ఓమ్ శ్రీ పార్వతీపర్మేశవరాభ్ోం న్మః

షడ్వర్గ బలం
షడ్వరుగని సామాన్ోముగా జ్యోతిషమున్ వాడ్బడుచ్చన్నది. జాత్కములు వ్రాయువారు జాత్క
ప్రార్ంభమున్ షడ్దర్గవిభ్గమును చేసి వదలివేయుటయేకాని, అన్గా స్ంజ్ఞలక్రంద
వ్రాయుటయే గాని, వాటి యుపయోగము తెలిసి వాటివలన్ ఫలిత్ములను వ్రాయుట
కాన్రాదు. ఇది వార్తకి వాటి యుపయోగము తెలియకయే యని చెపువచ్చిను. ఇది చాలా
కాలము నుంచి వచ్చిచ్చన్నది. జాత్కుడు ఏన్వాంశమందు, ఏ ద్యవదశంశమున్ందు, ఏ
త్రంశంశమున్ందు, ఏ ద్రేకాుణము న్ందు పుట్టునో అది మాత్రం కటిు “ఏవం
షడ్వర్గవేళాయం” అని వ్రాసి అచిటనే వాటి విషయములను వదిలివేసి వాటికి
స్ంబంధంచిన్ ఫలిత్ములను వ్రాయకపోవుటను బటిు చూడ్గా ఇవి ఎట్లు కటువలెనో
మాత్రము వార్తకి తెలియునే గాని, వీటి యుపయోగము మాత్రము తెలియదనుట స్ుషుము.
అనేక మంది అనుశ్రుత్ముగా
వ్రాయు జాత్కములబటిు ఇది గోచర్తంచ్చచ్చన్నది. . - పరాశర్మత్మున్ షడ్వర్గము
చెపుబడిన్ది. 1. రాశి, (గృహము) 2. హోర్, 3. ద్రేకాుణమ, 4. న్వాంశము, 5. ద్యవదశంశము,
6. త్రశంశము. ఇది షడ్దర్గము ఇది ఒక పదదతి. దీనిని వరాహమిహిరాదులు కూడా
చెపిుయునానరు. కాని వారు ద్యనిని కేవలము స్ంజ్ఞక్రందనే చెపిు నారు. గాని ప్రత్యోకముగ
బలము క్రంద చెపులేదు. గ్రహరాశి స్ంజ్ఞలను చెపిు అందులో హోరాదులను కూడ్ నొక
స్ంజ్ఞ క్రంద చెపుుకొని యునానరు. వాటికి వారు ఫలిత్ విషయమున్ ప్రాముఖ్ోము నిచిిన్ట్లు
తోచదు. ఇందులకు శ్లు|| ద్రేకాుణహోరా న్వభ్గస్ంజాఞః

వరాహమిహిరాదుల మత్ము
జ్న్ికాల లక్షణాధ్యోయమున్ “లగనన్వాంశపతులోత్నుసాసాదీవర్ో యుత్ గ్రహతులోత్నురావ!”
అనుశ్లుకమును న్వాంశలగనమును గుర్తంచి వరాహమిహిరుడు చకుగా చెపిునాడు.
శ్లు|| కం దృక్ శ్రోత్రన్సాకపోలహన్వో వక్రం చ హోరాదయః
త్య కంఛంస్క బాహుపార్్వహృదయ క్రోడాని నాభిస్ిత్ః
వసిిశి్శనగుదే త్త్శి వృషణావూరూ త్తో జానునీ
జ్ంఘేప్రఫీతుోభయత్ర వామ ముదితః ద్రేకాుణభ్గైఫ్రిధ్య
స్రావంగములు, వాటి లక్షణములు, వాటియందు కలుగు ర్లగవిషములు వీటిని
ద్రేకాుణములను బటిు చకుగా వరాహమిహిరుడు చెపిుయునానడు. దీనిని బటిు శరీర్
విభ్గమును కూడ్ చేసియునానడు. రాశిశీలాధ్యోయమున్ ఏ, గ్రహ మేరాశియందుండిన్
ఎటిు లక్షణములు కలవాడ్గును. విషయము చెపిుయునానడు. ఇచిట జ్న్ిలగన రాశిని బటిు
లక్షణములను చెపులేదు. ఇది గమనించదగన్ విషయము. అటేు దృష్టు వలాధ్యోయుమున్ ఒక
గ్రహము నింకొక గ్రహమును చూచ్చన్పుుడుండు లక్షణములునూన, ఏ రాశి యందు ఏగ్రహ
ముండ్గా ఇత్ర్ గ్రహములు చూచిన్ ఎటిు - వలిత్ములు. గలుగున్ను విషయమునునున
వ్రాసినాడు. ఇంకనూ
శ్లు|| హోరేశర్క్ష దళాశ్రితశ్శ్భకర్ల దృషుశనశీ త్ధత్ః
త్రోంశే త్త్ుతిభిసుసహృదభవన్ నైరావ వీక్షత్శ్స్ోత్య
యత్రోకిం ప్రతిరాశివీక్షణఫలం దద్యదవదశంశే స్ిృత్ం
సూరాోద్యోర్వలోకిత్య శశిని విజ్ఞఞయం న్వాంశేషత్ః
హోరేశ = హోర్ధపతియొకు, ఋకదళ = రాశోర్థమును, ఆశ్రితః = పొందియున్న
గ్రహములచేత్, త్దదత్ః = ఆహోర్నుపొందియున్న, శశీ = చంద్రుడు. దృషుః = చూడ్బడునేని,
శ్శభకర్ః= శ్శభకరుడ్గును, అన్గా ఏరాశి యందైన్ను సూర్ోహోరా యందున్న చంద్రుడు

