎొం�V-. !�� ºు- ��ద g)త Ö?K -, అన� �öK�
��ద� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ��ప¤కం= ఎ>� వW ఉVn హ�W ఉం¥-. వ¡K�భ� త�f B ��సవంతÁున
��త�� గ.పవØF �. 
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (7 ఏ.<= 2022  15:15:44 R 17 [ు 2022 
09:32:39)  
>¦. d�గవ $ం� )ప�శ�:౼ ºు ��త�� కష�'ల�, ఎాత శ)tuల వలన �� ఇబÕ ం��, ఇం¥,
బ$¥ శ)t వృ�7 త�f B కష���, ºు )పవర Kన� �� 9-N  వ¡Kం�.
 
ºు� Èంద- శ)tuల� ఒక ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
ఆzగ� �® �� )శద7 అవసర�. జf ర�, |b� N  «ుద¬న జrÕ � Bవ��� అవ'శ� ఉనI �.
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 Èంతమం�� ఉదర సంబంధ zగ��, రక K zగ�� �� సంభ�ంØ�.
 
ఆం·ళన, మనEÞ ంb í>ం.ట జ-��.
 
ఇం�X  ºు® ఒbK0, అ§న !�� ఇం�X  కలRÛులR ఉం.ట> )ప$bI ం�� í� మ�ంత క£� లఎా�
అ��-. �రవ మB� దల> భంగ� క�గ>ం� )పవ� Kంచగల-. 
 
R@BR@ È�Y� �షgల> �ర�W ఉండగల-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (8 ఏ.<= 2022  11:59:06 R 25 ఏ.<= 2022 
00:16:16)  
rÀ. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼  ఈ దశ �ు)శమ ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఈ దశ 'ర� R�7�, ��త��
అ»వృ�7� ïంఎొ�¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´రK§ ధd»వౄ�7� క��?K §.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ºు- చక� W ప� Ö?K -. అ�>నI  వ� వ©ర�� ´�K అ��.
 
ఈ 'ల�� సంఘ�� ºు> మం  õ- వ¡Kం�, ºు Ñ� ï-�tం�.
 
ఆzW� »వృ�7, EంÎ$తÁున �వన�, అ§á Èంద�� శ)tuల అ»వృ�7, క£� � సంభ�ంØ�.
 
ధనవ� $�® �� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
)ప9ద� ఎొం  ఉనI  ప�ల> �ర�W ఉండవó�. 
 
 అdzగ� �/ఒం¤ �0 వలన ºు- ఇబÕ ం�ల> �� అ��-.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (13 ఏ.<= 2022  15:49:52 R 22 ఏ.<= 2023
 05:14:20)  
�-. పంచమ�న )ప�శ�:౼ ఈ సమ$� ºు> ఆనంద��, జ$�� క��¡Kం�. 'ర� R�7 ల»ం ,
ప�� మ�ంత �మగI � అuV-. Ö$ వృbK వ� వ©ర�ల� మం  ఫ�త�� ల»ం , �రవ�� ఎొం�
మ��I  మం  అవ'శ��, �భ�� గ0?K -. ��� -7ల> మం  'ల�, మం  c^ణ ల»ం , అ�>నI �
?a?K -.
 
ఆ� 7క�W ఇం¥, బ$¥ h�W ఉంTం�. ప{uల�, ఇం¤�, వ¡Kuల�, ఆభరణ�ల�, వ�?K ల� È�Y�
Ö?K -.
 
ï> X'� !��, మం  సంబంధ� ల»ం , �!హ `గ� � కల�. �!�tల> సంVన )ఎా K, ºు )పవర Kన
ఇం�X � !�� చక� W ఉం0, �భ� ఎొం�!-, ఇం�X  9వ>ల� ïడV-, గృహ�నం� {భ'ర� �� ºు-
�రf �?K -.
 
సంఘ�� మం õ-, ఉనI త వ� >Kల ప�చ$� �f B లâp ఎొం�V-, చ�iW వ� వహ�ం , అ�I
�షgల�� �జ$� ?a?K -. మం  సమ$�� గ.,V-. సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-�V§,
మనEÞ ంb� ఉం¥-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (14 ఏ.<= 2022  08:41:17 R 15 [ు 2022 
05:29:23)  
y-� � షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� ఏ ప� ÖRd కలR వØF �. 'ర� �� R�7ంØ�. ధన �భ�,
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��, మం  నడవ0క క���-.
 
ఉనI త పద� ల»ంØ�. ® అa'-ల� Ûు,N  ఎొందగల-.
 
శ)tతf � నcంØ�, ఆzగ�  �భ�, గృహ�నం� �� అంద- ఆzగ� �W ఉం�-.
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 ® అa'-ల� సంబం�� Ûు�- పడగలu. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (25 ఏ.<= 2022  00:16:16 R 2 >@ 2022 
09:43:53)  
rÀ. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  ఇబÕ ం�� �� Ö¡Kం�. అdzగ� �, ఒం¤ �,N �, Eoరక
hధల� క��ంØ�.
 
మనEÞ ంb íక అలసట> �� 'గల-. త�f B ఇం�X  అ§న!�� �v�� �ØF >ం¥-. ~B�   లXల�
!·ప!ద�ల> )V�వf B�. అనవసర, �షgల� తల��F  ఇబÕ ం�ల> �� '>ండ ఉం¯టTX
)పవ� Kం��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��/అడûం>�, )పgw� అ�>నI  ఫ�Vల� ఇవf u, మ�$ ఇబÕ ం�
కర�W ఉం.�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (27 ఏ.<= 2022  18:16:44 R 23 [ు 2022 
20:26:54)  
{)>. పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� సమ$�� ���ల� గ.,V-. ఆ� 7కపర�W మం 
'ల�, ధdర Dన hW Ö?K -.
 
)పúతf  రంగ పo^� )!RనUౖ Xá ఉÎK-]� 'వ��� అవ'శ� ఉనI �.
 
ఉ·� గ¡Kల> )పÛూష�X, సంఘ�� ఉనI త ?@ §, ºు 9I �t�, ïదp� మ�$ �-u� �� ºు $ం�
చక� Ôన సf ~వ�� ఉం�-.
 
దగ e� !�� సంబంధ hంధ!� � ï-�V§. అన� �öK� సంపర� � ï-��. సంVన `గ� � í� ÈతK
!�� ఇం¤� �ØF ట సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�, - కరÁున �జన�, ధన�భ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW శ' 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (29 ఏ.<= 2022  07:53:21 R 12 >@ 2022 
14:48:16)  
శ� చtర 7�నం� )ప�శ�:౼ �)గతK అవసర�. ఆ� 7క పర�W మం � '�. అనవసర ఖ-F � త� eంØ¼!�.
వృbK వ� వ©ర�లం� ఆస� K, ఉVn హ� త�e�. వృbK� ఇష�పడక ఎోuటÖ ®అa'-ల వలన 9ట� ప.�-.
Èంతమం�� ఉ·� గ�� �1 î¤� బ�¾� జ-��. సంఘ�� మం W )పవ� KంØట> )ప$bI ంచగల-,
Ö9 )పb ప�$ం� ��న� అవసర�. Eoరక )శద7 అవసర�. ఉదర¼శ సంబంధ !� À� క���.
)ఎాణÄb, భ$�, మ��దన, ఆతృత క���. త,N . ప�� Ö$ట> అవ'శ� కల�.
 
శ)tuల� �zధ� తగ�. å ేన�t�, అ§న !- �రమ�ట> అవ'శ� ఉండవØF �. గృహ���
~B� ,  లXల ఆzగ�  భంగ��, గృహ�� అ§న !�� మరణ� సంభ�ంచవØF �. అ§న !�� �v��
ప�� Bu. బంÀవర e�� మ�$ గృహ�� శ)tతf � ï-��. శ)tuల> �ర�W ఉం.ట మం �.
Èంద�� సంVన అవ'శ� �� ఈ దశ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (15 [ు 2022  05:29:23 R 15 >? 2022 
12:03:50)  
y-� � సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ఇబÕ ం�� �0న )పgw� వృbK వ� వ©ర�ల మంద గమన�, ®
అa'-ల��, ?¤ ఉ·� గ¡@ల�� అనవసర�W 4డవ� ïT�ÈనB�.
 
 �� �)గతK అవసర�, í�î �తన శ)tతf � క���.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�¼�  >� �, భ�ష� tK �ర ]gల® ఆశ వ��>ం¥-, అ�>నI  ప�� �ర�రu.
 
~ర� /భర K అdzగ� � �ుu� �I  >�¡Kం�. ºు ఆzగ� � �� �æంØ�. ఉదర ¼శ !� À�, ఆ©ర
�ష$�� �)గతK ?¤ంచవó�. ఆzగ�  భంగ� క�గవØF �.
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¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (17 [ు 2022  09:32:39 R 27 >? 2022 
05:40:12)  
>¦. ఐదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� అంత మం  'ల� '�. ధన వ� $� ï-��. �ుత�W ఖ-F  Ö$ట
మం �.
 
సంVన ఆzగ� భంగ�,  లXల ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. ,)t�� ఘర xణ �ుu� �I  �a¡Kం�.
 
శతృuల� �)గతKW ÛులW�, శతృవృ�7 ºు శ)tu� �ుu� �I  మ�ంత క£� ల> �� Ö$ట>
)ప$bI ంÇద-. �-Vn హ�, జf ర� మ�$ ¹రస�W ఉం.ట జ-��.
 
tంత ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. స�న �ధ�W ఔషధ 9వ అవసర�. Èంద�� ��ధ ర'¬న జrÕ �
వØF �. ú;ంÖ ప�B7 ల® అవసర�.
 
ºు� �� అ�¼� 9-N  వ¡Kం�. అనవసరÁున భ$�, Äb, అ§న !రంద�� �ర�W ఉం.ట
జ-��. Èంద- అపi� K �ØF Èం¥-. త,N . ప�� ÖR మ��I  క£� ల> �� 'గల-. ఇం�X  !��
ఘరxణల> �ర�W ఉండగల-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (23 [ు 2022  20:26:54 R 18 >? 2022 
08:16:05)  
{)>. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> కష�'ల�. �� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. శ)tu�
ï-�V-. !� ఎార�లం� ~గ?f �ు� త�uల> ��V-. ºు శ)tuల� ºు కష�� íకఎో§న� ఒక
ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
 లXల�, ~ర� � అనవసర�W 4డవ� �ØF ¼వ�p. �ర )పgw� ర�p Ö¡È�ట మం �, í� ±డల
)ప9ద�న> �� 'వలR వØF �.
 
శoర�® )శద7 అవసర�, í�î అdzగ� �, మనEÞ ంb íకఎోuట, ఆ)tత, భ$� «ుదల�న� క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�లం�, సఘ��� �)గతKW ÛులW�, í� Çడûõ- వØF �.
 
 అనవసర, చరF �,  >� �X   ప¯ అవ'శ� ఉండవవØF �.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (15 >? 2022  12:03:50 R 16 >@ 2022 
22:56:58)  
y-� � అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� అంత మం � '�. ధన, ఆzగ�  నషe�, అనవసర ఖ-F �
తగu.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ�¼�  >� �, ® అa'-ల� సమనf $� ఎా¤ం��.
 
గృహ�� 9ట ప¤�ం,ల వలన కలహ��, బంÀuల� మ�$ శ)tuల� అనవసర �zధ�� ప�� Bu.
 
Eoరక ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. అనవసర భ$�, Äb క���. మనEÞ ంb కరu అ��. )ప9��
È� �ØF >ం¥-. బంÀవర e�� ఒక� �ష$� �ుu� �I  ha¡Kం�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (18 >? 2022  08:16:05 R 13 >@ 2022 
10:50:14)  
{)>. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �ఖ� �W ఆడ!� వలన ఇబÕ ం�� క���. అన� �öK�
ప�చ$�న> �ర�W ఉం0, ~ర� � చక� W )పవ� KంØట> )ప$bI ంచగల-. ®W {)>. సపKమదశ�
)పgæ¡Kం.ట వలన ఆ.!� ఆzగ� �న> hధ�, అdzగ� �� hధ పడV-. ºు ~ర�  క.,� N , Eoరక
hధ�, మ�$ అEంbW ఉం.ట వం¤ zగ�ల� వ� ధ Çం�tం�.
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ºు Ç.9I �tల వలన ºు> �,N  !¤�Xtంద� ºు- )గ�?K -. అన� �öK 9 I హం ºు> మ�ంత hధ�
�¡Kం�. ఆ.!� త�uల వలన శ)tవృ�7, ఈ సమ$�� మనEÞ ంb í>ం.ట, అలసట మ�$ ¼ప�
వం¤ !¤ వలన ºు- hధ పడV-. ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. రకర'¬న శృంWర సంబంధÁున జrÕ �
Ö$ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �� కలR B� 'ల�. Ç. å ేన�tల>/Ç. ఉ·� గ¡Kల> �ర�W ఉండవó�,
í� !- ºు �జg�� అవz�� క�N ?K -.
 
 అ§á ® అa'-ల వలన í� )పúతf � వలన ºు- �ర�ంపబ.�-.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (27 >? 2022  05:40:12 R 10 ఆగ 2022 
21:10:32)  
>¦. ఆరవ ఇంట )ప�శ�:౼ మం  'ల� వ F ం�. ధdర Dన, ��Áన BÜX, ఆభరw� గ0ంØట,
ఇ�ప/బంW- వర K>ల> అ�¼� �ధ�W ధd�$�, ఉ·� గ¡Kల> ఎ�- ì¡KనI  ఉనI త పద� మ�$
�రవ� అ»¡Kం�. 'ర�  R�&, అ�I  'ర� �� �ర�-�.
 
ఆ� 7క �భ� వలన ¡ఖ సం�£ల� ఆనంద�W ఉం�-. మ� <ర� �� Ûుల� EంbవంతÁున ��త��
గడపగల-.
 
శ)t జ$�, ఎాత ఘర xణ� �ల�V§. ºు- ¼-� Ê¡�  >� >ం= Î-N  ºు Á, ల»¡Kం�. ºు శ)tu�
)పక� > త,N >ం¥-, త�f B ºు> �జ$� ల»¡Kం�. సంఘ�� మ�ంత �రవ� ల»ం , మ�ంత
అa'ర� Ç�§?K -. Èంతమం� ºు� �నధB� � Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ంTం�, ఒం¤� వ F న జrÕ ల¹I  �రమuV§.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (2 >@ 2022  09:43:53 R 17 >@ 2022 
00:09:36)  
rÀ. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ 'ర�  R�7, ధన�భ�� క��ంØ�. ఏప� తలï¤�d జ$�
R�7ంØ�. ధdర Dన, ధన�భ� క���.
 
మం  �వనJ�� అ�భ�?K -.  లX� �� ºు ఆనంద�న> ·హదపడV-.
 
 సంVన `గ� వలన ºు- మ�ంత ఆనంద�W ఉం�-. ºు  లX� �� ఆనంద�W ఉం�-.
 
ఈ సమ$�� ºు- �� చ�iW ఉం¥-. మం  r�7�, ���W వ� వహ�ం , స�న �ర ]g�
Î¡>ం¥-.  
 
శ)tdశన� క���. !- ºు �¤� తT�¼í-. ��� �. అంద� సహ`గ� ల»¡Kం�.
 
అ§á ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అనవసర, భgల> �� '>ం�, మ� �బÕ ర�� ÛులW�.
 
¨3ర�నంW శ' 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (12 >@ 2022  14:48:16 R 17 జన 2023 
18:03:34)  
శ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం  'ల�, ఆ� 7క�W h�ం.�. ధన� �� ���W
ల»¡Kం�. ఏ ప� తలï¤�d కలR వØF �. 
 
వ� వ?$�రX>, ¼ళ X ïంపక� వర K>ల> అ��ల సమ$�, ధdర Dన క�గవØF �. ºు� Èంద- R@BR@
È�Y� Ö$�-. «ుతKం ºుద ఆ� 7క పర�W మం  'ల�.
 
�-·� �ల> మం  ఉ·� గవ'శ�� క���. ఉ·� గ¡Kల> ® పదu�, �త� ï-�దల, ఉనI త ?@ §
ఎొం��-. ºు ప��, )శద7�, Ø->తన�� �� K?K -.
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సంఘ�� మం  õ- సంఎా�ంØ Èనగల-. ºు� Èంత మం� తమ �ంద ప�� Ö$ట> 9వ>ల�
�$�ుంÇద-. ºు> !'F tర� �� ఎొందగల-. ఆzగ�  �భ�, ఉVn హ�W ఉం�-. ఆనంద�W
ఉం�-. గృహ�� ¡ఖEంt�, Á!�క ��త� ¡ఖ�W ఉం.�. Ðదర వర e�, సంVన� ºు>
Ö·.W ఉం�-. శ)tతf � నcం , మం  'ల� కలR వØF �. )పgణ�� సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (13 >@ 2022  10:50:14 R 7 ఆగ 2022 
05:20:31)  
{)>. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ºు> ��, ÖRన జrÕ ల�
నం0 á-È�, ఆzగ� �W ఉం¥-. ఇ�XW�, స@ల�W� È�Y� Ö$ట> )ప$bI ?K -.
 
ï> X'� అhÕ §� í� అ� � §� మం  సంబంధ� >�-�, త�f B ºు ��త��� )ప�cంÖ ~గ?f �ు
వలన అదృష�� కలR వ¡Kం�. ఈ సమ$�� {)>. ºు )పధమ )గహ�� ఉనI  చం)�� �ం0
)పgæ?K .. �� )ప~వ� Öత అందÁున $వb� ప�చ$� ï-గవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�.
 
 ��� -7� చ�u� Bæ?K -. ºు ���áటల� అంద- �� Kం  �ుu� �I  �రవ మB� దల� �ంÇtKV-.
 
వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ§న!-, å ేన�t� ºు> !� ఎార�� స©$� Ö?K -.
)పúతf రంగ�� ఉనI  ±డల ® అa'-ల� క�9 అవ'శ� ఉం�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (16 >@ 2022  22:56:58 R 17 ఆగ 2022 
07:23:09)  
y-� � నవమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� కలR B�. అప�ంద�, ?@ న చలన�, మనEÞ ంb pరక�.
 
వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. �Bశ క���, í�ఎో� అప�ంద�, c^� అ�భ�ంt-,
)ప9�ల> �ర�W ఉం.ట మం �
 
ºు> BవలRన ఎాత hi� Bu. ధన నష��, అనవసర ఖ-F � వల�. �-uల� అ»)ఎా$ v��,
గృహ�నం� కలహ��, å ేన�tల� Áర� క�గవØF �.
 
ఆzగ� ® )శద7 ìపగల-, ¹రస� సంభ�ంØ�, మనEÞ ంb ఉండ�.
 
అ§నపN ¤�, మం  ప�� Ö$ట> )ప$bI ంÇద-, )పgw� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (17 >@ 2022  00:09:36 R 1 ఆగ 2022 
03:44:47)  
rÀ. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� rÀ. ºు ±ుక�  నవమ ఇంట �f B )పgణ� Ö$�.
త�f B ºు- జrÕ � ÖR hధ� ప.�-. ఈ )పá� క దశ వలన ºు వృbK వ� వ©ర�ల� అడûం>� మ�$
ఇబÕ ం�� క���. వృbK వ� వ©ర�ల� Çడûõ- B>ం� ఉం¯ం�> )ప$bI ంచవó�. í�î �� hధ
పడవలR ఉంTం�.
 
ఏ�d ప� Ö9 �ం� స�న �)గతK Î¡È� ప� Ö$వó�.
 
�� 'రణ�ల వలన ప� ఒbK0, మనEÞ ంb í>నI TX అ� ¡Kం�.
 
ఈ దశ� ºు> శ)tu� ఆపదల� �?K -. 'uన, �)గతK అవసర�. ఇం�X  !�� మ�$ బంÀuల�
!·ప!ద�ల> �గB�, í� కలహ�� జ-�ట> �� Î$�.
 
ఈ 'ల�� ºు- �� ¼ప�W ఉం0, అ�I ం¥ త,N � ఎంØM ఉం¥-, ఏప� తలï¤�d, ఎ>� వW
)శ�ుంచక తపN �. '�, ప�$ం� ఇష�� íకºు- ప� Ö$-.
 
�ర )పgణ�ల� !§� �$ట మం �, í�î అ� అ�>నI  ఫ�త�ల� ఇవf u మ�$
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 ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. b� bం0® )శద7 వ�ం  మ� �బÕ ర�� Ûులగవó�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (1 ఆగ 2022  03:44:47 R 21 ఆగ 2022 
02:04:48)  
rÀ. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మèX ºు> మం  z¦�I  �¡Kం�. ºు- సం�ష�W ఉం�-.
'ర� R�7 వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ�>నI  సమయం� ºు- అ�I  ప�� చక� �డV-.
 
గృహ�నం� ఆనంద�, సజ D�ల� సహ!స�, అన� �öK ప�చ$�, ఆనంద�, �� వలన �హ� క���.
 
ఆ� 7క�W ఈ 'ల� స�అ§న�. ºు- అ�>నI � ?aం , ధdర Dd Ö$�-.
 
సంఘ�� ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �రవ�ఎొం�, మB� ద� ï-��. మ�ంత ఉVn హ�W ఎా}e �,
సంఘ9వ Ö?K -.
 
మనEÞ ంbW ఉం�-. శ)tdశన�� క��, ºు- Eంb వంతÁున ��త�� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (7 ఆగ 2022  05:20:31 R 31 ఆగ 2022 
16:18:31)  
{)>. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �తన వ�?K �, Eoరక �ఖ� �, వ¡K�భ� మ�$ సం�ష�
క�గవØF �.
 
ధన �భ� మ�$ ఆభరwల È�Y�, !� ఎార�� కలRవ F , అ�>నI  �భ�� గ0?K -.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�>నI  �ధ�న �భ�� గ0?K -.
 
చ�u� జ$�, ఆzగ� � h�ండగల�.
 
గృహ�నం� Ðదర వర e� ��ïనI . íనంతW ºు� మం W వ� వహ�?K -. గృహ�నం� {భ'ర� ��,
tంత �!హ�® �ర ]మ� Î¡Èం¥-. ఈ సమ$�� ºు- తల న వ� � K� సంబంధ� >�� త�f
అదృష�� కలR వ¡Kం�.
 
సంఘప-W ఇ� ºు> మం  'ల�. �తన å ేన�tల ప�చ$�, �వ ÖతనÁ, «ు�eì,V-.
సంKత/ )త రంగ�® ºు- ÖRన మం  ప�ల� �� Kం  సంఘ�� మం  i� K ల»¡Kం�.
 
'ర� R�7 మ�$ శ)tdశన�, చరF � ఫ�?K §. ºు- ఏ చరF ® 9¥X 0d �జ$� ?a?K -. �ర
)పgw� Ö$��� ��కంజ�?K -.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (10 ఆగ 2022  21:10:32 R 16 అE� 2022 
06:36:09)  
>¦. ఏడవ ఇంట )ప�శ�:౼ ��త ~గ?f �ు�, అ§న !�i, ºు>  ఆzగ�  భంగ� వలన ºు మనEÞ ంb క-u
అutం�.
 
 ºు> ¹రస�W ఉం0, కండX జrÕ �, క., � N , |Î � N  వం¤ !¤� ఇబÕ ం�� పడV-. ºు ��త
~గ?f �ు ఆzగ� �� �)గతKW ì¡¼వó�. ºు ఇదp� మధ�  మనEÞ ంb íక �� వ� ధ Çం�V-.
 

 
ఒక మం  వ� � K� �zధ� �ØF Èం¥-. ��త ~గ?f �ు� v�»)ఎా$�ల� అనవసర�W ఘర xణల>
�గ>ం� �ర�W ఉండవó�. í�î అ� ïదp ïదp త�uల> �� Î$�. å ేన�tల�, అ§న !��
EంbW )పవ� Kం��, సంVన� ºు® *f ష� ïంØ>ం¥-. ºు- సంVన�® Ðదర వర e�ల� �-¡W
వ� వహ�?K -.
 
ఖ-F ® 'సK �)గతK వ�ంచగల-. Èంద- అనవసర�W ఎోMల> ఖ-F  ÖR, t��  నష�ఎోV-. �ుత�W ఖ-F
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 Ög�. స�న 'ల�� మం  ప�ర 7�� ú;ం , చక� Ôన వ�?K � ధ�ం��. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (17 ఆగ 2022  07:23:09 R 17 9: � 2022 
07:21:50)  
y-� � దశమ�నం� )ప�శ�:౼ఇ� మం  'ల�. ఆ� 7క �భ��, ఉనI త పదu�, 'ర� R�7
సంభ�ంØ�.
 
ఉనI త పద� సంఎా�ంt-. ® అa'-ల Ûు,N  మ�$ మం  అవ'E� క���.
 
ఏ� Öప¤�d కలR వØF �. ఏ 'ర� � తలï¤�d కలR వØF �.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� త� సంఎా�?K -. �రవ మB� ద� ï-��. å ేన�tల అ»వృ�7, అ§న !��
�య� �, ® !� �ం0 Ûు,N , అ�¼� ధన�భ� క�గవØF �.
 
ఆzW� »వృ�7, «ుతK� ºుద మం  ఆనంద�$కÁున 'ల� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (21 ఆగ 2022  02:04:48 R 26 అE� 2022 
13:47:32)  
rÀ. ఏ'దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� 'ర� R�7 మ�$ ధన�భ�, అ�I  îటX �ం0 ºు> ధన�
అం��. వృbK వ� వ©ర�ల��, �జ��తం�� ధన �భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల> మం  'ల�,
అ�I ం¥ జ$�, Ö$ ప�$ం� ఉÎK-]� అuV-. 
 

 
ఆzగ� � h�ంTం�, Eంb �వన�� గ.,V-, అంద�� å ేన©~వ�� Ûు��V-.
 
గృహ�నం� Eంb, గృహ�� ఆనంద�, {భ!ర K �ం¥-, వ¡K �భ�, �ఖ� Áున �వన�� గ.,V-.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��. అన� �öK ప�చ$�, ºు సf ~వ� వలన అంద- ºు వదp Ö-V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (31 ఆగ 2022  16:18:31 R 24 9: � 2022 
21:03:17)  
{)>. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  9నRక �దన>, శoర ఒbK0� �� Ö¡Kం�. Eoరక�W
ఆzగ� � h�ం.�.
 
ఆ� 7క�W �� కలR B�. rుw� ÖయB�. í�î అ� �ుu� �I  �a?K §.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-. ఎవ��� అనవసర, చరF �, త�u� ÖయB�, అ� ºు> మ�ంత
శ)tతf �� ïంØV§. సంఘ�� అపi� K క�Ã ఏ ప� ÖయB�.
 
బంÀuల��, ~ర� �� మ�$ ఇతర �öKల�� �)గతKW ÛులW�, í� అనవసర, అ�9d� క�� మ�ంత
శ)tతf � ï-��. Á!�క ��త� చక� W ఉం�లం= ~ర� � అనవసర�W 4డవ� ïT�¼B�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ® అa'-ల వలన W�, )పúతf � �ం0W� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. అ�>నI  ప�
�ర�ర��� ఎ>� W )శ�ుం��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (17 9: � 2022  07:21:50 R 17 అE� 2022 
19:22:33)  
y-� � ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ధd�$�, సంఘ�� i� K�, ఆ� 7'»వృ�7� ïంØ�.
 
ఈ దశ ఉనI త పదu� ?aంØట> మం �. వృbK వ� వ©ర�ల� ºు ?@ న� ï-��, ® అa'-ల
Ûు,N � ఎొందగల-.
 



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 226

ఆzW� »వృ�7 మ�$ గృహ�నం� ¡ఖEంt�, ఆనందమ$�W ఉండవØF �.
 
గృహ�నం� {భ'ర� �� మ�ంత ఆనంద�� ఇØF �.  ం0 వంట� ఆcంÇద-.
 
«ుతK� ºుద మం  'లమ� ÇపN వØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (24 9: � 2022  21:03:17 R 18 అE� 2022 
21:39:36)  
{)>. ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ సమ$�� ÖRన అ,N ల¹I  Î�ఎో§ ఆ� 7క ర^ణ ల»¡Kం�. ఆ� 7క
ప�R@b Ûు-గవ¥�� 'రణ� ల»¡Kం�.
 
ఈ దశ� తల న ప�� �ర��, 'ర� R�7, ºు పరపb ï-��, సంఘ�� ప�>బ0 �� ï-��.
 
ºు- వ¡K ఔ�ర� �ల®, ��ద�న>, మం W ú;ంØట>, ��Áన ఆభరw� È�Y� Ö$ట$ం�
)శద7 వ�?K -.ఇÜX సంఎా�ంØ>ం�మ� ఆ�చన వ¡Kం�.
 
సంఘపర�W మం  'ల�. అంద� మనI న�, సహ`గ� ల»?K §.
 
అన� �öK ప�చ$� క���, Á!�క ��త� చక� W ?��.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (16 అE� 2022  06:36:09 R 13 నవ 2022 
20:49:54)  
>¦. ఎ��ుదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> �� )ప9దకరÁున దశ. ఇ� ºు ��త�® ఆzగ� �® ��
ఒbK0 �¡Kం�. Ç. వ� సdల> �ర�W ఉం0, ఆzగ� �� 'ఎా.¼గల-. Èంద�� రక K సంబంధÁున !� À�
క���. 
 
ఈ సమ$�� 9రw$ధ�ల �ం0, శ)tuల �ం0 �ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచవó�. ��V��
)ప9ద� !¤íX ప�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
ధన వ� $�® �ర ì, అవసర�. �)గతKW వ� వహ�ంచకఎో§న ±డల �� నష�ఎోu�-. rుణ��
Ö$>ం� �)గతK పడగల-.
 
Ö$ వృtKల$ం� మం  కృÆ ÖRన, అ�>నI  ప�� �ర�-�. మ� �బÕ ర�� ప� Ög�. వృbK
$ం� �)గతKW Ûుస�, అపi� K �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
ºు� �� మం� �*శ g)తల> Û> X, Èంత 'ల� ºు >Tంబ�న> �ర�W ఉండవలR వ¡Kం�. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (17 అE� 2022  19:22:33 R 16 నవ 2022 
19:15:03)  
y-� � �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ధ నష�� క���, ఆ� 7క �షgల� �)గతKW వ� వహ�ంచవó�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతKW ® అa'-ల� మస� Èనవó�. ® అa'-ల వలన  >� �, ºు- ÖRన
ప�� అa'-� ÛుచF -. అEంb Çందవల�. వృbK వ� వ©ర�ల� మ��బÕ ర� అవసర�. 
 
uర K 9ê� �X  ప� Ö9 !�� ఈ దశ కలRB�. �� �)గతK అవసర�.  
 
సంఘ�� అ)ప�ష}�, అa'-ల��, ఇత-ల�� తగ�.
 
 �ర )పgణ�� Ö$వలR వØF �. '�, అ�>నI  ఫ�త�� ఇవf u.
 
 �)గతKW ÛులW�, )ప9ద�ల> VuనI �.
 
ºు మ�$ >Tంబ ఆzగ� �న> భంగ� !¤�X�. గృహ�� Eంb భ)దతల> �,N  !¤�X�.
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¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (18 అE� 2022  21:39:36 R 11 నవ 2022 
20:09:20)  
{)>. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు)శమ ఫ�త�ల�ØF �. ఎంత ధన �భ�నI � మz Ö�K
అంá ఖ-F  Ö?K -. �*Ígన� ÖR అనవసర, ఖ-F � Ö?K -.
 
ఈ దశ� Èంత మం , Èంత Ç. 9-N � సంభ�ంØ�. ఒం�X  pంగతన� జ-�ట> అవ'శ� ఉనI �.
'u� త� �)గతK అవసర�.
 
అ§á గృహ�నం� ¡ఖEంt�, �!�t� శృంWరవంతÁున ��త�� గ.,V-.
 
å ేన�t� �రవ�W వ� వహ�ం , ºు> ఎం� �ు� Ö?K -.
 
9రw$ధ�ల>, అప� tల> �ర�W ఉం��. వ� వ?$�రX> నష�� వÖF  yచన� ఉనI �. 'uన
త� �)గతK అవసర�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (26 అE� 2022  13:47:32 R 13 నవ 2022 
21:19:43)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (11 నవ 2022  20:09:20 R 5 /శం 2022  17:57:03)  
{)>. లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> వ¡K �ఖ� �� క�గ|$�. ºు ��త�� � 9-N �
సంభవ�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� ల»¡Kం�. Èంత మం�� సంVన`గ� �, సంఘ�� ÈతK వ� >Kల
ప�చ$��, అన� �öK ప�చ$�, బలట అంద- �ుu� �I  �ర�?K -, ºు ?@ § ï-��, ��సవంతÁున
��త�, ����, - కరÁున �జన )ఎా K, ఖo�న వ¡Ku� È�Y� Ö?K -. వ�?K భరw�,
¡గంధ)దవ� ��, అలంకరణ ?9)� మ�$ !హdల È�Y� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆ� 7క�W h�ం.�.
 
 ఆ� 7కపర�W ºు- �లp>� >ం¥-. మం 'ల�.
 
��� -7ల> మం  దశ, చ�uల� Bæ?K -.
 
శ)tuల �ం0 )పgద�నI �. Ç. వ� సన�ల>, Ç. å ేన�tల> �ర�W ఉండవó�. 
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (13 నవ 2022  20:49:54 R 13 O9�  2023 
05:02:54)  
>¦. ఏడవ ఇంట )ప�శ�:౼ ��త ~గ?f �ు�, అ§న !�i, ºు>  ఆzగ�  భంగ� వలన ºు మనEÞ ంb క-u
అutం�.
 
 ºు> ¹రస�W ఉం0, కండX జrÕ �, క., � N , |Î � N  వం¤ !¤� ఇబÕ ం�� పడV-. ºు ��త
~గ?f �ు ఆzగ� �� �)గతKW ì¡¼వó�. ºు ఇదp� మధ�  మనEÞ ంb íక �� వ� ధ Çం�V-.
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ఒక మం  వ� � K� �zధ� �ØF Èం¥-. ��త ~గ?f �ు� v�»)ఎా$�ల� అనవసర�W ఘర xణల>
�గ>ం� �ర�W ఉండవó�. í�î అ� ïదp ïదp త�uల> �� Î$�. å ేన�tల�, అ§న !��
EంbW )పవ� Kం��, సంVన� ºు® *f ష� ïంØ>ం¥-. ºు- సంVన�® Ðదర వర e�ల� �-¡W
వ� వహ�?K -.
 
ఖ-F ® 'సK �)గతK వ�ంచగల-. Èంద- అనవసర�W ఎోMల> ఖ-F  ÖR, t��  నష�ఎోV-. �ుత�W ఖ-F
Ög�. స�న 'ల�� మం  ప�ర 7�� ú;ం , చక� Ôన వ�?K � ధ�ం��. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (13 నవ 2022  21:19:43 R 3 /శం 2022  06:47:23)  
rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
 
ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
�ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
ఇవf íu.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (16 నవ 2022  19:15:03 R 16 /శం 2022  09:58:18)  
y-� . లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు వృbK మ�$ ��త�� మం  )ప~వ� ì,�. స@ల
9-N �, అa'-ల� 9ట ప¤�ం,�, ఇబÕ ం��, వృbK �షgల� )పá� క )శద7 అవసర�. 
 
ఏ�d ప� తలï¤�d, ఎ>� వ )శ�ుం��, �ర )పgw� సంభ�ంØ�, '� ఫ�త� \న� �, �-Vn హ�,
 
ఆzగ� �® అaక )శద7 ìఎా�. కÜX, |Î మ�$ ఉదర సంబంధ zగ�� క���. అనవసరÁున ఉ*f గ��
)ఎాwంతకమ� ప�� ఈ 'ల�� తలïట��డ�.
 
గృహస@ ��త�� కలహ��, Á!�క ��త��  >� �, అEంb, 9ట ప¤�ం,� «ుతKం ºుద ఈ 'ల��
Eంb క-u అutం�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (3 /శం 2022  06:47:23 R 28 /శం 2022 
05:07:54)  
rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (5 /శం 2022  17:57:03 R 29 /శం 2022 
16:03:26)  
{)>. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �� �~�I  �¡Kం�. ఈ దశ� గృహ�నం� ºు ��త
~గ?f �ు��, >Tంబ సú� ల�� చక� W ఆనం�?K -. Èంద�� సంVన `గ�నI �.
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ఆ� 7క పర�W h�ం.�. మ�$ గృహ�నం� ప�R@b ధన �ష$�� Ûు-� అ��. ��Áన వ¡Ku�
మ�$ వ)జ�� �� È�Y� Ö?K -. సంKత� మ�$  )త íఖన�నం� మ>� వ ï-��, ®
అa'-ల  �ం0 í� )పúతf � వలన ºు> �రవ�/మనI న� ఎొం�ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
 ఆzగ� � h�ం.�, Eoరక �ఖ� � కలగవØF �.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (16 /శం 2022  09:58:18 R 14 జన 2023 
20:45:20)  
y-� � �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� Î)వÁున ఆ� 7క ఇబÕ ం��, అ�>నI  ప�� �ర�రu. ధన
నష��, వ� వ?$� Ö9 !�� ఇబÕ ం�� క���.
 
)ఎాణ Äb ఎ>� వW ఉం.�. �ందరW ¼ప� �ØF Èం�-. `చd శ� K వలన È�I  అaక ఆ�చన�
ఇబÕ ం�� �ØF Èం�-. 
 
z¦ !o ప�� Ö$ట �� కష��W అ� ంØ�.
 
క�ల $ం� )శద7 ìఎా�. cz�దన క�గవØF �.  
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (28 /శం 2022  05:07:54 R 30 /శం 2022 
23:33:07)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (29 /శం 2022  16:03:26 R 22 జన 2023 
15:54:04)  
{)>. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు�� � సం�ష�� )ప?�ంØ�. ºు ఆ� 7క ప�R@b
h�ం0, ధన స©$� ల»¡Kం�.
 
వృbK పర�W కలR వØF �, ºు ?@ § ï-��, అa'ర� ºు Öt�X � వ¡Kం�. ºు- ÖRన 'ర� �� ºు>
�~�I  Ö�-?K §.
 
బ$ట ºు �రవ� ï-�tం�. అ�I  భ$��, hధ� �ల��. ºు సహ ఉ·� ��, ��Rన !-
ºు$ం� మం W వ� వహ�ం , ºు> సహ$ం Ö?K -. å ేన�tల అ»వృ�7 మ�$ శ)t జ$�
క�గవØF �. 
 
గృహ�నం� ºు ప�>బ0 ï-��, Ðదర వర e�� ºు- ���?K -. ÈతK వ�?K � ధ�ంØట, - కరÁున
�జన� Ö$�-, �వభ� K ï-��, ,ణ�  'ర� �� Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� >�-�. ఈ సమ$�� సంVన `గ� �
క�గవØF �.
 
అ§á, ఈ సమ$� అంద�� మం � '�. Èంద�� ధన నష��, వృbK వ� వ©ర�ల� సంభవ�, ºు
శ)tu� �ుu� �I  ఆపదల> �� Ö?K -. ఎవ��� !దనల>, త�uల> �గ>ం�, �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (30 /శం 2022  23:33:07 R 7 ;.బ 2023 
07:28:17)  
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rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (14 జన 2023  20:45:20 R 13 ;.బ 2023 
09:44:44)  
y-� . తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼వృbK !� ఎార�� కలR వØF �. గృహ�నం� Eంb, ఉనI త పదu�
ల»ంØట> అవ'శ�నI �. )పúతf � ºు ప�� �� Kం  �ుu� �I  �ర�ంØ�.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� తల� öf క�ంÇద-. å ేన�t�, బంÀవర e�� Ölత� F , ºు శ)tతf
dశన�న> �డN .�-.
 

 
ఆzగ�  �భ�, Eoరక, 9నRక �ఖ� �, ధన�భ�, మం  ఉVn హ� క���.
 
 
 
  లX� ఆనంద���p-, «ుతKం ºుద మం  'ల�.
 
¨3ర�నంW శ' 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (17 జన 2023  18:03:34 R 29 O9�  2025 
21:44:37)  
శ� చtర 7�నం� )ప�శ�:౼ �)గతK అవసర�. ఆ� 7క పర�W మం � '�. అనవసర ఖ-F � త� eంØ¼!�.
వృbK వ� వ©ర�లం� ఆస� K, ఉVn హ� త�e�. వృbK� ఇష�పడక ఎోuటÖ ®అa'-ల వలన 9ట� ప.�-.
Èంతమం�� ఉ·� గ�� �1 î¤� బ�¾� జ-��. సంఘ�� మం W )పవ� KంØట> )ప$bI ంచగల-,
Ö9 )పb ప�$ం� ��న� అవసర�. Eoరక )శద7 అవసర�. ఉదర¼శ సంబంధ !� À� క���.
)ఎాణÄb, భ$�, మ��దన, ఆతృత క���. త,N . ప�� Ö$ట> అవ'శ� కల�.
 
శ)tuల� �zధ� తగ�. å ేన�t�, అ§న !- �రమ�ట> అవ'శ� ఉండవØF �. గృహ���
~B� ,  లXల ఆzగ�  భంగ��, గృహ�� అ§న !�� మరణ� సంభ�ంచవØF �. అ§న !�� �v��
ప�� Bu. బంÀవర e�� మ�$ గృహ�� శ)tతf � ï-��. శ)tuల> �ర�W ఉం.ట మం �.
Èంద�� సంVన అవ'శ� �� ఈ దశ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (22 జన 2023  15:54:04 R 15 ;.బ 2023 
20:02:21)  
{)>. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆ� 7కపర�W h�ం.�. ºు> ధన �ష$�� మం  దశ,
వ� వ?$�రX> మం  �భ� సంభ�ంచవØF �.
 
గృహ�నం� �ఖ� Áున సం~షణ� జ��, ��త ~గ?f �ు మ�$  లXల� మం  సమg�I  గ.,V-.
మం  వ�?K భరw�, ¡గంద)ద!� � !0, మం  �జన� Ö?K -.
 
సంఘ�� 2� b ï��, �� మం� å ేన�tల� ఎొం�V-. !�� ºు- ��ద g)త Ö?K -, అన� �öK�
��ద� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ��ప¤కం= ఎ>� వW ఉVn హ�W ఉం¥-. వ¡K�భ� త�f B ��సవంతÁున
��త�� గ.పవØF �. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (7 ;.బ 2023  07:28:17 R 27 ;.బ 2023 
16:47:57)  
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rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (13 ;.బ 2023  09:44:44 R 15 O9�  2023 
06:34:22)  
y-� . చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ºు õ-> సంఘ�� ��వ త�e�. వృbK !� ఎార��
మందగమన� Çం��. ఈ దశ� అనవసర �zధ��/9ట ప¤�ం,� అ§న !���, అa'-ల�� ప��
Bu.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
ఈ దశ� �-Vn హ� క���. ఆzగ�  9వ అవసర�.
 
)పgణ� తలï¤�d, ఆcం న ఫ�త�� దక� u.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (15 ;.బ 2023  20:02:21 R 12 O9�  2023 
08:27:23)  
{)>. పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� సమ$�� ���ల� గ.,V-. ఆ� 7కపర�W మం 
'ల�, ధdర Dన hW Ö?K -.
 
)పúతf  రంగ పo^� )!RనUౖ Xá ఉÎK-]� 'వ��� అవ'శ� ఉనI �.
 
ఉ·� గ¡Kల> )పÛూష�X, సంఘ�� ఉనI త ?@ §, ºు 9I �t�, ïదp� మ�$ �-u� �� ºు $ం�
చక� Ôన సf ~వ�� ఉం�-.
 
దగ e� !�� సంబంధ hంధ!� � ï-�V§. అన� �öK� సంపర� � ï-��. సంVన `గ� � í� ÈతK
!�� ఇం¤� �ØF ట సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�, - కరÁున �జన�, ధన�భ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (27 ;.బ 2023  16:47:57 R 16 O9�  2023 
10:48:08)  
rÀ. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు ��త�� మం  అ»వృ�7� క��¡Kం�. ఏప� తలï¤�d,
�జ$�� ?a?K -, సంఘ�� ºు �రవ మB� ద� ï��, ?@ § ï-��.
 
ఆ� 7క�భ�, R@BR@ È�Y�, ధన �భ� క���. ��త ~గ?f �ు �ం0 �� ధన �భ� í� అన� �öK వలన
ధన�భ� క���.
 
