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ಹಹಸರರ, ಲಲಗ

ಜನನ ಸಸಳ

ಜನನ ಸಮಯ

ಅಕಜಲಶ, ರಹರಖಜಲಶ

ಸಸರರರದಯ, ಸಸರಜರಸಸಮ

ಜನನ ದನ (ಭಜರತರಯ)

Ramesh, Male

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

TRIVANDRUM, KERALA

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

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

ಉತಸರಜಯಣ, ಶಶರ, 1150 ಮಕರ  20, ಆದತತವಜರ, ಸಸರಜರಸಸಮರಜನಲತರ 13ಘಳಗಹ 

51ವಘಳಗಹ, ದನಗಳಳ1853980

ನಕತತ, ನಕತತ ಪಜದ

ನಕತತ ಗಣ, ನಜಮಜಕರ

ನಕತತ ಯರನ

ತಥ

ಕರಣ

ನತತ ಯರಗ

ಲಗ ರಜಶ

ಚಲದತ ರಜಶ

ನತತ ಯರಗ

ಅಯನಜಲಶ

ಶಹರಷ ದಶಹ

ಸಜಜತ, 3 - ಪಜದ, 31ಘಳಗಹ 13ವಘಳಗಹ

ದಹರವ, (ರರ, ರಹ, ರಹಸ, ತ)

ಪಪಘರರಷ

ಸಪಸಮ, ಕಕಷಷಪಕ, 59ಘಳಗಹ 5ವಘಳಗಹ

ಲವ (ಸಲಹ), 29ಘಳಗಹ 5ವಘಳಗಹ

ಗಲಡ, 15ಘಳಗಹ 17ವಘಳಗಹ

ತರಲಜ, ಶರಕತ

ತರಲಜ, ಶರಕತ

023°30’30”

008°25’16”

ರಜಹರ  8 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ

ಕಹರ. ಶ.

ಮಜಲ.ಲ.ಚ.ರಜ.ಕರ.

ರ.

ಬರ.ಗರ.ಶರ.
ರಜಶ

\

ಗರ.ಕಹರ. ರ.

ಮಜಲ.

ಕರ.

ಬರ.ರಜ.

ಲ.ಶರ.

ಚ.

ಶ.

ನವಜಲಶ,

\

ಲ : ಲಲೃಕ  ರ. : ರವ ಚ : ಚದತ ಕರ. : ಕರಜ  ಲ. : ಲಧ  ಗರ. : ಗರರರ ಶರ : ಶರತ  ಶ. : ಶನ ರಜ. : ರಜಹರ ಕಹರ. : ಕಹರೃರ  ಮಜಲ. : ಮಜಲದ  
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ಗತಹ ಸರಸಟ

> ನಹರರ, < ವಕತ, ☺ - Mowddyam

ಗತಹ

ಲಗ

ರವ

ಚಲದತ

ಕರಜ

ಬರಧ

ಗರರರ

ಶರಕತ

ಶನ

ರಜಹರ

ಕಹರತರ

ಮಜಲದ

ಯರರಹರನಸ

ನಹಪಪಪಯನ

ಪಪಘಘಟಹಸರ

ರಜಶ;ಡ.:ಮ.:ಸಹ.

ತರಲಜ;13°02’47”

ಮಕರ;19°47’23”

ತರಲಜ;13°36’26”

ಧನರ;15°18’35”>

ಕರಲಭ;00°51’23”<☺

ಕರಲಭ;26°13’47”>

ಕರಲಭ;10°54’31”>

ಮಥರನ;19°50’46”<

ವಕಶಪಕ;13°20’40”

ವಕಷಭ;13°20’40”

ಕನಜತ;21°37’28”

ತರಲಜ;08°55’36”

ವಕಶಪಕ;17°47’26”

ಕನಜತ;17°17’14”

Strength

-

Satr-4

Sam-8

Ban-16

Sam-8

Satr-4

Ban-16

Ban-16

Neec-0

Neec-0

-

-

-

-

Loard

ಶರ.

ಶ.

ಶರ.

ಗರ.

ಶ.

ಶ.

ಶ.

ಬರ.

ಕರ.

ಶರ.

ಬರ.

ಶರ.

ಕರ.

ಬರ.

Aspect

ಗರ.

ಗರ.

ಶ., ರಜ.

ಕರ., ಗರ.

ಕಹರ.

ರಜ.

ಗರ.

ಕಹರ.

ನಕತತ

ಸಜಜತ, 2

ಶತವಣ, 3

ಸಜಜತ, 3

ಪಪರಜಜಷಜಢ, 1

ಧನಷಷ, 3

ಪಪರಜಜಭಜದತ, 2

ಶತಬಷ, 2

ಆದತರ, 4

ಅನರರಜಧ, 4

ರಹಸರಹಣ, 2

ಹಸಸ, 4

ಸಜಜತ, 1

ಜಹತರಷಷ, 1

ಹಸಸ, 3

ಭಜವ ಸರಸಟ

ಭಜವ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ಉದಯ

177°37’11”

207°37’11”

236°46’01”

265°54’50”

295°54’50”

326°46’01”

357°37’11”

027°37’11”

056°46’01”

085°54’50”

115°54’50”

146°46’01”

ಮಧಘತ

193°02’47”

222°11’36”

251°20’25”

280°29’14”

311°20’25”

342°11’36”

013°02’47”

042°11’36”

071°20’25”

100°29’14”

131°20’25”

162°11’36”

ಅಲತತ

207°37’11”

236°46’01”

265°54’50”

295°54’50”

326°46’01”

357°37’11”

027°37’11”

056°46’01”

085°54’50”

115°54’50”

146°46’01”

177°37’11”

ರಜಶ

ತರಲಜ

ವಕಶಪಕ

ಧನರ

ಮಕರ

ಕರಲಭ

ಮರನ

ಮರಷ

ವಕಷಭ

ಮಥರನ

ಕಕಜರಟಕ

ಸಲಹ

ಕನಜತ

ಗತಹ

ಲ.ಚ.

ರಜ.

ಕರ.

ರ.

ಬರ.ಗರ.ಶರ.

-

-

ಕಹರ.

ಶ.

-

-

ಮಜಲ.
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ಕಹರ. ಶ.

ಮಜಲ.ಲ.ಚ.ರಜ.ಕರ.

ರ.

ಬರ.ಗರ.ಶರ.

ಕಹರ. ಶ.

ಮಜಲ.ಲ.ಚ.ರಜ.ಕರ.

ರ.

ಬರ.ಗರ.ಶರ.

ಶ.ಕಹರ.

ಮಜಲ.ಲ.ಚ.ರಜ.ಕರ.

ರ.

ಬರ.ಶರ.

ಗರ.

ಲಗ ಭಜವ ಚಲದತ ಭಜವ ಶರಕತ ಭಜವ

\ \\

ಕರಜ ದಹಸರಷವಲಲ,  ಪಜಪ ಮತಸ = 6.25

ಭಜವ

ಲಗ¬ದಲದ

ಚಲದತನಲದ

ಶರಕತನಲದ

1

-

-

-

2

ರಜ.

ರಜ.

-

4

ರ.

ರ.

ಕಹರ.

7

-

-

-

8

ಕಹರ.

ಕಹರ.

-

12

-

-

ರ.

ಮರಲತ

3.00

2.25

1.00

ಪಜಪ ಮರಲತ (ಭಜವ ಸಸತಗನರಗರಣವಜಗ)

ಕರ. ರ.ಮಜಲ. ಶರ.

ಕಹರ.
ಗರ.ಶ.

ಲ.ಚ.ಬರ.

ರಜ. ಕರ. ಶರ.

ಗರ.ರಜ.

ಮಜಲ.

ಶ.ರ.

ಲ.ಚ.

ಬರ.ಕಹರ.

ರಜ. ಮಜಲ. ಕರ.ಶರ.

ರ.

ಕಹರ.ಗರ.

ಶ.

ಬರ.

ಲ.ಚ.

ಕರ.ಶರ.ಕಹರ.

ಗರ.ರಜ.ಶ.ಮಜಲ.

ಲ.ಚ.ಬರ.

ರ.

ಕರ.ಬರ.

ಗರ.ಲ.ಶ.ಚ.ಮಜಲ.

ಶರ.

ರ.

ರಜ.ಕಹರ.

ದಹತರಕಜಲಣ, ಸಪಜಸಲಶ ದಶಜಲಶ,

ದಜಜದಶಜಲಶ

\

ಶಹಶರಡಷಜಲಶ,

\ \

\ \
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ಸಪಸವಗರ ಕಹಸರಷಷಕದ ಗತಹ-ಅಪತಗಳಳ

1.ರಜಶ, 2.ಹಹಸರರಹ, 3.ದಹತರಕಜಲಣ, 7.ಸಪಜಸಲಶ,9.ನವಜಲಶ, 10.ದಶಜಲಶ, 12.ದಜಜದಶಜಲಶ, 16.ಶಹಶರಡಷಜಲಶ, 30.ತತಲಶಜಲಶ.

ಗತಹ

ಲಗ

ರವ

ಚಲದತ

ಕರಜ

ಬರಧ

ಗರರರ

ಶರಕತ

ಶನ

ರಜಹರ

ಕಹರತರ

ಮಜಲದ

ರಜಶ1

7-ಶರ.

10-ಶ.

7-ಶರ.

9-ಗರ.

11-ಶ.

11-ಶ.

11-ಶ.

3-ಬರ.

8-ಕರ.

2-ಶರ.

6-ಬರ.

ಹಹಸರರಹ2

ರ.

ರ.

ರ.

ಚ.

ರ.

ಚ.

ರ.

ಚ.

ಚ.

ಚ.

ರ.

ದಹತರಕಜಲಣ3

11-ಶ.

2-ಶರ.

11-ಶ.

1-ಕರ.

11-ಶ.

7-ಶರ.

3-ಬರ.

7-ಶರ.

12-ಗರ.

6-ಬರ.

2-ಶರ.

ಸಪಜಸಲಶಸ7

10-ಶ.

8-ಕರ.

10-ಶ.

12-ಗರ.

11-ಶ.

5-ರ.

1-ಕರ.

7-ಶರ.

5-ರ.

11-ಶ.

5-ರ.

ನವಜಲಶ9.

10-ಶ.

3-ಬರ.

11-ಶ.

5-ರ.

7-ಶರ.

2-ಶರ.

10-ಶ.

12-ಗರ.

8-ಕರ.

2-ಶರ.

4-ಚ.

ದಶಜಲಶ10

11-ಶ.

12-ಗರ.

11-ಶ.

2-ಶರ.

11-ಶ.

7-ಶರ.

2-ಶರ.

9-ಗರ.

8-ಕರ.

2-ಶರ.

9-ಗರ.

ದಜಜದ12

12-ಗರ.

5-ರ.

12-ಗರ.

3-ಬರ.

11-ಶ.

9-ಗರ.

3-ಬರ.

10-ಶ.

1-ಕರ.

7-ಶರ.

2-ಶರ.

ಶಹಶರಡ16

7-ಶರ.

11-ಶ.

8-ಕರ.

5-ರ.

5-ರ.

6-ಬರ.

10-ಶ.

7-ಶರ.

12-ಗರ.

12-ಗರ.

8-ಕರ.

ತತಲಶಜ30

ಗರ.

ಗರ.

ಗರ.

ಗರ.

ಕರ.

ಶರ.

ಗರ.

ಬರ.

ಗರ.

ಗರ.

ಶ.

ಅಷಷಕವಗರ ಕಹಸರಷಷಕ

3 0 4

8

5

4426

6

2

4

ರವ 48

5 4 3

3

8

3555

2

3

3 2 1 4

5

2

3327

4

1

5 3 4 5

6

3

5446

6

3

5

4 3 5

5

5

3674

3

5

6 4 4 5

1

5

4766

3

5

2 3 1 1

5

4

2545

5

2

2

ಚಲದತ 49 ಕರಜ 39

ಗರರರ 56 ಶರಕತ 52 ಶನ 39

ಮತಸ 337

24 17 27

33

32

243430
39

29

21

27

ಬರಧ 54

ರಜಶ

ರವ

ಚಲದತ

ಕರಜ

ಬರಧ

ಗರರರ

ಶರಕತ

ಶನ

ಮತಸ

ಮರಷ.

3

5

2

3

4

4

3

24

ವಕಷ.

0

4

1

4

3

4

1

17

ಮಥರ.

4

3

4

5

5

5

1

27

ಕಕರ.

8

3

5

6

5

1

5

33

ಸಲಹ.

5

8

2

3

5

5

4

32

ಕನತ.

4

3

3

5

3

4

2

24

ತರಲಜ.

4

5

3

4

6

7

5

34

ವಕಶಪ.

2

5

2

4

7

6

4

30

ಧನರ.

6

5

7

6

4

6

5

39

ಮಕ.

6

2

4

6

3

3

5

29

ಕರಲಭ.

2

3

1

3

5

5

2

21

ಮರನ.

4

3

5

5

6

2

2

27
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ಜಜತಕ ಫಲ ಭಜಗ

ಸಜಭಜವ

ನರವಪಘ ಮಕದರ ಮನಸರಸ ಹಹಸಲದದವರರ. ಆದದರಲದ ಜರವನದ ಕಷಷಗಳಳ ಇತರರಗಲತಲಸ ನಮನ ಮರಲಹ ಹಹಚರಪ ಪರಣಜಮವನರ¬ ಬರರರವಪಘದರ. 

ಪತತಫಲವಜಗ ನರವಪಘ ಜರವನದಲಲ ಅನರಭವಸಲಹರದಜದಲಥಹ ಕಹಲವಪಘ ಆನಲದಗಳನರ¬ ಅನರಭವಸಲಜರರ. ಇತರರರ ನಮನ ಲಗಹಗ ಮಜತನಜಡದ 

ಮಜತರಗಳನರ¬ ನರವಪಘ ತರಲಲಜ ಮನಸಸಗಹ ಹಚಪಕಹಸಲಡರ ಕಹಸರಗರವರ. ಹರಗಹ ಕಹಲವಪಘ ವಷಯಗಳಳ, ಹಚಪಕಹಸಳಳಲಜರದಷರಷ ಸಣಷವಜದರಸ, ನರವಪಘ 

ಅವಪಘಗಳ ಲಗಹಗ ಹಹಚರಪ ಗಮನ ಹರಸರವಪಘದರಲದ ಅವಪಘ ನಮಗಹ ಅಸಲತಹಸರಷವನರ¬ೃಲಟರಮಜಡರವವಪಘ.

ನರವಪಘ ಸಜಭಜವತ: ಕಡಮ ಮಜತನಜಡರವವರಜಗರರವರ. ಆದದರಲದ ಇತರರರ ನಮನನರ¬ ಒಲಲ ಲಲಶಜಲ ಮತರಸ ಕಜಯರತತಸರತಹಯಲದ ಕಸಡದ 

ವತಕಸಯಲದರ ಭಜವಸರವರರ. ಇತರರ ಈ ಭಜವನಹ, ನರವಪಘ ಇಚಪಸದಜಗ, ಇಚಪಸದ ಕಜಯರವನರ¬ ನಹರವಹರರಸಲರ ನಹರವಜಗರವಪಘದರ.

ನರವಪಘ ಸಜಜಭಜವಕವಜಗ ಪಜತಮಜಣಕರರ. ಆದದರಲದ ನಮನ ಮತತರಸ ಕಸಡಜ ಕಜಯರಗಳಲಲ, ಮಜತನಲಲ, ಆಥರಕ ವತವಹಜರಗಳಲಲ 

ಪಜತಮಜಣಕರಜಗರಲಹರಕಹಲದರ ಆಶಸರವರ.

ನರವಪಘ ಲಹಳ ಮಕದರ ಮನಸಸವರಜದದರಲದ ಲಹಳ ಸಜರ ಮಜಡಲಹರಕಜದ ಕಜಯರಗಳನರ¬ ತಡಹ ಹಡಯರವರ. ಈ ಗರಣದಲದಜಗ ಕಹಲವಪಘ ಮರಖಲಡತಜಕಹಲ 

ಸಲಲರಲಸದ ಕಜಯರಗಳನರ¬ ನರವಪಘ ನಹರವಹರಸಲಜರರ. ಅನಹರಕ ವಷಯಗಳಲಲ ನಮನದಹರ ಆದ ನದಜರರವನರ¬ ನರವಪಘ ಮಜಡಲಜರರ. ಆದದರಲದ ಅನಹರಕ 

ಸಜರ ಇತರರರ ನಮನ ಮರಲಹ ಮರಲಹಗಲ ತಹಸರರಸರವರರ.

ಸಲತಹಸರಷ ಮತರಸ ತಕಪಸ

ನರವಪಘ ಆತನ ಸಹಸಲಯರವನರ¬ ಹಹಸಲದದವರರ. ನರವಪಘ ಕಹಲಗಹಸಲಡ ಎಲಜಲ ಕಜಯರಗಳಳ ಉತಸಮವಜಗಯರ ನಡಹಯರವವಹಲಲ ನಲಬಕಹಯನರ¬ ಪಡಹದರರವರ 

ಮತರಸ ಈ ನಲಲಕಹಯನರ¬ ಸತತವಜಗಸರವರ. ಇತರರ ಲಗಹಗ ಲಹಳಷರಷ ತಜಳಹನ ಮತರಸ ಕರರಣಹಯನರ¬ ಹಹಸಲದದ ನರವಪಘ ನಹಲಜ ಸಜಭಜವದವರರ. ಎಲಜಲ 

ವಷಯಗಳ ಸಲಪಪಣರ ವವರಗಳನರ¬ ಅಥರ ಮಜಡಕಹಸಳಳಳವರ. ನರವಪಘ ಜರವನದಲಲ ಧಜಮರಕ ಮತರಸ ಆಧಜತತನಕ ತತಜಗಳನರ¬ ಅಳವಡಸಕಹಸಲಡರರವರ. 

