SIMPLE HORARY SYSTEM
అతి సులువైన ప్రశ్నా శ్నస్ మ
ర ు

• ఈ విధానములో మీరు ప్రశ్ా
వేసిన సమయమును
వనరసుకోవలెను.
• మీకు గ్హ
ర ములు
రనశులకు ఆదిప్త్యములు,
గ్హ
ర , రనశి కనరకత్వములు
తెలియవలెను.
• గ్హ
ర ముల శ్త్రర, మిత్ర
మరియు సములు,
శ్నాంతి ప్రిహారములు
తెలియవలెను.
• ఇదివరలో ఇచ్చిన పనఠనలలో
ఈ వివరములు ఈయబడినవి.

• In this system you have to
note down the time of
questioning by the client.

• You should be familiar with
Signs, its ownership and
charactersticks of both Signs
and planets.
• Awareness of Friendship,
enimity and nutrals of
planets and Remidies.
• I have given separate files
earlier of above all.

గ్హ
ర ములు /రనసులు /ఆదిప్త్యములు కె.పి.
ప్ద్ధ తిలోని గ్హ
ర ముల చ్చహాములు.
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SIMPLE HORARY SYSTEM
అతి సులువైన ప్రశ్నా శ్నస్ మ
ర ు

• In this system timing to
be noted as Morning 1
am to After Noon 12
pm as well 1 pm 12 am.
• ఈ ప్ద్ధ తిలో
సమయమును రనతిర 1 గ్ాం.
నుాండి మధాయహాము 12
వరకు, మధాయహాము 1
గ్ాం. నుాండి రనతిర 12 వరకు
తీసుకనవలెను.

Hours Table / గ్ాంటల ప్టటిక
• ఈ ప్రకకన ప్టటికలో
చూపినటల
ు ప్గ్లు రనతిర
ప్రశ్నాసమయములో
గ్ాంటల అధిప్తిని
తీసుకోవలెను.
• As shown in the table
beside we have to take
the planet as per the
hours of queston.

నిముషముల ప్టటిక / Minutes Table
• ఈ ప్రకకన ప్టటికలో
చూపినటల
ు ప్గ్లు రనతిర
ప్రశ్నాసమయములో
నిముషనల అధిప్తిని
తీసుకోవలెను.
• As shown in the table
beside we have to take
the planet as per the
minutes of queston.

For the Horary how to take the time. ప్రశ్ా
సమయమునకు సమయము తీసుకొనే విధానము
• Per day 24 hours. Day 12 and Night 12 hours.
• Once You get the question note down the time.

• Ex. Morning 10.33 AM. As mentiond in the following
sessions with example.
• రోజుకు 24 గ్ాంటలు. ప్గ్లు 12 గ్ాంటలు రనతిర 12 గ్ాంటలు.
• మీకు ప్రశ్ా వచ్చినప్పుడు సమయమును
వనరసుకొనవలెను.
• ఉదాహరణకు ఉద్యాం 10.33 ని.లకు ప్రశ్ా ఈ క్రాంది
ప్టటికలో వివరములు ప ాండుప్రచడమైనది.

ప్రశ్ా సమయమునకు సమయము తీసుకొనే విధానము
For the Horary how to take the time.
• In this concept we will get 3
items.
Ex.
Morning 10.33 AM Sunday
• 1). Day lord
As it is Sunday Day lord = Sun
• 2). Question is at 10.33 hrs.
As it is crossed
10, we have to
th
take 11 house kumbham =
Saturn
• 3). 33 minutes 7x5 = 35 (each
house 5 Minutes) as it is
between 31-35 we have to
take 7th House Tula = Venus
• Sun (SignLord) , Saturn (Star
Lord) and Venus (Sub Lord)

• ఈ ప్ద్ధ తిలో 3 పనయాంట్స్
గ్ురు్ాంచుకోవనలి
• ప్రశ్ా ఆదివనరము ఉద్యాం
10గ్ాం.33 ని.లకు
• 1). ఆ రోజు అధిప్తి
ఆదివనరము అయనాంద్ున – రవి
• 2. ప్రశ్ా10.33 కు కనవపన 11 వ
ఇలుు కుాంభాం ప్రిగ్ణాంచాలి –
అధిప్తి = శ్ని
• 3). నిముషముల అధిప్తి
33 నిముషములు కనవపన 7 వ
ఇలుు త్రల అధిప్తి = శుకృడు
• రవి (రనస్నయదిప్ద్తి), శ్ని (నక్షత్ర
అధిప్తి) మరియు శుకురడు (సబ్
అధిప్తి)

