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సంపాదకీయం  

నమస్తే  ! ఈ సంచిక ఇదదరు ఆంధ్ర దేశపు జ ైమిని పండితుల జనమదిన సంచికగా 
వెలువడుతుననందుకు సంతోషం. గతంలో 1960 దశకం నుంచీ శ్రీ ఇరంగంటి 
రంగాచారయగారు ఇంగలీషులో బి.వి.రామన్ గారి అస్రలాజికల్ మేగజ ైన్ లో జ ైమిని 
విధానంప ై వాయసాలు వరా యడం పరా రంభించారు.అంతకుముందు శ్రీఆశుతోష్ 
ముఖరలీ,శ్రీమతి రుకమమణి; నాగరాజారావు;మథురకృషణమూరేిశాస్్ే ి మొ|| వారు 
వాయసాలు వరా స్తవారు. కానీ కేవలం జ ైమిని విధానం మీద 50 సం||లు వాయసాలు 
వరా స్్ంది ఒకక శ్రీ ఇరంగంటి రంగాచారయగారే.వీరి ఇంగలీషు వాయసాలనీన తవరలో 
ఒక పుసేకంగా వేస్త ఉదేదశయం ఉననది. 
ఇక శ్రీ మేడవరపు సంపత్ కుమార్ , వీరు పరముఖ జ ైమిని పండితుల ైన 
శ్రీవేమూరి రామమూరేి శాస్్ే ి గారిశిషుయలు.తరక-వాయకరణ-వదేాంత నిష్ాణ తుల ై, 
పరముఖగురువులవదద  జయయతిష-తంతర-మంతరా ది కలపములు గురుముఖతః 
అభ్యస్్ంచడం జరిగింది. కేందర సాహితాయకాడెమీ సంసకృతానువాదకులుగా 
పనిజేశారు. జ ైమిని విధానంలో 1991 నుంచీ విశేష పరిశమీ చేయుచునానరు.  
ఈ పండితుల జనమదినములు ఒకటే కావడం .....విశేషం 

1- శ్రీ ఇరంగంటి రంగాచారయగారు;      21-05-1927;Scorpio Asc-Sat 

 2- శ్రీ మేడవరపు సంపత్ కుమార్;21-05-1957;Scorpio Asc-Sat 

Editorial 

Andhra Pradesh is the pivotal land for Jaimini system since centuries,  
1-Sri RaghavaBhatta;2-Narasimha Suri;3-Ali Singanacharya ;   
4- Vancha Natha[TamilaNadu]5-Khetamkara Nrusimha Daivajna;are 
very much enriched the Jaimini system and elaborated this System 



with their voluble commentaries in Sanskrit. After wards this system 
is forgotten and neglected  due to the cryptic and mystic nature.        
 I am very happy to inform you as- this issue is a special issue on the 
occasion of two Andhra Jaimini scholars birth day,  
1-Sri Iranganti Rangacharya; [IR]       21-05-1927;Scorpio Asc-Sat 
2-Sri M.Sampath kumar Sarma; [SK] 21-05-1957;Scorpio Asc-Sat 
Every astrologer know as Sri IR have been writing articles on jaimini 
system in A.M since 50 years. 
SK is a disciple of Sri Vemuri Ramamurthi Sastry in 1976-1978;and 
well versed in Tarka-vyaakarana-Vedanta etc……of Indian orthodox 6 
philosophical systems. 
We know , as Jaimini system had 70 Sign Dasas, and some Sanskrit 
commentators are also mentioned this in their books. But till to this 
date we are not aware about these 70 Dasas , even their names. SK 
had decided to decipher these 70 Dasas and explain with some 
examples, with textual evidence. Two years back[2016] 39 Dasas are 
written in his Telugu Jaimini book[Samagra Jaimni Jyotisham] 
 In this special Issue we are explaining 11 Sign Dasas more. 
So read these Dasas and inform me ,if any thing is omitted or 
wrongly interpretated , we always welcome the constructive 
criticism.  
 

Sampathkumar57@gmail.com 

 

 

Swasti 

25-03-2018;                                                                             Sampath kumar.M 
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Un-published      5th Chapter      of “Upadesa Sutras” 

 
This 5th Chapter taken from Sri Ravindra Bhgavat, which was came to his hands 

from 

Sri Mathura Krishnamurthy Sastry garu and himself got from his Guru Sri 

Sripada Venkataramana Daivajna. 

First time this 5th  Chapter being coming in to light with “Sampathkaree” 

English translation 

 

  
 

“Sampathkaree” English translation by Sampath kumar.M 

5th
 Chapter in Jaimini “Upadesa Sutra” 

 

Will be continued from  next Issue……… 

we regret for  break of this serial. 



INDIA’s Mahadasa From To 

Saturn 1946-07-21          1965-07-21 

Mercury 1965-07-21             1982-07-21 

Ketu 1982-07-21      1989-07-21 

Venus 1989-07-21        2009-07-21 

Sun 2009-07-21       2015-07-21 

Moon 2015-07-21       2025-07-21 

Mars 2025-07-21     2032-07-21 

Rahu 2032-07-21        2050-07-21 

Jupiter 2050-07-21      2066-07-21 

 

 



 

*Good Luck* 

\ 

 



గొటట్ ముకకల  రాఘవభ్టట్  [ కీీ||శ||  1704 ] 

విరచిత 

జాతకసార సంగీహమ్ { ఆయురాద య పరఛి్ేే దమ్} 

గత సంచిక తరువాయి భాగం.................................... 
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42-आत्मांश भावपांश दशा 
Atmaasa Bhaavapaamsa Dasa 

Sampath kumar .Medavrapu 

 

       अथाऽत्मांश भावपांशदशा संस्कृतमलंू - अत्मांश भावपांशदशा | कारकस्थांश 

राशशना, लग्नादष्टमेशस्थांश राशशना “चरेचरे” त्याददरीत्या परू्ााद्यायरु ् ज्ञातव्यम ् || | 

अष्टमेशास्थांशस्त ु बहुधाशभद्यते ! तथा दह सप्तमे चंद्रशन्योस्सतो सप्तममारभ्य 

अष्टमेशस्थांशॊ जेयः | लग्नात ् प्रकृशत चक्रवशेनाष्टमे चंदॆ्र स्स्थते सशत चंद्रस्थांश एव 

अष्टमेशांश इशत केशचत ् | व्ययस्थे चंदे्र तदंश एव भावपांशः | लग्नाशधपे उच्चंगते सशत 

सप्तमस्थ शशन चंद्रावष्टम द्वादशस्थ चंदं्र चापवाद्य लग्नादष्टमेशांशो  जॆ्ञयः। अष्टमराशशस्त ु

सवात्र प्रकृशत चक्रवशेन पदक्रमेर् बोध्यः | [Jataka Sara Sangraha by RaghavaBhatta] 
Meaning-Verify the longevity by  these two signs. 

1- Highest degree holder’s sign in D-9; 

2-Eighth lord of the Accident’s  , sign in D-9; and decide the longevity range. 

There are some varieties in  8
th 

lord’s D-9 position. 

A- If Moon and Sat posited in 7
th  

Then take the 8th from 7th house 

B-If Moon is posited in 8th in Parakruti chakra manner take the Moon posited 

sign in D-9 as 8
th
 sign. 

C-If Moon is in 12
th
 house then Moon posited sign in D-9 will be the 8

th
 sign in 

D-9. 

D-If Asc lord in exaltation, or Sat & Moon posited in7
th 

 house, or if Moon is 

posited lonely either in 8
th
 or 12

th
 ,then take the 8

th
 lord from Asc.  

 

 8
th

 lord should be  calculated always in prakruti chakra& Pada Krama manner. 

Pada karma explained below. So here a table  for 8
th

 lord for all Ascs. 



“Pada krama”  

1-   For Movable- odd signs count regularly- 

       Example- Aries- Taurus- Gemini and so on…………. 

2-For Movable even signs  count reversely –  

       Example- Cancer- Gemini-Taurus-Aries  like so on…………………… 

3-For Fixed- odd signs 6-6 manner regularly – 

       Example-Leo-Caprcorn-Gemini-Scorpio-Aries…………………… 

4-For Fixed even signs-6-6 manner reversely  

       Example- Taurus-Sagittarius- Cancer-Capricorn-Leo…………. 

5-For Common odd signs- Kenda –phanapara-Apoklima manner regularly  

       Example-Gemini-Virgo-Sagittarius-Pisces[ Kendras] next Cancer-Libra-     

Capricorn-Aries[ Phanaparas] next Leo-Scorpio-Aquarius- Taurus. 

6-For Common  even signs- Kenrda –phanapara-Apoklima manner   

reversely  

      Example-  

Kendras=      =Virgo-Gemini- Pisces- Sagittarius- 

 Phanaparas  =Leo-Taurus-Aquarius- Scorpio-  

Apoklimas    =Cancer-Aries-Capricorn-Libra.  

No ASC 8
th

 Lord 

1 Aries Scorpio 

2 Tautus Gemini 

3 Gemini Aries 

4 Cancer Sagittarius 

5 Leo Cancer 

6 Virgi Scorpio 

7 Libra Tautus 

8 Scorpio Sagittarius 

9 Sagittarius Libra 

10 Capricorn Gemini 

11 Aquarius Capricorn 

12 Pisces Tautus 

 



 
लग्नाच्चतुथापांशराशौ राहुकेत्वन्यतर सत्वे वा कारकस्य राहुकेत्वन्यतर योगे वा 
कारक स्स्वके्षत्रगॊ वा चेन्मध्यायःु ।लग्नाष्टमयो राहुकेत्वन्यतर सत्वे न्यायप्राप्ताययुादद 

परू् ं स्यात्तदाल्पम ् यद्यल्पं तदा परू् ं भवशत | व्यये राहु केत्वन्यतरगत्वेप्येवशमशत 

बोध्यम ्| 

If Rahu or Ketu posited in 4
th

 lord’s D-9 sign or Highest degree holder joined 

with either Rahu or Ketu or if Highest degree holder posited in his own sign, the 

native will get medium longevity. 

If Rahu or Ketu are posited  either in Asc or 8
th

 house, then long life will 

become  short life, and short span of life will become long span of life. 

If Rahu or Ketu are posited in 12
th

 sign to Asc , same result will be happen as 

said above .   

संस्कृतमलंू - यदालग्ने अष्टमे वा समसंख्याक ग्रहयोगः यदा वा लग्नेशाष्टमेशा कारके 

तुल्य बशलनौ तदा ववकृशतचक्रवशेन अष्टमोबॊध्य!! - 

अतॆ्रदमनसंुधेयम ् | यदद लग्नात ् प्रकृशत चक्रवशेन चतुथााशधपस्थांश राशशन्याय 

प्राप्तायरुपवादेन मध्यमायभुावशत |  

Meaning-If Asc and 8
th

 houses are equally occupied by the planets or 8
th

 lord 

and highest degree holder are equally strong ,then calculate in “Vikruti chakra “ 

manner. 

Vikruthi Chakra means= Direct count for Even signs, Reverse count for Odd 

signs. 

 Attention here-  

1-The longevity from Asc  and D-9 position of 4
th
  lord  will become medium 

longevity. 

2-If Rahu or Ketu  is posited in 4
th

 lord’s D-9 sign or Highest degree holder 

joined with either Rahu or Ketu or Highest degree holder posited in his own 

sign, then the native will get medium longevity.  

संस्कृतमलंू - अष्टम तदशधपयोरुच्च संबन्धॆ सशत कक्ष्या ववृि: उच्चग्रह दृष्टयतेु वा 
कक्ष्याववृिः | नीचयतेु वा ह्रासः। एवं केवल शभुपाप दृग्योगाभ्यामवप ववृिहासौ  द्रष्टव्यौ | 
एवमात्मशन उच्चस्थॆऽवप एकराशश दशायास्तदधास्य वा ववृिर ्द्रष्टव्येशत || 



Meaning-If 8
th
 and 8

th
 lord have any exaltation  relation ,then enhance the  

longevity  

From one category to higher one , Example= from short to middle or middle to 

long.if in debilitation reduce the category , like  long to middle. And from 

middle to short. Verify the aspects of benefic and malefic planets.Like wise if 

Highest degree holder get exalted then enhance the one Dasa or half of the next 

Dasa. 

संस्कृतमलंू - एवं सामान्यतः आयशुनास्ित्य कारक स्स्थतराशशमारभ्य प्रादस्क्षण्येनवै 

दशां नीता अष्टमाशधप दृष्टराशौ शनयाारं् वदेत ् | अत्रायंववशेषः | लग्नात्समे चंदे्र 

लग्नाच्चतुदेशस्थ राशशमारभ्य दशां नीता लग्नेश दृष्टराशौ शनयाारं् वक्तव्यम ् | कारके 

चतुरादद ग्रहयकेु्त वा चंदे्रऽष्टमस्थ कारकदृष्ट बलवद्राशशमारभ्य दशां नीत्वा 
कारकाश्रयराशौ  शनयाारं् वक्तव्यशमशत | 

Starting of Dasa & Timing of death. 

