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Capítulo I – Quadrante 1

Rāśi Dṛṣṭi, Graha Dṛṣṭi, Argalā e Virodhārgalā
1.1.1. Os versos explicativos são agora iniciados.
1.1.2 – Os Signos do zodíaco aspectam aqueles de frente, enquanto que os Signos justapostos
não podem ser aspectados. [N.T. Isto é aplicável se a carta do Sul da Índia for utilizada]
1.1.3 – O aspecto dos planetas é o mesmo dos Signos em que eles estão estacionados.
1.1.4 – Os Signos/Planetas na 4ª, 2ª ou 11ª de um Signo (ou planeta) interferem em seus
assuntos (ou causam argalā)
1.1.5 – Signos/Planetas maléficos na 3ª casa de um Signo/Planeta também interferem em seus
assuntos (causam argalā)
1.1.6 – Signos/Planetas na 10ª, 12ª ou 3ª de um Signo/Planeta obstruem a argalā.
1.1.7 – A força da intervenção (argalā) e de sua obstrução (virodhārgalā) devem ser avaliadas
para determinar sua predominância. [N.T. Para força de Signos, veja Capítulo II, Quadrante
3]
1.1.8 – Os Signos/Planetas na 5ª casa causam intervenção que podem ser obstruídas por
Signos/Planetas na 9ª casa. [N.T. argalā da 5ª casa é secundária]
1.1.9 – No caso de Ketu (ou Signo ocupado por ele), a intervenção é contada na direção inversa.
Kaṭapayādi Vārga
Valor
Grupo
“Ka”
Grupo
“Ṭa”
Grupo
“Pa”
Grupo
“Ya”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

क

ख

ग

घ

ङ

च

छ

ज

झ

ञ

ट

ठ

ड

ढ

ण

त

थ

द

ध

न

प

फ

ब

भ

म

य

र

ऌ

व

श

ष

स

ह

N.T. Kaṭapayādi é um sistema de notação numérica que permite facilitar a lembrança de
números como palavras ou versos. Jaimini usou este sistema de numerologia para codificar o
número das casas e dos Signos em palavras. Neste sistema, as vogais em sanskrit tem valor
zero, e cada uma das consoantes Ka, Ta, Pa e Va (veja coluna nº 1) tem o valor número 1,
seguindo-se as outras colunas devidamente numeradas em 2, 3, 4 e assim por diante.
Forma de usar – escreva a palavra do stanza em script devanagari e remova os matras e letras
incompletas. O valor numérico das letras restantes deve ser escrito sequencialmente e o
número assim obtido deve ser invertido. Divida por 12. O restante dá o Signo/casa referido no
stanza.

Carakārakas (significadores temporários)
1.1.10 – O planeta que obtém a mais elevada longitude é o Ātma Kāraka dentre os sete ou oito
planetas neste esquema. [N.T. Jaimini e Parāśara utilizam 8 planetas, incluindo Rāhu].
1.1.11 – O AK (Ātmakāraka) indica o Iṣṭa Devatā e sua disposição indica escravidão ou
emancipação.
1.1.12 – O planeta obtendo a seguinte (2ª) mais elevada longitude, é chamado Amātyakāraka
(ministro, Amk).
1.1.13 – O planeta obtendo a seguinte (3ª) mais elevada longitude, é chamado Bhrātṛkāraka
(irmão, BK).
1.1.14 – O planeta obtendo a seguinte (4ª) mais elevada longitude, é chamado Mātṛkāraka (mãe,
MK).
1.1.15 – O planeta obtendo a seguinte (5ª) mais elevada longitude, é chamado Pitṛkāraka (pai,
Pik).
1.1.16 – O planeta obtendo a seguinte (6ª) mais elevada longitude, é chamado Putrakāraka
(filho, PK).
1.1.17 – O planeta obtendo a seguinte (7ª) mais elevada longitude, é chamado Gnātikāraka ou
Jñātikāraka (primo paterno, GK).[N.T. é um Carakāraka utilizado para Rivais, mas o
significado literal de Gnāti é primo paterno. Também escrito como Jñāti]
1.1.18 – O planeta obtendo a seguinte (8ª) mais elevada longitude, é chamado Dārākāraka
(esposa, DK).
1.1.19 – Alguns astrólogos têm adotado o esquema de sete planetas para os Carakārakas
(excluindo Rāhu), pelo qual MK e PK são misturados.
Sthirakārakas (significadores fixos)
1.1.20 – Marte é o significador natural para irmãos mais jovens, irmãs, cunhados, cunhadas e
mãe.
1.1.21 – Tios maternos, tias e todos os parentes maternos são significados por Mercúrio.
1.1.22 – Avós paternos (e parentes), marido (para carta de mulheres) e crianças são indicados
por Júpiter.
1.1.23 – Esposa (para uma carta masculina), pai e sogra, e avós maternos são estudados de
Vênus.
1.1.24 – A prosperidade e os males para irmãos mais velhos (e todos os mais velhos) são
examinados de Saturno.
Daśā (períodos dos Signos)
1.1.25-26 – A Daśā dos Signos são determinadas por contagem a partir de um Signo até o Signo
ocupado por seu Senhor. Esta contagem é zodiacal se os Signos forem impares, e inversa se os
Signos forem pares.
1.1.27 – Existem exceções. [N.T. Esta regra foi explicada por Parāśara]
1.1.28 – A contagem dá o período da Daśā dos Signos em anos.
1.1.29 – Cada Daśā tem 12 Antardaśā iguais dos doze Signos.

Āruḍha (imagem)
1.1.30 – O Āruḍha Pada (AL, ou Āruḍha do Lagna chamado de Pada Lagna) e de outros Signos,
são obtidos pela contagem de tantos Signos conforme o Senhor (daquele Signo) tem progredido
a partir do Ascendente. [N.T. Por exemplo, Lagna Áries e Marte em Virgem, são 6 Signos.
Então, conta-se mais seis Signos a partir de Virgem e o AL fica em Aquário.]
1.1.31 – Se o Senhor de um Signo está na 4ª dele, a 4ª casa se torna o Āruḍha.
1.1.32 – Se o Senhor de um Signo está na 7ª dele, a 10ª casa se torna o Āruḍha.
[N.T. Isto significa dizer que a 1ª casa e a 7ª nunca conterão o AL. Imagine o Lagneśa na 4ª
casa, então o AL, contando 4 casas daí, estaria na 7ª. Mas pelo Stanza acima, isso não pode
ser, então ele é colocado na 4ª casa mesmo. O mesmo vale se o Lagneśa estiver na casa 7,
então a sua imagem (AL) ficará na 10ª casa e não no Lagna.]
1.1.33 – Os Signos e Casas estão indicadas pelos valores fonéticos do alfabeto. [N.T. veja o
stanza 1.1.1]
1.1.34 – Isto não se aplica aos planetas.
1.1.35 – Horā (D-2), e outras divisões, devem ser estudadas dos textos padrões.

Capítulo I – Quadrante 2

Lagnāṃśa

1.2.1 – Os resultados pertencentes ao Svāṃśa são agora descritos. [N.T. entenda como Svāṃśa
o Lagnāṃśa, ou seja, o Lagna a partir do Navāṃśa. O Signo ocupado pelo AK é chamado
Kārakaṁśa na D-9]
1.2.2 – Áries Navāṃśa traz problemas com ratos, gatos etc.
1.2.3 – Touro Navāṃśa indica problemas (ou felicidade) de quadrúpedes.
1.2.4 – Gêmeos Navāṃśa indica problemas como coceira, infeções na pele e problemas com
peso.
1.2.5 – Câncer Navāṃśa indica problemas de água, doenças, hidrofobia e lepra.
1.2.6 – Leão Navāṃśa indica perigo de cães, tigres e outros grandes caninos.
1.2.7 – Virgem Navāṃśa indica problemas de fogo, problemas com peso, infecções na pele.
1.2.8 – Libra Navāṃśa indica problemas a partir de viagem e negócios.
1.2.9 – Escorpião Navāṃśa indica problemas de doenças de água, répteis, cobras, além de
indicar escassez de leite materno.
1.2.10 – Sagitário Navāṃśa indica perigo de acidentes e queda de lugares altos.
1.2.11 – Capricórnio Navāṃśa indica perigo de criaturas aquáticas, pássaros e espíritos, além de
problemas de pele e/ou desordens psíquicas.
1.2.12 – Aquário Navāṃśa indica construção de lagos, tanques, jardins, estradas, templos, etc.
1.2.13 – Peixes Navāṃśa indica cumpridores da lei, pessoas religiosas e corretas.
Planetas no Lagnāṃśa
1.2.14 – Sol no Svāṃśa faz o nativo um trabalhador político, aguçado, e bom em serviço social.
1.2.15 – Lua e Vênus no Svāṃśa dá todas as luxúrias da vida e produz um educador.
1.2.16 – Marte no Svāṃśa dá experiência e metalurgia ou em armas e guerra, ou em matérias
relacionadas ao fogo.
1.2.17 – Mercúrio no Svāṃśa dá perspicácia em negócios e produz habilidade em comércio ou
um tecelão, escultor, ou alguém bem versado em normas legais e sociais.
1.2.18 – Júpiter no Svāṃśa faz um Karma Yogī que irá se sobressair em qualquer campo devido
a sua inteligência, ou alguém interessado em filosofia e religião, ou um sacerdote.
1.2.19 – Vênus no Svāṃśa indica um oficial do governo ou político, ou uma pessoa passional
que é viril até cem anos.
1.2.20 – Saturno no Svāṃśa dá sucesso em qualquer linha de atividade e consequente fama.
1.2.21 – Rāhu no Svāṃśa produz um arqueiro ou um ladrão. Ele ganhará por engano ou talvez
seja capaz de manipular muitos venenos e químicas perigosas, medicinas etc., ou uma pessoa
expert em atividades de manufatura de metais.
1.2.22 – Ketu no Svāṃśa indica alguém que ganhar através de elefantes, ou pode ser um ladrão
ou um vigarista.
1.2.23 – Sol e Rāhu no Svāṃśa indica morte devido a veneno de cobra.
1.2.24 – Se um benéfico aspecta, isto não acontecerá.