MEDICAL ASTROLOGY – HORARY SYSTEM & NUMERO
Case Study – 1
ఆరోగ్య సాంబాంధిత్ – ప్రశ్ా శ్నస్ /ర సాంఖ్యయ శ్నస్ ర వివరణ
ఉదాహరణ జరిగినది

• This is a novel approach
to predict the outcomes
of events based on
numerology and Horary
system
simultaneously
used. Here is a case study
where in the health and
longevity of the native is
judged
correctly
in
response to her query.

• ప్ృచికు రనలు అడిగిన
ప్రశ్ాకు ప్రశ్నా శ్నస్ మ
ర ు
మరియు స్నాంఖ్యయ శ్నస్ మ
ర ు
రెాండు విధానములు
జోడిాంచ్చ ఆమ ప్రశ్ాకు
ఆరోగ్యము మరియు
అయు: ప్రమయణము
ఖ్చ్చిత్ముగన ఊహాంచ్చ
వివరణ ఇవవడమైనది.

Case Study 1 ...continued....
ఉదాహరణ 1 ...సశ్ేషాం

• ఈ ప్ద్ధ తిని అనుసరిాంచ్చ
ఆమ అడిగిన ప్రశ్ాకు
మరణము ఏరోజున
సాంభవిాంచునో
చెప్ుడమైనది.
• The native herself gave • జాత్కురనలు
స్ో మవనరము ఉద్యాం
the question on
గ్ాం.8.16 ని.లకు ప్రశ్ా
Monday at 08.16 hrs.
వీసినారు.
(AM)
• It would be surprising
to note that even the
day of death was
predicted correctly by
this method.

Case Study 1 ...continued....
ఉదాహరణ 1 ...సశ్ేషాం

• At the time of query the
condition of the querent
was that she was suffering
with breathing problem
due to High Sugar (with
which she had been
suffering for the past 15
years) and low BP which
lead to Heart Failure and
was about to be admitted
into a hospital.

• ఈ ప్రశ్ా వేసే సమయయనిక్
జాత్కురనలు శ్నవస
సాంబాంధిత్ ఇబబాంది, అధిక
మధుమేహ వనయధి (గ్త్
15 సాంవత్్రములుగన
నునాది) త్గిిన రక్ పో టల
వలన హృదరర గ్ ఇబబాంది
కలిగి వపనాారు,
వైద్యశ్నలలో చేరిుాంచుటకు
తీసుకువళ్ళు సమయయన.

Case Study 1 ...continued....
ఉదాహరణ 1 ...సశ్ేషాం

• The question that was asked
before hospitalization was “
Will I die at least this time?’’
. This question was with the
background that in earlier
occasions even though she
was admitted several times
in a hospital and had
undergone critical phases as
if she would die but all the
times she recovered well,
survived
and
returned
home.

• ప్రశ్ా ఏమనగన వైద్యశ్నలకు
వనరికుమయరుడు తీసుకు
వళ్ళత్రాండగన, కనీసాం ఈస్నరెైనా
చనిపో తానా.
• ఈ ప్రశ్ా వేయడానిక్ కనరణము
ఇాంత్కు మునుప్ప చాలయస్నరుు
అతి క్ుషఠ ప్రిసధ తి
ి లో వైద్యశ్నలలో
చేరటము, వైద్ుయలు లయభము
లేద్ని చెప్ుటము,
వైదాయనాంత్రము తిరిగి
కోలుకుని ఇాంటటక్ రనవడము
జరిగినది.

Case Study 1 ...continued....
ఉదాహరణ 1 ...సశ్ేషాం

•

In this system also respective planets
as in any traditional Hindu Astrology
system will rule 12 Rasis’s of the
Zodiac. Rulers of each of the sign is
shown beside for convenience.

•

At question is on Monday, Moon is
the “DAYLORD”. Day lord works as a
Source of the Event.
ఈ ప్ద్ధ తిలో కూడా స్నధారణ
జాత్కచాకరములో వలెనే 12 రనసుల
వివరములు ఈ ప్రకక ప్టటికలో
ప ాండుప్రచడమైనది
ప్రశ్ా స్ో మవనరము, చాంద్ురడు ఆరోజు
అధిప్తి. రోజు అధిప్తి ఆ సాంఘటనకు
మూలాం.