Meaning-  Dasa starts from  the sign of Highest degree holder planet[A.K]. 

Death will be happen in the sign , which is aspected by the 8
th
 lord  

[Pada karma manner 8
th

 lord]. 

Here is the exceptions- 

If the Moon is posited in even sign from Asc,  then take the 4
th

 sign from Asc 

for commencement of the Dasa.Then death will be happen in Asc lord aspected 

sign. 

If   A.K had joined with 4 or 5 planets, or Moon is posited in 8
th
 , then Dasa 

starts from the stronger sign aspected by A.K.Then death will be happen in the 

sign Dasa  of A.K posited sign. 

  BelowKarikas are from “Vruddha Karikas”- Author showing the reference for 

his commentary from Vruddha Karikas[V.K], these karakas meaning also the 

same above Sanskrit prose ,so no need to translate again. 
संस्कृतमलंू - अत्राशभयकु्त कारकाः (वदृ्द काररकाः) 

श्लो|| आत्मांशस्य ततः पिाद्भावंशस्य पवूावत ्

उत्तमाददनरृ्ामायःु चरादद क्रमतो नयेत ्|  

लाभे चंद्र-शशनवााचेद्भावपांशस्ततो भवेत ्

 नीच ेशशशशन चंद्रांश ंभावपांश ंप्रकल्पयेत ्| 

 राहुः केतःु वपतरर वा नीचभे वा स्स्थतो यदद 



 उत्तमाल्पायषुी जेय ेववपरीतान सवादा |  
नीचराशावचु्चदृष्ट प्यचु्चयकेु्त धवा पनुः 
 कक्ष्यावदृद्दः केवलेन दृवष्ट सौम्येन वा तधा | 
 ववपरीते तधा प्रसः कक्ष्याया स्सवादानरृ्ाम ्

वपतनृाध ेभावनाधेपचु्चे स्यायवुवाचारगः!  
अन्यत्सव ंववहायास्माद्भावपांश ंप्रकल्पयेत ्| 

 कारकस्योच्च नीचाभ्यां ववृि प्रसादद चालयेत ्

 पयाायस्य तदधास्य वा भवेत्सवादानरृ्ाम ्|  

आत्मकारकमारभ्य पयााय ंत ुनयेत्सधुी : 
 शनयाार्लक्षरे् राशा मशृतं पवूावदानयेत ्|  

वपतरृाशीश भावेशा यदद स्वेन (आत्मकारकेर्) समौतदा 
 ववपरीतेन भावस्य कल्पन ंब्रह्मर्ोददतम ्|  

पदक्रमः सवात्रेशत जेय ंचाष्टमकल्पन े||  
Example Horoscoe for  Atmamsa Bhavapamsa Dasa 

Example Horoscope given by Raghava Bhatta- in JSS 

A.D -1604-06-03; Night 2.00 ; 

अते्तदमदुाहरर्म ्– " पवूोक्त मीनलग्न जातके पदक्रमेर्ाष्टमो वषृः |  
तदशधपस्थांशः शसंहः कारकस्थांशस्त ुवषृभः |  
तदा "चरेचरे”शत रीत्याल्पं भतू्वा केतोर ्व्ययववृत्तत्वेन परू्ाायभुावशत | 

 एवं च कारकस्थ वषृराशशमारभ्य उदयचक्र वशेन दशायां नीतायां अष्टमाशधप दृष्ट, 

 कंुभराशश दशा संबंशध कका टक वत्सर पयतंं दशासंभयूवत्सराः 89 ||  

इत्यात्मांश भावपांश दशा समाप्ता! 
                                                         Sun        Ketu        Asc 

 

                                                      Merc 

                                                                   

                                                       Ven          Rasi 

 

 

                                               Moon 

                                                                       Rahu      Sat       Jup 

 

 



Asc      Ketu    Sun          Merc 

                                           

                                         Ven 

 

               Rasi Chart                         

Moon 

                                         

  Jup    Sat        Rahu        Mars                                       

 

 

Meaning-  8
th

 house is Pisces [in Pada karma manner] it’s lord Venus is posited 

in Leo in D-9, A.K is posted in Taurus. According 3 pairs longevity rule the is 

native got short longevity, but Ketu’s placement in 12
th
 house from 8

th
  , 

enhanced the longevity from short to long span of life. 

Dasa starts from A.K posited sign Taurus. 

Taurus Dasa span =  11 years 

Aries Dasa            =   6 

Taurus Dasa         = 11 

Gemeini Dasa      = 12 

Cancer Dasa         = 12 

Leo Dasa             =  10 

Virgo Dasa          =    4 

Libra Dasa           = 10 

Scorpio                =   3 

Sagittarius           = 12 

Capricorn            =   3 

Aquarius             = 10 =  Total age =93 years. 

The  native died at the age 89 , in Aquarius Dasa/ Cancer Antar  dasa. Death 

took place in 8
th
 lord aspected Sign dasa.                        

 
43-आत्म कारकांश दशा 
Atma kaarakamsa Dasa 

 

श्लॊ॥   स्वकारकांशान्मशतमान ्पयाायॆर् दशां नयॆत।् 
तस्मादष्ठमनाथांश दृष्टौ मशृतमदुीरयॆत॥् 27-01 

अथवा स्याच्ररदशा मागॆर्ाऽवप दशां नयॆत।् 
तद्दषृ्टौ शनधन ंब्रयूाददशत शास्त्रस्य शनर्ायः ॥ 02 

स्वकारकाद्वव्ययगतॆ राहौ मन्दॆऽथवा यदद। 



तमारभ्य दशा नॆयॆत्यशूचरॆ तत्त्वदशशानः॥ 03 

पञ्चमॆऽवाऽथवा नवमॆ राहु-कॆत ूस्स्थतौ यदद। 
तमॆव कारकं मत्वा पयाायंक्रमतॊ नयॆत॥् 04 

पयाायाशधपतौ नीच ॆप्रथमॆ तत्तदंशतः। 
पयाायॆशाः सदा ग्राह्याः इशत सवाज्ञ भावषतम॥् 05 

एवं सदापवादानां शनियॆन ववचक्षर्ः। 
आलॊच्यमशतमान ्सम्यक् ईरयॆत ्शास्त्रसम्मतम॥्06 

सवात्र पयााय ववधौ च भवुक्तः द्वादशधा भवॆत।् 
अन्यास्ववप दशास्वाहुः नवांशक्रमतॊऽशभधाम ्॥ 07{JPRM} 

Meaning-  This Dasa will follow in Paryaya manner.  

Death will take place in D-9 sign Dasa of 8
th

 lord posited sign from 

Karakamsa[KA]. 

Or this Dasa can be calculated in Chara Dasa like. 

If Rahu or Sat are posited in 12
th
 sign to Atma Karaka, then Dasa will be started 

from that sign itself. 

If Rahu or Ketu in 5
th
 or 8

th
 to AK, then Dasa will be started from that sign of 

Rahu or Ketu. 

If 1
st
 Paryaya lord is posited in debilitation , start the Dasa from his D-9 

sign.This was said by sage Sarvajna. 

The astrologer should verify the exceptions ,and then predict the events 

correctly. 

 other Dasa systems sub-sign periods will follw D-9 manner. 

Dasa years are as common as .like from Sign to it’s sign lord.  

Example- NTR; 28-05-1923;18.20;Nimmakuru [A.P] 

 



Rahu posited in12
th 

 to the AK,  

So Dasa will start from Rahu posited  Leo sign 

1-Leo Dasa;10 years;1928-1938 ;Paryaya lord id A.K=Sat 

2-Capricorn Dasa; 5 ;1938-1943
 ;  

II
nd 

Paryaya lord=  Mars 

3-Gemini Dasa ; 12  ;1943-1955; IIIrd  Paryaya lord =Moon 

4-Scorpio Dasa; 8    ;1955-1963;IV th Paryaya lord =Jup 

5-Aries Dasa ;   3     ;1963-1966;Vth Paryaya lord=Ven 

6-Virgo Dasa; 5       ;1966-1971;VI Paryaya lord  =Ketu 

7-Aquarius Dasa;8  ;1971-1979 ;VII Paryaya lord=Sun 

8-Cancer Dasa; 4     ;1979-1983;VIII Paryaya lord =Mercury 

9-Sagittarius Dasa;11;1983-1994;IX Paryaya lord=Rahu 

10-Taurus dasa; 2 ;   1996-1998;X Paryaya lord=Sat 

Death took place in 8
th
 sign Dasa from Asc. 

 

44-शून्याऽशून्यायदुााय दशा 
Sunya-Asunyayur Dasa 

श्लॊ॥लग्न-कॆन्दॆ्रष ुसवॆष ुस्वग्रहॆष्वग्रहॆष ुवा। 
दीर्ामायरुथस्वल्प ंरन्र-कॆन्दॆ्र तथाववधॆ॥ 26-13 

शमश्र ॆमध्यमॆवायःु नरृ्ां सवात्र यॊजयॆत।् 
ततः पयााय मागॆर् दशा नॆया ववचक्षर्ैः॥14 

एवं पयाायमागॆर् पापदृष्टौ मशृतंवदॆत॥्16 {JPRM} 

Meaning-  If all planets are posited in kendras[Squares] ,long life indicated. If 

all planets in squares from 8
th

 house [ 8
th

 in Pada karma manner] short life 

indicated. 

If all planets in both above mentioned squares ,then middle life will be 

indicated. 

This Dasa also follow the Paryaya manner. Death will take place in the sign 

Dasa which is aspected  by malefic planets. 

 

 

Starting of Dasa sign 

 

 

उक्तलक्षर् सद्भाव ॆलग्नस्य च ततॊ भवॆत।् 
रन्रस्यचॊक्तसद्भाव ॆरन्रादद च ्दशा भवॆत॥्15 

शमश्रलॆग्नादद्वजानीयात ्रन्रादवप ववशॆषतः। 
Meaning-  If all planets posited in Kendras, then Dasa will starts from Asc; 

 If all planets in squares from 8
th

 house, then Dasa will starts from 8
th

 house. 



If all planets in both above mentioned squares , verify the strong  between Asc 

and 8
th
 , then start the Dasa from stronger sign. 

अन्तदाशा ववशॆषस्त ुवक्ष्यतॆ फलशसियॆ। 
दशॆशस्स्थतराश्यंश क्रमॆर्ांतदाशॆश्वरः ॥ 17 

Meaning-  Sub-sign Dasas  will follow from the  Dasa sign lord posited D-9 

sign, in odd-even manner. 

Example- 

45-ऒज-युग्म दशा{ आयदुााय दशा} 
Oja-Yugma Dasa 

श्लॊ॥अथाऽपरा दशा लग्नात ्यॊज-यगु्माशभधा कृता॥25-11 

नॆया पयाायतॊ ववद्वद्वरैः ज्यॊशतषकॊववदैः। 
दशाराशौ तथा भॊगॆफस्र्-मन्दॆन्द ुवीस्क्षतःै॥ 12 

मशृतमॆव ववजानीयाददशत सवाज्ञ भावषतम।् 
चन्दॆ्र षठॆ वत्रकॊरॆ् वा पापचन्द्र शनरीस्क्षतॆ॥13 

तस्स्मन्राशाववप मशृतं प्रवदस्न्त मनीवषर्ः। 
राहुर्ैकॆन संदृषॆ्ट नीचॊ राशीश्वरॊ यदद॥14; {JPRM} 

Meaning-  This is called as “Oja-Yugma Dasa” .This is Longevity Dasa. 

This Dasa starts from Asc in Prakrti cjakra manner. 

This is also in Paryaya manner. 

If  Dasa sign aspected by Rahu-Sat-Moon, that sign will give death to the 

native. This was said by “Sage Sarvajna “ 

If Moon is posited in 6
th

 or in trines [1-5-9] or aspected by afflicted Moon , that 

sign Dasa will give the death. 

If Rahu will aspect alone or  if sign lord in debilitation that sign Dasa also will 

give the death. 

तदानीं च मशृतं ब्रयूाददशत कॆशचत्प्रचक्ष्यतॆ। 
त्रयॊऽल्पायवुष पयाायाः पञ्चमॊ मध्यमायवुषः॥15 

परू्ाायवुष तदथ ंस्याददशत शास्त्रस्य शनर्ायः। 
वाराशधपॊऽवप कालॆशवन्नीचगॊ राहु संयतुः॥16 

Meaning-  For short life natives-  they live for 3 Dasas, for middle life natives, 

they live up to 5 Dasas, For long life natives they live  above 8 Dasas  and up to 

……….   