గృహ�నం� సంVన `గ� �, ºు త�X గరf ప¯ �ధ�W ºు- )పవ�?K -. ºు ఇం�X � !� �జg�� ºు-
ఆదరÞ )ఎా$� అuV-.
 
సజ D�ల� సహ!స� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (12 O9�  2023  08:27:23 R 6 ఏ.<= 2023 



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 232

 10:59:11)  
{)>. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> కష�'ల�. �� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. శ)tu�
ï-�V-. !� ఎార�లం� ~గ?f �ు� త�uల> ��V-. ºు శ)tuల� ºు కష�� íకఎో§న� ఒక
ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
 లXల�, ~ర� � అనవసర�W 4డవ� �ØF ¼వ�p. �ర )పgw� ర�p Ö¡È�ట మం �, í� ±డల
)ప9ద�న> �� 'వలR వØF �.
 
శoర�® )శద7 అవసర�, í�î అdzగ� �, మనEÞ ంb íకఎోuట, ఆ)tత, భ$� «ుదల�న� క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�లం�, సఘ��� �)గతKW ÛులW�, í� Çడûõ- వØF �.
 
 అనవసర, చరF �,  >� �X   ప¯ అవ'శ� ఉండవవØF �.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (13 O9�  2023  05:02:54 R 10 [ు 2023 
13:49:01)  
>¦. ఎ��ుదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> �� )ప9దకరÁున దశ. ఇ� ºు ��త�® ఆzగ� �® ��
ఒbK0 �¡Kం�. Ç. వ� సdల> �ర�W ఉం0, ఆzగ� �� 'ఎా.¼గల-. Èంద�� రక K సంబంధÁున !� À�
క���. 
 
ఈ సమ$�� 9రw$ధ�ల �ం0, శ)tuల �ం0 �ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచవó�. ��V��
)ప9ద� !¤íX ప�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
ధన వ� $�® �ర ì, అవసర�. �)గతKW వ� వహ�ంచకఎో§న ±డల �� నష�ఎోu�-. rుణ��
Ö$>ం� �)గతK పడగల-.
 
Ö$ వృtKల$ం� మం  కృÆ ÖRన, అ�>నI  ప�� �ర�-�. మ� �బÕ ర�� ప� Ög�. వృbK
$ం� �)గతKW Ûుస�, అపi� K �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
ºు� �� మం� �*శ g)తల> Û> X, Èంత 'ల� ºు >Tంబ�న> �ర�W ఉండవలR వ¡Kం�. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (15 O9�  2023  06:34:22 R 14 ఏ.<= 2023 
14:58:48)  
y-� � పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ ºు ® �� )ప~వ� ì,�. మనEÞ ంb నcంØ�. ధన
వ� $�, వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. అa'-ల� అనవసర �zధ�� ïT�Èనవల�.
 
)పúతf �న> సంబంaం న �షg� �ుu� �I  ఇబÕ ం� ïడV§, శ)t వృ�7 క���. 
 
శoర�® )శద7 అవసర�. ఆzగ�  భంగ�, ¼ప� త� eంØÈన వó�. 
 
 సంVన� వలన  ంత, ,)tల� �zధ�, ~B� , ,)tల ఆzగ� � h�ండ�. మనEÞ ంb క-u అ��. Äb
ï-��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (16 O9�  2023  10:48:08 R 31 O9�  2023
 14:55:38)  
rÀ� పంచమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  క£� లఎా� Ö¡Kం�. ఈ )పá� కÁున 'ల�� ఇం�X � !���,
��త ~గ?f �ు��,  లXల�� !·ప!ద�ల> �గB�. ఎవ��� �-¡W )పవ� KంచB�. అ§న !� దగ eర
మం W మస�¼!�..
 
ఆzగ� భంగ�, ఒం�X  �0ÖR, అdzగ� �న> �� అuV-.
 
 ��త�న> �,N  �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
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మనEÞ ంb íక  B>W ఉం�-. ఒం¤ �,N �, అEంb క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��, ��� -7ల> గ.û'ల�, చ�u® మం�ంత )శద7 అవసర�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (31 O9�  2023  14:55:38 R 7 >? 2023 
19:49:04)  
rÀ. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼  ఈ దశ �ు)శమ ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఈ దశ 'ర� R�7�, ��త��
అ»వృ�7� ïంఎొ�¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´రK§ ధd»వౄ�7� క��?K §.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ºు- చక� W ప� Ö?K -. అ�>నI  వ� వ©ర�� ´�K అ��.
 
ఈ 'ల�� సంఘ�� ºు> మం  õ- వ¡Kం�, ºు Ñ� ï-�tం�.
 
ఆzW� »వృ�7, EంÎ$తÁున �వన�, అ§á Èంద�� శ)tuల అ»వృ�7, క£� � సంభ�ంØ�.
 
ధనవ� $�® �� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
)ప9ద� ఎొం  ఉనI  ప�ల> �ర�W ఉండవó�. 
 
 అdzగ� �/ఒం¤ �0 వలన ºు- ఇబÕ ం�ల> �� అ��-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (6 ఏ.<= 2023  10:59:11 R 2 [ు 2023 
13:49:25)  
{)>. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �ఖ� �W ఆడ!� వలన ఇబÕ ం�� క���. అన� �öK�
ప�చ$�న> �ర�W ఉం0, ~ర� � చక� W )పవ� KంØట> )ప$bI ంచగల-. ®W {)>. సపKమదశ�
)పgæ¡Kం.ట వలన ఆ.!� ఆzగ� �న> hధ�, అdzగ� �� hధ పడV-. ºు ~ర�  క.,� N , Eoరక
hధ�, మ�$ అEంbW ఉం.ట వం¤ zగ�ల� వ� ధ Çం�tం�.
 

 
ºు Ç.9I �tల వలన ºు> �,N  !¤�Xtంద� ºు- )గ�?K -. అన� �öK 9 I హం ºు> మ�ంత hధ�
�¡Kం�. ఆ.!� త�uల వలన శ)tవృ�7, ఈ సమ$�� మనEÞ ంb í>ం.ట, అలసట మ�$ ¼ప�
వం¤ !¤ వలన ºు- hధ పడV-. ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. రకర'¬న శృంWర సంబంధÁున జrÕ �
Ö$ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �� కలR B� 'ల�. Ç. å ేన�tల>/Ç. ఉ·� గ¡Kల> �ర�W ఉండవó�,
í� !- ºు �జg�� అవz�� క�N ?K -.
 
 అ§á ® అa'-ల వలన í� )పúతf � వలన ºు- �ర�ంపబ.�-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (14 ఏ.<= 2023  14:58:48 R 15 [ు 2023 
11:44:47)  
y-� � షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� ఏ ప� ÖRd కలR వØF �. 'ర� �� R�7ంØ�. ధన �భ�,
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��, మం  నడవ0క క���-.
 
ఉనI త పద� ల»ంØ�. ® అa'-ల� Ûు,N  ఎొందగల-.
 
శ)tతf � నcంØ�, ఆzగ�  �భ�, గృహ�నం� �� అంద- ఆzగ� �W ఉం�-.
 
 ® అa'-ల� సంబం�� Ûు�- పడగలu. 
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (22 ఏ.<= 2023  05:14:20 R 1 [ు 2024 
12:59:49)  
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�-. షష}మ�న )ప�శ�:౼ ఈ సమ$�� ºు ��త�� ��  >� � వØF �. ఇం¥, బ$¥ ÇడûW
వ� వహ�ంØట వలన శ)tu� ఎ>� వ అuV-. ºు- అంద�� శ)tuW 9రV-. ºు శ)tu� �ుu� �I
మ��I  క£� ల> �� Ö$గల-. 'uన, �)గతK అవసర�.
 
ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, సం�ష�W íక అలRఎోV-. స�న ఔషధ 9వ అవసర�.
 
ప�$ం� �)గతK అవసర�. í�î ధన�, R@BR@ ¼�N u�-. pంగతన�, అ�I  )ప9ద�, )పúతf �Öఏ
b-గhT, «ుదల�న� Ö$ వృbK వ� వ©ర�ల� జ-��. ఉ·� ��, ®అa'-ల��, సహ ఉ·� �ల��
కలR ÛులR ÛులW�. ÈతK స�ల� !§� �g�.
 
��త ~గ?f �ు� �)గతKW వ� వహ�ం��. ఎవ��� త�u� �ØF ¼>ం� అనవసర, �షgల�
తల�రF >ం� మస�¼!�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (2 [ు 2023  13:49:25 R 30 [ు 2023  19:38:47)
 
{)>. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ºు> ��, ÖRన జrÕ ల�
నం0 á-È�, ఆzగ� �W ఉం¥-. ఇ�XW�, స@ల�W� È�Y� Ö$ట> )ప$bI ?K -.
 
ï> X'� అhÕ §� í� అ� � §� మం  సంబంధ� >�-�, త�f B ºు ��త��� )ప�cంÖ ~గ?f �ు
వలన అదృష�� కలR వ¡Kం�. ఈ సమ$�� {)>. ºు )పధమ )గహ�� ఉనI  చం)�� �ం0
)పgæ?K .. �� )ప~వ� Öత అందÁున $వb� ప�చ$� ï-గవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�.
 
 ��� -7� చ�u� Bæ?K -. ºు ���áటల� అంద- �� Kం  �ుu� �I  �రవ మB� దల� �ంÇtKV-.
 
వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ§న!-, å ేన�t� ºు> !� ఎార�� స©$� Ö?K -.
)పúతf రంగ�� ఉనI  ±డల ® అa'-ల� క�9 అవ'శ� ఉం�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (10 [ు 2023  13:49:01 R 1 >@ 2023 
02:16:47)  
>¦. ��ు� దవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ 'ల�� అdzగ� �న> �� అuV-. ఒం¤ �,N �, zWల� hధ
పడV-, Eoరక శ� K నcం , ¹రస�W ఉం¥-. 9రw$�ల వలన ðబÕ త��ట జ-��.
 
ఎ>� వW 9నRక�W వ� ధ Çం�V-. *Eంతర 'స� వలన కష�'ల�న> �� అuV-.
 
ఆ� 7క�W �)గతK పడ� ±డల న£� ల ఎాలవV-.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� కÆ�ం  ప� Ö$ట $ం� �)గతK  అవసర�. Èంద�� ఇష��í� ప� Ö$వలR
వ¡Kం�, కÆ�ం  ప�Ö$ట వలన మం  õ-, �రవ� ల»¡Kం�.
 
ఇం�X  Eంత�W ÛులW�, ఇం�X  ఉనI  శ)tuల® ఏ క�I జR ఉం��. ºు� Èంద- �b �-ద7Áున Çడû
ప�� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (15 [ు 2023  11:44:47 R 15 >? 2023 
18:16:10)  
y-� � సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ఇబÕ ం�� �0న )పgw� వృbK వ� వ©ర�ల మంద గమన�, ®
అa'-ల��, ?¤ ఉ·� గ¡@ల�� అనవసర�W 4డవ� ïT�ÈనB�.
 
 �� �)గతK అవసర�, í�î �తన శ)tతf � క���.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�¼�  >� �, భ�ష� tK �ర ]gల® ఆశ వ��>ం¥-, అ�>నI  ప�� �ర�రu.
 



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 235

~ర� /భర K అdzగ� � �ుu� �I  >�¡Kం�. ºు ఆzగ� � �� �æంØ�. ఉదర ¼శ !� À�, ఆ©ర
�ష$�� �)గతK ?¤ంచవó�. ఆzగ�  భంగ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (30 [ు 2023  19:38:47 R 7 >@ 2023 
04:05:04)  
{)>. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �తన వ�?K �, Eoరక �ఖ� �, వ¡K�భ� మ�$ సం�ష�
క�గవØF �.
 
ధన �భ� మ�$ ఆభరwల È�Y�, !� ఎార�� కలRవ F , అ�>నI  �భ�� గ0?K -.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�>నI  �ధ�న �భ�� గ0?K -.
 
చ�u� జ$�, ఆzగ� � h�ండగల�.
 
గృహ�నం� Ðదర వర e� ��ïనI . íనంతW ºు� మం W వ� వహ�?K -. గృహ�నం� {భ'ర� ��,
tంత �!హ�® �ర ]మ� Î¡Èం¥-. ఈ సమ$�� ºు- తల న వ� � K� సంబంధ� >�� త�f
అదృష�� కలR వ¡Kం�.
 
సంఘప-W ఇ� ºు> మం  'ల�. �తన å ేన�tల ప�చ$�, �వ ÖతనÁ, «ు�eì,V-.
సంKత/ )త రంగ�® ºు- ÖRన మం  ప�ల� �� Kం  సంఘ�� మం  i� K ల»¡Kం�.
 
'ర� R�7 మ�$ శ)tdశన�, చరF � ఫ�?K §. ºు- ఏ చరF ® 9¥X 0d �జ$� ?a?K -. �ర
)పgw� Ö$��� ��కంజ�?K -.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (7 >? 2023  19:49:04 R 24 >? 2023 
12:42:40)  
rÀ. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  ఇబÕ ం�� �� Ö¡Kం�. అdzగ� �, ఒం¤ �,N �, Eoరక
hధల� క��ంØ�.
 
మనEÞ ంb íక అలసట> �� 'గల-. త�f B ఇం�X  అ§న!�� �v�� �ØF >ం¥-. ~B�   లXల�
!·ప!ద�ల> )V�వf B�. అనవసర, �షgల� తల��F  ఇబÕ ం�ల> �� '>ండ ఉం¯టTX
)పవ� Kం��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��/అడûం>�, )పgw� అ�>నI  ఫ�Vల� ఇవf u, మ�$ ఇబÕ ం�
కర�W ఉం.�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (15 >? 2023  18:16:10 R 17 >@ 2023 
05:06:55)  
y-� � అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� అంత మం � '�. ధన, ఆzగ�  నషe�, అనవసర ఖ-F �
తగu.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ�¼�  >� �, ® అa'-ల� సమనf $� ఎా¤ం��.
 
గృహ�� 9ట ప¤�ం,ల వలన కలహ��, బంÀuల� మ�$ శ)tuల� అనవసర �zధ�� ప�� Bu.
 
Eoరక ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. అనవసర భ$�, Äb క���. మనEÞ ంb కరu అ��. )ప9��
È� �ØF >ం¥-. బంÀవర e�� ఒక� �ష$� �ుu� �I  ha¡Kం�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (24 >? 2023  12:42:40 R 8 >@ 2023 
12:14:29)  
rÀ. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ 'ర�  R�7, ధన�భ�� క��ంØ�. ఏప� తలï¤�d జ$�
R�7ంØ�. ధdర Dన, ధన�భ� క���.
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మం  �వనJ�� అ�భ�?K -.  లX� �� ºు ఆనంద�న> ·హదపడV-.
 
 సంVన `గ� వలన ºు- మ�ంత ఆనంద�W ఉం�-. ºు  లX� �� ఆనంద�W ఉం�-.
 
ఈ సమ$�� ºు- �� చ�iW ఉం¥-. మం  r�7�, ���W వ� వహ�ం , స�న �ర ]g�
Î¡>ం¥-.  
 
శ)tdశన� క���. !- ºు �¤� తT�¼í-. ��� �. అంద� సహ`గ� ల»¡Kం�.
 
అ§á ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అనవసర, భgల> �� '>ం�, మ� �బÕ ర�� ÛులW�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (1 >@ 2023  02:16:47 R 18 ఆగ 2023 
15:54:12)  
>¦. పదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ఇబÕ ం�న దశ. ºు- �� ఇక� టX> ��V-. ® అaక-� ºు® �-¡W
)పవ� K?K -, అ�>నI  ప�� �ర�రu, hధ� ఎొం�V-. '� ఆఖ� ��ష�� Ö$ప�� �జg�I
?a?K -. Ö$ వృbK వ� వ©ర�� ఇంత> �ం� í� �ధ�W చక� W ప� Ö?K -. �తన వృbK�
ÖపడV-.
 
ఈ దశ ºు> మం  õ-�, �రవ��, పద��, హ>� � )ప?a¡Kం�. ® అa'-ల మనI న�, å ేనహ వృ�7
క���.
 
ºు ��త�� మం  2� b వలన ÈతK å ేన�t� ల»?K -.
 
ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. ú;ంØ ప�ర 7�ల® �)గతK వ�ం , 9నRక�W చక� W Ûులగవó�.
 
శ)tజ$�, ºు hధ� ���నTX అ� ¡Kం�. '�, శ)tuల� త>� వW అంచd �$>ం�,
9రw$ధ�ల> �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (7 >@ 2023  04:05:04 R 7 ఆగ 2023 
10:59:41)  
{)>. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  9నRక �దన>, శoర ఒbK0� �� Ö¡Kం�. Eoరక�W
ఆzగ� � h�ం.�.
 
ఆ� 7క�W �� కలR B�. rుw� ÖయB�. í�î అ� �ుu� �I  �a?K §.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-. ఎవ��� అనవసర, చరF �, త�u� ÖయB�, అ� ºు> మ�ంత
శ)tతf �� ïంØV§. సంఘ�� అపi� K క�Ã ఏ ప� ÖయB�.
 
బంÀuల��, ~ర� �� మ�$ ఇతర �öKల�� �)గతKW ÛులW�, í� అనవసర, అ�9d� క�� మ�ంత
శ)tతf � ï-��. Á!�క ��త� చక� W ఉం�లం= ~ర� � అనవసర�W 4డవ� ïT�¼B�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ® అa'-ల వలన W�, )పúతf � �ం0W� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. అ�>నI  ప�
�ర�ర��� ఎ>� W )శ�ుం��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (8 >@ 2023  12:14:29 R 25 >@ 2023 
04:31:56)  
rÀ. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� rÀ. ºు ±ుక�  నవమ ఇంట �f B )పgణ� Ö$�.
త�f B ºు- జrÕ � ÖR hధ� ప.�-. ఈ )పá� క దశ వలన ºు వృbK వ� వ©ర�ల� అడûం>� మ�$
ఇబÕ ం�� క���. వృbK వ� వ©ర�ల� Çడûõ- B>ం� ఉం¯ం�> )ప$bI ంచవó�. í�î �� hధ
పడవలR ఉంTం�.
 
ఏ�d ప� Ö9 �ం� స�న �)గతK Î¡È� ప� Ö$వó�.
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�� 'రణ�ల వలన ప� ఒbK0, మనEÞ ంb í>నI TX అ� ¡Kం�.
 
ఈ దశ� ºు> శ)tu� ఆపదల� �?K -. 'uన, �)గతK అవసర�. ఇం�X  !�� మ�$ బంÀuల�
!·ప!ద�ల> �గB�, í� కలహ�� జ-�ట> �� Î$�.
 
ఈ 'ల�� ºు- �� ¼ప�W ఉం0, అ�I ం¥ త,N � ఎంØM ఉం¥-, ఏప� తలï¤�d, ఎ>� వW
)శ�ుంచక తపN �. '�, ప�$ం� ఇష�� íకºు- ప� Ö$-.
 
�ర )పgణ�ల� !§� �$ట మం �, í�î అ� అ�>నI  ఫ�త�ల� ఇవf u మ�$
ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. b� bం0® )శద7 వ�ం  మ� �బÕ ర�� Ûులగవó�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (17 >@ 2023  05:06:55 R 17 ఆగ 2023 
13:32:21)  
y-� � నవమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� కలR B�. అప�ంద�, ?@ న చలన�, మనEÞ ంb pరక�.
 
వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. �Bశ క���, í�ఎో� అప�ంద�, c^� అ�భ�ంt-,
)ప9�ల> �ర�W ఉం.ట మం �
 
ºు> BవలRన ఎాత hi� Bu. ధన నష��, అనవసర ఖ-F � వల�. �-uల� అ»)ఎా$ v��,
గృహ�నం� కలహ��, å ేన�tల� Áర� క�గవØF �.
 
ఆzగ� ® )శద7 ìపగల-, ¹రస� సంభ�ంØ�, మనEÞ ంb ఉండ�.
 
అ§నపN ¤�, మం  ప�� Ö$ట> )ప$bI ంÇద-, )పgw� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (25 >@ 2023  04:31:56 R 1 అE� 2023 
20:38:27)  
rÀ. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మèX ºు> మం  z¦�I  �¡Kం�. ºు- సం�ష�W ఉం�-.
'ర� R�7 వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ�>నI  సమయం� ºు- అ�I  ప�� చక� �డV-.
 
గృహ�నం� ఆనంద�, సజ D�ల� సహ!స�, అన� �öK ప�చ$�, ఆనంద�, �� వలన �హ� క���.
 
ఆ� 7క�W ఈ 'ల� స�అ§న�. ºు- అ�>నI � ?aం , ధdర Dd Ö$�-.
 
సంఘ�� ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �రవ�ఎొం�, మB� ద� ï-��. మ�ంత ఉVn హ�W ఎా}e �,
సంఘ9వ Ö?K -.
 
మనEÞ ంbW ఉం�-. శ)tdశన�� క��, ºు- Eంb వంతÁున ��త�� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (7 ఆగ 2023  10:59:41 R 2 అE� 2023  01:01:06)
 
{)>. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �తన వ�?K �, Eoరక �ఖ� �, వ¡K�భ� మ�$ సం�ష�
క�గవØF �.
 
ధన �భ� మ�$ ఆభరwల È�Y�, !� ఎార�� కలRవ F , అ�>నI  �భ�� గ0?K -.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�>నI  �ధ�న �భ�� గ0?K -.
 
చ�u� జ$�, ఆzగ� � h�ండగల�.
 
గృహ�నం� Ðదర వర e� ��ïనI . íనంతW ºు� మం W వ� వహ�?K -. గృహ�నం� {భ'ర� ��,
tంత �!హ�® �ర ]మ� Î¡Èం¥-. ఈ సమ$�� ºు- తల న వ� � K� సంబంధ� >�� త�f
అదృష�� కలR వ¡Kం�.



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 238

 
సంఘప-W ఇ� ºు> మం  'ల�. �తన å ేన�tల ప�చ$�, �వ ÖతనÁ, «ు�eì,V-.
సంKత/ )త రంగ�® ºు- ÖRన మం  ప�ల� �� Kం  సంఘ�� మం  i� K ల»¡Kం�.
 
'ర� R�7 మ�$ శ)tdశన�, చరF � ఫ�?K §. ºు- ఏ చరF ® 9¥X 0d �జ$� ?a?K -. �ర
)పgw� Ö$��� ��కంజ�?K -.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (17 ఆగ 2023  13:32:21 R 17 9: � 2023 
13:30:43)  
y-� � దశమ�నం� )ప�శ�:౼ఇ� మం  'ల�. ఆ� 7క �భ��, ఉనI త పదu�, 'ర� R�7
సంభ�ంØ�.
 
ఉనI త పద� సంఎా�ంt-. ® అa'-ల Ûు,N  మ�$ మం  అవ'E� క���.
 
ఏ� Öప¤�d కలR వØF �. ఏ 'ర� � తలï¤�d కలR వØF �.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� త� సంఎా�?K -. �రవ మB� ద� ï-��. å ేన�tల అ»వృ�7, అ§న !��
�య� �, ® !� �ం0 Ûు,N , అ�¼� ధన�భ� క�గవØF �.
 
ఆzW� »వృ�7, «ుతK� ºుద మం  ఆనంద�$కÁున 'ల� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (18 ఆగ 2023  15:54:12 R 3 అE� 2023 
17:58:24)  
>¦. పదÈండవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు>, ºు >Tంబ�న> సం�ష��ØF �. R@BR@, Ö$ వృtKల
$ం� ధన�భ� క���. Èంద- Ðదర వర e�ల �ం0 �� ధన�భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల>
మం  సమ$�. ºు� Èంద�� Bబ0� ï-�దల, ఉనI త పద� ల»ంØ�. అ� '>ం� అ�>నI  ప��
´�K మ�ంత �భ�� గ0ంt-.
 
ఇం¥ బ$ట ��త�� Ûు-�దల, సంఘ�� మం õ-, �రవ� క���. ºు- మం  i� K� గ0ం ,
4పN !ర��-.
 
Èంద�� సంVd»వౄ�7 క��, ఇం�X  సం�ష�, ఆనంద� క���. ºు >9-�, Ðద-� మ�ంత
ఆనంద��ÇF ద-.
 
మం  ప�ర 7�ల� ú;ంØ�-, �)గతKW ఆzగ� �� 'ఎా.Èం�-. మ��బÕ ర���, భ$�
í>ం�� ��త� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (17 9: � 2023  13:30:43 R 18 అE� 2023 
01:29:39)  
y-� � ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ధd�$�, సంఘ�� i� K�, ఆ� 7'»వృ�7� ïంØ�.
 
ఈ దశ ఉనI త పదu� ?aంØట> మం �. వృbK వ� వ©ర�ల� ºు ?@ న� ï-��, ® అa'-ల
Ûు,N � ఎొందగల-.
 
ఆzW� »వృ�7 మ�$ గృహ�నం� ¡ఖEంt�, ఆనందమ$�W ఉండవØF �.
 
గృహ�నం� {భ'ర� �� మ�ంత ఆనంద�� ఇØF �.  ం0 వంట� ఆcంÇద-.
 
«ుతK� ºుద మం  'లమ� ÇపN వØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (1 అE� 2023  20:38:27 R 19 అE� 2023 
01:16:46)  
rÀ. ఏ'దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� 'ర� R�7 మ�$ ధన�భ�, అ�I  îటX �ం0 ºు> ధన�
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 అం��. వృbK వ� వ©ర�ల��, �జ��తం�� ధన �భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల> మం  'ల�,
అ�I ం¥ జ$�, Ö$ ప�$ం� ఉÎK-]� అuV-. 
 

 
ఆzగ� � h�ంTం�, Eంb �వన�� గ.,V-, అంద�� å ేన©~వ�� Ûు��V-.
 
గృహ�నం� Eంb, గృహ�� ఆనంద�, {భ!ర K �ం¥-, వ¡K �భ�, �ఖ� Áున �వన�� గ.,V-.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��. అన� �öK ప�చ$�, ºు సf ~వ� వలన అంద- ºు వదp Ö-V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (2 అE� 2023  01:01:06 R 3 నవ 2023  05:13:19)
 
{)>. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  9నRక �దన>, శoర ఒbK0� �� Ö¡Kం�. Eoరక�W
ఆzగ� � h�ం.�.
 
ఆ� 7క�W �� కలR B�. rుw� ÖయB�. í�î అ� �ుu� �I  �a?K §.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-. ఎవ��� అనవసర, చరF �, త�u� ÖయB�, అ� ºు> మ�ంత
శ)tతf �� ïంØV§. సంఘ�� అపi� K క�Ã ఏ ప� ÖయB�.
 
బంÀuల��, ~ర� �� మ�$ ఇతర �öKల�� �)గతKW ÛులW�, í� అనవసర, అ�9d� క�� మ�ంత
శ)tతf � ï-��. Á!�క ��త� చక� W ఉం�లం= ~ర� � అనవసర�W 4డవ� ïT�¼B�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ® అa'-ల వలన W�, )పúతf � �ం0W� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. అ�>నI  ప�
�ర�ర��� ఎ>� W )శ�ుం��.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (3 అE� 2023  17:58:24 R 16 నవ 2023 
10:46:35)  
>¦. ప�I ండవ ఇంట )ప�శ�:౼ అdzగ� �, Eoరక hధ, �)గతK Î¡¼� ±డల అdzగ� � ï-��.
కండX జrÕ �, ఉదర సంబంధÁున !� À� ఎొం��-. ��త�న> �,N  �ÖF  ప�ల> �ర�W
ఉండగల-. ºు� Èంద- �)దí�ు, Çడûకల� వ F  hధ పడV-.
 
ºు వృbK వ� వ©ర�� �� ఇబÕ ం��, hW కÆ�ం  ప� Ö$వలR వ¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´�K
'వ��� ఎ>� వW )శ�ుం��. త� �)గతK� i¡¼�î ºు ఉ·� W�� �,N  వ F  అపi� K ఎొం�ట> అవ'శ�
ఉనI �.
 
అనవసరÁున ఖ-F � Ö$B�, rుణ�� Ö$B�.
 
ఇం�X  ~B�  ,)tల��, Ðద-ల��, బంÀuల�� మం  మన¡� ÛులW�. !�� !·ప!ద�ల>
�గB�. శ)tuల� �zధ�ల> ��, మ�ంత శ)tతf � ïంØ¼B�.
 
Èంద�� �*Ígణ� క�Ã అవ'శ�� ఉనI �. అ§á Èంద�� )పgw� ÖRనపN ¤i అ�>నI
ఫ�త�� దక� క �Bశ> �� అuV-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (18 అE� 2023  01:29:39 R 17 నవ 2023 
01:18:40)  
y-� � �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ధ నష�� క���, ఆ� 7క �షgల� �)గతKW వ� వహ�ంచవó�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతKW ® అa'-ల� మస� Èనవó�. ® అa'-ల వలన  >� �, ºు- ÖRన
ప�� అa'-� ÛుచF -. అEంb Çందవల�. వృbK వ� వ©ర�ల� మ��బÕ ర� అవసర�. 
 
uర K 9ê� �X  ప� Ö9 !�� ఈ దశ కలRB�. �� �)గతK అవసర�.  
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సంఘ�� అ)ప�ష}�, అa'-ల��, ఇత-ల�� తగ�.
 
 �ర )పgణ�� Ö$వలR వØF �. '�, అ�>నI  ఫ�త�� ఇవf u.
 
 �)గతKW ÛులW�, )ప9ద�ల> VuనI �.
 
ºు మ�$ >Tంబ ఆzగ� �న> భంగ� !¤�X�. గృహ�� Eంb భ)దతల> �,N  !¤�X�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (19 అE� 2023  01:16:46 R 6 నవ 2023 
16:25:23)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (3 నవ 2023  05:13:19 R 30 నవ 2023 
01:04:20)  
{)>. ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ సమ$�� ÖRన అ,N ల¹I  Î�ఎో§ ఆ� 7క ర^ణ ల»¡Kం�. ఆ� 7క
ప�R@b Ûు-గవ¥�� 'రణ� ల»¡Kం�.
 
ఈ దశ� తల న ప�� �ర��, 'ర� R�7, ºు పరపb ï-��, సంఘ�� ప�>బ0 �� ï-��.
 
ºు- వ¡K ఔ�ర� �ల®, ��ద�న>, మం W ú;ంØట>, ��Áన ఆభరw� È�Y� Ö$ట$ం�
)శద7 వ�?K -.ఇÜX సంఎా�ంØ>ం�మ� ఆ�చన వ¡Kం�.
 
సంఘపర�W మం  'ల�. అంద� మనI న�, సహ`గ� ల»?K §.
 
అన� �öK ప�చ$� క���, Á!�క ��త� చక� W ?��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (6 నవ 2023  16:25:23 R 27 నవ 2023  05:53:22)  
rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
 
ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
�ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
ఇవf íu.
 



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 241

¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (16 నవ 2023  10:46:35 R 28 /శం 2023  00:21:19)  
>¦. «ుద¤ )గహ�� )ప�శ�:౼ ��� మంగళ)గహ� అ� �డ అం¥-. ఈ )గహ )ప~వ�Ö ఇబÕ ం��
క���. Ö$ వృtKల$ం�  >� �. అ�>నI  'లం� Ö$వలRన ప�� ´�K Ö$í-. ఈ దశ�
ÈతK ప�� )ఎారం»ంØట మం �'�. ఉ·� గ¡K� ®అa'-ల��, )పúతf  �~Wల�� !·ప!ద�ల>
�గవ�p.ºు� Èంద�� పదuల� 9-N  సంభవ�.
 
శతృuల� �)గతW ÛులW�, í� !- ºు> ఆపద� క��?K -.
 
ధన నష��, �ుత�W ఖ-F  Ö$ట మం �.
 
)పgణ సంభవ�, ��త�® �ర� K మ�$ �Bశ క���. రక KఎోT, ఉదర సంబంధ !� À� క���.
 
 మం��ం. ?9)�, �-W ఉనI  వ¡Ku�, �0, జంtu�, �ష� వం¤ వ¡Kuల> �ర�W ఉం.ట
�� మం �.
 
ఈ సమ$�� ఎం� మ� �బÕ ర� అవసర�. అనవసర, Äb, �-Vn హ�న> )Vu ఇవf B�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (17 నవ 2023  01:18:40 R 16 /శం 2023  15:58:20)  
y-� . లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు వృbK మ�$ ��త�� మం  )ప~వ� ì,�. స@ల
9-N �, అa'-ల� 9ట ప¤�ం,�, ఇబÕ ం��, వృbK �షgల� )పá� క )శద7 అవసర�. 
 
ఏ�d ప� తలï¤�d, ఎ>� వ )శ�ుం��, �ర )పgw� సంభ�ంØ�, '� ఫ�త� \న� �, �-Vn హ�,
 
ఆzగ� �® అaక )శద7 ìఎా�. కÜX, |Î మ�$ ఉదర సంబంధ zగ�� క���. అనవసరÁున ఉ*f గ��
)ఎాwంతకమ� ప�� ఈ 'ల�� తలïట��డ�.
 
గృహస@ ��త�� కలహ��, Á!�క ��త��  >� �, అEంb, 9ట ప¤�ం,� «ుతKం ºుద ఈ 'ల��
Eంb క-u అutం�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (27 నవ 2023  05:53:22 R 28 /శం 2023 
11:04:14)  
rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
 
¨3ర�నంW hi 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (29 నవ 2023  02:25:32 R 30 [ు 2025 
00:27:43)  
Êtu ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ధdర Dన>, R@BR@ È�Y�> ·హద ప.�. 'ర� R�7� మం 
'ల�, ºు- ÈతK ప�� Öప¤�, త�f B ఎ>� వ ïT�బ0 ï¤� ఆcం న �� కdI  ఎ>� వ ధన�భ��
ఎొందగల-. ºు� Èంతమం� అ�¼� �ధ�W ధdర Dన� గ0?K -.
 
గృహ�నం�, ºు> ï> X'�  లX� ఉనI Uౖ Xá !�� మం  సంబం�� క�� ï> X �శF $మ��. ఈ 'ల��
ºు  నI  >9êK/>9-� ఆzగ�  �ష$�� �)గతKW ఉండవó�. í�î !- అdzగ� �� ��
hధపడవలR వ¡Kం�.
 
చం)�� ఆ'ర� ïదp�W అ�Øండట� వలన ºు� Èంతమం�� ,ణ� 'ర� �� Ö$ట> �-u ల»?K -.
�� వలన ºు- ఎం� <ర� �� ,ణ�  9ర e��/భ� K 9ర e�� న.ØÈం�-. ఈ దశ ºు> మం �, �¡Kం�.
అ�Ã ఇష�Áున ప�ర 7�� ú;ంt�-.
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అ§á Êt )ప~వ� వలన ºు� �-Vn హ� ï��, ºు మన¡n >  ంత క���. ఈ దశ� ºు>
వ� వ?$� పటX మ>� వ ï-��. గృహ�నం� tంత!��� శ)tతf � ï-��. వృbK వ� వ©ర�ల�
నష�� !¤�X�.
 
¨3ర�నంW �g 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (29 నవ 2023  02:25:32 R 30 [ు 2025 
00:27:43)  
BËu పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ h�కరÁున 'ల�. సంVన� వలన ఇబÕ ం��, ఆ� 7క�W మం �
'�. �ుత�W ఖ-F  Ö$ట మం �.
 
త�Xదం).ల మ�$ ��త ~గ?f �ు ఆzగ� �న> భంగ�, ,)త ·ష� వలన సంVన �షg� �ు�� లన,
 లXల� haంØ�.  లXల ఆzగ�  �ష$�� �)గతK వ�ం��.  లXల ఆzగ�  భంగ�, !�� అ�¼� zగ��
వ F  �� ఇబÕ ం�ల> �� 'వØF �.
 
మనEÞ ంb నcంØ�. �ందరఎాT తన� వలన త,N . �ర ]g� Î¡Èం�-.
 
'�, Èంద�� అ�¼� �ధ�W వృbK వ� వ©ర�ల� ఒ0�.>� ఉనI పN ¤i ధన �భ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (30 నవ 2023  01:04:20 R 25 /శం 2023 
06:45:48)  
{)>. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు)శమ ఫ�త�ల�ØF �. ఎంత ధన �భ�నI � మz Ö�K
అంá ఖ-F  Ö?K -. �*Ígన� ÖR అనవసర, ఖ-F � Ö?K -.
 
ఈ దశ� Èంత మం , Èంత Ç. 9-N � సంభ�ంØ�. ఒం�X  pంగతన� జ-�ట> అవ'శ� ఉనI �.
'u� త� �)గతK అవసర�.
 
అ§á గృహ�నం� ¡ఖEంt�, �!�t� శృంWరవంతÁున ��త�� గ.,V-.
 
å ేన�t� �రవ�W వ� వహ�ం , ºు> ఎం� �ు� Ö?K -.
 
9రw$ధ�ల>, అప� tల> �ర�W ఉం��. వ� వ?$�రX> నష�� వÖF  yచన� ఉనI �. 'uన
త� �)గతK అవసర�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (16 /శం 2023  15:58:20 R 15 జన 2024 
02:43:32)  
y-� � �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� Î)వÁున ఆ� 7క ఇబÕ ం��, అ�>నI  ప�� �ర�రu. ధన
నష��, వ� వ?$� Ö9 !�� ఇబÕ ం�� క���.
 
)ఎాణ Äb ఎ>� వW ఉం.�. �ందరW ¼ప� �ØF Èం�-. `చd శ� K వలన È�I  అaక ఆ�చన�
ఇబÕ ం�� �ØF Èం�-. 
 
z¦ !o ప�� Ö$ట �� కష��W అ� ంØ�.
 
క�ల $ం� )శద7 ìఎా�. cz�దన క�గవØF �.  
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (25 /శం 2023  06:45:48 R 18 జన 2024  20:56:52)  
{)>. లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> వ¡K �ఖ� �� క�గ|$�. ºు ��త�� � 9-N �
సంభవ�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� ల»¡Kం�. Èంత మం�� సంVన`గ� �, సంఘ�� ÈతK వ� >Kల
ప�చ$��, అన� �öK ప�చ$�, బలట అంద- �ుu� �I  �ర�?K -, ºు ?@ § ï-��, ��సవంతÁున
��త�, ����, - కరÁున �జన )ఎా K, ఖo�న వ¡Ku� È�Y� Ö?K -. వ�?K భరw�,
¡గంధ)దవ� ��, అలంకరణ ?9)� మ�$ !హdల È�Y� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆ� 7క�W h�ం.�.
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 ఆ� 7కపర�W ºు- �లp>� >ం¥-. మం 'ల�.
 
��� -7ల> మం  దశ, చ�uల� Bæ?K -.
 
శ)tuల �ం0 )పgద�నI �. Ç. వ� సన�ల>, Ç. å ేన�tల> �ర�W ఉండవó�. 
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (28 /శం 2023  00:21:19 R 5 ;.బ 2024 
21:42:54)  
>¦� �f Î$ )గహ�� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� న£��I  �¡Kం�. ��Áన వ¡Ku� pంగతన� జ-�ట>
అవ'శ� ఉనI �. 'uన �)గతK అవసర�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��,  >� �.�, !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�. 9¥X ¯ �ం�
ఆ� ం  9¥X .ట మం �. ఉ·� గ� ¼�N Q అవ'శ� ఉనI �. 'uన, వృbK ఉ·� గ�ల� �)గతK
అవసర�. 
 
ఎాత శతృuల� �)గతK. శ)t వృ�7, �ుగV !�® ఈర x� , అy$ క���. )పúతf  రంగ�� ఉనI  అa'-ల�
�)గతKW ÛులW�. Ç.å ేన�t� ÖR, అ§న !�� ఘర xణల> ��V-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (28 /శం 2023  11:04:14 R 7 జన 2024  21:10:52)  
rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
 
ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
�ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
ఇవf íu.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (7 జన 2024  21:10:52 R 1 ;.బ 2024 
14:22:40)  
rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (15 జన 2024  02:43:32 R 13 ;.బ 2024 
15:43:40)  
y-� . తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼వృbK !� ఎార�� కలR వØF �. గృహ�నం� Eంb, ఉనI త పదu�
ల»ంØట> అవ'శ�నI �. )పúతf � ºు ప�� �� Kం  �ుu� �I  �ర�ంØ�.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� తల� öf క�ంÇద-. å ేన�t�, బంÀవర e�� Ölత� F , ºు శ)tతf
dశన�న> �డN .�-.
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ఆzగ�  �భ�, Eoరక, 9నRక �ఖ� �, ధన�భ�, మం  ఉVn హ� క���.
 
 
 
  లX� ఆనంద���p-, «ుతKం ºుద మం  'ల�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (18 జన 2024  20:56:52 R 12 ;.బ 2024 
04:52:43)  
{)>. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �� �~�I  �¡Kం�. ఈ దశ� గృహ�నం� ºు ��త
~గ?f �ు��, >Tంబ సú� ల�� చక� W ఆనం�?K -. Èంద�� సంVన `గ�నI �.
 
ఆ� 7క పర�W h�ం.�. మ�$ గృహ�నం� ప�R@b ధన �ష$�� Ûు-� అ��. ��Áన వ¡Ku�
మ�$ వ)జ�� �� È�Y� Ö?K -. సంKత� మ�$  )త íఖన�నం� మ>� వ ï-��, ®
అa'-ల  �ం0 í� )పúతf � వలన ºు> �రవ�/మనI న� ఎొం�ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
 ఆzగ� � h�ం.�, Eoరక �ఖ� � కలగవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (1 ;.బ 2024  14:22:40 R 20 ;.బ 2024 
06:01:28)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (5 ;.బ 2024  21:42:54 R 15 O9�  2024 
18:08:20)  
>¦. తృÎ$ )గహ�� )ప�శ�:౼ మం 'ల� మ�$ ఆ� 7క �భ�. వృbK వ� వ©ర�ల� ధన �భ�,
ఆభరణ�ల È�Y�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ��లత. �ఖ� Áున ప�� �ర�-V§. ÈతK ప�� �డ కలRవ?K §. ఉ·� గ¡Kల>
ప·నI b, �రవ�, ºు- ?aం న �జ$�, ºు> õ-�, మ��బÕ B�I  ïంØtం�.
 
ఆzగ� �భ� ఎం� ఉVn హ�� క�� �ం� వ F న ఇబÕ ం�ల� అaగ�ు?K -. ఉనI త ?@ d� )గ�?K -. 
 
శతృdశన�, మనEÞ ంb.
 
�*శ )పgw� క�R Bu.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (12 ;.బ 2024  04:52:43 R 7 O9�  2024 
10:46:49)  
{)>. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు�� � సం�ష�� )ప?�ంØ�. ºు ఆ� 7క ప�R@b
h�ం0, ధన స©$� ల»¡Kం�.
 
వృbK పర�W కలR వØF �, ºు ?@ § ï-��, అa'ర� ºు Öt�X � వ¡Kం�. ºు- ÖRన 'ర� �� ºు>
�~�I  Ö�-?K §.
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బ$ట ºు �రవ� ï-�tం�. అ�I  భ$��, hధ� �ల��. ºు సహ ఉ·� ��, ��Rన !-
ºు$ం� మం W వ� వహ�ం , ºు> సహ$ం Ö?K -. å ేన�tల అ»వృ�7 మ�$ శ)t జ$�
క�గవØF �. 
 
గృహ�నం� ºు ప�>బ0 ï-��, Ðదర వర e�� ºు- ���?K -. ÈతK వ�?K � ధ�ంØట, - కరÁున
�జన� Ö$�-, �వభ� K ï-��, ,ణ�  'ర� �� Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� >�-�. ఈ సమ$�� సంVన `గ� �
క�గవØF �.
 
అ§á, ఈ సమ$� అంద�� మం � '�. Èంద�� ధన నష��, వృbK వ� వ©ర�ల� సంభవ�, ºు
శ)tu� �ుu� �I  ఆపదల> �� Ö?K -. ఎవ��� !దనల>, త�uల> �గ>ం�, �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (13 ;.బ 2024  15:43:40 R 14 O9�  2024 
12:36:08)  
y-� . చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ºు õ-> సంఘ�� ��వ త�e�. వృbK !� ఎార��
మందగమన� Çం��. ఈ దశ� అనవసర �zధ��/9ట ప¤�ం,� అ§న !���, అa'-ల�� ప��
Bu.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
ఈ దశ� �-Vn హ� క���. ఆzగ�  9వ అవసర�.
 