1.2.25 – Se a combinação for aspectada ou conjunta por um benéfico, nativo se torna um doutor
que manipula drogas venenosas e cura aflições de venenos.
1.2.26 – Marte sozinho aspectando ou se juntando à combinação, indica uma pessoa que
queimará as casas dos outros.
1.2.27 – Vênus aspectando produz um bombeiro.
1.2.28 – Júpiter aspectando indica alguém que incendiará sua própria casa ou a de um vizinho.
1.2.29 – Gulika no Svāṃśa faz o nativo consumir veneno ou envenenar os outros.
1.2.30 – Lua aspectando ou se juntando a Gulika no Svāṃśa indica ladrão ou alguém que rouba
riqueza.
1.2.31 – Mercúrio aspectando/juntando a Gulika no Svāṃśa indica hidrocele e doenças
semelhantes das partes privadas.
1.2.32 – Ketu aspectando/juntando a Gulika no Svāṃśa indica uma perfuração do ouvido ou
outras doenças auditivas.
1.2.33 – Vênus se juntando ou aspectando Ketu no Svāṃśa produz ascetismo e tendências
religiosas. Ele pode ser iniciado em uma ordem religiosa.
1.2.34 – Ambos, Mercúrio e Saturno conjunto/aspectando Ketu no Svāṃśa indica impotência.
1.2.35 – Ambos, Mercúrio e Vênus aspectando Ketu indica uma pessoa mímica ou faladeira, ou
alguém que nasceu de uma serva, uma concubina.
1.2.36 – Saturno aspectando Vênus e Ketu no Svāṃśa produz um Tapasvi ou um servo.
1.2.37 – Saturno sozinho aspectando Ketu no Svāṃśa indica que o nativo é uma fraude e se
gaba de ser um Sanyasi.
Kārakāṃśa (Signo onde o AK está colocado)
1.2.38 – Se Sol e Vênus aspectam/conjuntam o Kārakāṁśa, serviço real (governo) é indicado.
1.2.39 –Mercúrio aspectando/conjunto a 10ª do Svāṃśa indica resultados como Saturno (veja
Stanza 1.2.20).
1.2.40 – Benéficos aspectando/conjuntando (a 10ª) produz fortunas estáveis.
1.2.41 – O Sol na 10ª do Kārakaṁśa aspectado por Júpiter produz um vaqueiro ou um leiteiro.
1.2.42 – Lua e Vênus se juntando/aspectando a 4ª do Svāṃśa dá um palácio residencial.
1.2.43 – Planetas exaltados na 4ª também dará uma grande residência.
1.2.44 – Se Saturno e Rāhu estiverem na 4ª, pedras e rochas são utilizadas (para construção da
residência).
1.2.45 – Marte e Ketu na 4ª indica uma casa de barro e tijolos.
1.2.46 – Júpiter na 4ª indica uma casa feita de madeira.
1.2.47 – Sol na 4ª indica uma casa de palha.
1.2.48 – Benéficos na 9ª do Svāṃśa faz uma pessoa justa, honesta e verdadeira, e devotada aos
professores e mais velhos.
1.2.49 – Maléficos associados com a 9ª produzem as qualidades opostas, como desonestidade,
infidelidade e iniquidade.
1.2.50 – Se Saturno e Rāhu estiverem na 9ª casa, o nativo atraiçoa seus mais velhos e
preceptores.
1.2.51 – Se Sol e Júpiter estão na 9ª casa, o nativo é um confidente (fiel) de seus mais velhos e
professores.
1.2.52 – Vênus ou Marte governando a 2ª casa do Svāṃśa produz paixão e relacionamentos
ilícitos.
1.2.53 – Vênus ou Marte juntando/aspectando a 2ª faz a pessoa passional até o fim da vida.
1.2.54 – Ketu associando com esta 2ª casa destrói a paixão.

1.2.55 – Júpiter se juntando/aspectando a 2ª casa, faz o nativo excessivamente passional e
sensual.
1.2.56 – Rahu juntando/aspectando a 2ª casa, faz o nativo destruir toda sua riqueza por conda de
sua natureza libidinosa e passional.
1.2.57 – Júpiter ou Lua na 7ª casa do Svāṃśa dá uma esposa de boa aparência.
1.2.58 – Rāhu na 7ª traz uma viúva no casamento.
1.2.59 – Saturno na 7ª traz um conjugue mais velho, ou religioso, ou de saúde pobre.
1.2.60 – Marte na 7ª indica uma esposa com membros deformados.
1.2.61 – Sol na 7ª indica que a esposa é favorecida e protegida pela família.
1.2.62 – Mercúrio na 7ª indica uma esposa talentosa e familiarizada nas finas artes.
1.2.63 – Se a Lua estiver na 4ª casa o primeiro encontro (com a mulher mencionada nos stanzas
anteriores) será em um local descoberto.
1.2.64 – Maléficos na 3ª indicam coragem e valor.
1.2.65 – Benéficos na 3ª indicam covardia.
1.2.66 – Maléficos na 3ª e 6ª fazem um bom fazendeiro ou alguém que vive da agricultura.
1.2.67 – Júpiter na 9ª indica um grande Senhor de terra, ou uma personalidade distinta.
1.2.68 – Benéficos na 12ª do Svāṃśa leva a alma para um mundo auspicioso depois da morte.
1.2.69 – Ketu na 12ª dá emancipação final à alma.
1.2.70 – Ketu na 4ª ou 12ª do Kārakāṃśa concede emancipação final.
1.2.71 – Maléficos nestes locais (4ª ou 12ª) negam a emancipação do ciclo de renascimentos.
1.2.72 – Sol e Ketu indicam um devoto de Śiva.
1.2.73 – Lua na 12ª mostra devoção para Gouri (consorte de Śiva) e a Divina Mãe.
1.2.74 – Vênus na 12ª mostra devoção Śrī Lakṣmī (consorte de Viṣṇu).
1.2.75 – Marte na 12ª mostra devoção para Skanda (Subramanya).
1.2.76 – Mercúrio ou Saturno na 12ª mostra devoção para o Senhor Viṣṇu.
1.2.77 – Júpiter na 12ª mostra devoção para Samba Śiva.
1.2.78 – Rāhu na 12ª mostra devoção para Tamasī (destruidora da escuridão) ou Durgā
(destruidora de todos os males).
1.2.79 – Ketu na 12ª casa mostra devoção para Gaṇapati ou Skanda.
1.2.80 – Saturno na 12ª em um Signo maléfico mostra inclinação para magia negra, adoração de
demônios e espíritos.
1.2.81 – Vênus na 12ª casa em um Signo maléfico dá semelhantes resultados.
1.2.82 – Estes resultados (religiosidade) também devem ser examinados a partir da 6ª casa do
Amātyakāraka (Amk).
Magia negra e branca
1.2.83 – Se dois maléficos estiverem em Trinos (1ª, 5ª ou 9ª casas), o nativo ganha experiencia
em mantras e conhecimentos ocultos.
1.2.84 – Maléficos em Trinos, quando aspectados por outros maléficos, dá experiencia em
magia negra.
1.2.85 – Maléficos em Trinos quando aspectados por benéficos dá experiencia em magia branca.
1.2.86 – A Lua no Svāṃśa, aspectada por Vênus, dá habilidade para lidar com líquidos e
químicas.
1.2.87 – Mercúrio aspectando a Lua no Svāṃśa produz um médico, ou dá trabalho relacionado à
medicina.
1.2.88 – Lua na 4ª do Svāṃśa, aspectada por Vênus, indica leucoderma, ou mesmo lepra.
1.2.89 – Se Marte aspecta a Lua na 4ª, lepra branca será causada.
1.2.90 – Ketu aspectando a Lua na 4ª, indica lepra azulada.

1.2.91 – Se Rāhu e Marte estiverem na 4ª ou na 5ª do Svāṃśa, tuberculose é indicado.
1.2.92 – Se a Lua também aspecta ou se junta a esta combinação, a doença é certa de ocorrer.
1.2.93 – Marte junto na 4ª ou 5ª do Svāṃśa indica bolhas, úlceras, cortes ou gangrena.
1.2.94 – Ketu na 4ª ou 5ª do Svāṃśa indica doenças glandulares (como tireoide) ou doenças de
água como disenteria, tifoide etc.
1.2.95 – Rāhu e Gulika na 4ª ou 5ª indica aflições de venenos perigosos.
1.2.96 – Saturno sozinho na 5ª casa produz um arqueiro.
1.2.97 – Ketu sozinho na 5ª casa dá habilidades para fazer relógios (habilidade para engenharia
e eletrônicos).
1.2.98 – Mercúrio sozinho na 5ª indica um asceta, membro de uma ordem religiosa ou alguém
que usa uma vara de caminhar.
1.2.99 – Rāhu sozinho na 5ª indica um metalúrgico, ou engenheiro.
1.2.100 – Sol sozinho na 5ª indica um esgrimista (alguém que manipula arma branca).
1.2.101 – Marte sozinho na 5ª indica um lanceiro (alguém que usa lança)
1.2.102 – Um excelente autor é indicado pela presença de Lua e Júpiter no Svāṃśa ou na 5ª
dele.
1.2.103 – Vênus na 1ª ou 5ª casa também indica um autor, mas de menor capacidade.
1.2.104 – Mercúrio na 1ª ou na 5ª também indica um autor, mas de menor capacidade.
1.2.105 – Vênus no Svāṃśa ou na 5ª indica um poeta, um orador eloquente, ou um critico
inteligente e bem informado.
1.2.106 – Júpiter no Svāṃśa ou na 5ª indica um gênio que possui conhecimento em vários
ramos e um grande autor.
1.2.107 – Contudo, tal posição de Júpiter (na 1ª ou na 5ª), não dá eloquência.
1.2.108 – Contudo, tal posição de Júpiter (na 1ª ou na 5ª), indica um gramático, conhecimento
de escrituras religiosas, e um filósofo e Vedanta.
1.2.109 – Saturno (na 1ª ou na 5ª) faz um homem nervoso em assembleia, ou um recolhido
(tímido).
1.2.110 – Mercúrio (na 1ª ou na 5ª) indica um mimamsaka, ou envolvimento em interpretação
de textos e literatura.
1.2.111 – Marte na (na 1ª ou na 5ª) indica um lógico (matemática e afins).
1.2.112 – A Lua (na 1ª ou na 5ª) dá conhecimento de Sāṃkhya e filosofia yoguica, além de
história (retoricas e músicas) ou produz um cantor.
1.2.113 – Sol na 1ª ou na 5ª dá conhecimento dos Vedas e da Bhagavad-Gītā.
1.2.114 – Ketu na 1ª ou na 5ª dá habilidade matemática.
1.2.115 – Júpiter se juntando ou aspectando os planetas acima na 1ª ou na 5ª dá todos os tipos de
conhecimento, tanto tradicional quanto moderno, e proficiência em pelo menos um ramo.
1.2.116 – Os resultados (destes stanzas 102 a 115) são também aplicáveis à 2ª casa.
1.2.117 – Alguns astrólogos opinam que os stanzas (102 a 115) também são aplicáveis à 3ª casa.
1.2.118 – Ketu na 2ª casa aspectado por maléficos produz gagueira e outros defeitos de discurso.
1.2.119 – Maléficos simultaneamente na 2ª e 8ª casas do Lagna, AL e Svāṃśa causa
Kemadruma Yoga (total pobreza).
1.2.120 – Se a Lua aspecta (a 2ª e 8ª casas com maléficos) pobreza extrema é causada.
1.2.121 – Os resultados irão se manifestar durante as Daśās dos Signos (ou planetas)
concernentes.