अशचरादॆव मररं् कुयााददत्यॆव शनर्ायः। 
पयाायराशौ प्रथमॆ क्षीरॆ्न्द ुफस्र् वीस्क्षतॆ॥17 



तत्पयाायॆश्वरॆ नीच ॆनीचखॆटॆन वा यतॆु । 
भजंुगमयतॆुवाऽवप शशन-चन्द्र शनरीस्क्षतॆ॥18 

वत्रकॊण्स्थॆ पापखॆटॆ तस्स्मन्नॆव मशृतंवदॆत।् 
पयाायार्ां ववशनददाष्टाः कारका राशशमागातः॥19 

Meaning-  If Hora Asc lord or  week lord  aspected by waning Moon or Rahu 

and  if the Dasa  signa lord in debilitation  or aspected by debilitated planet , or 

joined with Rahu or aspected by Sat and Moon ,or Malefic planet in trines – that 

sign Dasa will give death. 

Karaka planets will become the lords of signs in  Sign karma manner.  

चरॆपिात्ग्रहः प्रॊक्तःप्रथमस्य दह कारकः । 
स्स्थरॆ ब्रह्मर्मारभ्य षष्ठ खॆचरमागातः॥20 

उभय ॆब्रह्मकॆन्द्रादद कारकाः पररकीशताताः। 
Meaning-  For Movable sign Dasa , the next planet will become first Karaka. 

For Fixed sign Dasa  every 6
th

 planet from Brahma planet will become Karaka.  

For Duel sign Dasa Kendra-Phanapara-Apoklima posited planets will become 

Karakas. 

Dasa years are as like as from sign to it’s sign lord. 

Example;-My brother; 01-08-1960;14.55;Kakinada; 

 
1 -Scorpio Dasa - 10 ;1960-1970 

2 -Libra dasa -      10; 1970-1980  

3 -Virgo Dasa -      4; 1980-1984  

4 -Leo Dasa -      12;  1984-1996 

5 -Cancer Dasa -  10; 1996-2006  



6- Gemini Dasa      7; 2006-2013 

7-Taurus Dasa      10; 2013-2023- { Died on 07-07-2014} 

Taurus is occupied by malefic Mars and aspected by Moon from 12
th

 

from Asc. 

 

46-लग्नॆश पयााय दशा 
Lagnesa Paryaaya Dasa 

 

श्लॊ॥ऒज-यगु्माददशभव्याक्तात ् लग्नात्सप्तमभावतः। 
बलराशीश्वरंज्ञात्वा तस्मात्पयाायमानयॆत॥्25-22 

लग्नॆशस्स्थतराशॆस्त ुपयाायः प्रथमॊ भवॆत।् 
चरॆ क्रमॆर् तन्मागाात,् स्स्थरॆ षष्ठक्रमान्नयॆत॥्23 

उभय ॆकॆन्द्रमागॆरॆ्कःपक्षःप्रकीशतातः। 
अथवा क्रमतॊ नॆयं कॆशचददछ्चस्न्त सरूयः॥24;  {JPRM} 

 

Meaning-  If Asc is either odd or even  , decide the stronger sign between Asc 

and it’s 7
th

  ,then start the Dasa from it’s sign lord posited sign. 

Dasa will proceed in Paryaya manner. 

First Paryaya will be the sign lord of the Asc. 

Dasa signs continuation will be in  Kendra Krama [PadaKrama manner]. 

For Movable signs Dasa will proceed in odd and and even manner; continue for 

odd signs and reverse for even signs.  

For Fixed signs- Dasa will proceed 6-6 signs manner ; continue for odd signs 

and reverse for even signs.  

For Duel signs;- Dasa will proceed Kendra-Phanapara-Apoklima manner.[1-4-

7-10;2-5-8-11;3-6-9-12] continue for odd signs and reverse for even signs.  

Second version 

Some astrologers opinianed as  Dasa sequence will be in odd and even manner 

for all signs. 

पाकॆ-भॊगॆपापयतॆु दृषॆ्टतस्स्मन ्मशृतभावॆत।् 
पाकभॊगप्रकारस्त ुवक्ष्यतॆ शास्त्र सम्मतः॥25 

दशाराशशः पाकराशशः भॊगस्तस्मात्ततः स्मतृः। 
तस्स्मन ्फर्ीन्दनुीचादका कू्ररदृषॆ्टमृाशतभावॆत॥्26 

Meaning-  Death will take place in the sign Dasa, which is afflicted it’s 

Paka&Bhoga signs.Now explaining the Paka and Bhoga signs. 

Paaka sign means-Present Dasa sign.[This also called as Dwara  sign] 



Bhoga sign means-Count the number of signs from the commencing dasa sign 

to the dasa sign. Count the same number from the dasa sign to get Bhoga sign 

[This also called as Bahya sign]. 

Rahu-Moon and debilitated Sat , other malefic planets , aspected signs will give 

death. 

 

47-नक्षत्र भॆद दशा 
Nakshatra Bheda Dasa 

 

श्लॊ॥नक्षत्रॆश गतान ्भागान ्लग्ननाथॆ ववयॊजयॆत।् 
ततश्ररदशा मागाात ्तमादायॆश्वरान्नयॆत॥्21-16 

यॊगदादवप चन्द्राद्वा नयॆद्राशशक्रमाद्बधुः। 
            दृष््यारूढॆ प्रकल्पॆत सव ंदैवववदहूयॆत॥्17   ; {JPRM} 

 Meaning-  Subtract  the degrees and minutes of star lord from  Asc lord, count 

the sign  from Asc. That is the starting Dasa sign. Dasa will continue ias like as 

Chara Dasa manner. 

 We can take  the Dasa from  Yogada or  Moon. For results we have to verify 

the Drushti  Arudha[ASPECT – ARUDHA]. Kalpalatha, cites two kinds of 

Arudha. They are Sign- Arudha and Aspect-Arudha . 

{ ASPECT - ARUDHA: Count the number of signs from the sign occupied by 

the planet, to the sign first aspected by him. The same number counted from the 

sign aspected will give Aspect-Arudha. The following are the pairs of signs of 

mutual first aspects . Ari es-Scorpio, Taurus-Libra, Gemini - Virgo, Cancer-

Aquarius, Leo-Capricorn, Sagittarius-Pisces. It appears that some commentators 

like Raghava bhatta and oth ers, interpretated the two cotogories differently as 

follows: Swasthe daraha means that the dasa -sign occupied by its lord gets 12 

years. Here “Swasthe” means the planet in his own house. Daraha is taken as 

three lettered word and its pneumonic value is taken as 12(Da-8, RA-2, Ha=8 . 

828/ 12=12 “Sutasthe”= Jnama means th at the dasa -sign, with its lord in the 

7
th

  gets 10 years. Suta= means seven (su-7, ta-6 . 67/ 12=7) Janma means 

10(ja-8, ma-5, 58/ 12=10). It is inferred by experience that both the 

interpretations are found valid and authentic} 

[Sutramrutam- By; Sri Iranganti Rangacharya] 

    

कॆन्द्रस्स्थतैः वत्रकॊर्स्थःैशभुस्स्यादन्यथा ऽशभुः। 
भवुक्तद्वाादशधा वाऽवप ज्यॊशतषाथाववचक्षर्ैः॥18 

ववजॆ्ञया सततं सवद्भः नवधॊडु दशाक्रमात।् 
इमामॆवदशां सन्तः भॆदॆनाऽवप परुा जगःु॥19 



नक्षत्राशधपतॆभाागान ्गतान ्चन्दॆ्र प्रकल्पयॆत।् 
पवूावत्फलजातं तु सवबं्रयूादद्वचक्षर्ः॥20 

Meaning-  Kendra posited planets and Trikona posited planets will give good 

results. Other wise  not.Sub-periods will be 9 or 12. If we take 9 then the order 

will be in Vimsottari manner, if we take 12 then as like as Dasa order. 

Some scholars said this , with little deference. As- they added the degrees of the 

Moon with Asc lord degrees. 

Verify the Asc and exalted planets, predict the ewsults as like as other Dasas. 

48-कॆन्द्र दशा 
Kendra dasa 

 

श्लॊ॥  अथ कॆन्द्र दशां मनुीश्वरार्ां मतमाशश्रत्य वदाशम सत्फलाय। 
बशलनॊ भवनादद्वलग्ननाथात ्क्रमतः कॆन्द्र दशां नयॆदद्वपस्ित॥्20- 1 

प्रथमं कॆन्द्रमागॆर् दद्वतीयंस्यादद्वतीयतः। 
कॆन्द्रादद क्रमतःप्रॊकं्त ततृीय ंसवादा नशृभः॥2 

चतुथ ंतु ततः प्रॊकं्त इयंराशशवशावि दह। 
ग्रहक्रमाद्दशां वस्च्म ज्यॊशतववात्फल शसद्वध्यॆ॥3 ;  {JPRM} 

Meaning-  Dasa starts from the stronger Sign  between the  Asc and the Sign 

occupied by the Asc lord.Dasa will go in Kendra karma manner. = Pada Krama  

[ Kendra-Phanapara –Apoklima]. Follow the Graha Chakra manner also, for 

keen results. Kendra karma and Padakrama are one and the same 

प्रथमं लग्ननाथस्य दद्वतीय ंसप्तमॆशशतुः। 
ततृीय ंत ुचतुथॆशात ्चतुथ ंदशमॆशशतुः॥ 4 

 दद्वतीय ंस्यात ्फर्परॆ पञ्चमॆ तदनन्तरम।् 
षषं्ठ स्यात ्तत्पर्परॆचवैमॆव क्रमॊ भवॆत॥्5 

Meaning-  First=Asc lord; Second= 7
th

 lord; Third=4
th

 lord; Fourth=10
th
 lord; 

Next Fifth=2
nd

 ; Sixth= 8
th

 ;  Seventh=5
th

 ; Eighth= 11
th
 ;  

Ninth=3
rd

 ; Tenth= 9
th
 ; Eleventh= 6

th
 ; Twelth=12

th
 ; 

Below mentioned the Dasa manner   

1-7-4-10 
2-8-5-11 
3-9-6-12 

इयं च गॊचर वशात ्संवादात्प्रबला भवॆत।् 
अस्यां बह्वस्स्त वक्तव्य ंतददूहत्वा फलं वदॆत॥्6 



Meaning-  This Dasa should be verified comparatively with transit  and other 

Dasa system, There is so much to say , but astrologer should know the result  

intuitively.  

चन्द्राश्रयॆष ुकॆ्षत्रॆष ुग्रहार्ामाश्रयॊ यथा। 
तत्तत्कालॆ शनियॆन ब्रयूादववतथं भवॆत॥्7 

शकु्राश्रयॆष ुकॆ्षत्रॆष ुस्त्रीसौख्यंशनददाशॆद्बधुः। 
गुवााश्रयॆष ुकॆ्षत्रॆष ुपतु्र सौख्यं ववशनददाशॆत॥्8 

बधुाश्रयॆष ुकॆ्षत्रॆष ुपरस्त्री सौख्यमाददशेत।् 
शन्याश्रयॆष ुकॆ्षत्रॆष ुमशृतकालं ववशनददाशॆत॥् 9 

राह्वाश्रयषॆ ुकॆ्षत्रॆष ुशलूारॊहर्माददशॆत।् 
एवं दशास ुसवात्र शभुानां यॊजन ंभवॆत॥्10 

Meaning-  In transit - if any planet posted in Moon posited sign, then predict 

the result according to that planet’s position and aspect in natala chart, it will 

not go wrong. 

In transit - if any planet posted in Venus posited sign ,then that native  will get 

happiness through women or his wife. 

In transit - if any planet posted in Jupiter  posited sign, then that native  will get 

happiness through his children.  

In transit - if any planet posted in Mercury  posited sign, then that native  will 

get happiness through women other than his wife or enjoy through friends and 

relatives. 

In transit - if any planet posted in Saturn posited sign, then that native  will get 

troubles and some times even death. 

In transit - if any planet posted in Rahu  posited sign, then that native  will get 

sufferings  through government  or others and un-known persons. 

Like wise verify the all. 

एवं कॆन्दं्र-पर्परं-आपॊक्लीब ंप्रकल्पयॆत।् 
अन्तभुावक्तः यथापवू ंअन्तरान्तरमॆव च॥11 

कल्पशयत्वा ववशॆषॆर् कारकादीन ्ववचक्षर्ः। 
फलंब्रयूादद्वशॆषॆर् राज्ञामवप तथा भवॆत॥्12  

 Dasa manner  should be in “PadaKrama” manner.Sub-periods also as like as 

Dasa manner. Allot the Karakas for every sign Dasa, it is useful to royal births 

also.  

ऒज-यगु्म ववशॆषॊऽत्र नकल्प्यः सवाधास्त्वशत। 
यगु्मॆच व्यतु्क्रमॆर् स्यात ्ऒजॆ त ुक्रमतॊ नयॆत॥्13 

इत्यय ंप्रथमः पक्षः सवादा क्रमतः परम॥् 



The odd and even manner is not  needed,actually for odd signs Dasa will 

continue in direct and regular order, for even signs Dasa will go in reverse 

order. Thais is one option, Some says all signs in “Udaya chakra” manner= 

means, all signs will go in direct regular order. 