)పgణ� తలï¤�d, ఆcం న ఫ�త�� దక� u.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (20 ;.బ 2024  06:01:28 R 7 O9�  2024 
09:35:31)  
rÀ. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు ��త�� మం  అ»వృ�7� క��¡Kం�. ఏప� తలï¤�d,
�జ$�� ?a?K -, సంఘ�� ºు �రవ మB� ద� ï��, ?@ § ï-��.
 
ఆ� 7క�భ�, R@BR@ È�Y�, ధన �భ� క���. ��త ~గ?f �ు �ం0 �� ధన �భ� í� అన� �öK వలన
ధన�భ� క���.
 
గృహ�నం� సంVన `గ� �, ºు త�X గరf ప¯ �ధ�W ºు- )పవ�?K -. ºు ఇం�X � !� �జg�� ºు-
ఆదరÞ )ఎా$� అuV-.
 
సజ D�ల� సహ!స� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (7 O9�  2024  09:35:31 R 26 O9�  2024 
03:01:05)  
rÀ� పంచమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  క£� లఎా� Ö¡Kం�. ఈ )పá� కÁున 'ల�� ఇం�X � !���,
��త ~గ?f �ు��,  లXల�� !·ప!ద�ల> �గB�. ఎవ��� �-¡W )పవ� KంచB�. అ§న !� దగ eర
మం W మస�¼!�..
 
ఆzగ� భంగ�, ఒం�X  �0ÖR, అdzగ� �న> �� అuV-.
 
 ��త�న> �,N  �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
మనEÞ ంb íక  B>W ఉం�-. ఒం¤ �,N �, అEంb క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��, ��� -7ల> గ.û'ల�, చ�u® మం�ంత )శద7 అవసర�.
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¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (7 O9�  2024  10:46:49 R 31 O9�  2024 
16:46:04)  
{)>. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆ� 7కపర�W h�ం.�. ºు> ధన �ష$�� మం  దశ,
వ� వ?$�రX> మం  �భ� సంభ�ంచవØF �.
 
గృహ�నం� �ఖ� Áున సం~షణ� జ��, ��త ~గ?f �ు మ�$  లXల� మం  సమg�I  గ.,V-.
మం  వ�?K భరw�, ¡గంద)ద!� � !0, మం  �జన� Ö?K -.
 
సంఘ�� 2� b ï��, �� మం� å ేన�tల� ఎొం�V-. !�� ºు- ��ద g)త Ö?K -, అన� �öK�
��ద� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ��ప¤కం= ఎ>� వW ఉVn హ�W ఉం¥-. వ¡K�భ� త�f B ��సవంతÁున
��త�� గ.పవØF �. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (14 O9�  2024  12:36:08 R 13 ఏ.<= 2024 
21:04:13)  
y-� � పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ ºు ® �� )ప~వ� ì,�. మనEÞ ంb నcంØ�. ధన
వ� $�, వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. అa'-ల� అనవసర �zధ�� ïT�Èనవల�.
 
)పúతf �న> సంబంaం న �షg� �ుu� �I  ఇబÕ ం� ïడV§, శ)t వృ�7 క���. 
 
శoర�® )శద7 అవసర�. ఆzగ�  భంగ�, ¼ప� త� eంØÈన వó�. 
 
 సంVన� వలన  ంత, ,)tల� �zధ�, ~B� , ,)tల ఆzగ� � h�ండ�. మనEÞ ంb క-u అ��. Äb
ï-��.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (15 O9�  2024  18:08:20 R 23 ఏ.<= 2024 
08:38:26)  
>¦. d�గవ $ం� )ప�శ�:౼ ºు ��త�� కష�'ల�, ఎాత శ)tuల వలన �� ఇబÕ ం��, ఇం¥,
బ$¥ శ)t వృ�7 త�f B కష���, ºు )పవర Kన� �� 9-N  వ¡Kం�.
 
ºు� Èంద- శ)tuల� ఒక ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
ఆzగ� �® �� )శద7 అవసర�. జf ర�, |b� N  «ుద¬న జrÕ � Bవ��� అవ'శ� ఉనI �.
Èంతమం�� ఉదర సంబంధ zగ��, రక K zగ�� �� సంభ�ంØ�.
 
ఆం·ళన, మనEÞ ంb í>ం.ట జ-��.
 
ఇం�X  ºు® ఒbK0, అ§న !�� ఇం�X  కలRÛులR ఉం.ట> )ప$bI ం�� í� మ�ంత క£� లఎా�
అ��-. �రవ మB� దల> భంగ� క�గ>ం� )పవ� Kంచగల-. 
 
R@BR@ È�Y� �షgల> �ర�W ఉండగల-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (26 O9�  2024  03:01:05 R 9 ఏ.<= 2024 
21:38:36)  
rÀ. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼  ఈ దశ �ు)శమ ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఈ దశ 'ర� R�7�, ��త��
అ»వృ�7� ïంఎొ�¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´రK§ ధd»వౄ�7� క��?K §.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ºు- చక� W ప� Ö?K -. అ�>నI  వ� వ©ర�� ´�K అ��.
 
ఈ 'ల�� సంఘ�� ºు> మం  õ- వ¡Kం�, ºు Ñ� ï-�tం�.
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ఆzW� »వృ�7, EంÎ$తÁున �వన�, అ§á Èంద�� శ)tuల అ»వృ�7, క£� � సంభ�ంØ�.
 
ధనవ� $�® �� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
)ప9ద� ఎొం  ఉనI  ప�ల> �ర�W ఉండవó�. 
 
 అdzగ� �/ఒం¤ �0 వలన ºు- ఇబÕ ం�ల> �� అ��-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (31 O9�  2024  16:46:04 R 24 ఏ.<= 2024 
23:58:39)  
{)>. పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� సమ$�� ���ల� గ.,V-. ఆ� 7కపర�W మం 
'ల�, ధdర Dన hW Ö?K -.
 
)పúతf  రంగ పo^� )!RనUౖ Xá ఉÎK-]� 'వ��� అవ'శ� ఉనI �.
 
ఉ·� గ¡Kల> )పÛూష�X, సంఘ�� ఉనI త ?@ §, ºు 9I �t�, ïదp� మ�$ �-u� �� ºు $ం�
చక� Ôన సf ~వ�� ఉం�-.
 
దగ e� !�� సంబంధ hంధ!� � ï-�V§. అన� �öK� సంపర� � ï-��. సంVన `గ� � í� ÈతK
!�� ఇం¤� �ØF ట సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�, - కరÁున �జన�, ధన�భ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (9 ఏ.<= 2024  21:38:36 R 10 [ు 2024 
18:51:22)  
rÀ� పంచమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  క£� లఎా� Ö¡Kం�. ఈ )పá� కÁున 'ల�� ఇం�X � !���,
��త ~గ?f �ు��,  లXల�� !·ప!ద�ల> �గB�. ఎవ��� �-¡W )పవ� KంచB�. అ§న !� దగ eర
మం W మస�¼!�..
 
ఆzగ� భంగ�, ఒం�X  �0ÖR, అdzగ� �న> �� అuV-.
 
 ��త�న> �,N  �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
మనEÞ ంb íక  B>W ఉం�-. ఒం¤ �,N �, అEంb క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��, ��� -7ల> గ.û'ల�, చ�u® మం�ంత )శద7 అవసర�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (13 ఏ.<= 2024  21:04:13 R 14 [ు 2024 
17:53:30)  
y-� � షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� ఏ ప� ÖRd కలR వØF �. 'ర� �� R�7ంØ�. ధన �భ�,
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��, మం  నడవ0క క���-.
 
ఉనI త పద� ల»ంØ�. ® అa'-ల� Ûు,N  ఎొందగల-.
 
శ)tతf � నcంØ�, ఆzగ�  �భ�, గృహ�నం� �� అంద- ఆzగ� �W ఉం�-.
 
 ® అa'-ల� సంబం�� Ûు�- పడగలu. 
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (23 ఏ.<= 2024  08:38:26 R 1 >? 2024 
15:36:52)  
>¦. ఐదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� అంత మం  'ల� '�. ధన వ� $� ï-��. �ుత�W ఖ-F  Ö$ట
మం �.
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సంVన ఆzగ� భంగ�,  లXల ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. ,)t�� ఘర xణ �ుu� �I  �a¡Kం�.
 
శతృuల� �)గతKW ÛులW�, శతృవృ�7 ºు శ)tu� �ుu� �I  మ�ంత క£� ల> �� Ö$ట>
)ప$bI ంÇద-. �-Vn హ�, జf ర� మ�$ ¹రస�W ఉం.ట జ-��.
 
tంత ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. స�న �ధ�W ఔషధ 9వ అవసర�. Èంద�� ��ధ ర'¬న జrÕ �
వØF �. ú;ంÖ ప�B7 ల® అవసర�.
 
ºు� �� అ�¼� 9-N  వ¡Kం�. అనవసరÁున భ$�, Äb, అ§న !రంద�� �ర�W ఉం.ట
జ-��. Èంద- అపi� K �ØF Èం¥-. త,N . ప�� ÖR మ��I  క£� ల> �� 'గల-. ఇం�X  !��
ఘరxణల> �ర�W ఉండగల-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (24 ఏ.<= 2024  23:58:39 R 19 [ు 2024 
08:43:00)  
{)>. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> కష�'ల�. �� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. శ)tu�
ï-�V-. !� ఎార�లం� ~గ?f �ు� త�uల> ��V-. ºు శ)tuల� ºు కష�� íకఎో§న� ఒక
ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
 లXల�, ~ర� � అనవసర�W 4డవ� �ØF ¼వ�p. �ర )పgw� ర�p Ö¡È�ట మం �, í� ±డల
)ప9ద�న> �� 'వలR వØF �.
 
శoర�® )శద7 అవసర�, í�î అdzగ� �, మనEÞ ంb íకఎోuట, ఆ)tత, భ$� «ుదల�న� క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�లం�, సఘ��� �)గతKW ÛులW�, í� Çడûõ- వØF �.
 
 అనవసర, చరF �,  >� �X   ప¯ అవ'శ� ఉండవవØF �.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (1 [ు 2024  12:59:49 R 14 [ు 2025  22:36:11)
 
�-. సపKమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� మం  z¦�I  �¡Kం�. Eoరక �ఖ� �, వ¡K�భ�,
మం  ప�B7 � ú;ంØ�-, ఆR@ È�Y�, �)EంbW ఉం.ట మ�$ ® అa'-ల వలన �రవ� ఎొం�ట
వం¤� సంభవ�.
 
సంఘ�� �� ºు> ఉనI తÁున 'ల�, సజ D�ల� సహ!స�, త�f B లâ7 ఎొం��-. ºు !>�
�tర� �� మ�$ చ�iW వ� వహ�ంØట వలన అంద�� ఆకT�Èం�-. ఈ సమ$�� ,ణ� �)త
సందరÞ న� క���.
 
ఆzగ� � h�W ఉంTం�. ºు మం  తన�� అంద- �� K?K -.
 
గృహ�� సం�షÁున, ��సవంతÁున ��త� గ.,V-. ï> X'� !�� �!హ `గ�, �!�tల>
సంVన `గ� ఉనI �. ÈతKW ïళX§న !�� !� �ంపత�  ��త� ?VW ?�tం�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (10 [ు 2024  18:51:22 R 31 [ు 2024  12:14:18)
 
rÀ. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼  ఈ దశ �ు)శమ ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఈ దశ 'ర� R�7�, ��త��
అ»వృ�7� ïంఎొ�¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´రK§ ధd»వౄ�7� క��?K §.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ºు- చక� W ప� Ö?K -. అ�>నI  వ� వ©ర�� ´�K అ��.
 
ఈ 'ల�� సంఘ�� ºు> మం  õ- వ¡Kం�, ºు Ñ� ï-�tం�.
 
ఆzW� »వృ�7, EంÎ$తÁున �వన�, అ§á Èంద�� శ)tuల అ»వృ�7, క£� � సంభ�ంØ�.
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ధనవ� $�® �� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
)ప9ద� ఎొం  ఉనI  ప�ల> �ర�W ఉండవó�. 
 
 అdzగ� �/ఒం¤ �0 వలన ºు- ఇబÕ ం�ల> �� అ��-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (14 [ు 2024  17:53:30 R 15 >? 2024 
00:27:09)  
y-� � సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ఇబÕ ం�� �0న )పgw� వృbK వ� వ©ర�ల మంద గమన�, ®
అa'-ల��, ?¤ ఉ·� గ¡@ల�� అనవసర�W 4డవ� ïT�ÈనB�.
 
 �� �)గతK అవసర�, í�î �తన శ)tతf � క���.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�¼�  >� �, భ�ష� tK �ర ]gల® ఆశ వ��>ం¥-, అ�>నI  ప�� �ర�రu.
 
~ర� /భర K అdzగ� � �ుu� �I  >�¡Kం�. ºు ఆzగ� � �� �æంØ�. ఉదర ¼శ !� À�, ఆ©ర
�ష$�� �)గతK ?¤ంచవó�. ఆzగ�  భంగ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (19 [ు 2024  08:43:00 R 12 >? 2024 
18:29:26)  
{)>. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �ఖ� �W ఆడ!� వలన ఇబÕ ం�� క���. అన� �öK�
ప�చ$�న> �ర�W ఉం0, ~ర� � చక� W )పవ� KంØట> )ప$bI ంచగల-. ®W {)>. సపKమదశ�
)పgæ¡Kం.ట వలన ఆ.!� ఆzగ� �న> hధ�, అdzగ� �� hధ పడV-. ºు ~ర�  క.,� N , Eoరక
hధ�, మ�$ అEంbW ఉం.ట వం¤ zగ�ల� వ� ధ Çం�tం�.
 

 
ºు Ç.9I �tల వలన ºు> �,N  !¤�Xtంద� ºు- )గ�?K -. అన� �öK 9 I హం ºు> మ�ంత hధ�
�¡Kం�. ఆ.!� త�uల వలన శ)tవృ�7, ఈ సమ$�� మనEÞ ంb í>ం.ట, అలసట మ�$ ¼ప�
వం¤ !¤ వలన ºు- hధ పడV-. ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. రకర'¬న శృంWర సంబంధÁున జrÕ �
Ö$ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �� కలR B� 'ల�. Ç. å ేన�tల>/Ç. ఉ·� గ¡Kల> �ర�W ఉండవó�,
í� !- ºు �జg�� అవz�� క�N ?K -.
 
 అ§á ® అa'-ల వలన í� )పúతf � వలన ºు- �ర�ంపబ.�-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (31 [ు 2024  12:14:18 R 14 >? 2024 
23:05:16)  
rÀ. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  ఇబÕ ం�� �� Ö¡Kం�. అdzగ� �, ఒం¤ �,N �, Eoరక
hధల� క��ంØ�.
 
మనEÞ ంb íక అలసట> �� 'గల-. త�f B ఇం�X  అ§న!�� �v�� �ØF >ం¥-. ~B�   లXల�
!·ప!ద�ల> )V�వf B�. అనవసర, �షgల� తల��F  ఇబÕ ం�ల> �� '>ండ ఉం¯టTX
)పవ� Kం��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��/అడûం>�, )పgw� అ�>నI  ఫ�Vల� ఇవf u, మ�$ ఇబÕ ం�
కర�W ఉం.�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (1 >? 2024  15:36:52 R 12 >@ 2024 
18:58:39)  
>¦. ఆరవ ఇంట )ప�శ�:౼ మం  'ల� వ F ం�. ధdర Dన, ��Áన BÜX, ఆభరw� గ0ంØట,
ఇ�ప/బంW- వర K>ల> అ�¼� �ధ�W ధd�$�, ఉ·� గ¡Kల> ఎ�- ì¡KనI  ఉనI త పద� మ�$
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 �రవ� అ»¡Kం�. 'ర�  R�&, అ�I  'ర� �� �ర�-�.
 
ఆ� 7క �భ� వలన ¡ఖ సం�£ల� ఆనంద�W ఉం�-. మ� <ర� �� Ûుల� EంbవంతÁున ��త��
గడపగల-.
 
శ)t జ$�, ఎాత ఘర xణ� �ల�V§. ºు- ¼-� Ê¡�  >� >ం= Î-N  ºు Á, ల»¡Kం�. ºు శ)tu�
)పక� > త,N >ం¥-, త�f B ºు> �జ$� ల»¡Kం�. సంఘ�� మ�ంత �రవ� ల»ం , మ�ంత
అa'ర� Ç�§?K -. Èంతమం� ºు� �నధB� � Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ంTం�, ఒం¤� వ F న జrÕ ల¹I  �రమuV§.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (12 >? 2024  18:29:26 R 7 >@ 2024 
04:31:19)  
{)>. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ºు> ��, ÖRన జrÕ ల�
నం0 á-È�, ఆzగ� �W ఉం¥-. ఇ�XW�, స@ల�W� È�Y� Ö$ట> )ప$bI ?K -.
 
ï> X'� అhÕ §� í� అ� � §� మం  సంబంధ� >�-�, త�f B ºు ��త��� )ప�cంÖ ~గ?f �ు
వలన అదృష�� కలR వ¡Kం�. ఈ సమ$�� {)>. ºు )పధమ )గహ�� ఉనI  చం)�� �ం0
)పgæ?K .. �� )ప~వ� Öత అందÁున $వb� ప�చ$� ï-గవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�.
 
 ��� -7� చ�u� Bæ?K -. ºు ���áటల� అంద- �� Kం  �ుu� �I  �రవ మB� దల� �ంÇtKV-.
 
వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ§న!-, å ేన�t� ºు> !� ఎార�� స©$� Ö?K -.
)పúతf రంగ�� ఉనI  ±డల ® అa'-ల� క�9 అవ'శ� ఉం�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (14 >? 2024  23:05:16 R 29 >? 2024 
12:25:00)  
rÀ. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ 'ర�  R�7, ధన�భ�� క��ంØ�. ఏప� తలï¤�d జ$�
R�7ంØ�. ధdర Dన, ధన�భ� క���.
 
మం  �వనJ�� అ�భ�?K -.  లX� �� ºు ఆనంద�న> ·హదపడV-.
 
 సంVన `గ� వలన ºు- మ�ంత ఆనంద�W ఉం�-. ºు  లX� �� ఆనంద�W ఉం�-.
 
ఈ సమ$�� ºు- �� చ�iW ఉం¥-. మం  r�7�, ���W వ� వహ�ం , స�న �ర ]g�
Î¡>ం¥-.  
 
శ)tdశన� క���. !- ºు �¤� తT�¼í-. ��� �. అంద� సహ`గ� ల»¡Kం�.
 
అ§á ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అనవసర, భgల> �� '>ం�, మ� �బÕ ర�� ÛులW�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (15 >? 2024  00:27:09 R 16 >@ 2024 
11:18:46)  
y-� � అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� అంత మం � '�. ధన, ఆzగ�  నషe�, అనవసర ఖ-F �
తగu.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ�¼�  >� �, ® అa'-ల� సమనf $� ఎా¤ం��.
 
గృహ�� 9ట ప¤�ం,ల వలన కలహ��, బంÀuల� మ�$ శ)tuల� అనవసర �zధ�� ప�� Bu.
 
Eoరక ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. అనవసర భ$�, Äb క���. మనEÞ ంb కరu అ��. )ప9��
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 È� �ØF >ం¥-. బంÀవర e�� ఒక� �ష$� �ుu� �I  ha¡Kం�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (29 >? 2024  12:25:00 R 19 >@ 2024 
20:41:07)  
rÀ. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� rÀ. ºు ±ుక�  నవమ ఇంట �f B )పgణ� Ö$�.
త�f B ºు- జrÕ � ÖR hధ� ప.�-. ఈ )పá� క దశ వలన ºు వృbK వ� వ©ర�ల� అడûం>� మ�$
ఇబÕ ం�� క���. వృbK వ� వ©ర�ల� Çడûõ- B>ం� ఉం¯ం�> )ప$bI ంచవó�. í�î �� hధ
పడవలR ఉంTం�.
 
ఏ�d ప� Ö9 �ం� స�న �)గతK Î¡È� ప� Ö$వó�.
 
�� 'రణ�ల వలన ప� ఒbK0, మనEÞ ంb í>నI TX అ� ¡Kం�.
 
ఈ దశ� ºు> శ)tu� ఆపదల� �?K -. 'uన, �)గతK అవసర�. ఇం�X  !�� మ�$ బంÀuల�
!·ప!ద�ల> �గB�, í� కలహ�� జ-�ట> �� Î$�.
 
ఈ 'ల�� ºు- �� ¼ప�W ఉం0, అ�I ం¥ త,N � ఎంØM ఉం¥-, ఏప� తలï¤�d, ఎ>� వW
)శ�ుంచక తపN �. '�, ప�$ం� ఇష�� íకºు- ప� Ö$-.
 
�ర )పgణ�ల� !§� �$ట మం �, í�î అ� అ�>నI  ఫ�త�ల� ఇవf u మ�$
ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. b� bం0® )శద7 వ�ం  మ� �బÕ ర�� Ûులగవó�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (7 >@ 2024  04:31:19 R 31 >@ 2024 
14:33:27)  
{)>. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �తన వ�?K �, Eoరక �ఖ� �, వ¡K�భ� మ�$ సం�ష�
క�గవØF �.
 
ధన �భ� మ�$ ఆభరwల È�Y�, !� ఎార�� కలRవ F , అ�>నI  �భ�� గ0?K -.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�>నI  �ధ�న �భ�� గ0?K -.
 
చ�u� జ$�, ఆzగ� � h�ండగల�.
 
గృహ�నం� Ðదర వర e� ��ïనI . íనంతW ºు� మం W వ� వహ�?K -. గృహ�నం� {భ'ర� ��,
tంత �!హ�® �ర ]మ� Î¡Èం¥-. ఈ సమ$�� ºు- తల న వ� � K� సంబంధ� >�� త�f
అదృష�� కలR వ¡Kం�.
 
సంఘప-W ఇ� ºు> మం  'ల�. �తన å ేన�tల ప�చ$�, �వ ÖతనÁ, «ు�eì,V-.
సంKత/ )త రంగ�® ºు- ÖRన మం  ప�ల� �� Kం  సంఘ�� మం  i� K ల»¡Kం�.
 
'ర� R�7 మ�$ శ)tdశన�, చరF � ఫ�?K §. ºు- ఏ చరF ® 9¥X 0d �జ$� ?a?K -. �ర
)పgw� Ö$��� ��కంజ�?K -.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (12 >@ 2024  18:58:39 R 26 ఆగ 2024 
15:25:11)  
>¦. ఏడవ ఇంట )ప�శ�:౼ ��త ~గ?f �ు�, అ§న !�i, ºు>  ఆzగ�  భంగ� వలన ºు మనEÞ ంb క-u
అutం�.
 
 ºు> ¹రస�W ఉం0, కండX జrÕ �, క., � N , |Î � N  వం¤ !¤� ఇబÕ ం�� పడV-. ºు ��త
~గ?f �ు ఆzగ� �� �)గతKW ì¡¼వó�. ºు ఇదp� మధ�  మనEÞ ంb íక �� వ� ధ Çం�V-.
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ఒక మం  వ� � K� �zధ� �ØF Èం¥-. ��త ~గ?f �ు� v�»)ఎా$�ల� అనవసర�W ఘర xణల>
�గ>ం� �ర�W ఉండవó�. í�î అ� ïదp ïదp త�uల> �� Î$�. å ేన�tల�, అ§న !��
EంbW )పవ� Kం��, సంVన� ºు® *f ష� ïంØ>ం¥-. ºు- సంVన�® Ðదర వర e�ల� �-¡W
వ� వహ�?K -.
 
ఖ-F ® 'సK �)గతK వ�ంచగల-. Èంద- అనవసర�W ఎోMల> ఖ-F  ÖR, t��  నష�ఎోV-. �ుత�W ఖ-F
Ög�. స�న 'ల�� మం  ప�ర 7�� ú;ం , చక� Ôన వ�?K � ధ�ం��. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (16 >@ 2024  11:18:46 R 16 ఆగ 2024 
19:44:10)  
y-� � నవమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� కలR B�. అప�ంద�, ?@ న చలన�, మనEÞ ంb pరక�.
 
వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. �Bశ క���, í�ఎో� అప�ంద�, c^� అ�భ�ంt-,
)ప9�ల> �ర�W ఉం.ట మం �
 
ºు> BవలRన ఎాత hi� Bu. ధన నష��, అనవసర ఖ-F � వల�. �-uల� అ»)ఎా$ v��,
గృహ�నం� కలహ��, å ేన�tల� Áర� క�గవØF �.
 
ఆzగ� ® )శద7 ìపగల-, ¹రస� సంభ�ంØ�, మనEÞ ంb ఉండ�.
 
అ§నపN ¤�, మం  ప�� Ö$ట> )ప$bI ంÇద-, )పgw� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (19 >@ 2024  20:41:07 R 22 ఆగ 2024 
06:38:33)  
rÀ. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మèX ºు> మం  z¦�I  �¡Kం�. ºు- సం�ష�W ఉం�-.
'ర� R�7 వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ�>నI  సమయం� ºు- అ�I  ప�� చక� �డV-.
 
గృహ�నం� ఆనంద�, సజ D�ల� సహ!స�, అన� �öK ప�చ$�, ఆనంద�, �� వలన �హ� క���.
 
ఆ� 7క�W ఈ 'ల� స�అ§న�. ºు- అ�>నI � ?aం , ధdర Dd Ö$�-.
 
సంఘ�� ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �రవ�ఎొం�, మB� ద� ï-��. మ�ంత ఉVn హ�W ఎా}e �,
సంఘ9వ Ö?K -.
 
మనEÞ ంbW ఉం�-. శ)tdశన�� క��, ºు- Eంb వంతÁున ��త�� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (31 >@ 2024  14:33:27 R 25 ఆగ 2024 
01:16:27)  
{)>. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  9నRక �దన>, శoర ఒbK0� �� Ö¡Kం�. Eoరక�W
ఆzగ� � h�ం.�.
 
ఆ� 7క�W �� కలR B�. rుw� ÖయB�. í�î అ� �ుu� �I  �a?K §.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-. ఎవ��� అనవసర, చరF �, త�u� ÖయB�, అ� ºు> మ�ంత
శ)tతf �� ïంØV§. సంఘ�� అపi� K క�Ã ఏ ప� ÖయB�.
 
బంÀuల��, ~ర� �� మ�$ ఇతర �öKల�� �)గతKW ÛులW�, í� అనవసర, అ�9d� క�� మ�ంత
శ)tతf � ï-��. Á!�క ��త� చక� W ఉం�లం= ~ర� � అనవసర�W 4డవ� ïT�¼B�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ® అa'-ల వలన W�, )పúతf � �ం0W� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. అ�>నI  ప�
�ర�ర��� ఎ>� W )శ�ుం��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (16 ఆగ 2024  19:44:10 R 16 9: � 2024 
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 19:42:44)  
y-� � దశమ�నం� )ప�శ�:౼ఇ� మం  'ల�. ఆ� 7క �భ��, ఉనI త పదu�, 'ర� R�7
సంభ�ంØ�.
 
ఉనI త పద� సంఎా�ంt-. ® అa'-ల Ûు,N  మ�$ మం  అవ'E� క���.
 
ఏ� Öప¤�d కలR వØF �. ఏ 'ర� � తలï¤�d కలR వØF �.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� త� సంఎా�?K -. �రవ మB� ద� ï-��. å ేన�tల అ»వృ�7, అ§న !��
�య� �, ® !� �ం0 Ûు,N , అ�¼� ధన�భ� క�గవØF �.
 
ఆzW� »వృ�7, «ుతK� ºుద మం  ఆనంద�$కÁున 'ల� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (22 ఆగ 2024  06:38:33 R 4 9: � 2024 
11:34:51)  
rÀ. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� rÀ. ºు ±ుక�  నవమ ఇంట �f B )పgణ� Ö$�.
త�f B ºు- జrÕ � ÖR hధ� ప.�-. ఈ )పá� క దశ వలన ºు వృbK వ� వ©ర�ల� అడûం>� మ�$
ఇబÕ ం�� క���. వృbK వ� వ©ర�ల� Çడûõ- B>ం� ఉం¯ం�> )ప$bI ంచవó�. í�î �� hధ
పడవలR ఉంTం�.
 
ఏ�d ప� Ö9 �ం� స�న �)గతK Î¡È� ప� Ö$వó�.
 
�� 'రణ�ల వలన ప� ఒbK0, మనEÞ ంb í>నI TX అ� ¡Kం�.
 
ఈ దశ� ºు> శ)tu� ఆపదల� �?K -. 'uన, �)గతK అవసర�. ఇం�X  !�� మ�$ బంÀuల�
!·ప!ద�ల> �గB�, í� కలహ�� జ-�ట> �� Î$�.
 
ఈ 'ల�� ºు- �� ¼ప�W ఉం0, అ�I ం¥ త,N � ఎంØM ఉం¥-, ఏప� తలï¤�d, ఎ>� వW
)శ�ుంచక తపN �. '�, ప�$ం� ఇష�� íకºు- ప� Ö$-.
 
�ర )పgణ�ల� !§� �$ట మం �, í�î అ� అ�>నI  ఫ�త�ల� ఇవf u మ�$
ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. b� bం0® )శద7 వ�ం  మ� �బÕ ర�� Ûులగవó�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (25 ఆగ 2024  01:16:27 R 18 9: � 2024 
13:57:09)  
{)>. ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ సమ$�� ÖRన అ,N ల¹I  Î�ఎో§ ఆ� 7క ర^ణ ల»¡Kం�. ఆ� 7క
ప�R@b Ûు-గవ¥�� 'రణ� ల»¡Kం�.
 
ఈ దశ� తల న ప�� �ర��, 'ర� R�7, ºు పరపb ï-��, సంఘ�� ప�>బ0 �� ï-��.
 
ºు- వ¡K ఔ�ర� �ల®, ��ద�న>, మం W ú;ంØట>, ��Áన ఆభరw� È�Y� Ö$ట$ం�
)శద7 వ�?K -.ఇÜX సంఎా�ంØ>ం�మ� ఆ�చన వ¡Kం�.
 
సంఘపర�W మం  'ల�. అంద� మనI న�, సహ`గ� ల»?K §.
 
అన� �öK ప�చ$� క���, Á!�క ��త� చక� W ?��.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (26 ఆగ 2024  15:25:11 R 20 అE� 2024 
14:22:16)  
>¦. ఎ��ుదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> �� )ప9దకరÁున దశ. ఇ� ºు ��త�® ఆzగ� �® ��
ఒbK0 �¡Kం�. Ç. వ� సdల> �ర�W ఉం0, ఆzగ� �� 'ఎా.¼గల-. Èంద�� రక K సంబంధÁున !� À�
క���. 
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ఈ సమ$�� 9రw$ధ�ల �ం0, శ)tuల �ం0 �ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచవó�. ��V��
)ప9ద� !¤íX ప�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
ధన వ� $�® �ర ì, అవసర�. �)గతKW వ� వహ�ంచకఎో§న ±డల �� నష�ఎోu�-. rుణ��
Ö$>ం� �)గతK పడగల-.
 
Ö$ వృtKల$ం� మం  కృÆ ÖRన, అ�>నI  ప�� �ర�-�. మ� �బÕ ర�� ప� Ög�. వృbK
$ం� �)గతKW Ûుస�, అపi� K �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
ºు� �� మం� �*శ g)తల> Û> X, Èంత 'ల� ºు >Tంబ�న> �ర�W ఉండవలR వ¡Kం�. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (4 9: � 2024  11:34:51 R 23 9: � 2024 
10:10:47)  
rÀ. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మèX ºు> మం  z¦�I  �¡Kం�. ºు- సం�ష�W ఉం�-.
'ర� R�7 వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ�>నI  సమయం� ºు- అ�I  ప�� చక� �డV-.
 
గృహ�నం� ఆనంద�, సజ D�ల� సహ!స�, అన� �öK ప�చ$�, ఆనంద�, �� వలన �హ� క���.
 
ఆ� 7క�W ఈ 'ల� స�అ§న�. ºు- అ�>నI � ?aం , ధdర Dd Ö$�-.
 
సంఘ�� ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �రవ�ఎొం�, మB� ద� ï-��. మ�ంత ఉVn హ�W ఎా}e �,
సంఘ9వ Ö?K -.
 
మనEÞ ంbW ఉం�-. శ)tdశన�� క��, ºు- Eంb వంతÁున ��త�� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (16 9: � 2024  19:42:44 R 17 అE� 2024 
07:42:24)  
y-� � ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ధd�$�, సంఘ�� i� K�, ఆ� 7'»వృ�7� ïంØ�.
 
ఈ దశ ఉనI త పదu� ?aంØట> మం �. వృbK వ� వ©ర�ల� ºు ?@ న� ï-��, ® అa'-ల
Ûు,N � ఎొందగల-.
 
ఆzW� »వృ�7 మ�$ గృహ�నం� ¡ఖEంt�, ఆనందమ$�W ఉండవØF �.
 
గృహ�నం� {భ'ర� �� మ�ంత ఆనంద�� ఇØF �.  ం0 వంట� ఆcంÇద-.
 
«ుతK� ºుద మం  'లమ� ÇపN వØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (18 9: � 2024  13:57:09 R 13 అE� 2024 
06:00:37)  
{)>. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు)శమ ఫ�త�ల�ØF �. ఎంత ధన �భ�నI � మz Ö�K
అంá ఖ-F  Ö?K -. �*Ígన� ÖR అనవసర, ఖ-F � Ö?K -.
 
ఈ దశ� Èంత మం , Èంత Ç. 9-N � సంభ�ంØ�. ఒం�X  pంగతన� జ-�ట> అవ'శ� ఉనI �.
'u� త� �)గతK అవసర�.
 
అ§á గృహ�నం� ¡ఖEంt�, �!�t� శృంWరవంతÁున ��త�� గ.,V-.
 
å ేన�t� �రవ�W వ� వహ�ం , ºు> ఎం� �ు� Ö?K -.
 
9రw$ధ�ల>, అప� tల> �ర�W ఉం��. వ� వ?$�రX> నష�� వÖF  yచన� ఉనI �. 'uన
త� �)గతK అవసర�.
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¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (23 9: � 2024  10:10:47 R 10 అE� 2024 
11:20:00)  
rÀ. ఏ'దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� 'ర� R�7 మ�$ ధన�భ�, అ�I  îటX �ం0 ºు> ధన�
అం��. వృbK వ� వ©ర�ల��, �జ��తం�� ధన �భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల> మం  'ల�,
అ�I ం¥ జ$�, Ö$ ప�$ం� ఉÎK-]� అuV-. 
 

 
ఆzగ� � h�ంTం�, Eంb �వన�� గ.,V-, అంద�� å ేన©~వ�� Ûు��V-.
 
గృహ�నం� Eంb, గృహ�� ఆనంద�, {భ!ర K �ం¥-, వ¡K �భ�, �ఖ� Áున �వన�� గ.,V-.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��. అన� �öK ప�చ$�, ºు సf ~వ� వలన అంద- ºు వదp Ö-V-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (10 అE� 2024  11:20:00 R 29 అE� 2024 
22:38:24)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (13 అE� 2024  06:00:37 R 7 నవ 2024  03:31:38)  
{)>. లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> వ¡K �ఖ� �� క�గ|$�. ºు ��త�� � 9-N �
సంభవ�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� ల»¡Kం�. Èంత మం�� సంVన`గ� �, సంఘ�� ÈతK వ� >Kల
ప�చ$��, అన� �öK ప�చ$�, బలట అంద- �ుu� �I  �ర�?K -, ºు ?@ § ï-��, ��సవంతÁున
��త�, ����, - కరÁున �జన )ఎా K, ఖo�న వ¡Ku� È�Y� Ö?K -. వ�?K భరw�,
¡గంధ)దవ� ��, అలంకరణ ?9)� మ�$ !హdల È�Y� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆ� 7క�W h�ం.�.
 
 ఆ� 7కపర�W ºు- �లp>� >ం¥-. మం 'ల�.
 
��� -7ల> మం  దశ, చ�uల� Bæ?K -.
 
శ)tuల �ం0 )పgద�నI �. Ç. వ� సన�ల>, Ç. å ేన�tల> �ర�W ఉండవó�. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (17 అE� 2024  07:42:24 R 16 నవ 2024 
07:31:47)  
y-� � �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ధ నష�� క���, ఆ� 7క �షgల� �)గతKW వ� వహ�ంచవó�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతKW ® అa'-ల� మస� Èనవó�. ® అa'-ల వలన  >� �, ºు- ÖRన
ప�� అa'-� ÛుచF -. అEంb Çందవల�. వృbK వ� వ©ర�ల� మ��బÕ ర� అవసర�. 
 
uర K 9ê� �X  ప� Ö9 !�� ఈ దశ కలRB�. �� �)గతK అవసర�.  
 
సంఘ�� అ)ప�ష}�, అa'-ల��, ఇత-ల�� తగ�.
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 �ర )పgణ�� Ö$వలR వØF �. '�, అ�>నI  ఫ�త�� ఇవf u.
 
 �)గతKW ÛులW�, )ప9ద�ల> VuనI �.
 
ºు మ�$ >Tంబ ఆzగ� �న> భంగ� !¤�X�. గృహ�� Eంb భ)దతల> �,N  !¤�X�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (20 అE� 2024  14:22:16 R 21 జన 2025 
10:05:06)  
>¦. ��ు� దవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ 'ల�� అdzగ� �న> �� అuV-. ఒం¤ �,N �, zWల� hధ
పడV-, Eoరక శ� K నcం , ¹రస�W ఉం¥-. 9రw$�ల వలన ðబÕ త��ట జ-��.
 
ఎ>� వW 9నRక�W వ� ధ Çం�V-. *Eంతర 'స� వలన కష�'ల�న> �� అuV-.
 
ఆ� 7క�W �)గతK పడ� ±డల న£� ల ఎాలవV-.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� కÆ�ం  ప� Ö$ట $ం� �)గతK  అవసర�. Èంద�� ఇష��í� ప� Ö$వలR
వ¡Kం�, కÆ�ం  ప�Ö$ట వలన మం  õ-, �రవ� ల»¡Kం�.
 
ఇం�X  Eంత�W ÛులW�, ఇం�X  ఉనI  శ)tuల® ఏ క�I జR ఉం��. ºు� Èంద- �b �-ద7Áున Çడû
ప�� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (29 అE� 2024  22:38:24 R 4 జన 2025  12:04:46)  
rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
 
ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
�ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
ఇవf íu.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (7 నవ 2024  03:31:38 R 2 /శం 2024 
11:57:13)  
{)>. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �� �~�I  �¡Kం�. ఈ దశ� గృహ�నం� ºు ��త
~గ?f �ు��, >Tంబ సú� ల�� చక� W ఆనం�?K -. Èంద�� సంVన `గ�నI �.
 
ఆ� 7క పర�W h�ం.�. మ�$ గృహ�నం� ప�R@b ధన �ష$�� Ûు-� అ��. ��Áన వ¡Ku�
మ�$ వ)జ�� �� È�Y� Ö?K -. సంKత� మ�$  )త íఖన�నం� మ>� వ ï-��, ®
అa'-ల  �ం0 í� )పúతf � వలన ºు> �రవ�/మనI న� ఎొం�ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
 ఆzగ� � h�ం.�, Eoరక �ఖ� � కలగవØF �.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (16 నవ 2024  07:31:47 R 15 /శం 2024  22:10:57)  
y-� . లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు వృbK మ�$ ��త�� మం  )ప~వ� ì,�. స@ల
9-N �, అa'-ల� 9ట ప¤�ం,�, ఇబÕ ం��, వృbK �షgల� )పá� క )శద7 అవసర�. 
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ఏ�d ప� తలï¤�d, ఎ>� వ )శ�ుం��, �ర )పgw� సంభ�ంØ�, '� ఫ�త� \న� �, �-Vn హ�,
 
ఆzగ� �® అaక )శద7 ìఎా�. కÜX, |Î మ�$ ఉదర సంబంధ zగ�� క���. అనవసరÁున ఉ*f గ��
)ఎాwంతకమ� ప�� ఈ 'ల�� తలïట��డ�.
 
గృహస@ ��త�� కలహ��, Á!�క ��త��  >� �, అEంb, 9ట ప¤�ం,� «ుతKం ºుద ఈ 'ల��
Eంb క-u అutం�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (2 /శం 2024  11:57:13 R 28 /శం 2024 
23:40:31)  
{)>. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు�� � సం�ష�� )ప?�ంØ�. ºు ఆ� 7క ప�R@b
h�ం0, ధన స©$� ల»¡Kం�.
 
వృbK పర�W కలR వØF �, ºు ?@ § ï-��, అa'ర� ºు Öt�X � వ¡Kం�. ºు- ÖRన 'ర� �� ºు>
�~�I  Ö�-?K §.
 
బ$ట ºు �రవ� ï-�tం�. అ�I  భ$��, hధ� �ల��. ºు సహ ఉ·� ��, ��Rన !-
ºు$ం� మం W వ� వహ�ం , ºు> సహ$ం Ö?K -. å ేన�tల అ»వృ�7 మ�$ శ)t జ$�
క�గవØF �. 
 
గృహ�నం� ºు ప�>బ0 ï-��, Ðదర వర e�� ºు- ���?K -. ÈతK వ�?K � ధ�ంØట, - కరÁున
�జన� Ö$�-, �వభ� K ï-��, ,ణ�  'ర� �� Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� >�-�. ఈ సమ$�� సంVన `గ� �
క�గవØF �.
 
అ§á, ఈ సమ$� అంద�� మం � '�. Èంద�� ధన నష��, వృbK వ� వ©ర�ల� సంభవ�, ºు
శ)tu� �ుu� �I  ఆపదల> �� Ö?K -. ఎవ��� !దనల>, త�uల> �గ>ం�, �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (15 /శం 2024  22:10:57 R 14 జన 2025 
08:55:28)  
y-� � �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� Î)వÁున ఆ� 7క ఇబÕ ం��, అ�>నI  ప�� �ర�రu. ధన
నష��, వ� వ?$� Ö9 !�� ఇబÕ ం�� క���.
 
)ఎాణ Äb ఎ>� వW ఉం.�. �ందరW ¼ప� �ØF Èం�-. `చd శ� K వలన È�I  అaక ఆ�చన�
ఇబÕ ం�� �ØF Èం�-. 
 
z¦ !o ప�� Ö$ట �� కష��W అ� ంØ�.
 
క�ల $ం� )శద7 ìఎా�. cz�దన క�గవØF �.  
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (28 /శం 2024  23:40:31 R 28 జన 2025 
07:02:40)  
{)>. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆ� 7కపర�W h�ం.�. ºు> ధన �ష$�� మం  దశ,
వ� వ?$�రX> మం  �భ� సంభ�ంచవØF �.
 
గృహ�నం� �ఖ� Áున సం~షణ� జ��, ��త ~గ?f �ు మ�$  లXల� మం  సమg�I  గ.,V-.
మం  వ�?K భరw�, ¡గంద)ద!� � !0, మం  �జన� Ö?K -.
 
సంఘ�� 2� b ï��, �� మం� å ేన�tల� ఎొం�V-. !�� ºు- ��ద g)త Ö?K -, అన� �öK�
��ద� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ��ప¤కం= ఎ>� వW ఉVn హ�W ఉం¥-. వ¡K�భ� త�f B ��సవంతÁున
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 ��త�� గ.పవØF �. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (4 జన 2025  12:04:46 R 24 జన 2025 
17:40:07)  
rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (14 జన 2025  08:55:28 R 12 ;.బ 2025 
21:55:59)  
y-� . తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼వృbK !� ఎార�� కలR వØF �. గృహ�నం� Eంb, ఉనI త పదu�
ల»ంØట> అవ'శ�నI �. )పúతf � ºు ప�� �� Kం  �ుu� �I  �ర�ంØ�.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� తల� öf క�ంÇద-. å ేన�t�, బంÀవర e�� Ölత� F , ºు శ)tతf
dశన�న> �డN .�-.
 

 
ఆzగ�  �భ�, Eoరక, 9నRక �ఖ� �, ధన�భ�, మం  ఉVn హ� క���.
 