Capítulo I – Quadrante 3

Sobre o Āruḍha Lagna
1.3.1 – Os resultados do Āruḍha Lagna (AL) são agora enunciados.
1.3.2 – Um planeta conjunto/aspectando a 11ª casa do AL é o prenúncio de prosperidade (indica
a fonte de enriquecimento).
1.3.3 – Benéficos indicam ganhos através de meios justos ou aceitáveis métodos legais.
1.3.4 – Maléficos indicam ganhos através de meios questionáveis e ilegais.
1.3.5 – Exaltação, colocação no próprio Signo etc., do planeta deve ser considerado.
1.3.6 – Planetas conjuntando ou aspectando a 12ª casa do AL causa perdas e gastos.
1.3.7 – Sol, Rāhu e Vênus influenciando a 12ª casa mostram perdas e gastos devido ao rei
(governo).
1.3.8 – Se a Lua também aspecta a 12ª casa (com Sol, Vênus ou Rāhu), estas perdas certamente
se acumularão.
1.3.9 – Mercúrio aspectando ou conjuntando a 12ª indica perdas através de litígios, ou devido a
primos e outros parentes.
1.3.10 – Júpiter aspectando ou conjuntando a 12ª mostra gasto por conta de multas, pedágios
etc.
1.3.11 – Marte ou Saturno aspectando ou conjuntando a 12ª mostra perdas através de irmãos
mais jovens ou mais velhos, respectivamente.
1.3.12 – As fontes de gastos (no stanza 7) indicará as fontes de ganhos se tais planetas estiverem
na 11ª casa.
1.3.13 – Rāhu ou Ketu na 7ª do AL indica doenças no estômago.
1.3.14 – Ketu na 2ª do AL indica cabelos brancos prematuros ou um pênis longo.
1.3.15 – Lua, Júpiter ou Vênus na 2ª causam prosperidade e riqueza.
1.3.16 – Exaltados planetas na 2ª trazem riqueza e prosperidade.
1.3.17 – Os Stanzas pertencentes ao Svāṃśa (Capítulo I, Quadrante 2) também se aplicam ao
AL.
1.3.18 – O Darapada (A7) em um Quadrante ou Trino (1ª, 5ª 9ª) do AL traz as bênçãos de Śrī
Devī (prosperidade).
1.3.19 – Se o Darapada estiver em outra casa, o nativo é um não afortunado.
1.3.20 – O Darapada em um Quadrante ou Trino do AL indica harmonia marital e
compatibilidade física.
1.3.21 – O Darapada na 6ª, 8ª ou 12ª casas do AL faz o casal disposto em inimizada um ao
outro.
1.3.22 – Boa fortuna deve ser deduzida se o Lagna ou a 7ª tiver Argalā não obstruída.
1.3.23 – Benéficos causando Argalā não obstruídas sobre o Lagna ou sobre a 7ª dão riqueza e
prosperidade.
1.3.24 – Lagna (Asc), Hora Lagna (HL) e Ghatika Lagna (GL) aspectado (ou conjunto) por um
planeta produz Rāja Yoga.
1.3.25 – O aspecto ou conjunção do planeta (no stanza acima) deve estar na 1ª ou 7ª casa
(contados do Lagna, HL ou GL) e devem ocorrer no Rāśi, Navāṃśa ou no Drekkana.

1.3.26 – Se um ou dois dentre Lagna, HL ou GL, ou a 7ª casa não estiverem aspectados pelo
planeta (Yogada), o Rāja Yoga é reduzido proporcionalmente.
1.3.27 – As regras acima de dedução é aplicável para avaliação dos Rāja Yogas no Navāṃśa ou
no Drekkana.
1.3.28 – Se a Lua estiver aspectada ou conjunta por Vênus, ou se Vênus estiver na 3ª/11ª da
Lua, Vāhana Yoga é formado. [N.T. este yoga indica veículos e a qualidade, forma e tamanho
devem ser visto da força destes planetas e dos Signos que os influenciam]
1.3.29 – Marte, Vênus e Ketu em mútuo aspecto, ou conjuntando a 3ª/11ª do AL formam
Vaitanika Yoga. [N.T. luxúrias e vantagens recebidas sob insígnias reais. Vaitania é um
guarda-chuva que se carrega sobre símbolos religiosos.]
1.3.30 – Se o 2º, 4º, 5º, 8º ou 9º Bhavas do AL estiverem conjuntos por benéficos, isto resulta
em Rāja Yoga.
1.3.31 – Maléficos na 3ª e 6ª do AL dá semelhantes resultados.
1.3.32 – Rāja Yogas são indicados por planetas a partir do Senhor do AL ou de sua 7ª (de modo
semelhante ao stanza acima)
1.3.33 – Planetas misturados (maléficos e benéficos) reduzem o Raja Yoga.
1.3.34 – Se Maléficos estiverem no 2º, 4º, 5º, 8º ou 9º Bhavas conforme benéficos estão no 3º e
6º Bhavas, pobreza é indicada.
1.3.35 – Se Júpiter, Vênus ou a Lua estão presentes na 5ª ou 7ª casa do AL, do Paka AL ou Paka
Āruḍha Saptama, o nativo se torna um emissário do Governo, uma autoridade política.
1.3.36 – Se maléficos estiverem na 3ª e 6ª, o nativo se junta às forças armadas.
1.3.37 –S o Senhor da 1ª casa (do Lagna ou AK) estiver na 3ª ou 6ª casas, ou se os Senhores da
3ª ou da 6ª casa aspecta a 1ª casa, ou se o Senhor da 5ª casa aspecta a 1ª casa, o nativo aspira por
conhecimento (e é inteligente).
1.3.38 – Se o Senhor da 4ª aspecta o Lagna, o nativo é feliz e contente.
1.3.39 – Se o Senhor da 8ª casa aspecta o Lagna, o nativo é indigente.
1.3.40 – Se o Senhor da 12ª casa aspecta o Lagna, o nativo é um perdulário.
1.3.41 – O aspecto do Senhor do Lagna sobre o Lagna assegura felicidade física.
1.3.42 – Contado do Lagna ou do AL, se igual número de planetas estiverem e qualquer dos
seguintes pares de casas (2 e 12, 5 e 9, 8 e 6, 3 e 11, 4 e 10), Bandhana Yoga é formado. [N.T.
indica prisão]
1.3.43 – Se benéficos aspectam o Bandhana Yoga, os problemas são temporários, enquanto
maléficos indicam punição como espancamento e cadeia. [N.T. Júpiter indica confinamento
por samadhi ou votos de silêncio, maunavrata; Vênus indica que o nativo pode escapar da
prisão; Saturno ou Rāhu mostram reclusão física e espancamento; Marte mostra uso de
punhal; Saturno indica períodos prolongados de dor; Rāhu mostra usto de misturas,
químicas e engenhocas de tortura durante o período de reclusão].
1.3.44 – Vênus e Gaunapada (UL) aspectado ou conjunto por Rahu e Sol causam cegueira.
1.3.45 – Vênus e a Lua, quer juntos ou independentemente, aspectando ou conjuntando a 1ª ou
4ª casa dá vários luxos e parafernálias geralmente em realeza.

