
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ನಾಲಯ 
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ಪ್ತಿರಕ - ೧ 

೧. ಬ್ರಹನಮಂಡ ಹನಗೂ ಜೂಾೇತಿಷಗಳ ಉಗಮ ಹನಗೂ ಪ್ರಿಚಯ. 

೨. ಜೂಾೇತಿಷದ ಇತಿಹನಸ ಹನಗೂ ಅದರ ವಿಕನಸ. 

೩. ಜೂಾೇತಿಷದ ಪ್ರವತಾಕರು, ಜೂಾೇತಿಷಿಗೆ ಇರಬೇಕನದ ಅರ್ಾತೆಗಳು. 

೪. ಜೂಾೇತಿಷದ ಉಗಮ (ಸ್ನಾನ) 

೫. ಜೂಾೇತಿಷ - ವಿಜ್ಞನನ ಮತುು ಕಲೆ 

೬. ಜೂಾೇತಿಷದ ಪ್ನರಮುಖ್ಾತೆ, ಸಿದ್ನಧಂತ, ಸಂಹಿತ, ಮತುು ಹೂೇರನ. 

೭. ಖ್ಗೊೇಳಶನಸರದ ಪ್ರಿಚಯ ಮತುು ಪ್ನರಮುಖ್ಾತೆ 

೮. ಜೂಾೇತಿಷಕಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿ ಬ್ರಹನಮಂಡ ಮತುು ಆಕನಶ್ಗಂಗೆಯ ಅಧ್ಾಯನ. 

೯. ಭಚಕರ ಹನಗೂ ಸ್ೌರವಯಾರ್, ಭಚಕರದ ೧೨ ರನಶಿಗಳು  

೧೦. ಗರರ್ಗಳು, ಗರರ್ಗಳ ಚಲನೆ, ಗರರ್ರ ವಕರತವ ಹನಗೂ ನೆೇರ ಚಲನೆ. 

೧೧. ಗರರ್ಗಳು, ರನಶಿಗಳು ಹನಗೂ ನಕ್ಷತರಗಳು. 

೧೨. ಛನಯನಗರರ್ಗಳು (ರನರ್ು ಮತುು ಕೇತು) 

೧೩. ಸ್ನಯನ ಹನಗೂ ನಿರಯನ ಪ್ದಧತಿಗಳು. 

೧೪. ಅಕ್ನಂಶ್ ಹನಗು ರೇಖನಂಶ್, ಭೂಮಧ್ಾರೇಖೆ ಹನಗೂ ಕನಂತಿವೃತು (ಮನಗಾ) 

೧೫. ಗರರ್ಣಗಳು 
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ಪ್ತಿರಕ - ೨ 

ಭನಗ - ೧     ಪ್ಂಚನಂಗದ ಮನಹಿತಿ 

೧. ಯುಗಗಳು, ವಿವರಣೆ, ಹನಗೂ ಅದರ ಬ್ಳಕ. 

೨. ಪ್ಂಚನಂಗದ ವಿವರಣೆ ಹನಗೂ ಅದರ ಉಪ್ಯುಕುತೆಗಳು. 

೩. ಪ್ಂಚನಂಗ: ಪ್ದಧತಿಗಳು ಹನಗೂ ಬ್ಗೆಗಳು. 

೪. ಸಂವತಸರಗಳು ಹನಗೂ ವಿಭಿನನ ಬ್ಗೆಯ ಸಂವತಸರಗಳು. 

೫. ಆಯನ, ಋತು, ಕನಲ, ಚನಂದರ/ಸ್ೌರ ಮನಸ, ವೃದ್ಧಧ/ಕ್ಷೇಣ ಚಂದರ. 

೬. ತಿಥಿಗಳು, ವನರ, ಯೇಗಗಳು, ಕರಣಗಳು 

೭. ಸ್ೌರ ಪ್ರವೇಶ್ 
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ಭನಗ -೨      ಗಣಿತ ಜೂಾೇತಿಷ 

೧. ಕನಲದ ಮನಪ್ನ(ಅಳತೆ) - ಭನರತದ ಸ್ನ್ಾಂಡರ್ಡಾ ಟೆೈಮ್, ಸಾಳೇಯ ಕನಲಮನನ, ಗ್ರೇನಿವಚ್ 

ಸಮಯ, ಬೇಸಿಗೆ, ಚಳಗನಲ, ಯುದಧಕನಲ, ರ್ಗಲು- ರನತಿರಗಳ ಕನಲನವಧಿ. 