ಜರವನದ ಕಷಷಕರವಜದ ಸಮಯಗಳನಸ¬ ಸಲತಹಸರಷವಜಗ ಕಳಹಯಲರ ಈ ಆಧಜತತನಕತಹ ನಮಗಹ ಸಹಕರಸರವಪಘದರ.

ಜರವನ ರರತ

ನರವಪಘ ಎಲಲರಗಲತ ಹಹಚರಪ ಅಲತಮರರಖರಜಗರರವರ. ದಹಸಡಡ ಸಭಹಯನರ¬ ಎದರರಸಲಹರಕಜದ ಸಲದಭರ ಒದಗದಜಗ ನರವಪಘ ಸಭಜ 

ಕಲಪನಕಹಸಲಳಗಜಗರವರ. ಒಲಲಲಟಗರಜಗದಜದಗ ಮತರಸ ಸಜತಲತತತಹಯನ¬ತಜಸಗ ಲಹಳಷರಷ ಹರರರಪಪಘಗಹಸಲಡರ ನರವಪಘ ಉತಸಮ ಫಲತಜಲಶಗಳಸರವರ.

ಜರವತ ಚಯರ

ನಮನ ಉದರತಗದ ಆಗರ ಹಹಸರಗರಗಳ ಮರಲಹ ನರವಪಘ ಹಹಚಪನ ಮರತರವಜರ ವಹಸರವವರಜದದರಲದ ನಮನ ಉದರತಗವಪಘ ಕಹಲವಪಘ ಸಮಸತಗಳಳ ಮತರಸ 

ಒತಸಡಗಳಲದ ಕಸಡದವಪಘಗಳಜಗರಲಹರಕರ. ಇಲತಹ ವಕತಸಗಳಲಲ ನರವಪಘ ಉನ¬ತಯನರ¬ ಸಜಸರವರ

ಉದರತಗ

ರಜವ ಕಜಯರವನರ¬ ಕಹಲಗಹಸಲಡರಸ, ನಮನ ಸರಜ ಶಕಸಯನಸ¬ ಆ ಕಜಯರಕಜಲಗ ವನಯರಗಸರವರ. ಕಹಲಗಹಸಲಡ ಕಜಯರವನರ¬ ಪಪತರಗಹಸಳಸರವ ತನಕ 

ಲಹರರಹ ರಜವ ಕಜಯರದ ಲಗಹಗಯಸ ಗಮನ ಹರಸರವಪಘದಲಲ. ಮರಲದಹ, ಈ ಕಹಲಸದ ಲಗಹಗ ಲಹರಸರ ಮಸಡದಲಲ ಅದನರ¬ ಸಲಪಪಣರವಜಗ ಕಹಲಬಟರಷ ಹಹಸಸ 

ಕಜಯರವನರ¬ ಕಹಲಗಹಸಳಳಳವರ. ಆದದರಲದ ನರವಪಘ, ಅನಹರಕ ರರತಯ ಕಹಲಸಗಳಳ ಸಹರರರರವ ಕಜಯರವನಹ¬ ಆರಸಕಹಸಳಳಲಹರಕರ. ಸದಜ ಸಲಚಜರವನರ¬ 

ಲಯಸರವ ನರವಪಘ, ಕಜರಜರಲಯದಲಲ ಕರಳತರಕಹಸಲಡರ ಮಜಡರವ ಕಜಯರಗಳನರ¬ ಇಷಷಪಡರವಪಘದಲಲ. ಅನಹರಕ ಪತದಹರಶಗಳಲಲ ಸಲಚರಸ ಹಹಸಸ 

ವತಕಸಗಳಹಳಡನಹ ಸಲಪಕರಸರವ ಉದರತಗಗಳಳ ನಮಗಹ ತಕಲಲಥಹವಪಘ. ಅಕಜರತನಕಹಲ ಸಲಲರಲಸದ ಕಜಯರಗಳನಸ¬ ಕಸಡಜ ನರವಪಘ ಉತಸಮವಜಗ 

ನರಜಹಸಲಲಲರ. ನಮನ 35ನಹರ ವಷರದ ನಲತರ ಇತರರ ಕಹಲಕಹಳಗಹ ನರವಪಘ ಕಹಲಸ ಮಜಡಲಜರರ. ಉನ¬ತ / ಸಜತಲತತ ವಕತಸಯನರ¬ ಮಜತತ 

ಮಜಡಲಲಲರರ.

ಆರಹಸರಗತ

ಎಲಲದಕಲಲತಲಸ ಹಹಚರಪ ನರವಪಘ ಶಕಸ ಮರರದ ಶತಮ ಮತರಸ ಲಳಲಕಹಗಳನರ¬ ಕಡಮ ಮಜಡಕಹಸಳಳಲಹರಕರ. ಇವಹರಡಸ ನಮಗಹ ಲಹಳಷರಷ ಅಪಜಯಕಜರ ಮತರಸ 

ನರವಪಘ ಇಲತಹ ಶತಮವನರ¬ ವಹಸರವ ಸಜಧಘತತಹಗಳಳ ಹಹಚರಪ. ಆದರಹ, ವಶಜತಲತ ಸಮಯದಲಜಲದರಸ ಎಲಜಲ ಆಲಹಸರಚನಗಳನರ¬ ದಸರ ಮಜಡ 

ಮನಸಸನರ¬ ಪತಶಜಲತವಜಗಟರಷಕಹಸಲಡರ ಚಹನಜ¬ಗ ನದಹತ ಮಜಡಲಹರಕರ. ವಜರದ ಆಖರ ದನದಲದರ ಕಸಡಜ ಉಳಕಹ ಕಹಲಸಗಳ ಕಡಹಗಹ ಗಮನ ಕಹಸಡರವಪಘದರ 

ಲದಲರ ವಶಜತಲತ ತಹಗಹದರಕಹಸಲಡಲಲ ಉತಸಮ. ಲಹರ ಉದಹತರಕ, ಅವಸರ, ಲಹರಸರ ಇತಜತದಗಳಳ ನಮನ ಆರಹಸರಗತಕಹಲ ಲಹರ ಅಪಜಯಕಜರ. ಆದದರಲದ 

ಸಜಧಘತವದಷರಷ ಶಜಲತವಜದ ಜರವನವನರ¬ ಸಜಗಸಲರ ಪತಯತ¬ಸ. ಕಹಲಲಜಗದ ವಷಯಗಳ ಲಗಹಗ ಚಲತಸ ಫಲವಲಲ. ನಮನ 30ನಹರ ವಯಸಸನ ನಲತರ 

ನದಜತಲಸತ, ನರಗಳಗಹ ಸಲಲಲಧಪಟಷ ಮತರಸ ನಹರತತ ಸಲಲಲಧ ರಹಸರಗಗಳಗಹ ಗರರರಜಗರವ ಸಲಭವವದಹ.
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ವನಹಸರದಜತನಕ ಹವಜತಸಗಳಳ

ನರವಪಘ ಸರಸಲಸಸತವಜದ ಕಲಹಗಳನರ¬ ಆನಲದಸರವರ. ನರವಪಘ ವರಜಮ ಪತರಜಣಗಳನರ¬ ಹಮನಕಹಸಳಳಳವಪಘದನರ¬ ಸಲತಹಸರಷಸರವರ. ನಜವಜಗಯಸ 

ನರವಪಘ ಪತರಜಣವನರ¬ ಲಹಳಹಸದದದರಸ, ಅದರ ಲಗಹಗ ಆಲಹಸರಚಸರವಪಘದನರ¬ ಸಲತಹಸರಷಸರವರ. ಗತಲಥಗಳನರ¬ ಓದರವಪಘದನರ¬ ಮತರಸ ವಸರಸ 

ಸಲಗತಹಜಲಯಗಳಲಲ ವಹರಸರವಪಘದನರ¬ ಇಷಷಪಡರವರ. ವಸರಸ ಸಲಗತಹಜಲಯದಲಲ ಸಲಗತಹಸಲಸಟಷ ಹಳಹರ ವಸರಸಗಳ ಲಗಹಗ ನಮಗಹ ವಶಹರಷವಜದ 

ಆಸಕಸಯರರವಪಘದರ.

ವವಜಹ, ದಜಲಪತತ ಜರವನ

ನಮನ ಕಹಲಸಗಳಲಲ ಮತರಸ ಕತರಡಹಗಳಲಲ ನರವಪಘ ಎಷರಷ ಚತರರರಹಸರ, ಪಹತರಮ ವತವಹಜರಗಳಲಸಲ ಅಷಹಷರ ಚತರರರರ. ಪಹತರಮದಲಲ ಪತವಹರಶಸದಲದನಲದ ಪತತ 

ನಮಷವಪ ನಮನ ಪಹತರಮಯ ಜಹಸತಹಗರಲಚಪಸರವರ. ಹಜಗಹಲದರ ಉದರತಗ ಸಲಲಲಧ ಕಹಲಸಗಳನರ¬ ನಲರಕ=ೃ್ಯ ಮಜಡಲಜರರ. ಕಹಲಸ ಮರಗದ ತಕಣವಹರ 

ನಮನ ಪಹತರಮಯ ಜಹಸತಹಗಸಡಲರ ಧಜವಸರವರ. ವವಜಹವಜದ ಮರಲಹ ನಮನ ಮನಹಯಲಲ ಮರಲಹಗಲಯನರ¬ ಹಹಸಲದಲಚಪಸರವರ. ಆದರಹ ಈ ವಚಜರದಲಲ ಇತರರ 

ಮನಸಸಗಹ ನಹಸರವನರ¬ೃಲಟರಮಜಡದಹ ಸಜಮಥತರದಲದ ಜರವಸರವರ. ನರವಪಘ ಹಹಲಗಸಜಗದದಲಲ ನಮನ ಪತಯ ಉದರತಗದಲಲ ಲಹಳ ಸಜಮಥತರದಲದ 

ಸಹಕರಸರವರ.

ಆಥರಕ ಪರಸಸತ

ಆಥರಕ ಉನ¬ತಗಹ ಸಲಲಲಧವಜದ ವಚಜರಗಳಲಲ ನಮನ ಭಜವರ ಪರಸಸತಗಹ ನರವಹರ ಕಜರಣರಜಗರರವರ. ನಮನಲಜಲ ಕಜಯರಗಳಳ ಫಲಸರವವಪಘ. ನರವಪಘ 

ಸಮಜಜದಲಲ ಆಥರಕವಜಗ ಉನ¬ತ ಸಜಸಯಯನರ¬ ಹಹಸಲದದವರಜದರಹ, ನರವಪಘ ಅದಹರ ರರತ ಮರಹಯರವರಜದರರ ಅದರಲದ ನರವಪಘ ತಕಪಸ ಹಹಸಲದಲಜರರ. 

ನಮನ ಶಕಸಗಹ ಮರರದ ಕಜಯರಗಳನರ¬ ಕಹಲಗಹಸಳಳಲಚಪಸರವರ. ಆಥರಕ ವತವಹಜರದಲಲ ನರವಪಘ ಉದಜರ ಸಜಭಜವದವರಜದದರಲದ, ನಮನ ಕಸಡಟಷ ಧನವನರ¬ 

ಉತಸಮ ಸಹರವಜ ಸಲಸಹಸಗಳಗಹ ದಜನ ಮಜಡರವರ ಮತರಸ ನಮನ ಸಲಲರಲಕರಗಹ ಸಹಜಯವಜಗ ಉಪಯರಗಸರವರ.

ಮರನಸಸಚನಹ ಮರಲಹ "ಅಲಜನನಕ"
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1.15 ಸಜಷರ ಮರನಸಸಚನಹ: ಅವರ ಜನನ ಸಜಷರ Svati ಇರರವವರರ ಈ ಕಹಳಗನ ಲಕಣಗಳನರನ ಹಹಸಲದರರತಸವಹ. ಪತಥಮ ಹಜಗಸ ಅಗತಗಣತ ನರವಪ 

ಪರಣಜಮಕಜರರಜಗ ಮಜತನಜಡರವ ಒಲದರ ಅತರತತಸಮ ಸರಲಭತಗಳ. ನರವಪ ಇತರರರ ಅಸಮಜಧಜನ ಉಲಟರಮಜಡರವ ರರತಯಲಲ ವತರಸರವಪದರ 

ಇರಬಹರದರ. ನಮನ ಈ ಆನಲದಕರ ಉಚತ ಪತಕಕತ ಪರಸಸರ ನಲಬಕಹ ಆಧಜರತ ಯಶಸಸ ಪರಸಸರ ವಹವಜಟರಗಳಗಹ ಒಲದರ ಅತತಗತತ ಅಲಶವಹಲದರ ಆಗರತಸದಹ. 

ನರವಪ ಪತಸದದ ಎಲದರ ನಗರತಕರಗಹ ಸಹಜಯ ನಮನ ಸನನದದತಹ ಜಹಸತಹ ಒಳಹಳಯ ವತರನಹ ಮತರಸ ದಹರವರ ಬಲವಜದ ನಲಬಕಹ ಇದಹ. ನಮನ ಇತತಥರಕಹಲ ಸರವಲತ 

ನಮನ ಹಜರರ ಕಹಲಸ ಎಲಜಲ ಹಣರಷಗಳಳ ಇವಹ. ನರವಪ ಎಲಜಲ ನರವಪ ರಜರರ ಎಲಜಲ ಪಪರರಷರರ ಆಫ cynosure ಪರಣಮಸಬಹರದರ. ನಮನ ದಜನ ನಮಗಹ ಒಳಹಳಯ 

ಮಕಲಳ ಜಹಸತಹ ಪಪಜತ ಮಜಡಬಹರದರ. ನರವಪ ಎಲಜಲ ವಷಯಗಳ ಮರಲಹ ಎರಡನಹರ ಚಲತನಹಯ ದಯಪಜಲಸಲರ ಮತರಸ ಒಲದರ ಈ ಮನರಷತರ ಅಥವಜ ಮಹಳಹ 

ಎಲಬರದನರನ ಬರದದವಲತ ಅಥರ ಇಲಲ ವದರತತ ಹಹಸಲದವಹ. 

 ನರವಪ ಆಹಜರಕಜಲಗ ಒಲದರ ನಸತನತಹಯ ಮತರಸ ವಶಹರಷವಜಗ ಫಹಲನ ಆರಸರ ಮತರಸ ನರವಪ ಕಲಹಗಳಲಲ ಆಸಕಸ ತಹಗಹದರಕಹಸಳಳಲರ ಈ ಎಲಜಲ ಜಹಸತಹಗಹ ಅಲಕಗಳನರನ 

ನಡರವಹಯಸ ಕಹಲವಪ ಕಲಜತನಕ ಚಟರವಟಕಹ ಅಥವಜ ಕಜಯರಕತಮಗಳಳ ಮರಲಸಚಜರಣಹ ಮಜಡಬಹರದರ. ನರವಪ ಪತಕಕತ ಆತನಶಹಶರಧಕ (ಅಲದರಹ ಒಳಗಹ ನರವಹರ 

ಅಡಗಸಲರ ಪತಯತನಸ) ಮಸಲಕ ನಮನ ತಹಸಡಹಯ ಮರಲಹ ಕಪಪಸ ಮರಲನಷರಷ ಇರಬಹರದರ ಇವಹ. 

 ಹರಟಷದ ವಷರ ಮತರಸ ಮಸರನಹರ ನರವಪ ಉಸರಜಟದ ಸಮಸಹತಗಳಳ ತಹಸಲದರಹರಜಗಬಹರದರ, ಮತರಸ ಎರಡಸ ಸಡರಬರ ಅಥವಜ ತಜಪವಜಗರವಪದರ ರರತಯ 

ರಹಸರಗಗಳ ನಜಲಲನಹರ ನಲಲ ಪತಭಜವ ಬರರಬಹರದರ. ಏಳಳ quadrupeds ಸಮಯದಲಲ ತಹಸಲದರಹ ಮತರಸ 25 ನರವಪ ಗಲಡರ ಕರರಕರಳಕಲರಡಜದ ಮತರಸ 26 ವಷ 

ಕಹಲವಪ ಶತರತಗಳ ನರವಪ ನರಡಬಹರದರ ಕಜರಣವಜಗಬಹರದರ. 35 ನರವಪ ಪಜತಣಗಳ ಮತರಸ 46 ನಹರ ಸಕಜರರ ಶಕಹ ಮತರಸ 40 ಕಹಲ ಬಕಲಟರಷ ಎದರರಸಲರ 

ಪಡಹಯರತಸದಹ, ರರಮಜತಟಸಮ ನಮನ ಪಜದದ ತಳವನರನ ದಜಳ ಮತರಸ 54, ಇಲಲ ಮತರಸ ಅಲಲ ಅಲಲ ಬಜವಪ ಮತರಸ 64 ನಲಲ ಹಹಸಟಹಷ ವಹರದನಹ ಮತರಸ ಇತರ 

ಅನರಭವಸರತಜಸರಹ ಶಹಶರಚನರಯ ಭಜವನಹಗಳಳ, destitution ಮತರಸ ಕಡರಬಡತನ. ಅಥವಜ ತಪಸಸಲರ ಇದಹರ ಸದ ಅನರಭವಗಳನರನ ತಪಸಸಕಹಸಳಳಲರ ಸಲರವಜಗ 

ನರವಪ ಉತಸಮ ಕಜಯರಗಳಳ, ಪಜತಥರನಹ ಮರಲನ ಸಮಯ devoting ಮಸಲಕ ಮರಲಗಡ ಕತಮಗಳನರನ ತಹಗಹದರಕಹಸಳಳಲರ ಮತರಸ ಪಪಜಸರತಜಸರಹ ಮತರಸ ರಜಶಚಕತ 

ಕತರವತಗಳ ದಯವಟರಷ ಪತಯತನಗಳನರನ ಮಜಡಬಹರದರ. ಈ ಚಟರವಟಕಹಗಳನರನ ಜಹಸತಹಗಹ ನರವಪ ಆಹಜರ ನರಡರವ, ಕಹಸಡರಗಹ ಚಟರವಟಕಹಗಳಲಲ ತಹಸಡಗರವ 

ನರವಹರ ಮರ, ಬಡವರಗಹ ಬಟಹಷ ಇತಜತದ, ಮತರಸ ದಜನ ಇಲತಹ ಕಕತತಗಳಳ ನರವಪ ಜರವನದಲಲ ಮರಖ ಸಜಧತತಹಗಳವಹ ತಹಸಲದರಹಗಳನರನ ಎದರರಸಬಹರಕಜಗರತಸದಹ 

ಸಹಜಯವಜಗರತಸದಹ.