Capítulo I – Quadrante IV

1.4.1 – O Āruḍha da 12ª casa (contado zodiacalmente) é o Upapada (UL).
1.4.2 – Se a 2ª do UL tem aspectos ou conjunções de maléficos, o nativo perde sua esposa ou
renuncia ao mundo.
1.4.3 – O Sol não é um maléfico para questões relativas ao UL.
1.4.4 – Se a 2ª do UL tem conjunção/aspecto de benéfico, Pravrajya/perda de esposa pode não
ocorrer.
1.4.5 – Se o planeta na 2ª estiver debilitado, ocorre a destruição da esposa.
1.4.6 – Se o planeta nesta 2ª estiver exaltado, haverá muitas esposas (ou a esposa terá vida
longa).
1.4.7 – Se Gêmeos estiver na 2ª do UL, o nativo terá muitas esposas.
1.4.8 – Se a 2ª do UL estiver conjunta por seu Senhor, ou seu Senhor estiver colocado em seu
próprio Signo, ou em exaltação, perda de esposa, se a todos, será somente em idade avançada.
1.4.9 – Se o Senhor do UL estiver exaltado, esposa vem de uma classe superior.
1.4.10 – Se o Senhor do UL estiver debilitado, a esposa vem de uma classe inferior.
1.4.11 – Se benéficos se juntam ao UL, a esposa é bela/o marido é belo.
1.4.12 – Se o 2º do UL tem a conjunção de Rāhu e Saturno, o nativo pode perder ou abandonar
sua esposa devido a escândalo.
1.4.13 – Se a 2ª tem a conjunção de Vênus e Ketu, complicações/desordem de sangue são
previstos.
1.4.14 – Mercúrio e Ketu se juntando na 2ª indica decadência dos ossos, ou quebra de ossos da
esposa em acidentes etc.
1.4.15 – Saturno, Rāhu e Sol na 2ª dá febre perigosa para a esposa.
1.4.16 – Mercúrio na 2ª com Ketu indicará uma esposa corpulenta.
1.4.17 – Se a 2ª do UL é um Signo de Mercúrio com Saturno ou Marte nele, problemas nasais
são indicados para a esposa.
1.4.18 – Se a 2ª do UL for um Signo de Marte com Marte ou Saturno nele, a esposa terá
semelhantes problemas nasais.
1.4.19 – Júpiter e Saturno associados com a 2ª do UL mostra complicações no ouvido ou
desordens nervosas da esposa.
1.4.20 – Júpiter e Rāhu na 2ª do UL indica problemas dentais da esposa.
1.4.21 – Saturno e Rāhu na 2ª do UL em Aquário ou Peixes, indica coxeadura e flatulência,
respectivamente, para a esposa.
1.4.22 – Benéficos aspectos sobre as conjunções dados nos stanzas anteriores, atenuam os
resultados negativos.
Saptāṃśa – Carta D-7
1.4.23 – Os resultados dos planetas e Signos no Saptāṃśa serão explicados.
1.4.24 – Mercúrio, Saturno ou Vênus no Saptāṃśa Lagna negam felicidade de filhos.
1.4.25 – Sol, Rāhu e Júpiter na 9ª indicarão muitos filhos.
1.4.26 – Lua na 9ª dá um filho.

1.4.27 – Se ambos planetas doadores de filhos (Sol, Rāhu, Júpiter e Lua) e aqueles que negam
filhos (Mercúrio, Saturno e Vênus) estiverem presentes, um filho nasce depois de algum atraso.
1.4.28 – Marte e Saturno na 9ª casa indicam um Dattaputtra (ou seja, filho através de um
parente/ou enteado etc)
1.4.29 – A 9ª em um Signo ímpar indica muitos filhos.
1.4.30 – A 9ª em um Signo par indica poucos filhos.
1.4.31 – Movendo na ordem inversa, em Manduka Gati, a partir da 9ª, os Senhores dos Signos
indicarão a criança específica.
Sobre Irmãos
1.4.32 – Saturno ou Rāhu na 3ª ou 11ª casa causa perda de co-nascidos (irmãos mais jovens ou
mais velhos).
1.4.33 – Vênus na 3ª/11ª casa causa perda de co-nascidos.
1.4.34 – Semelhantes resultados acontecem quando Vênus aspecta o UL ou a 8ª dele.
1.4.35 – Marte, Júpiter, Lua ou Mercúrio (na 3ª/11ª) dá muitos co-nascidos.
1.4.36 – Saturno e Marte aspectando a 3ª/11ª destrói os co-nascidos.
1.4.37 – Se Saturno aspecta somente o UL, co-nascidos da esposa serão perdidos.
1.4.38 – Ketu nos locais acima (3ª/11ª) dá muitas irmãs.
Sobre a Aparência, Atributos Físicos
1.4.39 – Rāhu na 2ª do Senhor do 7º Signo a partir do UL, mostra que o nativo terá uma
dentição grotesca.
1.4.40 – Ketu na 2ª do Senhor do 7º Signo a partir do UL, causa gagueira no nativo.
1.4.41 – Saturno na 2ª do Senhor do 7º Signo a partir do UL, dá uma face feia e repulsiva.
1.4.42 – A complexão do nativo é visto a partir do Lagnāṃśa (Lagna na D-9) conforme loiro,
azul, preta, amarelada ou amarronzada. [N.T. Júpiter e Lua são loiros, Mercúrio e Saturno são
azuis escuros, Vênus é amarelado, enquanto Sol e Marte são marrom dourados. O planeta no
Lagnāṃśa ou seu Senhor determina a complexão.]
1.4.43 – A deidade que o nativo irá adorar é vista do Bhrātṛkāraka (BK).
1.4.44 – Se somente maléficos influenciam o Navāṃśa Lagna, a criança é ilegítima.
1.4.45 – Se, contudo, o Navāṃśa Lagna é um maléfico, o nativo não é ilegítimo.
1.4.46 – Rāhu e Saturno no Navāṃśa Lagna confirma filho ilegítimo.
1.4.47 – Outros Maléficos além de Rāhu e Saturno no Navāṃśa Lagna cancelam a
ilegitimidade.
1.4.48 – Se os Maléficos estiverem em um benéfico Navāṃśa Lagna haverá muita conversa
sobre a ilegitimidade do nascimento, mas o nativo será legítimo.
1.4.49 – Dois planetas no Svāṃśa faz a pessoa líder de sua comunidade.

Capítulo II – Quadrante 1

Julgamento da Longevidade
2.1.1 – Longevidade é estimada a partir dos Senhores do Lagna e da 8ª casa.
2.1.2 – Se os Senhores da 1ª e 8ª casa estiverem, ambos, em Signos móveis, ou se um estiver em
Signo Fixo e outro em Signo Dual, vida longa é indicada.
2.1.3 – Se os Senhores da 1ª e 8ª estiverem, ambos, em Signos duais, ou se um estiver em um
Signo Fixo e o outro em Signo Móvel, vida média é indicada.
2.1.4 – Se os Senhores da 1ª e 8ª estiverem, ambos, em Signos fixos, ou se um estiver em Signo
Dual e o outro em Signo Móvel, vida curta é indicada.
Vida Longa (72-108 anos)
Móvel + Móvel
Fixo + Dual

Vida Média (36-72 anos)
Dual + Dual
Fixo + Móvel

Vida Curta (0-36anos)
Fixo + Fixo
Dual + Móvel

2.1.5 – Estas regras devem ser aplicadas para os Signos ocupados pela Lua e Saturno.
2.1.6 – Os Signos ocupados pelo Lagna e Horā Lagna formam o 3º par.
2.1.7 – Se dois dos três pares indicam idêntica expectativa de vida, a longevidade em questão
deve ser declarada. [N.T. Os três pares são Senhores da 1ª e 8ª casa; Saturno e Lua; e Lagna e
Horā Lagna.]
2.1.8 – Se a expectativa de vida indicada por todos os três pares forem diferentes, o indicado
pelo par Lagna e Horā Lagna prevalecerá.
2.1.9 – Se, contudo, a Lua estiver no Lagna ou na 7ª casa, a longevidade indicada pelo par LuaSaturno deve prevalecer.
2.1.10 – Saturno, dentre o par final determinando longevidade, resulta na redução da expectativa
de vida.
2.1.11 – Alguns opinam que o inverso é verdadeiro para associação de Saturno.
2.1.12 – Contudo, a redução da expectativa de vida não ocorrerá se Saturno estiver em seu
próprio Signo ou em exaltação.
2.1.13 – Somente se Saturno estiver aspectado ou conjunto por maléficos causará redução na
longevidade.
2.1.14 – Júpiter, sozinho ou não aflito, no ascendente ou na 7ª causa resulta em aumento de
expectativa de vida.
2.1.15 – Durante o Navaṃśa Daśā de um Signo em particular, se seu Dvāra (porta) e Bāhya
(exterior) estiverem em Signos maléficos, ou afligidos por maléficos, a morte é indicada. [N.T.
A própria Daśā é a porta (Dvāra), enquanto Bāhya é obtido pela contagem dos Signos de
Dvāra até o Lagna. Por exemplo, Aquário no Lagna e Gêmeos é a Daśā. Do Lagna até
Gêmeos temos 5 Signos, de Gêmeos até Libra outros 5 Signos. Então Libra é Bāhya.]
2.1.16 – Se benéficos governam/aspectam o Dvāra e Bāhya Rāśis, a morte pode não ocorrer.
2.1.17 – Se o Senhor da 8ª estiver exaltada um Navaṃśa Daśā é obtido.
2.1.18 – O Navaṃśa Daśā do Signo tendo o AL, ou seu Senhor, ou o Senhor da 8ª, ou o Senhor
do Lagna, ou seus Trinos, infligirá a morte.