49-श्री दशा 
Sri Dasa 

श्लॊ॥  सव ॆभावाःश्री दशा मागारीत्या यॊज्यासवद्भमाातपृतु्रादयॊऽवप। 
आययुॊगॆ रन्रपः षष्ठपॊ वा मतृ्यु ंदद्यादकु्तभॆ कॆवलॆ न॥18-1 
वषाःप्राशप्तः लग्नतॊ -सप्तमॆश भागैयुाक्ता मध्यतॊववाभक्ताः। 
लब्धाःभगाः वषासंख्या कळास्त ुमासाःजॆ्ञयाःव ैकळाः स्यदुदानाशन॥2 

Meaning-  All bhavas  can be verified with this “SriDasa” Parents and siblings 

also would be known through this Dasa. In longevity,   lords of 6 and 8 should 

be verified. That means “that period only will give the death” is not right. 

Add the sign-degrees and minutes of the Asc  and 7
th

 lord, divide by 2 ,reminder 

of degrees are years, minutes  are months, seconds are days. 

एवंनीता लग्नतस्तद्दशा स्यात ् ऒजॊ नॊ चॆत ्सम्मखुादॆव यॊज्याः। 
भवुक्तः खॆटांशक्रमॆर्ैव यॊज्या दॆ्रक्कार्ाद्वा शचन्तनीय ंववशशष्यः॥3 

Meaning-  That reminder indicating sign is the starting sign of the “SriDasa”. If 

it is odd sign Dasa will go in direct and regular  order, if it is even sign Dasa 

will go in “Sammukha” manner. Sammukha-Abhiumukha-Darpana-Adarsa, are 

synonyms .Sammukha signs for all signs are shown below. 

 

Even sign Sign name Sammukha Sign 

2 Taurus Libra 

4 Cancer Aquarius 

6 Virgo Gemini 

8 Scorpio Aries 

10 Capricorn Leo 

12 Pisces  Sagittarius  

Sub periods will be in “Graha chakra” manner of  D-9 chart, or In Drekkana 

manner. 

दॆ्रक्कर् राशौ यदद पापयॊगः राशीश्वरःस्याप्यथवा यशुतःस्यात।् 
अथास्य हाशन ंमररं् ववदॆशसंचारमाहुः सकला मनुीन्द्राः॥4 

भावान्तमारभ्य ववचारर्ीया राशःॆ दृगार्ां पररकल्प्य लग्नं। 
दॆ्रक्कार्भागात ्स्फुटयॊगक्लपु्तात ्आरभ्य नीचॆ पदभॆ भजंुगॆ॥5 
कॆमदृमः स्यान्मशुनशभः प्रर्ीतःदृष््या ववहीन ॆशभुखॆचरस्य । 



एवं दशायामवप यॊजनीयं पदं शभुानामवप यॊगतः स्यत ्॥6 

Meaning-  If any malefic planet is posited in Drekkana sign or drekkana lord 

joined eith malefic planet , loss of wealth-foreign travel –hospitalization 

etc…….. 

After the verification of Drekkana , see the Bhavas.Drekkana of Dasa sign, can 

be known through its sign lord’s degrees and minutes. 

If Rahu is posited in the Arudha of the Dasa sign,it is called as “Kemadruma” 

Yoga which is a daridra yoga[ poverty].  If that Arudha  is aspected by benefic 

planets it will not give bad results. 

Like that the Dasa also can be verified  with benefic Arudhas and Yogas. 

शभंुतथा पाप खगॆश्वरार्ां यतुौ भवॆद्वव्याशधशनपीदडतांगः। 
सयॆूर् रॊगं शशरसॊ वदस्न्त तत्र स्स्थतॆ पीनसमाहुररन्दौ॥7 
कुजॆऽवप दाहप्रर्जं भयं स्यात ्बधॆु त ुखवााटशशरा नरः स्यात।् 
गुरौ तु मरू्ाा शशरसॊ भ्रमः स्यात ्शकॆु्र वदॆन्नॆत्रभयं च रॊगम॥्8 
शशनस्तु कीट व्रर्कृद्भजंुगॆ शस्त्र व्रर्ात ्जातभयं वदस्न्त। 
एवं ततॊभाव ववचारर्ा स्यात ्लॊकॆ नरार्ां दह ववलग्नववि॥9 

Meaning-  By benefic planets , good results will occur- by malefic planets 

disease- expenditure –disappointment- wandering –theft-tensions and trouble 

etc…….. 

By Sun= disease at head 

By Moon = obesity 

By Mars= tumers-wounds-abscess-boils etc………………………… 

By Mercury=bold head- hair fall-dandruff-migraine-headache etc…………  

By Jupiter =epilepsy-cholesterol-diabetes-obesity etc………………….. 

By Venus=eyes-urinary track infection-kidney stones etc………………. 

By Saturn=insects byte-trouble by high B.P-abscess etc…………………… 

By Rahu=wounds through wepons-wrong diagnosis-wrong medication etc….. 

Like this verify the Asc and the Bhavas. 
एतस्य भायाा तनजुौ ववनाशं गता तदानीं यशतयॊगमाहुः। 
तयॊयुातौ दषु्टभजंुगमॆन लाटॊ भवसॆ्न्नत्य ददगंबरि॥10 

Meaning-  If above mentioned Rahu is afflicted by more malefic planets then , 

Death of the wife and children, and  then he will become an ascetic , this is 

called ass “Yati Yoga” If the 5
th
 lord and 7

th
 lord have any relation with Rahu 

and other malefic then he wander with torn clothes and  nudity.   

तस्य दद्वतीयाशधपशतव्यायॆ चॆत ्ऋर्ाद्भयं तं न कदा जहाशत। 
चतुथापः पंचमपॆन वाऽवप भाग्याशधनॆत्राऽवप यतुॊ यदद स्यात॥्11 
तदा त ुवपत्रॊः समकालमॆव मशृतभावॆददत्यवदन्मनुीन्द्राः। 



ततॊ दह यद्भावपशतववानष्टः तद्भावहाशनं प्रवदॆस्न्नतान्तम॥्12 
Meaning-  If 2

nd
 lord posited in12

th 
 sign , then the native will be ever in debts 

and loans. If the  4
th

 lord joined with 5
th

  lord or 9
th
 lord and posited 12

th
 , 

parents will die in at a same time .Therefore  which sign lord get the affliction 

,that bhava result will be spoiled.  

यद्भावनाथॊ बलवान्शभुॊ वा तदा स व ैतत्फलमातनॊशत। 
यद्यत्फलम ्यद्वशतः तदकंु्त तत्तद्दशाकालमपुशैत सवाम॥्13 
चतुथा पक्षादद दशा दह नॆया मातुस्तदालॊकनभॆ मशृतः स्यात।् 
आहुः कळत्रस्य तदीश्वरर ्क्षात ्एवं दह सवात्र च यॊजनीयम॥्14 
वषासंख्यां चरदशामागॆर्ैव शनयॊजयॆत।् 
अन्तदाशा वववॆकस्त ुस्यात ्खॆटक्रमतॊऽत्र दह॥15  

Meaning-  If Bhava lord is strong and good relations with benefic planets ,then 

that Bhava will bestow the benefic results. 

Which result is allotted to the specific  planet, certainly that will be happen in 

the appropriate mean time. 

Mother death in “Sri Dasa” 

Meaning-  Start the  Dasa from 4
th

 lord , and verify the 4
th

 lord’s aspected sign, 

in that sign the native’s mother will die. In the same manner start the Dasa from 

7
th

 lord posited sign and verify the aspected sign by 7
th 

 lord ,then predict the 

death of the spouse. 

Dasa years will be in Chara Dasa manner.The sub periods in the Dasa in Graha 

Chakra manner. 

Day and month of the mother’s death 

नक्षत्र शनर्ायॊ भावपशत नक्षत्र कॊर्भ।ॆ 
मासस्तदीश दॆ्रक्कार् वत्रकॊरॆ् सवादा भवॆत॥्16 

Meaning-  Take the star lord of the Bhava [ Cuspal star lord] and it’s trine star  

will be the death star  of the mother,  

Month will be indicated  by the  Drekkana of the Bhava lord posited sign or it’s 

trine signs. 

 

एवमालॊच्य मशतमान ्वदॆत्सवामतस्न्द्रतः। 
अनकु्तमवप यस्त्कस्ञ्चत ्ऊह्य ंबदु्वध्या बलात्सधुीः॥17 
इदमॆव ववशशषं्ट दह शासॆ्त्रऽस्स्मन ्लग्नमचु्यतॆ। 
अस्यवैांशादॆ्दवतानां शनर्ायं मशतमान ्वदॆत॥्18 
दॆ्रक्कार्तः परलॊकशमशत सवाज्ञ भावषतम॥् 



Meaning-  Like that, study the Horoscope carefully , then only predict the 

events correctly with out any ambiguity .This is the specialty  of this Jaimini 

system. If any thing is not said by default ,that also should be imagined with 

clarity of the mind or by the grace of the family deity. 

The  native’s liked  God and Goddess also can be known through this system. 

The Drekkana will say the life after  death , the Soul transmigration in to 

another world or next incarnations .This was  said by the sage Sarvajna. 

50-सत्यमुशन दशा 
SatyaMuni dasa 

 

श्लॊ॥  ववलग्न भवनं बलं यदद तदाऽवप नॆया दशा 
ततॊऽवप बलवत्तरं यदवप सम्मखंु तत्ततः। 
दशानयनशमष्यतॆ बल तदन्य शमश्रात्मनाम ्

क्रमॆर् च सधुीबालःै इशत च सत्यमनुीररतम॥्   15-1 

दशाप्रववष्टखगस्स्थशत बलराशीश्वरात ्दशा नॆया। 
प्रकार क्रमतः खल ुसवात्रास्यां दशायां दह॥2  ;  {JPRM} 

Meaning-  If Asc is strong then this SatyaMuni Dasa wll be started from the 

Asc. If Sammukha sign is stronger than Asc ,then Dasa will be started from 

sammukha Sign.Sammukha signs are given below for all signs. 

 Sign Sign name Sammukha Sign 

1 Aries Scorpio 

2 Taurus Libra 

3 Gemini Virgo 

4 Cancer Aquarius 

5 Leo Capricorn 

6 Virgo Gemini 

7 Libra Taurus 

8 Scorpio Aries 

9 Sagittarius Pisces 

10 Capricorn Leo 

11 Aquarius Cancer 

12 Pisces  Sagittarius  

 

धमॆशात ्खॆटानां राशीनां तत्पववत्र राशशवशात।् 
अन्तदाशा ववशेषान ्कथयाशम सवुवदहतं समदुद्दश्य॥3 

सततं नवधा भंक्त्वा राशॆः प्रथमं ततस्तदंशस्य। 
एवं सवात्रॊह्य ंपिाद्वप्यॆवमॆव स्यात॥्4 



Meaning-  Planets are being told from 9
th

 lord [ From Asc] , and signs  are from 

Asc.Next explaining the sub periods. 

First divide the sign in to 9parts, and then the D-9 sign, Do always this division. 

फलाशन शभु खॆचरॆक्षर् वशात ्शभंु सवादा। 
कदाप्यशभुखॆचरॆक्षर् वशादररष्ट ंफलम॥्5 

शभुाऽशभु परीक्षरॆ् तदवप भावभॆदाद्वदॆत।् 
इतीव मनुयॊऽवदन्नस्खल शास्त्र पारङ्गताः॥6 

If any sign aspectedd by benefic planets, then the good results will be happen, if 

some times aspected by malefic planets then  bad results will be happen. 

Mixed results also can be predicted by seeing the deference of Bhavas.This was 

told my great Sages. 

कू्ररः शभुक्ष्याादद पशतः शभुः स्यात ्संम्यॊऽवप पापॊऽशभुभावनाथः। 
एवं दह ववज्ञाय सधुीः नरार्ां शभुाऽशभंु प्रवदॆत्फलानाम॥्7  

ववलग्नवद्दशाराशशरवप यॊज्यस्सदाबधुःै। 
दभुाावाशधप यकु्तिॆत ्कू्ररस्संम्यॊऽत्र सवादा॥8  

Meaning-  If benefic sign lord is a malefic planet then he will be considered as 

benefic. Lord of malefic sign is a benefic  , he will be considered as  a malefic 

planets.  

Here we have to verify the nature of the signs and it’s lords in Parasara manner. 

Example- For Scorpio Asc  4
th

 sign Aquarius is a benefic sign , because Sat 

have become the 3
rd

  and 4
th
  lordship , but lord  Sat is a malefic by nature, even 

though  here the Sat will be considered as a benefic planet. 

Dasa sign also can be verified as like as Asc, in this manner. A benefic planet 

will become a malefic planet , if it is joined with a malefic sign lord.   

कू्ररॊऽवप शभुभावाना्मशधपॆन यतुश्शभुः। 
नीचभजंुगमयतुॊ नीचखॆटयतुॊऽवप च॥9  

सवादा कू्रर एवात्र दशायाशमशय शनर्ायः।  
फलं भावपररज्ञानात ्सवाधाऽत्र प्रसस्यतॆ॥10 

Meaning-  Even though a planet is a malefic , and joined with a benefic sign 

lord ,then that planet will be considered as a benefic planet. 