Svati ಮಸರನಹರ ಪಜಡ ಆಗ ಹರಟಷದ ರಜರರ ಎಲಜಲ ಬಹಳ ಚಜಕಚಕತತಹಯಲದ ಅಥವಜ ಸಮಯಸಸಸತರಯಲದ ಮಜತನಜಡರವ ಮತರಸ ಮಜತನಜಡರವ 

ಸಜಮಥತರ ಮತರಸ ಇತರರಹಸಲದಗಹ ಸಹನರಹಕಜಲಗ ಸರಸಸರ ಮರಲಹ ತರಕ ನಡಹಯಲದಹ. ನರವಪ ಆತನ ಗರರವ ಒಲದರ ಪತಬಲ ಜಜನವನರನ ಹಹಸಲದವಹ. ನರವಪ ಒಲದರ 

ಆಕಷರಕ ಬಜಡಯನರನ ಹಹಸಲದರರತಸವಹ. ನರವಪ ಸಜಧತತಹ ದಹರಶಭತಷಷ ಮರಲಹ ಹಹಸರಗಲರ ಅಥವಜ ಜರವನಹಸರಪಜಯದ ಕಹಸರರ ವದಹರಶದಲಲ ಹಹಸರಗರವ 

ಕಲಡರಬರರತಸದಹ.

2. ತಥ ಮರನಸಸಚನಹ: ನರವಪ  ಕಕಷಷಪಕ ಏಳನಹರ ದನ (ಸಪಸಮ) ಅವಧಯಲಲ ಹರಟಷದ ಹಜಗಹ, ಸಜಧತತಹಯನರನ ನರವಪ ಆರಹಸರಗತ ಸಸಲಸ ದರಬರಲ ಎಲದರ ವಜಜ 

ಸಜಧತವಲಲ. ನಮನ ಚಚಹರ ಪತಬಲ, ಕಠಣ ಮತರಸ ಸಹಸರಲದ ರರತಯಲಲ ನಮನ ಪಜತತದ ಉತಸಮ ಗರಣಮಟಷದ ಕಡಮಗಹಸಳಸರತಸದಹ. ಆದದರಲದ ರಜವ ನಮನ 

ಜನನ  ಕಕಷಷಪಕ ಏಕಹಲದರಹ ನಮನ ಕಹಟಷ ಗರಣಗಳಳ ಕಡಮ ಮಚಪತಕಲ ಗರಣಗಳನರನ ಪತಬಲ ಬಲವಜದ ಎಲದರ ಸಹ ನಲತರ, ನರವಪ ಬಹಳ ಅನರಕಸಲಕರವಜಗತರಸ 

ಅಲಲ, ಕಡಮ ಸಹನರಹತರರ ಹಹಸಲದರರತಸದಹ ವಜಸಸವವಜಗ ಪರಗಣಸರತಜಸರಹ.

3. ಕರಣ ಮರನಸಸಚನಹ: ನರವಪ BAVA (ಸಲಹ) ಕರಣ, ಚಲಸರವ ಕರಣ ರಲದರ ಜನಸದ ಕಜರಣ. ನರವಪ ದರಘರ ಜರವನ (ದರರರಯರಷತ) ಹಹಸಲದದರದ, ಅದರ 

ನಜವಜದ ಆಶರವಜರದ ಇದಹ. ಇದರ ಜಹಸತಹಗಹ ನರವಪ ಚಹನಜನಗ ಕರಹಸಕಹಸಳಳಳವಪದರ ಸಜಧತತಹಗಳವಹ.

4. ನತತ ಯರಗ ಮರನಸಸಚನಹ: ನಮನ ಯರಗ ಗಲಡಜ (ಬಕಲಟಷನ ಸಸಚಸರತಸದಹ) ಎಲದರ ನರವಪ ಒಲದರ ಎತಸರದ ದಹರಹದ ಹಹಸಲದವಹ, ಆದರಹ ನರವಪ ತಪಪಸ 

ಪದದತಗಳಳ ಫಜರ ಒಲವನರನ ಮತರಸ ಇದರ ಪರಣಜಮವಜಗ ನರವಪ ನಮನ ಸಸಲತ ಕರಟರಲಬದ ಕಹಸನಹಯಲಲ ನಹಸರಡಬಹರದರ.

5. ಸಜಪಜಸಹಕ ಮರನಸಸಚನಹ: ನಮನ ಹರಟರಷಹಬಲದ ಭಜನರವಜರ ಬರರತಸದಹ ರಲದ, ನರವಪ ಬರದದವಲತ ಮತರಸ ಸಮಕದದ ಆಗಲರ ಸಜಧತತಹ. ಇದರ ನಮನ ಒಳ ಎಲದರ 

ಶರದದ ಎಲದರ ಭಜವಸಲಜಗರತಸದಹ. ಜನನ ವಹರಳಹಗಹ ನರವಪ ಈಗಜಗಲಹರ ಕಹಲವಪ ಬರದದವಲತಕಹಯ ಸಜಸಧರನಪಡಸಕಹಸಲಡತರ ಹಹಸಲದರಬಹರಕರ. ಆದದರಲದ, ನರವಪ 

ಬಹರತ
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ಲಬಜತ rasi ಜನಸದ ಆ ಬಗಹಗ ಮರನಸಸಚನಹ. 

 ಲಬಜತ ತನನದಹರ ಆದ ವಶಹರಷ ಲಕಣಗಳಳ ಹಜಗಸ ವಲಕಣತಹಗಳ ಜಹಸತಹ ಕಜಸನಕ ಕತಜದ 7 ನಹರ rasi ಎಲದರ. ನರವಪ ಪತಬಲ ದಹರವರ ನಲಬಕಹ ಆದರಹ ಧಜಮರಕ 

ರಜವಪದಹರ ವಶಜಸಸಜಹರ ಮತರಸ ಪಪರಹಸರಹತವಗರ ರಲಲ ಪಜತಯರಗಕವಜಗ ರಜವಪದಹರ ಟತಸಷ ಎಲದರ ಹಹರಳಲಜಗರತಸದಹ. ನರವಪ wavering ಮನಸಸನರನ ಹಹಸಲದದ 

ಸಹ ನರವಪ ಮಮರ ಸಲದಭರದಲಲ ರಜರಜದರಸ ಹಲದಹ ಮಲದಗತಯ ಎಲದಗಸ ಆಗರವಪದಲಲ. ನರವಪ ಸತತ ಮತರಸ ನಜತಯ ಎತಸಹಡಯರವ ರಲದ ನರವಪ 

ಅಡಡಲಜಗ ಮತರಸ ನರವಪ ಸಹಸರಲಸಲರ ಪತಯತನಸ ರಜರರ ಶತರತಗಳನರನ ಬಹಳಷರಷ ಎಲದರ ಪರಣಜಮವಜಗ ಬರರವ ಎಲಜಲ ದರರರಳ ಚಟರವಟಕಹಗಳಳ 

ವರಹಸರಧಸರತಸದಹ. ಆದರಹ ನರವಪ ಎಲಜಲ ದರಬರಲ ಆಗರವಪದಲಲ. ನರವಪ ನದರಷಷ ಆದಶಜರತನಕ ಕಲಸನಹಗಳಳ ಮತರಸ ನರವಪ ಆರಲಭಸಲರ ಯರಜನಹಗಳ ಮಸಲಕ 

ಪತಗತ ಮರ. ನರವಪ ಸಹ ಇತರರರ ನಮನ ಆದಶರಗಳಳ ಮರಕಸರರ ಪತಯತನಸಬಹರದರ. ಪರಣಜಮವಜಗ ಇದರ ನಮಗಹ ಉತಸಮ ಸಹನರಹತರ ಅನಹರಕ 

ಹಹಸಲದರಬಹರದರ. 

 ಜನಸಜಮಜನತರ ಗರರವಜನಸತ, ನರವಪ ರಜಜಕಜರಣ ಯಶಸಸರಜಗರತಜಸರಹ ಸಜಧತತಹಯದಹ. ನರವಪ ದಹರಶಪಹತರಮ ಮತರಸ ಆದದರಲದ ನಜಗರಕರ ಪತಗತ ಮತರಸ 

ಕಲಜತಣ ನಮನ ಸಮಯ ವನಯರಗಸಲರ. ನರವಪ ಕಳಪಹ ಮರಲಕಹಲತರಸವಪದರ ನಮನ ಪತಯತನವಜಗ ವಫಲಗಹಸಳಳಳತಸದಹ ಇದದರಸ, ಎಲಜಲ ತಹಸಲದರಹಗಳನರನ 

ಎದರರಸರತಸರರವ ನಮನ ಪತಯತನಗಳಳ ಮರಲದರವರಸಬಹರದರ. ನರವಪ ನಮನ ಯರಜನಹಗಳ ಯಶಸಸಗಹ ಸಜಸಭಮಜನ, ಪದವಗಳಳ, ಮತರಸ ಸಲಪತಸನ ಅಪ 

ನರಡಬಹರದರ. ಪರಣಜಮವಜಗ ನರವಪ ತಹಸಲದರಹ ಮತರಸ distresses ಬಹಳಷರಷ ಒಳಪಡಸಬಹರದರ. ಉದತಮ ಮತರಸ ವಜತಪಜರ ನರವಪ ಎಲಜಲ ಖಜತಹಗಳಳ 

ಯಥಜಸಸತಯಲಲ ದಹಸರಷ ಪಪರಜವಹ ಉಳಸಕಹಸಳಳಲರ ಸರರಜಗ ಇದದರರ, ಆದದರಲದ ನರವಪ ರಜವಜಗಲಸ ಯಶಸರಸ ಮರ. ನರವಪ ಗಣತ ಮತರಸ ವಹಲದತಕರಯ 

ಶಹತರಷಷತಹ ತಹಸರರಸಬಹರದರ. ನರವಪ proficiencies ವಜತಪಕ ವವಧ ಜರವನದ ಅನಹರಕ ನಡಹಯರತಜಸನಹ ಬಹಳ ಅತರತತಸಮ ಸಹನರಹತರರ ಮತರಸ ಸಲಬಲಧಕರರ 

ಹಹಸಲದದಹದರವಹ. ನರವಪ ಸಹಜಯ ಮತರಸ ನರವಪ ತರತರರ ಅಗತತಗಳಗಹ ಹಣ ವಹಚಪ ಇಷಷವರಲಲಲ ಇರಬಹರದರ ಕಹಲವರರ ಕಕತಜತಹ ತಹಸರರಸರವ ಸಜಮಥತರ 

ಇರಬಹರದರ. ನರವಪ ಮತರಸ ಜನರರ ಮತರಸ ಅಭಪಜತಯಗಳನರನ ವವಧ ರರತಯ ನಡರವಹ ಸಲಬಲಧ ಪಜತತವನರನ ಸಸಲಸ ಉತಸಮ, ಆದರಹ ಅದಹರ ಸಮಯದಲಲ ನಮನ 

ಕಜರಣಗಳಗಜಗ ಹಹಸರರಜಟವನರನ ರಜಜರಜಗದಹರ ನಮನ ಎದರರಜಳಯ ತನರನವಹ ಹಹಸರರಜಡಲರ ಸದದ ಇರಬಹರದರ. 

 ಯರ ಮಟಷದ ಅಲಜಸವಧ ಸಜಧತತಹ ಇಲಲ, ಆಕಷರಕ ಕಣರಷಗಳಳ ಒಲದರ ಜಹಸರಡ ಮತರಸ ಉದದನಹಯ ಮರಖ ಹಹಸಲದರಬಹರದರ. 

 ನರವಪ ಆರಜಮದಜಯಕವಜದ ದಜಲಪತತದ / ವಹಲವಜಹಕ ಜರವನ ಸಸಕಸವಜದ ಸಲಗಜತ ಪಡಹಯಲರ ಸಹ. ನರವಪ ವಜದಸರತಸದಹ ಕರಟರಲಬ ಜರವನ ಬಹಳ 

ಸಜಧತತಹ ಇಲಲ. ನರವಪ ಆದಶರ ಮನಹ ಜರವನದ ಆಸಹ ಸಹ ನರವಪ ಎಲಲವನಸನ ಆಧಜತತನಕ ಸರಕಯರಗಳಗಹ ಮರಲಹ ಅವಲಲಬತವಜಗರರತಸದಹ ಯರಚಸರವ ಪತವಕತಸ 

ಹಹಸಲದರರತಸವಹ. ನಮನ ಮಕಲಳಳ ಆರಹಸರಗತಕರ ಮತರಸ ಅದಕಷಷ ಮತರಸ ಹಹಣರಷ ಮಜದರಯಲತಹ ಅನಹರಕ ಗಲಡರ ಮಕಲಳಳ ಇರರತಸದಹ. 

 ಆಹಜರ, ಮಸಲವಜತಧ, ನರಗಳಳ ಸಲಬಲಧಸದ ರಹಸರಗಗಳಳ ಮತರಸ ಗರಹತ ದಜಳಯನರನ ಅಸಹತ, ಅಪತರತ ನಮಗಹ ಬರಬಹರದರ. ಲಬಜತ ಜನಸದ ಕಹಲವಪ ಜನರರ 

ಮಸತತದ ತಹಸಲದರಹ ಮತರಸ ಮಧರಮರಹ ಪರಣಜಮ ಬರರಲಸಡರತಸದಹ. 

 ನಮನ ನಹಚಪನ rasis ಅಥವಜ ಆರಹಸರಹಣs ಮಕರ, ಜಹಮನ, ಕಜತನಸರ ಮತರಸ ಲಯರ ಇವಹ. 

 ವಜರದ ನಮನ ಒಳಹಳಯ ದನಗಳಳ ಭಜನರವಜರ, ಸಹಸರಮವಜರ, ಬರಧವಜರ, ಶರಕತವಜರ ಮತರಸ ಶನವಜರ ಇವಹ.
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ವಶಹಶಸರರ ದಶಜಪಹಜರ

 8 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ ,ದಶಹ:ರಜಹರ, 02-02-1975 to 20-09-1983

ಉನ¬ತ ಅಕಜರಗಳ ದಲಜಯಕಹ; ಚಹಸರರ ಭಯ; ವಷ ಭಯ; ಅಗ¬ ಅಥವಜ ಅಗ¬ ಸಲಲಲಧ ಅಸಸ-ಶಸಸಗಳ ಭಯ ಇತಜತದಗಳನರ¬ ಈ ರಜಹರವನ ಪರಣಜಮ 

ಕಜಲದಲಲ ಅನರಭವಸಲಹರದರ. ಪಪಘತತ ಕಜರಣವಜಗ ದರ:ಖ; ಮಜನಸಕ ಅಸಸರತಹ; ಲಲಧರ ನಜಶ; ಕಹಟಷ ಜನರಲದ ದರಶಲರತರ/ಅಶಜಲತ. ನಮನ ಲಗಹಗ ಅನಹರಕ 

ಸರದದಗಳಳ ಪಸರಸರವವಪಘ. ಸಜಸನ ಚಲನಹ; ಅಕಜರದಲಲ ಲದಲ; ತಪಪಸ ಪದಗಳ ಲಳಕಹ; ಅಪರತದಲದ ಕಜಲರಗಳಗಹ ಪಹಟರಷ; ಉನ¬ತಗಹ ಅಡಹ-ತಡಹಗಳಳ 

ಇತಜತದಗಳನರ¬ ಈ ಸಮಯದಲಲ ಅನರಭವಸಲಹರದರ. 1 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 17 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರಜಹರ - ಭರಕಸ:ಬರಧ, 02-02-1975 to 22-03-1976

ಲಲಧರ ವಗರದವರ ಪಹತರಮಜದರಣಹ; ಪಜತಪಲಚಕ ವಸರಸಗಳ ಲಜಭ; ಅಕಜರದಲಲ ಉನ¬ತ; ಎಲಜಲ ವಷಯಗಳಲಸಲ ಉನ¬ತ.

 2 ವಷರ 2 ತಲಗಳಳ 4 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರಜಹರ - ಭರಕಸ:ಕಹರತರ, 22-03-1976 to 09-04-1977

ಶತರತಗಳಲದ ತಹಸಲದರಹ, ಕರರಕರಳ; ಲಲಧರಗಳ ವಹಲಮನಸರಸ; ಪಪಘತತ ವಯರಗ; ಆಸಸ-ಪಜಸಸಗಳಗಹ ಹಜನ; ಅಗ¬ ಭಯ; ವದರತತ ಸಲಲಲಧ ಅಪಜಯ; ಚಹಸರರ 

ಭಯ ಇತಜತದ ಅಶರಭ ಫಲಗಳಳ.

 5 ವಷರ 2 ತಲಗಳಳ 4 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರಜಹರ - ಭರಕಸ:ಶರಕತ, 09-04-1977 to 09-04-1980

ವವಜಹ ಯರಗ ಅಥವಜ ಪತ-ಪತ¬ಯರ ಪಪಘನಮರಲನ; ಆಸಸ-ಪಜಸಸವಳ ಲಜಭ; ಲಲಧರಗಳ ವಹಲರ; ವಜತ-ಕಫ ಸಲಲಲಧ ರಹಸರಗಗಳಗಹ ಲಲರಜಗಲಹರದರ.