2.1.19 – A partir do mais forte entre os Senhores do Lagna e 7ª casa, o Senhor da 8ª colocado
em um Kendra (1, 4, 7, 10), Pānapara (2, 5, 8 e 11) e Apoklimas (3, 6, 9 e 12) indicam vida
longa, média e curta, respectivamente.
2.1.20 – Se o AK estiver na 7ª ou 9ª casa do Lagna, a expectativa de vida indicada é invertida.
[N.T. Se nos métodos anteriores para cálculo, a vida é calculada como longa, se o AK estiver
na 7ª ou 9ª, então será média; se for média, então será curta.]
Kashya Hrasa, Kashya Vriddhi
2.1.21 – Para estimar Ayur Yoga, o mais forte dentre o Lagna e 7ª casa deve ser acertado.
2.1.22 – O Senhor da 8ª na 10ª, 7ª ou 4ª indicam expectativa de vida média.
2.1.23 – Maléficos na 1ª e 7ª, ou na 2ª e 12ª, ou na 5ª e 9ª do Lagna, causam Kaksha Hrasa, a
redução da longevidade.
2.1.24 – Semelhantemente estimado a partir do AK.
2.1.25 – Se o Senhor do Lagna estiver em um Signo maléfico, outro que não o seu Signo de
exaltação, ou debilitado, ou tendo associação com maléfico, a redução da longevidade ocorre.
2.1.26 – Se ao contrário, isto causa Rasi Vriddhi, ou aumento de longevidade.
2.1.27 – Júpiter nos locais acima mencionados, causa aumento da expectativa de vida.
2.1.28 – A Lua cheia ou Vênus nos locais acima mencionados causam Rasi Vriddhi (aumento
da longevidade).
2.1.29 – Saturno nos locais acima mencionados causa Rasi Hrasa, diminuição da longevidade.
2.1.30 – A morte ocorre no particular Khanda (divisão da longevidade) como por Sthira Daśā.
2.1.31 – A morte certamente ocorrerá na Daśā da 2ª casa.
2.1.32 – O Signo (na divisão da longevidade) que está encurralado por maléficos, sendo a 2ª e
12ª dele, ou que tem maléficos em Trinos, ou que tem maléficos na 8ª e 12ª dele, pode infligir a
morte.
2.1.33 – O Senhor de um Signo (na divisão da longevidade), se aspectado por uma Lua fraca e
por Vênus, pode infligir morte durante a Daśā de seu Signo. [N.T. o próprio Signo aspectado
pela Lua e Vênus também pode infligir morte].
2.1.34 – Durante a Daśā (do Signo que inflige morte) a morte ocorre na Antardaśā dos Signos
aspectando o Signo Navaṃśa ocupado pelo Senhor da 8ª dele.
Rudra Graha
2.1.35 – O mais forte dos Senhores da 8ª ou da 7ª casa contados do Lagna, é Rudra, o
destruidor.
2.1.36 – Dentre os dois Senhores, maléficas associações e aspectos pode fazer o mais fraco
Rudra.
2.1.37 – Rudra, se aspectado por benéficos, indica morte no último Śūla Daśā (shoola dasa)
2.1.38 – Semelhantemente, benéficos conjuntos a Rudra, aumentam a vida até o último dos três
Śūla Daśā.
2.1.39 – Maléficos, outros que não Sol, conjuntando a Rudra, indicam o contrário. [N.T. Sol
não é considerado maléfico em relação à morte, mokṣa e casamento].
2.1.40 – Saturno, Marte e Lua aspectando Rudra Graha, sem qualquer conjunções benéficas, ou
somente maléficos conjuntos a Rudra Graha, ou benéficos aspectando Rudra Graha, indicam
morte no 2º Śūla Daśā.
2.1.41 – Śūla Daśā deve ser examinado no Śūla Daśā e Antardaśā.
2.1.42 – O Rāśi com Rudra Graha nele pode infligir morte.

2.1.43 – O Rāśi com Rudra na 12ª certamente infligirá morte.
2.1.44 – Rudra Graha na 8ª indica morte na Antardaśā do Rudra Rāśi.
2.1.45 – Dependendo da longevidade (curta, média ou longa), a morte ocorrerá nas Daśās da 1ª,
2ª ou 3ª Śūla.
2.1.46 – O Senhor da 8ª do AK é chamado Maheśvara.
Maheśvara Graha
2.1.47 – Se o Senhor da 8ª do AK estiver exaltado ou em seu próprio Signo, o Senhor da 8ª/12ª
dele, o que for mais forte, torna-se o Maheśvara.
2.1.48 – Se Rāhu ou Ketu se tornam Maheśvara, ou se Rāhu ou Ketu estiverem na 1ª/8ª do AK,
o 6º planeta, ou 6º Senhor, respectivamente, torna-se Maheśvara.
Brahmā Graha
2.1.49 – A partir do mais forte do Lagna ou 7ª casa, o mais forte dos Senhores da 6ª, 8ª e 12ª, se
colocados em Signo visível impar é Brahmā.
2.1.50 – Se Saturno, Rāhu ou Ketu se tornam Brahmā, então o 6º planeta (contado na ordem dos
dias da semana), torna-se Brahmā.
2.1.51 – Se mais do que um planeta está qualificado para ser Brahmā, aquele com mais elevada
longitude (no Signo) se torna Brahmā.
2.1.52 – A longitude de Rāhu é contada do fim do Signo. [N.T. Isto é, se ele estiver no início de
um Signo, é mais elevado em longitude; se estiver no final, é menos elevado].
2.1.53 – Se o Senhor do 8º do AK estiver na própria 8ª, ele é qualificado para ser Brahmā.
2.1.54 – Se dois ou mais planetas reivindicam ser Brahmā, o mais forte deve ser tomado.
2.1.55 – Longevidade se estende de Brahmā para Maheśvara. [N.T. A longevidade se estende
da Daśā do Signo ocupado por Brahmā ao Signo ocupado por Maheśvara].
2.1.56 – Durante a Brahmā Daśā do Signo que contém Maheśvara, a Antardaśā será de um
Signo em Trinos ao Signo ocupado pelo Senhor da 8ª de Maheśvara. [N.T. para infligir morte]
2.1.57 – O mais forte dos Senhores da 3ª, 6ª, 8ª e 12ª casas do AK, ou Lagna, torna-se o Māraka
(assassino).
2.1.58 – Geralmente o Senhor da 6ª é o infligidor de morte.
2.1.59 – A Daśā do Signo ocupado/aspectado (ou em Trinos) para o infligidor de morte supre o
último período de vida.
2.1.60 – A Antardaśā deve ser dos Signos na 6ª, 7ª, 8ª ou 12ª a partir do infligidor de morte na
Daśā do Signo.

Capítulo II – Quadrante 2

Significadores dos Pais
2.2.1 – O mais forte entre Sol e Vênus é o significador do pai.
2.2.2 – O mais forte entre Lua e Marte é o significador da mãe.
2.2.3 – O mais fraco (dentre os dois dos stanzas anteriores) será o significador se tiver aspectos
maléficos. [N.T. veja Capítulo 2, Quadrante 3 para determinar as fontes de força].
2.2.4 – O mais forte significador, se aspectado por benéficos, indicam a negação dos pais em
seu shoola dasa.
2.2.5 – O mais forte dos Senhores da 8ª (dos significadores acima, ou suas 7ª casa) também
causam a morte dos pais.
2.2.6 – Prediga a morte pela Śūla Daśā do planeta Rudra.
2.2.7 – Longevidade predita requer uma inteligente aplicação dos princípios enunciados.
2.2.8 – Se Sol e Mercúrio conjuntam, o Signos que os dispõem, ou a 12ª, 3ª ou 5ª dele, causará a
morte do pai. [N.T. Sol deve ser o significador fixo para pai, ao invés de Vênus].
2.2.9 – Se somente maléficos, outros que não o Sol, aspectam o significador de pais, os pais
morrem dentro de 12 anos.
Significadores para conjugue, irmãos, irmãs e filhos
2.2.10 – A esposa morre na Śūla Daśā de Júpiter.
2.2.11 – Semelhantemente a morte de outros parentes devem ser preditas em suas Śūla Daśās.
2.2.12 – Maléficos conjuntando/aspectando a 3ª casa do significador indica uma morte
dolorosa/terrível.
2.2.13 – Benéficos conjuntando/aspectando a 3ª casa do significador indica uma morte sem
dor/fácil.
2.2.14 – Ambos, benéficos e maléficos, influenciando a 3ª casa do significador indicam
resultados mistos.
2.2.15 – O Sol (influenciando a 3ª casa) causa morte devido ao rei (governo).
2.2.16 – A Lua (influenciando a 3ª casa) causa morte por tuberculose (ou outras complicações
no peito).
2.2.17 – Marte (influenciando a 3ª casa) causa morte de armas (cortes, cirurgias), fogo, armas,
incêndio etc.
2.2.18 – Saturno (influenciando a 3ª casa) mostra flatulência, indigestão e outras doenças
relacionadas como causa da morte. [N.T. alimento envenenado, veneno também são
significados por Saturno].
2.2.19 – Saturno e Mandi (influenciando a 3ª casa) indicam picada de cobra, veneno, água e
dependência/servidão como causa da morte.
2.2.20 – Ketu (influenciando a 3ª casa) causa morte por meio de varíola e outras doenças
contagiosas, ou tifoide e outras doenças da água.
2.2.21 – Lua e Mandi (influenciando a 3ª casa) mostram asfixia do sistema digestivo, esôfago
ou alimento envenenado.

2.2.22 – Júpiter (influenciando a 3ª casa) mostra vômitos e falta de capacidade de se alimentar
como causa da morte.
2.2.23 – Vênus (influenciando a 3ª casa) causa morte por problemas urinários, danos nos rins.
2.2.24 – Muitos planetas indicam resultados misturados.
2.2.25 – Se a Lua conjunta/aspecta os planetas acima na 3ª casa, a causa da morte indicada
certamente irá se concretizar.
2.2.26 – Benéficos ou um Signo benéfico na 3ª casa mostra um local agradável na morte.[N.T.
O Signo determina o local da morte, enquanto os planetas indicam a arma da morte].
2.2.27 – Maléficos ou um Signo maléfico na 3ª casa mostra um local desagradável na morte.
2.2.28 – Júpiter ou Vênus na 3ª casa indica que o nativo estará consciente no momento da
morte.
2.2.29 – Outros planetas além de Júpiter ou Vênus, indicam o contrário.
2.2.30 – Se Saturno e Rāhu ou Ketu conjuntam nos hemisférios a partir da 1ª ou 12ª casa, o
nativo não realizará os últimos ritos de seus pais.
2.2.31 – Se a combinação acima estiver em qualquer uma das primeiras seis casas do Lagna, os
últimos ritos da mãe não serão realizados.
2.2.32 – Se a combinação estiver em qualquer uma das seis casas a partir da 7ª casa, os últimos
ritos do pai não serão realizados.

