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श्लॊ॥ दशा प्रबन्धॆन विचिंतयॆत ्दृढम ्

दृढॆतरं िाऽष्टकिर्ग र्ॊिरैः 
  दृढाऽदृढं यॊर्िशॆन चिंतयॆत ्

       इचत विधा जातक सकू्ष्म संग्रहः ॥ 

 

Dṛḍha karma can be Known by present Daśā 

Adṛḍhakarmā by Aṣṭakavarga-Gocāra [Transit ], 

Dṛḍhādṛḍhakarmā  by Yoga. 

Thus the micro level technique of the predictions. 

 

         All published articles will become automatically copyrighted to the 

Jaimini Bi-lingual Monthly eMagazine Telugu & English, unless otherwise 

stated. 
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సంపాదకీయం  

నమస్తే  ! ఈ సంచికలో శ్రీ సత్యారావు వ్ాాస్ిన రాజకీయ విశ్లేషణయ వ్ాాసం 
అందరినీ అలరిసతే ందని ఆశిసతే న్యాము. జ ైమిని విధయనంలో అందరూ ఇత్ోధిక 
కృషి చేయగలరని భావిసతే న్యాము. 

Sampathkumar57@gmail.com 

 

 

Swasti 

25-05-2018;                                                                             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* 

\ 

 



గొట్టు ముకకల  రాఘవభట్టు  [ కీీ||శ||  1704 ] 

విరచిత 

జాతకసార సంగీహమ్ { ఆయురాా య పరఛి్ేే దమ్} 

గత సంచిక తరువ్ాయి భాగం.................................... 
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53-दृष्टि दशा 
Drushti Dasa 

Sampath kumar .M 

श्लॊ॥अतः परं दृष्टि दशां ब्रवीमि सववत्र दृष्ट्य़ा पदतॊऽष्टप धीराः। 
द्रिुः परस्िाद्यदद खॆट यॊगःपूववस्य राशॆरष्टप हीनता स्यात॥्12-17 

पद्क्रिादॆवमिह प्रयॊज्या फलामन संम्यर्क्व वशाद्वदन्तत। 
शुभग्रहाणािष्टपसंयुतौ स्याद्यॊगस्तथा पापखगैष्टववनाशः॥ 18 

नीचॆ तथा भॊमगगहॆृ च ितृ्युं वदन्तत धीराः यवनाःपरत्र॥ 19 

Meaning- Now i will explain “Drushti Dasa” {Aspect Dasa}.In this  Dasa every 

Arudha sign will have the aspect, other signs are not.  

 For Example- Sampath Kumar.M; 8 Arudhas are like , as below mentioned.  

If Arudha Asc is = Capricorn 

2
nd

 Arudha is =Aries 

3
rd

 Arudha is=Virgo 

4
th

 Arudha is =Leo 

5
th

 Arudha is=Capricorn 

7
th

 Arudha is=Taurus 

9
th

 Arudha is=Aquarius  

10
th
 Arudha is=Aquarius 

11
th
 Arudha is=Scorpio   

These 8 signs are only have the aspect capability. Others are not. 

Aspected planet is stronger than , un-aspected planet. 

Dasa manner will be in “PadaKrama” 

Results will be predicted on the basis of benefic sign posited planets. 

If two or more benefic planets are joined in benefic signs, that Sign dasa will 

bestow the good results.Malefic planets will give loss and disappointment, 

debilitated planet and Rahu posited Sign will give death. 

 

 

Ω 

 



నరంేదా మోడ ీగార ిజాతక విశ్లేషణ ( 2019 లో రాజకయీ భవిషత్) 

(ఖటే్ దశ విదయనంలో) 
సత్యా రావు.ప ి

 

 

ప ై చకీం లో AK – SAT, AmK – VEN, BK – MON, MK – JUP (R),  PK – MAR, GK – 
MER, DK - SUN 

ఖేట్ దశ : 
ఖేట్ అంట్ ేఆకాశములో సంచరించత గీహము. అలాగని ఈ ఖేట్ దశ రవి, చందయా ద ి గీహ 
దశలుగా ఉండదత కానీ ఖటే్మునత ఆధయరం చసేతకొని అంట్ ే గీహానిా ఆధయరం చసేతకొని 
రాశిని నిరణయించి ఆ రాశి దశ నతంచి మిగిలిన తరువ్ాత రాశి దశలు వసాే యి అందత చేత 
గీహాని ఆధయరం చేసతకొని రాశి దశలు చపెపబడుతుంద ికా బట్టు  దీనిని ఖటే్ దశ అందతరు.   