 6 ವಷರ 0 ತಲಗಳಳ 29 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರಜಹರ - ಭರಕಸ:ರವ, 09-04-1980 to 04-03-1981

ಶತರತಗಳ ಧಜಳ; ನಹರತತ ರಹಸರಗ; ವಷ ಭಯ; ಅಗ¬ ಭಯ; ಪತರಜಣ ಇತಜತದ ಅಶರಭ ಫಲಗಳ ಜಹಸತಹಗಹ ದಜಲಪತತ ಸರಖ; ಪಪಘತತ ಸಲತಜನ ಪಜತಪಸ; ದಜನ 

ಧಮಜರದ ಕಜಯರಗಳನರ¬ ಕಹಲಗಹಸಳಳಳವಕಹ; ಸರಕಜರರ ಕಹಲಸಗಳಲಲ ತಕಪಸ ಇತಜತದ ಶರಭ ಫಲಗಳನಸ¬ ಅನರಭವಸರವರ.

 7 ವಷರ 6 ತಲಗಳಳ 28 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರಜಹರ - ಭರಕಸ:ಚಲದತ, 04-03-1981 to 02-09-1982

ಅನಹರಕ ವಧದ ತಹಸಲದರಹಗಳಳ; ದಜಲಪತತ ಜರವನದಲಲ ಅಸರಖ; ಮಜನಸಕ ಆಲದಹಸರಲನ; ವತವಸಜಯ ಲಹಳಹಗಳಲಲ ಕರಸತ; ಧನ ನಷಷ; ತನ¬ ಮಕಲಳ ಕಜರಣವಜಗ 

ದರ:ಖ.

 8 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರಜಹರ - ಭರಕಸ:ಕರಜ, 02-09-1982 to 20-09-1983

ಸಜಸನ ಚಲನಹ; ಉದರತಗದಲಲ ಲದಲ; ಮಜನಸಕ ಲಜಧಹ; ಅನಜರಹಸರಗತ; ಸರಕಜರದಲದ ತಹಸಲದರಹಗಳಳ. ಜರವನ ಸಲಗಜತಯಲದ ಅಗಲರವಕಹ/ದಸರವಜಗರವಕಹ; 

ವತವಸಜಯದಲಲ ನಷಷ; ಧನ ನಷಷ; ಉದರತಗದಲಲ ಅಡಹ ತಡಹಗಳಳ ಅಥವಜ ಅಪಜಯ; ಅತರತಷಷದಲದ ಅನಜರಹಸರಗತ; ಇತಜತದಗಳನರ¬ ಈ ಕರಜ ಗತಹ ಪರಣಜಮ 

ಕಜಲದಲಲ ಕಜಣಲಹರದರ.

 24 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಗರರರ, 20-09-1983 to 20-09-1999

ಗರರರವನ ಪರಣಜಮ ಕಜಲದಲಲ ದಜನ ಧಮಜರದ ಸತಲಮರಗಳನರ¬ ಆಚರಸರವರ; ಉತಸಮ ಸಲತಜನವನರ¬ ಪಡಹಯರವರ; ಅಕಜರಗಳಲದ, ಗರರವಜನಜತ 

ವತಕಸಗಳಲದ ಪತಶಲಸಸಲಸಡರವರ; ಉತಸಮ ವಜಹನಗಳನರ¬ ಪಡಹಯರವರ; ಪತ/ಪತ¬/ಮಕಲಳ ಜಹಸತಹಗಹ ಸಲತಹಸರಷವಜಗ ಜರವಸರವರ. ನಮನ ಎಲಜಲ 

ಆಶಹ-ಆಕಜಲಕಹಗಳಳ ಈಡಹರರರವವಪಘ.

 10 ವಷರ 9 ತಲಗಳಳ 4 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಗರರರ - ಭರಕಸ:ಗರರರ, 20-09-1983 to 08-11-1985

ಎಲಜಲ ವಧದ ಉನ¬ತ; ತಹರಜಹಸರವಕದದ; ಗರರವ; ವದಜತ ಸಲಲಲಧ ಸಜಧನಹಯಲದ ಹಹಮನ ಪಡರವರ. ಈ ಗರರರ ದಶಹಯ ಗರರರ ಭರಕಸ ಕಜಲದಲಲಯಸ ಈ ಮರಲಹ 

ಹಹರಳದಲತಹ ಶರಭ ಫಲಗಳಜಗರವಪಘವಪಘ.

 13 ವಷರ 3 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಗರರರ - ಭರಕಸ:ಶನ, 08-11-1985 to 21-05-1988

ದರಜರನರ ಸಲಪಕರ; ಮಧಘತ ಪದಜಥರಗಳನರ¬ ಸಹರವನಹ, ಪರ ಸಸರ/ಪಪಘರರಷರ ಸಲಲಲಧವನರ¬ ಇಷಷ ಪಡರವರ. ಉದರತಗದಲಲ ಅವನತ; ಧನ ವತಯ; 

ಪತರಜಣ.

 15 ವಷರ 6 ತಲಗಳಳ 22 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಗರರರ - ಭರಕಸ:ಬರಧ, 21-05-1988 to 27-08-1990

ಸಸರಯರ ಅಥವಜ ಮತತರ ಮಸಲವಜಗ ಕರತರ ಚರತತ ಅಥವಜ ಅವಮಜನವಜಗರವ ಸಲಭವವದಹ. ವಜತಪಜರ ಅಥವಜ ವದಜತ ಸಲಲಲಧವಜಗ ಧನಜಜರನಹ.

 16 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 28 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಗರರರ - ಭರಕಸ:ಕಹರತರ, 27-08-1990 to 03-08-1991

ಅನಜರಹಸರಗತ; ಕರಟರಲಲದಹಸಳಗಹ ಅಶಜಲತ, ಆಲದಹಸರಲನ; ಪತಜಹಗಳ ಕಹಸರಪ; ಲಲಧರವನ ಅಗಲರವಕಹ ಅಥವಜ ಮರಣ ಮತರಸ ಅಲಥಹಜ ಘಟನಹಯಲದ ಲಜಭ; 

ದಹರವಜಲಯಗಳ ಸಲದಶರನ (ತರಥರ ರಜತಹತ).

 19 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 28 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಗರರರ - ಭರಕಸ:ಶರಕತ, 03-08-1991 to 03-04-1994

ಪಜತಪಲಚಕ ಧನ ಲಜಭ; ಪತ/ಪತ¬/ಮಕಲಳಳ ಸರಖತವಜಗದರದ ನಮನ ಮನಸಸಗಹ ಸಲತಹಸರಷವನರ¬ ತರರವರರ. ಗಕಹ ಸಜಮಗತಗಳ ಸಲಗತಹ ಇತಜತದ 

ನಡಹಯರವಪಘದರ.

 19 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 15 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಗರರರ - ಭರಕಸ:ರವ, 03-04-1994 to 20-01-1995

ರವ ಪರಣಜಮ ಕಜಲವಪಘ ಲಹಳ ಉತಸಮವಜಗರರವಪಘದರ. ಗರರವ; ಗರರವ ಧನ ಪಡಹಯರವಕಹ; ಐಶಜಯರ ವಕದದ; ಅಕಜರ ಪಜತಪಸ; ಉದರತಗ ಪಜತಪಸ ಅಥವಜ 

ಉದರತಗದಲಲ ಉನ¬ತ; ವಜಹನಗಳಲದ ಆದಜಯ; ಪತಜಹಗಳ ಅಭಮಜನ; ಅಭಮತ ಇತಜತದ ಶರಭ ಫಲಗಳಳ ಒದಗರವವಪಘ.

 21 ವಷರ 3 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಗರರರ - ಭರಕಸ:ಚಲದತ, 20-01-1995 to 21-05-1996
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ಚಲದತನ ಪರಣಜಮ ಕಜಲವಪ ಕಸಡಜ ರವ ಪರಣಜಮ ಕಜಲದಲತಹಯರ ಶರಭ ಫಲದಜಯಕವಜಗರರತಸದಹ. ಐಶಜಯರ ವಕದದ; ಇತಜತದ ಶರಭ 

ಫಲದಜಯಕವಜಗರರವಪಘದರ.

 22 ವಷರ 2 ತಲಗಳಳ 22 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಗರರರ - ಭರಕಸ:ಕರಜ, 21-05-1996 to 27-04-1997

ಲಲಧರಗಳಹಳಡನಹ ಸಲತಹಸರಷಸರವರ. ಶತರತಗಳಲದ ಲಜಭ (ಉದಜಹರಣಹಗಹ - ಕಹಸರಟರರ ಖಚರರಗಳನರ¬ ತರಗ ಪಡಹಯರವಕಹ ಇತಜತದ); ಹಹಸರರವಜಸರಜಗರವಕಹ; 

ತಹರಜಹಸರ ವಕದದ; ಪತಜಜ ಲಹಲಲಲ; ಆಸಸ-ಪಜಸಸಗಳ ಲಜಭ; ಉದರತಗದಲಲ ಉನ¬ತ; ಇತಜತದ ಉತಸಮ ಫಲಗಳಹಳಡನಹ ನಹರತತ ರಹಸರಗ, ಪತರಜಣ ಪತರಜಸ, 

ಕಜಯರಗಳಲಲ ವಘಘ¬; ಕತರವತ ಚರತತ ಇತಜತದ ಅಶರಭ ಫಲಗಳನಸ¬ ಅನರಭವಸಲಹರದರ.

 24 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಗರರರ - ಭರಕಸ:ರಜಹರ, 27-04-1997 to 20-09-1999

ದಹಲಹಕ ಪತರಜಸ; ಮಜನಸಕ ಅಶಜಲತ; ತಲದಹ ರಜ ತಲದಹ ಸಮಜನರಗಹ/ಗರರರಗಳಗಹ ಹಜನ ಅಥವಜ ಮಕತ. ಧನ ವತಯ; ನಜತರಜಲಯ ಸಲಲಲಧ ಕಜಯರಗಳಳ 

ಇತಜತದಗಳನರ¬ ಅನರಭವಸಲಹರಕಜಗ ಲರಲಹರದರ.

 43 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶನ, 20-09-1999 to 20-09-2018

ಶನ ಪತಭಜವತ ಕಜಲದಲಲ ತನಗಹ, ತನ¬ ಪತ/ಪತ¬/ಮಕಲಳಗಹ ವಜತ ಸಲಲಲಧ ರಹಸರಗಗಳಳ ಲಜಸರವ ಸಲಭವವದಹ. ವತವಸಜಯ ಲಹಳಹಗಳಲಲ ನಷಷ; ನರಚ 

ಜಜತರಯರಲಲ ವರಹಸರಧ/ಜಗಳ; ನರಚ ಜಜತ ಸಸರ/ಪಪಘರರಷರಹಸಡನಹ ಸಲಲಲಧ. ಪರಚಜರಕರರ ನಮನನರ¬ ಬಟರಷ ಹಹಸರಗರವರರ; ಅಪರಚತ ಪತದಹರಶದಲಲ ವಜಸ; 

ಅನರರರಕತ ಧನ ವತಯ; ಅಸರಖತತಹ; ಅಶಜಲತ ಇತಜತದಗಳ ಸಲಭವ.

 27 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 18 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶನ - ಭರಕಸ:ಶನ, 20-09-1999 to 23-09-2002

ಪರ ಜಜತರಯರಲದ ಧನಜಜರನಹ; ವತವಸಜಯ ಭಸಮಯಲದ ಲಜಭ; ಎಲಜಲ ರರತಯಲದಲಸ ಉನ¬ತ; ಇತಜತದ ಶರಭ ಫಲಗಳ ಜಹಸತಹಗಹ ಮಜನಸಕವಜಗ 

ಕರಲಗರವಕಹ/ವತಥಹ; ಪರ ಸಸರ/ಪಪಘರರಷ ಸಲಲಲಧದಲದ ಗರರವ ಹಜನ; ಪತ/ಪತ¬ಯರ ಮಧಘತ ವಹಲಮನಸರಸ/ಜಗಳ ಇತಜತದ ಅಶರಭ ಫಲಗಳಳ 

ಸಲಭವಸಲಹರದರ.

 30 ವಷರ 3 ತಲಗಳಳ 28 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶನ - ಭರಕಸ:ಬರಧ, 23-09-2002 to 02-06-2005

ಅದಕಷಷ; ಧನ ಲಜಭ; ಸರಖತ; ಎಲಜಲ ಕಜಯರಗಳಲಸಲ ವಜಯ; ಭಸ ಲಜಭ; ನಜತಯ ಸಲಲಲಧ ವತವಹಜರಗಳಲಲ ವಜಯ ಇತಜತದ ಶರಭ ಫಲಗಳಳ. ಈ ಲಧ 

ಪರಣಜಮ ಕಜಲದ ಅಲತತದಲಲ ಇತರರ ಮನಹಯಲಲ ವಜಸಸರವ ಸಲಭವವದಹ.

 31 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 6 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶನ - ಭರಕಸ:ಕಹರತರ, 02-06-2005 to 12-07-2006

ಈ ಕಹರತರ ಪರಣಜಮ ಕಜಲವಪಘ ಉತಸಮವಜಗರದರ. ಅಗ¬-ವಜಯರ ಸಲಲಲಧ ತಹಸಲದರಹಗಳಳ; ಚಹಸರರ ಭಯ; ಶತರತಗಳಲದ ತಹಸಲದರಹ; ಪತ/ಪತ¬/ಮಕಲಳ 

ಕಜರಣವಜಗ ದರ:ಖ/ಅಶಜಲತ. ಪಪಘರಜತನ/ಹಡಲರ ಬದದ ಮನಹಯಲಲ ನವಸಸರವ ಸಲದಭರ; ಇಲತಹ ಮನಹಯಲಲ ತನಗಹಸರ, ತನ¬ ಕರಟರಲಲದವರಗಹಸರ ವಷ 

ಸಪರದ ಲಜಧಹಯರಲಟಜಗರವ ಸಲಭವ ಮತರಸ ತತಸಲಲಲಧ ಕಹಟಷ ಪರಣಜಮಗಳಳ.

 34 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 7 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶನ - ಭರಕಸ:ಶರಕತ, 12-07-2006 to 11-09-2009

ಪತ/ಪತ¬ಗಹ ಲಹಳ ಸರಖತ; ನಸತನ ನವಜಸ ನಮಜರಣ; ಧನಜಜರನಹ; ಕರತರ; ಸಜಹತತ/ವಜತಪಜರ/ವಜಣಜತ ಸಲಲಲಧ ಕಜಯರಗಳನರ¬ ಕಹಲಗಹಸಳಳಳವಕಹ.

 35 ವಷರ 6 ತಲಗಳಳ 19 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶನ - ಭರಕಸ:ರವ, 11-09-2009 to 24-08-2010

ಶತರತಗಳಲದ ಅಕ ಭಯ; ಪಪಘತತನ ಅಗಲರವಕಹ; ನಹರತತ/ಉದರ ರಹಸರಗ; ಧನ ವತಯ; ಕಜಯರಗಳಲಲ ಉದಜಸರನತಹ; ಮರಣ ಅಥವಜ ಮರಣ ಸಮಜನ 

ಕಜಯಲಹಗಳನರ¬ ಅನರಭವಸರವ ಸಲಭವ.

 37 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 19 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶನ - ಭರಕಸ:ಚಲದತ, 24-08-2010 to 24-03-2012

ಈ ಚಲದತ ಪರಣಜಮ ಕಜಲವಪಘ ಲಹಳ ಕಷಷಕರವಜಗರರವಪಘದರ. ತನಗಹ/ತನ¬ ಪತ/ಪತ¬ಗಹ/ಹಹತಸವರಗಹ ಮರಣ ಸಮಜನವಜದ ನರಳಳವಕಹ ಸಲಭವಸಲಹರದರ.

 38 ವಷರ 2 ತಲಗಳಳ 28 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶನ - ಭರಕಸ:ಕರಜ, 24-03-2012 to 03-05-2013

ಸಜಸನ ಚಲನಹ; ನಹರತತ ಸಲಲಲಧ ರಹಸರಗಗಳಳ ಇತಜತದ ಸಲಭವಸಲಹರದರ ಹಜಗಸ ಈ ಕಹರತರ ಪರಣಜಮದ ಅಲತತಕಜಲದಲಲ ಲಹರ ಧನ ಲಜಭವಜಗರವ ಸಲಭವವದಹ.

 41 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 4 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶನ - ಭರಕಸ:ರಜಹರ, 03-05-2013 to 09-03-2016

ಜರವನದ ಅತ ಕಠಣವಜದ ಮಜಗರ ಈ ಸಮಯವಜಗದಹ. ಅನಹರಕ ಪತದಹರಶಗಳಲಲ ಅಲಹದಜಡರವಕಹ; ಧನ ವತಯ; ಚಮರ ರಹಸರಗಗಳಳ ಇತಜತದಗಳನರ¬ 

ಅನರಭವಸಲಹರದರ. ಈ ರಜಹರ ಪರಣಜಮ ಕಜಲದ ಅಲತತಕಹಲ ಭಸ/ಆಸಸ ಲಜಭವಜಗರವ ಸಲಭವ.

 43 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 15 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶನ - ಭರಕಸ:ಗರರರ, 09-03-2016 to 20-09-2018

ಗಕಹ ಸರಖತ; ಮಕಲಳಳ ಮರಗಳ/ಪತ/ಪತ¬ಯ ಸರಖತ; ಧನ ಸಲಲಲಧ ಉನ¬ತ; ಎಲಜಲ ರರತಯಲಸಲ ಲಜಭ; ಇಲತಹ ಶರಭ ಫಲತಗಳಳ. ಆದರಹ ಗರರರ 

ಪರಣಜಮದ ಅಲತತ ಕಜಲವಪಘ ಲಹಳ ಕಹಟಷದಜಗರರವಪಘದರ. ಈ ಗರರರ ಭರಕಸ ಕಜಲದಲಲ ಲಲಧರಗಳ ಅಥವಜ ಮತತರ ವವಜಹವನರ¬ ತಜನರ ನಹರವಹರರಸರವ 

ಸಲಭವವದಹ.