A debilitated planet and joined with  Rahu or joind with debilitated  planet, will 

always be considered as a malefic planet.   

 



51-ख दशा 
Kha Dasa 

 

श्लॊ॥  चन्दॆ्र च यॊगद खॆचरॆ च चरॆ क्रमॆर् च स्स्थरभ ॆच तद्वत।् 
षष्ठक्रमॆर्ॊभयॆ च कॆन्द्रात,् इशतप्रयॊज्या खदशा दह धीरैः॥ 12-7 

कॆन्द्रवत्रकॊर्ॊपचयःै फलाशन शभुशै्शभुाशन प्रवदॆन्नरार्ां ।. 
कू्ररैस्त्तथा नीचखगैि हाशन ंपापद्वयॆ मतृ्यमुदुाहरस्न्त॥ 8 

Meaning-  If Moon or Yogada planet is posited in Movable sign ,the this Dasa 

starts from that sign in regular and prakriti chakra  manner. 

If posited in Fixed sign then this Dasa starts from that sign in 6-6  and prakriti 

chakra manner   

If posited in Duel sign then this Dasa starts from that sign in Krndra-Phanapara-

Apoklima  and prakriti chakra manner . 

If benefic planets are posited in Kendra-Trikona and Upachaya houses, good 

results will be happen. 

If malefic planets are posited there bad results will be happen , if above said 

sign is occupied by two malefic death will be predicted. 

क्षीर्ॊऽवप चन्द्रश्शभु एवचास्स्मन ्दशाववपाकॆ तु बधुस्तधवै। 
ध्वजस्त ुशनयाार् ववधौ ववरॊधी ववशशष्य सयूॊऽवप तथवै मान्यः॥9 

भागान ्दशॆसस्य च शीतरश्मॆः कळाक्रमॆर् प्रशतयॊज्य ववद्वान।् 
राशशक्रमात ्खॆट ववशॆषतॊ वा ववयॊज्य शशष्टः खल ुलग्नराशशः॥10 

Meaning-  In this Dasa ,the debilitated Moon and debilitated Mercury  will be 

considered as are benefic planets. Like that in this Dasa the Ketu and the Sun 

would not be considered as killers. 

Ad  the degrees and minutes of  Dasa lord and Moon , and then divide by12 , 

reminder will be counted from Asc or planet will become the Asc sign of Kha 

Dasa. 

तस्माद्दशा सा खदशा क्रमॆर् ववपस्िता नाप्रशतपादनीया। 
शभुसै्तथा स्वॊच्चगतैः शभंु स्यात ्कू्ररैस्तथा नीचगतिै हाशनः॥11 

यत्रस्स्थतॊ भॊशगपशतस्तदानीं ववशशष्यहाशनववाभवस्य वाच्या। 
क्षीरॆ्न्द ुदृषॆ्टऽप्यशभॆुन यकॆु्त मतृ्यु ंमनःक्लॆशमुदाहरस्न्त॥12 

Meaning-  Dasa starts from above mentioned Kha Dasa Asc.If any exalted or 

benefic planets are posited in that sign good results will be predicted. 

If it is aspected by debilitated Moon or occupied by any malefic planet death or 

a pang of separation or death like situation will be happen . 



दशाससुवाास्ववप यॊजनीया न्यायः प्रयतॆ्नन ववचक्षरॆ्न। 
शभुयैुातः शॊभनखॆचरॆन्दै्रः यतुिपिात ्शभुदस्सराशशः॥13 

नीचॆन दृष्टॊऽवप च राहुदृष्टः कू्ररैयुातॆ पषृ्ठखगैि हाशनः। 
तदीशतःु दद्व-वत्र-चतुष्टयॆष ुशभुॊऽवप यस्माच्च शुभाशन कुयाात॥्14 

Meaning-  This conditions can apply in all Dasas.If any sign occupied by 

benefic planets that sign Dasa will bestow the good results. 

If any sign aspected by debilitated planet or Rahu and occupied by malefic 

planets and malefic planets position in 12
th
 sign to that sign,bad results will be 

happen. If any benefic planets in 2-3-4 from Dasa sign lord’s sign , good results 

will be happen. 

तस्यां दशायामवप यॊगमाहुः नीच ॆतदीशॆऽवप मनुीन्द्रपयााः। 
यॊगाशधप ॆनीचगतॆ च नचै्यं उच्चंगतॆतून्नतवंशजन्मा॥15 

नीच ंववना स्वॊच्चखगॆन  दृष्टःतद्वत्पदाददत्यपरॆ वदस्न्त। 
उच्चॆन चन्दॆ्रर् यतुॊऽवप दृष्टः नीचॊऽवप सवात्र बली खगः स्यात॥्16 

Meaning-  Even though the Dasa sign lord in debilitation , the Dasa will give 

very good results.If Yogada planet in debilitation it will give bad results, and in 

exaltation it shows the royal birth and good yoga. 

If Arudha Asc not aspected by any debilitated planet and aspected by exalted 

planet it will give good results.  If debilitated planet is aspected by exalted 

Moon or joined exalted Moon then that planet will become more strong and 

give good results.[This situation will occur for Scorpio and Taurus signs only]  

मनुीश्वरार्ां हृदयङ्गमॆऽयं दशा मयॊक्ता सशुधयां दहताय। 
This Dasa is very much liked by all sages.I told this because of the benefit of 

scholars. 

Example;- Sampath kumar.M;21-05-1957;19.53;Kakinada;A.P 

 



 

Yogada planet is= Mercury; posited in Aries =Movable sign so Dasa starts from 

Aries in regular and prakriti chakra manner, 

Years will be calculated as sign to it’s sign lord. 

Aries Dasa = 3 years; 1957-1960  

Taurus Dasa=12        ;1960-1972  

Gemini Dasa=11       ;1972-1983 

Cancer Dasa = 8        ;1983-1991 

Leo Dasa       =10      ;1991-2001 

Virgo Dasa    =  6      ;2001-2007 

Libra Dasa    =  8      ;2007-2015          [ some wealth loss due to Rahu position] 

Some gain because of benefic Sat for Scorpio sign is posited in 2
nd

 to the Dasa 

sign. 

Scorpio Dasa= 8       ;2015-2023 [ Asc lord is Ketu]  

 

52-प्रदस्क्षर् यॊगाथा दशा 
Pradakshina –Yogartha Dasa 

श्लॊ॥    दशा दद्वतीया खल ुसंप्रयॊज्या क्रमॆर् षष्ठक्रमति कॆन्द्रात।् 
चर-स्स्थर-दं्वद्व ववशेषतॊऽयं न्यायॊमनुीन्दै्रः कशथतः परैुव॥ 11-4 

चरॆ ववलग्न ॆत ुततः स्स्थरॆ तु चरवत्रकॊर्ात्बशलनॊऽपरस्स्मन।् 
एवं नयॆद्बवुिबलॆन धीमान ्ववचाया सव ंप्रवदॆन्नरार्ां ॥ 5 

मॆषादद ष्कॆ त ुततः तदीश पयान्त वषॆर् पनुि यॊज्यम।् 
तुलादद ष्कॆ तु तति मीन ंपयान्तवषॆर् खगैस्स्वसंस्थःै॥6 

द्वादश संख्या नॆया तॆभ्यस्सप्ताष्टनव च संयॊज्या। 
दॆ्वधा भंक्त्वा प्राप्ता यॊगदशॆय ंमनुीश्वरैः प्रॊक्ता॥7;       {JPRM} 

Meaning-  This is the second variation of Yogartha Dasa. This Dasa will run in 

Padakrama manner.  

Fixed  sign stronger than Movable sign, and Duel sign is stronger than Fixed 

sign. 

1- Count the signs of it’s lord posited sign  from Aries to Virgo . 

2- Count the signs of it’s lord posited sign  from Libra to Pisces . 

Add those numbers and again add 7 if it is Movable , 8 if it is Fixed, 9 if it is 

Duel sign.Lastely divide by 2 , reminder will be the Dasa years of alls igns. 

Example;- Sampath kumar.M;21-05-1957;19.53;Kakinada;A.P 

1- From Aries to Virgo; 

Aries lord in Gemini =3  



Taurus lord is Venus in Taurus=2  

Gemini lord Mercury in Aries so=1 

Cancer lord in Aquarius =Not in Aries to Virgo 

Lao lord Sun in Taurus =2 

Virgo lord in Aries =1 

 Total is=  9 

  

2- From Libra to Pisces 

Libra lord not in between from Libra to Pisces=0 

Scorpio lord not in between from Libra to Pisces=0 

Sagittarius lord not in between from Libra to Pisces=0 

Capricorn lord is in Scorpio =2 

Aquarius lord in in Scorpio =2 

Pisces lord not in between from Libra to Pisces=0 

Total= 4 

9+4=13 ÷ 12=1  

1 is Aries, so we have to add 7 for Movable sign then=8 again divide by 2 =4 

So  4 from Aries is Cancer. 

Cancer is the starting Dasa of this “Pradakshina Yogartha Dasa” 

Prose-इयं प्रदस्क्षर् यॊगाथा दशा। संयॊग-ववभागौ चरदशायामकॆः। चरदशा वषाास्र् 

उत्तरत्र वक्ष्यन्तॆ। इयमन्या यॊगाथा दशा। 
ऒजॆ लग्नॆ तत्स्यात ्यगु्मॆ लग्नॆ तत्सम्मखंु ग्राह्यम।् 
स्त्रीर्ामॆतत्सव ंववपरीतं ग्राह्यमॆव मशुनवयःै॥8 

Meaning-  If starting Sign is odd sign Dasa will run in regular order, if it is 

even sign ,then Dasa will run from it’s Sammukaha sign.For women it is 

reverse.n sign ,so Dasa will go from it’s smmukha sign 

In example chart Cancer is even sign. 

Smuukha signs are given below for even signs . 

Sign Sign name Sammukha Sign 

1 Aries Scorpio 

2 Taurus Libra 

3 Gemini Virgo 

4 Cancer Aquarius 

5 Leo Capricorn 

6 Virgo Gemini 

7 Libra Taurus 

8 Scorpio Aries 

9 Sagittarius Pisces 

10 Capricorn Leo 

11 Aquarius Cancer 

12 Pisces  Sagittarius  



 

Cancer’s sammukha sign is = Aquarius, this is fixed and odd sign , 

So Dasa will go in 6-6 padakrama and prakriti chakra manner. 

Pradakshina Yogartha Dasa starts from Aquarius 

Aquarius Dasa – 10 years;1957-1967; odd sign direct [Next 6-6 manner] 

Cancer Dasa-    -   6;          1967-1972 ; even sign –reverse 

Sagittarius Dasa-  9;           1972-1981 

Taurus Dasa      -  12;         1981-1993 

Libra Dasa -            8;         1993-2001 

Pisces Dasa -           8;         2001-2009 

Leo Dasa -             10;         2010-2019 

Capricorn Dasa-      3;         2019-2022 

Gemini Dasa -       11;         2022-2033 

तत्र  फलकथन प्रकारः- 
चन्द्रः चतुथा पञ्चम नवम संस्थॊऽथवा यस्याम।् 
आहुस्तत्र दशायां राज्यप्राशपं्त नरस्य कालज्ञाः॥9 
कॆन्द्र-वत्रकॊर्संस्थॊदृष््यॊप्यथवा सधुाकरॊ यस्याः। 
तस्यामाहुयॊगं नपृतॆः यॊगॊद्भवस्य मनजुस्य॥10 

Meaning-  Now explaining the predictive method. 

If Moon is posited in  4 or 5 or 9 from Dasa sign ,that Dasa will give very good 

results, like winning in elections or ministry in cabinet[Raja Yoga]. 

Moon aspected sign Dasa or Moon position in Kendra –Konasign for Dasa sign 

also will give very good results. 

अत्र त-ुHere about 

सौख्य कराः स्यःु द्रष्टारॊ दॆवपजू्य-भगृु-चन्द्राः। 
कॆत-ुबधुौ च तथॊच्चौत्वन्यॆ क्लॆशप्रदाः खॆटाः॥11 
ववस्तारभयान्मयॆदं वक्तव्यं नॊच्यतॆ सवाम।् 
धीमास्न्वचाया सव ंब्रयूाल्लोकॆ मषृा न दकस्ञ्चदददम॥्12 

Meaning-  If Dasa sign is aspected by Jupiter-Venus-Moon ,then the native will 

be very comfortable happy. If aspecetd by Mercury-Ketu and exalted  planet 

also give the good results. 

If aspected by other planets like Sat-Mars-Rahu will give bad results. 

Due to the fear of expanding the matter  , not saying every thing. Wise 

astrologer  can study and predict the events in right way, it will not become a 

lie. 