 
 
  లX� ఆనంద���p-, «ుతKం ºుద మం  'ల�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (21 జన 2025  10:05:06 R 3 ఏ.<= 2025 
01:28:16)  
>¦. ఎ��ుదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> �� )ప9దకరÁున దశ. ఇ� ºు ��త�® ఆzగ� �® ��
ఒbK0 �¡Kం�. Ç. వ� సdల> �ర�W ఉం0, ఆzగ� �� 'ఎా.¼గల-. Èంద�� రక K సంబంధÁున !� À�
క���. 
 
ఈ సమ$�� 9రw$ధ�ల �ం0, శ)tuల �ం0 �ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచవó�. ��V��
)ప9ద� !¤íX ప�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
ధన వ� $�® �ర ì, అవసర�. �)గతKW వ� వహ�ంచకఎో§న ±డల �� నష�ఎోu�-. rుణ��
Ö$>ం� �)గతK పడగల-.
 
Ö$ వృtKల$ం� మం  కృÆ ÖRన, అ�>నI  ప�� �ర�-�. మ� �బÕ ర�� ప� Ög�. వృbK
$ం� �)గతKW Ûుస�, అపi� K �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
ºు� �� మం� �*శ g)తల> Û> X, Èంత 'ల� ºు >Tంబ�న> �ర�W ఉండవలR వ¡Kం�. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (24 జన 2025  17:40:07 R 11 ;.బ 2025 
12:54:23)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
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ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (28 జన 2025  07:02:40 R 31 [ు 2025 
11:33:45)  
{)>. పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� సమ$�� ���ల� గ.,V-. ఆ� 7కపర�W మం 
'ల�, ధdర Dన hW Ö?K -.
 
)పúతf  రంగ పo^� )!RనUౖ Xá ఉÎK-]� 'వ��� అవ'శ� ఉనI �.
 
ఉ·� గ¡Kల> )పÛూష�X, సంఘ�� ఉనI త ?@ §, ºు 9I �t�, ïదp� మ�$ �-u� �� ºు $ం�
చక� Ôన సf ~వ�� ఉం�-.
 
దగ e� !�� సంబంధ hంధ!� � ï-�V§. అన� �öK� సంపర� � ï-��. సంVన `గ� � í� ÈతK
!�� ఇం¤� �ØF ట సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�, - కరÁున �జన�, ధన�భ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (11 ;.బ 2025  12:54:23 R 27 ;.బ 2025 
23:43:37)  
rÀ. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు ��త�� మం  అ»వృ�7� క��¡Kం�. ఏప� తలï¤�d,
�జ$�� ?a?K -, సంఘ�� ºు �రవ మB� ద� ï��, ?@ § ï-��.
 
ఆ� 7క�భ�, R@BR@ È�Y�, ధన �భ� క���. ��త ~గ?f �ు �ం0 �� ధన �భ� í� అన� �öK వలన
ధన�భ� క���.
 
గృహ�నం� సంVన `గ� �, ºు త�X గరf ప¯ �ధ�W ºు- )పవ�?K -. ºు ఇం�X � !� �జg�� ºు-
ఆదరÞ )ఎా$� అuV-.
 
సజ D�ల� సహ!స� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (12 ;.బ 2025  21:55:59 R 14 O9�  2025 
18:50:27)  
y-� . చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ºు õ-> సంఘ�� ��వ త�e�. వృbK !� ఎార��
మందగమన� Çం��. ఈ దశ� అనవసర �zధ��/9ట ప¤�ం,� అ§న !���, అa'-ల�� ప��
Bu.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
ఈ దశ� �-Vn హ� క���. ఆzగ�  9వ అవసర�.
 
)పgణ� తలï¤�d, ఆcం న ఫ�త�� దక� u.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (27 ;.బ 2025  23:43:37 R 7 [ు 2025 
04:07:34)  
rÀ� పంచమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  క£� లఎా� Ö¡Kం�. ఈ )పá� కÁున 'ల�� ఇం�X � !���,
��త ~గ?f �ు��,  లXల�� !·ప!ద�ల> �గB�. ఎవ��� �-¡W )పవ� KంచB�. అ§న !� దగ eర
మం W మస�¼!�..
 
ఆzగ� భంగ�, ఒం�X  �0ÖR, అdzగ� �న> �� అuV-.
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 ��త�న> �,N  �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
మనEÞ ంb íక  B>W ఉం�-. ఒం¤ �,N �, అEంb క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��, ��� -7ల> గ.û'ల�, చ�u® మం�ంత )శద7 అవసర�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (14 O9�  2025  18:50:27 R 14 ఏ.<= 2025 
03:21:12)  
y-� � పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ ºు ® �� )ప~వ� ì,�. మనEÞ ంb నcంØ�. ధన
వ� $�, వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. అa'-ల� అనవసర �zధ�� ïT�Èనవల�.
 
)పúతf �న> సంబంaం న �షg� �ుu� �I  ఇబÕ ం� ïడV§, శ)t వృ�7 క���. 
 
శoర�® )శద7 అవసర�. ఆzగ�  భంగ�, ¼ప� త� eంØÈన వó�. 
 
 సంVన� వలన  ంత, ,)tల� �zధ�, ~B� , ,)tల ఆzగ� � h�ండ�. మనEÞ ంb క-u అ��. Äb
ï-��.
 
¨3ర�నంW శ' 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (29 O9�  2025  21:44:37 R 3 >? 2027 
05:27:26)  
శ� పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ hధ� క��ంØ�, 'రణ� íక� కలహ��, బంÀ, �ు)t�,
సజ D�ల� �zధ��, అన� �öK ప�చ$�, �.>W వ� వహ�ంØట వలన అపi� K సంభ�ంØ�. ప�$ం�
)శద7 అవసర�. ప�� ÈతK �ర ]g� Î¡ÈనI ,. �)గతK అవసర�, u- 9ê� T� �»ంచ�. ÈతK ప��
Öప¤�న అ�>నI  ఫ�త�� ?aంచí-. tంత ఆzగ� �, ~B� , ,)tల ఆzగ� �® )శద7 అవసర�.  లXల
ఆzగ�  �ష$�� అ)శద7 తగ�. మనEÞ ంb ఉండ�. ��త ~గ?f �ు® అసహన� ï-��. గృహ��
¡ఖEంtల ¼స� ఎాT ప��. ��� -7� చ�u� Û�కబడV-.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (3 ఏ.<= 2025  01:28:16 R 7 >? 2025 
02:11:58)  
>¦. ��ు� దవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ 'ల�� అdzగ� �న> �� అuV-. ఒం¤ �,N �, zWల� hధ
పడV-, Eoరక శ� K నcం , ¹రస�W ఉం¥-. 9రw$�ల వలన ðబÕ త��ట జ-��.
 
ఎ>� వW 9నRక�W వ� ధ Çం�V-. *Eంతర 'స� వలన కష�'ల�న> �� అuV-.
 
ఆ� 7క�W �)గతK పడ� ±డల న£� ల ఎాలవV-.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� కÆ�ం  ప� Ö$ట $ం� �)గతK  అవసర�. Èంద�� ఇష��í� ప� Ö$వలR
వ¡Kం�, కÆ�ం  ప�Ö$ట వలన మం  õ-, �రవ� ల»¡Kం�.
 
ఇం�X  Eంత�W ÛులW�, ఇం�X  ఉనI  శ)tuల® ఏ క�I జR ఉం��. ºు� Èంద- �b �-ద7Áున Çడû
ప�� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (14 ఏ.<= 2025  03:21:12 R 15 [ు 2025 
00:11:48)  
y-� � షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� ఏ ప� ÖRd కలR వØF �. 'ర� �� R�7ంØ�. ధన �భ�,
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��, మం  నడవ0క క���-.
 
ఉనI త పద� ల»ంØ�. ® అa'-ల� Ûు,N  ఎొందగల-.
 
శ)tతf � నcంØ�, ఆzగ�  �భ�, గృహ�నం� �� అంద- ఆzగ� �W ఉం�-.
 
 ® అa'-ల� సంబం�� Ûు�- పడగలu. 
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¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (7 [ు 2025  04:07:34 R 23 [ు 2025  13:01:43)  
rÀ. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼  ఈ దశ �ు)శమ ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఈ దశ 'ర� R�7�, ��త��
అ»వృ�7� ïంఎొ�¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´రK§ ధd»వౄ�7� క��?K §.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ºు- చక� W ప� Ö?K -. అ�>నI  వ� వ©ర�� ´�K అ��.
 
ఈ 'ల�� సంఘ�� ºు> మం  õ- వ¡Kం�, ºు Ñ� ï-�tం�.
 
ఆzW� »వృ�7, EంÎ$తÁున �వన�, అ§á Èంద�� శ)tuల అ»వృ�7, క£� � సంభ�ంØ�.
 
ధనవ� $�® �� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
)ప9ద� ఎొం  ఉనI  ప�ల> �ర�W ఉండవó�. 
 
 అdzగ� �/ఒం¤ �0 వలన ºు- ఇబÕ ం�ల> �� అ��-.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (14 [ు 2025  22:36:11 R 18 అE� 2025 
19:49:02)  
�-. అష�మ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> అసంతృRK� �¡Kం�. ఆzగ�  భంగ� మ�$ ప� zWల వలన
Eoరక ©� మ�$ �-Vn హ�� ఉ¥-.
 
'ర�  ?ధన> కÆ�ం  ప� Ö$వలR వ¡Kం�. అనవసరÁున !దనల> �గక, Ö$ ప�$ం� దృÆ� ï¥� �.
ఉ·� గ �షgల� �)గతK అవసర�, í�î భంగఎాTX తపN u. )పúతf  �షgల�  >� �X   >� È�,
అవసరÁుá à� ఎా� అuV-.
 
అనవసర, ఖ-F � Ö$B�. pంగతన� జరగ>ం� �)గతK� అవసర�.
 
)పgణ� Ö$వలR వå ేత ��I  !§� �$ట మం �. )పgణ�� ఇబÕ ం�� మ�$ అ�>నI
ఫ�త�� దక� u.
 
ఇం�X  !���, å ేన�tల�� తగu� ప��Bu. ఇ� �ుu� �I  శ)tతf � ïంÖ� ·హదప.tం�. ºు-
ఉ)గ ª,�W తg- అuV-. �-¡W వ� వహ�?K -. ద$í>ం� )పవ� K?K -. 'uన, Eంత�W ఉం.ట
మం �.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (15 [ు 2025  00:11:48 R 15 >? 2025 
06:44:12)  
y-� � సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ఇబÕ ం�� �0న )పgw� వృbK వ� వ©ర�ల మంద గమన�, ®
అa'-ల��, ?¤ ఉ·� గ¡@ల�� అనవసర�W 4డవ� ïT�ÈనB�.
 
 �� �)గతK అవసర�, í�î �తన శ)tతf � క���.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�¼�  >� �, భ�ష� tK �ర ]gల® ఆశ వ��>ం¥-, అ�>నI  ప�� �ర�రu.
 
~ర� /భర K అdzగ� � �ుu� �I  >�¡Kం�. ºు ఆzగ� � �� �æంØ�. ఉదర ¼శ !� À�, ఆ©ర
�ష$�� �)గతK ?¤ంచవó�. ఆzగ�  భంగ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (23 [ు 2025  13:01:43 R 6 >? 2025 
09:26:40)  
rÀ. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  ఇబÕ ం�� �� Ö¡Kం�. అdzగ� �, ఒం¤ �,N �, Eoరక
hధల� క��ంØ�.
 
మనEÞ ంb íక అలసట> �� 'గల-. త�f B ఇం�X  అ§న!�� �v�� �ØF >ం¥-. ~B�   లXల�
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 !·ప!ద�ల> )V�వf B�. అనవసర, �షgల� తల��F  ఇబÕ ం�ల> �� '>ండ ఉం¯టTX
)పవ� Kం��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��/అడûం>�, )పgw� అ�>నI  ఫ�Vల� ఇవf u, మ�$ ఇబÕ ం�
కర�W ఉం.�.
 
¨3ర�నంW hi 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (30 [ు 2025  00:27:43 R 25 నవ 2026 
17:46:18)  
Êtu దశమ�నం� )ప�శ�:౼ చం)�� )ప!స�Ö �ు)శమ ఫ�త�� క���.
 
ఈ 'ల�� అ�¼� వ� >Kల వలన ºు> ధdర Dన క�గవØF �. వృbK వ� వ©ర�ల� వృ�7 క��, ధd�$�
క�గవØF �.
 
అ§á, Ç. å ేన�tల వలన Èంద�� ధన నష�� క�� వ¡K నష�� �� క���. వృbK వ� వ©ర�లం�,
!� ఎార�లం� అ»వృ�7 తగ eవØF �. మనEÞ ంb ¼�N u�-.
 
ఈ )పá� క దశ� Êt )ప~వ� వలన త�Xదం).ల> అdzగ� �, ºు> శ)tవృ�7 ఎ>� వ��.
 
గృహ�నం� {భ'ర� ��, ïదp!��/�ఖ� Áున వ� >Kల� సంబంధ� ïంØÈ�, త�f B అ»వృ�7�
ఎొం��-.
 
ºు� Èంద�� అ�¼� ధన �భ�, వృbKవ� వహర�ల� క���. వృbK� ఉనI త ?@ §� Ö-Èం¥-,త�f B
i� K� మ�$ మ��I  hధ� తల� )గ�?K -.
 
¨3ర�నంW �g 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (30 [ు 2025  00:27:43 R 25 నవ 2026 
17:46:18)  
BËu చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ అంత మం � '�. R@BR@� È�Y� �ష$�� అb �)గతK
వ�ంచవó�. స@ల 9-N � Ö$ట అవసర�. R@BR@ È� ఆ�చన పక� న ïట�ం0.
 
 zగ�� B>ం� �)గతK పడగల-. ~ర� ,  లXల ఆzగ� �® )శద7 ìపగల-. అ�I  �షgల®న ఆస� K త� e
WబB ఎొం��-. త�X ఆzగ� �న> �,N  !¤�X�. అ§న !- í� å ేన�t� మరణ�
సంభ�ంచవØF �.
 
�B�చన� మన¡n � B�య� కం0 í� Çడû ప�ల� ఎా}e ం�-.
 
ఈ 'ల�� )పgw� Ö$B�. )ప9ద�� జ-�ట> అవ'శ� ఉండవØF �. !హన, ఆభరణ�ల
నష�� సంభ�ంచవØF �.
 
గృహ Eంb Èర> కÆ�ంచవలR వØF �. శ)tuల� �)గతKW మస�Èనవó�. !- �ుu� �I  మ��I
ఇబÕ ం�ల> �� Ö9 అవ'శ� ఉండవØF �. 
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (31 [ు 2025  11:33:45 R 29 >? 2025 
14:09:50)  
{)>. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> కష�'ల�. �� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. శ)tu�
ï-�V-. !� ఎార�లం� ~గ?f �ు� త�uల> ��V-. ºు శ)tuల� ºు కష�� íకఎో§న� ఒక
ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
 లXల�, ~ర� � అనవసర�W 4డవ� �ØF ¼వ�p. �ర )పgw� ర�p Ö¡È�ట మం �, í� ±డల
)ప9ద�న> �� 'వలR వØF �.
 
శoర�® )శద7 అవసర�, í�î అdzగ� �, మనEÞ ంb íకఎోuట, ఆ)tత, భ$� «ుదల�న� క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�లం�, సఘ��� �)గతKW ÛులW�, í� Çడûõ- వØF �.
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 అనవసర, చరF �,  >� �X   ప¯ అవ'శ� ఉండవవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (6 >? 2025  09:26:40 R 22 >? 2025 
21:29:40)  
rÀ. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ 'ర�  R�7, ధన�భ�� క��ంØ�. ఏప� తలï¤�d జ$�
R�7ంØ�. ధdర Dన, ధన�భ� క���.
 
మం  �వనJ�� అ�భ�?K -.  లX� �� ºు ఆనంద�న> ·హదపడV-.
 
 సంVన `గ� వలన ºు- మ�ంత ఆనంద�W ఉం�-. ºు  లX� �� ఆనంద�W ఉం�-.
 
ఈ సమ$�� ºు- �� చ�iW ఉం¥-. మం  r�7�, ���W వ� వహ�ం , స�న �ర ]g�
Î¡>ం¥-.  
 
శ)tdశన� క���. !- ºు �¤� తT�¼í-. ��� �. అంద� సహ`గ� ల»¡Kం�.
 
అ§á ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అనవసర, భgల> �� '>ం�, మ� �బÕ ర�� ÛులW�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (7 >? 2025  02:11:58 R 28 >@ 2025 
19:59:31)  
>¦. పదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ఇబÕ ం�న దశ. ºు- �� ఇక� టX> ��V-. ® అaక-� ºు® �-¡W
)పవ� K?K -, అ�>నI  ప�� �ర�రu, hధ� ఎొం�V-. '� ఆఖ� ��ష�� Ö$ప�� �జg�I
?a?K -. Ö$ వృbK వ� వ©ర�� ఇంత> �ం� í� �ధ�W చక� W ప� Ö?K -. �తన వృbK�
ÖపడV-.
 
ఈ దశ ºు> మం  õ-�, �రవ��, పద��, హ>� � )ప?a¡Kం�. ® అa'-ల మనI న�, å ేనహ వృ�7
క���.
 
ºు ��త�� మం  2� b వలన ÈతK å ేన�t� ల»?K -.
 
ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. ú;ంØ ప�ర 7�ల® �)గతK వ�ం , 9నRక�W చక� W Ûులగవó�.
 
శ)tజ$�, ºు hధ� ���నTX అ� ¡Kం�. '�, శ)tuల� త>� వW అంచd �$>ం�,
9రw$ధ�ల> �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (15 >? 2025  06:44:12 R 16 >@ 2025 
17:32:08)  
y-� � అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� అంత మం � '�. ధన, ఆzగ�  నషe�, అనవసర ఖ-F �
తగu.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ�¼�  >� �, ® అa'-ల� సమనf $� ఎా¤ం��.
 
గృహ�� 9ట ప¤�ం,ల వలన కలహ��, బంÀuల� మ�$ శ)tuల� అనవసర �zధ�� ప�� Bu.
 
Eoరక ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. అనవసర భ$�, Äb క���. మనEÞ ంb కరu అ��. )ప9��
È� �ØF >ం¥-. బంÀవర e�� ఒక� �ష$� �ుu� �I  ha¡Kం�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (22 >? 2025  21:29:40 R 30 ఆగ 2025 
16:45:05)  
rÀ. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� rÀ. ºు ±ుక�  నవమ ఇంట �f B )పgణ� Ö$�.
త�f B ºు- జrÕ � ÖR hధ� ప.�-. ఈ )పá� క దశ వలన ºు వృbK వ� వ©ర�ల� అడûం>� మ�$
ఇబÕ ం�� క���. వృbK వ� వ©ర�ల� Çడûõ- B>ం� ఉం¯ం�> )ప$bI ంచవó�. í�î �� hధ
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 పడవలR ఉంTం�.
 
ఏ�d ప� Ö9 �ం� స�న �)గతK Î¡È� ప� Ö$వó�.
 
�� 'రణ�ల వలన ప� ఒbK0, మనEÞ ంb í>నI TX అ� ¡Kం�.
 
ఈ దశ� ºు> శ)tu� ఆపదల� �?K -. 'uన, �)గతK అవసర�. ఇం�X  !�� మ�$ బంÀuల�
!·ప!ద�ల> �గB�, í� కలహ�� జ-�ట> �� Î$�.
 
ఈ 'ల�� ºు- �� ¼ప�W ఉం0, అ�I ం¥ త,N � ఎంØM ఉం¥-, ఏప� తలï¤�d, ఎ>� వW
)శ�ుంచక తపN �. '�, ప�$ం� ఇష�� íకºు- ప� Ö$-.
 
�ర )పgణ�ల� !§� �$ట మం �, í�î అ� అ�>నI  ఫ�త�ల� ఇవf u మ�$
ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. b� bం0® )శద7 వ�ం  మ� �బÕ ర�� Ûులగవó�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (29 >? 2025  14:09:50 R 26 >@ 2025 
08:56:40)  
{)>. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �ఖ� �W ఆడ!� వలన ఇబÕ ం�� క���. అన� �öK�
ప�చ$�న> �ర�W ఉం0, ~ర� � చక� W )పవ� KంØట> )ప$bI ంచగల-. ®W {)>. సపKమదశ�
)పgæ¡Kం.ట వలన ఆ.!� ఆzగ� �న> hధ�, అdzగ� �� hధ పడV-. ºు ~ర�  క.,� N , Eoరక
hధ�, మ�$ అEంbW ఉం.ట వం¤ zగ�ల� వ� ధ Çం�tం�.
 

 
ºు Ç.9I �tల వలన ºు> �,N  !¤�Xtంద� ºు- )గ�?K -. అన� �öK 9 I హం ºు> మ�ంత hధ�
�¡Kం�. ఆ.!� త�uల వలన శ)tవృ�7, ఈ సమ$�� మనEÞ ంb í>ం.ట, అలసట మ�$ ¼ప�
వం¤ !¤ వలన ºు- hధ పడV-. ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. రకర'¬న శృంWర సంబంధÁున జrÕ �
Ö$ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �� కలR B� 'ల�. Ç. å ేన�tల>/Ç. ఉ·� గ¡Kల> �ర�W ఉండవó�,
í� !- ºు �జg�� అవz�� క�N ?K -.
 
 అ§á ® అa'-ల వలన í� )పúతf � వలన ºు- �ర�ంపబ.�-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (16 >@ 2025  17:32:08 R 17 ఆగ 2025 
01:52:39)  
y-� � నవమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� కలR B�. అప�ంద�, ?@ న చలన�, మనEÞ ంb pరక�.
 
వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. �Bశ క���, í�ఎో� అప�ంద�, c^� అ�భ�ంt-,
)ప9�ల> �ర�W ఉం.ట మం �
 
ºు> BవలRన ఎాత hi� Bu. ధన నష��, అనవసర ఖ-F � వల�. �-uల� అ»)ఎా$ v��,
గృహ�నం� కలహ��, å ేన�tల� Áర� క�గవØF �.
 
ఆzగ� ® )శద7 ìపగల-, ¹రస� సంభ�ంØ�, మనEÞ ంb ఉండ�.
 
అ§నపN ¤�, మం  ప�� Ö$ట> )ప$bI ంÇద-, )పgw� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (26 >@ 2025  08:56:40 R 21 ఆగ 2025 
01:19:33)  
{)>. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ºు> ��, ÖRన జrÕ ల�
నం0 á-È�, ఆzగ� �W ఉం¥-. ఇ�XW�, స@ల�W� È�Y� Ö$ట> )ప$bI ?K -.
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ï> X'� అhÕ §� í� అ� � §� మం  సంబంధ� >�-�, త�f B ºు ��త��� )ప�cంÖ ~గ?f �ు
వలన అదృష�� కలR వ¡Kం�. ఈ సమ$�� {)>. ºు )పధమ )గహ�� ఉనI  చం)�� �ం0
)పgæ?K .. �� )ప~వ� Öత అందÁున $వb� ప�చ$� ï-గవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�.
 
 ��� -7� చ�u� Bæ?K -. ºు ���áటల� అంద- �� Kం  �ుu� �I  �రవ మB� దల� �ంÇtKV-.
 
వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ§న!-, å ేన�t� ºు> !� ఎార�� స©$� Ö?K -.
)పúతf రంగ�� ఉనI  ±డల ® అa'-ల� క�9 అవ'శ� ఉం�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (28 >@ 2025  19:59:31 R 13 9: � 2025 
21:22:53)  
>¦. పదÈండవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు>, ºు >Tంబ�న> సం�ష��ØF �. R@BR@, Ö$ వృtKల
$ం� ధన�భ� క���. Èంద- Ðదర వర e�ల �ం0 �� ధన�భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల>
మం  సమ$�. ºు� Èంద�� Bబ0� ï-�దల, ఉనI త పద� ల»ంØ�. అ� '>ం� అ�>నI  ప��
´�K మ�ంత �భ�� గ0ంt-.
 
ఇం¥ బ$ట ��త�� Ûు-�దల, సంఘ�� మం õ-, �రవ� క���. ºు- మం  i� K� గ0ం ,
4పN !ర��-.
 
Èంద�� సంVd»వౄ�7 క��, ఇం�X  సం�ష�, ఆనంద� క���. ºు >9-�, Ðద-� మ�ంత
ఆనంద��ÇF ద-.
 
మం  ప�ర 7�ల� ú;ంØ�-, �)గతKW ఆzగ� �� 'ఎా.Èం�-. మ��బÕ ర���, భ$�
í>ం�� ��త� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (17 ఆగ 2025  01:52:39 R 17 9: � 2025 
01:47:21)  
y-� � దశమ�నం� )ప�శ�:౼ఇ� మం  'ల�. ఆ� 7క �భ��, ఉనI త పదu�, 'ర� R�7
సంభ�ంØ�.
 
ఉనI త పద� సంఎా�ంt-. ® అa'-ల Ûు,N  మ�$ మం  అవ'E� క���.
 
ఏ� Öప¤�d కలR వØF �. ఏ 'ర� � తలï¤�d కలR వØF �.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� త� సంఎా�?K -. �రవ మB� ద� ï-��. å ేన�tల అ»వృ�7, అ§న !��
�య� �, ® !� �ం0 Ûు,N , అ�¼� ధన�భ� క�గవØF �.
 
ఆzW� »వృ�7, «ుతK� ºుద మం  ఆనంద�$కÁున 'ల� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (21 ఆగ 2025  01:19:33 R 15 9: � 2025 
00:17:11)  
{)>. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �తన వ�?K �, Eoరక �ఖ� �, వ¡K�భ� మ�$ సం�ష�
క�గవØF �.
 
ధన �భ� మ�$ ఆభరwల È�Y�, !� ఎార�� కలRవ F , అ�>నI  �భ�� గ0?K -.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�>నI  �ధ�న �భ�� గ0?K -.
 
చ�u� జ$�, ఆzగ� � h�ండగల�.
 
గృహ�నం� Ðదర వర e� ��ïనI . íనంతW ºు� మం W వ� వహ�?K -. గృహ�నం� {భ'ర� ��,
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 tంత �!హ�® �ర ]మ� Î¡Èం¥-. ఈ సమ$�� ºు- తల న వ� � K� సంబంధ� >�� త�f
అదృష�� కలR వ¡Kం�.
 
సంఘప-W ఇ� ºు> మం  'ల�. �తన å ేన�tల ప�చ$�, �వ ÖతనÁ, «ు�eì,V-.
సంKత/ )త రంగ�® ºు- ÖRన మం  ప�ల� �� Kం  సంఘ�� మం  i� K ల»¡Kం�.
 
'ర� R�7 మ�$ శ)tdశన�, చరF � ఫ�?K §. ºు- ఏ చరF ® 9¥X 0d �జ$� ?a?K -. �ర
)పgw� Ö$��� ��కంజ�?K -.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (30 ఆగ 2025  16:45:05 R 15 9: � 2025 
11:07:20)  
rÀ. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మèX ºు> మం  z¦�I  �¡Kం�. ºు- సం�ష�W ఉం�-.
'ర� R�7 వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ�>నI  సమయం� ºు- అ�I  ప�� చక� �డV-.
 
గృహ�నం� ఆనంద�, సజ D�ల� సహ!స�, అన� �öK ప�చ$�, ఆనంద�, �� వలన �హ� క���.
 
ఆ� 7క�W ఈ 'ల� స�అ§న�. ºు- అ�>నI � ?aం , ధdర Dd Ö$�-.
 
సంఘ�� ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �రవ�ఎొం�, మB� ద� ï-��. మ�ంత ఉVn హ�W ఎా}e �,
సంఘ9వ Ö?K -.
 
మనEÞ ంbW ఉం�-. శ)tdశన�� క��, ºు- Eంb వంతÁున ��త�� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (13 9: � 2025  21:22:53 R 27 అE� 2025 
15:42:36)  
>¦. ప�I ండవ ఇంట )ప�శ�:౼ అdzగ� �, Eoరక hధ, �)గతK Î¡¼� ±డల అdzగ� � ï-��.
కండX జrÕ �, ఉదర సంబంధÁున !� À� ఎొం��-. ��త�న> �,N  �ÖF  ప�ల> �ర�W
ఉండగల-. ºు� Èంద- �)దí�ు, Çడûకల� వ F  hధ పడV-.
 
ºు వృbK వ� వ©ర�� �� ఇబÕ ం��, hW కÆ�ం  ప� Ö$వలR వ¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´�K
'వ��� ఎ>� వW )శ�ుం��. త� �)గతK� i¡¼�î ºు ఉ·� W�� �,N  వ F  అపi� K ఎొం�ట> అవ'శ�
ఉనI �.
 
అనవసరÁున ఖ-F � Ö$B�, rుణ�� Ö$B�.
 
ఇం�X  ~B�  ,)tల��, Ðద-ల��, బంÀuల�� మం  మన¡� ÛులW�. !�� !·ప!ద�ల>
�గB�. శ)tuల� �zధ�ల> ��, మ�ంత శ)tతf � ïంØ¼B�.
 
Èంద�� �*Ígణ� క�Ã అవ'శ�� ఉనI �. అ§á Èంద�� )పgw� ÖRనపN ¤i అ�>నI
ఫ�త�� దక� క �Bశ> �� అuV-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (15 9: � 2025  00:17:11 R 9 అE� 2025 
10:49:04)  
{)>. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  9నRక �దన>, శoర ఒbK0� �� Ö¡Kం�. Eoరక�W
ఆzగ� � h�ం.�.
 
ఆ� 7క�W �� కలR B�. rుw� ÖయB�. í�î అ� �ుu� �I  �a?K §.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-. ఎవ��� అనవసర, చరF �, త�u� ÖయB�, అ� ºు> మ�ంత
శ)tతf �� ïంØV§. సంఘ�� అపi� K క�Ã ఏ ప� ÖయB�.
 
బంÀuల��, ~ర� �� మ�$ ఇతర �öKల�� �)గతKW ÛులW�, í� అనవసర, అ�9d� క�� మ�ంత
శ)tతf � ï-��. Á!�క ��త� చక� W ఉం�లం= ~ర� � అనవసర�W 4డవ� ïT�¼B�.
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వృbK వ� వ©ర�ల� ® అa'-ల వలన W�, )పúతf � �ం0W� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. అ�>నI  ప�
�ర�ర��� ఎ>� W )శ�ుం��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (15 9: � 2025  11:07:20 R 3 అE� 2025 
03:43:39)  
rÀ. ఏ'దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� 'ర� R�7 మ�$ ధన�భ�, అ�I  îటX �ం0 ºు> ధన�
అం��. వృbK వ� వ©ర�ల��, �జ��తం�� ధన �భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల> మం  'ల�,
అ�I ం¥ జ$�, Ö$ ప�$ం� ఉÎK-]� అuV-. 
 

 
ఆzగ� � h�ంTం�, Eంb �వన�� గ.,V-, అంద�� å ేన©~వ�� Ûు��V-.
 
గృహ�నం� Eంb, గృహ�� ఆనంద�, {భ!ర K �ం¥-, వ¡K �భ�, �ఖ� Áున �వన�� గ.,V-.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��. అన� �öK ప�చ$�, ºు సf ~వ� వలన అంద- ºు వదp Ö-V-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (17 9: � 2025  01:47:21 R 17 అE� 2025 
13:46:01)  
y-� � ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ధd�$�, సంఘ�� i� K�, ఆ� 7'»వృ�7� ïంØ�.
 
ఈ దశ ఉనI త పదu� ?aంØట> మం �. వృbK వ� వ©ర�ల� ºు ?@ న� ï-��, ® అa'-ల
Ûు,N � ఎొందగల-.
 
ఆzW� »వృ�7 మ�$ గృహ�నం� ¡ఖEంt�, ఆనందమ$�W ఉండవØF �.
 
గృహ�నం� {భ'ర� �� మ�ంత ఆనంద�� ఇØF �.  ం0 వంట� ఆcంÇద-.
 
«ుతK� ºుద మం  'లమ� ÇపN వØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (3 అE� 2025  03:43:39 R 24 అE� 2025 
12:34:16)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (9 అE� 2025  10:49:04 R 2 నవ 2025 
13:15:34)  
{)>. ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ సమ$�� ÖRన అ,N ల¹I  Î�ఎో§ ఆ� 7క ర^ణ ల»¡Kం�. ఆ� 7క
ప�R@b Ûు-గవ¥�� 'రణ� ల»¡Kం�.
 
ఈ దశ� తల న ప�� �ర��, 'ర� R�7, ºు పరపb ï-��, సంఘ�� ప�>బ0 �� ï-��.
 
ºు- వ¡K ఔ�ర� �ల®, ��ద�న>, మం W ú;ంØట>, ��Áన ఆభరw� È�Y� Ö$ట$ం�
)శద7 వ�?K -.ఇÜX సంఎా�ంØ>ం�మ� ఆ�చన వ¡Kం�.
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సంఘపర�W మం  'ల�. అంద� మనI న�, సహ`గ� ల»?K §.
 
అన� �öK ప�చ$� క���, Á!�క ��త� చక� W ?��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (17 అE� 2025  13:46:01 R 16 నవ 2025 
13:37:21)  
y-� � �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ధ నష�� క���, ఆ� 7క �షgల� �)గతKW వ� వహ�ంచవó�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతKW ® అa'-ల� మస� Èనవó�. ® అa'-ల వలన  >� �, ºు- ÖRన
ప�� అa'-� ÛుచF -. అEంb Çందవల�. వృbK వ� వ©ర�ల� మ��బÕ ర� అవసర�. 
 
uర K 9ê� �X  ప� Ö9 !�� ఈ దశ కలRB�. �� �)గతK అవసర�.  
 
సంఘ�� అ)ప�ష}�, అa'-ల��, ఇత-ల�� తగ�.
 
 �ర )పgణ�� Ö$వలR వØF �. '�, అ�>నI  ఫ�త�� ఇవf u.
 
 �)గతKW ÛులW�, )ప9ద�ల> VuనI �.
 
ºు మ�$ >Tంబ ఆzగ� �న> భంగ� !¤�X�. గృహ�� Eంb భ)దతల> �,N  !¤�X�.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (18 అE� 2025  19:49:02 R 5 /శం 2025 
17:25:17)  
�-. నవమ�న )ప�శ�:౼ ఈ సమ$� ºు> ఆ� 7క�W మం �. Ö¡KనI  ప� $ం� �భ�. ఉనI త
పద�, 'ర� R�7 మ�$ ® అa'-ల మనI న�, రచ§తల> ,సK'� అØF �§ంÖ !��, �-uల> మ�$
ప)b' రంగ�� ఉనI  !�� మం  'ల�.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ఎొం�, ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �వ 'ర� �ల® )శద7 ï��, �� �వ
'ర� ��, ´జ� Ö?K -. �-uల ఆÍBf ద� ఎొం�, {భ 'ర� �� Ö?K -.
 
అ�I  îటX �ం0 ధన� ల»ంØ�. Öb� t��  ఎలX,N . ఉంTం�. పంట ఎొ��, !హdల È�Y�
Ö?K -. 
 
ï> X'� !��, !- తల న  వ� � K ల»¡Kం�. �!�tల> సంVన `గ� �, - కరÁున �జd�, Eoరక
�ఖ� � ల»ంØ�.
 
ఆzగ� �, �ర )పgw� Ö$ట> )ప$VI �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (24 అE� 2025  12:34:16 R 23 నవ 2025  20:10:50)  
rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
 
ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
�ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
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 క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
ఇవf íu.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (27 అE� 2025  15:42:36 R 7 /శం 2025  20:17:31)  
>¦. «ుద¤ )గహ�� )ప�శ�:౼ ��� మంగళ)గహ� అ� �డ అం¥-. ఈ )గహ )ప~వ�Ö ఇబÕ ం��
క���. Ö$ వృtKల$ం�  >� �. అ�>నI  'లం� Ö$వలRన ప�� ´�K Ö$í-. ఈ దశ�
ÈతK ప�� )ఎారం»ంØట మం �'�. ఉ·� గ¡K� ®అa'-ల��, )పúతf  �~Wల�� !·ప!ద�ల>
�గవ�p.ºు� Èంద�� పదuల� 9-N  సంభవ�.
 
శతృuల� �)గతW ÛులW�, í� !- ºు> ఆపద� క��?K -.
 
ధన నష��, �ుత�W ఖ-F  Ö$ట మం �.
 
)పgణ సంభవ�, ��త�® �ర� K మ�$ �Bశ క���. రక KఎోT, ఉదర సంబంధ !� À� క���.
 
 మం��ం. ?9)�, �-W ఉనI  వ¡Ku�, �0, జంtu�, �ష� వం¤ వ¡Kuల> �ర�W ఉం.ట
�� మం �.
 
ఈ సమ$�� ఎం� మ� �బÕ ర� అవసర�. అనవసర, Äb, �-Vn హ�న> )Vu ఇవf B�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (2 నవ 2025  13:15:34 R 26 నవ 2025 
11:21:59)  
{)>. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు)శమ ఫ�త�ల�ØF �. ఎంత ధన �భ�నI � మz Ö�K
అంá ఖ-F  Ö?K -. �*Ígన� ÖR అనవసర, ఖ-F � Ö?K -.
 
ఈ దశ� Èంత మం , Èంత Ç. 9-N � సంభ�ంØ�. ఒం�X  pంగతన� జ-�ట> అవ'శ� ఉనI �.
'u� త� �)గతK అవసర�.
 
అ§á గృహ�నం� ¡ఖEంt�, �!�t� శృంWరవంతÁున ��త�� గ.,V-.
 
å ేన�t� �రవ�W వ� వహ�ం , ºు> ఎం� �ు� Ö?K -.
 
9రw$ధ�ల>, అప� tల> �ర�W ఉం��. వ� వ?$�రX> నష�� వÖF  yచన� ఉనI �. 'uన
త� �)గతK అవసర�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (16 నవ 2025  13:37:21 R 16 /శం 2025  04:19:50)  
y-� . లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు వృbK మ�$ ��త�� మం  )ప~వ� ì,�. స@ల
9-N �, అa'-ల� 9ట ప¤�ం,�, ఇబÕ ం��, వృbK �షgల� )పá� క )శద7 అవసర�. 
 
ఏ�d ప� తలï¤�d, ఎ>� వ )శ�ుం��, �ర )పgw� సంభ�ంØ�, '� ఫ�త� \న� �, �-Vn హ�,
 
ఆzగ� �® అaక )శద7 ìఎా�. కÜX, |Î మ�$ ఉదర సంబంధ zగ�� క���. అనవసరÁున ఉ*f గ��
)ఎాwంతకమ� ప�� ఈ 'ల�� తలïట��డ�.
 
గృహస@ ��త�� కలహ��, Á!�క ��త��  >� �, అEంb, 9ట ప¤�ం,� «ుతKం ºుద ఈ 'ల��
Eంb క-u అutం�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (23 నవ 2025  20:10:50 R 6 /శం 2025 
20:41:52)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
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శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (26 నవ 2025  11:21:59 R 20 /శం 2025  07:45:14)  
{)>. లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> వ¡K �ఖ� �� క�గ|$�. ºు ��త�� � 9-N �
సంభవ�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� ల»¡Kం�. Èంత మం�� సంVన`గ� �, సంఘ�� ÈతK వ� >Kల
ప�చ$��, అన� �öK ప�చ$�, బలట అంద- �ుu� �I  �ర�?K -, ºు ?@ § ï-��, ��సవంతÁున
��త�, ����, - కరÁున �జన )ఎా K, ఖo�న వ¡Ku� È�Y� Ö?K -. వ�?K భరw�,
¡గంధ)దవ� ��, అలంకరణ ?9)� మ�$ !హdల È�Y� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆ� 7క�W h�ం.�.
 
 ఆ� 7కపర�W ºు- �లp>� >ం¥-. మం 'ల�.
 
��� -7ల> మం  దశ, చ�uల� Bæ?K -.
 
శ)tuల �ం0 )పgద�నI �. Ç. వ� సన�ల>, Ç. å ేన�tల> �ర�W ఉండవó�. 
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (5 /శం 2025  17:25:17 R 2 >? 2026 
01:49:32)  
�-. అష�మ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> అసంతృRK� �¡Kం�. ఆzగ�  భంగ� మ�$ ప� zWల వలన
Eoరక ©� మ�$ �-Vn హ�� ఉ¥-.
 
'ర�  ?ధన> కÆ�ం  ప� Ö$వలR వ¡Kం�. అనవసరÁున !దనల> �గక, Ö$ ప�$ం� దృÆ� ï¥� �.
ఉ·� గ �షgల� �)గతK అవసర�, í�î భంగఎాTX తపN u. )పúతf  �షgల�  >� �X   >� È�,
అవసరÁుá à� ఎా� అuV-.
 
అనవసర, ఖ-F � Ö$B�. pంగతన� జరగ>ం� �)గతK� అవసర�.
 
)పgణ� Ö$వలR వå ేత ��I  !§� �$ట మం �. )పgణ�� ఇబÕ ం�� మ�$ అ�>నI
ఫ�త�� దక� u.
 
ఇం�X  !���, å ేన�tల�� తగu� ప��Bu. ఇ� �ుu� �I  శ)tతf � ïంÖ� ·హదప.tం�. ºు-
ఉ)గ ª,�W తg- అuV-. �-¡W వ� వహ�?K -. ద$í>ం� )పవ� K?K -. 'uన, Eంత�W ఉం.ట
మం �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (6 /శం 2025  20:41:52 R 29 /శం 2025  07:23:36)  
rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
 
ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
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 �ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
ఇవf íu.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (7 /శం 2025  20:17:31 R 16 జన 2026 
04:28:18)  
>¦� �f Î$ )గహ�� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� న£��I  �¡Kం�. ��Áన వ¡Ku� pంగతన� జ-�ట>
అవ'శ� ఉనI �. 'uన �)గతK అవసర�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��,  >� �.�, !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�. 9¥X ¯ �ం�
ఆ� ం  9¥X .ట మం �. ఉ·� గ� ¼�N Q అవ'శ� ఉనI �. 'uన, వృbK ఉ·� గ�ల� �)గతK
అవసర�. 
 
ఎాత శతృuల� �)గతK. శ)t వృ�7, �ుగV !�® ఈర x� , అy$ క���. )పúతf  రంగ�� ఉనI  అa'-ల�
�)గతKW ÛులW�. Ç.å ేన�t� ÖR, అ§న !�� ఘర xణల> ��V-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (16 /శం 2025  04:19:50 R 14 జన 2026 
15:07:05)  
y-� � �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� Î)వÁున ఆ� 7క ఇబÕ ం��, అ�>నI  ప�� �ర�రu. ధన
నష��, వ� వ?$� Ö9 !�� ఇబÕ ం�� క���.
 
)ఎాణ Äb ఎ>� వW ఉం.�. �ందరW ¼ప� �ØF Èం�-. `చd శ� K వలన È�I  అaక ఆ�చన�
ఇబÕ ం�� �ØF Èం�-. 
 
z¦ !o ప�� Ö$ట �� కష��W అ� ంØ�.
 
క�ల $ం� )శద7 ìఎా�. cz�దన క�గవØF �.  
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (20 /శం 2025  07:45:14 R 13 జన 2026 
03:57:50)  
{)>. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �� �~�I  �¡Kం�. ఈ దశ� గృహ�నం� ºు ��త
~గ?f �ు��, >Tంబ సú� ల�� చక� W ఆనం�?K -. Èంద�� సంVన `గ�నI �.
 
ఆ� 7క పర�W h�ం.�. మ�$ గృహ�నం� ప�R@b ధన �ష$�� Ûు-� అ��. ��Áన వ¡Ku�
మ�$ వ)జ�� �� È�Y� Ö?K -. సంKత� మ�$  )త íఖన�నం� మ>� వ ï-��, ®
అa'-ల  �ం0 í� )పúతf � వలన ºు> �రవ�/మనI న� ఎొం�ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
 ఆzగ� � h�ం.�, Eoరక �ఖ� � కలగవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (29 /శం 2025  07:23:36 R 17 జన 2026 
10:23:37)  
rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (13 జన 2026  03:57:50 R 6 ;.బ 2026 
01:11:24)  
{)>. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు�� � సం�ష�� )ప?�ంØ�. ºు ఆ� 7క ప�R@b
h�ం0, ధన స©$� ల»¡Kం�.
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వృbK పర�W కలR వØF �, ºు ?@ § ï-��, అa'ర� ºు Öt�X � వ¡Kం�. ºు- ÖRన 'ర� �� ºు>
�~�I  Ö�-?K §.
 