 60 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಬರಧ, 20-09-2018 to 20-09-2035

ಲಧನ ಪರಣಜಮ ಕಜಲದಲಲ ಲಲಧರಗಳ ಪಪಘನರಜಗಮನ; ತನಗಹ ಸರಖತ; ಪಲಡತರಲದ ಪತಶಲಸಸಲಸಡರವರ; ಸತಲರತರ; ಗರರರ ಹರಯರ ಆಶರರಜಜದ; 

ಮಜತನಲಲ ನಪಪಘಣತಹ; ಇತರರಗಹ ಸಹಜಯ ಮಜಡಲರ ಸದಜ ಸದದ ಹಸಸರಜಗರರವರ. ಪತ/ಪತ¬/ಮಕಲಳಳ ಸತಲರತರ, ಐಶಜಯರವನರ¬ ಪಡಹದರ ಉನ¬ತಯನರ¬ 
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ಹಹಸಲದರವ ಅವಕಜಶವದಹ.

 46 ವಷರ 0 ತಲಗಳಳ 13 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಬರಧ - ಭರಕಸ:ಬರಧ, 20-09-2018 to 16-02-2021

ಪಲಡತರ ಒಡನಜಟ; ಲದದಯ ಚರರರಕರತನ; ಸಜಹತತ ಕಜಯರಕತಮಗಳನರ¬ ಕಹಲಗಹಸಳಳಳವಕಹ; ಧನ ಲಜಭ; ಕರತರ; ವವಜಹ ನಡಹಸರವ ಜವಜಲಜದರಯನರ¬ 

ವಹಸರವರ.

 47 ವಷರ 0 ತಲಗಳಳ 10 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಬರಧ - ಭರಕಸ:ಕಹರತರ, 16-02-2021 to 13-02-2022

ಜಗಳ; ಮಜನಸಕ ಆಲದಹಸರಲನ; ಆಸಸ-ಪಜಸಸಗಳ ನಷಷ; ಕಹಸರಟರರ ವತವಹಜರಗಳಳ ಇತಜತದ ಫಲಗಳನರ¬ ಈ ಕಹರತರವನ ಪರಣಜಮ ಕಜಲದಲಲ ಅನರಭವಸಲಹರದರ.

 49 ವಷರ 10 ತಲಗಳಳ 9 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಬರಧ - ಭರಕಸ:ಶರಕತ, 13-02-2022 to 14-12-2024

ಉತಸಮ ಕಜಯರಗಳನರ¬ ಆಚರಸರವರ; ಪತತ ಕಜಯರವನಸ¬ ಸಹರವಜ ಮನಹಸರಭಜವದಲದ ನಡಹಸರವರ; ತನಗಹ ವವಜಹ ಯರಗ ಅಥವಜ ಇತರರ ವವಜಹವನರ¬ 

ಸಡಹಸರವರ; ಸಜಜನರ ಒಡನಜಟ; ಉತಸಮ ನಹಲಟರನರ¬ ಪಡಹಯರವ ಅದಕಷಷವಲತರಜಗರರವರ. ಇಲತಹ ಉತಸಮ ಫಲಗಳನರ¬ ಈ ಶರಕತ ಪರಣಜಮ ಕಜಲದಲಲ 

ಅನರಭವಸರವರ.

 50 ವಷರ 8 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಬರಧ - ಭರಕಸ:ರವ, 14-12-2024 to 21-10-2025

ಅನಹರಕ ಸಲಭಜವನಹಗಳನರ¬ ಹಹಸಲದರವರ; ಭಜರರ ಓತಣಗಳಲಲ ಪಜಲಹಸಗಳಳಳವರ; ವಜಹನ ಲಜಭ; ಧನ ಲಜಭ ಇತಜತದ ಉತಸಮ ಫಲಗಳಳ; ಉತಸಮ ಉದರತಗವನರ¬ 

ಪಡಹಯರವರ ಅಥವಜ ಉದರತಗದಲಲ ಉನ¬ತ ಸಜಸಯಯನರ¬ ಹಹಸಲದರವರ.

 52 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಬರಧ - ಭರಕಸ:ಚಲದತ, 21-10-2025 to 22-03-2027

ಚಲದತನ ಪರಣಜಮದಲದ ಅನಹರಕ ವಧದ ದಹಲಹಕ ಅನಜರಹಸರಗತ ಸಲಭವಸಲಹರದರ; ನಹರತತ ಸಲಲಲಧ ರಹಸರಗಗಳಳ ಸಲಭವಸಲಹರದರ.

 53 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 13 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಬರಧ - ಭರಕಸ:ಕರಜ, 22-03-2027 to 18-03-2028

ನಹರತತ ಸಲಲಲಧ ರಹಸರಗ; ದರ:ಖ; ಸಜಸನ ಭಘತಲಶ; ಸಜಸನ ಚಲನಹ ಇತಜತದ ಕಹಟಷ ಪರಣಜಮಗಳನರ¬ ಅನರಭವಸರವಪಘದರ ಜಹಸತಹಗಹ ಅತರತತಸಮ ರಜಗ 

ಯಜಜದಗಳನರ¬, ಪಪಜತ ಕಜಯರಗಳನಸ¬ ನಡಹಸರವರ; ಸತಲರತರವಲತರಜಗರವರ.

 55 ವಷರ 8 ತಲಗಳಳ 1 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಬರಧ - ಭರಕಸ:ರಜಹರ, 18-03-2028 to 06-10-2030

ಕರತರ ಚರತತ; ಅವಮಜನ; ಧನ ನಷಷ; ವಜತಪಜರ, ವತವಹಜರಗಳಲಲ ಅಪಜಯ; ವಷ ಭಯ; ಅಗ¬ ಸಲಲಲಧ ಅಸಸ-ಶಸಸಗಳಹಳಡನಹ ಧಜಳ-ಭಯ; ಇತಜತದ ಕಹಟಷ 

ಫಲಗಳ ಜಹಸತಹಗಹ ವದಜತಭಜತಸದಲದಹಸದಗರವ ಶರಭ ಫಲತಗಳಳ; ಧನ ಲಜಭ ಇತಜತದಗಳನಸ¬ ಅನರಭವಸರವರ.

 57 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 7 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಬರಧ - ಭರಕಸ:ಗರರರ, 06-10-2030 to 11-01-2033

ಅಸರಖತತಹಯಲದ ಚಹರತರಸಕಹಸಳಳಳವರ; ಶತರತಗಳನರ¬ ಜಯಸರವರ; ಉತಸಮ ಕಜಯರಗಳಲಲ ವಜಯಶಜಲರಜಗರವರ; ಪಪಘತತನಲದ(ರಲದ) ಸಹಜಯ 

ಪಡಹಯರವರ; ವವಜಹವಜಗದ ಕರಮಜರನದದಲಲ ಅವನ ವವಜಹವನರ¬ ನಹರವಹರರಸರವರ; ಧನ ಲಜಭ ಇತಜತದ ಶರಭ ಫಲಗಳನರ¬ ಅನರಭವಸರವರ.

 60 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಬರಧ - ಭರಕಸ:ಶನ, 11-01-2033 to 20-09-2035

ನಶಪಯವಜಗ ಧನ ವತಯವಜಗರವಪಘದರ; ದಜನ ಧಮಜರದ ಸತಲಮರಗಳನರ¬ ಆಚರಸರವರ; ಪತಸ-ವಜತ ಸಲಲಲಧ ಅನಜರಹಸರಗತಗಳಗಹ ಲಲರಜಗರವರ; ಲಹರಖಕ 

ಅಥವಜ ಲರವಣಗಹ ಉದರತಗಗಳನರ¬ ಕಹಲಗಹಸಳಳಳವರ.

 67 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕಹರತರ, 20-09-2035 to 20-09-2042

ಕಹರತರ ದಶಹಯಲಲ - ಅಕಜರಗಳ ಅಸಲತಕಪಸಯಲದಜಗ ಭಯ; ಶತರತ/ಚಹಸರರರಲದ ಭಯರತಜಸದನಹ; ಅಸಸ-ಶಸಸಗಳಲದ ಗಜಯ ಪಡರವಪಘದರ; ಉಷಷ ಸಲಲಲಧ 

ರಹಸರಗಗಳಳ; ಆಧಜರ ರಹತ ಸರದದಗಳನರ¬ ಅನಜವಶತಕವಜಗ ಪರಶರಸರವ ಸಲದಭರ; ತನ¬ ಕರಟರಲಲದ ಕರಣತಹ; ಅಗ¬ಯಲದ ಅಪಜಯ; ತನ¬ ಸಜಸಜಸನದಲದ 

ಅಥವಜ ಮಜತಕ ಭಸಮಯಲದ ದಸರವಜಗರವಕಹ ಇತಜತದ ಅನರಭವಗಳನರ¬ ಹಹಸಲದಲಹರದರ.

 61 ವಷರ 0 ತಲಗಳಳ 13 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕಹರತರ - ಭರಕಸ:ಕಹರತರ, 20-09-2035 to 17-02-2036

ಪತ/ಪತ¬/ಮಕಲಳಗಹ ಅಶಜಲತ; ಅಶರಭ ವಜತಹರಗಳನರ¬ ಕಹರಳಳವ ಸಲಭವ; ಅನಜರಹಸರಗತ; ಶತರತ ಭಯ; ಧನ ಕನಕಜದ ವಸರಸಗಳಗಹ ಹಜನ, ನಜತರಜಲಯ 

ಸಲಲಲಧ ಕಜಯರಗಳನರ¬ ಕಹಲಗಹಸಳಳಳವಕಹ; ಮರಣ ಸನ¬ಹತ ಅಪಜಯ ಅಥವಜ ಮರಣ ಸಮಜನವಜದ ಕಷಷಗಳನರ¬ ಅನರಭವಸಲಹರಕಜದರತರ.

 62 ವಷರ 2 ತಲಗಳಳ 13 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕಹರತರ - ಭರಕಸ:ಶರಕತ, 17-02-2036 to 18-04-2037

ಪತ/ಪತ¬/ಮಕಲಳಗಹ ಅನಜರಹಸರಗತ; ವಧ ವಧವಜದ ಕರಟರಲಲ ಕಲಹಗಳಳ; ಲಲಧರಗಳಗಹ ನಷಷ ಇತಜತದ. ಈ ಶರಕತ ಭರಕಸ ಕಜಲದಲಲ ಶಶರ ಜನನವಜದರಹ ಅದರ ಹಹಣರಷ 

ಮಗರವಜಗರರವಪಘದರ.

 62 ವಷರ 6 ತಲಗಳಳ 19 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕಹರತರ - ಭರಕಸ:ರವ, 18-04-2037 to 24-08-2037

ದಹರಹ ಮತರಸ ಮನಸಸನ ಅನಜರಹಸರಗತ, ಕಜಯರಗಳಲಲ ವಘಘ¬, ವದಹರಶದಲಲ ನವಜಸ ಮಜಡರವ ಸಲಭವ ಮತರಸ ಹಹಸರಗಡಹ ವಜಸದಲದಜಗ ಪತಯರಜನಗಳಳ.

 63 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 19 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕಹರತರ - ಭರಕಸ:ಚಲದತ, 24-08-2037 to 25-03-2038

ನಮನ ಜರವನ ಸಜಥಗಹ ಮತರಸ ಮಕಲಳಗಹ ಕಷಷಗಳಳ, ಪಪಘತತನ ಅಗಲರವಕಹ, ಮಜನಸಕ ವಹರದನಹ, ಧನ ಲಜಭ ಮತರಸ ಹಹಚಪನ ಖಚರರ ಇತಜತದಗಳನರ¬ 

ಅನರಭವಸಲಹರಕಜದರತರ.

 63 ವಷರ 6 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕಹರತರ - ಭರಕಸ:ಕರಜ, 25-03-2038 to 21-08-2038
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ಪತ/ಪತ¬/ಮಕಲಳಗಹ ಹಜನ, ಲಲಧರಗಳಹಳಳಗಹ ಕಲಹ; ಉನ¬ತ ಅಕಜರಗಳ ಕಹಸರಪಕಹಲ ಲಲರಜಗಲಹರದರ; ಅನಜರಹಸರಗತ ಪರಸಸತಯನರ¬ ಎದರರಸಲಹರಕಜದರತರ.

 64 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 3 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕಹರತರ - ಭರಕಸ:ರಜಹರ, 21-08-2038 to 08-09-2039

ಭಹಸರಗ ಸಜಧನಗಳನರ¬ ಕಳಹದರಕಹಸಳಳಳವಕಹ; ನಜತರಜಲಯ ಸಲಲಲಧ ಕಜಯರಗಳಲಲ ಪಜತತ ವಹಸರವಕಹ; ಚಹಸರರ ಭಯ; ಅಗ¬ ಭಯ; ಸಪರ ಭಯ; ದರ:ಖ 

ಇತಜತದ ಫಲಗಳನರ¬ ಅನರಭವಸರವ ಸಲದಭರ.

 65 ವಷರ 6 ತಲಗಳಳ 9 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕಹರತರ - ಭರಕಸ:ಗರರರ, 08-09-2039 to 14-08-2040

ಸರಪಪಘತತ ಪಜತಪಸ; ವಸರಸ ಲಜಭ; ಪಜತಪಲಚಕ ಗರರವಜಭಮಜನಗಳಳ; ಆಸಸ-ಪಜಸಸಗಳ ಲಜಭ; ಉನ¬ತ ಅಕಜರಗಳ ಸಹಜಯ; ಉದರತಗದಲಲ ಪರತಮರಷನ 

ಇತಜತದಗಳಳ ಸಲಭವಸಲಹರದರ.

 66 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 19 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕಹರತರ - ಭರಕಸ:ಶನ, 14-08-2040 to 23-09-2041

ಲಲಧರಗಳಹಳಳಗಹ ಕಲಹ; ಮಜನಸಕ ತಳಮಳ; ಧನ ನಷಷ; ವದಹರಶರ ರಜತಹತ; ದಸರ ಪತರಜಣ ಇತಜತದಗಳಳ ಸಲಭವಸಲಹರದರ.

 67 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 15 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕಹರತರ - ಭರಕಸ:ಬರಧ, 23-09-2041 to 20-09-2042

ಲಲಧರಗಳ ಮಲನ; ಪಪಘತತ ಜನನ; ಉನ¬ತ ಅಕಜರಗಳಲದ ಗರರವ; ಧನ/ಆಸಸ ಪಜಸಸಗಳ ಲಜಭ; ಶಕಣ ಸಲಲಲಧ ಅನರಕಸಲಗಳಳ; ಪಲಡತರ ಆದರ; 

ಮಜನಸಕ ಸರಖತ.

 87 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶರಕತ, 20-09-2042 to 20-09-2062

ಈ ಸಮಯದಲಲ ದಜಲಪತತ ಸರಖ; ಉತಸಮ ವಜಹನಗಳನರ¬ ಪಡಹಯರವಕಹ; ಪಶರ ವಕದದ; ಚನಜ¬ಭರಣಗಳ ಪಜತಪಸ; ಗರಪಸ ನರ ಲಭಘತ; ಪಪಘರರಷ/ಸಸರಯರಲದ 

ಸರಖತ; ಇತರರ ವವಜಹ ಸಮಜರಲಭವನರ¬ ನರಜಹಸರವಕಹ; ಉನ¬ತ ಅಕಜರಗಳಲದ ಗರರವಸಲಸಡರವರ.

 70 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶರಕತ - ಭರಕಸ:ಶರಕತ, 20-09-2042 to 20-01-2046

ಪತ/ಪತ¬ಯಲದ ಸರಖ; ಐಶಜಯರ ಪಜತಪಸ; ಗರರವ ಪಜತಪಸ; ಗಕಹ ನಮಜರಣ; ನಸತನ ವಸಸ-ಆಭರಣಗಳ ಪಜತಪಸ; ಹಹಚಪನ ಆದಜಯ ಇತಜತದಗಳಳ 

ಸಲಭವಸಲಹರದರ.

 71 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 15 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶರಕತ - ಭರಕಸ:ರವ, 20-01-2046 to 20-01-2047

ಶರ/ಉದರ/ನಹರತತ ಸಲಲಲಧ ರಹಸರಗಗಳ ಸಲಭವ; ತಲದಹ ಅಥವಜ ಪತಕ ಸಮಜನರಗಹ ಅಪಜಯಕಜರರ ಘಟನಹಗಳಳ ಸಲಭವಸಲಹರದರ.

 73 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶರಕತ - ಭರಕಸ:ಚಲದತ, 20-01-2047 to 20-09-2048

ವಜತ-ಪತಸ ಸಲಲಲಧ ಕಜಯಲಹಗಳಳ; ಹಲರಲಗಳ ಅನಜರಹಸರಗತ; ಕಣರಷಗಳ ಅಸಜಸಸತಹ ಇತಜತದ ಕಹಟಷ ಪರಣಜಮಗಳಹಳಡನಹ ಉತಜಸಹ; ಪತ/ಪತ¬ ಸರಖತ; 

ಧನಜಗಮನ ಇತಜತದ ಶರಭ ಫಲಗಳಳ ಒದಗರವವಪಘ.

 74 ವಷರ 9 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶರಕತ - ಭರಕಸ:ಕರಜ, 20-09-2048 to 20-11-2049

ಕರಟರಲಲದಹಸಳಗಹ ಕಲಹಗಳಳ; ವತವಸಜಯ ಧಜನತಗಳ ನಷಷ; ಅಸರಖತತಹ ಇತಜತದ ಕಹಟಷ ಫಲಗಳಳ. ಲಹಸರಹ ಪದಜಥರಗಳಲದ ಶರಭ ಪರಣಜಮಗಳಳ.