త్రశంశబలము
త్రంశమన్గా. రాశిలో 30న్ వంత్ని అర్ధము. గ్రహ మేరాశియందుడునో చూచ్చకుని
ఆరాశిలో నాగ్రహమున్ కనిన భ్గములు భుకిియయిన్ది చూచ్చకొన్వలెను. త్రువాత్
గ్రహమున్న రాశి బేసిరాశి యయిన్చో మొదటి 5 భ్గలు కుజ్యడు, త్రువాత్ 5 భ్గలు శని,
త్రువాత్ 8 భ్గలు గురుడు, త్రువాత్ 7 భ్గలు బుధుడు, త్రువాత్ 5 భ్గలు శ్శక్రుడు
అధపతులగుదురు. ఈ ఏడు గ్రహములునున ముపుది. భ్గలకును క్రమముగా పై రీతిని
అధపతులు అగుదురు. గ్రహమున్న రాశీ స్రాశి యయిన్చో వాటిని త్లుక్రందులుగా
చూచ్చకొన్వలెను. అన్గా శ్శక్రున్కు మొదటి 5 భ్గలు, బుధున్కు 7. భ్గలు, గురున్కు 8
భ్గలు శనికి 5 భ్గలు, కుజ్యన్కు 5 భ్గలు అధపతులగుదురు. ఇచిట ర్వి మేషరాశిలో
20వ భ్గలో నునానడు. గనుకను మేషము బేసిరాశి గనుకను స్వోముగా పంచవలెను.
మొదటి 5 భ్గలు కుజ్యన్కు, త్రువాత్ 5 భ్గలు శనికి త్రువాత్ 8 భ్గలు గురున్కు
కలిపి 18 భ్గలయిన్వి. త్రువాత్ 2 భగలు బుధుని భ్గలలో పడిన్వి గాన్ బుధ
త్రశంశమయిన్ది. కాబటిు ర్వికి బుధుడు భ్గలలో పడిన్వి గాన్ బుధ త్రశంశమయిన్ది.
కాబటిు ర్వికి బుధుడు స్ముడు గాన్ ర్వికి త్రశంశబలము 1/8 ఎనిమిదవ వంతుగా
చూచ్చకొన్వలెను. ఇది ర్వికి త్రశంశబలము.
పరాశరాదులచే

షడ్వర్గ

బలము

మాత్రమే

చెపుబడిన్ది.

కాళిద్యసు

మాత్రము

స్పాింశబలమును కూడ్ చేర్తి షడ్వరు అనుటకు బదులు స్పివరు అని చెపిుయునానడు.
ఇచిట ఈయన్ అభిప్రాయము ప్రకార్ము క్షేత్రబలము వేర్నియును, మిగతావి మాత్రము
షడ్వర్గ అనియును తోచ్చచ్చన్నది. ఈ యభిప్రాయమే చకుగా నున్నది. పై విధముగా బలము
నిర్ణయించిన్ త్రువాత్ ప్రతి గ్రహమున్కును ఎనిన రూపకములు వచిిన్వో చూడ్వలెను.
మొత్ిము బలము 8 రూపకములు అని అనుకొన్వలెను. అటిుచో 5 రూపకములు గాని
అందకు ఎకుువ గాని అయిన్చో ఆ గ్రహము పూర్ణ బలవంతుడ్నియును, నాలుగు
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