Capítulo II – Quadrante 3

Início das Daśās
2.3.1 – Quando o Lagna (Ascendente) estiver em um Signo ímpar, a Daśā do Navaṃśa iniciará
a partir dele.
2.3.2 – Quando o Lagna estiver em um Signo par, a Daśā do Navaṃśa iniciará a partir do Signo
Ādarśa. [N.T. o Signo Ādarśa é o outro Signo governado pelo Senhor do Ascendente. Por
eemplo, se for Touro, o outro é Libra; se for Câncer, o outro é Aquário etc. Ādarśa significa
“espelho”, ou seja, onde nos olhamos de frente, significando o outro no lado oposto. Isto fica
mais evidente quando visualizamos os Signos no modelo Sul Regular da Índia. Todos os
Signos têm seus opostos].
Sthira Daśā
2.3.3 –Sthira Daśā tem períodos de sete, oito e nove anos para Signos móveis, fixos e duais,
respectivamente.
2.3.4 – Sthira Daśā inicia do Signo ocupado por Brahmā.
1ª Fonte de Força dos Signos
2.3.5 – As fontes de força são agora enunciadas.
2.3.6 – A primeira fonte de força é a presença do AK em um Signo.
2.3.7 – No caso de ambos os Signos não estiverem ocupados pelo AK, a conjunção de um
grande número de planetas mostrará o Signo forte.
2.3.8 – Se ambos os Signos tiverem igual número de planetas, então o status dos planetas como
exaltação/próprio Signo etc., providenciará o Signo mais forte.
2.3.9 – Se ambos Signos estiverem ainda assim igualmente fortes, então a ordem natural de
força (dual, fixo, móvel, neste sentido direto) prevalecerá.
2.3.10 – Se ambos os Signos não ocupados, então o Signo cujo Senhor se torna o AK é mais
forte.
2.3.11 – No caso de nenhum dos Signos ter o AK como seu Senhor, então o Signo cujo Senhor
tem o mais avançado graus é o mais forte.
2.3.12 – Se os dois Signos têm o mesmo Senhor ou se seus Senhores tiverem igual longitude,
então os Signos impares são forte se seus Senhores estiverem em Signos pare, e o Signos pares
ganham força se seus Senhores estiverem em Signos impares.
2.3.13 – Assim termina a primeira fonte de força.
Segunda à Quarta Fonte de Força dos Signos
2.3.14 – A segunda fonte de força do Signo é o aspecto ou conjunção de seu Senhor, o AK,
Júpiter o Mercúrio.
2.3.15 – A terceira fonte de força vem da colocação do Senhor de um Signo.
2.3.16 – Se o Senhor de um Signo estiver em seus Quadrantes, sucedente ou precedente Signo a
partir do AK, a força irá declinar proporcionalmente.

2.3.17 – A quarta fonte de força do Signo é a conjunção/aspecto de maléficos.
2.3.18 – O mais forte dentre o Lagna e a 7ª casa deve ser usado para contar a Śūla Daśā.
2.3.19 – A mais forte dentre a 9ª e 3ª casas inicia a Śūla Daśā para o pai.
2.3.20 – A mais forte dente ambos, a 4ª e a 10ª casas, inicia a Śūla Daśā para a mãe.
2.3.21 – A mais forte dentre a 3ª e 9ª casas inicia a Śūla Daśā para irmãos mais jovens.
2.3.22 – A mais forte dentre a 5ª e 11ª casas inicia a Śūla Daśā para irmãs e filhos.
2.3.23 – A mais forte dentre a 11ª e 5ª casas inicia a Śūla Daśā para irmãos e irmãs mais velhos.
2.3.24 – Todos os parentes paternos são governados pela mesma Śūla Daśā do pai.
2.3.25 – Todos os parentes maternos são governados pela mesma Śūla Daśā da mãe.
2.3.26 – Brahmā Daśā começa do Signo ocupado por Brahmā e procede no sentido zodiacal se o
Signo de início for ímpar. O período da Brahmā Daśā é contado do Signo da Daśā até o Signo
ocupado pelo Senhor da 6ª a partir dele.
2.3.27 – Se Brahmā estiver em um Signo par, a Brahmā Daśā comece da 7ª casa de Brahmā e
progride no sentido inverso.
2.3.28 – O progresso das Cara Daśās (começando do Lagna/7ª casa) dependerá se o Signo na 9ª
casa for um vimasapada (ímpar) ou um Samapada (par). [N.T se for ímpar, progride no sentido
direto; se for par, no sentido inverso].
2.3.29 – Ketu é benéfico.
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Diversas Daśās
2.4.1 – Na Cara e Navaṃśa Daśās, a 2ª fonte de força é usada.
2.4.2 – A Daśā do próprio Signo é o Dvāra (porta).
2.4.3 – Conte os Signos a partir do Dvāra que ele obteve do Lagna. O Signo obtido é o Bāhya.
[N.T. Veja Stanza 2.1.15].
2.4.4 – Se maléficos estão tanto na porta (Dvāra) quanto no exterior (Bāhya),
escravidão/servidão e doenças são indicados.
2.4.5 – Se estes maléficos estiverem em seus próprios Signos com Júpiter, o mal não acontecerá.
2.4.6 – Se muitos planetas (benéficos e maléficos) influenciarem Dvāra e Bāhya, os resultados
serão modificados.
2.4.7 – O mais forte dentre o Lagna e a 7ª casa deve iniciar a Nārāyaṇa Daśā.
2.4.8 – Se o Lagna for um Signo Móvel (Áries, Câncer, Libra, Capricórnio), a ordem das Daśās
será regular.
2.4.9 – Se o Lagna for um Signo Fixo (Touro, Leão, Escorpião, Aquário), a Daśā deverá ser do
Signo na 6ª casa.
2.4.10 – Se o Lagna for um Signo Dual (Gêmeos, Virgem, Sagitário, Peixes), a Daśā será da 5ª
e 9ª casas seguida pela 10ª casa e seus Trinos, e assim por diante.
2.4.11 – Os Signos em Kendra (1, 4, 7, 10), Panaparas/Sucedentes (2, 5, 8, 11) e
Apoklimas/Precedentes (3, 6, 9, 12) a partir do AK fornecem as Daśās de 9 anos cada uma
(chamadas Ātmakāraka Kendradi Daśā).
2.4.12 – A primeira Daśā (em Kendradi Daśā) será dos Quadrantes. O mais forte dos
Quadrantes, o qual também é um Signo impar, iniciará a Daśā.
2.4.13 – As Antardaśās começam do Signo ocupado pelo Senhor da Daśā Rāśi, ou do 7º Signo
dele.
2.4.14 – Os resultados dependem da força do Senhor da Daśā Rāśi.
2.4.15 – A Mandūka Daśā (mandooka = sapo) começa do Lagna ou do Ādarśa Signo, o que for
impar e sucedendo a Daśā será de cada um do 3º Signo.
2.4.16 – Determine o mais forte entre o Lagna e a 7ª casa. A Nirayana Śūla Daśā começa da 8ª a
partir disto.
2.4.17 – Niryana Daśā começando de um Signo ímpar progride regular e zodiacalmente.
2.4.18 – A Daśā baseada na constelação (Nakṣatra) pode ser estudada de textos padrões.
2.4.19 – Os períodos dos Signos na Yogardha Daśā é a média dos períodos dos Signos nas Cara
e Sthira Daśās.
2.4.20 – A Yogardha Daśā começa do Lagna ou do Signo Ādarśa, qual deles for o mais forte. É
regular e zodiacal se o Lagna for ímpar, e inverso se for par.
2.4.21 – Drig Daśā começa da 9ª casa e os Signos aspectando a 9ª, 10ª e 11ª (nesta ordem)
providenciam as Daśās. Os Signos sucedendo estes dependerá sobre o 9º, 10º e 11º Signos
serem ímpar ou par.
2.4.22 – A contagem dos Signos Daśās (em Drig Daśā) sucedendo é inversa para Leão e
Aquário, enquanto é zodiacal para Touro e Escorpião.