 77 ವಷರ 9 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶರಕತ - ಭರಕಸ:ರಜಹರ, 20-11-2049 to 20-11-2052

ಪಜತಪಲಚಕ ವಸರಸಗಳ ಲಜಭ; ಪಪಘತತ ಲಜಭ (ಇವಪಘ ಅವವಜಹತರಗಹ ಅನಜಯಸರವಪಘದಲಲ); ಲಲಧರಗಳಗಹ ಮಕಷಜಷನ¬ ಭಹಸರಜನವನ¬ಕರಲವಪಘದರ ಇತಜತದ 

ಸಲತಹಸರಷದಜಯಕ ಫಲಗಳ ಜಹಸತಹಗಹ ಅಗ¬ ಭಯ; ಚಹಸರರ ಭಯ; ಲಲಧರಗಳಳ ಲರಲತರಜಗರವಕಹ ಅಥವಜ ತತಸಲಲಧ ಕಷಷ ಫಲಗಳಳ ಇರಲಹರದರ. ಆದರಹ 

ವದಜತಭಜತಸದಲಲ ಉತಸಮ ಉನ¬ತಗಳಸರವರ.

 80 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶರಕತ - ಭರಕಸ:ಗರರರ, 20-11-2052 to 22-07-2055

ಅನಹರಕ ವಧಗಳ ಧಜಮರಕ ಹಜಗಸ ದಜನ ಧಮಜರದ ಕಜಯರಗಳನರ¬ ಕಹಲಗಹಸಳಳಳವರ. ಎಲಜಲ ವಧದ ಸರಖತ; ಉನ¬ತ ಶಕಣ ಪಡಹಯರವ ಯರಗ; ಕರಟರಲಲ ಸರಖತ 

ಇತಜತದ ಶರಭ ಫಲಗಳನರ¬ ಅನರಭವಸರವರ.

 83 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶರಕತ - ಭರಕಸ:ಶನ, 22-07-2055 to 20-09-2058

ಗಕಹ ಲಜಭ; ಧನ ಲಜಭ; ಭಸಮ ಲಜಭ. ವದಜತಥರಗಳಗಹ ವದಹರಶರ ವದಜತಭಜತಸದ ಅವಕಜಶ; ಲಹಳಹದವರಜದರಹ, ಪಜತಯಸಸರಹಸಡನಹ ಲಹರಹಯರವಕಹ; ನರಚ 

ಸಸರ/ಪಪಘರರಷರ ಸಹವಜಸ ಇತಜತದಗಳ ಸಲಭವ.

 86 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶರಕತ - ಭರಕಸ:ಬರಧ, 20-09-2058 to 21-07-2061

ಸರಖತ; ವದಜತಭಜತಸದಲಲ ವಜಯ; ಲಲಧರ ಪಜತಪಸ; ಧನ ಪಜತಪಸ; ಪಪಘತತ ಪಜತಪಸ; ಉನ¬ತ ಅಕಜರ ಪಜತಪಸ; ಉತಸಮ ಹಹಸರರವಜಸರಜಗರವಕಹ ಇತಜತದ ಉತಸಮ 

ಫಲಗಳ ಜಹಸತಹಗಹ, ಅನಜರಹಸರಗತ, ಅಸರಖತತಹ ಇತಜತದ ಅಶರಭ ಫಲಗಳಳ ಅನರಭವಕಹಲ ಲರಲಹರದರ.

 87 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಶರಕತ - ಭರಕಸ:ಕಹರತರ, 21-07-2061 to 20-09-2062

ನರಲತರ ಮಜನಸಕ ವಹರದನಹ/ಆಲದಹಸರಳನ; ಹಲಸಹ; ಪತರಜಣ ಇತಜತದ. ಅವನರತಯ ಪಪಘರರಷ/ಸಸರ ಯರಲಲ ಸಲಲಲಧವಜಗಲಹರದರ. ನಮನ ಶತಮ ಈ 

ಸಮಯದಲಲ ಉನ¬ತ ಮಟಷವನರ¬ ಗಳಸರವಪಘದರ.

 93 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 17 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರವ, 20-09-2062 to 20-09-2068

ರವ ಪರಣಜಮ ಕಜಲದಲಲ ಜಗಳಗಳಳ; ಅಕಜರಗಳ ಅನರರರಕತ ಕಹಸರಪ; ಲಲಧರಗಳಗಹ ಅನಜರಹಸರಗತ; ವಹಲಮನಸರಸ; ವರಹಸರಧ; ಪರಸಸರ ವಹಲರ; ಈ ಸಮಯದಲಲ 
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ನಮನ ಮತ ಮರರದ ಕಹಸರಪವನರ¬ ಹದದನಲಲಟರಷಕಹಸಳಳಲರ ಪತಯತ¬ಸರ. ಧನ ಧಜನತಗಳ ನಷಷ; ತನ¬ ಕರಟರಲಲದಲಲ ಅನಜರಹಸರಗತ; ಅಗ¬ ಸಲಲಲಧ ಧಜಳ; ಕಸತರ 

ಕಮರಗಳಲದ, ಸರಕಜರರ ಅಕಜರಗಳ ದಲಜಯಕಹಯಲದ ಅಥವಜ ಲಹರ ಕಷಷದಲದ ಧನಜಜರನಹ; ಕಜಡನಹಸಳಗಹ ಪತರಜಣ; ಅನಹರಕ ವಧದ ಕಹ ಅನರಭವಗಳನಸ¬ 

ಅನರಭವಸಲಹರದರ.

 87 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 3 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರವ - ಭರಕಸ:ರವ, 20-09-2062 to 08-01-2063

ಧನಜಜರನಹ; ದಸರ ಪತರಜಣ ಅಥವಜ ಪರಸಸಳ ವಜಸ ಅಥವಜ ವನವಜಸ ಇತಜತದ. ಮಜನಸಕ ಅಸಜಸಸತಹ.

 88 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 4 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರವ - ಭರಕಸ:ಚಲದತ, 08-01-2063 to 10-07-2063

ಧನವನರ¬/ಅದಕಷಷವನರ¬ ಗಳಸರವರ. ಸರಜನರ ಸಜಲಗತತವನರ¬ ಪಡಹಯರವರ.

 88 ವಷರ 9 ತಲಗಳಳ 10 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರವ - ಭರಕಸ:ಕರಜ, 10-07-2063 to 15-11-2063

ಧನಜಜರನಹ; ಉನ¬ತ ಅಕಜರಗಳ ಸಹಜಯದಲದ ನಮನ ಉದರತಗ ಸಸರವಜಗರವಪಘದರ; ಪತರಜಣ ಮಜಡಲಹರಕಜದ ಸಲಭವವದಹ.

 89 ವಷರ 8 ತಲಗಳಳ 3 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರವ - ಭರಕಸ:ರಜಹರ, 15-11-2063 to 08-10-2064

ಅನರರರಕತ ಮರಣ ಭಯ; ಸಹಸಲಜಗದ ತಲಹ ನಹಸರವಪಘ; ಅಕಜರ ಲದಲಜವಣಹ; ಶತರತಗಳ ಭಯ ಇತಜತದ.

 90 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 22 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರವ - ಭರಕಸ:ಗರರರ, 08-10-2064 to 27-07-2065

ಎಲಜಲ ಕಡಹಯಲದಲಸ ಗರರವ; ಧನಜಜರನಹ; ತಕಪಸ; ಉತಸಮರಲಲ ಲಹರಹಯರವಕಹ ಇತಜತದ.

 91 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 3 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರವ - ಭರಕಸ:ಶನ, 27-07-2065 to 09-07-2066

ಎಲಜಲ ಕಹಲಸಗಳ ಲಗಹಗಯಸ ಉದಜಸರನ; ಸಹ ಕಜಯರಕತರರ ಕಹಸರಪ ಮತರಸ ಪತತಭಟನಹ; ಕಜಯರ ವಫಲ ಇತಜತದ ಫಲಗಳಳ.

 92 ವಷರ 3 ತಲಗಳಳ 10 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರವ - ಭರಕಸ:ಬರಧ, 09-07-2066 to 16-05-2067

ದರ:ಖ; ತರವತ ಉದಜಸರನತಹ; ಧನ ನಷಷ; ಕಣಕ ಸರಖ ಇತಜತದ.

 92 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರವ - ಭರಕಸ:ಕಹರತರ, 16-05-2067 to 21-09-2067

ನಹರತತ ಸಲಲಲಧ ರಹಸರಗಗಳಳ; ಮಜನಸಕ ದರಗರಡ; ನರಜಸಹಗಹ ಗರರರಜಗರವ ಸಲಭವ.

 93 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ರವ - ಭರಕಸ:ಶರಕತ, 21-09-2067 to 20-09-2068

ಧನಜಜರನಹ; ಮರಸಗಜರರಹಸಡನಹ ಸಹರರಕಹ; ಅಕಜರದಲಲ ಉನ¬ತ ಇತಜತದ.

 103 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಚಲದತ, 20-09-2068 to 20-09-2078

ಈ ಚಲದತನ ಪರಣಜಮ ಕಜಲದಲಲ ಮಜನಸಕವಜಗ ಲಹಳಷರಷ ಸಲತಹಸರಷವನರ¬ ಅನರಭವಸರವರ. ಅನಹರಕ ಆಶಹ-ಆಕಜಲಕಹಗಳಳ ನಹರವಹರರರವವಪಘ. ಉತಸಮ ಪರಷಷಕ 

ಆಹಜರ; ದಜಲಪತತ ಸರಖಗಳನರ¬ ಅನರಭವಸರವರ. ಮಕಲಳ ಸರಖತ; ಆಭರಣಗಳ ಲಜಭ; ವಜತ-ವಹಲಢಸಯರಗಳ ಲಜಭ; ಗಹಸರಲಜಭ; ಭಸಲಜಭ ಇತಜತದ ಫಲಗಳಳ. 

ಗರರರಗಳನರ¬ ಸಲಭಜವಸರವರ ಮತರಸ ತಜನಸ ಕಸಡಜ ಸಲಭಜವಸಲಸಡರವರ.

 94 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 17 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಚಲದತ - ಭರಕಸ:ಚಲದತ, 20-09-2068 to 22-07-2069

ತಜಯ/ಪತ¬/ಪತ ಯಲದ ಅದಕಷಷ; ಸರಖತವನರ¬ ಪಡರವರ.

 95 ವಷರ 0 ತಲಗಳಳ 17 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಚಲದತ - ಭರಕಸ:ಕರಜ, 22-07-2069 to 20-02-2070

ಅನಹರಕ ಕಜರಣಗಳಲದ ಮನಸಸನ ಅಶಜಲತ; ದಹರಹದ ಅಸರಖತತಹ; ಕಹಟಷ ಸಮಜಚಜರಗಳಗಹ ಲಲರಜಗರವಕಹ ಇತಜತದ ಸಲಭವಸಲಹರದರ.

 96 ವಷರ 6 ತಲಗಳಳ 17 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಚಲದತ - ಭರಕಸ:ರಜಹರ, 20-02-2070 to 22-08-2071

ಆರಹಸರಗತ ಭಲಗ; ಅಸರಖತತಹ: ಮಜನಸಕ ಅಶಜಲತ; ಧನ ವತಯ; ನಹಲಸಗರಕ ವಪತರಸಗಳಗಹ ಲಲರಜಗರವಕಹ; ಅಪರತ; ರಹಸರಗಗಳಲದ ನರಳಳವಕಹ; 

ಲಲಧರಗಳನರ¬ ಕಳಹದರಕಹಸಳಳಳವಕಹ ಇತಜತದ ಸಲಭವಸಲಹರದರ.

 97 ವಷರ 10 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಚಲದತ - ಭರಕಸ:ಗರರರ, 22-08-2071 to 21-12-2072

ಲಹರ ಉತಸಮವಜದ ಸಮಯ. ಅದಕಷಷ ನಮನನರ¬ ವರಸರವಪಘದರ. ಕಳತತ ಸರಖತ; ಎಲಜಲ ಕಜಯರಗಳಲಸಲ ಉನ¬ತ, ವಜಯವನರ¬ ಸಜಸರವರ.

 99 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಚಲದತ - ಭರಕಸ:ಶನ, 21-12-2072 to 22-07-2074

ಲಹರ ವಧವಜದ ಅಸರಖತತಹ; ಅಡಚಣಹಗಳಳ; ಅಶಜಲತ; ಮಕತರತ ಅಥವಜ ಮಕತರತ ಸಮಜನವಜದ ವಷಜದ ಅನರಭವಗಳಳ.

 100 ವಷರ 10 ತಲಗಳಳ 17 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಚಲದತ - ಭರಕಸ:ಬರಧ, 22-07-2074 to 22-12-2075

ಇದರ ನಮನ ಲಹರ ಅದಕಷಷಕರ ಸಮಯ. ವದಜತಭಜತಸದ ಫಲವನರ¬ ಪಡಹಯರವರ; ಧನ ಲಜಭ; ಪತ/ಪತ¬ಯದ ಸರಖವನರ¬ ಅನರಭವಸರವರ.

 101 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 17 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಚಲದತ - ಭರಕಸ:ಕಹರತರ, 22-12-2075 to 22-07-2076

ಸರಜ ಸಜಮಜನತವಜದ ಅನಜರಹಸರಗತಗಳಳ; ಧನ ಸಷಷ; ಮಜನಸಕ ಅಶಜಲತ ಇತಜತದ ದರರದಕಷಷಕರ ಅನರಭವಗಳಳ.

 103 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಚಲದತ - ಭರಕಸ:ಶರಕತ, 22-07-2076 to 22-03-2078

ಸಜಮಜನತವಜಗ, ಶರಕತನ ಪರಣಜಮ ಕಜಲ ಚಹನಜ¬ಗಯಸ; ಸಲತಹಸರಷಕರವಜಗಯಸ ಇರರವಪಘದರ. ದರ:ಖಕಹಲ ಅವಕಜಶವರದರ. ಧನಜಭವಕದದ; ಅದಕಷಷ; ಪತ/ಪತ¬ 

ಯಲದ ಸರಖ; ಪಪಘತತನಲದ ಸರಖ; ಉದರತಗದಲಲ ಉನ¬ತ ಇತಜತದಗಳನರ¬ ಈ ಸಮಯದಲಲ ಅನರಭವಸಲಹರದರ.
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 103 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಚಲದತ - ಭರಕಸ:ರವ, 22-03-2078 to 20-09-2078

ಸಜಮಜನತವಜಗ ರವ ಪರಣಜಮ ಕಜಲ ಉತಸಮವಜಗರರತಸದಹ. ಉನ¬ತ ಅಕಜರಗಳ ಸಹಜಯ; ವಹಲರಗಳ ನಜಶ; ಎಲಜಲ ಕಜಯರಗಳಲಸಲ ವಜಯ; ಅಕಜರದಲಲ 

ಉನ¬ತ ಮರಲತಜದ ಶರಭ ಫಲಗಳ ಸಲಭವ.

 110 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 17 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕರಜ, 20-09-2078 to 20-09-2085

ಈ ಕರಜ ಪರಣಜಮ ಕಜಲದಲಲ ಕಳಳತನ, ಮರಸ, ಅಗ¬/ಓಷಧ/ಅಕಜರ ಪತಯರಗ ಇತಜತದ ಕಸತರ ಕಮರಗಳಲದ ಐಶಜರಜರಭವಕದದರಜಗರವಪಘದರ. 

ಅದರಹಸಲದಗಹ ರಕಸ-ಪತಸ ಸಲಲಲಧ ಜಜರ/ರಹಸರಗಗಳಳ, ಕಹಟಷ ಜನರ ಸಲಪಕರ ಇತಜತದಗಳ ಸಲಭವ. ಗರರರ ಶಜಪಕಹಲ ಗರರರಜಗರವ ಸಲಭವ. ಇತರರ 

ಉನ¬ತಯನರ¬ ಕಲಡರ ನರವಪಘ ಮತಸರ ಪಡರವರ.

 104 ವಷರ 0 ತಲಗಳಳ 14 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕರಜ - ಭರಕಸ:ಕರಜ, 20-09-2078 to 17-02-2079

ಎಲಜಲ ಪತಯತ¬ಗಳಲಸಲ ಅಡಡ-ಆತಲಕಗಳಳ; ಉಷಷ ಸಲಲಲಧ ರಹಸರಗಗಳಳ; ಸಹಹಸರದರರ ಮತರಸ ಲಲಧರ ವಗರದವರ ಆದರಜತಥಘತಗಳನರ¬ ಹಹಸಲದರವರ.

 105 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 1 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕರಜ - ಭರಕಸ:ರಜಹರ, 17-02-2079 to 06-03-2080

ಈ ಸಮಯ ಲಹಳ ಕಷಷಕರವಜಗಯಸ, ಎಲಜಲ ತರದಲಸಲ ದರರದಕಷಷಕರವಜಗರರತಸದಹ.

 106 ವಷರ 0 ತಲಗಳಳ 7 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕರಜ - ಭರಕಸ:ಗರರರ, 06-03-2080 to 10-02-2081

ಈ ಸಮಯ ಲಹಳಷರಷ ಅನರಕಸಲಕರವಜಗಯಸ, ಅದಕಷಷಕರವಜಗಯಸ ಇರರವಪಘದರ.

 107 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕರಜ - ಭರಕಸ:ಶನ, 10-02-2081 to 22-03-2082

ಶತರತ ಭಯ; ಚಹಸರರ ಭಯ; ಅನಜರಹಸರಗತ; ಉದರತಗದಲಲ ಅವನತ ಅಥವಜ ಅವಮಜನ; ವತವಸಜಯ ಧಜನತಗಳ ನಷಷ; ತಜರಜ¬ಡಗಹ ದಸರವಜಗರವಕಹ; ಪತರಜಣ 

ಇತಜತದಗಳ ಸಲಭವ.