೨. ರ್ನಕ್ಷತಿರಕ ಕನಲ ಹನಗೂ ಸಂಕನರಂತಿ ವೃತು ರನಶಿಗಳು. 

೩. ಸೂಯೇಾದಯ, ಸೂಯನಾಸು, ದ್ಧನ ಮತುು ರನತಿರಮನನ. 

೪. ಗರರ್ರ ನೆೇರ, ವಕರ ಚಲನೆ, ಚಲನೆಯ ಗತಿ 

೫. ಭಚಕರದಲ್ಲಲ ನಕ್ಷತರಗಳ ರ್ಂಚಿಕ 

೬. ಘಟಿ-ವಿಘಟಿಗಳನುನ ಲೆಕಕ ಹನಕುವುದು. 

೭. ತಿಥಿ, ವನರ, ನಕ್ಷತರ, ಯೇಗ, ಹನಗೂ ಕರಣಗಳನುನ ಲೆಕಕ ಹನಕುವುದು. 

೮. ಪ್ಂಚನಂಗವನುನ ಬ್ಳಸಿ ಜನತಕವನುನ ರಚಿಸುವುದು. 

 ಅ) ಲಗನ ಸ್ನಧ್ನ. 

 ಆ) ಜನಮನಕ್ಷತರ ಹನಗೂ ಏಷ್ನಾದಶೆಯನುನ ಸ್ನಧಿಸುವುದು. 

 ಇ) ತತ್ನಕಲ ಗರರ್ ಸಂಪ್ತಿು: 

 ಈ) ರನಶಿ ಹನಗೂ ನವನಂಶ್ ಕುಂಡಲ್ಲ. 

 ಉ) ದಶನ, ಭುಕ್ತು, ಅಂತಭುಾಕ್ತುಗಳನುನ ಸ್ನಧಿಸುವುದು. 

 

 

ಪ್ತಿರಕ - ೩ 

ಭನಗ - ೧ 

೧. ರನಶಿಗಳ ನೆೈಸಗ್ಾಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. 
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೨. ಜನತಕದ ವಿಧ್ಗಳು. 

೩. ರನಶಿಗಳ ವಗ್ೇಾಕರಣ: ಚರ, ಸಿಾರ, ದ್ಧವಸವಭನವ; ಅಗ್ನ, ಭೂ, ವನಯು, ಜಲ; ಪ್ೃಷೂಠೇದಯ, 

ಶಿೇರೂೇದಯ, ಉಭಯೇದಯ 

೪. ಗರರ್ಗಳ ಕನರಕತವಗಳು - ಲ್ಲಂಗ, ವಣಾ, ಹನಗೂ ಸವಭನವ, ಶ್ುಭ, ಅಶ್ುಭ; ಗುಣ, ದ್ಧಕುಕ, ವಣಾ, 

ರಸ, ಋತು, ಧನತು, ತತವ, ವಯಸುಸ, ಲೊೇರ್, ದೃಷಿ್, ಗರರ್ರ ಸವ, ಉಚಛ, ನಿೇಚ ಕ್ಷೇತರಗಳು.  

೫. ಗರರ್ರ ಸಂಬ್ಂಧ್ಗಳು. 

೬. ಗರರ್ಗಳ ಮಿತರತವ, ಶ್ತುರತವಗಳು. 

೭. ಭನವಗಳು ಮತುು ಅವುಗಳ ನೆೈಸಗ್ಾಕ ಕನರಕತವಗಳು - ಕೇಂದರ, ತಿರಕೂೇಣ, ಫಣಫರ ಹನಗೂ 

ಅಪಯೇಕ್ತಲೇಮ, ಉಪ್ಚಯ ಭನವಗಳು. 