2.4.23 – A contagem dos Signos Daśās (em Drig Daśā) é a mesma para Signos duais, assim
como para Signos móveis.
2.4.24 – Trikoṇa Daśā começa do mais forte dentre a 1ª, 5ª e 9ª casas.
2.4.25 – Os resultados devem ser estudados do Dvāra e do Bāhya Rāśis.
2.4.26 – Os resultados são vistos a partir da 1ª, 9ª, 3ª e 7ª casas do Signo da Daśā (Trikoṇa
Daśā).
2.4.27 – O Lagnadi Rāśi Daśā (Rāśi Daśā) é explicado. A constelação de nascimento deve ser
dividida em 12 partes, e o número de partes obtido pela Lua deve ser convertida em Signos
(graus e minutos) e adicionado à longitude do Lagna para obter o Śrī Lagna (SL)
2.4.28 – Se o Senhor do SL estiver exaltado ou debilitado, o nativo é um Śrīmantaḥ, ou seja,
muito rico, da elite.
2.4.29 – Se o Senhor do SL estiver no próprio Signo ou Signo amigo, a riqueza e fortuna do
nativo são reduzidas.
2.4.30 – Se o Senhor do SL estiver em Signo inimigo, o nativo é pobre.
2.4.31 – Se SL estiver em um Signo ímpar, a Rāśi Daśā (períodos de fortuna) começando do SL,
deve ser regular e zodiacal. Semelhantemente, se o Senhor do Signo da Daśā estiver em Signo
ímpar, os sub-períodos serão regulares e zodiacais (começando do Senhor ou sua 7ª casa).
2.4.32 – Se em Signos pares (SL ou o Senhor da Rāśi Daśā) a direção é inversa.
2.4.33 – Se Saturno está no SL, ou Rāśi Daśā, o progresso da Rāśi Daśā/Antardaśā deve ser
invertida. Isto é uma importante pessoa/cavaleiro.
2.4.34 – A Antardaśā (sub-períodos) e Bhuktis (sub-sub-períodos) começa do Senhor do Signo
da Daśā ou de sua 7ª casa.
2.4.35 – Se a Rāśi Daśā é de um Signo benéfico, ou conjunta a benéficos, ou planeta exaltado,
boa fortuna deve ser predicada.
2.4.36 – Se as indicações são contrárias, a fortuna é perdida.
2.4.37 – As regras que não foram citadas devem ser estudadas dos textos padrões.
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Formação de Rāja Yoga e momento/local do acontecimento
3.1.1 – Um Rāja Yoga surge pela conjunção do AK e o Pitṛkāraka (Pik, pai), ou os Senhores da
1ª e 5ª casas.
3.1.2 – Se os planetas estiverem exaltados/debilitados ou conjunto/aspectando o Navāṃśa
Lagna, ou em mútuo aspecto e/ou somente aspectado por benéficos, Mahā Rāja Yoga surge.
3.1.3 – Se o Mahā Rāja Yoga estiver no Lagna/7ª casa, isto ocorrerá na última parte da vida.
3.1.4 – Se estiver no Lagna/7ª casa, a boa fortuna prometida é sempre do local de nascimento.
3.1.5 – Se Lua e Vênus conjunta/aspecta os locais mencionados, veículos serão obtidos.
3.1.6 – Se o Rāja Yoga tem a conjunção de Saturno ou de Ketu, elefantes e cavalos se juntarão à
comitiva.
3.1.7 – Se Vênus, Marte e Ketu junta/aspecta o AK (ou o Lagna), 2ª ou 4ª casas, Rāja Yoga
ocorre.
3.1.8 – Se os Senhores do Lagna, 7ª e 9ª casa se juntam, ou estão em aspecto mútuo, ocorre Rāja
Yoga.
3.1.9 – Se estes Rāja Yoga citados ocorrem na 1ª/7ª casa, eles frutificam tarde na vida.
3.1.10 – Se estes Rāja Yogas ocorrem na 2ª/4ª casa, eles frutificam cedo na vida.
3.1.11 – Se a 2ª e 12ª casas têm igual número de planetas (benéficos) Rāja Yoga é obtido.
3.1.12 – Júpiter e a Lua colocados na 1ª/9ª, ou 1ª e 7ª casas e aspectados por benéficos,
produzem um cabeça institucional ou um Senhor de umas poucas vilas/distritos.
3.1.13 – Mercúrio e Júpiter conjuntando/aspectando a 2ª casa produz o cabeça de um estado
principesco.
3.1.14 – Se o Senhor da 2ª casa estiver exaltado/debilitado no Lagna/7ª casa, o nativo é rico.
3.1.15 – Se a Lua e Vênus se juntam/aspectam a 2ª/8ª casa, o nativo é rico.
3.1.16 – Se o Senhor da 2ª casa ocupa benéficos Vārgas (divisões), o nativo é rico.
3.1.17 – Se a Lua estiver na 4ª/11ª de Júpiter, o nativo é rico.
3.1.18 – Um Rāja Yoga é produzido se Lua estiver na 11ª de Júpiter e um natural benéfico, ou o
Senhor da 9ª, estiver na 9ª casa.
3.1.19 – Um Rāja Yoga também é produzido se a Lua, Júpiter e o Senhor da 9ª estiverem na 5ª
ou 7ª casa.
3.1.20 – Os Rāja Yogas explicados nos Stanzas anteriores devem ser estudados a partir do
Navaṃśa e do Drekkana também.
3.1.21 – Uma grande personalidade é produzida pela conjunção de Júpiter e de Lua no Lagna,
ou na 7ª, e aspectados ou conjuntos por benéficos.
3.1.22 – A Lua na 7ª aspectada por benéficos também produz uma grande pessoa.
3.1.23 – Até mesmo se a 1ª e 7ª casa estiverem aspectada por benéficos, sem qualquer aspecto
de maléficos, grandeza é prometida.
3.1.24 – Se benéficos conjuntam/aspectam a 2ª casa, o nativo está em serviço do rei (governo).
3.1.25 – Semelhantemente, se Quadrantes e Trinos estiverem desprovidos de qualquer
conjunção benéfica, serviço deve ser predito.

3.1.26 – Se o AK, ou outros benéficos, juntam-se ao Navaṃśa Lagna, o nativo provém de uma
nobre família.
3.1.27 – Se o planeta aspectando o Lagna no Rāśi ou Navaṃśa, estiver exaltado no Navaṃśa,
então também o nativo vem de uma nobre família.
3.1.28 – Até mesmo se os planetas (exaltados e aspectando Navaṃśa Lagna) forem maléficos, o
nativo pertence a uma nobre família.
3.1.29 – Se a 9ª do Pañcamāṃśa Lagna (Lagneśa da D-5), ou AL, tiver conjunções benéficas, o
nativo alcança o status igual a de um rei.
3.1.30 – A 1ª e 5ª casas do AK descrevem os símbolos usados pelo rei (governo).
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Morte
3.2.1 – Morte, do nativo e de outras pessoas, deve ser conhecida a partir da 1ª e da 8ª casas
relativa ao Lagna e Kāraka (Significador).
3.2.2 – Morte infligindo casas deve ser determinada a partir da 1ª/7ª Bhāva ou Kāraka (casa ou
significador).
3.2.3 – Se Júpiter estiver em um Quadrante, aspectado por Saturno ou Marte, ou se Saturno
estiver em bhoga rāśi, Kashya Hrasa ocorre. [N.T. Kashya Hrasa é a redução da longevidade].
3.2.4 – A Lua na 8ª ou 12ª casas causa redução de longevidade (Kashya Hrasa).
3.2.5 – Esta redução (mencionada anteriormente) não ocorrerá se a 8ª ou 12ª casas for Câncer.
3.2.6 – Esta redução também não ocorrerá se a 8ª tiver Lua exaltada. [N.T. Signo de touro lá,
para Lagna Libra].
3.2.7 – Se Saturno ocupar a 8ª do Lagna/Kāraka a morte está na primeira parte do Kakshya
(divisão da longevidade).
3.2.8 – Se Rāhu ocupar a 8ª casa, a morte está na 2ª parte do Kaksya.
3.2.9 – Se Ketu ocupar a 8ª do Lagna ou Kāraka, a morte está na 3ª parte do Kakshya.
3.2.10 – A morte infligindo o Śūla Daśā estará nos Trinos, para o significador fixo (o kāraka) ou
para Rudra (o Senhor da 8ª casa).
3.2.11 – Se ambos, Lagna e Lua, estiverem em Signos móveis, vida curta é dada.
3.2.12 – Se ambos, Lagna e Lua, estiverem em Signos fixos, expectativa de vida média é dada.
3.2.13 – Se ambos, Lagna e Lua, estiverem em Signos duais, vida longa é dada.
3.2.14 – Desta maneira Signos móveis e fixos, fixos e duais, e duais e móveis, devem ser
entendidos.
3.2.15 – Estes Stanzas (11 a 14) são aplicáveis ao Lagna e à Lua.
3.2.16 – Se Saturno está nestes locais, Kakshya Hrasa (redução da longevidade) ocorre.
3.2.17 – Se Saturno estiver na 12ª, 4ª ou 6ª destes locais (Lagna ou Lua), então também
Kakshya Hrasa ocorre.
3.2.18 – A redução da divisão da longevidade ocorre de vida média (36-72) a vida curta (0-36)
ou de vida longa (72-108) a média (36-72).
3.2.19 – Se benéficos aspectam/conjuntam o Lagna ou Lua afligidos por Saturno, a redução da
longevidade não ocorre.
3.2.20 – Longevidade também é acertada dos Signos ocupados pelos Senhores do Lagna e da 7ª
casa.
3.2.21 – Se a longevidade (indicada pelos dois pares) for variante, a 8ª casa será a determinante.
3.2.22 – O aspecto do Sol adiciona força aos Signos.
3.2.23 – Se ambos, os Signos Dvāra e Bāhya, estiverem afligidos por maléficos, ou governados
por maléficos, males são preditos e podem causar redução na divisão da longevidade.
3.2.24 – Se a Lua estiver no Signo Dvāra, ou aspecta-lo, males não acontecerão.
3.2.25 – Se somente benéficos conjuntam/aspectam o Signo Bāhya, então também a morte não
ocorrerá.
3.2.26 – Se maléficos afligem a Daśā Rāśi e a 8ª dele, então a morte/doença pode ocorrer.
3.2.27 – Morte poderá também ocorrer nos Signos em Trinos à 8ª casa ou ao seu Senhor.