 108 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 13 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕರಜ - ಭರಕಸ:ಬರಧ, 22-03-2082 to 19-03-2083

ಧನಜದಜಯ; ಗಕಹ ಲಜಭ ಅಥವಜ ಹಳಹರ ನವಜಸದ ನವರಕರಣ ಇತಜತದ ಶರಭ ಫಲಗಳ ಜಹಸತಹಗಹ ಶತರತಗಳ ಧಜಳ, ಮಜನಸಕ ಅಶಜಲತ; ಇತಜತದ ಅಶರಭ 

ಫಲಗಳಳ.

 108 ವಷರ 6 ತಲಗಳಳ 10 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕರಜ - ಭರಕಸ:ಕಹರತರ, 19-03-2083 to 15-08-2083

ಈ ಸಮಯದಲಲ ಉದರ ಸಲಲಲಧ ರಹಸರಗಗಳಳ ಹಜಗಸ ಅನಹರಕ ಕಜಯಲಹಗಳಗಹ ಗರರರಜಗರವ ಸಲಭವವದಹ.

 109 ವಷರ 8 ತಲಗಳಳ 9 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕರಜ - ಭರಕಸ:ಶರಕತ, 15-08-2083 to 14-10-2084

ದಜಲಪತತ ಸರಖ; ಧನ ಲಜಭ; ಕಜಯರ ರಲಗದಲಲ ಉನ¬ತ ಅಥವಜ ಆಶಸದಷರಷ ಉನ¬ತಯನರ¬ ಪಡಹಯರವರ.

 110 ವಷರ 0 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕರಜ - ಭರಕಸ:ರವ, 14-10-2084 to 19-02-2085

ಜಗಳ; ಅನಜರಹಸರಗತ; ಲಲಧರ-ಮತತರಲಲ ವಹಲಮನಸರಸ ಮತರಸ ತತಸಲಲಲಧ ಕಹಟಷ ಪರಣಜಮಗಳಳ; ಆದರಹ, ವತವಸಜಯ ಸಲಪನ¬ಗಳಲದ, ಅದರಲಸಲ ಧಜನತಗಳಲದ 

ಲಜಭ; ಉದರತಗದಲಲ ಉನ¬ತ; ಗರರವ ಇತಜತದ ಶರಭ ಫಲಗಳನಸ¬ ಅನರಭವಸರವರ.

 110 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, ದಶಹ:ಕರಜ - ಭರಕಸ:ಚಲದತ, 19-02-2085 to 20-09-2085

ಎಲಜಲ ಕಡಹಯಲದಲಸ ಆದಜಯ; ಲಜಭ; ವವಜಹ ಅಥವಜ ಸಲತಜನ ಪಜತಪಸ; ಐಶಜಯರ ವಕದದ ಇತಜತದ ಶರಭ ಫಲಗಳಳ.
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Seven-half Saturn periods based on Moon`s Rasi.

 1 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 29 ದನಗಳಳ, 02-08-1976Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . . .

 3 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 17 ದನಗಳಳ, 21-09-1978Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

 4 ವಷರ 2 ತಲಗಳಳ 30 ದನಗಳಳ, 04-05-1979Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . . . .

 4 ವಷರ 3 ತಲಗಳಳ 10 ದನಗಳಳ, 15-05-1979Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

 5 ವಷರ 9 ತಲಗಳಳ 21 ದನಗಳಳ, 24-11-1980Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon. Beginning of the first segment. (Dir). . . . .

 6 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 13 ದನಗಳಳ, 17-03-1981Saturn is in the 11th house from Moon. Seven-half Saturn ended temporarily. (Ret)

 6 ವಷರ 6 ತಲಗಳಳ 14 ದನಗಳಳ, 18-08-1981Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon. Beginning of the first segment. (Dir). . . . .

 8 ವಷರ 8 ತಲಗಳಳ 27 ದನಗಳಳ, 31-10-1983Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle segment. *Bad time*

 10 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 20 ದನಗಳಳ, 23-01-1986Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last segment.(Dir). . . . .

 11 ವಷರ 3 ತಲಗಳಳ 10 ದನಗಳಳ, 15-05-1986Seven-half Saturn is in the 1st house from Moon. Moved from the last to middle segment. (Ret) *Most 

difficult period*. . . . .

 11 ವಷರ 8 ತಲಗಳಳ 18 ದನಗಳಳ, 22-10-1986Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last segment.(Dir). . . . .

 13 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 13 ದನಗಳಳ, 16-01-1989Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

 14 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 0 ದನಗಳಳ, 03-09-1989Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Beginning of last segment. . . . .

 14 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 16 ದನಗಳಳ, 19-09-1989Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

 16 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 10 ದನಗಳಳ, 14-01-1992Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

 19 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 27 ದನಗಳಳ, 01-04-1994Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

 19 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 20 ದನಗಳಳ, 24-09-1994Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . . . .

 19 ವಷರ 10 ತಲಗಳಳ 20 ದನಗಳಳ, 24-12-1994Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

 24 ವಷರ 2 ತಲಗಳಳ 29 ದನಗಳಳ, 03-05-1999Saturn is in the 7th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

 26 ವಷರ 4 ತಲಗಳಳ 15 ದನಗಳಳ, 19-06-2001Saturn is in the 8th house from Moon. Beginning of Ashtama Saturn. (Dir). . . . .

 26 ವಷರ 4 ತಲಗಳಳ 15 ದನಗಳಳ, 19-06-2001Saturn is in the 8th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

 28 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 28 ದನಗಳಳ, 02-08-2003Saturn is in the 9th house from Moon. End of Astama Saturn. (Dir)

 28 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 25 ದನಗಳಳ, 29-01-2004Saturn is in the 8th house from Moon. Beginning of Ashtama Saturn. (Ret). . . . .

 29 ವಷರ 2 ತಲಗಳಳ 10 ದನಗಳಳ, 14-04-2004Saturn is in the 9th house from Moon. End of Astama Saturn. (Dir)

 30 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 13 ದನಗಳಳ, 16-09-2005Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . . .

 30 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 29 ದನಗಳಳ, 01-02-2006Saturn is in the 9th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

 31 ವಷರ 4 ತಲಗಳಳ 2 ದನಗಳಳ, 06-06-2006Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . . .

 32 ವಷರ 9 ತಲಗಳಳ 12 ದನಗಳಳ, 16-11-2007Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

 32 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 18 ದನಗಳಳ, 22-01-2008Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . . . .

 33 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 26 ದನಗಳಳ, 30-07-2008Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

 35 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 26 ದನಗಳಳ, 30-09-2010Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon. Beginning of the first segment. (Dir). . . . .

 37 ವಷರ 10 ತಲಗಳಳ 7 ದನಗಳಳ, 11-12-2012Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle segment. *Bad time*

 38 ವಷರ 3 ತಲಗಳಳ 1 ದನಗಳಳ, 05-05-2013Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon, returned from the middle to the first segment.

(Ret). . . . .

 38 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 4 ದನಗಳಳ, 07-09-2013Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle segment. *Bad time*

 40 ವಷರ 9 ತಲಗಳಳ 28 ದನಗಳಳ, 02-12-2015Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last segment.(Dir). . . . .

 43 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 2 ದನಗಳಳ, 07-03-2018Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

 43 ವಷರ 3 ತಲಗಳಳ 26 ದನಗಳಳ, 31-05-2018Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Beginning of last segment. . . . .

 43 ವಷರ 9 ತಲಗಳಳ 26 ದನಗಳಳ, 30-11-2018Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

 46 ವಷರ 0 ತಲಗಳಳ 20 ದನಗಳಳ, 22-02-2021Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

 46 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 5 ದನಗಳಳ, 08-09-2021Saturn is in the 3rd house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

 46 ವಷರ 9 ತಲಗಳಳ 9 ದನಗಳಳ, 12-11-2021Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .
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 49 ವಷರ 0 ತಲಗಳಳ 9 ದನಗಳಳ, 12-02-2024Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

 53 ವಷರ 4 ತಲಗಳಳ 14 ದನಗಳಳ, 18-06-2028Saturn is in the 7th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

 53 ವಷರ 8 ತಲಗಳಳ 26 ದನಗಳಳ, 30-10-2028Saturn is in the 6th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

 54 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 6 ದನಗಳಳ, 10-03-2029Saturn is in the 7th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

 55 ವಷರ 6 ತಲಗಳಳ 13 ದನಗಳಳ, 17-08-2030Saturn is in the 8th house from Moon. Beginning of Ashtama Saturn. (Dir). . . . .

 55 ವಷರ 6 ತಲಗಳಳ 13 ದನಗಳಳ, 17-08-2030Saturn is in the 8th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

 55 ವಷರ 8 ತಲಗಳಳ 21 ದನಗಳಳ, 25-10-2030Saturn is in the 7th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . . . .

 55 ವಷರ 8 ತಲಗಳಳ 21 ದನಗಳಳ, 25-10-2030Saturn is in the 7th house from Moon. End of Astama Saturn. (Ret)

 56 ವಷರ 2 ತಲಗಳಳ 24 ದನಗಳಳ, 28-04-2031Saturn is in the 8th house from Moon. Beginning of Ashtama Saturn. (Dir). . . . .

 56 ವಷರ 2 ತಲಗಳಳ 24 ದನಗಳಳ, 28-04-2031Saturn is in the 8th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

 58 ವಷರ 4 ತಲಗಳಳ 6 ದನಗಳಳ, 10-06-2033Saturn is in the 9th house from Moon. End of Astama Saturn. (Dir)

 60 ವಷರ 5 ತಲಗಳಳ 19 ದನಗಳಳ, 24-07-2035Saturn is in the 10th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn.(Dir). . . . .

 62 ವಷರ 7 ತಲಗಳಳ 8 ದನಗಳಳ, 11-09-2037Saturn is in the 11th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

 64 ವಷರ 9 ತಲಗಳಳ 7 ದನಗಳಳ, 11-11-2039Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon. Beginning of the first segment. (Dir). . . . .

 65 ವಷರ 2 ತಲಗಳಳ 2 ದನಗಳಳ, 06-04-2040Saturn is in the 11th house from Moon. Seven-half Saturn ended temporarily. (Ret)

 65 ವಷರ 6 ತಲಗಳಳ 1 ದನಗಳಳ, 05-08-2040Seven-half Saturn is in the 12th house from Moon. Beginning of the first segment. (Dir). . . . .

 67 ವಷರ 8 ತಲಗಳಳ 17 ದನಗಳಳ, 21-10-2042Seven-half Saturn is in the 1st House from Moon. Beginning of middle segment. *Bad time*

 69 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 8 ದನಗಳಳ, 11-01-2045Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last segment.(Dir). . . . .

 70 ವಷರ 3 ತಲಗಳಳ 30 ದನಗಳಳ, 03-06-2045Seven-half Saturn is in the 1st house from Moon. Moved from the last to middle segment. (Ret) 

*Most difficult period*. . . . .

 70 ವಷರ 8 ತಲಗಳಳ 6 ದನಗಳಳ, 10-10-2045Seven-half Saturn is in the 2nd house from Moon. Moved from middle to last segment.(Dir). . . . .

 72 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 3 ದನಗಳಳ, 07-01-2048Seven-half Saturn is in the 3rd house from Moon. End of last segment.

 75 ವಷರ 2 ತಲಗಳಳ 14 ದನಗಳಳ, 18-04-2050Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

 75 ವಷರ 4 ತಲಗಳಳ 14 ದನಗಳಳ, 18-06-2050Saturn is in the 3rd house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Ret).

 75 ವಷರ 11 ತಲಗಳಳ 0 ದನಗಳಳ, 04-01-2051Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Dir). . . . .

 78 ವಷರ 1 ತಲಗಳಳ 17 ದನಗಳಳ, 21-03-2053Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

 78 ವಷರ 8 ತಲಗಳಳ 18 ದನಗಳಳ, 22-10-2053Saturn is in the 4th house from Moon. Beginning of Kandaka Saturn. (Ret). . . . .

 78 ವಷರ 9 ತಲಗಳಳ 27 ದನಗಳಳ, 30-11-2053Saturn is in the 5th house from Moon. End of Kandaka Saturn. (Dir).

ಏಳಳ ವಷರಗಳ ಮತರಸ ನರವಪ ಅಧಕಕತ ಸಜಸನದ ಬದಲಜವಣಹ, ಇದಕಹಲ ಅನತಲಹಸರಕದ ದಹರಶದಲಲ ವಜಸಸಲರ ಇರಬಹರದರ, ಅಧರ ನಡಹಯರತಸದಹ ಶನಯ ಪಜತಬಲತ 

ಅವಧಯಲಲ ಏಳಳ ಮತರಸ ಅಧರ ವಷರ (ಡ-ಪತಚಜರ, ಅಮಜನತರ ವಜಜ ಇತಜತದ ಶನಯ ದರಷಷ ಪರಣಜಮ ) ಸಲಬಲಧಕರರ ದಹಸರಷ, ಗರರಯಲಲದ ಅಲಹದಜಡರವ, 

ಹಣದ ನಷಷ, ಬಡತನ, ಅಪಕರತರ, ಪತತಹತರಕತಹಯ ಹತಜಶಹ ಎಲಜಲ ಏಳಳ ಅಧರ ವಷರಗಳಲಲ ಮರಖಜಮರಖರಜಗರತತರಸ. ನರವಪ ಪತತ ಕಹರತತದಲಲ hindrances 

ಬರರವ ಮತರಸ ಅನಹಸಷರಲಡ ದರಗರತ ಇರರತಸದಹ. ಇದರ ಹಹಚಪನ ಜನರರ ಒಲದರ `ಸಸಲತ ದಹರಶದ ಹಹಸರಗಹ ಕಹಲಸ ಪಡಹಯರವಪದರ ಮತರಸ ಸಸಳರಯ ಭಸಮ ಬಟರಷ ಈ 

ವಮಶಜರತನಕ ಪರಸಸತ ವರಹಗಹ. ಡಯರ ಒಬಲರಲದ ಈ ಅವಧಯಲಲ ಪತತಹತರಕತಹಯ ಅವಧಯಲಲ ಮತರಸ ವದಹರಶಗಳಲಲ ಉಳಯಲರ ಗಹಸತರಸ ಮಜಡಲಜಗರತಸದಹ. 

ಕಹಲವಮನ ಮದರವಹ ಕಸಡ ಸಮಯದಲಲ ನಡಹಯರತಸವಹ. ಶನಯ ನಮನ ಜನನ lagna ಅಥವಜ rasi ನಲರಲತಸದಹ ಈ ದರಷಷ ಸಮಯ ಕಹಟಷ ಭಜಗವಜಗದಹ. (ಚಲದತನ 

`ನ ಸಜಸನದಲದ ವಜದಸರತಜಸರಹ) ಮತರಸ ಶನ ಕಡಮ ಹಜನಕಜರಕ ಎಲದರ ಸಮಯದಲಲ ಪತಕಟವಜಗರತಸದಹ ಎಲದರ ಕಳಹದ ಎರಡರ ಒಲದಸವರಹ ವಷರಗಳ.

ಈ ತರವತ ರಹಸರಗ ಈ ಅವಧಯಲಲ ನರವಪ ದಜಳಗಳಳ ಏಕಹಲದರಹ miseries ಮತರಸ ಸಜವಪ ಅಷರಷ ಕಹಟಷ ನಹಸರವಪಗಳಳ ಉಲಟರಮಜಡರವ ಒಲದರ ಕಹಟಷ ಬಜರ. ಇದರ 

ತರವತ ಬಡತನದಲಲ ಅದರ ತರವತತಹ ಅದಜಗಯರ, ಎಲಜಲ ಸಲಪನಸನಲಗಳನರನ ಅನರಪಸಸತಯಲಲ, ಸಜಲ ಪಜವತ ಮಜಡದರರವ ಸಹ ಸಲಬಲಧಕರರ ದಹಸರಷವನರನ, 

ರಜವಪದಹರ ಪತಯತನದಲಲ ಮತರಸ ಪತತ ಹಲತದಲಲ ವಹಲಫಲತ, ದಹರವರ `ನ ವಶಜಸಸದ ಸಲಪಪಣರ ಅನರಪಸಸತಯಲಲ, ಅಧಕಕತ ಸಜಸನಮಜನ ಬದಲಜವಣಹ, ಮಜನಸಕ 

ಬಳಸಲಜಗರತಸದಹ ಚತತಹಲಸಹ, ಹಹಲಡತ ಮತರಸ ಮಕಲಳ ಬಗಹಗ ಚಲತಸ ಸಸಲಸ ಸಜಮಜನತ ಕಲಡರಬರರತಸವಹ.