•

•

Case Study 1 ...continued....
ఉదాహరణ 1 ...సశ్ేషాం

•

The day of 24 hours is equally divided
among the 12 Signs of Zodiac with Aries
ruling 12.01 Mid night to 01.00 A M,
Taurus ruling the next hour 1.01to 2.00
AM, Gemini ruling 2.01 to 3.00 AM and so
on up to Noon 12.00
O Clock. Again
Aries rules from 12.01 Noon to 01.00 PM,
Taurus rules 1.01 to 2.00 PM and so on.

•

The lord of the house or the hour, HOUR
LORD, speaks about the Nature of the
Event.

•

•

రోజుకు 24 గ్ాంటలు ఇవి సరిసమయనముగన రనతిర
12.01 గ్ాంటల నుాండి 1.00 వరకు మేషము ,
తె.ఝయమున 1.01 గ్ాం. 2 గ్ాం. వరకు వృషభము.
ఇలయనే మధాయహాము 12.01 నుాండి 1 వరకు
మేషము, గ్ాం.1.01 నుాండి 2వరకు వృషభము.
ఇలయగె మిగ్తా రనశులు లెక్కాంచవలెను.
ఆ రనశి అధిప్తి లేదా ఆ గ్ాంట అధిప్తి ఆ ప్రశ్ా
యొకక సవభావమును తెలుప్పను.

Case Study 1 Death ...continued....
ఉదాహరణ 1 మరణము...సశ్ేషాం
•

Now the duration of 1 hour is similarly
divided in to 12 equal parts with 5
minutes as the duration of each of the
Sub Hora, starting from the Hora Lord
or the Hour Lord.

•

It is this Minute Lord who decides the
favourable or unfavourable out come of
the event – Fulfillment of Event.
ఇప్పుడు గ్ాంటలు 12 రనశులకు
ఆపనదిాంచ్చనటల
ు నిముషనలను కూడా
(గ్ాంటకు 60 నిముషములు 12 పెటి ట
భాగిాంచగన 5 వచుిను) అాంటే ఒకోక రనశి 5
నిముషములు (వివరములు ప్కక
ప్టటికలో).
దీనిని సబ్ లయర్డ్ గన ప్రిగ్ణాంచవచుి.
నిముషముల అధిప్తి ఈ ప్రశ్ా జరుగ్ునా
లేదా అనాది తెలియజేయును.

•

•
•

Case Study 1 Death ..continued....
ఉదాహరణ 1 మరణము...సశ్ేషాం
• In This case the
• Day Lord is MOON (as it is
MOON)
• Hour Lord is Jupiter (as it
Crossed 8 AM we have to
take 9th house whose lord
Jupiter
• Minute Lord is Moon (as it
is already 15 minutes (3 x 5)
crossed 15 minutes the 4th
house is operational).

• ఈ ప్రశ్ాలో
• ఆ రోజు స్ో మవనరము కనన
చాంద్ురడు అధిప్తి.
• గ్ాంట అధిప్తి 8.16
నిముషములు 8 గ్ాం. దాటటనది
కనన 9 వ ఇలుు తీసుకనవలెను.
గ్ురువప అధిప్తి.
• 16 నిముషములు కనన 15
నిములు దాటటనది (3x5) 4 వ
ఇలుు అధిప్తి చాంద్ురడు.

Case Study 1 Death ..continued....
ఉదాహరణ 1 మరణము...సశ్ేషాం

•

•

The Sub Lord (Minute Lord) is MOON
and MOON happens to be
Manahkaraka, the questioner expressed
at the time of question that she wants
to die.

The Sub Lord is the Final authority to
say the fulfillment of event as per KP
system. It has been predicted that she
will not survive.

•

•

•

•

The event will take place within short
period as Moon is a Fast moving planet.

•

•

When the patient was admitted in
Hospital the room number allotted was
‘No. 2’ which as per Numerology is
ruled by Moon again.

•

•

The patient may survive up to next
Monday was the conclusion.

•

చాంద్ురడు నిముషముల అధిప్తి
అయనాంద్ున, చాంద్ురడు మనః కనరకుడు
కూడా.

