కాల సర్ప దో షం అంటే ఏమిటి
జ్యోతిష్ో శాస్త్ ంర లో యోగము లు ఎన్నో వస్ా్యి. వానికి చాలా
ప్ాాముఖ్ోత ఉన్ోది.
యోగము అన్గా కలయిక. గరహముల కలయిక. అదియిే కాకుండా దృష్టి, ఒక
ప్ాాన్ెట్ కి ఎదురుగా మరొక ప్ాాన్ెట్ ఉండటమున్ు “దృష్టి” అంటారు. ఎదురుగ
ఉన్ో దానిని ూసస్తు్న్ోది అని అరధమము. కొనిో యోగములు ఫలవంతములు.
కొనిో యోగములు అశుభ యోగములు. జ్ాతక ూకరములో స్తప్్ గరహములు,
రాహువు కేతువు మధ్ోలోకి ఉన్ోప్ుుడు దీనిని కల స్తరు యోగము లేదా
కాల స్తరు దో ష్ము అంటారు. కాల స్తరు దో ష్ము మన్ుష్ుోలకు, దేశాలకు,
ప్ాప్ంచానికీ వస్తు్ంది. ఇప్ుడే, ప్ాప్ంచానికే ఈ దో ష్ం ప్ట్ింది. ఇది ఒక
భయాన్క యోగం. దీనివలన్ మన్ుష్ుోలకు ప్రసన్ల్ గ, ఒకక దేశానికీ,
మరియు స్తమస్త్ ప్ాప్ంూమున్కు ఒకొకకకస్ారి, ఎన్నో చెడు ప్రిణామాలు
స్తంభవిస్ా్యి. ఉదో ోగాలు ప్ో వటము, ధ్న్ హీన్తే కాక, నీతి నిజ్ాయితీగా
ఉన్ో మంచి వారికి సైతం ఎన్నో తీరని కష్ి ములు కలుగున్ు.
కానీ, కొందరికి కాల స్తరు దో ష్మున్ాో, వారి, కొనిో మంచి గరహములు,
శుభ స్ాాన్ాలోా ఉన్ో, అన్గా బుధాదితో యోగము, ూందా మంగళ యోగము,
లక్ష్మీ యోగం, గజ్ కేస్తరీ యోగం ఉంటే, పై చెడు ప్ాభావాలు, 50% తగుుతాయి.
అస్తలు ఇది నిజ్ంగా చెడు ప్ాభావం ఇస్తు్ందా ? లేదా అని ఎందరో జ్యోతిష్ుోలు
రీసర్చ్ లు చేశారు. వేలాది జ్ాతకాలు ప్రిశీలంచి ూసడగా, ఈ కాల స్తరు
దో ష్ం, నిజ్ంగాన్ే చెడు ఫలతాలు ఇస్తు్ందని, నిరూపటంూబడిన్ది.

భారత దేశంలో ప్ాముఖ్ ఉత్ మ జ్యోతిష్ులు, జ్ాతకాలు స్తవయంగా ప్రిశీలంచి
బాగా స్తమయం తీస్తుకుంటారు. వారు, ప్రమ ప్వితా జీవితం గడుప్ుతూ, శీర
గాయతిా తలా ప్ాదాలు ప్టటికొని, ఆ తలా న్మ్మీ ఉంటారు. ఎంతో లెఖ్ఖలు కట్ి,
చివరగా ఆ తలా ప్లకించిన్వి తెలుప్ుతారు. ఇది ఒరిజిన్ల్ జ్యోతిష్ములు.
దీనిలో ఏ ప్ొ రప్ాటట రాదు. ఇప్ుడు, కలయుగం ప్ాకారం, ప్ో ా గారమ్మంగ్
అయిన్వి ూససట చెప్ుటం మరొకట్ జ్రుగుతూ ఉన్ోది. అది చాలా స్తులభంగా
అందరినీ జ్యోతిష్ుోలన్ు చేసటంది. జ్యోతిష్కమున్కు చాలా అన్ుష్ాిన్ము,
ఉప్ాస్తన్ా, శీర గాయతీా దేవతా కన్ెక్షన్సస హృదయంలో ఉండాల. వారు చెపపుది
ఎదో