लग्नाशधपाद्य ओजॆ खॆटः पिात ्स एव धाताऽत्र। 
तस्स्मन ्स्वॊच्चगतॆ वा शभुषागॆ वा भवॆन्नरॊ धशनकः॥13 



शतगृहॆृ शनधानः स्यात ्नीचगतॊ रॊगकारकः प्रॊक्तः। 
दाररद्र्यं कू्ररयतॆु तस्मान्नॆया तदैव यॊगाथााः॥14 
चरभॆ क्रमॆर् नॆय़ाः स्स्थरभॆ षष्ठक्रमॆर् कॆन्द्रवशात।् 
उभयॆ फलं त ुतस्मात ्पदतॊ दवॄष्टः वत्रकॊर्गैवााच्यम॥्15 
धातुभाावा यॊज्याः पदमवप तद्वदद्वचाया दौवज्ञः। 
मातुः-वपतःु तथवै ंदशयाऽपरया वदॆत फलं सम्यक्॥16 

Meaning-  1- If Asc lord in odd sign –  

2-Brahma planet in exaltation or in benefic sign- The native will become a 

wealthy person. 

3- If in enemy sign – poor[poverty] 

4-If in debilitation- sick man 

5-If joined with malefic planets- very poor condition. 

15 verse meaning is already told. 

Bhavas and Arudhas also can be verified from Brahma planet. Parents results 

will be told in another Dasa. 
 

♣ 

 

 

 
 

Jaimini  
teaching  

in 

Tamil language 

ஜெயமினித்தில் எல்ல்ம் விஷயம்கல் 

நான் கற்பிப்பபன் 

ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள் பேர 

2 மாதங்கள் நிச்ேயமாக 

கட்டணம் 10.000 r / s ஆகும் 

 

 

 

 



 

 

 

 

మళ్ల ీప్రధాన మంతి్ర మోడీ గారేనా? 
 

-శీ్ర M.చందరశఖేర రావు.{ 9052222709}    
 

        ఎనినకల గురించి చెపపడం జయయతిషంలో  కతేి మీద సాము లాంటిద.ి ఎందుకంట ేమనం 

చూస్త నాయకుల జాతకాలు సరిగాా  ఉనానయో లేదో ? ఖచిేతమ నై పుటి్న సమయం తేద ీ

మనకు దొరకటం  కష్ం. మనకు లభ్యమవుతునన  వాటితోన ేవివరణ ఇవవడానికమ 
పరయతినసాే ను. 
     ముఖయంగా ఎలక్షన్ గురించి  వివరించడానికమ నామినేషన్, ఎలక్షన్ తేది ,పరతి పారల్ 
యొకక  మేనిఫ సట్ ,విడుదల చేస్్న సమయం అనీన పరిగణలోకమ తీసుకోవాలి. 

       ఇకకడ ఎనినకలకు చాలా సమయం ఉంద.ి పరసుే తం మన దగార ఉనన జాతకాలోీ  ఉనన 

పరిస్్ితిని గమనించి కొంత వివరణ ఇవవడానికమ పరయతినసాే ను. 
     పరసుే తం పటట ీ ఉననవారిని పరిగణలోకమ తీసుకుంటే పరధాన నాయకులు రాహుల్ గాంధీ, 
నరేందర మోడ,ీ అలాగ ేబిజ ప,్ కాంగ ీస్. సటనియా గాంధీ పరధానమంతిర పదవి రేసులో లేరు 
కనుక సటనియాగాంధీ చార్్ తీసుకోవడం జరగలేదు. 
        రాజకీయ నాయకులు ఎనినకలలో విజయం సాధించడానికమ తీసుకోవలస్్న  సాే నాలు 
పటట ీచేయడం, గ లవడం, ఎమ మలేయ లేదా ఎంపీ మంతిర అవడం మొదలగునవి 

పరిశ్రలించాలంట ే ముఖయంగా లగనం నుంచి పదవ సాి నం, చందుర ని నుంచి పదవ సాి నం, 

కారకాంశ నుంచి పదవ సాి నం, ఆరూఢం నుంచి 10వ సాి నం నవమ దశమ అధిపతులు 
బలంగా ఉనాన PAC లో ఉనాన గ లిచి పదవి పొందుతాడు. ముఖయంగా తొమిమది పద ి

సాి నాల అధిపతులు నీఛ పొంద రాదు. 



జ మైిని విధానంలో విశేీషణ: 

 నరంేదర మోడ ీగార ిజాతకం 

 

 
 

 
    

కారకాంశ లగనం నుండ ిమరియు ఆరూఢ లగనం నుండ ివిశేీషణ చేస్తే   శని మోడీగారి 

జాతకంలో అతయధిక  భాగలు పొంది నవాంశలో ధ్నసుు లో ఉనానడు ధ్నసుు కారకాంశ 

అయింద.ి 

"పరస్ద్ధ  కరామజీవశశనౌ" 

అనన సూతరం పరకారం కారకాంశ యందు శని ఉంటే పరస్ద్ధ  కరమ చేత జీవించువాడు "పరస్్దధ  
జీవేతశనివా" అని పాఠాంతరం వలీ సవశకమేయిే జీవనాధారము కలవాడు అవుతాడు. 
కారకాంశ యందు శని ఒకకడుంట ేసనాయస లక్షణములు కలవాడు అవుతాడు మోడీగారు 
సనాయస్ ్జీవితం గడుపుతునానడు  

."శని మాతర దృష్త్  సనాయస భాసః"  

అను సూతరం పరకారం కూడా లగనంలో ఉనాన ఈ యోగం చెపపవచుే 



కారకాంశలో  శని వుననందున సవయం కృష్ ్తోటి సాధారణ సాి యి నుండి ఉననత సాి యికమ 
వెళీ్డం కీమేణా అభివృదిధ  జీవితంలో అనుకుననవి ఆలసయంగా జరగడం నాయకుడు గాీ మ, 

జిలాీ  ,రాష్ర దేశ, పరపంచ సాి యి వరకు కూడా తన ఆకరషణ శకమే వలీ నాయకుడిగా కీరేి 

పొందుతారు. ఈ జాతకుడు ఒక చినన ట ీఅమేమ సాి యి నుండ ిఅతుయననత సాి యికమ 
ఎదిగినటటీ  మనకు తెలుసుే ననద.ి 

ఆతమ కారకుడు శని,లగానతుే  దశమ సాే నంలో అమాతయ కారకుడితో స్్ితి నొంద ిఉండటం 

గొపప యోగం. 

శుక-ీ చందుర లలో ఎవర నైా ఆతమకారకుడు తో స్్ితి పొంద ిఉండటం కూడా  ఒక యోగం.  

నవాంశ చకీంలోని జనమ రాశి అయిన వృశిేకం లో శుభ్ుడెైన  గురువు మరియు దశమంలో 
వరగా తేమం లో ఉనన అమాతయకారకుడు శుకుీ డుతో కలిస్్ ఉండటంతో అతి శకమేమంతమ ైన 

రాజయోగం పరా ప్ే ంచింద.ి  

కారకాంశ రాశి లగన రాశి అయినా లేదా జనమ రాశి అయినా లేదా గురువు స్్ితి పొందిన 

జనమరాశి అయినా జాతకునకు ఉననత శేణీి రాజయోగం పరా ప్ేసుే ంద.ి 

ముఖయంగా కారకాంశాత్ మరియు లగానతుే  లగనచతురాధ ధపితి గురువు స్్ిర రాశి లో ఉండ ి

పంచమం చర రాశి ప ై వీక్షణ, కారకాంశ లోవునన శని జ ైమిని దృష్ా్ ా చతురదం ప  ైదృష్్్  
సభాజయం జనాకరషణ కలిగివునన నాయకుడిగా పతరు పొందడం జరిగింది. 
ఆతమకారకుడు శని లగానతుే  దశమంలో ఉనానడు ఆతమకారకుడు 1 4 7 10 కేందార లలో 
ఉంట ే100% శాతం ఫలితం ఇసాే డు ఈ జాతకంలో ఆతమకారకుడు శని స్్ంహం లో ఉనానడు 
అందువలన కారకాంశ కు సంబంధించిన ఫలితాలను 100% ఇవవడం జరిగింది. 

ఆరూఢం 

లగానధిపతి లగనంలో ఉనానడు. అకకడినుండ ినాలుగగ సాి నం ఆరూఢం కుంభ్ం అయింద ి

"అనుకేం అనయతో గాీ హయం" 

ఇకకడ ముఖయంగా ఈ ఆరూఢ లగానతుే  దశమాధిపతి దశమంలోన ేసవక్షేతరంలో 
వుననందున శతృజయం, కీరేి మంతుడు, రాజ తులుయడు. లగానతుే  దశమాధిపతి రవి 

దారాకారకుడు. పదవి పరా ప్ే  సంఘంలో పతరుపరతిష్లను సూచిసుే నానడు.  



అమాతయ కారకుడు శుకుీ డు వరగా తేమం లో ఉండ ిసహజ కరమ కారకుడు 
ఆతమకారకుడుశనితో కలిస్్ దశమంలో 2 ,5,9,10 భావాలను సూచిసూే  ఉననందున 

గంభీరమ ైన వాకుక తెలివితేటలతో, భాగయ రాజయ భావాలను పరభావితం చసే్్ పరధాన మంతిర 
వరకు  ఈ జాతకుని నడపి్ంచాడు. 
పరాశర రలతాయ పరిశ్రలించినా లగనం వృశిేకం దివతీయాధిపతి  పంచమాధపితి గురువు   
కుజుని నక్షతరంలో నాలుగగ సాి నంలో ఉండ ివాక్ సాి నాధపితి అయి బలంగా ఉనన కుజుడి 
నక్షతరం ఉండి దశమ సాి నంలో ఉనన శని శుకుీ లను వీక్షించడం, లగన నక్షతరం అనూరాధ్ 

లో ఉండి ఆ అధపితి శని మూడవ మరియు నాలుగవ సాి నాధిపతి అయి దశమంలో 
దశమాధిపతి రవి నక్షతరంలో ఉండడం మూడవ సాి నం సంబంధించిన ధెరైయసాహసాలు 
అనుకుననవి నెరవేరేే వరకు  శమీించడం , లగానధిపతి కుజుడు లగనం లో ఉండి 
నీచభ్ంగం కలిగిన చందుర డితో కలిస్్ ఉననందున తన మాటలతో ఎంతట ివారినెైనా 
దెబబకొట్డం జరుగుతుంది. 
రాజయోగ కారకుడెైన కుజుడు దివతీయం వాకుక మరియు నెైపుణాయనికమ కారకుడెైన 

గురువును వీక్షించడం, గురువు కుజ నక్షతరంలో ఉండడం కుజుడు ఏడవ సాి నానిన 

వీక్షించడం ఏడవ సాి నం పబీిక్, ఈ ఏడవ సాి నం అధిపతి శుకుీ డు కుజ నక్షతరములో ఉనన 

గురువు వీక్షణతో తన ఆలోచనలతో పరజలను మంతర ముగుధ లను చేస్్ రాజాయధికారం 

చేపట్డంలో దిట్ అని తలెుసటే ంద.ి పరధానంగా దశ అంతరదశ 

 
 2014 లో పరధానమంతిర అయిన దశను పరిశ్రలించినపుడు చందర మహాదశ రాహు అంతరదశ  

3/3/2013 నుండ ి2/9/2014 వరకు జరిగిన దశలో 26/5/2014 లో పరమాణం స్ీవకారం  

 



చేశారు కారకాంశ నుండి చూస్్నా చర కనయదశలో మీన  అంతరదశలో కారకాంశ నుండ ి

దశమరాశి దశలో కారకాంశ నుండ ిపంచమ రాశి అంతరదశలో పరమాణం స్ీవకారం జరిగింది. 

       చందుర డు నవాంశలో కనయలో రాశిలో నీచభ్ంగం, అష్క వరుా  లో 5 బిందువులు పొంది 

ఉనానడు.  పరసుే త దశ పరిశ్రలిస్తే  

 చందర మహాదశ 3/10/ 2011 నుండ ిపరా రంభ్ం అయి 3/10/2021 రవి అంతరదశ  

వరకు జరుగుతోంద,ి   

ఎనినకల  సమయానినబటి్  చందర మహాదశ కేతు అంతరదశ లేదా చందర మహాదశ 

అంతరదశలోఅయినా విజయం సాధించవచేని తలెుసటే ంద.ి 

దశ స్ీక వన్ు చూస్తే  ఆరవ దశ చందుర డు అనూరాధ్ నక్షతరం ఉండి శని రవి నక్షతరంలో ఉండ ి

రవి దశమాధపితిఅయి దశమ బావ పలితాలు భాగయభావ ఫలితాలు ఇవవడం జరుగుతుంద ి             

కేతువు రవి నక్షతరంలో ఉననందున రవి  ఫలితాలు మరియు కేతువు నవాంశలో కుంభ్ంలో 

ఉననందున శని ఫలితాలు ఇసుే ననందున గగచారరలతాయ కేతువు శనితో కలుసాే డు 

అందువలన ఎకుకవ మ జారిట ీరాకపటయినా కానీ మరల పీయమ్ గా పరమాణ స్ీవకారం 

చేయవచేని తెలుసటే ంద.ి  మోడ ీగార ివారిషక ఫలాలు 

 

జనమ జాతకంలో చందర మహాదశ బుధ్ అంతరదశ 3 /8 2017 నుండ ి3 /1 /2009 వరకు 
తరావత కేతు దశ 

 



 

 

రాజయ సహమ పరశి్రలిస్తే  
శని - రవి+లగనం  

శని 248-32 

రవి 180-17 

-------------------- 

168-15.    +లగనం 

------------------ 

  26-16 

------------------ 

194-31 

 

రాజయ సహమ హసే ర ండవ పాదం లో పడింద ిసహమాధిపతి బుధ్ుడు రవి రాశిలో 
ఉండ ిదశమంలో ఉనన కుజునిచ ేచూడబడుతునానడు ఆ కుజుడు దశమంలో ఉననపపటికీ 

లగన అష్మాధపితి అయి నందువలీ ఎలక్షన్ు లో ఆయన విజయం సాధించడానికమ 
అవరగధాలు కలగవచుే 

 కానీ సహమ ఆరవ సాి నం లో పడ ిఅరవ సాి నానిన సహజ కరమ కారకుడెనై శని మరయిు 
మోడగీార ిజాతకంలో ఆతమకారకుడు కూడా అయిన శని వీక్షసిుే ంననందున విజయం 

సాధంిచవచుే.  