కె.పి. ప్ద్ధ తిలో సబ్ లయర్డ్ ఈ ప్రశ్ాకు
జరుగ్ునా లేదా అనాది నిరణయాంచువనడు.
ప్రశ్నా సమయములో ఆవిడ అడిగినది నేను
చనిప్తానా?.
చాంద్ురడు ఇవవవలసిన ఫలిత్మును అతి
శీఘరముగన జరుగ్ునని ఊహాంచడమైనది.

వైద్యశ్నలలో జేరిినప్పుడు ఆమకు
ఈయబడిన గ్ది నాంబరు 2.
సాంఖ్యయ శ్నస్ మ
ర ులో 2 చాంద్ురడుని
సూచ్చాంచును
ఇకకడ చాంద్ురడు చాల బలవాంత్రడెై
వపనాాంద్ున, ఈ జాత్కురనలు
స్ో మవనరము మరణాంచునని
నిరణయమునకు రనవడమైనది.

Case Study 1 Death ..continued....
ఉదాహరణ 1 మరణము...సశ్ేషాం

• The Transit of the Planets
to the Lagna of the
question time was also
verified.
• Details given in
thebesidtable.
• ఆ రోజు ప్రశ్ా సమయమునకు
లగ్ాము, గ్రహసిధతిని
ప్ాంచాగ్ము (త్ాంగిరనల – తి తి
దే ) లో చూడడమైనది.
• ఈ ప్రకకన వివరముగన
ఈయబడినది.

Case Study 1 Death ..continued....
ఉదాహరణ 1 మరణము...సశ్ేషాం

• The Lagna is Meena @ 8.16
AM and the Moksha Karaka
Ketu was in the 8th House.
• Star lord on the day is Ketu
which is added fuel for
fructification of event.
• It is to be recalled that Ketu
is 7 as per Numerology.
• Hence, it is predicted the
incident takes place on
Saturday itself.

• ఆ సమయమునకు (ఉ. గ్ాం. 8.16
ని.లకు) మీన లగ్ాము, లగ్ాము
నుాండి మోక్ష కనరకుడెైన కేత్ర 8 వ
ఇాంట సిధతి.
• ఈ రోజు నక్షతారదిప్తి కూడా కేత్ర
గనవపన కేత్రవప బలవాంత్రడెైనాడు.
• సాంఖ్యయ శ్నస్ మ
ర ులో కేత్ర 7 ను
సూచ్చస్న్డు, వనరములలో
శ్నివనరము 7.
• కనవపన శ్నివనరము మరణము
సాంభవిాంచునని చెప్ుడమైనది.

Case Study 1 Death ..continued....
ఉదాహరణ 1 మరణము...సశ్ేషాం

•

•

•
•

Hence, the prediction that the
incident might take place on
Saturday.
On Thursday (Hour Lord Day)
Patients condition became very
serious and shifted from Room no
2 to Room No. 7. Ketu started
operating.
The Patient finally died on
Saturday Night at 1.35 am.
( As per solar system after 12 O
clock date will change but as per
Hindu system the day will change
with Sunrise only).

•

•

•
•

కనవపన ఈ సాంఘటన శ్నివనరము
జరుగ్ునని జాత్క ఫలిత్ము
చెప్ుడమైనది.
గ్ురువనరము అనగన గ్ాంట అధిప్తి
ఆధిప్త్యము రోజున జాత్కురనలిక్
రోగ్ము ఉధృత్మైనది. వపనా గ్ది 2
నుాండి 7 వ గ్దిలోనిక్
మయరిడమైనది.
శ్నివనరము రనతిర గ్ాం.1.35
నిముషములకు రోగి మరణాంచ్చనది.
మయమూలుగన గ్డియయరములో రనతిర
12 గ్ాం.లకు తేది మయరును. కనని
చాంద్రమయనము ప్రకనరము
సూరోయద్యముతో వనరము మయరును.

Case Study 2 Health and recovery.
ఉదాహరణ 1 రోగ్ము _ ఉప్శ్మనము... సశ్ేషాం
• Medical
Astrology • పెైన ఉద్హరిాంచ్చన
ఆరోగ్యము / మరణము
aspects,
the
new
method of prediction
ప్ద్ధ తిని అనుసరిాంచ్చ
which was used in the
ఈరెాండవ ఉదాహరణ
earlier case study by
జాత్కుని ఆరోగ్యము –
Dr.. Nageswara Rao
జీవిత్కనలము ను
Jayanthi is applied here
డా. నాగేశ్వర రనవప
also for predicting the
జయాంతి
native’s
Health
విశ్ేుషిాంచడమైనది.
Problem and his life.