బ$ట ºు �రవ� ï-�tం�. అ�I  భ$��, hధ� �ల��. ºు సహ ఉ·� ��, ��Rన !-
ºు$ం� మం W వ� వహ�ం , ºు> సహ$ం Ö?K -. å ేన�tల అ»వృ�7 మ�$ శ)t జ$�
క�గవØF �. 
 
గృహ�నం� ºు ప�>బ0 ï-��, Ðదర వర e�� ºు- ���?K -. ÈతK వ�?K � ధ�ంØట, - కరÁున
�జన� Ö$�-, �వభ� K ï-��, ,ణ�  'ర� �� Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� >�-�. ఈ సమ$�� సంVన `గ� �
క�గవØF �.
 
అ§á, ఈ సమ$� అంద�� మం � '�. Èంద�� ధన నష��, వృbK వ� వ©ర�ల� సంభవ�, ºు
శ)tu� �ుu� �I  ఆపదల> �� Ö?K -. ఎవ��� !దనల>, త�uల> �గ>ం�, �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (14 జన 2026  15:07:05 R 13 ;.బ 2026 
04:08:44)  
y-� . తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼వృbK !� ఎార�� కలR వØF �. గృహ�నం� Eంb, ఉనI త పదu�
ల»ంØట> అవ'శ�నI �. )పúతf � ºు ప�� �� Kం  �ుu� �I  �ర�ంØ�.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� తల� öf క�ంÇద-. å ేన�t�, బంÀవర e�� Ölత� F , ºు శ)tతf
dశన�న> �డN .�-.
 

 
ఆzగ�  �భ�, Eoరక, 9నRక �ఖ� �, ధన�భ�, మం  ఉVn హ� క���.
 
 
 
  లX� ఆనంద���p-, «ుతKం ºుద మం  'ల�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (16 జన 2026  04:28:18 R 23 ;.బ 2026 
11:50:08)  
>¦. తృÎ$ )గహ�� )ప�శ�:౼ మం 'ల� మ�$ ఆ� 7క �భ�. వృbK వ� వ©ర�ల� ధన �భ�,
ఆభరణ�ల È�Y�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ��లత. �ఖ� Áున ప�� �ర�-V§. ÈతK ప�� �డ కలRవ?K §. ఉ·� గ¡Kల>
ప·నI b, �రవ�, ºు- ?aం న �జ$�, ºు> õ-�, మ��బÕ B�I  ïంØtం�.
 
ఆzగ� �భ� ఎం� ఉVn హ�� క�� �ం� వ F న ఇబÕ ం�ల� అaగ�ు?K -. ఉనI త ?@ d� )గ�?K -. 
 
శతృdశన�, మనEÞ ంb.
 
�*శ )పgw� క�R Bu.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (17 జన 2026  10:23:37 R 3 ;.బ 2026 
21:51:49)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
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ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (3 ;.బ 2026  21:51:49 R 11 ఏ.<= 2026 
01:14:44)  
rÀ. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు ��త�� మం  అ»వృ�7� క��¡Kం�. ఏప� తలï¤�d,
�జ$�� ?a?K -, సంఘ�� ºు �రవ మB� ద� ï��, ?@ § ï-��.
 
ఆ� 7క�భ�, R@BR@ È�Y�, ధన �భ� క���. ��త ~గ?f �ు �ం0 �� ధన �భ� í� అన� �öK వలన
ధన�భ� క���.
 
గృహ�నం� సంVన `గ� �, ºు త�X గరf ప¯ �ధ�W ºు- )పవ�?K -. ºు ఇం�X � !� �జg�� ºు-
ఆదరÞ )ఎా$� అuV-.
 
సజ D�ల� సహ!స� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (6 ;.బ 2026  01:11:24 R 2 O9�  2026 
00:56:51)  
{)>. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆ� 7కపర�W h�ం.�. ºు> ధన �ష$�� మం  దశ,
వ� వ?$�రX> మం  �భ� సంభ�ంచవØF �.
 
గృహ�నం� �ఖ� Áున సం~షణ� జ��, ��త ~గ?f �ు మ�$  లXల� మం  సమg�I  గ.,V-.
మం  వ�?K భరw�, ¡గంద)ద!� � !0, మం  �జన� Ö?K -.
 
సంఘ�� 2� b ï��, �� మం� å ేన�tల� ఎొం�V-. !�� ºు- ��ద g)త Ö?K -, అన� �öK�
��ద� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ��ప¤కం= ఎ>� వW ఉVn హ�W ఉం¥-. వ¡K�భ� త�f B ��సవంతÁున
��త�� గ.పవØF �. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (13 ;.బ 2026  04:08:44 R 15 O9�  2026 
01:02:49)  
y-� . చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ºు õ-> సంఘ�� ��వ త�e�. వృbK !� ఎార��
మందగమన� Çం��. ఈ దశ� అనవసర �zధ��/9ట ప¤�ం,� అ§న !���, అa'-ల�� ప��
Bu.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
ఈ దశ� �-Vn హ� క���. ఆzగ�  9వ అవసర�.
 
)పgణ� తలï¤�d, ఆcం న ఫ�త�� దక� u.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (23 ;.బ 2026  11:50:08 R 2 ఏ.<= 2026 
15:29:22)  
>¦. d�గవ $ం� )ప�శ�:౼ ºు ��త�� కష�'ల�, ఎాత శ)tuల వలన �� ఇబÕ ం��, ఇం¥,
బ$¥ శ)t వృ�7 త�f B కష���, ºు )పవర Kన� �� 9-N  వ¡Kం�.
 
ºు� Èంద- శ)tuల� ఒక ఒపN ంద�న> వ?K -.
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ఆzగ� �® �� )శద7 అవసర�. జf ర�, |b� N  «ుద¬న జrÕ � Bవ��� అవ'శ� ఉనI �.
Èంతమం�� ఉదర సంబంధ zగ��, రక K zగ�� �� సంభ�ంØ�.
 
ఆం·ళన, మనEÞ ంb í>ం.ట జ-��.
 
ఇం�X  ºు® ఒbK0, అ§న !�� ఇం�X  కలRÛులR ఉం.ట> )ప$bI ం�� í� మ�ంత క£� లఎా�
అ��-. �రవ మB� దల> భంగ� క�గ>ం� )పవ� Kంచగల-. 
 
R@BR@ È�Y� �షgల> �ర�W ఉండగల-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (2 O9�  2026  00:56:51 R 26 O9�  2026 
05:09:04)  
{)>. పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� సమ$�� ���ల� గ.,V-. ఆ� 7కపర�W మం 
'ల�, ధdర Dన hW Ö?K -.
 
)పúతf  రంగ పo^� )!RనUౖ Xá ఉÎK-]� 'వ��� అవ'శ� ఉనI �.
 
ఉ·� గ¡Kల> )పÛూష�X, సంఘ�� ఉనI త ?@ §, ºు 9I �t�, ïదp� మ�$ �-u� �� ºు $ం�
చక� Ôన సf ~వ�� ఉం�-.
 
దగ e� !�� సంబంధ hంధ!� � ï-�V§. అన� �öK� సంపర� � ï-��. సంVన `గ� � í� ÈతK
!�� ఇం¤� �ØF ట సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�, - కరÁున �జన�, ధన�భ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (15 O9�  2026  01:02:49 R 14 ఏ.<= 2026 
09:32:24)  
y-� � పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ ºు ® �� )ప~వ� ì,�. మనEÞ ంb నcంØ�. ధన
వ� $�, వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. అa'-ల� అనవసర �zధ�� ïT�Èనవల�.
 
)పúతf �న> సంబంaం న �షg� �ుu� �I  ఇబÕ ం� ïడV§, శ)t వృ�7 క���. 
 
శoర�® )శద7 అవసర�. ఆzగ�  భంగ�, ¼ప� త� eంØÈన వó�. 
 
 సంVన� వలన  ంత, ,)tల� �zధ�, ~B� , ,)tల ఆzగ� � h�ండ�. మనEÞ ంb క-u అ��. Äb
ï-��.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (26 O9�  2026  05:09:04 R 19 ఏ.<= 2026 
15:46:39)  
{)>. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> కష�'ల�. �� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. శ)tu�
ï-�V-. !� ఎార�లం� ~గ?f �ు� త�uల> ��V-. ºు శ)tuల� ºు కష�� íకఎో§న� ఒక
ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
 లXల�, ~ర� � అనవసర�W 4డవ� �ØF ¼వ�p. �ర )పgw� ర�p Ö¡È�ట మం �, í� ±డల
)ప9ద�న> �� 'వలR వØF �.
 
శoర�® )శద7 అవసర�, í�î అdzగ� �, మనEÞ ంb íకఎోuట, ఆ)tత, భ$� «ుదల�న� క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�లం�, సఘ��� �)గతKW ÛులW�, í� Çడûõ- వØF �.
 
 అనవసర, చరF �,  >� �X   ప¯ అవ'శ� ఉండవవØF �.
 



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 275

¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (2 ఏ.<= 2026  15:29:22 R 11 [ు 2026 
12:38:27)  
>¦. ఐదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� అంత మం  'ల� '�. ధన వ� $� ï-��. �ుత�W ఖ-F  Ö$ట
మం �.
 
సంVన ఆzగ� భంగ�,  లXల ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. ,)t�� ఘర xణ �ుu� �I  �a¡Kం�.
 
శతృuల� �)గతKW ÛులW�, శతృవృ�7 ºు శ)tu� �ుu� �I  మ�ంత క£� ల> �� Ö$ట>
)ప$bI ంÇద-. �-Vn హ�, జf ర� మ�$ ¹రస�W ఉం.ట జ-��.
 
tంత ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. స�న �ధ�W ఔషధ 9వ అవసర�. Èంద�� ��ధ ర'¬న జrÕ �
వØF �. ú;ంÖ ప�B7 ల® అవసర�.
 
ºు� �� అ�¼� 9-N  వ¡Kం�. అనవసరÁున భ$�, Äb, అ§న !రంద�� �ర�W ఉం.ట
జ-��. Èంద- అపi� K �ØF Èం¥-. త,N . ప�� ÖR మ��I  క£� ల> �� 'గల-. ఇం�X  !��
ఘరxణల> �ర�W ఉండగల-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (11 ఏ.<= 2026  01:14:44 R 30 ఏ.<= 2026
 06:52:02)  
rÀ� పంచమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  క£� లఎా� Ö¡Kం�. ఈ )పá� కÁున 'ల�� ఇం�X � !���,
��త ~గ?f �ు��,  లXల�� !·ప!ద�ల> �గB�. ఎవ��� �-¡W )పవ� KంచB�. అ§న !� దగ eర
మం W మస�¼!�..
 
ఆzగ� భంగ�, ఒం�X  �0ÖR, అdzగ� �న> �� అuV-.
 
 ��త�న> �,N  �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
మనEÞ ంb íక  B>W ఉం�-. ఒం¤ �,N �, అEంb క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��, ��� -7ల> గ.û'ల�, చ�u® మం�ంత )శద7 అవసర�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (14 ఏ.<= 2026  09:32:24 R 15 [ు 2026 
06:21:46)  
y-� � షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� ఏ ప� ÖRd కలR వØF �. 'ర� �� R�7ంØ�. ధన �భ�,
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��, మం  నడవ0క క���-.
 
ఉనI త పద� ల»ంØ�. ® అa'-ల� Ûు,N  ఎొందగల-.
 
శ)tతf � నcంØ�, ఆzగ�  �భ�, గృహ�నం� �� అంద- ఆzగ� �W ఉం�-.
 
 ® అa'-ల� సంబం�� Ûు�- పడగలu. 
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (19 ఏ.<= 2026  15:46:39 R 14 [ు 2026 
10:53:34)  
{)>. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �ఖ� �W ఆడ!� వలన ఇబÕ ం�� క���. అన� �öK�
ప�చ$�న> �ర�W ఉం0, ~ర� � చక� W )పవ� KంØట> )ప$bI ంచగల-. ®W {)>. సపKమదశ�
)పgæ¡Kం.ట వలన ఆ.!� ఆzగ� �న> hధ�, అdzగ� �� hధ పడV-. ºు ~ర�  క.,� N , Eoరక
hధ�, మ�$ అEంbW ఉం.ట వం¤ zగ�ల� వ� ధ Çం�tం�.
 

 
ºు Ç.9I �tల వలన ºు> �,N  !¤�Xtంద� ºు- )గ�?K -. అన� �öK 9 I హం ºు> మ�ంత hధ�
�¡Kం�. ఆ.!� త�uల వలన శ)tవృ�7, ఈ సమ$�� మనEÞ ంb í>ం.ట, అలసట మ�$ ¼ప�
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 వం¤ !¤ వలన ºు- hధ పడV-. ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. రకర'¬న శృంWర సంబంధÁున జrÕ �
Ö$ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �� కలR B� 'ల�. Ç. å ేన�tల>/Ç. ఉ·� గ¡Kల> �ర�W ఉండవó�,
í� !- ºు �జg�� అవz�� క�N ?K -.
 
 అ§á ® అa'-ల వలన í� )పúతf � వలన ºు- �ర�ంపబ.�-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (30 ఏ.<= 2026  06:52:02 R 15 [ు 2026 
00:31:46)  
rÀ. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼  ఈ దశ �ు)శమ ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఈ దశ 'ర� R�7�, ��త��
అ»వృ�7� ïంఎొ�¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´రK§ ధd»వౄ�7� క��?K §.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ºు- చక� W ప� Ö?K -. అ�>నI  వ� వ©ర�� ´�K అ��.
 
ఈ 'ల�� సంఘ�� ºు> మం  õ- వ¡Kం�, ºు Ñ� ï-�tం�.
 
ఆzW� »వృ�7, EంÎ$తÁున �వన�, అ§á Èంద�� శ)tuల అ»వృ�7, క£� � సంభ�ంØ�.
 
ధనవ� $�® �� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
)ప9ద� ఎొం  ఉనI  ప�ల> �ర�W ఉండవó�. 
 
 అdzగ� �/ఒం¤ �0 వలన ºు- ఇబÕ ం�ల> �� అ��-.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (11 [ు 2026  12:38:27 R 20 >? 2026 
23:59:23)  
>¦. ఆరవ ఇంట )ప�శ�:౼ మం  'ల� వ F ం�. ధdర Dన, ��Áన BÜX, ఆభరw� గ0ంØట,
ఇ�ప/బంW- వర K>ల> అ�¼� �ధ�W ధd�$�, ఉ·� గ¡Kల> ఎ�- ì¡KనI  ఉనI త పద� మ�$
�రవ� అ»¡Kం�. 'ర�  R�&, అ�I  'ర� �� �ర�-�.
 
ఆ� 7క �భ� వలన ¡ఖ సం�£ల� ఆనంద�W ఉం�-. మ� <ర� �� Ûుల� EంbవంతÁున ��త��
గడపగల-.
 
శ)t జ$�, ఎాత ఘర xణ� �ల�V§. ºు- ¼-� Ê¡�  >� >ం= Î-N  ºు Á, ల»¡Kం�. ºు శ)tu�
)పక� > త,N >ం¥-, త�f B ºు> �జ$� ల»¡Kం�. సంఘ�� మ�ంత �రవ� ల»ం , మ�ంత
అa'ర� Ç�§?K -. Èంతమం� ºు� �నధB� � Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ంTం�, ఒం¤� వ F న జrÕ ల¹I  �రమuV§.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (14 [ు 2026  10:53:34 R 8 >? 2026 
17:42:46)  
{)>. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ºు> ��, ÖRన జrÕ ల�
నం0 á-È�, ఆzగ� �W ఉం¥-. ఇ�XW�, స@ల�W� È�Y� Ö$ట> )ప$bI ?K -.
 
ï> X'� అhÕ §� í� అ� � §� మం  సంబంధ� >�-�, త�f B ºు ��త��� )ప�cంÖ ~గ?f �ు
వలన అదృష�� కలR వ¡Kం�. ఈ సమ$�� {)>. ºు )పధమ )గహ�� ఉనI  చం)�� �ం0
)పgæ?K .. �� )ప~వ� Öత అందÁున $వb� ప�చ$� ï-గవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�.
 
 ��� -7� చ�u� Bæ?K -. ºు ���áటల� అంద- �� Kం  �ుu� �I  �రవ మB� దల� �ంÇtKV-.
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వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ§న!-, å ేన�t� ºు> !� ఎార�� స©$� Ö?K -.
)పúతf రంగ�� ఉనI  ±డల ® అa'-ల� క�9 అవ'శ� ఉం�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (15 [ు 2026  00:31:46 R 29 [ు 2026 
11:12:45)  
rÀ. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  ఇబÕ ం�� �� Ö¡Kం�. అdzగ� �, ఒం¤ �,N �, Eoరక
hధల� క��ంØ�.
 
మనEÞ ంb íక అలసట> �� 'గల-. త�f B ఇం�X  అ§న!�� �v�� �ØF >ం¥-. ~B�   లXల�
!·ప!ద�ల> )V�వf B�. అనవసర, �షgల� తల��F  ఇబÕ ం�ల> �� '>ండ ఉం¯టTX
)పవ� Kం��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��/అడûం>�, )పgw� అ�>నI  ఫ�Vల� ఇవf u, మ�$ ఇబÕ ం�
కర�W ఉం.�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (15 [ు 2026  06:21:46 R 15 >? 2026 
12:52:45)  
y-� � సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ఇబÕ ం�� �0న )పgw� వృbK వ� వ©ర�ల మంద గమన�, ®
అa'-ల��, ?¤ ఉ·� గ¡@ల�� అనవసర�W 4డవ� ïT�ÈనB�.
 
 �� �)గతK అవసర�, í�î �తన శ)tతf � క���.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�¼�  >� �, భ�ష� tK �ర ]gల® ఆశ వ��>ం¥-, అ�>నI  ప�� �ర�రu.
 
~ర� /భర K అdzగ� � �ుu� �I  >�¡Kం�. ºు ఆzగ� � �� �æంØ�. ఉదర ¼శ !� À�, ఆ©ర
�ష$�� �)గతK ?¤ంచవó�. ఆzగ�  భంగ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (29 [ు 2026  11:12:45 R 22 >? 2026 
15:33:27)  
rÀ. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ 'ర�  R�7, ధన�భ�� క��ంØ�. ఏప� తలï¤�d జ$�
R�7ంØ�. ధdర Dన, ధన�భ� క���.
 
మం  �వనJ�� అ�భ�?K -.  లX� �� ºు ఆనంద�న> ·హదపడV-.
 
 సంVన `గ� వలన ºు- మ�ంత ఆనంద�W ఉం�-. ºు  లX� �� ఆనంద�W ఉం�-.
 
ఈ సమ$�� ºు- �� చ�iW ఉం¥-. మం  r�7�, ���W వ� వహ�ం , స�న �ర ]g�
Î¡>ం¥-.  
 
శ)tdశన� క���. !- ºు �¤� తT�¼í-. ��� �. అంద� సహ`గ� ల»¡Kం�.
 
అ§á ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అనవసర, భgల> �� '>ం�, మ� �బÕ ర�� ÛులW�.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (2 >? 2026  01:49:32 R 31 అE� 2026 
12:02:52)  
�-. నవమ�న )ప�శ�:౼ ఈ సమ$� ºు> ఆ� 7క�W మం �. Ö¡KనI  ప� $ం� �భ�. ఉనI త
పద�, 'ర� R�7 మ�$ ® అa'-ల మనI న�, రచ§తల> ,సK'� అØF �§ంÖ !��, �-uల> మ�$
ప)b' రంగ�� ఉనI  !�� మం  'ల�.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ఎొం�, ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �వ 'ర� �ల® )శద7 ï��, �� �వ
'ర� ��, ´జ� Ö?K -. �-uల ఆÍBf ద� ఎొం�, {భ 'ర� �� Ö?K -.
 
అ�I  îటX �ం0 ధన� ల»ంØ�. Öb� t��  ఎలX,N . ఉంTం�. పంట ఎొ��, !హdల È�Y�
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 Ö?K -. 
 
ï> X'� !��, !- తల న  వ� � K ల»¡Kం�. �!�tల> సంVన `గ� �, - కరÁున �జd�, Eoరక
�ఖ� � ల»ంØ�.
 
ఆzగ� �, �ర )పgw� Ö$ట> )ప$VI �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (8 >? 2026  17:42:46 R 4 >@ 2026 
19:13:43)  
{)>. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �తన వ�?K �, Eoరక �ఖ� �, వ¡K�భ� మ�$ సం�ష�
క�గవØF �.
 
ధన �భ� మ�$ ఆభరwల È�Y�, !� ఎార�� కలRవ F , అ�>నI  �భ�� గ0?K -.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�>నI  �ధ�న �భ�� గ0?K -.
 
చ�u� జ$�, ఆzగ� � h�ండగల�.
 
గృహ�నం� Ðదర వర e� ��ïనI . íనంతW ºు� మం W వ� వహ�?K -. గృహ�నం� {భ'ర� ��,
tంత �!హ�® �ర ]మ� Î¡Èం¥-. ఈ సమ$�� ºు- తల న వ� � K� సంబంధ� >�� త�f
అదృష�� కలR వ¡Kం�.
 
సంఘప-W ఇ� ºు> మం  'ల�. �తన å ేన�tల ప�చ$�, �వ ÖతనÁ, «ు�eì,V-.
సంKత/ )త రంగ�® ºు- ÖRన మం  ప�ల� �� Kం  సంఘ�� మం  i� K ల»¡Kం�.
 
'ర� R�7 మ�$ శ)tdశన�, చరF � ఫ�?K §. ºు- ఏ చరF ® 9¥X 0d �జ$� ?a?K -. �ర
)పgw� Ö$��� ��కంజ�?K -.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (15 >? 2026  12:52:45 R 16 >@ 2026 
23:39:06)  
y-� � అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� అంత మం � '�. ధన, ఆzగ�  నషe�, అనవసర ఖ-F �
తగu.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ�¼�  >� �, ® అa'-ల� సమనf $� ఎా¤ం��.
 
గృహ�� 9ట ప¤�ం,ల వలన కలహ��, బంÀuల� మ�$ శ)tuల� అనవసర �zధ�� ప�� Bu.
 
Eoరక ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. అనవసర భ$�, Äb క���. మనEÞ ంb కరu అ��. )ప9��
È� �ØF >ం¥-. బంÀవర e�� ఒక� �ష$� �ుu� �I  ha¡Kం�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (20 >? 2026  23:59:23 R 2 ఆగ 2026 
22:51:17)  
>¦. ఏడవ ఇంట )ప�శ�:౼ ��త ~గ?f �ు�, అ§న !�i, ºు>  ఆzగ�  భంగ� వలన ºు మనEÞ ంb క-u
అutం�.
 
 ºు> ¹రస�W ఉం0, కండX జrÕ �, క., � N , |Î � N  వం¤ !¤� ఇబÕ ం�� పడV-. ºు ��త
~గ?f �ు ఆzగ� �� �)గతKW ì¡¼వó�. ºు ఇదp� మధ�  మనEÞ ంb íక �� వ� ధ Çం�V-.
 

 
ఒక మం  వ� � K� �zధ� �ØF Èం¥-. ��త ~గ?f �ు� v�»)ఎా$�ల� అనవసర�W ఘర xణల>
�గ>ం� �ర�W ఉండవó�. í�î అ� ïదp ïదp త�uల> �� Î$�. å ేన�tల�, అ§న !��
EంbW )పవ� Kం��, సంVన� ºు® *f ష� ïంØ>ం¥-. ºు- సంVన�® Ðదర వర e�ల� �-¡W
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 వ� వహ�?K -.
 
ఖ-F ® 'సK �)గతK వ�ంచగల-. Èంద- అనవసర�W ఎోMల> ఖ-F  ÖR, t��  నష�ఎోV-. �ుత�W ఖ-F
Ög�. స�న 'ల�� మం  ప�ర 7�� ú;ం , చక� Ôన వ�?K � ధ�ం��. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (22 >? 2026  15:33:27 R 7 >@ 2026 
10:41:56)  
rÀ. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� rÀ. ºు ±ుక�  నవమ ఇంట �f B )పgణ� Ö$�.
త�f B ºు- జrÕ � ÖR hధ� ప.�-. ఈ )పá� క దశ వలన ºు వృbK వ� వ©ర�ల� అడûం>� మ�$
ఇబÕ ం�� క���. వృbK వ� వ©ర�ల� Çడûõ- B>ం� ఉం¯ం�> )ప$bI ంచవó�. í�î �� hధ
పడవలR ఉంTం�.
 
ఏ�d ప� Ö9 �ం� స�న �)గతK Î¡È� ప� Ö$వó�.
 
�� 'రణ�ల వలన ప� ఒbK0, మనEÞ ంb í>నI TX అ� ¡Kం�.
 
ఈ దశ� ºు> శ)tu� ఆపదల� �?K -. 'uన, �)గతK అవసర�. ఇం�X  !�� మ�$ బంÀuల�
!·ప!ద�ల> �గB�, í� కలహ�� జ-�ట> �� Î$�.
 
ఈ 'ల�� ºు- �� ¼ప�W ఉం0, అ�I ం¥ త,N � ఎంØM ఉం¥-, ఏప� తలï¤�d, ఎ>� వW
)శ�ుంచక తపN �. '�, ప�$ం� ఇష�� íకºు- ప� Ö$-.
 
�ర )పgణ�ల� !§� �$ట మం �, í�î అ� అ�>నI  ఫ�త�ల� ఇవf u మ�$
ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. b� bం0® )శద7 వ�ం  మ� �బÕ ర�� Ûులగవó�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (4 >@ 2026  19:13:43 R 1 ఆగ 2026 
09:28:13)  
{)>. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  9నRక �దన>, శoర ఒbK0� �� Ö¡Kం�. Eoరక�W
ఆzగ� � h�ం.�.
 
ఆ� 7క�W �� కలR B�. rుw� ÖయB�. í�î అ� �ుu� �I  �a?K §.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-. ఎవ��� అనవసర, చరF �, త�u� ÖయB�, అ� ºు> మ�ంత
శ)tతf �� ïంØV§. సంఘ�� అపi� K క�Ã ఏ ప� ÖయB�.
 
బంÀuల��, ~ర� �� మ�$ ఇతర �öKల�� �)గతKW ÛులW�, í� అనవసర, అ�9d� క�� మ�ంత
శ)tతf � ï-��. Á!�క ��త� చక� W ఉం�లం= ~ర� � అనవసర�W 4డవ� ïT�¼B�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ® అa'-ల వలన W�, )పúతf � �ం0W� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. అ�>నI  ప�
�ర�ర��� ఎ>� W )శ�ుం��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (7 >@ 2026  10:41:56 R 5 ఆగ 2026 
19:51:58)  
rÀ. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ 'ర�  R�7, ధన�భ�� క��ంØ�. ఏప� తలï¤�d జ$�
R�7ంØ�. ధdర Dన, ధన�భ� క���.
 
మం  �వనJ�� అ�భ�?K -.  లX� �� ºు ఆనంద�న> ·హదపడV-.
 
 సంVన `గ� వలన ºు- మ�ంత ఆనంద�W ఉం�-. ºు  లX� �� ఆనంద�W ఉం�-.
 
ఈ సమ$�� ºు- �� చ�iW ఉం¥-. మం  r�7�, ���W వ� వహ�ం , స�న �ర ]g�
Î¡>ం¥-.  
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శ)tdశన� క���. !- ºు �¤� తT�¼í-. ��� �. అంద� సహ`గ� ల»¡Kం�.
 
అ§á ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అనవసర, భgల> �� '>ం�, మ� �బÕ ర�� ÛులW�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (16 >@ 2026  23:39:06 R 17 ఆగ 2026 
07:58:29)  
y-� � నవమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� కలR B�. అప�ంద�, ?@ న చలన�, మనEÞ ంb pరక�.
 
వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. �Bశ క���, í�ఎో� అప�ంద�, c^� అ�భ�ంt-,
)ప9�ల> �ర�W ఉం.ట మం �
 
ºు> BవలRన ఎాత hi� Bu. ధన నష��, అనవసర ఖ-F � వల�. �-uల� అ»)ఎా$ v��,
గృహ�నం� కలహ��, å ేన�tల� Áర� క�గవØF �.
 
ఆzగ� ® )శద7 ìపగల-, ¹రస� సంభ�ంØ�, మనEÞ ంb ఉండ�.
 
అ§నపN ¤�, మం  ప�� Ö$ట> )ప$bI ంÇద-, )పgw� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (1 ఆగ 2026  09:28:13 R 2 9: � 2026 
13:44:54)  
{)>. ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ సమ$�� ÖRన అ,N ల¹I  Î�ఎో§ ఆ� 7క ర^ణ ల»¡Kం�. ఆ� 7క
ప�R@b Ûు-గవ¥�� 'రణ� ల»¡Kం�.
 
ఈ దశ� తల న ప�� �ర��, 'ర� R�7, ºు పరపb ï-��, సంఘ�� ప�>బ0 �� ï-��.
 
ºు- వ¡K ఔ�ర� �ల®, ��ద�న>, మం W ú;ంØట>, ��Áన ఆభరw� È�Y� Ö$ట$ం�
)శద7 వ�?K -.ఇÜX సంఎా�ంØ>ం�మ� ఆ�చన వ¡Kం�.
 
సంఘపర�W మం  'ల�. అంద� మనI న�, సహ`గ� ల»?K §.
 
అన� �öK ప�చ$� క���, Á!�క ��త� చక� W ?��.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (2 ఆగ 2026  22:51:17 R 18 9: � 2026 
16:35:21)  
>¦. ఎ��ుదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> �� )ప9దకరÁున దశ. ఇ� ºు ��త�® ఆzగ� �® ��
ఒbK0 �¡Kం�. Ç. వ� సdల> �ర�W ఉం0, ఆzగ� �� 'ఎా.¼గల-. Èంద�� రక K సంబంధÁున !� À�
క���. 
 
ఈ సమ$�� 9రw$ధ�ల �ం0, శ)tuల �ం0 �ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచవó�. ��V��
)ప9ద� !¤íX ప�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
ధన వ� $�® �ర ì, అవసర�. �)గతKW వ� వహ�ంచకఎో§న ±డల �� నష�ఎోu�-. rుణ��
Ö$>ం� �)గతK పడగల-.
 
Ö$ వృtKల$ం� మం  కృÆ ÖRన, అ�>నI  ప�� �ర�-�. మ� �బÕ ర�� ప� Ög�. వృbK
$ం� �)గతKW Ûుస�, అపi� K �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
ºు� �� మం� �*శ g)తల> Û> X, Èంత 'ల� ºు >Tంబ�న> �ర�W ఉండవలR వ¡Kం�. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (5 ఆగ 2026  19:51:58 R 22 ఆగ 2026 
19:31:39)  
rÀ. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� rÀ. ºు ±ుక�  నవమ ఇంట �f B )పgణ� Ö$�.
త�f B ºు- జrÕ � ÖR hధ� ప.�-. ఈ )పá� క దశ వలన ºు వృbK వ� వ©ర�ల� అడûం>� మ�$
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 ఇబÕ ం�� క���. వృbK వ� వ©ర�ల� Çడûõ- B>ం� ఉం¯ం�> )ప$bI ంచవó�. í�î ��
hధ పడవలR ఉంTం�.
 
ఏ�d ప� Ö9 �ం� స�న �)గతK Î¡È� ప� Ö$వó�.
 
�� 'రణ�ల వలన ప� ఒbK0, మనEÞ ంb í>నI TX అ� ¡Kం�.
 
ఈ దశ� ºు> శ)tu� ఆపదల� �?K -. 'uన, �)గతK అవసర�. ఇం�X  !�� మ�$ బంÀuల�
!·ప!ద�ల> �గB�, í� కలహ�� జ-�ట> �� Î$�.
 
ఈ 'ల�� ºు- �� ¼ప�W ఉం0, అ�I ం¥ త,N � ఎంØM ఉం¥-, ఏప� తలï¤�d, ఎ>� వW
)శ�ుంచక తపN �. '�, ప�$ం� ఇష�� íకºు- ప� Ö$-.
 
�ర )పgణ�ల� !§� �$ట మం �, í�î అ� అ�>నI  ఫ�త�ల� ఇవf u మ�$
ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. b� bం0® )శద7 వ�ం  మ� �బÕ ర�� Ûులగవó�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (17 ఆగ 2026  07:58:29 R 17 9: � 2026 
07:52:40)  
y-� � దశమ�నం� )ప�శ�:౼ఇ� మం  'ల�. ఆ� 7క �భ��, ఉనI త పదu�, 'ర� R�7
సంభ�ంØ�.
 
ఉనI త పద� సంఎా�ంt-. ® అa'-ల Ûు,N  మ�$ మం  అవ'E� క���.
 
ఏ� Öప¤�d కలR వØF �. ఏ 'ర� � తలï¤�d కలR వØF �.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� త� సంఎా�?K -. �రవ మB� ద� ï-��. å ేన�tల అ»వృ�7, అ§న !��
�య� �, ® !� �ం0 Ûు,N , అ�¼� ధన�భ� క�గవØF �.
 
ఆzW� »వృ�7, «ుతK� ºుద మం  ఆనంద�$కÁున 'ల� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (22 ఆగ 2026  19:31:39 R 7 9: � 2026 
13:33:08)  
rÀ. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మèX ºు> మం  z¦�I  �¡Kం�. ºు- సం�ష�W ఉం�-.
'ర� R�7 వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ�>నI  సమయం� ºు- అ�I  ప�� చక� �డV-.
 
గృహ�నం� ఆనంద�, సజ D�ల� సహ!స�, అన� �öK ప�చ$�, ఆనంద�, �� వలన �హ� క���.
 
ఆ� 7క�W ఈ 'ల� స�అ§న�. ºు- అ�>నI � ?aం , ధdర Dd Ö$�-.
 
సంఘ�� ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �రవ�ఎొం�, మB� ద� ï-��. మ�ంత ఉVn హ�W ఎా}e �,
సంఘ9వ Ö?K -.
 
మనEÞ ంbW ఉం�-. శ)tdశన�� క��, ºు- Eంb వంతÁున ��త�� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (2 9: � 2026  13:44:54 R 6 నవ 2026 
01:09:05)  
{)>. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు)శమ ఫ�త�ల�ØF �. ఎంత ధన �భ�నI � మz Ö�K
అంá ఖ-F  Ö?K -. �*Ígన� ÖR అనవసర, ఖ-F � Ö?K -.
 
ఈ దశ� Èంత మం , Èంత Ç. 9-N � సంభ�ంØ�. ఒం�X  pంగతన� జ-�ట> అవ'శ� ఉనI �.
'u� త� �)గతK అవసర�.
 
అ§á గృహ�నం� ¡ఖEంt�, �!�t� శృంWరవంతÁున ��త�� గ.,V-.
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å ేన�t� �రవ�W వ� వహ�ం , ºు> ఎం� �ు� Ö?K -.
 
9రw$ధ�ల>, అప� tల> �ర�W ఉం��. వ� వ?$�రX> నష�� వÖF  yచన� ఉనI �. 'uన
త� �)గతK అవసర�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (7 9: � 2026  13:33:08 R 26 9: � 2026 
12:38:52)  
rÀ. ఏ'దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� 'ర� R�7 మ�$ ధన�భ�, అ�I  îటX �ం0 ºు> ధన�
అం��. వృbK వ� వ©ర�ల��, �జ��తం�� ధన �భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల> మం  'ల�,
అ�I ం¥ జ$�, Ö$ ప�$ం� ఉÎK-]� అuV-. 
 

 
ఆzగ� � h�ంTం�, Eంb �వన�� గ.,V-, అంద�� å ేన©~వ�� Ûు��V-.
 
గృహ�నం� Eంb, గృహ�� ఆనంద�, {భ!ర K �ం¥-, వ¡K �భ�, �ఖ� Áున �వన�� గ.,V-.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��. అన� �öK ప�చ$�, ºు సf ~వ� వలన అంద- ºు వదp Ö-V-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (17 9: � 2026  07:52:40 R 17 అE� 2026 
19:51:24)  
y-� � ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ధd�$�, సంఘ�� i� K�, ఆ� 7'»వృ�7� ïంØ�.
 
ఈ దశ ఉనI త పదu� ?aంØట> మం �. వృbK వ� వ©ర�ల� ºు ?@ న� ï-��, ® అa'-ల
Ûు,N � ఎొందగల-.
 
ఆzW� »వృ�7 మ�$ గృహ�నం� ¡ఖEంt�, ఆనందమ$�W ఉండవØF �.
 
గృహ�నం� {భ'ర� �� మ�ంత ఆనంద�� ఇØF �.  ం0 వంట� ఆcంÇద-.
 
«ుతK� ºుద మం  'లమ� ÇపN వØF �.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (18 9: � 2026  16:35:21 R 12 నవ 2026 
20:18:33)  
>¦. ��ు� దవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ 'ల�� అdzగ� �న> �� అuV-. ఒం¤ �,N �, zWల� hధ
పడV-, Eoరక శ� K నcం , ¹రస�W ఉం¥-. 9రw$�ల వలన ðబÕ త��ట జ-��.
 
ఎ>� వW 9నRక�W వ� ధ Çం�V-. *Eంతర 'స� వలన కష�'ల�న> �� అuV-.
 
ఆ� 7క�W �)గతK పడ� ±డల న£� ల ఎాలవV-.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� కÆ�ం  ప� Ö$ట $ం� �)గతK  అవసర�. Èంద�� ఇష��í� ప� Ö$వలR
వ¡Kం�, కÆ�ం  ప�Ö$ట వలన మం  õ-, �రవ� ల»¡Kం�.
 
ఇం�X  Eంత�W ÛులW�, ఇం�X  ఉనI  శ)tuల® ఏ క�I జR ఉం��. ºు� Èంద- �b �-ద7Áున Çడû
ప�� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (26 9: � 2026  12:38:52 R 2 /శం 2026 
17:27:15)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
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శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (17 అE� 2026  19:51:24 R 16 నవ 2026 
19:42:55)  
y-� � �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ధ నష�� క���, ఆ� 7క �షgల� �)గతKW వ� వహ�ంచవó�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతKW ® అa'-ల� మస� Èనవó�. ® అa'-ల వలన  >� �, ºు- ÖRన
ప�� అa'-� ÛుచF -. అEంb Çందవల�. వృbK వ� వ©ర�ల� మ��బÕ ర� అవసర�. 
 
uర K 9ê� �X  ప� Ö9 !�� ఈ దశ కలRB�. �� �)గతK అవసర�.  
 
సంఘ�� అ)ప�ష}�, అa'-ల��, ఇత-ల�� తగ�.
 
 �ర )పgణ�� Ö$వలR వØF �. '�, అ�>నI  ఫ�త�� ఇవf u.
 
 �)గతKW ÛులW�, )ప9ద�ల> VuనI �.
 
ºు మ�$ >Tంబ ఆzగ� �న> భంగ� !¤�X�. గృహ�� Eంb భ)దతల> �,N  !¤�X�.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (31 అE� 2026  12:02:52 R 25 జన 2027 
01:31:11)  
�-. దశమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� క£� �I  �¡Kం�. ºు- Çడû తన�� ఆ� ?K -. È�I
ప�� ´�K 'నం�న ºు> అసహన�W )పవ� K?K -. EంbW ఉం.ట> )ప$bI ం��, í� అసంతృ K
�ుu� �I  �a¡Kం�..
 
ఇం�X  ïదp !��, ఉ·� గ�� ® అa'-ల�� !దనల> �గ>ం� ఉం.ట> )ప$bI ం��. �)గతKW
í�î ºు పద� ఎో4T�È�, �ర!�I  �� ఎో4T�È�, ఇష�� í� �ర )ఎాంVల> బద¾ అuV-.
 
ధన��, ఆ¡Kల� �� �)గతKW 'ఎా.¼!�.
 
Eoరక )శద7 అవసర�,  లXల ఆzగ� భంగ�, కండX జrÕ �, మ�$ 4ంt� N  వం¤� సంభవ�. ఆzగ� �®
)పá� క )శద7 అవసర�, í�î �-Vn హ�, �సn tKవ వం¤� సంభవ�. ºు అ)శద7 వలన ºు  లX�
అdzగ� �న> �� 'గల-. !� ఆzW� �� ©� �ంØÈ¡Kం�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (6 నవ 2026  01:09:05 R 22 నవ 2026 
17:20:30)  
{)>. ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ సమ$�� ÖRన అ,N ల¹I  Î�ఎో§ ఆ� 7క ర^ణ ల»¡Kం�. ఆ� 7క
ప�R@b Ûు-గవ¥�� 'రణ� ల»¡Kం�.
 
ఈ దశ� తల న ప�� �ర��, 'ర� R�7, ºు పరపb ï-��, సంఘ�� ప�>బ0 �� ï-��.
 
ºు- వ¡K ఔ�ర� �ల®, ��ద�న>, మం W ú;ంØట>, ��Áన ఆభరw� È�Y� Ö$ట$ం�
)శద7 వ�?K -.ఇÜX సంఎా�ంØ>ం�మ� ఆ�చన వ¡Kం�.
 
సంఘపర�W మం  'ల�. అంద� మనI న�, సహ`గ� ల»?K §.
 
అన� �öK ప�చ$� క���, Á!�క ��త� చక� W ?��.
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¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (12 నవ 2026  20:18:33 R 10 O9�  2027 
00:15:09)  
>¦. పదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ఇబÕ ం�న దశ. ºు- �� ఇక� టX> ��V-. ® అaక-� ºు® �-¡W
)పవ� K?K -, అ�>నI  ప�� �ర�రu, hధ� ఎొం�V-. '� ఆఖ� ��ష�� Ö$ప�� �జg�I
?a?K -. Ö$ వృbK వ� వ©ర�� ఇంత> �ం� í� �ధ�W చక� W ప� Ö?K -. �తన వృbK�
ÖపడV-.
 
ఈ దశ ºు> మం  õ-�, �రవ��, పద��, హ>� � )ప?a¡Kం�. ® అa'-ల మనI న�, å ేనహ వృ�7
క���.
 
ºు ��త�� మం  2� b వలన ÈతK å ేన�t� ల»?K -.
 
ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. ú;ంØ ప�ర 7�ల® �)గతK వ�ం , 9నRక�W చక� W Ûులగవó�.
 
శ)tజ$�, ºు hధ� ���నTX అ� ¡Kం�. '�, శ)tuల� త>� వW అంచd �$>ం�,
9రw$ధ�ల> �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (16 నవ 2026  19:42:55 R 16 /శం 2026  10:24:45)  
y-� . లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు వృbK మ�$ ��త�� మం  )ప~వ� ì,�. స@ల
9-N �, అa'-ల� 9ట ప¤�ం,�, ఇబÕ ం��, వృbK �షgల� )పá� క )శద7 అవసర�. 
 
ఏ�d ప� తలï¤�d, ఎ>� వ )శ�ుం��, �ర )పgw� సంభ�ంØ�, '� ఫ�త� \న� �, �-Vn హ�,
 
ఆzగ� �® అaక )శద7 ìఎా�. కÜX, |Î మ�$ ఉదర సంబంధ zగ�� క���. అనవసరÁున ఉ*f గ��
)ఎాwంతకమ� ప�� ఈ 'ల�� తలïట��డ�.
 
గృహస@ ��త�� కలహ��, Á!�క ��త��  >� �, అEంb, 9ట ప¤�ం,� «ుతKం ºుద ఈ 'ల��
Eంb క-u అutం�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (22 నవ 2026  17:20:30 R 1 జన 2027 
23:22:16)  
{)>. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు)శమ ఫ�త�ల�ØF �. ఎంత ధన �భ�నI � మz Ö�K
అంá ఖ-F  Ö?K -. �*Ígన� ÖR అనవసర, ఖ-F � Ö?K -.
 
ఈ దశ� Èంత మం , Èంత Ç. 9-N � సంభ�ంØ�. ఒం�X  pంగతన� జ-�ట> అవ'శ� ఉనI �.
'u� త� �)గతK అవసర�.
 
అ§á గృహ�నం� ¡ఖEంt�, �!�t� శృంWరవంతÁున ��త�� గ.,V-.
 
å ేన�t� �రవ�W వ� వహ�ం , ºు> ఎం� �ు� Ö?K -.
 