ఈ ఖటే్దశ న్యలుగు రకములుగా చెపపబడుతుంది.   
1. రాశి చకీములో బలవంతుడెనై గీహము  
2. చందతాడు నతంచి  
3. ఆతమకారకుడు నతంచి 

4. బాహమ గీహము నతంచి  
ఈ ప  ై న్యలుగు విధయన్యలలో పాామాణికంగా తీసతకోవ్ాలిినధ ీ బలవంతుడెనై గీహము ఎ 
రాశిలో ఉంట్ాడో ఆ రాశి నతంచి ఈ ఖేట్ దశ పాారంభం అవుతుంద ి ఇద ి అనతభవంలో 
సరిపోతుంది. 
రాశి చకీములో సపే గీహాలలో ఏ గీహమ ైన సరే సవకే్షతాం గాని ఉచే స్ిేతి పొందినపుడు 
గాని ఆ గీహమున రాశి నతంచి ఖేట్ దశ పాారంభం అవుతుంద.ి ఒక వ్ళే జాతకుని జాతక 
చకీములో ఏ గీహము ఉచే స్ిితిలో లేఖ పోయిన సవక్షతేాం లేక  పోయిన అపుడు ఆత్యమ 
కారకుడు ఉనా రాశి నతంచి ఈ దశ పాారంభం అవునత. మిగిలిన పదాతిలు అంత 
అచరణయిమ కాదత. ఖటే్ దశలో దశ్ా శషము అన్ేట్టవంట్టది ఉండదత.  
బలమ ైన గీహ నిరణయం ఉచయేలో గాని సవకే్షతాంలోగాని  ఉంట్ ె ఆ రాశి నతంచి దశ 
మొదలవుతుంద ిఒక వ్ేళా ర ండు రాశులలో ర ండు గీహములో ఉచయేలో గాని సవకే్షతాం 
గాని ఉనాట్టే  అయిత్ ేఏ గీహము ఇతర గీహముత్ో కలస్ ిఉంట్ె ఆ గీహము బలవంతం 
అవుతుంది అపుడు చర, స్ిే ర, దివసవబావ రాశులునత అనతసరించి బలనిరణయం చయెాాలి. 
తరువ్ాత పాారంభ బేస్ ి రాశి అయిత్ ేతరువ్ాత దశలు కీమముగా వరుస్ిగాన్ే వచిేనత. 
ఓకే వ్ేళా సర ి రాశి అయిత్ ేతరువ్ాత   రాశి దశలు వ్ెనతకకు వచిేనత.  ఒక వ్ళేా ఏ 
గీహము ఉచే స్ిేతి లో లేక పోయిన సవకే్షతమాులో లేక పోయిన  ఆత్యమ కారకుడు 
ఎకకడునేదో అకకడ నతంచి కేట్ దశ పాారంభం అవుతుంది. 
వరేమాన ఖేట్ దశ రాశికి కోణ సేన్యలు 1, 5 9 లో గాని పాప సాి న్యలు 6, 8, 12 లో గాని 
గీహములు ఉంట్ె చయల శుభ ఫలిత్యలు ఇచతేనత.  కానీ వరేమాన ఖటే్ దశ రాశికి 12 లో 
రాహువు మాతాం మంచిది కాదత.  



ఈ చకీమునకు బుధతడు ఉచే స్ిితి సరి రాశి కావున ఖటే్ దశ పాారంభం కనా నతంచి, కనా 
స్ింహం కరాకట్కం మిధతనం వృషభం మేషం మీనం కుంబం మకరం ధనతసత వృశిేకం   
తుల ఇలా వ్ెనతకకు వచతేనత.  

దశ్ా కీమము: 
 

రాశి  ఆరంభం  సంవతిరం అంతం  
కనా 17-9-1950  +12 17-9-1962 
స్ింహ 17-9-1962 + 2 17-9-1964 

కరాకట్కం 17-9-1964 + 9 17-9-1973 

మిధతనం 17-9-1973 + 4 17-9-1977 

వృషభం 17-9-1977 +10 17-9-1987 

మేషం 17-9-1987 + 8 17-9-1995 

మీనం 17-9-1995 + 2 17-9-1997 

కుంబం   17-9-1997 +10 17-9-2007 

మకరం 17-9-2007 + 6 17-9-2013 

ధనతసతి 17-9-2013 + 3 17-9-2016 

వృశిేకం 17-9-2016 + 12 17-9-2028 

తుల  17-9-2028 +11 17-9-2039 

 

పాసతే తం జాతకునికి వృశిేక రాశి దశ జరుగుతుంది  - 17-9-2016 - 17-9-2028 వరకు. 
వృశిేకం - వృశిేకం 17-9-2016 + 1 17-9-2017 

             తుల  17-9-2017 + 1 17-9-2018 

వృశిేకం -  కనా  17-9-2018 + 1 17-9-2019 

             స్ింహం 17-9-2019 + 1 17-9-2020 

 



పాసతే తం జాతకునికి ఆరుడ లాగాాత్ దశమంలో శని శుకుీ లు (రాజాారుడయపతి)  అనగా 
AK + AmK కలస్ిఉనారు ఇద ిఒక రాజయోగము, పదవియోగము. 2019 ఎంనతకలుకు 
జాతకునికి వృశిేకం – కనా రాశి దశలో జాతకునికి పదవి యోగమున్యకు అవకాసం 
కలదత.  ఎందతకు  అనగా ఆరుడ లాగాాతు లగాది పతి లగాములో ఉండుట్ దయనకి 
ఏకాదశములో దయర కారకుడు  మరియు పద పాాపిే  కారకుడు DK రవి ఉండుట్ ఓక ే
యోగముగా చెపాప వచతే. కాబట్టు  ఈ జాతకుడు పాధయన మంతి ా అయియా  అవకాసము 
కలదత.  కాని పూరతే కాలము పదవిలో కొనసాగాలేరు     

 