Case Study 2 Health and recovery.
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• The Native’s friend gave
the Question on
Wednesday at 1-16
hours.

• ఈ జాత్కుని సేాహత్రడు
బుధవనరము గ్ాం.1.16
ని.లకు ప్రశ్ా
వేయడమైనది.

Case Study 2 Health and recovery.
ఉదాహరణ 1 రోగ్ము _ ఉప్శ్మనము... సశ్ేషాం

Case Study 2 Health and recovery.
ఉదాహరణ 1 రోగ్ము _ ఉప్శ్మనము... సశ్ేషాం
• The Native’s friend gave
the Question on
Wednesday at 1-16 hours.
• The planets as in any
traditional system of
Astrology rule the 7
planets rules 12 signs and
also planets rule the
weekdays.
• As shown in the above
chart.

• బుధవనరము మదాయహాము
గ్ాం. 1. 16 ని.లకు జాత్కుని
సేాహత్రడు ప్రశ్ా అడగ్టాం
జరిగినది.
• మనకునా 7 గ్రహములు
జాత్క చకరములోని 12
రనశులకు ఆదిప్త్యములు,
అలయగ్నే, వనరములోని 7
రోజులకు ఆధిప్త్యము
కలిగియునావి.
• పెై చకరములో చూపినటల
ు గన.

Case Study 2 Health and recovery.
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•

•
•

•

•

As question is on Wednesday, The
Day Lord is Mercury (Source of
the Event for this question).
In this case the Day Lord is
Mercury (as it is Wednesday).
Hour Lord is Venus (as time is
beyond 1 PM we have to take
second house whose lord Venus.
The Minute Lord or Sub Lord is
Moon ( as it has already 15
Minutes (3 x 5) past and in the
16th Minute the 4th House is
operational).
in this case Mercury-Vnus-Moon

• ప్రశ్ా బుధవనరము వేయబడినది
గ్ాం.1.16 ని.లకు.
• బుధవనరము గనన ఆరోజు అధిప్తి
బుధుడు (ఈ సాంఘటనకు
మూలము).
• మధాయహాము 1 గ్ాం. దాటటనాంద్ున
2 వ రనశి అధిప్తి (ఆ గ్ాంటకు)
శుకురడు.
• 16 నిముషములు అయనాంద్ున
(ప్రతి రనశి 5 నిముశ్మూ (3 x 5)
4 రనశి అధిప్తి చాంద్ురడు. (సబ్
లయర్డ్ )
• ఇకాడ బుధ-శుకు-చంద్ురలు

Case Study 2 Health and recovery.
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•

Whenever you are predicting
Health, If Mercury appears in any
part (Day Lord, Hour Lord or
Minute Lord ) the Native Health
Diagnosis will be in confusion and
Doctor him self will be in
confusion and the treatment will
be not to the actual problem but
for some thing else.

•

•

May be based on one of the
misleading symptoms. The
Doctors will keep on testing and
prescribe treatment for different
parts of the body.

•

•

ఆరోగ్య సాంబాంధిత్ ప్రశ్ా బుధుడు
(ఆరోజు/గ్ాంట/ నిమిషముల అధిప్తి
అయనచో) జాత్కుని ఆరోగ్య
ప్రీక్షలలో కొాంత్ గ్ాంద్రగోళ్ము/
అయోమయము ఏరుడుత్రాంది.
అాంద్ువలన వైద్ుయడు కూడా
అయోమయాంలో ప్డి చ్చక్త్్ అసలు
రోగ్మునకు గనక వేరే దానిక్ చ్చక్త్్
జరుగ్ును.
దీనిక్ కనరణము రోగిలో వైద్ుయడిని
త్ప్పుదర వ ప్టటిాంచే లక్షణాలు
కనప్డుట వలన.
అలగే వైద్ుయల వివిధ ప్రీక్షలు చేసి
వేరువేరు చ్చక్త్్లు చేయుద్ురు.

Case Study 2 Health and recovery.
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• As Mercury is in picture now,
the problem would be
connected with Nervous
System.

•

Next Venus is there hence, the
problem could well be
connected to Kidneys,.