9రw$ధ�ల>, అప� tల> �ర�W ఉం��. వ� వ?$�రX> నష�� వÖF  yచన� ఉనI �. 'uన
త� �)గతK అవసర�.
 
¨3ర�నంW hi 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (25 నవ 2026  17:46:18 R 24 [ు 2028 
15:12:48)  
Êtu నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆzగ� భంగ�, మనEÞ ంb í>ం.ట జ-��. సంఎా�ం న
ధన�� �టoల> ఖ-F  Ö$ట వలన ధన నష�� క���. ధన నష�� ÖR క£� ల> �� 'గల-.
 
 �b �-ద@Áున ప�� Ö$�-. Ðదర వర e�� �zధ�� ప�� Bu. 9I �tల��, అ§న !���
మం W )పవ� Kంచవó�. í�î !- ºు> �ర� 'గల-.
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ఈ సమ$�� ºు- �*Í )పgణ�� í� ఎ�ౖ Kన )ప*Eల> Û�K -.
 
ºు- వృbK వ� వ©ర�ల� శ)tuలÖ మ�$ �zÀలÖ న£��I  చ� ì?K -.
 
¨3ర�నంW �g 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (25 నవ 2026  17:46:18 R 24 [ు 2028 
15:12:48)  
BËu తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ Ç,N ¼దగ e 9-N � �ØF �. ఆ� 7క�W మం 'ల�.
ధd�$��, అ�క రక��W Öb� వØF �. ఆఖ�� శ)tuల �ం  �� ధన�� ఆcంచగల-.
ఉ·� గ�� ఉనI ట�§న, �త� ï-��, uర X 9ê� టX� ఉనI  !�� మం  ఆ�$� సంభ�ంచవØF �.
 
వృbK వ� వ©ర�� కలRవØF �. ఆ�ఎో§న 'ర� �� ´�K Ö?K -. 'ర� R�7, సహచ-�, ® అa'-ల
సహ'ర� ల»ంØ�. ºు ప�� అంద- �� K?K -.
 
ఆzగ� �యకరÁున దశ.
 
సంఘ�� ఉనI త ?@ §� Ö-¼గల-. i� K ï-��.
 
గృహ�నం� ¡ఖEంt�, మం  9-N �, మం  �జన�, ఇం¥ బ$ట అంద��� మం W ఉం�-. ºు
వృbK వ� వ©ర�ల� Ðదరవర e� స©య� Ö$�-. అన�  �öK� సంబంధ�, ï>Ý అ§న !�� సంVన
~గ� � క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (2 /శం 2026  17:27:15 R 22 /శం 2026  07:39:23)  
rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
 
ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
�ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
ఇవf íu.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (16 /శం 2026  10:24:45 R 14 జన 2027 
21:10:09)  
y-� � �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� Î)వÁున ఆ� 7క ఇబÕ ం��, అ�>నI  ప�� �ర�రu. ధన
నష��, వ� వ?$� Ö9 !�� ఇబÕ ం�� క���.
 
)ఎాణ Äb ఎ>� వW ఉం.�. �ందరW ¼ప� �ØF Èం�-. `చd శ� K వలన È�I  అaక ఆ�చన�
ఇబÕ ం�� �ØF Èం�-. 
 
z¦ !o ప�� Ö$ట �� కష��W అ� ంØ�.
 
క�ల $ం� )శద7 ìఎా�. cz�దన క�గవØF �.  
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (22 /శం 2026  07:39:23 R 10 జన 2027 
00:36:58)  
rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
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 'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (1 జన 2027  23:22:16 R 29 జన 2027  18:41:33)  
{)>. లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> వ¡K �ఖ� �� క�గ|$�. ºు ��త�� � 9-N �
సంభవ�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� ల»¡Kం�. Èంత మం�� సంVన`గ� �, సంఘ�� ÈతK వ� >Kల
ప�చ$��, అన� �öK ప�చ$�, బలట అంద- �ుu� �I  �ర�?K -, ºు ?@ § ï-��, ��సవంతÁున
��త�, ����, - కరÁున �జన )ఎా K, ఖo�న వ¡Ku� È�Y� Ö?K -. వ�?K భరw�,
¡గంధ)దవ� ��, అలంకరణ ?9)� మ�$ !హdల È�Y� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆ� 7క�W h�ం.�.
 
 ఆ� 7కపర�W ºు- �లp>� >ం¥-. మం 'ల�.
 
��� -7ల> మం  దశ, చ�uల� Bæ?K -.
 
శ)tuల �ం0 )పgద�నI �. Ç. వ� సన�ల>, Ç. å ేన�tల> �ర�W ఉండవó�. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (10 జన 2027  00:36:58 R 28 జన 2027 
03:34:31)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (14 జన 2027  21:10:09 R 13 ;.బ 2027 
10:08:49)  
y-� . తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼వృbK !� ఎార�� కలR వØF �. గృహ�నం� Eంb, ఉనI త పదu�
ల»ంØట> అవ'శ�నI �. )పúతf � ºు ప�� �� Kం  �ుu� �I  �ర�ంØ�.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� తల� öf క�ంÇద-. å ేన�t�, బంÀవర e�� Ölత� F , ºు శ)tతf
dశన�న> �డN .�-.
 

 
ఆzగ�  �భ�, Eoరక, 9నRక �ఖ� �, ధన�భ�, మం  ఉVn హ� క���.
 
 
 
  లX� ఆనంద���p-, «ుతKం ºుద మం  'ల�.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (25 జన 2027  01:31:11 R 26 >? 2027 
05:18:37)  
�-. నవమ�న )ప�శ�:౼ ఈ సమ$� ºు> ఆ� 7క�W మం �. Ö¡KనI  ప� $ం� �భ�. ఉనI త
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 పద�, 'ర� R�7 మ�$ ® అa'-ల మనI న�, రచ§తల> ,సK'� అØF �§ంÖ !��, �-uల>
మ�$ ప)b' రంగ�� ఉనI  !�� మం  'ల�.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ఎొం�, ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �వ 'ర� �ల® )శద7 ï��, �� �వ
'ర� ��, ´జ� Ö?K -. �-uల ఆÍBf ద� ఎొం�, {భ 'ర� �� Ö?K -.
 
అ�I  îటX �ం0 ధన� ల»ంØ�. Öb� t��  ఎలX,N . ఉంTం�. పంట ఎొ��, !హdల È�Y�
Ö?K -. 
 
ï> X'� !��, !- తల న  వ� � K ల»¡Kం�. �!�tల> సంVన `గ� �, - కరÁున �జd�, Eoరక
�ఖ� � ల»ంØ�.
 
ఆzగ� �, �ర )పgw� Ö$ట> )ప$VI �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (28 జన 2027  03:34:31 R 24 ;.బ 2027 
04:41:29)  
rÀ. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు ��త�� మం  అ»వృ�7� క��¡Kం�. ఏప� తలï¤�d,
�జ$�� ?a?K -, సంఘ�� ºు �రవ మB� ద� ï��, ?@ § ï-��.
 
ఆ� 7క�భ�, R@BR@ È�Y�, ధన �భ� క���. ��త ~గ?f �ు �ం0 �� ధన �భ� í� అన� �öK వలన
ధన�భ� క���.
 
గృహ�నం� సంVన `గ� �, ºు త�X గరf ప¯ �ధ�W ºు- )పవ�?K -. ºు ఇం�X � !� �జg�� ºు-
ఆదరÞ )ఎా$� అuV-.
 
సజ D�ల� సహ!స� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (29 జన 2027  18:41:33 R 24 ;.బ 2027 
15:16:00)  
{)>. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �� �~�I  �¡Kం�. ఈ దశ� గృహ�నం� ºు ��త
~గ?f �ు��, >Tంబ సú� ల�� చక� W ఆనం�?K -. Èంద�� సంVన `గ�నI �.
 
ఆ� 7క పర�W h�ం.�. మ�$ గృహ�నం� ప�R@b ధన �ష$�� Ûు-� అ��. ��Áన వ¡Ku�
మ�$ వ)జ�� �� È�Y� Ö?K -. సంKత� మ�$  )త íఖన�నం� మ>� వ ï-��, ®
అa'-ల  �ం0 í� )పúతf � వలన ºు> �రవ�/మనI న� ఎొం�ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
 ఆzగ� � h�ం.�, Eoరక �ఖ� � కలగవØF �.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (13 ;.బ 2027  10:08:49 R 15 O9�  2027 
06:59:49)  
y-� . చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ºు õ-> సంఘ�� ��వ త�e�. వృbK !� ఎార��
మందగమన� Çం��. ఈ దశ� అనవసర �zధ��/9ట ప¤�ం,� అ§న !���, అa'-ల�� ప��
Bu.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
ఈ దశ� �-Vn హ� క���. ఆzగ�  9వ అవసర�.
 
)పgణ� తలï¤�d, ఆcం న ఫ�త�� దక� u.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (24 ;.బ 2027  04:41:29 R 12 O9�  2027 
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 05:06:29)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (24 ;.బ 2027  15:16:00 R 21 O9�  2027 
18:51:33)  
{)>. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు�� � సం�ష�� )ప?�ంØ�. ºు ఆ� 7క ప�R@b
h�ం0, ధన స©$� ల»¡Kం�.
 
వృbK పర�W కలR వØF �, ºు ?@ § ï-��, అa'ర� ºు Öt�X � వ¡Kం�. ºు- ÖRన 'ర� �� ºు>
�~�I  Ö�-?K §.
 
బ$ట ºు �రవ� ï-�tం�. అ�I  భ$��, hధ� �ల��. ºు సహ ఉ·� ��, ��Rన !-
ºు$ం� మం W వ� వహ�ం , ºు> సహ$ం Ö?K -. å ేన�tల అ»వృ�7 మ�$ శ)t జ$�
క�గవØF �. 
 
గృహ�నం� ºు ప�>బ0 ï-��, Ðదర వర e�� ºు- ���?K -. ÈతK వ�?K � ధ�ంØట, - కరÁున
�జన� Ö$�-, �వభ� K ï-��, ,ణ�  'ర� �� Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� >�-�. ఈ సమ$�� సంVన `గ� �
క�గవØF �.
 
అ§á, ఈ సమ$� అంద�� మం � '�. Èంద�� ధన నష��, వృbK వ� వ©ర�ల� సంభవ�, ºు
శ)tu� �ుu� �I  ఆపదల> �� Ö?K -. ఎవ��� !దనల>, త�uల> �గ>ం�, �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (10 O9�  2027  00:15:09 R 26 ఏ.<= 2027 
11:45:17)  
>¦. ��ు� దవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ 'ల�� అdzగ� �న> �� అuV-. ఒం¤ �,N �, zWల� hధ
పడV-, Eoరక శ� K నcం , ¹రస�W ఉం¥-. 9రw$�ల వలన ðబÕ త��ట జ-��.
 
ఎ>� వW 9నRక�W వ� ధ Çం�V-. *Eంతర 'స� వలన కష�'ల�న> �� అuV-.
 
ఆ� 7క�W �)గతK పడ� ±డల న£� ల ఎాలవV-.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� కÆ�ం  ప� Ö$ట $ం� �)గతK  అవసర�. Èంద�� ఇష��í� ప� Ö$వలR
వ¡Kం�, కÆ�ం  ప�Ö$ట వలన మం  õ-, �రవ� ల»¡Kం�.
 
ఇం�X  Eంత�W ÛులW�, ఇం�X  ఉనI  శ)tuల® ఏ క�I జR ఉం��. ºు� Èంద- �b �-ద7Áున Çడû
ప�� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (12 O9�  2027  05:06:29 R 5 ఏ.<= 2027 
16:15:58)  
rÀ. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు ��త�� మం  అ»వృ�7� క��¡Kం�. ఏప� తలï¤�d,
�జ$�� ?a?K -, సంఘ�� ºు �రవ మB� ద� ï��, ?@ § ï-��.
 
ఆ� 7క�భ�, R@BR@ È�Y�, ధన �భ� క���. ��త ~గ?f �ు �ం0 �� ధన �భ� í� అన� �öK వలన
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 ధన�భ� క���.
 
గృహ�నం� సంVన `గ� �, ºు త�X గరf ప¯ �ధ�W ºు- )పవ�?K -. ºు ఇం�X � !� �జg�� ºు-
ఆదరÞ )ఎా$� అuV-.
 
సజ D�ల� సహ!స� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (15 O9�  2027  06:59:49 R 14 ఏ.<= 2027 
15:28:06)  
y-� � పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ ºు ® �� )ప~వ� ì,�. మనEÞ ంb నcంØ�. ధన
వ� $�, వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. అa'-ల� అనవసర �zధ�� ïT�Èనవల�.
 
)పúతf �న> సంబంaం న �షg� �ుu� �I  ఇబÕ ం� ïడV§, శ)t వృ�7 క���. 
 
శoర�® )శద7 అవసర�. ఆzగ�  భంగ�, ¼ప� త� eంØÈన వó�. 
 
 సంVన� వలన  ంత, ,)tల� �zధ�, ~B� , ,)tల ఆzగ� � h�ండ�. మనEÞ ంb క-u అ��. Äb
ï-��.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (21 O9�  2027  18:51:33 R 15 ఏ.<= 2027 
15:20:19)  
{)>. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆ� 7కపర�W h�ం.�. ºు> ధన �ష$�� మం  దశ,
వ� వ?$�రX> మం  �భ� సంభ�ంచవØF �.
 
గృహ�నం� �ఖ� Áున సం~షణ� జ��, ��త ~గ?f �ు మ�$  లXల� మం  సమg�I  గ.,V-.
మం  వ�?K భరw�, ¡గంద)ద!� � !0, మం  �జన� Ö?K -.
 
సంఘ�� 2� b ï��, �� మం� å ేన�tల� ఎొం�V-. !�� ºు- ��ద g)త Ö?K -, అన� �öK�
��ద� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ��ప¤కం= ఎ>� వW ఉVn హ�W ఉం¥-. వ¡K�భ� త�f B ��సవంతÁున
��త�� గ.పవØF �. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (5 ఏ.<= 2027  16:15:58 R 22 ఏ.<= 2027 
08:11:54)  
rÀ� పంచమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  క£� లఎా� Ö¡Kం�. ఈ )పá� కÁున 'ల�� ఇం�X � !���,
��త ~గ?f �ు��,  లXల�� !·ప!ద�ల> �గB�. ఎవ��� �-¡W )పవ� KంచB�. అ§న !� దగ eర
మం W మస�¼!�..
 
ఆzగ� భంగ�, ఒం�X  �0ÖR, అdzగ� �న> �� అuV-.
 
 ��త�న> �,N  �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
మనEÞ ంb íక  B>W ఉం�-. ఒం¤ �,N �, అEంb క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��, ��� -7ల> గ.û'ల�, చ�u® మం�ంత )శద7 అవసర�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (14 ఏ.<= 2027  15:28:06 R 15 [ు 2027 
12:19:28)  
y-� � షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� ఏ ప� ÖRd కలR వØF �. 'ర� �� R�7ంØ�. ధన �భ�,
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��, మం  నడవ0క క���-.
 
ఉనI త పద� ల»ంØ�. ® అa'-ల� Ûు,N  ఎొందగల-.
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శ)tతf � నcంØ�, ఆzగ�  �భ�, గృహ�నం� �� అంద- ఆzగ� �W ఉం�-.
 
 ® అa'-ల� సంబం�� Ûు�- పడగలu. 
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (15 ఏ.<= 2027  15:20:19 R 10 [ు 2027 
08:48:37)  
{)>. పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� సమ$�� ���ల� గ.,V-. ఆ� 7కపర�W మం 
'ల�, ధdర Dన hW Ö?K -.
 
)పúతf  రంగ పo^� )!RనUౖ Xá ఉÎK-]� 'వ��� అవ'శ� ఉనI �.
 
ఉ·� గ¡Kల> )పÛూష�X, సంఘ�� ఉనI త ?@ §, ºు 9I �t�, ïదp� మ�$ �-u� �� ºు $ం�
చక� Ôన సf ~వ�� ఉం�-.
 
దగ e� !�� సంబంధ hంధ!� � ï-�V§. అన� �öK� సంపర� � ï-��. సంVన `గ� � í� ÈతK
!�� ఇం¤� �ØF ట సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�, - కరÁున �జన�, ధన�భ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (22 ఏ.<= 2027  08:11:54 R 6 [ు 2027 
12:36:37)  
rÀ. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼  ఈ దశ �ు)శమ ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఈ దశ 'ర� R�7�, ��త��
అ»వృ�7� ïంఎొ�¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´రK§ ధd»వౄ�7� క��?K §.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ºు- చక� W ప� Ö?K -. అ�>నI  వ� వ©ర�� ´�K అ��.
 
ఈ 'ల�� సంఘ�� ºు> మం  õ- వ¡Kం�, ºు Ñ� ï-�tం�.
 
ఆzW� »వృ�7, EంÎ$తÁున �వన�, అ§á Èంద�� శ)tuల అ»వృ�7, క£� � సంభ�ంØ�.
 
ధనవ� $�® �� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
)ప9ద� ఎొం  ఉనI  ప�ల> �ర�W ఉండవó�. 
 
 అdzగ� �/ఒం¤ �0 వలన ºు- ఇబÕ ం�ల> �� అ��-.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (26 ఏ.<= 2027  11:45:17 R 5 >@ 2027 
04:34:13)  
>¦. పదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ఇబÕ ం�న దశ. ºు- �� ఇక� టX> ��V-. ® అaక-� ºు® �-¡W
)పవ� K?K -, అ�>నI  ప�� �ర�రu, hధ� ఎొం�V-. '� ఆఖ� ��ష�� Ö$ప�� �జg�I
?a?K -. Ö$ వృbK వ� వ©ర�� ఇంత> �ం� í� �ధ�W చక� W ప� Ö?K -. �తన వృbK�
ÖపడV-.
 
ఈ దశ ºు> మం  õ-�, �రవ��, పద��, హ>� � )ప?a¡Kం�. ® అa'-ల మనI న�, å ేనహ వృ�7
క���.
 
ºు ��త�� మం  2� b వలన ÈతK å ేన�t� ల»?K -.
 
ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. ú;ంØ ప�ర 7�ల® �)గతK వ�ం , 9నRక�W చక� W Ûులగవó�.
 
శ)tజ$�, ºు hధ� ���నTX అ� ¡Kం�. '�, శ)tuల� త>� వW అంచd �$>ం�,
9రw$ధ�ల> �ర�W ఉం��.
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¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (6 [ు 2027  12:36:37 R 23 [ు 2027  18:32:45)
 
rÀ. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  ఇబÕ ం�� �� Ö¡Kం�. అdzగ� �, ఒం¤ �,N �, Eoరక
hధల� క��ంØ�.
 
మనEÞ ంb íక అలసట> �� 'గల-. త�f B ఇం�X  అ§న!�� �v�� �ØF >ం¥-. ~B�   లXల�
!·ప!ద�ల> )V�వf B�. అనవసర, �షgల� తల��F  ఇబÕ ం�ల> �� '>ండ ఉం¯టTX
)పవ� Kం��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��/అడûం>�, )పgw� అ�>నI  ఫ�Vల� ఇవf u, మ�$ ఇబÕ ం�
కర�W ఉం.�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (10 [ు 2027  08:48:37 R 4 >? 2027  00:40:51)
 
{)>. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> కష�'ల�. �� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. శ)tu�
ï-�V-. !� ఎార�లం� ~గ?f �ు� త�uల> ��V-. ºు శ)tuల� ºు కష�� íకఎో§న� ఒక
ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
 లXల�, ~ర� � అనవసర�W 4డవ� �ØF ¼వ�p. �ర )పgw� ర�p Ö¡È�ట మం �, í� ±డల
)ప9ద�న> �� 'వలR వØF �.
 
శoర�® )శద7 అవసర�, í�î అdzగ� �, మనEÞ ంb íకఎోuట, ఆ)tత, భ$� «ుదల�న� క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�లం�, సఘ��� �)గతKW ÛులW�, í� Çడûõ- వØF �.
 
 అనవసర, చరF �,  >� �X   ప¯ అవ'శ� ఉండవవØF �.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (15 [ు 2027  12:19:28 R 15 >? 2027 
18:55:39)  
y-� � సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ఇబÕ ం�� �0న )పgw� వృbK వ� వ©ర�ల మంద గమన�, ®
అa'-ల��, ?¤ ఉ·� గ¡@ల�� అనవసర�W 4డవ� ïT�ÈనB�.
 
 �� �)గతK అవసర�, í�î �తన శ)tతf � క���.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�¼�  >� �, భ�ష� tK �ర ]gల® ఆశ వ��>ం¥-, అ�>నI  ప�� �ర�రu.
 
~ర� /భర K అdzగ� � �ుu� �I  >�¡Kం�. ºు ఆzగ� � �� �æంØ�. ఉదర ¼శ !� À�, ఆ©ర
�ష$�� �)గతK ?¤ంచవó�. ఆzగ�  భంగ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (23 [ు 2027  18:32:45 R 30 >@ 2027 
18:30:52)  
rÀ. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ 'ర�  R�7, ధన�భ�� క��ంØ�. ఏప� తలï¤�d జ$�
R�7ంØ�. ధdర Dన, ధన�భ� క���.
 
మం  �వనJ�� అ�భ�?K -.  లX� �� ºు ఆనంద�న> ·హదపడV-.
 
 సంVన `గ� వలన ºు- మ�ంత ఆనంద�W ఉం�-. ºు  లX� �� ఆనంద�W ఉం�-.
 
ఈ సమ$�� ºు- �� చ�iW ఉం¥-. మం  r�7�, ���W వ� వహ�ం , స�న �ర ]g�
Î¡>ం¥-.  
 
శ)tdశన� క���. !- ºు �¤� తT�¼í-. ��� �. అంద� సహ`గ� ల»¡Kం�.
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అ§á ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అనవసర, భgల> �� '>ం�, మ� �బÕ ర�� ÛులW�.
 
¨3ర�నంW శ' 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (3 >? 2027  05:27:26 R 20 అE� 2027  07:12:37)
 
శ� షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ఆ� 7క �భ�న> ��Î$�. ఎాత hi� ÎW ెచద-. ధన� అ�I
îటX$ం� ల»ంØ�. ºు- స@ల�� W�, ఇÜXW� Èనగల-. శ)t జ$�, ఆzగ� �$క�W
ఉండవØF �. ఇం¥, బ$¥ h�ం.�. ® అa'-ల మననI � ఎొం��-. å ేన�t� �ు� Ö$గల-.
Á!�క ��త� Ûు-�ప.�. సంVన� క���. ఈ 'ల�� బంÀ వర e� !- ºు� సం�ష�W
ఉం�-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (4 >? 2027  00:40:51 R 28 >? 2027 
14:39:28)  
{)>. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �ఖ� �W ఆడ!� వలన ఇబÕ ం�� క���. అన� �öK�
ప�చ$�న> �ర�W ఉం0, ~ర� � చక� W )పవ� KంØట> )ప$bI ంచగల-. ®W {)>. సపKమదశ�
)పgæ¡Kం.ట వలన ఆ.!� ఆzగ� �న> hధ�, అdzగ� �� hధ పడV-. ºు ~ర�  క.,� N , Eoరక
hధ�, మ�$ అEంbW ఉం.ట వం¤ zగ�ల� వ� ధ Çం�tం�.
 

 
ºు Ç.9I �tల వలన ºు> �,N  !¤�Xtంద� ºు- )గ�?K -. అన� �öK 9 I హం ºు> మ�ంత hధ�
�¡Kం�. ఆ.!� త�uల వలన శ)tవృ�7, ఈ సమ$�� మనEÞ ంb í>ం.ట, అలసట మ�$ ¼ప�
వం¤ !¤ వలన ºు- hధ పడV-. ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. రకర'¬న శృంWర సంబంధÁున జrÕ �
Ö$ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �� కలR B� 'ల�. Ç. å ేన�tల>/Ç. ఉ·� గ¡Kల> �ర�W ఉండవó�,
í� !- ºు �జg�� అవz�� క�N ?K -.
 
 అ§á ® అa'-ల వలన í� )పúతf � వలన ºు- �ర�ంపబ.�-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (15 >? 2027  18:55:39 R 17 >@ 2027 
05:48:38)  
y-� � అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� అంత మం � '�. ధన, ఆzగ�  నషe�, అనవసర ఖ-F �
తగu.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ�¼�  >� �, ® అa'-ల� సమనf $� ఎా¤ం��.
 
గృహ�� 9ట ప¤�ం,ల వలన కలహ��, బంÀuల� మ�$ శ)tuల� అనవసర �zధ�� ప�� Bu.
 
Eoరక ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. అనవసర భ$�, Äb క���. మనEÞ ంb కరu అ��. )ప9��
È� �ØF >ం¥-. బంÀవర e�� ఒక� �ష$� �ుu� �I  ha¡Kం�.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (26 >? 2027  05:18:37 R 26 నవ 2027 
18:44:31)  
�-. దశమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� క£� �I  �¡Kం�. ºు- Çడû తన�� ఆ� ?K -. È�I
ప�� ´�K 'నం�న ºు> అసహన�W )పవ� K?K -. EంbW ఉం.ట> )ప$bI ం��, í� అసంతృ K
�ుu� �I  �a¡Kం�..
 
ఇం�X  ïదp !��, ఉ·� గ�� ® అa'-ల�� !దనల> �గ>ం� ఉం.ట> )ప$bI ం��. �)గతKW
í�î ºు పద� ఎో4T�È�, �ర!�I  �� ఎో4T�È�, ఇష�� í� �ర )ఎాంVల> బద¾ అuV-.
 
ధన��, ఆ¡Kల� �� �)గతKW 'ఎా.¼!�.
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Eoరక )శద7 అవసర�,  లXల ఆzగ� భంగ�, కండX జrÕ �, మ�$ 4ంt� N  వం¤� సంభవ�. ఆzగ� �®
)పá� క )శద7 అవసర�, í�î �-Vn హ�, �సn tKవ వం¤� సంభవ�. ºు అ)శద7 వలన ºు  లX�
అdzగ� �న> �� 'గల-. !� ఆzW� �� ©� �ంØÈ¡Kం�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (28 >? 2027  14:39:28 R 23 >@ 2027 
01:46:38)  
{)>. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ºు> ��, ÖRన జrÕ ల�
నం0 á-È�, ఆzగ� �W ఉం¥-. ఇ�XW�, స@ల�W� È�Y� Ö$ట> )ప$bI ?K -.
 
ï> X'� అhÕ §� í� అ� � §� మం  సంబంధ� >�-�, త�f B ºు ��త��� )ప�cంÖ ~గ?f �ు
వలన అదృష�� కలR వ¡Kం�. ఈ సమ$�� {)>. ºు )పధమ )గహ�� ఉనI  చం)�� �ం0
)పgæ?K .. �� )ప~వ� Öత అందÁున $వb� ప�చ$� ï-గవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�.
 
 ��� -7� చ�u� Bæ?K -. ºు ���áటల� అంద- �� Kం  �ుu� �I  �రవ మB� దల� �ంÇtKV-.
 
వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ§న!-, å ేన�t� ºు> !� ఎార�� స©$� Ö?K -.
)పúతf రంగ�� ఉనI  ±డల ® అa'-ల� క�9 అవ'శ� ఉం�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (5 >@ 2027  04:34:13 R 24 ఆగ 2027 
09:51:16)  
>¦. పదÈండవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు>, ºు >Tంబ�న> సం�ష��ØF �. R@BR@, Ö$ వృtKల
$ం� ధన�భ� క���. Èంద- Ðదర వర e�ల �ం0 �� ధన�భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల>
మం  సమ$�. ºు� Èంద�� Bబ0� ï-�దల, ఉనI త పద� ల»ంØ�. అ� '>ం� అ�>నI  ప��
´�K మ�ంత �భ�� గ0ంt-.
 
ఇం¥ బ$ట ��త�� Ûు-�దల, సంఘ�� మం õ-, �రవ� క���. ºు- మం  i� K� గ0ం ,
4పN !ర��-.
 
Èంద�� సంVd»వౄ�7 క��, ఇం�X  సం�ష�, ఆనంద� క���. ºు >9-�, Ðద-� మ�ంత
ఆనంద��ÇF ద-.
 
మం  ప�ర 7�ల� ú;ంØ�-, �)గతKW ఆzగ� �� 'ఎా.Èం�-. మ��బÕ ర���, భ$�
í>ం�� ��త� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (17 >@ 2027  05:48:38 R 17 ఆగ 2027 
14:13:26)  
y-� � నవమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� కలR B�. అప�ంద�, ?@ న చలన�, మనEÞ ంb pరక�.
 
వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. �Bశ క���, í�ఎో� అప�ంద�, c^� అ�భ�ంt-,
)ప9�ల> �ర�W ఉం.ట మం �
 
ºు> BవలRన ఎాత hi� Bu. ధన నష��, అనవసర ఖ-F � వల�. �-uల� అ»)ఎా$ v��,
గృహ�నం� కలహ��, å ేన�tల� Áర� క�గవØF �.
 
ఆzగ� ® )శద7 ìపగల-, ¹రస� సంభ�ంØ�, మనEÞ ంb ఉండ�.
 
అ§నపN ¤�, మం  ప�� Ö$ట> )ప$bI ంÇద-, )పgw� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (23 >@ 2027  01:46:38 R 16 ఆగ 2027 
09:34:33)  
{)>. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �తన వ�?K �, Eoరక �ఖ� �, వ¡K�భ� మ�$ సం�ష�



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 294

 క�గవØF �.
 
ధన �భ� మ�$ ఆభరwల È�Y�, !� ఎార�� కలRవ F , అ�>నI  �భ�� గ0?K -.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�>నI  �ధ�న �భ�� గ0?K -.
 
చ�u� జ$�, ఆzగ� � h�ండగల�.
 
గృహ�నం� Ðదర వర e� ��ïనI . íనంతW ºు� మం W వ� వహ�?K -. గృహ�నం� {భ'ర� ��,
tంత �!హ�® �ర ]మ� Î¡Èం¥-. ఈ సమ$�� ºు- తల న వ� � K� సంబంధ� >�� త�f
అదృష�� కలR వ¡Kం�.
 
సంఘప-W ఇ� ºు> మం  'ల�. �తన å ేన�tల ప�చ$�, �వ ÖతనÁ, «ు�eì,V-.
సంKత/ )త రంగ�® ºు- ÖRన మం  ప�ల� �� Kం  సంఘ�� మం  i� K ల»¡Kం�.
 
'ర� R�7 మ�$ శ)tdశన�, చరF � ఫ�?K §. ºు- ఏ చరF ® 9¥X 0d �జ$� ?a?K -. �ర
)పgw� Ö$��� ��కంజ�?K -.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (30 >@ 2027  18:30:52 R 14 ఆగ 2027 
11:53:28)  
rÀ. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� rÀ. ºు ±ుక�  నవమ ఇంట �f B )పgణ� Ö$�.
త�f B ºు- జrÕ � ÖR hధ� ప.�-. ఈ )పá� క దశ వలన ºు వృbK వ� వ©ర�ల� అడûం>� మ�$
ఇబÕ ం�� క���. వృbK వ� వ©ర�ల� Çడûõ- B>ం� ఉం¯ం�> )ప$bI ంచవó�. í�î �� hధ
పడవలR ఉంTం�.
 
ఏ�d ప� Ö9 �ం� స�న �)గతK Î¡È� ప� Ö$వó�.
 
�� 'రణ�ల వలన ప� ఒbK0, మనEÞ ంb í>నI TX అ� ¡Kం�.
 
ఈ దశ� ºు> శ)tu� ఆపదల� �?K -. 'uన, �)గతK అవసర�. ఇం�X  !�� మ�$ బంÀuల�
!·ప!ద�ల> �గB�, í� కలహ�� జ-�ట> �� Î$�.
 
ఈ 'ల�� ºు- �� ¼ప�W ఉం0, అ�I ం¥ త,N � ఎంØM ఉం¥-, ఏప� తలï¤�d, ఎ>� వW
)శ�ుంచక తపN �. '�, ప�$ం� ఇష�� íకºు- ప� Ö$-.
 
�ర )పgణ�ల� !§� �$ట మం �, í�î అ� అ�>నI  ఫ�త�ల� ఇవf u మ�$
ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. b� bం0® )శద7 వ�ం  మ� �బÕ ర�� Ûులగవó�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (14 ఆగ 2027  11:53:28 R 31 ఆగ 2027 
02:01:13)  
rÀ. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మèX ºు> మం  z¦�I  �¡Kం�. ºు- సం�ష�W ఉం�-.
'ర� R�7 వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ�>నI  సమయం� ºు- అ�I  ప�� చక� �డV-.
 
గృహ�నం� ఆనంద�, సజ D�ల� సహ!స�, అన� �öK ప�చ$�, ఆనంద�, �� వలన �హ� క���.
 
ఆ� 7క�W ఈ 'ల� స�అ§న�. ºు- అ�>నI � ?aం , ధdర Dd Ö$�-.
 
సంఘ�� ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �రవ�ఎొం�, మB� ద� ï-��. మ�ంత ఉVn హ�W ఎా}e �,
సంఘ9వ Ö?K -.
 
మనEÞ ంbW ఉం�-. శ)tdశన�� క��, ºు- Eంb వంతÁున ��త�� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (16 ఆగ 2027  09:34:33 R 9 9: � 2027 
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 14:40:38)  
{)>. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  9నRక �దన>, శoర ఒbK0� �� Ö¡Kం�. Eoరక�W
ఆzగ� � h�ం.�.
 
ఆ� 7క�W �� కలR B�. rుw� ÖయB�. í�î అ� �ుu� �I  �a?K §.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-. ఎవ��� అనవసర, చరF �, త�u� ÖయB�, అ� ºు> మ�ంత
శ)tతf �� ïంØV§. సంఘ�� అపi� K క�Ã ఏ ప� ÖయB�.
 
బంÀuల��, ~ర� �� మ�$ ఇతర �öKల�� �)గతKW ÛులW�, í� అనవసర, అ�9d� క�� మ�ంత
శ)tతf � ï-��. Á!�క ��త� చక� W ఉం�లం= ~ర� � అనవసర�W 4డవ� ïT�¼B�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ® అa'-ల వలన W�, )పúతf � �ం0W� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. అ�>నI  ప�
�ర�ర��� ఎ>� W )శ�ుం��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (17 ఆగ 2027  14:13:26 R 17 9: � 2027 
14:10:15)  
y-� � దశమ�నం� )ప�శ�:౼ఇ� మం  'ల�. ఆ� 7క �భ��, ఉనI త పదu�, 'ర� R�7
సంభ�ంØ�.
 
ఉనI త పద� సంఎా�ంt-. ® అa'-ల Ûు,N  మ�$ మం  అవ'E� క���.
 
ఏ� Öప¤�d కలR వØF �. ఏ 'ర� � తలï¤�d కలR వØF �.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� త� సంఎా�?K -. �రవ మB� ద� ï-��. å ేన�tల అ»వృ�7, అ§న !��
�య� �, ® !� �ం0 Ûు,N , అ�¼� ధన�భ� క�గవØF �.
 
ఆzW� »వృ�7, «ుతK� ºుద మం  ఆనంద�$కÁున 'ల� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (24 ఆగ 2027  09:51:16 R 8 అE� 2027 
01:28:30)  
>¦. ప�I ండవ ఇంట )ప�శ�:౼ అdzగ� �, Eoరక hధ, �)గతK Î¡¼� ±డల అdzగ� � ï-��.
కండX జrÕ �, ఉదర సంబంధÁున !� À� ఎొం��-. ��త�న> �,N  �ÖF  ప�ల> �ర�W
ఉండగల-. ºు� Èంద- �)దí�ు, Çడûకల� వ F  hధ పడV-.
 
ºు వృbK వ� వ©ర�� �� ఇబÕ ం��, hW కÆ�ం  ప� Ö$వలR వ¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´�K
'వ��� ఎ>� వW )శ�ుం��. త� �)గతK� i¡¼�î ºు ఉ·� W�� �,N  వ F  అపi� K ఎొం�ట> అవ'శ�
ఉనI �.
 
అనవసరÁున ఖ-F � Ö$B�, rుణ�� Ö$B�.
 
ఇం�X  ~B�  ,)tల��, Ðద-ల��, బంÀuల�� మం  మన¡� ÛులW�. !�� !·ప!ద�ల>
�గB�. శ)tuల� �zధ�ల> ��, మ�ంత శ)tతf � ïంØ¼B�.
 
Èంద�� �*Ígణ� క�Ã అవ'శ�� ఉనI �. అ§á Èంద�� )పgw� ÖRనపN ¤i అ�>నI
ఫ�త�� దక� క �Bశ> �� అuV-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (31 ఆగ 2027  02:01:13 R 21 9: � 2027 
18:20:50)  
rÀ. ఏ'దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� 'ర� R�7 మ�$ ధన�భ�, అ�I  îటX �ం0 ºు> ధన�
అం��. వృbK వ� వ©ర�ల��, �జ��తం�� ధన �భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల> మం  'ల�,
అ�I ం¥ జ$�, Ö$ ప�$ం� ఉÎK-]� అuV-. 
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ఆzగ� � h�ంTం�, Eంb �వన�� గ.,V-, అంద�� å ేన©~వ�� Ûు��V-.
 
గృహ�నం� Eంb, గృహ�� ఆనంద�, {భ!ర K �ం¥-, వ¡K �భ�, �ఖ� Áున �వన�� గ.,V-.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��. అన� �öK ప�చ$�, ºు సf ~వ� వలన అంద- ºు వదp Ö-V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (9 9: � 2027  14:40:38 R 3 అE� 2027 
18:24:08)  
{)>. ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ సమ$�� ÖRన అ,N ల¹I  Î�ఎో§ ఆ� 7క ర^ణ ల»¡Kం�. ఆ� 7క
ప�R@b Ûు-గవ¥�� 'రణ� ల»¡Kం�.
 
ఈ దశ� తల న ప�� �ర��, 'ర� R�7, ºు పరపb ï-��, సంఘ�� ప�>బ0 �� ï-��.
 
ºు- వ¡K ఔ�ర� �ల®, ��ద�న>, మం W ú;ంØట>, ��Áన ఆభరw� È�Y� Ö$ట$ం�
)శద7 వ�?K -.ఇÜX సంఎా�ంØ>ం�మ� ఆ�చన వ¡Kం�.
 
సంఘపర�W మం  'ల�. అంద� మనI న�, సహ`గ� ల»?K §.
 
అన� �öK ప�చ$� క���, Á!�క ��త� చక� W ?��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (17 9: � 2027  14:10:15 R 18 అE� 2027 
02:08:38)  
y-� � ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ధd�$�, సంఘ�� i� K�, ఆ� 7'»వృ�7� ïంØ�.
 
ఈ దశ ఉనI త పదu� ?aంØట> మం �. వృbK వ� వ©ర�ల� ºు ?@ న� ï-��, ® అa'-ల
Ûు,N � ఎొందగల-.
 
ఆzW� »వృ�7 మ�$ గృహ�నం� ¡ఖEంt�, ఆనందమ$�W ఉండవØF �.
 
గృహ�నం� {భ'ర� �� మ�ంత ఆనంద�� ఇØF �.  ం0 వంట� ఆcంÇద-.
 
«ుతK� ºుద మం  'లమ� ÇపN వØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (21 9: � 2027  18:20:50 R 21 అE� 2027 
08:14:10)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (3 అE� 2027  18:24:08 R 27 అE� 2027 
21:57:04)  
{)>. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు)శమ ఫ�త�ల�ØF �. ఎంత ధన �భ�నI � మz Ö�K
అంá ఖ-F  Ö?K -. �*Ígన� ÖR అనవసర, ఖ-F � Ö?K -.
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ఈ దశ� Èంత మం , Èంత Ç. 9-N � సంభ�ంØ�. ఒం�X  pంగతన� జ-�ట> అవ'శ� ఉనI �.
'u� త� �)గతK అవసర�.
 
అ§á గృహ�నం� ¡ఖEంt�, �!�t� శృంWరవంతÁున ��త�� గ.,V-.
 
å ేన�t� �రవ�W వ� వహ�ం , ºు> ఎం� �ు� Ö?K -.
 
9రw$ధ�ల>, అప� tల> �ర�W ఉం��. వ� వ?$�రX> నష�� వÖF  yచన� ఉనI �. 'uన
త� �)గతK అవసర�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (8 అE� 2027  01:28:30 R 18 నవ 2027  08:45:30)  
>¦. «ుద¤ )గహ�� )ప�శ�:౼ ��� మంగళ)గహ� అ� �డ అం¥-. ఈ )గహ )ప~వ�Ö ఇబÕ ం��
క���. Ö$ వృtKల$ం�  >� �. అ�>నI  'లం� Ö$వలRన ప�� ´�K Ö$í-. ఈ దశ�
ÈతK ప�� )ఎారం»ంØట మం �'�. ఉ·� గ¡K� ®అa'-ల��, )పúతf  �~Wల�� !·ప!ద�ల>
�గవ�p.ºు� Èంద�� పదuల� 9-N  సంభవ�.
 
శతృuల� �)గతW ÛులW�, í� !- ºు> ఆపద� క��?K -.
 
ధన నష��, �ుత�W ఖ-F  Ö$ట మం �.
 
)పgణ సంభవ�, ��త�® �ర� K మ�$ �Bశ క���. రక KఎోT, ఉదర సంబంధ !� À� క���.
 
 మం��ం. ?9)�, �-W ఉనI  వ¡Ku�, �0, జంtu�, �ష� వం¤ వ¡Kuల> �ర�W ఉం.ట
�� మం �.
 
ఈ సమ$�� ఎం� మ� �బÕ ర� అవసర�. అనవసర, Äb, �-Vn హ�న> )Vu ఇవf B�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (18 అE� 2027  02:08:38 R 17 నవ 2027 
01:58:16)  
y-� � �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ధ నష�� క���, ఆ� 7క �షgల� �)గతKW వ� వహ�ంచవó�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతKW ® అa'-ల� మస� Èనవó�. ® అa'-ల వలన  >� �, ºు- ÖRన
ప�� అa'-� ÛుచF -. అEంb Çందవల�. వృbK వ� వ©ర�ల� మ��బÕ ర� అవసర�. 
 
uర K 9ê� �X  ప� Ö9 !�� ఈ దశ కలRB�. �� �)గతK అవసర�.  
 
సంఘ�� అ)ప�ష}�, అa'-ల��, ఇత-ల�� తగ�.
 
 �ర )పgణ�� Ö$వలR వØF �. '�, అ�>నI  ఫ�త�� ఇవf u.
 
 �)గతKW ÛులW�, )ప9ద�ల> VuనI �.
 
ºు మ�$ >Tంబ ఆzగ� �న> భంగ� !¤�X�. గృహ�� Eంb భ)దతల> �,N  !¤�X�.
 
¨3ర�నంW శ' 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (20 అE� 2027  07:12:37 R 23 ;.బ 2028 
19:22:50)  
శ� పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ hధ� క��ంØ�, 'రణ� íక� కలహ��, బంÀ, �ు)t�,
సజ D�ల� �zధ��, అన� �öK ప�చ$�, �.>W వ� వహ�ంØట వలన అపi� K సంభ�ంØ�. ప�$ం�
)శద7 అవసర�. ప�� ÈతK �ర ]g� Î¡ÈనI ,. �)గతK అవసర�, u- 9ê� T� �»ంచ�. ÈతK ప��
Öప¤�న అ�>నI  ఫ�త�� ?aంచí-. tంత ఆzగ� �, ~B� , ,)tల ఆzగ� �® )శద7 అవసర�.  లXల
ఆzగ�  �ష$�� అ)శద7 తగ�. మనEÞ ంb ఉండ�. ��త ~గ?f �ు® అసహన� ï-��. గృహ��
¡ఖEంtల ¼స� ఎాT ప��. ��� -7� చ�u� Û�కబడV-.
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¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (21 అE� 2027  08:14:10 R 5 నవ 2027 
17:10:42)  
rÀ. ఏ'దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� 'ర� R�7 మ�$ ధన�భ�, అ�I  îటX �ం0 ºు> ధన�
అం��. వృbK వ� వ©ర�ల��, �జ��తం�� ధన �భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల> మం  'ల�,
అ�I ం¥ జ$�, Ö$ ప�$ం� ఉÎK-]� అuV-. 
 

 
ఆzగ� � h�ంTం�, Eంb �వన�� గ.,V-, అంద�� å ేన©~వ�� Ûు��V-.
 