೮. ರನಶಿ ಮತುು ಗರರ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹನಗೂ ಕನರಕತವಗಳು 

 

ಭನಗ - ೨ 

೧. ಟೆೇಬ್ಲ್ಸಸ ಆಫ್ ಅಸಂಡಂಟ್ಸಸ ಹನಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಫಿಮೆರಿೇರ್ಸ ಗಳನುನ ಉಪ್ಯೇಗ್ಸಿ ಜನತಕ 

ರಚಿಸುವುದು- ಲಗನವನುನ ಸ್ನಧಿಸುವುದು, ಚಂದರ ರನಶಿಯನುನ ಸ್ನಧಿಸುವುದು, ಏಷ್ನಾದಶೆಯನುನ 

ಸ್ನಧಿಸುವುದು.  ಜನತಕವನುನ ರಚಿಸಲು ಬೇಕನದ ಅಂಶ್ಗಳು - ಅಕ್ನಂಶ್, ರೇಖನಂಶ್, ರ್ನಕ್ಷತಿರಕ ಕನಲ, ಜನಮ 

ದ್ಧರ್ನಂಕ, ಜನಮ ಸಮಯ, ಜನಮ ಸಾಳ, ಭನರತಿೇಯ ಸ್ನ್ಾಂಡರ ಡ್ ಸಮಯ, ಸಾಳೇಯ ಸರನಸರಿ ಸಮಯ,  

೨. ಗರರ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಹಚಿಿನ ಮನಹಿತಿ - ಗರರ್ರ ಅಂಗ, ಆಕನರ ಮತುು ಗುಣ (ಸವಭನವ). 

೩. ಕನಲಪ್ುರುಷನ ಅಂಗಗಳು ಹನಗೂ ರನಶಿಚಕರದೂಂದ್ಧಗೆ ಇರುವ ಸಂಬ್ಂಧ್. 
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ಪ್ತಿರಕ - ೪ 

ಗರರ್ಗಳ ಬ್ಲನಬ್ಲ 

೧. ಗರರ್ಗಳ ಸವರೂಪ್, ಗರರ್ಗಳ ಸಮಯಗಳು, ಗರರ್ಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ರೂೇಗಗಳು, ಗರರ್ಗಳು 

ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಬ್ಂಧ್ಗಳು, ಗರರ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಸ್ನಮನನಾ ಜ್ಞನನ. 

೨. ಷಡವಗಾ, ಷಡಬಲ ಮತುು ಅವಸಾಗಳ ಪ್ರಿಚಯ. 

೩. ಗರರ್ರ ದೃಷಿ್ 

೪. ವಿವಿಧ್ ಲಗನಗಳಗೆ ಶ್ುಭ ಹನಗೂ ಅಶ್ುಭ ಗರರ್ಗಳು. 

೫. ರನಶಿ ಮತುು ಗರರ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹನಗೂ ಕನರಕತವಗಳು 

೬. ಗರರ್ಗಳು ೧೨ ಭನವಗಳಲ್ಲಲ ನಿೇಡುವ ಫಲಗಳು. 

೭. ಭನವಫಲ ನಿಣಾಯದಲ್ಲಲ ಗರರ್ಗಳ ಬ್ಲನಬ್ಲಗಳ ಉಪ್ಯೇಗ. 

೮. ಯೇಗಗಳು - ಚಂದರಯೇಗಗಳು, ಸೂರ ಾಯೇಗಗಳು, ಲಗನಯೇಗಗಳು.  

೯. ಪ್ಂಚಮಹನಪ್ುರುಷ ಯೇಗಗಳು. 

೧೦. ದಶನ ಪ್ದಧತಿ. 

೧೧. ಗರರ್ಗಳ ಯುತಿಯಂದ ಉಂಟನಗುವ ಪ್ರಿಣನಮಗಳು. 

೧೨. ಜನತಕವನುನ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲು ನಿಯಮಗಳು. 

೧೩. ಸ್ನಮನನಾ ಭನವಫಲ ನಿಣಾಯ. 

೧೪. ಬನಲನರಿಷ್. 

೧೫. ಗೊೇಚನರ. 
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೧೬. ಕುಜದೂೇಷ ಹನಗೂ ಜನತಕಗಳ ಮೆೇಳನಮೆೇಳ. 

೧೭. ಮುರ್ೂತಾದ ಪ್ರಿಚಯ. 

 

 

 

ಪ್ತಿರಕ - ೫ 

ಸಂಸಕೃತ 

ಸಂಸಕೃತ ನಿದೇಾಶ್ರ್ನಲಯ ಪ್ರಕಟಿತ  

ಪ್ಠ್ಾಪ್ುಸುಕ - ೨ (ಪ್ರಭನ)  

 

- - - 

 