ఆష్ా మాష్ట కాదు. ఒక జీవితానికి స్తంబందించిన్ అది ఎంతో

అమూలోమైన్ది. దీనిపై ఎన్నో గరంధాలు భారతీయ ఋష్ులు ప్ాస్ాదించిన్వి
ఉన్ోవి. జ్ాతక ఫల న్ారాయణీయము, దత్ న్ాడమ శాస్త్ మ
ర ు, “శాంతి” రతో
శాస్త్ మ
ర ు, ఇవనీో ఎంతో ప్ురాతన్ గరంధాలు. వీటనిోంట్ మీద, ఎంతో జ్ాాన్ము
ఉత్ మ భారతీయ జ్యోతిష్ుోలకు ఉన్ోది. వారు జ్యోతిష్ోమున్ు వాోప్ార బుదిధమ
తో ూసడరు. ఎదుట్ వారికి ఆప్ద ఉంటే, వారిని నిజ్ంగా రక్ష్ించాలని హృదయ
ప్ూరవకంగా, శీర గాయతీా దేవి ఆజ్ా తో స్తసూన్లు ప్ాస్ాదిస్్ ారు. ఇప్ుట్కీ మన్
మణిదీవప్ మహా స్తంస్ాాన్ానికి, అలాట్ ప్ాముఖ్ులు 5 మంది ఉన్ాోరు. వారు
వయస్తుసలో చాలా పదద వారు. ఎవరినీ కలసటకొన్ుటకు ఇష్ి ప్డరు. వారి
జీవితంలో ఆరిధమకంగా ఎంతో కష్ి ం ఉన్ాో, జ్యోతిష్ోం నిజ్ాయితిగా చెప్్ ారు.
అలాంట్

మహాన్ుభావులు

తెలయచేస్త్ ున్ాోము.

చెపటున్

విష్యాలు,

మీకు

ఇకకడ

కాల సర్ప యోగము – గురంచి :
1. రాహువు గురువు తో కలసటన్ చో గురు ూండాల యోగం అంటారు.
2. రాహువుతో ూందుాడు కలసటన్, తిాకోణములందుండి, ప్ాప్ గరహములతో,
కలసటన్

యోగంన్ు పటశాూ యోగం అంటారు. (ఇలాంట్ స్తమయంలో

మన్ుష్ుోలు నిజ్ంగా ఎదుట్వారిని చాలా పీడిస్్ ారు. ప్ాాణ హాని చేస్్ ారు,
జ్ంతువులో ూంప్ుతారు. ఎవరికయిన్ా స్తరే, మరణం కోరుకుంటారు. వారికి
పటశాూ యోగం వలన్, ఒక న్ర రూప్ రాక్షస్తుడెై శాడిజ్ంతో ఈ లోకంలో
ఉంటారు.
3.

ూందుానికి

ఇరు

వెైప్ులా,

అన్గా

ూందుాని

న్ుండి

దివతీయ,

తృతీయములందు ఏ గరహములు లేనిచో కేముదా, దానిని కేముదా యోగము
అంటారు. (అనిో ప్న్ులు చెడిప్ో తుంటారు, మన్ మ్మతుాలే మన్కు ప్రమ
శతుావులెై ప్ో తారు.) వారిపై ఎవరికీ అభిమాన్ం ఉండదు.
4. శని- ూందుాడు కలసట ఉన్ో ఇది ‘విష్ యోగం’ అంటారు. ఈ యోగంలో విష్
ప్ాయోగాలు జ్రుగుతాయి. చాలా కష్ి కాలం స్తంభవిస్తు్ంది.
5. చివరగా, రాహువు కేతువు ల మధ్ో మ్మగతా గరహములు చికుకకుంటాయి.
రాహువు న్కు ‘కాలం’ అనియు, కేతువున్కు ‘స్తరుమని పపరు. ప్ురాతన్
గరంధాలు దీనిన్ే కాల స్తరు యోగము అన్ాోరు. ఈ యోగము 90% మరణమే
ఇస్తు్ందని స్తతోమే చెప్ాురు. వేద గణితంలో, ఆల్ జీబాా, కోరిిన్ేట్ జ్ామటరా,
తిాకోణమ్మతి, కలన్ గణితం, న్ుోమరికల్ అన్ాలసటస్, రియల్ అన్ాలసటస్, ఇలా
ఎన్నో అంశాలనీో, ఇవనీో లెఖ్ఖలు వేసప, వేద ప్ండితులు, ఎన్నో లక్షలు

లక్షలుగా గాయతీా జ్ప్ం చేసట స్తతో నిష్ఠ కలగి, ఉత్ మోత్ మ ధ్రీ జీవన్
విలువలతో గడిపటన్ మహా ప్ండితులు, వయస్తుసలో, జ్ాాన్ంలో ప్ండితులూ,
పదద పీఠాదిప్తుల వదద , ఎన్నో గౌరవ బిరుదులు ప్ొ ందిన్ వారు, అలాట్ వారి
వదద న్ుంచి వచే్ జ్యోతిష్ాోనికి, ఎంతో విలువుంది. ఇప్ుడు భారత దేశంలో ఒక
వీధికి 50 మంది జ్యోతిష్ులు, ఎలకాిానిక్ జ్యోతిష్ం చెప్్ ున్ాోరు. దీనికి, దానికే,
కోట్ రెటా ట వోతాోస్తముంది.