• Lastly, Moon is there hence, the
problem could be at Chest or
connected with vital fluids like
blood, bile etc.,
• So connected with Heart and
Liver.

• ఇకకడ బుధుడు
కనరకత్వమవపటవలన వనయధి
నరములకు సాంబాంధిాంచ్చనది.
• శుకురడు – క్డనా సాంబాంధమైన
వనయధి.

• చాంద్ురడు – వనయధి ఛాతి లేదా
ముఖ్యద్రవములు - రక్ ము,
పిత్్ మొద్లగ్ునవి.
• హృద్య లేదా కనలేయ
సాంబాంధమైనది కనవచుి.

Case Study 2 Health and recovery.
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•

•

In fact the native was prescribed
and given all the above
treatments.
But during the treatment time
the Doctors spelled out about the
position of the patient indicating
very less hopes on the native’s
survival.

•

However, the astrologer guided
us in a different direction.

•

Astrologically it was predicted
that he would be safe and come
back in safe condition to work.
The reasons for our predictions
are as follows:

• అసలు జరిగినదిదే: పెైన చెపిున
వనటనిాాంటటక్ చ్చక్త్్ చేస్నరు.
• చ్చక్త్్ సమయములో వైద్ుయలు
ఇక ఈ రోగి బత్రకుటకు
అవకనశ్ములు చాల త్కుకవ అని
చెప్ుటాం జరిగినది.
• కనని, జోయతిషరకడు వేరే విధముగన
చెప్ుడమైనది.
• జోయతిషరకడు ఇత్నిక్ మయరకము
లేద్ు తిరిగి క్షేమముగన బయటకు
వచ్చి తిరిగి ఉదర యగ్ములో జేరునని
చెప్ుడమైనది, దీనిక్ కనరణములు
ఈ క్రాంది విధముగన.

Case Study 2 Health and recovery.
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•

The Sub Lord is Moon and Moon
happens to be Manahkaraka, the
questioner expressed at the time
of question that he should get
survived.

•

The Sub Lord is the Final
authority to say the fulfillment of
event as per KP System.

•

Astrologer predicted that he will
be all right and he will be safe
and come back to normal within
short period, as Moon’s
movement in the zodiac is very
fast.

• ఇకకడ నిమిషము అధిప్తి (సబ్
లయర్డ్ ) చాంద్ురడు. చాంద్ురడు మనః
కనరకుడెైనాంద్ున, ప్ృచికుడు
ప్రశ్ాలోనే రోగి క్షేమముగన
వపాండాలని కోరుకునాాడు.
• నిముషము అధిప్తి ఈ
సాంఘటనకు త్రది తీరుు
ఇవవవలసినవనడు.
• చాంద్ురడు గ్రహములనిాటటలో ఎకుకవ
వేగ్ వాంత్డెైనాంద్ున జోయతిషరకడు
ఏమి ఇబబాందిలేద్ు రోగి క్షేమముగన
అతి త ాంద్రలో తిరిగి ఇాంటటక్ వచ్చి
ఉదర యగ్ములో కూడా జేరునని
చెప్ుడమైనది.

Case Study 2 Health and recovery.
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• Final Result :
• The patient suffered for short
period and he is back to office
with in a short period. But,
during the treatment period
the Doctors could not
diagnose properly and due
the confusion created , they
treated for different problems
and finally they diagnosed
properly and treated well and
save the patient.

• త్రది ఫలిత్ము:
• చ్చక్త్్ సమయములో
వైద్ుయలకు ఏరుడ్ గ్ాంద్రగోళ్
ప్రిసతి
ిధ వలన వేరు వేరు
చ్చక్త్్లు చేసి చ్చవరగన సరెైన
రోగ్ నిరనధరణ జరిగి సరెైన
వైద్యము అాందిాంచ్చనాంద్ున
రోగి ఇాంటటక్ త ాంద్రగన తిరిగి
వచ్చి కోలుకుని ఆఫీస్ లో
జేరి ఉదర యగ్ము
చేసుకొనుచునాాడు.

ఈ సమయచారము సమకూరిిన వనరు
Material Prepared by
శ్రు మహాగణపతి జయయతిషాలమము
డా. నాగేశవర రావు జమంతి
జయయతిష శ్చఖామణి
Sree Mahaganathi Jyothishalayam
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