గృహ�నం� Eంb, గృహ�� ఆనంద�, {భ!ర K �ం¥-, వ¡K �భ�, �ఖ� Áున �వన�� గ.,V-.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��. అన� �öK ప�చ$�, ºు సf ~వ� వలన అంద- ºు వదp Ö-V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (27 అE� 2027  21:57:04 R 21 నవ 2027  02:08:02)  
{)>. లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> వ¡K �ఖ� �� క�గ|$�. ºు ��త�� � 9-N �
సంభవ�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� ల»¡Kం�. Èంత మం�� సంVన`గ� �, సంఘ�� ÈతK వ� >Kల
ప�చ$��, అన� �öK ప�చ$�, బలట అంద- �ుu� �I  �ర�?K -, ºు ?@ § ï-��, ��సవంతÁున
��త�, ����, - కరÁున �జన )ఎా K, ఖo�న వ¡Ku� È�Y� Ö?K -. వ�?K భరw�,
¡గంధ)దవ� ��, అలంకరణ ?9)� మ�$ !హdల È�Y� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆ� 7క�W h�ం.�.
 
 ఆ� 7కపర�W ºు- �లp>� >ం¥-. మం 'ల�.
 
��� -7ల> మం  దశ, చ�uల� Bæ?K -.
 
శ)tuల �ం0 )పgద�నI �. Ç. వ� సన�ల>, Ç. å ేన�tల> �ర�W ఉండవó�. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (5 నవ 2027  17:10:42 R 26 నవ 2027 
00:28:53)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (17 నవ 2027  01:58:16 R 16 /శం 2027  16:38:40)  
y-� . లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు వృbK మ�$ ��త�� మం  )ప~వ� ì,�. స@ల
9-N �, అa'-ల� 9ట ప¤�ం,�, ఇబÕ ం��, వృbK �షgల� )పá� క )శద7 అవసర�. 
 
ఏ�d ప� తలï¤�d, ఎ>� వ )శ�ుం��, �ర )పgw� సంభ�ంØ�, '� ఫ�త� \న� �, �-Vn హ�,
 
ఆzగ� �® అaక )శద7 ìఎా�. కÜX, |Î మ�$ ఉదర సంబంధ zగ�� క���. అనవసరÁున ఉ*f గ��
)ఎాwంతకమ� ప�� ఈ 'ల�� తలïట��డ�.
 
గృహస@ ��త�� కలహ��, Á!�క ��త��  >� �, అEంb, 9ట ప¤�ం,� «ుతKం ºుద ఈ 'ల��
Eంb క-u అutం�.
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¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (18 నవ 2027  08:45:30 R 27 /శం 2027 
13:04:42)  
>¦� �f Î$ )గహ�� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� న£��I  �¡Kం�. ��Áన వ¡Ku� pంగతన� జ-�ట>
అవ'శ� ఉనI �. 'uన �)గతK అవసర�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��,  >� �.�, !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�. 9¥X ¯ �ం�
ఆ� ం  9¥X .ట మం �. ఉ·� గ� ¼�N Q అవ'శ� ఉనI �. 'uన, వృbK ఉ·� గ�ల� �)గతK
అవసర�. 
 
ఎాత శతృuల� �)గతK. శ)t వృ�7, �ుగV !�® ఈర x� , అy$ క���. )పúతf  రంగ�� ఉనI  అa'-ల�
�)గతKW ÛులW�. Ç.å ేన�t� ÖR, అ§న !�� ఘర xణల> ��V-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (21 నవ 2027  02:08:02 R 15 /శం 2027 
08:10:53)  
{)>. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �� �~�I  �¡Kం�. ఈ దశ� గృహ�నం� ºు ��త
~గ?f �ు��, >Tంబ సú� ల�� చక� W ఆనం�?K -. Èంద�� సంVన `గ�నI �.
 
ఆ� 7క పర�W h�ం.�. మ�$ గృహ�నం� ప�R@b ధన �ష$�� Ûు-� అ��. ��Áన వ¡Ku�
మ�$ వ)జ�� �� È�Y� Ö?K -. సంKత� మ�$  )త íఖన�నం� మ>� వ ï-��, ®
అa'-ల  �ం0 í� )పúతf � వలన ºు> �రవ�/మనI న� ఎొం�ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
 ఆzగ� � h�ం.�, Eoరక �ఖ� � కలగవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (26 నవ 2027  00:28:53 R 15 /శం 2027  02:06:26)  
rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
 
ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
�ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
ఇవf íu.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (26 నవ 2027  18:44:31 R 28 ;.బ 2028 
19:17:05)  
�-. ఏ'దశ�న )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ఉ·� గ�� ఉనI త పద�,
!� ఎార�� �భ�, ఉనI త ?@ § ల»?K §. సంఘ�� �� �రవ మB� ద� ï-�V§. మం 
సమ$�, Eoరక�W, 9నRక�W చక� W ఉం0, అంద- �ుu� �I  �� KంÖ �ధ�W )పవ� K?K -. å ేన�tల
�ం0, అ§న !� �ం0 �భ�, శ)t dశన� క���. 
 
�వ 'ర� �ల ºుద )శద7 ï-�tం�. ఎలX,N . �వ  ంతన Ö$ట వలన శ� K ల»¡Kం�.
 
ï> X'� !�� �!హ�, �!�tల> సంVన `గ� �, Èంద�� అన� �öK� శృంWర� సంభ�ంØ�. 
 
ఆ� 7క�W h�ం0, స@ల�, ఆభరw�, !హd�, వ¡Kuల È�Y�, ��సవంతÁున ��త� గ.,�-.
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 ఆzగ�  �భ� మ�$ EంbW ఉం.ట జ-గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (15 /శం 2027  02:06:26 R 2 జన 2028 
20:55:03)  
rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (15 /శం 2027  08:10:53 R 8 జన 2028 
19:16:33)  
{)>. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు�� � సం�ష�� )ప?�ంØ�. ºు ఆ� 7క ప�R@b
h�ం0, ధన స©$� ల»¡Kం�.
 
వృbK పర�W కలR వØF �, ºు ?@ § ï-��, అa'ర� ºు Öt�X � వ¡Kం�. ºు- ÖRన 'ర� �� ºు>
�~�I  Ö�-?K §.
 
బ$ట ºు �రవ� ï-�tం�. అ�I  భ$��, hధ� �ల��. ºు సహ ఉ·� ��, ��Rన !-
ºు$ం� మం W వ� వహ�ం , ºు> సహ$ం Ö?K -. å ేన�tల అ»వృ�7 మ�$ శ)t జ$�
క�గవØF �. 
 
గృహ�నం� ºు ప�>బ0 ï-��, Ðదర వర e�� ºు- ���?K -. ÈతK వ�?K � ధ�ంØట, - కరÁున
�జన� Ö$�-, �వభ� K ï-��, ,ణ�  'ర� �� Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� >�-�. ఈ సమ$�� సంVన `గ� �
క�గవØF �.
 
అ§á, ఈ సమ$� అంద�� మం � '�. Èంద�� ధన నష��, వృbK వ� వ©ర�ల� సంభవ�, ºు
శ)tu� �ుu� �I  ఆపదల> �� Ö?K -. ఎవ��� !దనల>, త�uల> �గ>ం�, �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (16 /శం 2027  16:38:40 R 15 జన 2028 
03:23:44)  
y-� � �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� Î)వÁున ఆ� 7క ఇబÕ ం��, అ�>నI  ప�� �ర�రu. ధన
నష��, వ� వ?$� Ö9 !�� ఇబÕ ం�� క���.
 
)ఎాణ Äb ఎ>� వW ఉం.�. �ందరW ¼ప� �ØF Èం�-. `చd శ� K వలన È�I  అaక ఆ�చన�
ఇబÕ ం�� �ØF Èం�-. 
 
z¦ !o ప�� Ö$ట �� కష��W అ� ంØ�.
 
క�ల $ం� )శద7 ìఎా�. cz�దన క�గవØF �.  
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (27 /శం 2027  13:04:42 R 3 ;.బ 2028 
15:44:00)  
>¦. తృÎ$ )గహ�� )ప�శ�:౼ మం 'ల� మ�$ ఆ� 7క �భ�. వృbK వ� వ©ర�ల� ధన �భ�,
ఆభరణ�ల È�Y�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ��లత. �ఖ� Áున ప�� �ర�-V§. ÈతK ప�� �డ కలRవ?K §. ఉ·� గ¡Kల>
ప·నI b, �రవ�, ºు- ?aం న �జ$�, ºు> õ-�, మ��బÕ B�I  ïంØtం�.
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ఆzగ� �భ� ఎం� ఉVn హ�� క�� �ం� వ F న ఇబÕ ం�ల� అaగ�ు?K -. ఉనI త ?@ d� )గ�?K -. 
 
శతృdశన�, మనEÞ ంb.
 
�*శ )పgw� క�R Bu.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (2 జన 2028  20:55:03 R 9 O9�  2028 
10:05:31)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (8 జన 2028  19:16:33 R 2 ;.బ 2028 
18:24:20)  
{)>. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆ� 7కపర�W h�ం.�. ºు> ధన �ష$�� మం  దశ,
వ� వ?$�రX> మం  �భ� సంభ�ంచవØF �.
 
గృహ�నం� �ఖ� Áున సం~షణ� జ��, ��త ~గ?f �ు మ�$  లXల� మం  సమg�I  గ.,V-.
మం  వ�?K భరw�, ¡గంద)ద!� � !0, మం  �జన� Ö?K -.
 
సంఘ�� 2� b ï��, �� మం� å ేన�tల� ఎొం�V-. !�� ºు- ��ద g)త Ö?K -, అన� �öK�
��ద� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ��ప¤కం= ఎ>� వW ఉVn హ�W ఉం¥-. వ¡K�భ� త�f B ��సవంతÁున
��త�� గ.పవØF �. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (15 జన 2028  03:23:44 R 13 ;.బ 2028 
16:22:55)  
y-� . తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼వృbK !� ఎార�� కలR వØF �. గృహ�నం� Eంb, ఉనI త పదu�
ల»ంØట> అవ'శ�నI �. )పúతf � ºు ప�� �� Kం  �ుu� �I  �ర�ంØ�.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� తల� öf క�ంÇద-. å ేన�t�, బంÀవర e�� Ölత� F , ºు శ)tతf
dశన�న> �డN .�-.
 

 
ఆzగ�  �భ�, Eoరక, 9నRక �ఖ� �, ధన�భ�, మం  ఉVn హ� క���.
 
 
 
  లX� ఆనంద���p-, «ుతKం ºుద మం  'ల�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (2 ;.బ 2028  18:24:20 R 28 ;.బ 2028 
20:14:48)  
{)>. పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� సమ$�� ���ల� గ.,V-. ఆ� 7కపర�W మం 
'ల�, ధdర Dన hW Ö?K -.
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)పúతf  రంగ పo^� )!RనUౖ Xá ఉÎK-]� 'వ��� అవ'శ� ఉనI �.
 
ఉ·� గ¡Kల> )పÛూష�X, సంఘ�� ఉనI త ?@ §, ºు 9I �t�, ïదp� మ�$ �-u� �� ºు $ం�
చక� Ôన సf ~వ�� ఉం�-.
 
దగ e� !�� సంబంధ hంధ!� � ï-�V§. అన� �öK� సంపర� � ï-��. సంVన `గ� � í� ÈతK
!�� ఇం¤� �ØF ట సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�, - కరÁున �జన�, ధన�భ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (3 ;.బ 2028  15:44:00 R 12 O9�  2028 
16:37:27)  
>¦. d�గవ $ం� )ప�శ�:౼ ºు ��త�� కష�'ల�, ఎాత శ)tuల వలన �� ఇబÕ ం��, ఇం¥,
బ$¥ శ)t వృ�7 త�f B కష���, ºు )పవర Kన� �� 9-N  వ¡Kం�.
 
ºు� Èంద- శ)tuల� ఒక ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
ఆzగ� �® �� )శద7 అవసర�. జf ర�, |b� N  «ుద¬న జrÕ � Bవ��� అవ'శ� ఉనI �.
Èంతమం�� ఉదర సంబంధ zగ��, రక K zగ�� �� సంభ�ంØ�.
 
ఆం·ళన, మనEÞ ంb í>ం.ట జ-��.
 
ఇం�X  ºు® ఒbK0, అ§న !�� ఇం�X  కలRÛులR ఉం.ట> )ప$bI ం�� í� మ�ంత క£� లఎా�
అ��-. �రవ మB� దల> భంగ� క�గ>ం� )పవ� Kంచగల-. 
 
R@BR@ È�Y� �షgల> �ర�W ఉండగల-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (13 ;.బ 2028  16:22:55 R 14 O9�  2028 
13:14:46)  
y-� . చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ºు õ-> సంఘ�� ��వ త�e�. వృbK !� ఎార��
మందగమన� Çం��. ఈ దశ� అనవసర �zధ��/9ట ప¤�ం,� అ§న !���, అa'-ల�� ప��
Bu.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
ఈ దశ� �-Vn హ� క���. ఆzగ�  9వ అవసర�.
 
)పgణ� తలï¤�d, ఆcం న ఫ�త�� దక� u.
 
¨3ర�నంW శ' 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (23 ;.బ 2028  19:22:50 R 8 ఆగ 2029  12:31:59) 

శ� షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ఆ� 7క �భ�న> ��Î$�. ఎాత hi� ÎW ెచద-. ధన� అ�I
îటX$ం� ల»ంØ�. ºు- స@ల�� W�, ఇÜXW� Èనగల-. శ)t జ$�, ఆzగ� �$క�W
ఉండవØF �. ఇం¥, బ$¥ h�ం.�. ® అa'-ల మననI � ఎొం��-. å ేన�t� �ు� Ö$గల-.
Á!�క ��త� Ûు-�ప.�. సంVన� క���. ఈ 'ల�� బంÀ వర e� !- ºు� సం�ష�W
ఉం�-.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (28 ;.బ 2028  19:17:05 R 24 >@ 2028 
15:36:02)  
�-. దశమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� క£� �I  �¡Kం�. ºు- Çడû తన�� ఆ� ?K -. È�I
ప�� ´�K 'నం�న ºు> అసహన�W )పవ� K?K -. EంbW ఉం.ట> )ప$bI ం��, í� అసంతృ K
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 �ుu� �I  �a¡Kం�..
 
ఇం�X  ïదp !��, ఉ·� గ�� ® అa'-ల�� !దనల> �గ>ం� ఉం.ట> )ప$bI ం��. �)గతKW
í�î ºు పద� ఎో4T�È�, �ర!�I  �� ఎో4T�È�, ఇష�� í� �ర )ఎాంVల> బద¾ అuV-.
 
ధన��, ఆ¡Kల� �� �)గతKW 'ఎా.¼!�.
 
Eoరక )శద7 అవసర�,  లXల ఆzగ� భంగ�, కండX జrÕ �, మ�$ 4ంt� N  వం¤� సంభవ�. ఆzగ� �®
)పá� క )శద7 అవసర�, í�î �-Vn హ�, �సn tKవ వం¤� సంభవ�. ºు అ)శద7 వలన ºు  లX�
అdzగ� �న> �� 'గల-. !� ఆzW� �� ©� �ంØÈ¡Kం�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (28 ;.బ 2028  20:14:48 R 28 O9�  2028 
18:21:38)  
{)>. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> కష�'ల�. �� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. శ)tu�
ï-�V-. !� ఎార�లం� ~గ?f �ు� త�uల> ��V-. ºు శ)tuల� ºు కష�� íకఎో§న� ఒక
ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
 లXల�, ~ర� � అనవసర�W 4డవ� �ØF ¼వ�p. �ర )పgw� ర�p Ö¡È�ట మం �, í� ±డల
)ప9ద�న> �� 'వలR వØF �.
 
శoర�® )శద7 అవసర�, í�î అdzగ� �, మనEÞ ంb íకఎోuట, ఆ)tత, భ$� «ుదల�న� క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�లం�, సఘ��� �)గతKW ÛులW�, í� Çడûõ- వØF �.
 
 అనవసర, చరF �,  >� �X   ప¯ అవ'శ� ఉండవవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (9 O9�  2028  10:05:31 R 28 O9�  2028 
13:49:58)  
rÀ. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు ��త�� మం  అ»వృ�7� క��¡Kం�. ఏప� తలï¤�d,
�జ$�� ?a?K -, సంఘ�� ºు �రవ మB� ద� ï��, ?@ § ï-��.
 
ఆ� 7క�భ�, R@BR@ È�Y�, ధన �భ� క���. ��త ~గ?f �ు �ం0 �� ధన �భ� í� అన� �öK వలన
ధన�భ� క���.
 
గృహ�నం� సంVన `గ� �, ºు త�X గరf ప¯ �ధ�W ºు- )పవ�?K -. ºు ఇం�X � !� �జg�� ºు-
ఆదరÞ )ఎా$� అuV-.
 
సజ D�ల� సహ!స� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (12 O9�  2028  16:37:27 R 20 ఏ.<= 2028
 13:25:56)  
>¦. ఐదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� అంత మం  'ల� '�. ధన వ� $� ï-��. �ుత�W ఖ-F  Ö$ట
మం �.
 
సంVన ఆzగ� భంగ�,  లXల ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. ,)t�� ఘర xణ �ుu� �I  �a¡Kం�.
 
శతృuల� �)గతKW ÛులW�, శతృవృ�7 ºు శ)tu� �ుu� �I  మ�ంత క£� ల> �� Ö$ట>
)ప$bI ంÇద-. �-Vn హ�, జf ర� మ�$ ¹రస�W ఉం.ట జ-��.
 
tంత ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. స�న �ధ�W ఔషధ 9వ అవసర�. Èంద�� ��ధ ర'¬న జrÕ �
వØF �. ú;ంÖ ప�B7 ల® అవసర�.
 
ºు� �� అ�¼� 9-N  వ¡Kం�. అనవసరÁున భ$�, Äb, అ§న !రంద�� �ర�W ఉం.ట
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 జ-��. Èంద- అపi� K �ØF Èం¥-. త,N . ప�� ÖR మ��I  క£� ల> �� 'గల-. ఇం�X  !��
ఘరxణల> �ర�W ఉండగల-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (14 O9�  2028  13:14:46 R 13 ఏ.<= 2028 
21:43:56)  
y-� � పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ ºు ® �� )ప~వ� ì,�. మనEÞ ంb నcంØ�. ధన
వ� $�, వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. అa'-ల� అనవసర �zధ�� ïT�Èనవల�.
 
)పúతf �న> సంబంaం న �షg� �ుu� �I  ఇబÕ ం� ïడV§, శ)t వృ�7 క���. 
 
శoర�® )శద7 అవసర�. ఆzగ�  భంగ�, ¼ప� త� eంØÈన వó�. 
 
 సంVన� వలన  ంత, ,)tల� �zధ�, ~B� , ,)tల ఆzగ� � h�ండ�. మనEÞ ంb క-u అ��. Äb
ï-��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (28 O9�  2028  13:49:58 R 12 ఏ.<= 2028
 23:48:15)  
rÀ� పంచమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  క£� లఎా� Ö¡Kం�. ఈ )పá� కÁున 'ల�� ఇం�X � !���,
��త ~గ?f �ు��,  లXల�� !·ప!ద�ల> �గB�. ఎవ��� �-¡W )పవ� KంచB�. అ§న !� దగ eర
మం W మస�¼!�..
 
ఆzగ� భంగ�, ఒం�X  �0ÖR, అdzగ� �న> �� అuV-.
 
 ��త�న> �,N  �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
మనEÞ ంb íక  B>W ఉం�-. ఒం¤ �,N �, అEంb క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��, ��� -7ల> గ.û'ల�, చ�u® మం�ంత )శద7 అవసర�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (28 O9�  2028  18:21:38 R 1 ఆగ 2028 
12:32:24)  
{)>. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �ఖ� �W ఆడ!� వలన ఇబÕ ం�� క���. అన� �öK�
ప�చ$�న> �ర�W ఉం0, ~ర� � చక� W )పవ� KంØట> )ప$bI ంచగల-. ®W {)>. సపKమదశ�
)పgæ¡Kం.ట వలన ఆ.!� ఆzగ� �న> hధ�, అdzగ� �� hధ పడV-. ºు ~ర�  క.,� N , Eoరక
hధ�, మ�$ అEంbW ఉం.ట వం¤ zగ�ల� వ� ధ Çం�tం�.
 

 
ºు Ç.9I �tల వలన ºు> �,N  !¤�Xtంద� ºు- )గ�?K -. అన� �öK 9 I హం ºు> మ�ంత hధ�
�¡Kం�. ఆ.!� త�uల వలన శ)tవృ�7, ఈ సమ$�� మనEÞ ంb í>ం.ట, అలసట మ�$ ¼ప�
వం¤ !¤ వలన ºు- hధ పడV-. ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. రకర'¬న శృంWర సంబంధÁున జrÕ �
Ö$ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �� కలR B� 'ల�. Ç. å ేన�tల>/Ç. ఉ·� గ¡Kల> �ర�W ఉండవó�,
í� !- ºు �జg�� అవz�� క�N ?K -.
 
 అ§á ® అa'-ల వలన í� )పúతf � వలన ºు- �ర�ంపబ.�-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (12 ఏ.<= 2028  23:48:15 R 27 ఏ.<= 2028 
20:19:30)  
rÀ. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼  ఈ దశ �ు)శమ ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఈ దశ 'ర� R�7�, ��త��
అ»వృ�7� ïంఎొ�¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´రK§ ధd»వౄ�7� క��?K §.
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వృbK వ� వ©ర�ల� ºు- చక� W ప� Ö?K -. అ�>నI  వ� వ©ర�� ´�K అ��.
 
ఈ 'ల�� సంఘ�� ºు> మం  õ- వ¡Kం�, ºు Ñ� ï-�tం�.
 
ఆzW� »వృ�7, EంÎ$తÁున �వన�, అ§á Èంద�� శ)tuల అ»వృ�7, క£� � సంభ�ంØ�.
 
ధనవ� $�® �� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
)ప9ద� ఎొం  ఉనI  ప�ల> �ర�W ఉండవó�. 
 
 అdzగ� �/ఒం¤ �0 వలన ºు- ఇబÕ ం�ల> �� అ��-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (13 ఏ.<= 2028  21:43:56 R 14 [ు 2028 
18:36:24)  
y-� � షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� ఏ ప� ÖRd కలR వØF �. 'ర� �� R�7ంØ�. ధన �భ�,
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��, మం  నడవ0క క���-.
 
ఉనI త పద� ల»ంØ�. ® అa'-ల� Ûు,N  ఎొందగల-.
 
శ)tతf � నcంØ�, ఆzగ�  �భ�, గృహ�నం� �� అంద- ఆzగ� �W ఉం�-.
 
 ® అa'-ల� సంబం�� Ûు�- పడగలu. 
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (20 ఏ.<= 2028  13:25:56 R 31 [ు 2028 
00:23:49)  
>¦. ఆరవ ఇంట )ప�శ�:౼ మం  'ల� వ F ం�. ధdర Dన, ��Áన BÜX, ఆభరw� గ0ంØట,
ఇ�ప/బంW- వర K>ల> అ�¼� �ధ�W ధd�$�, ఉ·� గ¡Kల> ఎ�- ì¡KనI  ఉనI త పద� మ�$
�రవ� అ»¡Kం�. 'ర�  R�&, అ�I  'ర� �� �ర�-�.
 
ఆ� 7క �భ� వలన ¡ఖ సం�£ల� ఆనంద�W ఉం�-. మ� <ర� �� Ûుల� EంbవంతÁున ��త��
గడపగల-.
 
శ)t జ$�, ఎాత ఘర xణ� �ల�V§. ºు- ¼-� Ê¡�  >� >ం= Î-N  ºు Á, ల»¡Kం�. ºు శ)tu�
)పక� > త,N >ం¥-, త�f B ºు> �జ$� ల»¡Kం�. సంఘ�� మ�ంత �రవ� ల»ం , మ�ంత
అa'ర� Ç�§?K -. Èంతమం� ºు� �నధB� � Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ంTం�, ఒం¤� వ F న జrÕ ల¹I  �రమuV§.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (27 ఏ.<= 2028  20:19:30 R 5 >@ 2028 
17:02:01)  
rÀ. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  ఇబÕ ం�� �� Ö¡Kం�. అdzగ� �, ఒం¤ �,N �, Eoరక
hధల� క��ంØ�.
 
మనEÞ ంb íక అలసట> �� 'గల-. త�f B ఇం�X  అ§న!�� �v�� �ØF >ం¥-. ~B�   లXల�
!·ప!ద�ల> )V�వf B�. అనవసర, �షgల� తల��F  ఇబÕ ం�ల> �� '>ండ ఉం¯టTX
)పవ� Kం��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��/అడûం>�, )పgw� అ�>నI  ఫ�Vల� ఇవf u, మ�$ ఇబÕ ం�
కర�W ఉం.�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (14 [ు 2028  18:36:24 R 15 >? 2028 
01:13:35)  
y-� � సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ఇబÕ ం�� �0న )పgw� వృbK వ� వ©ర�ల మంద గమన�, ®
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 అa'-ల��, ?¤ ఉ·� గ¡@ల�� అనవసర�W 4డవ� ïT�ÈనB�.
 
 �� �)గతK అవసర�, í�î �తన శ)tతf � క���.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�¼�  >� �, భ�ష� tK �ర ]gల® ఆశ వ��>ం¥-, అ�>నI  ప�� �ర�రu.
 
~ర� /భర K అdzగ� � �ుu� �I  >�¡Kం�. ºు ఆzగ� � �� �æంØ�. ఉదర ¼శ !� À�, ఆ©ర
�ష$�� �)గతK ?¤ంచవó�. ఆzగ�  భంగ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �g 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (24 [ు 2028  15:12:48 R 4 ;.బ 2030 
13:05:23)  
BËu �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆ� 7క�W, Eoరక�W, సంఘపర�W ఇబÕ ం��
క�గవØF �. �ుత�W ఖ-F  Ö$ట మం �. అ�¼� ఖ-F �, pంగతన� జరగవØF �.
 
శoర�® �)గతK అవసర�, అ'ల �జన�, బ$ట �జన� Ö$ట ప�� B�. �)త�ల> ©�, ~గ?f �ు
ఆzగ�  భంగ� క�గవØF �.
 
¼-� Ê¡� కలR Bu. బంÀ వర e� !�� �zధ��, !·ప!ద�� ప�� Bu. 
 
 ��త ~గ?f �ు� �� �zధ� సంభ�ంØ�. Ç. వ� సdల>, Çడû ప�ల> �ర�W ఉం.ట మం �.
 
¨3ర�నంW hi 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (24 [ు 2028  15:12:48 R 4 ;.బ 2030 
13:05:23)  
Êtu అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ )ప~వ�Ö ºు- అdzగ� �� hధ ప.�-. 'uన, ఆzగ� �®
)పá� క )శద7 వ�ం  �)గతKW ÛులW�. ఈ దశ� �� zగ�� Bవ��� అవ'శ��నI �. జf ర�, ఒం¤
�,N �, శoర�� ��ధ ~Wల> Î)వÁున � N  క�గవØF �.
 
మనEÞ ంb ´� KW ¼�N V-. గృహ�నం� జ��న ఒక Çడûప� �ుu� �I  hధ> �� Ö¡Kం�..
 
�ుత�W ఖ-F  ïట�వó�. 
 
Ç. ప�ల> �ర�W ఉం��. í� ºు® త�న దండన జరగవØF �. సం> త r�7� ప�Ö$ట వలన
సంఘ�� అపi� K ఎొం�V-.
 
అ§á చం)ద)గహ బల�Ö ºు� Èంతమం�� మం  'ల� మ�$ మం  ��త�� గ.,V-.
,ణ� 'ర� �� Ö$ట�, మం  ప�ర 7�� ú;ంØట� ºు ¼�క ï-��.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (31 [ు 2028  00:23:49 R 12 >@ 2028 
15:15:20)  
>¦. ఏడవ ఇంట )ప�శ�:౼ ��త ~గ?f �ు�, అ§న !�i, ºు>  ఆzగ�  భంగ� వలన ºు మనEÞ ంb క-u
అutం�.
 
 ºు> ¹రస�W ఉం0, కండX జrÕ �, క., � N , |Î � N  వం¤ !¤� ఇబÕ ం�� పడV-. ºు ��త
~గ?f �ు ఆzగ� �� �)గతKW ì¡¼వó�. ºు ఇదp� మధ�  మనEÞ ంb íక �� వ� ధ Çం�V-.
 

 
ఒక మం  వ� � K� �zధ� �ØF Èం¥-. ��త ~గ?f �ు� v�»)ఎా$�ల� అనవసర�W ఘర xణల>
�గ>ం� �ర�W ఉండవó�. í�î అ� ïదp ïదp త�uల> �� Î$�. å ేన�tల�, అ§న !��
EంbW )పవ� Kం��, సంVన� ºు® *f ష� ïంØ>ం¥-. ºు- సంVన�® Ðదర వర e�ల� �-¡W
వ� వహ�?K -.
 
ఖ-F ® 'సK �)గతK వ�ంచగల-. Èంద- అనవసర�W ఎోMల> ఖ-F  ÖR, t��  నష�ఎోV-. �ుత�W ఖ-F
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 Ög�. స�న 'ల�� మం  ప�ర 7�� ú;ం , చక� Ôన వ�?K � ధ�ం��. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (15 >? 2028  01:13:35 R 16 >@ 2028 
12:06:05)  
y-� � అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� అంత మం � '�. ధన, ఆzగ�  నషe�, అనవసర ఖ-F �
తగu.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ�¼�  >� �, ® అa'-ల� సమనf $� ఎా¤ం��.
 
గృహ�� 9ట ప¤�ం,ల వలన కలహ��, బంÀuల� మ�$ శ)tuల� అనవసర �zధ�� ప�� Bu.
 
Eoరక ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. అనవసర భ$�, Äb క���. మనEÞ ంb కరu అ��. )ప9��
È� �ØF >ం¥-. బంÀవర e�� ఒక� �ష$� �ుu� �I  ha¡Kం�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (5 >@ 2028  17:02:01 R 21 >@ 2028 
14:38:03)  
rÀ. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ 'ర�  R�7, ధన�భ�� క��ంØ�. ఏప� తలï¤�d జ$�
R�7ంØ�. ధdర Dన, ధన�భ� క���.
 
మం  �వనJ�� అ�భ�?K -.  లX� �� ºు ఆనంద�న> ·హదపడV-.
 
 సంVన `గ� వలన ºు- మ�ంత ఆనంద�W ఉం�-. ºు  లX� �� ఆనంద�W ఉం�-.
 
ఈ సమ$�� ºు- �� చ�iW ఉం¥-. మం  r�7�, ���W వ� వహ�ం , స�న �ర ]g�
Î¡>ం¥-.  
 
శ)tdశన� క���. !- ºు �¤� తT�¼í-. ��� �. అంద� సహ`గ� ల»¡Kం�.
 
అ§á ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అనవసర, భgల> �� '>ం�, మ� �బÕ ర�� ÛులW�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (12 >@ 2028  15:15:20 R 26 ఆగ 2028 
20:17:34)  
>¦. ఎ��ుదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> �� )ప9దకరÁున దశ. ఇ� ºు ��త�® ఆzగ� �® ��
ఒbK0 �¡Kం�. Ç. వ� సdల> �ర�W ఉం0, ఆzగ� �� 'ఎా.¼గల-. Èంద�� రక K సంబంధÁున !� À�
క���. 
 
ఈ సమ$�� 9రw$ధ�ల �ం0, శ)tuల �ం0 �ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచవó�. ��V��
)ప9ద� !¤íX ప�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
ధన వ� $�® �ర ì, అవసర�. �)గతKW వ� వహ�ంచకఎో§న ±డల �� నష�ఎోu�-. rుణ��
Ö$>ం� �)గతK పడగల-.
 
Ö$ వృtKల$ం� మం  కృÆ ÖRన, అ�>నI  ప�� �ర�-�. మ� �బÕ ర�� ప� Ög�. వృbK
$ం� �)గతKW Ûుస�, అపi� K �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
ºు� �� మం� �*శ g)తల> Û> X, Èంత 'ల� ºు >Tంబ�న> �ర�W ఉండవలR వ¡Kం�. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (16 >@ 2028  12:06:05 R 16 ఆగ 2028 
20:28:23)  
y-� � నవమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� కలR B�. అప�ంద�, ?@ న చలన�, మనEÞ ంb pరక�.
 
వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. �Bశ క���, í�ఎో� అప�ంద�, c^� అ�భ�ంt-,
)ప9�ల> �ర�W ఉం.ట మం �
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ºు> BవలRన ఎాత hi� Bu. ధన నష��, అనవసర ఖ-F � వల�. �-uల� అ»)ఎా$ v��,
గృహ�నం� కలహ��, å ేన�tల� Áర� క�గవØF �.
 
ఆzగ� ® )శద7 ìపగల-, ¹రస� సంభ�ంØ�, మనEÞ ంb ఉండ�.
 
అ§నపN ¤�, మం  ప�� Ö$ట> )ప$bI ంÇద-, )పgw� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (21 >@ 2028  14:38:03 R 5 ఆగ 2028 
07:40:58)  
rÀ. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� rÀ. ºు ±ుక�  నవమ ఇంట �f B )పgణ� Ö$�.
త�f B ºు- జrÕ � ÖR hధ� ప.�-. ఈ )పá� క దశ వలన ºు వృbK వ� వ©ర�ల� అడûం>� మ�$
ఇబÕ ం�� క���. వృbK వ� వ©ర�ల� Çడûõ- B>ం� ఉం¯ం�> )ప$bI ంచవó�. í�î �� hధ
పడవలR ఉంTం�.
 
ఏ�d ప� Ö9 �ం� స�న �)గతK Î¡È� ప� Ö$వó�.
 
�� 'రణ�ల వలన ప� ఒbK0, మనEÞ ంb í>నI TX అ� ¡Kం�.
 
ఈ దశ� ºు> శ)tu� ఆపదల� �?K -. 'uన, �)గతK అవసర�. ఇం�X  !�� మ�$ బంÀuల�
!·ప!ద�ల> �గB�, í� కలహ�� జ-�ట> �� Î$�.
 
ఈ 'ల�� ºు- �� ¼ప�W ఉం0, అ�I ం¥ త,N � ఎంØM ఉం¥-, ఏప� తలï¤�d, ఎ>� వW
)శ�ుంచక తపN �. '�, ప�$ం� ఇష�� íకºు- ప� Ö$-.
 
�ర )పgణ�ల� !§� �$ట మం �, í�î అ� అ�>నI  ఫ�త�ల� ఇవf u మ�$
ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. b� bం0® )శద7 వ�ం  మ� �బÕ ర�� Ûులగవó�.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (24 >@ 2028  15:36:02 R 26 /శం 2028 
13:39:33)  
�-. ఏ'దశ�న )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ఉ·� గ�� ఉనI త పద�,
!� ఎార�� �భ�, ఉనI త ?@ § ల»?K §. సంఘ�� �� �రవ మB� ద� ï-�V§. మం 
సమ$�, Eoరక�W, 9నRక�W చక� W ఉం0, అంద- �ుu� �I  �� KంÖ �ధ�W )పవ� K?K -. å ేన�tల
�ం0, అ§న !� �ం0 �భ�, శ)t dశన� క���. 
 
�వ 'ర� �ల ºుద )శద7 ï-�tం�. ఎలX,N . �వ  ంతన Ö$ట వలన శ� K ల»¡Kం�.
 
ï> X'� !�� �!హ�, �!�tల> సంVన `గ� �, Èంద�� అన� �öK� శృంWర� సంభ�ంØ�. 
 
ఆ� 7క�W h�ం0, స@ల�, ఆభరw�, !హd�, వ¡Kuల È�Y�, ��సవంతÁున ��త� గ.,�-.
ఆzగ�  �భ� మ�$ EంbW ఉం.ట జ-గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (1 ఆగ 2028  12:32:24 R 31 ఆగ 2028 
21:33:52)  
{)>. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ºు> ��, ÖRన జrÕ ల�
నం0 á-È�, ఆzగ� �W ఉం¥-. ఇ�XW�, స@ల�W� È�Y� Ö$ట> )ప$bI ?K -.
 
ï> X'� అhÕ §� í� అ� � §� మం  సంబంధ� >�-�, త�f B ºు ��త��� )ప�cంÖ ~గ?f �ు
వలన అదృష�� కలR వ¡Kం�. ఈ సమ$�� {)>. ºు )పధమ )గహ�� ఉనI  చం)�� �ం0
)పgæ?K .. �� )ప~వ� Öత అందÁున $వb� ప�చ$� ï-గవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�.
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 ��� -7� చ�u� Bæ?K -. ºు ���áటల� అంద- �� Kం  �ుu� �I  �రవ మB� దల� �ంÇtKV-.
 
వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ§న!-, å ేన�t� ºు> !� ఎార�� స©$� Ö?K -.
)పúతf రంగ�� ఉనI  ±డల ® అa'-ల� క�9 అవ'శ� ఉం�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (5 ఆగ 2028  07:40:58 R 23 ఆగ 2028 
13:24:32)  
rÀ. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మèX ºు> మం  z¦�I  �¡Kం�. ºు- సం�ష�W ఉం�-.
'ర� R�7 వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ�>నI  సమయం� ºు- అ�I  ప�� చక� �డV-.
 
గృహ�నం� ఆనంద�, సజ D�ల� సహ!స�, అన� �öK ప�చ$�, ఆనంద�, �� వలన �హ� క���.
 
ఆ� 7క�W ఈ 'ల� స�అ§న�. ºు- అ�>నI � ?aం , ధdర Dd Ö$�-.
 
సంఘ�� ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �రవ�ఎొం�, మB� ద� ï-��. మ�ంత ఉVn హ�W ఎా}e �,
సంఘ9వ Ö?K -.
 
మనEÞ ంbW ఉం�-. శ)tdశన�� క��, ºు- Eంb వంతÁున ��త�� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (16 ఆగ 2028  20:28:23 R 16 9: � 2028 
20:21:09)  
y-� � దశమ�నం� )ప�శ�:౼ఇ� మం  'ల�. ఆ� 7క �భ��, ఉనI త పదu�, 'ర� R�7
సంభ�ంØ�.
 
ఉనI త పద� సంఎా�ంt-. ® అa'-ల Ûు,N  మ�$ మం  అవ'E� క���.
 
ఏ� Öప¤�d కలR వØF �. ఏ 'ర� � తలï¤�d కలR వØF �.
 
సంఘ�� మ��I  hధ� త� సంఎా�?K -. �రవ మB� ద� ï-��. å ేన�tల అ»వృ�7, అ§న !��
�య� �, ® !� �ం0 Ûు,N , అ�¼� ధన�భ� క�గవØF �.
 
ఆzW� »వృ�7, «ుతK� ºుద మం  ఆనంద�$కÁున 'ల� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (23 ఆగ 2028  13:24:32 R 30 అE� 2028 
08:29:40)  
rÀ. ఏ'దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� 'ర� R�7 మ�$ ధన�భ�, అ�I  îటX �ం0 ºు> ధన�
అం��. వృbK వ� వ©ర�ల��, �జ��తం�� ధన �భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల> మం  'ల�,
అ�I ం¥ జ$�, Ö$ ప�$ం� ఉÎK-]� అuV-. 
 

 
ఆzగ� � h�ంTం�, Eంb �వన�� గ.,V-, అంద�� å ేన©~వ�� Ûు��V-.
 
గృహ�నం� Eంb, గృహ�� ఆనంద�, {భ!ర K �ం¥-, వ¡K �భ�, �ఖ� Áున �వన�� గ.,V-.
 
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��. అన� �öK ప�చ$�, ºు సf ~వ� వలన అంద- ºు వదp Ö-V-.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (26 ఆగ 2028  20:17:34 R 14 అE� 2028 
10:21:36)  
>¦. ��ు� దవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ 'ల�� అdzగ� �న> �� అuV-. ఒం¤ �,N �, zWల� hధ
పడV-, Eoరక శ� K నcం , ¹రస�W ఉం¥-. 9రw$�ల వలన ðబÕ త��ట జ-��.
 
ఎ>� వW 9నRక�W వ� ధ Çం�V-. *Eంతర 'స� వలన కష�'ల�న> �� అuV-.
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ఆ� 7క�W �)గతK పడ� ±డల న£� ల ఎాలవV-.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� కÆ�ం  ప� Ö$ట $ం� �)గతK  అవసర�. Èంద�� ఇష��í� ప� Ö$వలR
వ¡Kం�, కÆ�ం  ప�Ö$ట వలన మం  õ-, �రవ� ల»¡Kం�.
 
ఇం�X  Eంత�W ÛులW�, ఇం�X  ఉనI  శ)tuల® ఏ క�I జR ఉం��. ºు� Èంద- �b �-ద7Áున Çడû
ప�� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (31 ఆగ 2028  21:33:52 R 27 9: � 2028 
17:13:28)  
{)>. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �తన వ�?K �, Eoరక �ఖ� �, వ¡K�భ� మ�$ సం�ష�
క�గవØF �.
 
ధన �భ� మ�$ ఆభరwల È�Y�, !� ఎార�� కలRవ F , అ�>నI  �భ�� గ0?K -.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�>నI  �ధ�న �భ�� గ0?K -.
 
చ�u� జ$�, ఆzగ� � h�ండగల�.
 
గృహ�నం� Ðదర వర e� ��ïనI . íనంతW ºు� మం W వ� వహ�?K -. గృహ�నం� {భ'ర� ��,
tంత �!హ�® �ర ]మ� Î¡Èం¥-. ఈ సమ$�� ºు- తల న వ� � K� సంబంధ� >�� త�f
అదృష�� కలR వ¡Kం�.
 
సంఘప-W ఇ� ºు> మం  'ల�. �తన å ేన�tల ప�చ$�, �వ ÖతనÁ, «ు�eì,V-.
సంKత/ )త రంగ�® ºు- ÖRన మం  ప�ల� �� Kం  సంఘ�� మం  i� K ల»¡Kం�.
 
'ర� R�7 మ�$ శ)tdశన�, చరF � ఫ�?K §. ºు- ఏ చరF ® 9¥X 0d �జ$� ?a?K -. �ర
)పgw� Ö$��� ��కంజ�?K -.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (16 9: � 2028  20:21:09 R 17 అE� 2028 
08:15:09)  
y-� � ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ధd�$�, సంఘ�� i� K�, ఆ� 7'»వృ�7� ïంØ�.
 
ఈ దశ ఉనI త పదu� ?aంØట> మం �. వృbK వ� వ©ర�ల� ºు ?@ న� ï-��, ® అa'-ల
Ûు,N � ఎొందగల-.
 
ఆzW� »వృ�7 మ�$ గృహ�నం� ¡ఖEంt�, ఆనందమ$�W ఉండవØF �.
 
గృహ�నం� {భ'ర� �� మ�ంత ఆనంద�� ఇØF �.  ం0 వంట� ఆcంÇద-.
 
«ుతK� ºుద మం  'లమ� ÇపN వØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (27 9: � 2028  17:13:28 R 23 అE� 2028 
01:30:43)  
{)>. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  9నRక �దన>, శoర ఒbK0� �� Ö¡Kం�. Eoరక�W
ఆzగ� � h�ం.�.
 
ఆ� 7క�W �� కలR B�. rుw� ÖయB�. í�î అ� �ుu� �I  �a?K §.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-. ఎవ��� అనవసర, చరF �, త�u� ÖయB�, అ� ºు> మ�ంత
శ)tతf �� ïంØV§. సంఘ�� అపi� K క�Ã ఏ ప� ÖయB�.
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బంÀuల��, ~ర� �� మ�$ ఇతర �öKల�� �)గతKW ÛులW�, í� అనవసర, అ�9d� క�� మ�ంత
శ)tతf � ï-��. Á!�క ��త� చక� W ఉం�లం= ~ర� � అనవసర�W 4డవ� ïT�¼B�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ® అa'-ల వలన W�, )పúతf � �ం0W� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. అ�>నI  ప�
�ర�ర��� ఎ>� W )శ�ుం��.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (14 అE� 2028  10:21:36 R 8 /శం 2028 
22:21:01)  
>¦. పదవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఇ� ఇబÕ ం�న దశ. ºు- �� ఇక� టX> ��V-. ® అaక-� ºు® �-¡W
)పవ� K?K -, అ�>నI  ప�� �ర�రu, hధ� ఎొం�V-. '� ఆఖ� ��ష�� Ö$ప�� �జg�I
?a?K -. Ö$ వృbK వ� వ©ర�� ఇంత> �ం� í� �ధ�W చక� W ప� Ö?K -. �తన వృbK�
ÖపడV-.
 