సహ మాధిపతి బుధ్ుడు ప ై కుజ వీక్షణ నూతన కారాయలు పరా రంభ్ం  తెలుపుతోంద ిముంత 

నాలుగగ సాి నంలో ఉండ ిరాహువుతో కలిస్్ కుజ దృష్్్  తాజకంలో  శతుర  దృష్్్  ఉననందున 

తన పారల్లో తనకు శతుర వులు ఆరగగయభ్ంగం మానస్్క ఒతేిడ ిఅసంతృప్ే  ఉంటటంద.ి 

దశమాధిపతి శనికమ దశమంలో ఉనన కుజునకు 2/12 సమదృష్్్  అయినా అద ిశతృ దృష్్్  
కమంద పరిగణించాలి అందువలన పారల్ని గ లిప్ంచుకోవడానికమ కష్పడవలస్ ్ఉంటటంద.ి 

 

 

 

బిజపే ్జాతకం పరశి్రలిస్తే  
 



 

      
దశమాధిపతి గురువు గగచార రలతాయ తులలో సంచరిసుే నానడు. 
స్ ప ్ ంబరగీ  వృశిేక రాశిలో పరవేశించినపుడు  ఎనినకలు జరగాలి అపుడు 
కేమదుర మయోగంలో ఉనన చందుర డికమ గురువు సపటరు్  వసటే ంద ిమోడీగారి జాతకం పరకారం 

కేతువు ర ండవ సాి నంలో ఉఛఛలో వునన కుజుడు తో కలిస్్ బిజ ప్ పారల్ మరియు మోడీగారి 

జాతకంలో ఉనన కారకాంశకు ర ండో సాి నంలో సంచరించడం జరుగుతోంద.ి  

మోడీగారి జాతకం లో కేతువు పంచమ కోణంలో సంచరించడం జరుగుతోంది కానీ బీజేప ీ

జాతకం లో ఉనన కేతువు మరియు బుధ్ుడికమ 12వ సాే నంలో కుజుడు సంచరిసుే ననందున 

ఎకుకవ స్ీటటీ  రాకపటవచుే.  



బిజ ప ్జాతకంలోని లగానతుే  దశమాధపితి తృతీయాధపితి మధ్య పరివరేనవలన కూడా 

అనుకూల అవకాశాలు ఉనానయి. 

 ఇద ిముందసుే  ఎనినకలు జరిగినా మారిే 2019 లో జరుగుతాయని భావిస్తే  

 చందుర డు దివతీయాధపితి అయి భాగసావమయం, పదవీ పరా ప్ే   

కనుక ఇతర పారల్లతో పొతుే  ప టట్ కొని పారల్ అధికారంలోకమ రావచేని తెలుసటే ంద.ి 

కారకాంశ ధ్నసుు అయి లగనచతురాధ ధిపతి గురువు సపేమంలో ఉండి జ మైిని, పరాశర 

రలతాయ లగాననిన వీక్షించి నందున సపేమ ఎకాుారల్  (ఇతరపారల్) లతోప టట్ కోవడం తపపదని 

అనిప్సుే ననద.ి  

నీలకంఠ గారి పదదతి లోని మకర దశ, 6/4/2017 నుండ ి6/4/2022 వరకు  జరుగుతుంద.ి  

ఈ బిజేప ్జాతకంలో కూడా ఆతమ కారకుడు శని కారకాంశ  ధ్నసుు అయింద.ి  గగచార రలతాయ 

మరియు(రాశి నాధ్ుడు కారకాంశ ధ్నసుు లో ఉనానడు) కారకాంశాత్ దివతీయదశ, 

దివతీయాధపితి శని కారకాంశ  లగనంలో ఉండ ిజ మిని రలతాయ చతురధ సపేమ దశ మాలప  ై

దృష్్్  సారించి నందున స్ం్హ అంతరదశలో  దశలో జరుగుతుందని భావిస్తే  పరివరేన యోగం 

వలన పరభ్ుతవ సాి పనకు చాలా అవకాశం కలదని భావించవచుే. 

 

 స్్ంహ అంతరదశలో జరుగుతుననందున షష్ాా ధిపతి మరియు లాభాధిపతి అయిన కుజుడు 

వకమీంచి  రాహువుతో ఉననందున మరియు వకమీంచిన శని గురువులతో కలిస్్ వుననందున 

అనుకునన స్ీటటీ  తకుకవగా వచిే పొతుే  ప టట్ కోవచుే అని తెలుసుే ననది. 

                      బిజపేవ్ారిషక చకీం  



 

భారతీయ జనతా పారల్ వారిషక చకీం పరిశ్రలిస్తే  మోడీగారిచార్్ 

బిజ ప ్చారు్  సూపర్ ఇంపటజ్ అయినటటీ  కనపడుతోంద.ి మోడీగారి జాతకంలోని దశమంలో 
ఉనన కుజుడు   మరియు ర ండు జాతకాలలోని కారకాంశ రాశిలో వారిషక చకీంలో కలిస్్ 
ఉండటం గమనించవచుే. వారిషక చకీంలో చందరా త్ దశమాధపితి రవి మీనం లో ఉండడం 

లగానత్ దశమాధిపతి అయిన గురువు చందర లగానత్ దశమాధపితి అయిన రవితో 6 /8 

దృష్్్  పరతికూలమ నై అందువలీ కూడా అతి కష్మీమద  నెగుా కురాగలడని తెలుసటే ంద.ి 

ఎనినకల సమయానికమ అపపట ిగగచారం వారిషక చకీం చూస్ ్నిరణయించవలస్ ్ఉంటటంద.ి 

రాహుల్ గాంధ ీ

   

      
ఆతమకారకుడు రాహులాా ంధీ గారి జాతకంలో కూడా శని నవాంశ లో వృశిేకం లో ఉనానడు 
కారకాంశ వృశిేకం అయియంద.ి అమాతయ కారకుడు కుజుడు పుతర కారకుడెైన రవితో భాగయ 
సాి నంలో ఉనానడు అమాతయ కారకుడు 2,5,9,10 భావాలను సూచిసాే డని మనకు తెలిస్్ంద.ే 

ఈ జాతకం లో కారకాంశకు సపేమంలో ఉండ ిలగానతుే  అష్మ భావాధిపతి కారకాంశాత్ 

సపేమ భావాధిపతి తో పరివరేన కలిగి నీఛలో ఉనానడు.  



విజయం సాధించ ేరాజకీయ నాయకుల జాతకాలలో దశమాధపితి 6, 8, 12, సాి నాలకు 
అధిపతి తో సంబంధ్ం ఉండకూడదు. 
విజయం సాధించిన నాయకుల జాతకాల లగానలోీ  కరాకటకం, వృషభ్ం, వృశిేకం, స్్ంహం 

చాలా తకుకవ జాతకాలను మకర ,కుంభాలు విజయం సాధించ ేజాతకాలలోని 

దశమాధిపతి భారత ఇండిప ండెంట్ జాతకం లోని 6, 8,12  సాి నాలోీ  ఉండకూడదు. రాహుల్ 

గాంధ ీగారి జాతకంలో లగానత్ దశమాధపితి చందుర డు, కారకాంశాత్ దశమాధిపతి రవి 

చందర లగానత్ దశమాధపితి బుధ్ుడు ఇండిప ండంెట్ చారు్ లో లగనషష్ా్ ధపితి అయిన 

శుకుీ డుతో కలిస్్ ఉనానరు ఆరూఢ లగానత్ దశమాధిపతి శుకుీ డు ఇండపి ండెంట్ చార్్ లోని 

షష్ా్ ధిపతి అయిన శుకుీ డు తో కలిు ఉనానరు.  
ఆరూఢ లగానత్ దశమాధిపతి శుకుీ డు ఇండిప ండెంట్ చారు్ లలోని షష్ా్ ధిపతి అయినాడు.  
ఇండిప ండెంట్ చార్్ లో ఉనన అష్మాధిపతి గురువు రాహుల్ గాంధీ గారి జాతకంలో లగనం 

లో ఉనానడు.  
ఇండిప ండెంట్ చార్్ లోని షష్ సాి నం లగనం గా కలాిన ఈ జాతకుడు ఇండపి ండెంట్ లోని 

అష్మాధిపతి రాహుల్ గాంధీ గారి జాతకంలో లగనం లో ఉండడం ఆ గురువు వరగా తేమంలో 
ఉండడం గగచార గురువు తులలో ఉండటంతో ఈ జాతకుడు ఎనినకలోీ  గ లవడం పరధాన 

మంతిర అవవడం దురీభ్ం అనిప్సుే ంద.ి 

          ఆరూఢలగానత్ దశమాధిపతి శుకుీ డు లగాననికమ సపేమ సాి నం లో ఉననందున 

సపేమసాే నం పరజలు కనుక ఇండపి ండెంట్ చార్్ కు లగనం షష్ా్ ధి పతి అయినపపటికీ 

పంచమ దశమాధిపతి అయినందున ఓటరును కొంత వరకు పరభావితం చేయవచేని 

తెలుసుే ననద.ిఆశుకుీ డు నవాంశలో నీచ పొందినందున తాను సొంతంగా గ లిచి పరధాన 

మంతిర అయిేయ అవకాశం లేదు. 
ఎనినకలకు లగానత్ చతురదసాే నం అంట ేదశమాత్ సపేమం చాలా ముఖయం పరజలతో పాటట 
పరతయరిి కూడా కనుక చతురదం కూడా బాగుండాలి. చతురాద ధపితి శని సపేమసాే నం దిగబలం 

కలాిన పపటికీ నీచపడ ినవాంశలో శతుర  క్షేతరం లో ఉననందువలన సపేమ సాి నం అపటజీషన్ 

కావున తృతీయ సపేమాధిపతి కుజుడు శతుర క్షేతరంలో ఉననందున మోడ ీగారి జాతకం లో 



కుజుడు బలంగా ఉననందున తన కంట ేశతుర వు బలంగా ఉననందున కూడా విజయం 

సాధించలేక పటవచుే. 

దశ అంతరదశ పరిశ్రలిస్తే  కుజ మహరదశ రవి అంతరదశ 10/5/18 నుండ ి16/9/18 వరకు 
జరుగుతుంద ిచందర అంతరదశలో ఎనినకలు జరుగుతే కొంత వరకు లాబించ వచుేనని 

తెలుసటే ంద.ి 

చర దశ గమనిస్తే  
మీన దశ 19/6/2015 నుండ ిపరా రంభ్ం అయి 19/6/2020 వరకు వుంద ి

 19/1018 నుండ ి19/3/19 వరకు ధ్నుసుు దశ/ ధ్నుసుు చందుర డు ఉనానడు.  
లగానత్ దశమాధిపతి చందుర డు అయినందున కొంతవరకు పారల్లో నిలదొకుకకుని పారల్కమ 
పతరు తెచుేకోగలరని అనిప్సుే ననద.ి 

చందుర డు దావరా కారకుడు అయినందున మరియు ఏలినాట ిశని నడుసుే ననందున 

ఎనినకలోీ  విజయం సాధంిచలేక పటయినపపటిక ీజీవిత భాగసావమి విషయంలో ఆశేరయ 
పరిణామాలు జరిగే అవకాశం లేకపటలేదు. 

వారిషక చకీం రాహుల్ గాంధ ీ

    
 

రాహుల్ గాంధీ గారి వారిషక చకీంలో ముంథ సపేమ సాి నంలో పడింద ిరాజయ సహమ 

పరిశ్రలిస్తే  శని-రవి+ లగనం  

 శని  252-20 

 రవి.   64-14 

   -   ------------  



        188-06 

       ------------- 

+లగనం 279-12 

    =.    467-18 

            360-00 

  రాజయ సహమ = 107-18 

  రాజయసహమ కరాకటకం లగానత్ 7వ సాి నం లో పడింద ి సపేమం లో రాహు, లగనంలో 
అష్మాధిపతి, సపేమ రాహువు  
సహమాధిపతి అష్మం లో వారిషక లగానధిపతి శని 12 వసాే నంలో ఉండడం కూడా 
అవరగధ్ం గా భావించాలి.  