Kandaka ಸಜತಟನರ ಅವಧಯಲಲ ಸಜತಟನರ ನಮನ ಜನನ lagna (rasi) ನಜಲಲನಹರ ಭವ ಮಸಲಕ ಹಜದರಹಹಸರಗರವ ಸಮಯದಲಲ ಸಲಭವಸರವ ನಹಸರವಪಗಳಳ 

ಮತರಸ ನಷಷದ ಎಲಜಲ ರರತಯ ಸಲಪಪಣರ ಒಲದರ ಕಹಟಷ ಬಜರ. ಆ ಸಮಯದಲಲ ಕರಟರಲಬದ ಹಹಸಲದಬಹರದರ ಇದರ ಕಹ quarrels ಇರರತಸದಹ, ಸಲಬಲಧ 
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ವರಹಸರಧವನರನ, ವಶಹರಷವಜಗ ನಮನ ಪತ ಮತರಸ ಮಕಲಳ ಹಳಹಯ ಪರಷಕರರ, ಅನಹರಕ ಮಸಖರ ಘಟನಹಗಳಳ, ಕರಟರಲಬ ಸದಸತರಗಹ ಚಕಲ ಅಪರತ, ಆಫ 

ರಜತನಹ ನಗರಮಸರವ ಉಳದರಕಹಸಳಳಲರ. ಜಹಸತಹಗಹ ಸಜತಟನರ ಸಹ ಜನನ lagna ಪತ ಅಥವಜ ಮಕಲಳ ಸಜವನ 7 ನಹರ ಭವ ಉದದಕಸಲ ಹಜದರಹಹಸರಗರವ 

ಮಜಡದಜಗ, ವದಹರಶದಲದ ಅಸಹನರಯ sorrows, ವಸರಸಗಳಳ ಹಣದ ನಷಷ, ಅನಹರಕ ವಧಗಳಲಲ ಮಜಡಲಜಗರತಸದಹ ಪಡಹಯಲರ ಸಹಸರಲರ ಉಳಯಲರ, ಸರಳಳಳ 

ಆರಹಸರಪ ಮತರಸ ಬಲಗಹಸಡರವಕಹ ತಪಸಸಕಹಸಳಳಲಜಗದ ಎಲದರ ಕಜಣಬಹರದರ. ಅಲಲ ರಜವಪದಹರ ಚಟರವಟಕಹ ರಜವಪದಹರ ಪತಗತ ಆಗರವಪದಲಲ ಈ ವಶಷಷ ಕಹಟಷ 

ಸಮಯದಲಲ ನಮನ ಜರವತಜವಧಯವರಹಗಹ ಪತಕಜರ ಬಜರ ಇಲಲವಹರ ಎರಡರ ಬಜರ ನಮನ ಜರವನದ ಕಜಣಸಕಹಸಳಳಬಹರದರ. ನರವಪ ಒಲದರ ದರಘರ ಜರವನ ವಹರಳಹ 

ಮಸರರ ಬಜರ ಸಲಭವಸರತಸದಹ, ಆದರಹ ಅದರ ನಮನ ತಜರರಣತದಲಲ ಸಲಭವಸದಜಗ Kandaka ಶನಯ ಅತತಲತ ತರವತ ರರತಯ ಅನರಭವಸರತಜಸರಹ. ಇದರ ಏಳಳ 

ಮತರಸ ಅಧರ ವಷರ ನಡಹಯರತಸದಹ ಶನಯ ನಜ.
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Yogas

1. ರವ ಯರಗ Veshi: ಮಕರತರರ ಸಸಯರನ 2 ನಹರ ಗಕಹ ಆಕತಮಸದಹ ಮಜಡದಜಗ.

Befooling ಇತರರ ಸಜಮಥತರವನರನ, ಸರಲದರನಜದ ಮಜತನಜಡಬಲಲ ಸಸರರ.

2. ಮಕರತರರ shukra ಯರಗ: ಬರಧ ಮತರಸ ಶರಕತ ನಡರವಹ ಯರತ.

ನರಗರಳ, ಸದರಗಣಶರಲ, ಚಹನಜನಗ ಅತತಲತ ಶತರಮಲತ ಧಮರಗತಲಥಗಳಲಲ ಕಲಕಹ, ಒಲದರ ಉತಸಮ ಹಜಗಸ ಧರಸರತಜಸರಹ ಸಲಗರತ ಪತವರಣ ಶಲಸ, ಭಸಮಯನರನ 

ಮಜಲರಕರರ ಈ ಸಲತಹಸರಷದ ಪಡಹದರಬಹರಕರ.

3. Uttamadi ಯರಗ (Alpa): ಸಸಯರನ ಒಲದರ ಕಹರಲದತ ರಲಲ ಚಲದತನ ಸಸಳ (1, 4, 7, 10).

ಈ ಸಸಳರಯ ಸಜಮಜನತ ಸಲಪತರಸ, ಕಲಕಹ, ದಕತಹ ಮತರಸ ಖಜತತ ಉತಜಸದಸರತಸದಹ.

4. ರವ ಯರಗ Veshi: ಚಲದತನ ಬಹರರಹ ರಜವಪದಹರ ಗತಹದ ಸಸಯರನ 2 ನಹರ ಗಕಹ ಆಕತಮಸದಹ ಈ ಹರಟಷಕಹಸಳಳಳತಸವಹ.

ಈ ಯರಗ ಒಲದರ ಸಸಳರಯ ಎತಸರದ ಮಟಷದ ಮತರಸ ಸಮತಹಸರಲತ Outlook, ಒಳಹಳಯ ಮಮರ ಹಹಸಲದರರವ, ಸತತದ ತರರಗರ, ರರತಯ ಹಕದಯದ, 

ಸದರಗಣರಜಗ ಹಹಸರಹಜಕಲಸಡರತಸದಹ.

5. ರವ ಯರಗ Veshi: ವರನಸ ಸಸಯರನ 2 ನಹರ ಗಕಹ ಆಕತಮಸದಹ ಮಜಡದಜಗ.

ಇಲಟಹತಪರ, ಅನಹರಕ ಸದರಗಣಗಳಹಳಲದಗಹ, ಪತಸದದ, ಗರರವಜನಸತ.

6. ರವ ಯರಗ Veshi: ಗರರರ ಸಸಯರನ 2 ನಹರ ಗಕಹ ಆಕತಮಸದಹ ಮಜಡದಜಗ.

ಸಸರ ಪತಕಕತಯ, ಸತತದ ವಹಲಸ, ಯರದದದಲಲ ಎದಹಗರಲದದ.

7. ರವ ಯರಗ Voshi: ಈ ಯರಗ ಚಲದತನ ಬಹರರಹ ರಜವಪದಹರ ಗತಹದ, ಸಸಯರನ 12 ಗಕಹ ಆಕತಮಸದಹ ಎದರರಜಗರತಸದಹ.

ಈ ಯರಗ ಜನಸದ ಒಲದರ ತನನ ಮಜತನ ಮರಲಹ ರಜವಪದಹರ ನಬರಲಧ ವಜತರಜಮಗಳಳ. ಅವರರ ಒಳಹಳಯ ಕಲಕಹ, ವಜತಪಕ ಪತಸದದ, ತರಕ ನಹನಪಪ, ಒಲದರ 

ದತಸ ಪತಕಕತ ಹಹಸಲದದಹ.

8. ರವ ಯರಗ Voshi: ಮಜಸರ ಸಸಯರನ 12 ಗಕಹ ಆಕತಮಸದಹ ಮಜಡದಜಗ.

ಇತರ ತಲದಹಯ ಒಳಹಳಯ ತಜಯಗಹ ಹಗಹಯ ಮಜಡರವಪದರಲದ.

9. ರವ ಯರಗ UbhayChari: ಚಲದತನ ಬಹರರಹ ಗತಹಗಳ ಸಸಯರನ 2 ಮತರಸ 12 ಮನಹ ಆಕತಮಸಕಹಸಳಳಬಹರದರ ಈ ಯರಗ ಉಲಟಜಗರತಸದಹ.

ಅದರಲದಜಗರವ ಸಸಳರಯ ಬಲವಜದ ಮಲಕಟರಷ, ರಜಜ ಅಥವಜ, ಶತರಮಲತ ಸರಲದರ ಮತರಸ ಸಲತಹಸರಷ ಅನಹರಕ ವಸರಸಗಳಳ ಪಪಜತ ರಜಜ, ಗಹತರರ ಕಲಕಹ, 

ಸಮತಹಸರಲತ ಔಟರಲಕ, ಸಮ ಹಹಸಲದದಹ.

10. ರವ ಯರಗ Ubhaychari: ಬರಧ ಮತರಸ ಮಲಗಳ ಸಸಯರನ 2 ಮತರಸ 12 ಮನಹ ಆಕತಮಸಕಹಸಳಳಬಹರದರ ಮಜಡದಜಗ.

ಅದರಲದಜಗರವ ಸಸಳರಯ ಬಲವಜದ ಮಲಕಟರಷ, ರಜಜ ಅಥವಜ ರಜಜ, ಮಹಜನ ಕಲಕಹ, ಸಮತಹಸರಲತ Outlook, ಶತರಮಲತ, ಗಣತ ತಜ ಮತರಸ ಸಲತಹಸರಷ 

ಅನಹರಕ ವಸರಸಗಳಳ ಪಪಜತ ಸಮ ಹಹಸಲದದಹ.

11. ರವ ಯರಗ Ubhaychari: ವರನಸ ಮತರಸ ಮಜಸರ ಸಸಯರನ 2 ಮತರಸ 12 ಮನಹ ಆಕತಮಸಕಹಸಳಳಬಹರದರ ಮಜಡದಜಗ.

ಅದರಲದಜಗರವ ಸಸಳರಯ, ಶತರಮಲತ ಸರಲದರ ಮತರಸ ಜನರ ನಡರವಹ ವತತಜತಸವನರನ ತನನ ಮರಲತಗಳನರನ ಮತರಸ ಸಲತಹಸರಷ ಅನಹರಕ ವಸರಸಗಳಳ ಪಪಜತ 

ಬಲವಜದ ಮಲಕಟರಷ, ಸಮತಹಸರಲತ ಔಟರಲಕ, ಹಹಸಲದದಹ.

12. ರವ ಯರಗ Ubhaychari: ಮಜಸರ ಮತರಸ ಜರಪಟರ ಸಸಯರನ 2 ಮತರಸ 12 ಮನಹ ಆಕತಮಸಕಹಸಳಳಬಹರದರ ಮಜಡದಜಗ.

ಅದರಲದಜಗರವ ಸಸಳರಯ, ಒಲದರ ನಜಯಕ ತರಲಬಜ, ಬರದದವಲತ ಸರಲದರ ಶತರಮಲತ ಶಸಜಸಸಸಗಳ, ಬಳಕಹಯಲಲ ಕರಶಲ ಮತರಸ ಆನಲದ ಅನಹರಕ ವಸರಸಗಳಳ 

ಇದಹ.
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13. Parvata ಯರಗ: lagna ಪತಭರ ಮತರಸ 12 ಮನಹಯ ಆ ಮಸತಚರಯಲ kedras ಇರಸಲಸಟಷರಹ ಮತರಸ benefices ಮಸಲಕ aspected.

ಜಜತಕ ಮರಲಹ ಸಲಯರಜನಹ ಹಹಸಲದದಹ ಜನನ ಒಲದರ ಕಲತ ದತಸ ಹಹಸರಜಲತ, ಸರಪತಸದದ, ಶತರಮಲತ, ಅದಕಷಷ ಒಲದರ ವಜಗನ, ಬಹಳ ಕಜಮಜಸಕಸಯರಳಳ 

ಆಗದಹ.

14. ರಜಜ ಯರಗ: Lagna ದಹರವರರ 4 ನಹರ ಅಥವಜ 5 ನಹರ ಅಥವಜ 7 ನಹರ ಅಥವಜ 9 ನಹರ ಅಥವಜ 10 ಮನಹಯ ಲಜರರ associtating ಆಗದಹ.

ಈ ಯರಗ ಯಶಸರಸ ಗರರರತಸರವಕಹ ಮತರಸ ಸಜಸನಮಜನಗಳಲಲ ಮಜಲಕ ಸಸತಯನರನ ನರಡರತಸದಹ.

15. ರಜಜ ಯರಗ: 4 ನಹರ ಮನಹಯ ದಹರವರರ 5 ನಹರ ಅಥವಜ 9 ನಹರ ಮನಹಯ ಲಜರರ associtating ಆಗದಹ.

ಈ ಯರಗ ಯಶಸರಸ ಗರರರತಸರವಕಹ ಮತರಸ ಸಜಸನಮಜನಗಳಲಲ ಮಜಲಕ ಸಸತಯನರನ ನರಡರತಸದಹ.

16. ಧನಜ ಯರಗ: Lagna ದಹರವರರ 2 ನಹರ ಅಥವಜ 5 ನಹರ ಅಥವಜ 9 ನಹರ ಅಥವಜ 11 ಲಜರರ associtating ಆಗದಹ.

ಈ ಹಣವನರನ ಹಹಚಪನ ಒಳಹರವಪ ಸಲಬಲಧಸದ ಸಸತಗಹ ಏರಕಹಯ ಒಲದರ ಭರವಸಹ ಸಸಚಸರತಸದಹ. ಭಜಗವಹಸರವ ಗತಹದ ತಲದಹಯ ಇದರ ತಲದಹಯ 

mahadasha ಇದನರನ ಸಸಳರಯ ವಶಹರಷವಜಗ ಲಜಭ ಆಗರತಸದಹ.

17. ಮಹಜ ಯರಗ, Parivartana: 7 ನಹರ ದಹರವರರ ಅಥವಜ 9 ನಹರ ದಹರವರರ ಅಥವಜ 10 ದಹರವರರ ಅಥವಜ 11 ದಹರವರರ 5 ನಹರ ಮನಹಯ ದಹರವರರ ವನಮಯ ಮನಹ.

ಈ ಸಲಯರಜನಹಯರ ಒಳಗಹಸಲಡರರವ ಮನಹ ಸಲಪತಸನ ಸಸತ ಮತರಸ ದಹಲಹಕ enjoyments ಜಹಸತಹಗಹ ಪತಯರಜನಕಜರ ಪತಭಜವಗಳಳ ಭರವಸಹ.

18. ಮಕರತರರ ಗರರರ ಯರಗ: ಬರಧ ಮತರಸ ಗರರರ ನಡರವಹ ಯರತ.

ನರಗರಳ, ವದಜತವಲತರರ, ಸಹನರಹಪರ, ಸರಲದರ, ಶತರಮಲತ, ನಕತತ ರಲಲ ಚಹನಜನಗ ಪಳಗದ, ಹಜಡರ ಮತರಸ ಸಲಗರತ, ಸರಗಲಧ ಅತತಲತ ಸರಜನತದ ಮತರಸ 

ಇಷಷಪಟಷದದರರ.

19. ಯರಗ ಗರರರ shukra: ವರನಸ ಮತರಸ ಜರಪಟರ ನಡರವಹ ಯರತ.

ತರಲಬಜ, ಕಲತ ಶತರಮಲತ ಗರಣವಲತ ಪತನ, ಧಜಮರಕ ಜಹಸತಹ ಪಪಜತ ತನನ ಕಲಕಹಯ ಮಸಲಕ ತನನ ದಹರಶ ಗಳಸರತಸವಹ.

20. ಮಕರತರರ-shukra-ಗರರರ ಯರಗ: ಬರಧ, ಶರಕತ, ಮತರಸ ಜರಪಟರ ನಡರವಹ ಯರತ.

ಶಜಶಸತ ಖಜತತಯ, ಸತತದ, ಶತರತಗಳ ವಯರಗ, ತಹಸರರರತಸದಹ ಉತಸಮ.

21. Sankhya, ಯರಗ Paasha: ಎಲಜಲ ಗತಹಗಳ ಜಜತಕ ಐದರ ಮನಹ ಹಲಚಲಜಗದಹ.

ಈ ಯರಗ ಜನಸದ ಒಲದರ, ದಹಸಡಡ ಕರಟರಲಬದ ಹಹಸಲದದಹ ವಜಸಸರವ ಕಜಡರಗಳಳ, ನಸತನತಹಗಳನರನ ಇಷಷಪಟಷದದರರ, ಅವನಯದ ಆಸಸ, ಸಲಪಜದನಹ ರಲಲ 

ಕರಶಲ, ಕಹಲಸದಲಲ ಪತವರಣ ಆಗದಹ.

22. ಚಲದತ ಯರಗ Kemadruma: ಈ ಯರಗ ರಜವಪದಹರ ಗತಹದ ಚಲದತನ 2 ಅಥವಜ 12 ರಲಲ ಇದಹ ಎದರರಜಗರತಸದಹ.

ಈ ಯರಗ ಜನಸದ ಒಲದರ ಆರಹಸರಗತ, ಐಶಸಯರ, ಕಲಕಹ, ಜಜಣಹನ, ಪತನ ಮತರಸ ಮಜನಸಕ ಶಜಲತ ವಯರಗ ಇದಹ, ಇಲತಹ ಸಸಳರಯ ದರದಖ, ವಹಲಫಲತಗಳಳ, 

ದಹಲಹಕ ಅನಜರಹಸರಗತದ ಅನರಭವಸರತಸದಹ.

23. ಚಲದತ ಯರಗ Kemadruma: Lagna ಅಥವಜ 7 ಗಕಹ ಸಜನಸ ಗರರರ ತಲದಹಯ ಮಗಗಲರಗಳಲಲ ಚಲದತನ.

ಈ ಯರಗ ಜನಸದ ಅಲತಹ ಒಲದರ ಸಸಳರಯ ದರಗರತ ಅನರಭವಸರತಸದಹ ಆರಹಸರಗತ, ಐಶಸಯರ, ಕಲಕಹ, ಜಜಣಹನ, ಪತನ ಮತರಸ ಮಜನಸಕ ಶಜಲತ, ವಹಲಫಲತಗಳಳ, 

ದಹಲಹಕ ಅನಜರಹಸರಗತದ ವಯರಗ ಆಗದಹ.

24. ಚಲದತ ಯರಗ Kalpadruma: Lagna ರಲದ kendras ರಲಲ ಗತಹಗಳ ಇರರವಕಹ.

ಈ ಸಸಳರಯ ಎಲಜಲ ಸರಲಭತಗಳ bestows ಇದರ ಹಹಚರಪ benefic kalpadruma ಯರಗ, ಪತತಕಸಲ Kemadruma ಇಳಳವರ ಸಜಸನ ಆದಜಗ.

25. ಚಲದತ ಯರಗ Kalpadruma: ಚಲದತನ ಅಥವಜ ವರನಸ ಒಲದರ ಕಹರಲದತ ಆಕತಮಸ ಗರರರ ಮಸಲಕ aspected.

ಈ ಸಸಳರಯ ಎಲಜಲ ಸರಲಭತಗಳ bestows ಇದರ ಹಹಚರಪ benefic kalpadruma ಯರಗ, ಪತತಕಸಲ Kemadruma ಇಳಳವರ ಸಜಸನ ಆದಜಗ.
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