ఈ దశ ºు> మం  õ-�, �రవ��, పద��, హ>� � )ప?a¡Kం�. ® అa'-ల మనI న�, å ేనహ వృ�7
క���.
 
ºు ��త�� మం  2� b వలన ÈతK å ేన�t� ల»?K -.
 
ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. ú;ంØ ప�ర 7�ల® �)గతK వ�ం , 9నRక�W చక� W Ûులగవó�.
 
శ)tజ$�, ºు hధ� ���నTX అ� ¡Kం�. '�, శ)tuల� త>� వW అంచd �$>ం�,
9రw$ధ�ల> �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (17 అE� 2028  08:15:09 R 16 నవ 2028 
08:01:24)  
y-� � �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ధ నష�� క���, ఆ� 7క �షgల� �)గతKW వ� వహ�ంచవó�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �)గతKW ® అa'-ల� మస� Èనవó�. ® అa'-ల వలన  >� �, ºు- ÖRన
ప�� అa'-� ÛుచF -. అEంb Çందవల�. వృbK వ� వ©ర�ల� మ��బÕ ర� అవసర�. 
 
uర K 9ê� �X  ప� Ö9 !�� ఈ దశ కలRB�. �� �)గతK అవసర�.  
 
సంఘ�� అ)ప�ష}�, అa'-ల��, ఇత-ల�� తగ�.
 
 �ర )పgణ�� Ö$వలR వØF �. '�, అ�>నI  ఫ�త�� ఇవf u.
 
 �)గతKW ÛులW�, )ప9ద�ల> VuనI �.
 
ºు మ�$ >Tంబ ఆzగ� �న> భంగ� !¤�X�. గృహ�� Eంb భ)దతల> �,N  !¤�X�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (23 అE� 2028  01:30:43 R 16 నవ 2028 
15:05:01)  
{)>. ఏ'దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ సమ$�� ÖRన అ,N ల¹I  Î�ఎో§ ఆ� 7క ర^ణ ల»¡Kం�. ఆ� 7క
ప�R@b Ûు-గవ¥�� 'రణ� ల»¡Kం�.
 
ఈ దశ� తల న ప�� �ర��, 'ర� R�7, ºు పరపb ï-��, సంఘ�� ప�>బ0 �� ï-��.
 
ºు- వ¡K ఔ�ర� �ల®, ��ద�న>, మం W ú;ంØట>, ��Áన ఆభరw� È�Y� Ö$ట$ం�
)శద7 వ�?K -.ఇÜX సంఎా�ంØ>ం�మ� ఆ�చన వ¡Kం�.
 
సంఘపర�W మం  'ల�. అంద� మనI న�, సహ`గ� ల»?K §.
 
అన� �öK ప�చ$� క���, Á!�క ��త� చక� W ?��.
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¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (30 అE� 2028  08:29:40 R 17 నవ 2028 
18:45:03)  
rÀ. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఖ-F � ï-��, ¡ఖవంతÁున ��V�� అ�>నI  ��కనI  ఎ>� వ
ఖ-F  Ö$వలR వ¡Kం�. Çడû ప�ల> �ర�W ఉండవó�, í�î ధన నష��, అ�>నI  ప�� ´�K
Ö$ట> ఎ>� వW )శ�ుంచవలR వ¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉండగల-, సంఘ�� అపi� K వÖF  ప�� Ö$వల�. �� 'రణ�ల వలన ºు-
వ� ధ Çం�V-, అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-. 
 
అలసట, Äb క��tం�. �-Vn హ�� ��త�� గ.,V-. �ర� KW ఉం¥-.
 
*�®d ఇష�� ఉండ�, జf ర�� hధప0, ¹రస�� వ� ధ Çం�V-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (16 నవ 2028  08:01:24 R 15 /శం 2028  22:40:26)  
y-� . లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు వృbK మ�$ ��త�� మం  )ప~వ� ì,�. స@ల
9-N �, అa'-ల� 9ట ప¤�ం,�, ఇబÕ ం��, వృbK �షgల� )పá� క )శద7 అవసర�. 
 
ఏ�d ప� తలï¤�d, ఎ>� వ )శ�ుం��, �ర )పgw� సంభ�ంØ�, '� ఫ�త� \న� �, �-Vn హ�,
 
ఆzగ� �® అaక )శద7 ìఎా�. కÜX, |Î మ�$ ఉదర సంబంధ zగ�� క���. అనవసరÁున ఉ*f గ��
)ఎాwంతకమ� ప�� ఈ 'ల�� తలïట��డ�.
 
గృహస@ ��త�� కలహ��, Á!�క ��త��  >� �, అEంb, 9ట ప¤�ం,� «ుతKం ºుద ఈ 'ల��
Eంb క-u అutం�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (16 నవ 2028  15:05:01 R 10 /శం 2028 
18:56:55)  
{)>. �f దశ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు)శమ ఫ�త�ల�ØF �. ఎంత ధన �భ�నI � మz Ö�K
అంá ఖ-F  Ö?K -. �*Ígన� ÖR అనవసర, ఖ-F � Ö?K -.
 
ఈ దశ� Èంత మం , Èంత Ç. 9-N � సంభ�ంØ�. ఒం�X  pంగతన� జ-�ట> అవ'శ� ఉనI �.
'u� త� �)గతK అవసర�.
 
అ§á గృహ�నం� ¡ఖEంt�, �!�t� శృంWరవంతÁున ��త�� గ.,V-.
 
å ేన�t� �రవ�W వ� వహ�ం , ºు> ఎం� �ు� Ö?K -.
 
9రw$ధ�ల>, అప� tల> �ర�W ఉం��. వ� వ?$�రX> నష�� వÖF  yచన� ఉనI �. 'uన
త� �)గతK అవసర�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (17 నవ 2028  18:45:03 R 6 /శం 2028  22:03:32)  
rÀ� లగI  )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు ��త�� Çడû ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఇ� �ుu� �I  క£� లఎాల> �� ÖR ఒక�
�ంద ఇష�� í>dI  ప� Ö9టTX Ö¡Kం�. ºు> అంద- ఎ�- b-�V-. ఎవ��� �zధ� B>ం�
�ర�W ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-. ఇత-ల ��� ఎో>ండ ºు ప� ÖyK  ఉం.ట> )ప$bI ంచగల-.
 
�ుత�W ఖ-F  Ö$ట> )ప$bI ం��, అనవసర, ఖ-F  �ుu� �I  న£� eల�� �.tం�.
 
Ç. సహ!స� ºు> ©�� క��¡Kం�. అ§న !�� మం W )పవ� Kం��. ºు Ç. )పవర Kన ºు బంÀ వర e�
�ం0 శ)tVf �I  ïంØtం�. Ç. å ేనహ�న>, ¼-� వ� వ©ర�ల> �ర�W ఉండగల-. అపi� K �ÖF
ప�� Ö$>ం� ఉండ¥�� )ప$bI ంచగల-. మం  పద7b� న.Øట> )ప$bI ంచం0.
 
ఆఖ� ��ష�� Ö9 ప�ల� అ�¼� 9-N � సంభ�ంØ�. �1 *శ�� ఉనI !�� È�I  ఇబÕ ం��
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 క���. గృహ�నం� {భ'ర� �� జ� ంØన,. ఇబÕ ం��/అడûం>� క���. tంత
�ష$���, tంత!� �ష$��� �� �)గతK అవసర�. అ�¼� ©� ºు>, ºు >Tంబ�న>
క��ట> అవ'శ� ఉం�. )పgwల> �ర�W ఉండగల-. )పgw� ఆcం న ఫ�Vల�, ఆనంద��
ఇవf íu.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (6 /శం 2028  22:03:32 R 26 /శం 2028 
22:15:04)  
rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (8 /శం 2028  22:21:01 R 28 >@ 2029 
22:52:04)  
>¦. పదÈండవ ఇంట )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు>, ºు >Tంబ�న> సం�ష��ØF �. R@BR@, Ö$ వృtKల
$ం� ధన�భ� క���. Èంద- Ðదర వర e�ల �ం0 �� ధన�భ�� ఎొం�V-. ఉ·� గ¡Kల>
మం  సమ$�. ºు� Èంద�� Bబ0� ï-�దల, ఉనI త పద� ల»ంØ�. అ� '>ం� అ�>నI  ప��
´�K మ�ంత �భ�� గ0ంt-.
 
ఇం¥ బ$ట ��త�� Ûు-�దల, సంఘ�� మం õ-, �రవ� క���. ºు- మం  i� K� గ0ం ,
4పN !ర��-.
 
Èంద�� సంVd»వౄ�7 క��, ఇం�X  సం�ష�, ఆనంద� క���. ºు >9-�, Ðద-� మ�ంత
ఆనంద��ÇF ద-.
 
మం  ప�ర 7�ల� ú;ంØ�-, �)గతKW ఆzగ� �� 'ఎా.Èం�-. మ��బÕ ర���, భ$�
í>ం�� ��త� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 .పధమB ఉంX8 (10 /శం 2028  18:56:55 R 3 జన 2029  18:30:06)  
{)>. లగI �నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> వ¡K �ఖ� �� క�గ|$�. ºు ��త�� � 9-N �
సంభవ�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� ల»¡Kం�. Èంత మం�� సంVన`గ� �, సంఘ�� ÈతK వ� >Kల
ప�చ$��, అన� �öK ప�చ$�, బలట అంద- �ుu� �I  �ర�?K -, ºు ?@ § ï-��, ��సవంతÁున
��త�, ����, - కరÁున �జన )ఎా K, ఖo�న వ¡Ku� È�Y� Ö?K -. వ�?K భరw�,
¡గంధ)దవ� ��, అలంకరణ ?9)� మ�$ !హdల È�Y� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆ� 7క�W h�ం.�.
 
 ఆ� 7కపర�W ºు- �లp>� >ం¥-. మం 'ల�.
 
��� -7ల> మం  దశ, చ�uల� Bæ?K -.
 
శ)tuల �ం0 )పgద�నI �. Ç. వ� సన�ల>, Ç. å ేన�tల> �ర�W ఉండవó�. 
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (15 /శం 2028  22:40:26 R 14 జన 2029 
09:26:28)  
y-� � �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� Î)వÁున ఆ� 7క ఇబÕ ం��, అ�>నI  ప�� �ర�రu. ధన
నష��, వ� వ?$� Ö9 !�� ఇబÕ ం�� క���.
 
)ఎాణ Äb ఎ>� వW ఉం.�. �ందరW ¼ప� �ØF Èం�-. `చd శ� K వలన È�I  అaక ఆ�చన�
ఇబÕ ం�� �ØF Èం�-. 
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z¦ !o ప�� Ö$ట �� కష��W అ� ంØ�.
 
క�ల $ం� )శద7 ìఎా�. cz�దన క�గవØF �.  
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (26 /శం 2028  13:39:33 R 29 O9�  2029 
14:31:58)  
�-. �f దశ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఖ-F � Ö$�-. ధన వ� $� ఎ>� వW Ö?K -. !� ఎాB� Ö$ట
కష�తర�, �ఖ� �W ప{u� ఎా�ంÖ !� !� ఎార�� క£� � ఎ>� వ.
 
అ§á Èంద- ,ణ�  'ర� ��, {భ'ర� �ల> ధన� ఖ-F  Ö?K -. �ర )పgw� Ö?K -. ఈ
సమ$�� సf )Wమ�న>, సంVd�� �ర�W ఉం0 గడపవలR వ¡Kం�.
 
ఉ·� గ�� ఉనI  !- ప� $ం� �)గతKW ఉం.ట అవసర�, í� ఉ·� �న>  నష�� !¤íX )ప9ద�
ఉం�.
 
ఈ సమ$�� ºు- �ంతW )పవ� K?K -.
 
9నRక�W, Eoరక�W అdzగ� �, ��$� hధ, భ$�� గ.,V-. )ఎాw�� ©� �ÖF  ఏ ప�
Ö$B�.
 
అ§న !���, అంద��� ºు- ÇడûW వ� వహ�?K -. ºు� Èంత సమg�� మం తన� నc¡Kం�.
 
సంఘ��� !- ºు> ఎ�- b-�V-. అపi� K సంభ�¡Kం�. Ç. ప�ల> �ర�W ఉండగల-. Èంద��
ధన �భ�, త�f B !హన È�Y� సంభ�ంచవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (26 /శం 2028  22:15:04 R 18 జన 2029 
06:40:28)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (3 జన 2029  18:30:06 R 27 జన 2029 
16:47:35)  
{)>. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �� �~�I  �¡Kం�. ఈ దశ� గృహ�నం� ºు ��త
~గ?f �ు��, >Tంబ సú� ల�� చక� W ఆనం�?K -. Èంద�� సంVన `గ�నI �.
 
ఆ� 7క పర�W h�ం.�. మ�$ గృహ�నం� ప�R@b ధన �ష$�� Ûు-� అ��. ��Áన వ¡Ku�
మ�$ వ)జ�� �� È�Y� Ö?K -. సంKత� మ�$  )త íఖన�నం� మ>� వ ï-��, ®
అa'-ల  �ం0 í� )పúతf � వలన ºు> �రవ�/మనI న� ఎొం�ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
 ఆzగ� � h�ం.�, Eoరక �ఖ� � కలగవØF �.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (14 జన 2029  09:26:28 R 12 ;.బ 2029 
22:28:24)  
y-� . తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼వృbK !� ఎార�� కలR వØF �. గృహ�నం� Eంb, ఉనI త పదu�
ల»ంØట> అవ'శ�నI �. )పúతf � ºు ప�� �� Kం  �ుu� �I  �ర�ంØ�.
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సంఘ�� మ��I  hధ� తల� öf క�ంÇద-. å ేన�t�, బంÀవర e�� Ölత� F , ºు శ)tతf
dశన�న> �డN .�-.
 

 
ఆzగ�  �భ�, Eoరక, 9నRక �ఖ� �, ధన�భ�, మం  ఉVn హ� క���.
 
 
 
  లX� ఆనంద���p-, «ుతKం ºుద మం  'ల�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 5p ¯| Zవ�B ఉంX8 (18 జన 2029  06:40:28 R 8 ;.బ 2029 
17:12:35)  
rÀ. �f Î$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> మం �. ఆ� 7క �భ��ØF �. వ)�ల వర K>ల> మం 
'ల�. ఈ దశ ºు> ఆనంద��, �� న��, 'ర� R�7� క��ంØ�.
 
సజ D�ల� సహ!స�, మం  ప�� Ö$ట> అవ'శ� క���.
 
ºు� Èంతమం�� క£� � సంభ�ం , Çడû õ- వ F  మ�$ శ)tuల వలన అaక కష��� సంభ�ంØ�.
బంÀవర e��� !- W�, å ేన�t� మరణ� W� సంభవ�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (27 జన 2029  16:47:35 R 20 ;.బ 2029 
15:34:52)  
{)>. తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ ºు> �ు�� � సం�ష�� )ప?�ంØ�. ºు ఆ� 7క ప�R@b
h�ం0, ధన స©$� ల»¡Kం�.
 
వృbK పర�W కలR వØF �, ºు ?@ § ï-��, అa'ర� ºు Öt�X � వ¡Kం�. ºు- ÖRన 'ర� �� ºు>
�~�I  Ö�-?K §.
 
బ$ట ºు �రవ� ï-�tం�. అ�I  భ$��, hధ� �ల��. ºు సహ ఉ·� ��, ��Rన !-
ºు$ం� మం W వ� వహ�ం , ºు> సహ$ం Ö?K -. å ేన�tల అ»వృ�7 మ�$ శ)t జ$�
క�గవØF �. 
 
గృహ�నం� ºు ప�>బ0 ï-��, Ðదర వర e�� ºు- ���?K -. ÈతK వ�?K � ధ�ంØట, - కరÁున
�జన� Ö$�-, �వభ� K ï-��, ,ణ�  'ర� �� Ö?K -.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ï> X'� !�� మం  సంబంధ� >�-�. ఈ సమ$�� సంVన `గ� �
క�గవØF �.
 
అ§á, ఈ సమ$� అంద�� మం � '�. Èంద�� ధన నష��, వృbK వ� వ©ర�ల� సంభవ�, ºు
శ)tu� �ుu� �I  ఆపదల> �� Ö?K -. ఎవ��� !దనల>, త�uల> �గ>ం�, �ర�W ఉం��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 తృ¯| Zవ�B ఉంX8 (8 ;.బ 2029  17:12:35 R 3 O9�  2029 
09:37:18)  
rÀ� తృÎ$�నం� )ప�శ�:౼ ® అa'-ల� �zధ�, ® అa'-ల� �� �)గతKW వ� వహ�ం��.
!�� !�f �ల> �గB�. ఇ� v�»)ఎా$�ల� క��¡Kం�.
 
శ)tuల> �ర�W ఉం.ట �ు�. ºు� Èంద�� మం  å ేన�t� ల»ం , ºు> �ు�� క�గ|?K -.
 
ధన� �ష$�� �)గతK అవసర�, ధన నష�� B>ం� �)గతK పడగల-.
 
ఈ దశ� rÀ� )ప�శ� వలన ºు> �-Vn హ� ఎొం�, r�7 మంద�ం , cz�దన, మనEÞ ంb í>ం.ట
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 సంభ�ంØ�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (12 ;.బ 2029  22:28:24 R 14 O9�  2029 
19:23:11)  
y-� . చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ºు õ-> సంఘ�� ��వ త�e�. వృbK !� ఎార��
మందగమన� Çం��. ఈ దశ� అనవసర �zధ��/9ట ప¤�ం,� అ§న !���, అa'-ల�� ప��
Bu.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
గృహ� మ�$ Á!�క ��త�� కలహ��, అనవసర �zధ�� తగ�.
 
ఈ దశ� �-Vn హ� క���. ఆzగ�  9వ అవసర�.
 
)పgణ� తలï¤�d, ఆcం న ఫ�త�� దక� u.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (20 ;.బ 2029  15:34:52 R 16 O9�  2029 
16:08:59)  
{)>. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ఆ� 7కపర�W h�ం.�. ºు> ధన �ష$�� మం  దశ,
వ� వ?$�రX> మం  �భ� సంభ�ంచవØF �.
 
గృహ�నం� �ఖ� Áున సం~షణ� జ��, ��త ~గ?f �ు మ�$  లXల� మం  సమg�I  గ.,V-.
మం  వ�?K భరw�, ¡గంద)ద!� � !0, మం  �జన� Ö?K -.
 
సంఘ�� 2� b ï��, �� మం� å ేన�tల� ఎొం�V-. !�� ºు- ��ద g)త Ö?K -, అన� �öK�
��ద� సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�. ��ప¤కం= ఎ>� వW ఉVn హ�W ఉం¥-. వ¡K�భ� త�f B ��సవంతÁున
��త�� గ.పవØF �. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 చiర� Zవ�B ఉంX8 (3 O9�  2029  09:37:18 R 20 O9�  2029 
18:26:53)  
rÀ. చtర7�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు ��త�� మం  అ»వృ�7� క��¡Kం�. ఏప� తలï¤�d,
�జ$�� ?a?K -, సంఘ�� ºు �రవ మB� ద� ï��, ?@ § ï-��.
 
ఆ� 7క�భ�, R@BR@ È�Y�, ధన �భ� క���. ��త ~గ?f �ు �ం0 �� ధన �భ� í� అన� �öK వలన
ధన�భ� క���.
 
గృహ�నం� సంVన `గ� �, ºు త�X గరf ప¯ �ధ�W ºు- )పవ�?K -. ºు ఇం�X � !� �జg�� ºు-
ఆదరÞ )ఎా$� అuV-.
 
సజ D�ల� సహ!స� Ö?K -.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (14 O9�  2029  19:23:11 R 14 ఏ.<= 2029 
03:53:51)  
y-� � పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ ºు ® �� )ప~వ� ì,�. మనEÞ ంb నcంØ�. ధన
వ� $�, వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. అa'-ల� అనవసర �zధ�� ïT�Èనవల�.
 
)పúతf �న> సంబంaం న �షg� �ుu� �I  ఇబÕ ం� ïడV§, శ)t వృ�7 క���. 
 
శoర�® )శద7 అవసర�. ఆzగ�  భంగ�, ¼ప� త� eంØÈన వó�. 
 
 సంVన� వలన  ంత, ,)tల� �zధ�, ~B� , ,)tల ఆzగ� � h�ండ�. మనEÞ ంb క-u అ��. Äb
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 ï-��.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (16 O9�  2029  16:08:59 R 9 ఏ.<= 2029 
19:34:16)  
{)>. పంచమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �� సమ$�� ���ల� గ.,V-. ఆ� 7కపర�W మం 
'ల�, ధdర Dన hW Ö?K -.
 
)పúతf  రంగ పo^� )!RనUౖ Xá ఉÎK-]� 'వ��� అవ'శ� ఉనI �.
 
ఉ·� గ¡Kల> )పÛూష�X, సంఘ�� ఉనI త ?@ §, ºు 9I �t�, ïదp� మ�$ �-u� �� ºు $ం�
చక� Ôన సf ~వ�� ఉం�-.
 
దగ e� !�� సంబంధ hంధ!� � ï-�V§. అన� �öK� సంపర� � ï-��. సంVన `గ� � í� ÈతK
!�� ఇం¤� �ØF ట సంభ�ంచవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�, - కరÁున �జన�, ధన�భ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 పంచమ Zవ�B ఉంX8 (20 O9�  2029  18:26:53 R 4 ఏ.<= 2029 
17:17:57)  
rÀ� పంచమ�న )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  క£� లఎా� Ö¡Kం�. ఈ )పá� కÁున 'ల�� ఇం�X � !���,
��త ~గ?f �ు��,  లXల�� !·ప!ద�ల> �గB�. ఎవ��� �-¡W )పవ� KంచB�. అ§న !� దగ eర
మం W మస�¼!�..
 
ఆzగ� భంగ�, ఒం�X  �0ÖR, అdzగ� �న> �� అuV-.
 
 ��త�న> �,N  �ÖF  ఏ ప� Ö$B�.
 
మనEÞ ంb íక  B>W ఉం�-. ఒం¤ �,N �, అEంb క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��, ��� -7ల> గ.û'ల�, చ�u® మం�ంత )శద7 అవసర�.
 
¨3ర�నంW @a 8ు జన0 ��7 ఏ"దశ Zవ�B ఉంX8 (29 O9�  2029  14:31:58 R 25 ఆగ 2029 
01:00:28)  
�-. ఏ'దశ�న )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ఉ·� గ�� ఉనI త పద�,
!� ఎార�� �భ�, ఉనI త ?@ § ల»?K §. సంఘ�� �� �రవ మB� ద� ï-�V§. మం 
సమ$�, Eoరక�W, 9నRక�W చక� W ఉం0, అంద- �ుu� �I  �� KంÖ �ధ�W )పవ� K?K -. å ేన�tల
�ం0, అ§న !� �ం0 �భ�, శ)t dశన� క���. 
 
�వ 'ర� �ల ºుద )శద7 ï-�tం�. ఎలX,N . �వ  ంతన Ö$ట వలన శ� K ల»¡Kం�.
 
ï> X'� !�� �!హ�, �!�tల> సంVన `గ� �, Èంద�� అన� �öK� శృంWర� సంభ�ంØ�. 
 
ఆ� 7క�W h�ం0, స@ల�, ఆభరw�, !హd�, వ¡Kuల È�Y�, ��సవంతÁున ��త� గ.,�-.
ఆzగ�  �భ� మ�$ EంbW ఉం.ట జ-గవØF �.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (4 ఏ.<= 2029  17:17:57 R 24 ఏ.<= 2029 
23:52:12)  
rÀ. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼  ఈ దశ �ు)శమ ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఈ దశ 'ర� R�7�, ��త��
అ»వృ�7� ïంఎొ�¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´రK§ ధd»వౄ�7� క��?K §.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ºు- చక� W ప� Ö?K -. అ�>నI  వ� వ©ర�� ´�K అ��.
 
ఈ 'ల�� సంఘ�� ºు> మం  õ- వ¡Kం�, ºు Ñ� ï-�tం�.
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ఆzW� »వృ�7, EంÎ$తÁున �వన�, అ§á Èంద�� శ)tuల అ»వృ�7, క£� � సంభ�ంØ�.
 
ధనవ� $�® �� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
)ప9ద� ఎొం  ఉనI  ప�ల> �ర�W ఉండవó�. 
 
 అdzగ� �/ఒం¤ �0 వలన ºు- ఇబÕ ం�ల> �� అ��-.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (9 ఏ.<= 2029  19:34:16 R 4 [ు 2029  02:31:20)
 
{)>. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> కష�'ల�. �� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. శ)tu�
ï-�V-. !� ఎార�లం� ~గ?f �ు� త�uల> ��V-. ºు శ)tuల� ºు కష�� íకఎో§న� ఒక
ఒపN ంద�న> వ?K -.
 
 లXల�, ~ర� � అనవసర�W 4డవ� �ØF ¼వ�p. �ర )పgw� ర�p Ö¡È�ట మం �, í� ±డల
)ప9ద�న> �� 'వలR వØF �.
 
శoర�® )శద7 అవసర�, í�î అdzగ� �, మనEÞ ంb íకఎోuట, ఆ)tత, భ$� «ుదల�న� క���. 
 
వృbK వ� వ©ర�లం�, సఘ��� �)గతKW ÛులW�, í� Çడûõ- వØF �.
 
 అనవసర, చరF �,  >� �X   ప¯ అవ'శ� ఉండవవØF �.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (14 ఏ.<= 2029  03:53:51 R 15 [ు 2029 
00:45:38)  
y-� � షష}మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ� ఏ ప� ÖRd కలR వØF �. 'ర� �� R�7ంØ�. ధన �భ�,
సంఘ�� �రవ మB� ద� ï-��, మం  నడవ0క క���-.
 
ఉనI త పద� ల»ంØ�. ® అa'-ల� Ûు,N  ఎొందగల-.
 
శ)tతf � నcంØ�, ఆzగ�  �భ�, గృహ�నం� �� అంద- ఆzగ� �W ఉం�-.
 
 ® అa'-ల� సంబం�� Ûు�- పడగలu. 
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (24 ఏ.<= 2029  23:52:12 R 10 [ు 2029 
03:22:41)  
rÀ. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  ఇబÕ ం�� �� Ö¡Kం�. అdzగ� �, ఒం¤ �,N �, Eoరక
hధల� క��ంØ�.
 
మనEÞ ంb íక అలసట> �� 'గల-. త�f B ఇం�X  అ§న!�� �v�� �ØF >ం¥-. ~B�   లXల�
!·ప!ద�ల> )V�వf B�. అనవసర, �షgల� తల��F  ఇబÕ ం�ల> �� '>ండ ఉం¯టTX
)పవ� Kం��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��/అడûం>�, )పgw� అ�>నI  ఫ�Vల� ఇవf u, మ�$ ఇబÕ ం�
కర�W ఉం.�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (4 [ు 2029  02:31:20 R 28 [ు 2029  13:12:42)
 
{)>. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �ఖ� �W ఆడ!� వలన ఇబÕ ం�� క���. అన� �öK�
ప�చ$�న> �ర�W ఉం0, ~ర� � చక� W )పవ� KంØట> )ప$bI ంచగల-. ®W {)>. సపKమదశ�
)పgæ¡Kం.ట వలన ఆ.!� ఆzగ� �న> hధ�, అdzగ� �� hధ పడV-. ºు ~ర�  క.,� N , Eoరక
hధ�, మ�$ అEంbW ఉం.ట వం¤ zగ�ల� వ� ధ Çం�tం�.



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 319

 

 
ºు Ç.9I �tల వలన ºు> �,N  !¤�Xtంద� ºు- )గ�?K -. అన� �öK 9 I హం ºు> మ�ంత hధ�
�¡Kం�. ఆ.!� త�uల వలన శ)tవృ�7, ఈ సమ$�� మనEÞ ంb í>ం.ట, అలసట మ�$ ¼ప�
వం¤ !¤ వలన ºు- hధ పడV-. ఆzగ� �® )శద7 అవసర�. రకర'¬న శృంWర సంబంధÁున జrÕ �
Ö$ట> అవ'శ� ఉనI �.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� �� కలR B� 'ల�. Ç. å ేన�tల>/Ç. ఉ·� గ¡Kల> �ర�W ఉండవó�,
í� !- ºు �జg�� అవz�� క�N ?K -.
 
 అ§á ® అa'-ల వలన í� )పúతf � వలన ºు- �ర�ంపబ.�-.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 షష� Zవ�B ఉంX8 (10 [ు 2029  03:22:41 R 8 >? 2029  16:31:35)
 
rÀ. షష}మ�నం� )ప�శ�:౼  ఈ దశ �ు)శమ ఫ�Vల� ఇ¡Kం�. ఈ దశ 'ర� R�7�, ��త��
అ»వృ�7� ïంఎొ�¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´రK§ ధd»వౄ�7� క��?K §.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ºు- చక� W ప� Ö?K -. అ�>నI  వ� వ©ర�� ´�K అ��.
 
ఈ 'ల�� సంఘ�� ºు> మం  õ- వ¡Kం�, ºు Ñ� ï-�tం�.
 
ఆzW� »వృ�7, EంÎ$తÁున �వన�, అ§á Èంద�� శ)tuల అ»వృ�7, క£� � సంభ�ంØ�.
 
ధనవ� $�® �� �)గతK అవసర�. ® అa'-ల� !·ప!ద�ల> �ర�W ఉండవó�.
 
)ప9ద� ఎొం  ఉనI  ప�ల> �ర�W ఉండవó�. 
 
 అdzగ� �/ఒం¤ �0 వలన ºు- ఇబÕ ం�ల> �� అ��-.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (15 [ు 2029  00:45:38 R 15 >? 2029 
07:20:55)  
y-� � సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ఇబÕ ం�� �0న )పgw� వృbK వ� వ©ర�ల మంద గమన�, ®
అa'-ల��, ?¤ ఉ·� గ¡@ల�� అనవసర�W 4డవ� ïT�ÈనB�.
 
 �� �)గతK అవసర�, í�î �తన శ)tతf � క���.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�¼�  >� �, భ�ష� tK �ర ]gల® ఆశ వ��>ం¥-, అ�>నI  ప�� �ర�రu.
 
~ర� /భర K అdzగ� � �ుu� �I  >�¡Kం�. ºు ఆzగ� � �� �æంØ�. ఉదర ¼శ !� À�, ఆ©ర
�ష$�� �)గతK ?¤ంచవó�. ఆzగ�  భంగ� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (28 [ు 2029  13:12:42 R 22 >? 2029 
03:51:14)  
{)>. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఇ� ºు> మం  'ల�. ఈ సమ$�� ºు> ��, ÖRన జrÕ ల�
నం0 á-È�, ఆzగ� �W ఉం¥-. ఇ�XW�, స@ల�W� È�Y� Ö$ట> )ప$bI ?K -.
 
ï> X'� అhÕ §� í� అ� � §� మం  సంబంధ� >�-�, త�f B ºు ��త��� )ప�cంÖ ~గ?f �ు
వలన అదృష�� కలR వ¡Kం�. ఈ సమ$�� {)>. ºు )పధమ )గహ�� ఉనI  చం)�� �ం0
)పgæ?K .. �� )ప~వ� Öత అందÁున $వb� ప�చ$� ï-గవØF �.
 
ఆzగ� � h�ం.�.
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 ��� -7� చ�u� Bæ?K -. ºు ���áటల� అంద- �� Kం  �ుu� �I  �రవ మB� దల� �ంÇtKV-.
 
వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ§న!-, å ేన�t� ºు> !� ఎార�� స©$� Ö?K -.
)పúతf రంగ�� ఉనI  ±డల ® అa'-ల� క�9 అవ'శ� ఉం�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (8 >? 2029  16:31:35 R 28 >? 2029 
21:37:40)  
rÀ. సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  ఇబÕ ం�� �� Ö¡Kం�. అdzగ� �, ఒం¤ �,N �, Eoరక
hధల� క��ంØ�.
 
మనEÞ ంb íక అలసట> �� 'గల-. త�f B ఇం�X  అ§న!�� �v�� �ØF >ం¥-. ~B�   లXల�
!·ప!ద�ల> )V�వf B�. అనవసర, �షgల� తల��F  ఇబÕ ం�ల> �� '>ండ ఉం¯టTX
)పవ� Kం��.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ఇబÕ ం��/అడûం>�, )పgw� అ�>నI  ఫ�Vల� ఇవf u, మ�$ ఇబÕ ం�
కర�W ఉం.�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (15 >? 2029  07:20:55 R 16 >@ 2029 
18:12:23)  
y-� � అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� అంత మం � '�. ధన, ఆzగ�  నషe�, అనవసర ఖ-F �
తగu.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� అ�¼�  >� �, ® అa'-ల� సమనf $� ఎా¤ం��.
 
గృహ�� 9ట ప¤�ం,ల వలన కలహ��, బంÀuల� మ�$ శ)tuల� అనవసర �zధ�� ప�� Bu.
 
Eoరక ఆzగ� �® )పá� క )శద7 అవసర�. అనవసర భ$�, Äb క���. మనEÞ ంb కరu అ��. )ప9��
È� �ØF >ం¥-. బంÀవర e�� ఒక� �ష$� �ుu� �I  ha¡Kం�.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (22 >? 2029  03:51:14 R 16 >@ 2029 
23:27:25)  
{)>. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� �తన వ�?K �, Eoరక �ఖ� �, వ¡K�భ� మ�$ సం�ష�
క�గవØF �.
 
ధన �భ� మ�$ ఆభరwల È�Y�, !� ఎార�� కలRవ F , అ�>నI  �భ�� గ0?K -.
 
వృbK !� ఎార�లం� అ�>నI  �ధ�న �భ�� గ0?K -.
 
చ�u� జ$�, ఆzగ� � h�ండగల�.
 
గృహ�నం� Ðదర వర e� ��ïనI . íనంతW ºు� మం W వ� వహ�?K -. గృహ�నం� {భ'ర� ��,
tంత �!హ�® �ర ]మ� Î¡Èం¥-. ఈ సమ$�� ºు- తల న వ� � K� సంబంధ� >�� త�f
అదృష�� కలR వ¡Kం�.
 
సంఘప-W ఇ� ºు> మం  'ల�. �తన å ేన�tల ప�చ$�, �వ ÖతనÁ, «ు�eì,V-.
సంKత/ )త రంగ�® ºు- ÖRన మం  ప�ల� �� Kం  సంఘ�� మం  i� K ల»¡Kం�.
 
'ర� R�7 మ�$ శ)tdశన�, చరF � ఫ�?K §. ºు- ఏ చరF ® 9¥X 0d �జ$� ?a?K -. �ర
)పgw� Ö$��� ��కంజ�?K -.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 అష�మ Zవ�B ఉంX8 (28 >? 2029  21:37:40 R 13 >@ 2029 
01:22:23)  
rÀ. అష�మ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ 'ర�  R�7, ధన�భ�� క��ంØ�. ఏప� తలï¤�d జ$�
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 R�7ంØ�. ధdర Dన, ధన�భ� క���.
 
మం  �వనJ�� అ�భ�?K -.  లX� �� ºు ఆనంద�న> ·హదపడV-.
 
 సంVన `గ� వలన ºు- మ�ంత ఆనంద�W ఉం�-. ºు  లX� �� ఆనంద�W ఉం�-.
 
ఈ సమ$�� ºు- �� చ�iW ఉం¥-. మం  r�7�, ���W వ� వహ�ం , స�న �ర ]g�
Î¡>ం¥-.  
 
శ)tdశన� క���. !- ºు �¤� తT�¼í-. ��� �. అంద� సహ`గ� ల»¡Kం�.
 
అ§á ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అనవసర, భgల> �� '>ం�, మ� �బÕ ర�� ÛులW�.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (13 >@ 2029  01:22:23 R 28 >@ 2029 
17:19:27)  
rÀ. నవమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� rÀ. ºు ±ుక�  నవమ ఇంట �f B )పgణ� Ö$�.
త�f B ºు- జrÕ � ÖR hధ� ప.�-. ఈ )పá� క దశ వలన ºు వృbK వ� వ©ర�ల� అడûం>� మ�$
ఇబÕ ం�� క���. వృbK వ� వ©ర�ల� Çడûõ- B>ం� ఉం¯ం�> )ప$bI ంచవó�. í�î �� hధ
పడవలR ఉంTం�.
 
ఏ�d ప� Ö9 �ం� స�న �)గతK Î¡È� ప� Ö$వó�.
 
�� 'రణ�ల వలన ప� ఒbK0, మనEÞ ంb í>నI TX అ� ¡Kం�.
 
ఈ దశ� ºు> శ)tu� ఆపదల� �?K -. 'uన, �)గతK అవసర�. ఇం�X  !�� మ�$ బంÀuల�
!·ప!ద�ల> �గB�, í� కలహ�� జ-�ట> �� Î$�.
 
ఈ 'ల�� ºు- �� ¼ప�W ఉం0, అ�I ం¥ త,N � ఎంØM ఉం¥-, ఏప� తలï¤�d, ఎ>� వW
)శ�ుంచక తపN �. '�, ప�$ం� ఇష�� íకºు- ప� Ö$-.
 
�ర )పgణ�ల� !§� �$ట మం �, í�î అ� అ�>నI  ఫ�త�ల� ఇవf u మ�$
ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. b� bం0® )శద7 వ�ం  మ� �బÕ ర�� Ûులగవó�.
 
¨3ర�నంW రe 8ు జన0 ��7 నవమ Zవ�B ఉంX8 (16 >@ 2029  18:12:23 R 17 ఆగ 2029 
02:35:20)  
y-� � నవమ�నం� )ప�శ�:౼ఈ దశ �� కలR B�. అప�ంద�, ?@ న చలన�, మనEÞ ంb pరక�.
 
వృbK వ� వ©ర�లం� )పá� క )శద7 అవసర�. �Bశ క���, í�ఎో� అప�ంద�, c^� అ�భ�ంt-,
)ప9�ల> �ర�W ఉం.ట మం �
 
ºు> BవలRన ఎాత hi� Bu. ధన నష��, అనవసర ఖ-F � వల�. �-uల� అ»)ఎా$ v��,
గృహ�నం� కలహ��, å ేన�tల� Áర� క�గవØF �.
 
ఆzగ� ® )శద7 ìపగల-, ¹రస� సంభ�ంØ�, మనEÞ ంb ఉండ�.
 
అ§నపN ¤�, మం  ప�� Ö$ట> )ప$bI ంÇద-, )పgw� క�గవØF �.
 
¨3ర�నంW �.క 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (16 >@ 2029  23:27:25 R 11 ఆగ 2029 
02:25:53)  
{)>. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ �ుu� �I  9నRక �దన>, శoర ఒbK0� �� Ö¡Kం�. Eoరక�W
ఆzగ� � h�ం.�.
 
ఆ� 7క�W �� కలR B�. rుw� ÖయB�. í�î అ� �ుu� �I  �a?K §.
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శ)tuల> �ర�W ఉండగల-. ఎవ��� అనవసర, చరF �, త�u� ÖయB�, అ� ºు> మ�ంత
శ)tతf �� ïంØV§. సంఘ�� అపi� K క�Ã ఏ ప� ÖయB�.
 
బంÀuల��, ~ర� �� మ�$ ఇతర �öKల�� �)గతKW ÛులW�, í� అనవసర, అ�9d� క�� మ�ంత
శ)tతf � ï-��. Á!�క ��త� చక� W ఉం�లం= ~ర� � అనవసర�W 4డవ� ïT�¼B�.
 
వృbK వ� వ©ర�ల� ® అa'-ల వలన W�, )పúతf � �ం0W� ఇబÕ ం�� ఎ�Ú� ం¥-. అ�>నI  ప�
�ర�ర��� ఎ>� W )శ�ుం��.
 
¨3ర�నంW fధ 8ు జన0 ��7 దశమ Zవ�B ఉంX8 (28 >@ 2029  17:19:27 R 19 ఆగ 2029 
20:39:42)  
rÀ. దశమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ మèX ºు> మం  z¦�I  �¡Kం�. ºు- సం�ష�W ఉం�-.
'ర� R�7 వృbK వ� వ©ర�� కలR వØF �. అ�>నI  సమయం� ºు- అ�I  ప�� చక� �డV-.
 
గృహ�నం� ఆనంద�, సజ D�ల� సహ!స�, అన� �öK ప�చ$�, ఆనంద�, �� వలన �హ� క���.
 
ఆ� 7క�W ఈ 'ల� స�అ§న�. ºు- అ�>నI � ?aం , ధdర Dd Ö$�-.
 
సంఘ�� ºు- ఉనI త ?@ §� ఎ��V-. �రవ�ఎొం�, మB� ద� ï-��. మ�ంత ఉVn హ�W ఎా}e �,
సంఘ9వ Ö?K -.
 
మనEÞ ంbW ఉం�-. శ)tdశన�� క��, ºు- Eంb వంతÁున ��త�� గ.,�-.
 
¨3ర�నంW Rజ 8ు జన0 ��7 p̂ దశ Zవ�B ఉంX8 (28 >@ 2029  22:52:04 R 15 9: � 2029 
04:05:37)  
>¦. ప�I ండవ ఇంట )ప�శ�:౼ అdzగ� �, Eoరక hధ, �)గతK Î¡¼� ±డల అdzగ� � ï-��.
కండX జrÕ �, ఉదర సంబంధÁున !� À� ఎొం��-. ��త�న> �,N  �ÖF  ప�ల> �ర�W
ఉండగల-. ºు� Èంద- �)దí�ు, Çడûకల� వ F  hధ పడV-.
 
ºు వృbK వ� వ©ర�� �� ఇబÕ ం��, hW కÆ�ం  ప� Ö$వలR వ¡Kం�. అ�>నI  ప�� ´�K
'వ��� ఎ>� వW )శ�ుం��. త� �)గతK� i¡¼�î ºు ఉ·� W�� �,N  వ F  అపi� K ఎొం�ట> అవ'శ�
ఉనI �.
 
అనవసరÁున ఖ-F � Ö$B�, rుణ�� Ö$B�.
 
ఇం�X  ~B�  ,)tల��, Ðద-ల��, బంÀuల�� మం  మన¡� ÛులW�. !�� !·ప!ద�ల>
�గB�. శ)tuల� �zధ�ల> ��, మ�ంత శ)tతf � ïంØ¼B�.
 
Èంద�� �*Ígణ� క�Ã అవ'శ�� ఉనI �. అ§á Èంద�� )పgw� ÖRనపN ¤i అ�>నI
ఫ�త�� దక� క �Bశ> �� అuV-.
 
¨3ర�నంW శ' 8ు జన0 ��7 సప{మ Zవ�B ఉంX8 (8 ఆగ 2029  12:31:59 R 5 అE� 2029  16:53:21)
 
శ� సపKమ�నం� )ప�శ�:౼ ఈ దశ� ºు ��త� మందÈ0W ?�tం�. )పÎ �ష$��� �)గతK
ఎా¤ం��. ధన నష��, rుణ�� ÖయB�. ప� ఒbK0 ï-��. కÆ�ం  ప� Ög�. ~గ?f మ�  !� ఎార��
�ు��  Ûూస� Ö$�-. వృbK వ� వ©ర�లం� �)గతKW ప� Ö$గల-. ��� -7� చ�u® �)గహ�
ïT�ట కష��. �*c )పgణ�� సంభవ�. అ§á, క£� � ఎ�Ú� ం�-. ?@ న చలన� సంభ�ంØ�.
ఆzగ� �® )శద7 అవసర�, అ�క కర�¬న !� À� క���. ~ర� ,  లXల ఆzగ� �® )శద7 అవసర�.
గృహ�� EంbW ఉం��. ��త ~గ?f �ు మరణ� వలన మz �!హ� సంభ�ంØ�. 9I �tల�
మం W మస� Èనవó�. í�î 9I �t� �రమ��-. ఈ దశ� మనEÞ ంb క-వ��. అసహన�
ï-��. అనవసర �షgల� తల �రF B�. ఎ�I కల� ��F �ట>, ¼-� �షgల�� మం � '�. 
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