దశమి సాే నం కారేయషుడు శుకుీ డు  లగేనషుడుకు షష్ా్ ష్మ స్్ితి ప ైగా పాపగీహము శని 

వకమీంచి 12 వ సాి నం లో ఉండడం కూడా పరతికూల ఫలితానినసుే ంద.ి  

ముంథాధిపతి చందుర డు అష్మం లో శని చందుర ల కోణదృష్్్  ఆసంవతురం అనారగగయం 

అనినవిధాలా అననుకూల ఫలితాలు, ముంథ సపేమ సాి నం లో ఉననందున మానస్్క 

అశాంతి పరతికూల ఫలితాలు కలుగుతాయి. 

కాంగ ీస్ పారల్

 



 

ఆతమకారకుడు బుధ్ుడు నవాంశలో మీనం లో ఉనానడు కారకాంశ లోన ేకేతువు ఉనానడు. 
కారకాంశ లో కేతువు వుంటే వయవహార జాా నం ఎకుకవగా ఉంటటంద ిలగనం మరియు 
కారకాంశ లగనం నుండ ిదశమాధిపతి గురువు చతురదంలో ఆ గురువు షష్ అష్మాధపితి 

శుక ీరవులు ఆ గురువు ప ైదృష్్్  చందర లగానత్ దశమాధిపతి బుధ్ుడు , ఆ బుధ్ుడు 9వ 

సాే నంలో శతుర  క్షేతరంలో ఉనానడు. రాహుల్ గారి జాతకంలోని దశమాధపితి చందుర డు 
రాహువుతో కలిస్్ దివతీయ,పంచమం నవమ దశమ భావాలకు కారకుడు మరియూ 

పంచమం నవమ భావాలను సూచించ ేపుతరకారకుడితో కలిు  అమాతయకారకుడి దృష్్్  
మాతృకారకుడెైన చందుర డు కూడా షష్ా్ ధిపతి అయి రాహువు తో కలిస్్ ఉండటం వలీ 

పరతికూల ఫలితాలను పొందవచుే అనిప్సుే ంద.ి 

 

దశ అంతరదశ పరిశ్రలిస్తే  గురు మహాదశ శుక ీఅంతరదశ 

 10/2/ 17 నుండ ి10/10/19 వరకు  నడుసుే ంద.ి 

దశానాథుడు గురువు వకమీంచి జ ైమిని పరాశర రలతాయ వీక్షించినపపటికీ షష్ అష్మా 
ధిపతులు శుక ీరవి కలిస్్ దశమ సాి నంలో ఉండడం లగన కారకాంశాధిపతి అయిన గురువు 
కారకాంశ మరియు లగానత్ దశమాధిపతి అయి గగచారరలతాయ కారకాంశాత్  అష్మంలో 
సంచరించడం, లగన , కారకాంశ నుంచి 11, 12 అధిపతి అయిన శని షష్సాే నం లో స్్ే ర 

రాశిలో ఉండ ిచరరాశి అష్మంప  ైదృష్్్  సారించి నందున మరియు గగచార రలతాయ శని  

తృతీయ,అష్మ సాి నాధపితి ఉనన రాశిలో సంచరించడం జరుగుతోంద.ి పాప వీక్షణ 

మరియూ పాపయుతి అసేంగతవం చెందినం దువలీ సమసయలు, వివాదాలు, అనారగగయం 

మొదలగు ఫలితాలు కలుగుతాయి. 

రాహుల్ గాంధీ గారి జాతకంలోని కారకాంశాత్ దశమాధిపతి కాంగ ీస్ పారల్ జాతకంలో ఆరవ 

సాి నాధపితి  అయినందున కాంగ ీస్ పారల్ మరియు రాహుల్ గాంధీగారి జాతకంలోని 

అష్మాధిపతి అయి ,అంతరదశానాధ్ుడు కావడంతో పారల్ విజయం సాధించలేక పటతోందని 

అనిప్సుే ంద.ి 

కాంగ ీస్ పారల్ వారిషక ఫలాలు 



 
  

ముంథాధ ిపతి మఖ నక్షతరం  11-47 లో ఉంద ిముంథ స్్ంహలో వారిషక లగానత్ వయయం లో 
ఉననందున మరియూ ముంథాథిపతి 4,7,12,6,8, లో ఉంట ే పాప ఫలితాలు ఉంటాయి. 

ముంథ 12 వ సాి నంలో ఉననందున అసంతృప్ే  అయిన వారితో తగాదాలు మితరదరోహం ఉండ ి

అనుకూలంగా లేదు. వారిషక లగానత్ చతురధ శని లగాననిన వీక్షించడం రవితో కలిస్్ నందున మితుర లతో 
భేదాలు బుధ్ుడు కూడా వుననందున నారే్ లో పుంజుకోవచుే.                                         -సవస్్ే . 
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‘Jaimini’ astrology transit- 2 

-T.Dilip 

                 In my previous [ Jan-2018]  article , I had mentioned  some transit results.           

      In this article, I’m presenting those remaining transit results with example chart. 

Section 1 

1) The planet in the 5
th

 house from stronger of sun and 5
th

 lord is pitrukaraka 

2) The planet in the 5
th

 house from the stronger of jupitor and 5
th

 lord is putrakaraka 

3) The planet in the 4
th

 house from stronger of moon and 4
th

 lord is matrukaraka 

4) The planet in the 7
th

 house from stronger of venus and 7
th

 lord is darakaraka 

5) The planet in the 3
rd

  house from stronger of mars and 3rd lord is bhatrukaraka 

 

Add the longitudes of any planet to the sign occupied by any karaka  

mentioned above. In transit  when any planet transit that sign, results 

 will be happen according  to the nature of that planet.  

Example-  sun for  politics, 

moon for mother, 

venus wife etc… 

If the above sign is in kendra ,  panaphara , apoklima from atmakaraka sign  

then there would be beneficial,mixed,failure results respectively. In the mixed 

 results of panaphara houses, ultimate results will be decided on the  

 benefics/malefic transit. If benefic transit, good events happen else if malefic 

 transit, bad events will  happen. 

     Section 2  

      A) 

Planet Resultant sign Result 

Moon transits AK sign+moon longitude 

Sign, if Kendra from Atma 

Karaka sign  

Mental happiness 

Mars transits Ak sign+mars longitude  

Sign, if Kendra from Atma 

Karaka sign 

Brothers happy 

Mercury transits Ak sign+mercury longitu Educational activi 



de sign, if Kendra from at 

makaraka sign 

ty success 

Jupitor transits AK sign+jupitor longitude 

Sign, if Kendra from Atma 

karaka sign  

Progeny expected 

Sun transits AK sign +sun longitude si 

gn, if  kendra from Atma 

kraka sign 

Politics entry 

Venus transits AK sign +venus longitude 

Sign, if Kendra from atma 

Karaka sign 

Marriage expected 

      B) 

Planet Resultant sign result 

Moon transits AK sign+moon longitude 

Sign, if panapar from Atma 

Karaka sign  

Mental happiness 

Depends on benef 

Ics/malefics transit 

Mars transits AK sign+mars longitude  

Sign, if phanapara from atma 

Karaka sign 

Brothers happy de 

Pends on benefics/ 

Malefics transit 

Mercury transits Ak sign+mercury longitu 

de sign, if panapar from at 

makaraka sign 

Educational activi 

ty success depends 

on benefics/malefic 

cs transit 

Jupitor transits AK sign+jupitor longitude 

Sign, if panapar from Atma 

karaka sign  

Progeny expectation 

Ns depends on ben 

Efics/malefics tran 

sit 

Sun transits AK sign +sun longitude si 

gn, if panapar from Atma 

kraka sign 

Politics entry depe 

nds on benefics/m 

alefics transit 

Venus transits AK sign +venus longitude 

Sign, if panapar from Atma 

Karaka sign 

Marriage expectat 

Ions depends on b 

Enefics/malefics  

transit 

 

      C) 

Planet Resultant sign result 

Moon transits AK sign+moon longitude 

Sign, if apoklima from Atma 

Karaka sign  

Mental sickness, 

Mother issues 



Mars transits AK sign+mars longitude  

Sign, if apoklima from Atma 

karaka sign 

Brothers unhappy 

Mercury transits AK sign+mercury longitu 

de sign, if apoklima from at 

atmakaraka sign 

Educational activi 

ty failure 

Jupitor transits AK sign+jupitor longitude 

Sign, if apoklima from atma- 

karaka sign  

Progeny delay/mis 

carriage 

Sun transits AK sign +sun longitude si 

gn, if apoklima from atma 

karaka sign 

Political unsucess 

And father issues 

Venus transits AK sign +venus longitude 

Sign, if apoklima from atma 

akaraka sign 

Marriage delayed/ 

Cancelled. If marr 

Ied, wife issues 

 

Software used     :  Jagannadha hora ( jhora 8.0) 

Software used     :  Jagannadha hora ( jhora 8.0) 

Ayanamsa used   :  Chaitrapaksha ( Lahiri ) 

Rahu/ketu positions: True  

 

Example : Sampath kumar Medavarapu 

birth date:  May 21. 1957 

time  :   7:53 pm  

birth place: Kakinada 

gender : Male 

 

 



Yogadha planet = Mercury.  

AK = Mercury(considered highest minutes not degrees )   dasha: 

 

Kendras = 1,4,7,10 houses 

Panaparas = 2,5,8,11 houses 

Apoklimas = 3,6,9,12 houses 

 

Younger brother birth ( 1-8-1960 ) 

 

Add the mars longitudes with atmakaraka sign to get the resultant sign 

 according to section 2 

 

2:17  : 23 : 37.02  ( mars longitudes ) 

 

   + (addition) 

 

1:00  : 00 : 00.00 ( ak sign ) 

3.17  : 23 : 37.02  ( cancer sign)     

In transit, natural venus(bk),moon(amk) are in Kendra houses to 

 atmakaraka sign(aries). Natural bhatru karaka mars is in  

panaphara(2
nd

) to atmakaraka sign. All the above factors leads to the birth of  

native younger brother. 

 

Father death(nov 3,1969) 

 

According to  section 2,  

 

1.07 : 00 : 16.46    (sun) 

 

   +  (addition) 

 

1.00 : 00 : 00.00 ( atmakaraka sign) 

2.07 : 00 : 16.46 ( Gemini sign ) 

 

From atmakaraka sign(aries) , gemini sign is  apoklima house and natural 

 benefics jupitor,venus transit in apoklima house(virgo) to atmakaraka sign  

which yields negative results according to above descriptions. All the above 



 factors lead to death of native father. 

 

First progeny(14-6-1977) 

 

According to section 1, 5
th
 lord itself is jupitor. So 5

th
 house from 

 jupitor is Sagittarius.Since there are no planets,we have to consider its lord  

which is jupitor placed in leo sign. From atmakaraka sign, leo sign is  

panapara  house and natural benefics moon,venus are in kendras and  

mercury , jupitor are in panapara house to atmakaraka sign which all the 

 above planets yields beneficial results. All the above factors leads to birth of 

 first progeny. 

Second progeny ( 30-3-1980 ) 

For second progeny, we have to observe 3
rd

 house planet/lord from putra  

padam. Here putra padam(since 5
th
 lord jupitor is in 6

th
 house which is leo , 

 counting 6
th
 from leo is capricorn) is Capricorn. 3

rd
 house is pices. Since no 

 planets in pices, we have to consider 5
th
 house/planet from jupitor. 5

th
 sign 

 from jupitor is Sagittarius and its lord is jupitor. So we have to consider  

from jup itself since no planets in Sagittarius according to section 1.Jupitor  

posited sign leo is panapara to atmakaraka sign and natural   

benefics jupitor,moon,venus,mercury transit in panapara houses to  

atmakaraka sign. So all the above factors leads to the birth of second progeny. 

Mother death(25-1-1993) 

According to  section 1, The stronger of 4
th
 lord Saturn and moon is Saturn .  

So planet in 4
th
 house from Saturn is moon itself. Since moon posited sign  

aquarius is panapara house to atmakaraka sign and transit malefic rahu/ketu 

 are in panapara houses and Kendra houses are posited with transit malefic  

planets. So all the above factors leads to demise of native mother. 

Brother death(7-7-2014) 

According to section 1, stronger between 3
rd

 lord Saturn and mars is mars 

(since mars is in dual sign). Considering planet in 3
rd

 house to mars is jupitor  

posited in leo sign. Since leo is panapara house to atmakaraka sign, natural  

malefics natal and transit rahu/ketu posited in kendras to atmakaraka sign. 

The above factors leads to death of younger brother. 

Good Luck 

Ω 