3.2.28 – Morte poderá ocorrer no Padanadhamsa da 8ª casa.
3.2.29 – Se a 8ª casa estiver ocupada por Saturno, ele causa a morte.
3.2.30 – No caso de outros planetas também estiverem lá, incluindo benéficos, a morte não
poderá ser predicada.
3.2.31 – Se a 8ª casa do Lagna, ou da Lua, ou a 2ª/8ª do AK, estiverem aflitas por maléficos ou
por Rudra Graha, isto pode causar morte.
3.2.32 – A redução na longevidade pode ser de até 9 anos. [N.T. com relação aos Stanzas
anteriores].
3.2.33 – Se o Sol ou Vênus estiver na 8ª casa, isto causa morte.
3.2.34 – Vida começa de Brahma e termina em Maheśvara Grahas. [N.T. Os Signos onde estes
planetas estão colocados].
3.2.35 – Morte também pode ocorrer durante o Navaṃśa Daśā da 2ª casa.
3.2.36-37 – Se maléficos afligem a 12ª, 8ª, 6ª ou 3ª casa da 6ª casa ou de seu Senhor, a morte
ocorre em sua Daśā.
3.2.38 – Se Saturno, Rāhu e Lua conjuntam, a morte ocorre na Daśā do Signo que os aloja.
3.2.39 – Morte poderá também ocorrer em Trinos ao Signo que aloja Saturno, Rāhu e Lua.
3.2.40-41 – Se todos os maléficos afligem a 8ª ou 12ª casa do Senhor da 6ª casa, estas casas
podem matar.
3.2.42 – Mesmo se o sub-período for aquele da 6ª casa.
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3.3.1 – Os Āruḍhas Pada do Lagna (AL) e da 7ª casa (A7, Darapada) são, agora, considerados.
3.3.2 – Se a casa 8, ou seu Senhor, a partir do AL ou A7 estiver em Signo Móvel (Áries,
Câncer, Libra ou Capricórnio), a morte ocorrerá em local distante.
3.3.3 – Se a 3ª casa do AL ou A7 estiver um Signo maléfico, uma morte má/não natural ocorre.
3.3.4 – Se maléficos estiverem na 3ª (como o Sol) o rei (governo) deverá ser a causa da morte.
3.3.5 – A 8ª casa e a 8ª dele (desta casa 8, isto é a casa 3) do AL determina o período, o local e a
natureza da morte.
3.3.6 – A 3ª casa a partir da 8ª (ou seja, a 10ª casa) também indica a morte.
3.3.7 – A 3ª da 3ª (isto é, a 5ª casa) também é usada para determinar a morte.
3.3.8 – Se mesmo um dos dois Signos (Stanza 2) for móvel, a morte deve ocorrer em tal local
indicado pelo Signo.
3.3.9 – Se ambos os Signos forem fixos (Touro, Leão, Escorpião, Aquário), a morte ocorre
dentro de casa.
3.3.10 – Se a 1ª casa do AL ou A7 estiver aspectada por Júpiter, o se Júpiter estiver na 5ª casa, a
morte ocorre em um quarto.
3.3.11-12 – Maléficos conjuntando/aspectando a 1ª/5ª casa mostra morte causada por rochas,
pedras ou outros meios malévolos.
3.3.13-14 – Ketu conjuntando a 1ª/5ª casa mostra morte devido a um engano.
3.3.15 – Se Ketu estiver aspectado por maléficos, então também a morte é devido a um engano.
3.3.16 – Benéficos associando-se a Ketu previne tais enganos.
3.3.17 – Maléficos na 8ª casa do AL ou AK, conforme a 3ª casa é um Signo maléfico, mostra
morte ruim e não natural.
3.3.18 – Se maléficos conjuntam/aspectam (em relação ao Stanza acima), picada de cobra, lança
etc., pode ser a causa da morte.
3.3.19 – Se Rāhu aspecta, o mal certamente acontecerá.
3.3.20 – Se Saturno ou Rāhu estiver na 3ª/8ª a partir do AL ou AK o nativo será dominado e
assassinado impiedosamente.
3.3.21 – Saturno e Rāhu na casas acima mencionadas causa problemas de rins e desordens
urinárias.
3.3.22 – Se Marte e Ketu estiverem na 3ª/8ª a partir do AL ou AK, as complicações urinárias
ocorrerão frequentemente.
3.3.23 – Se Marte e Ketu estiverem na 3ª/8ª a partir do AL ou AK o nativo é assassinado por
uma lança ou machado, respectivamente.
3.3.24 – Se Rāhu e a Lua estiverem associados com a 3ª/8ª casa do AL ou AK, morte ocorrerá
durante o período do Signo.
3.3.25 – Contudo, se o AK e outros benéficos estiverem na 8ª, a morte não ocorrerá durante o
período do Signo.
3.3.26-27 – Se Marte estiver associado com 3ª/8ª a partir do AL ou AK em outros Signos do que
Touro e Câncer, o nativo sofre de caxumba, varíola e outras doenças inflamatórias ou erupções.
3.3.28 – A natureza do Signo determina a morte quando a Lua está na 3ª/8ª a partir do AL ou
AK.
3.3.29 – Se a Lua na 3ª/8ª a partir do AL ou AK estiver em Libra, o nativo é espancado até a
morte.

3.3.30 – Se a Lua estiver na 3ª/8ª a partir do AL ou AK em Leão, o nativo morre devido a
picadas de cobra, répteis venenosos etc.
3.3.31 – Se a Lua estiver na 3ª/8ª a partir do AL ou AK em um Navāṃśa de Câncer ou de
Escorpião, a morte pode ocorrer de picadas de insetos e criaturas venenosas.
3.3.32 – Se a Lua estiver na 3ª/8ª a partir do AL ou AK aspectando Escorpião ou Leão, a morte
pode ocorrer devido a ratos e criaturas semelhantes.
3.3.33 – Morte pode ser causada pelo Navaṃśa do planeta na 3ª/8ª casas ou na 2ª ou 6ª dele.
3.3.34 – Em Áries Navāṃśa, morte é causada por elementos naturais.
3.3.35 – Em Touro Navāṃśa, o nativo é punido com a morte.
3.3.36 – Em Gêmeos Navāṃśa, morte é causada por veneno.
3.3.37 – Em Câncer Navāṃśa, morte é causada por febre perigosa.
3.3.38 – Em Leão Navāṃśa, morte é morte é causada por inimigo.
3.3.39 – Em Câncer Navāṃśa, varíola, tifoide, cólera e outras doenças transmitidas pela água
podem causar a morte
3.3.40 – Em Virgem Navāṃśa, o nativo morre devido a inimigos ou excessos/fraqueza.
3.3.41 – Em Sagitário Navāṃśa, flechas ou balas e outras armas cortantes causam a morte.
3.3.42 – Em Libra Navāṃśa, lepra causa a morte.
3.3.43 – Em Escorpião Navāṃśa, morte é causada por lança, arpão etc.
3.3.44 – Em Sagitário Navāṃśa, espadas e outras lâminas causam a morte.
3.3.45 – Em Capricórnio Navāṃśa, uma violenta e má morte é indicada.
3.3.46 – Em Aquário Navāṃśa, nevasca, granizo ou elevação (queda de altura) pode causar a
morte.
3.3.47 – Em Peixe Navāṃśa, um fim natural e pacifico é indicado.
3.3.48 – Se o Sol estiver nos locais acima mencionados (no Navāṃśa do planeta na 3ª/8ª casa do
AL/AK, ou na 2ª/6ª do Signo Navāṃśa dele) os inimigos, armas, fogo etc., causam a morte.
3.3.49 – Se a Lua estiver nos locais acima mencionados, a morte é devida a afogamento em um
poço.
3.3.50 – Se Marte estiver nestes locais, cortes, armas, operação cirúrgica, bolhas e outras
erupções podem causar a morte.
3.3.51 – Se Mercúrio estiver nestes locais, a queda de uma árvore, ou da árvore,
desmoronamento e outros desastres semelhantemente naturais como terremotos etc., causarão a
morte.
3.3.52-53 – Se Vênus estiver nestes locais, problemas urinários ou doenças nas partes privadas
deverão causar a morte.
3.3.54 – Se Saturno estiver nestes locais o nativo consumirá veneno.
3.3.55 – Se Rāhu ou Ketu estiverem nestes locais, veneno, serpentes, objetos voadores, servidão
etc., deverão causar a morte.
3.3.56 – Se Saturno e Rāhu estiverem nestes locais a morte será causada por paus e semelhantes
armas depois de ser dominado pelos inimigos e pessoas más.
3.3.57 – Se Júpiter e Rāhu estiverem nestes locais, a morte será devido a magia negra, bruxaria
etc.
3.3.58 – Se Júpiter e Saturno estiverem nestes locais, tanto o fazedor do mal quanto o nativo
serão mortos.
3.3.59 – Doenças e outros males são vistos do Lagna, Triṃśāṃśa e Kauluka. [N.T. Kauluka é o
Śastāṃśa, a 6ª divisão de um Signo].
3.3.60 – Se (o planeta afligindo estiver) no 1º Kauluka, a doença/ferimento deve ser na testa.
3.3.61 – Se estiver no 2º Kauluka, haverá doença no cabelo.
3.3.62 – Se estiver no 3º Kauluka desordens/doenças do sangue podem resultar.

3.3.63 – Se estiver no 4º Kauluka resulta em doença dos olhos.
3.3.64 – Se estiver no 5º Kauluka perigo virão de gatos e leão.
3.3.65 – Se estiver no 6º Kauluka doenças na língua, boca, garganta resultarão.
3.3.66 –.O resultado dos seis Stanzas anteriores devem ser aplicados para Rāhu e Ketu no
sentido inverso.
3.3.67 – Se o planeta estiver associado com Saturno e Gulika, o alimento ingerido é suscetível
de trazer doenças
3.3.68 – Se estiver associado com Marte, tuberculose é o resultado (ou semelhante doença que
torne o corpo magro e consumido).
3.3.69 – Se estiver associado com Sol, constipação e bloqueio do sistema de excreção, pedra nos
rins etc., resulta.
Sobre a Morte visto no Rudrāṃśa
3.3.70 – Morte é visto do Rudrāṃśa (Ekadasāṃśa). [N.T. Esta é a Divisional D-11, em relação
aos 11 Rudras].
3.3.71 – Conforme a Daśā (Manduka) progruide da 11ª para sua 11ª (isto é, a 11ª de sua 11ª é a
casa 9) , e assim por diante, os males são vistos das divisões inimigas.
3.3.72 – Durante a Daśā do Lagna/AK, ou seu Signo Ādarśa, o qual é ímpar, o nativo é
conquistado por seus inimigos. [N.T. Ou seja, ele morre]
3.3.73 – Morte também pode ocorrer durante o mais forte dos Signos associados com maléficos.
3.3.74 – Morte poderá ocorrer durante as Daśās do Signo (no Rudrāṃśa) governado por
Saturno, Marte e Rāhu.
3.3.75 – Morte poderá ocorrer durante a Daśā do Signo ocupado pelo Senhor da 8ª ou seu Bāhya
Rāśi.
3.3.76 – Se Sol conjunta/aspecta o Signo que inflige morte, um confidente próximo ou membro
da família é a causa da morte.
3.3.77 – Se a Lua conjunta/aspecta o Signo que inflige morte, a morte devido a um confidente
próximo ou membro da família certamente acontecerá.
3.3.78 – Se Marte conjunta/aspecta o Signo que inflige morte, um parente é a causa da morte.
3.3.79 – Se Mercúrio conjunta/aspecta o Signo que inflige morte, desordens estomacais ou
disputas/diferenças serão a causa da morte.
3.3.80 – Se Júpiter conjunta/aspecta o Signo que inflige morte, brigas e fogo podem causar a
morte.
3.3.81 – Se Vênus conjunta/aspecta o Signo que inflige morte, o sexo oposto pode ser a causa
da morte.
3.3.82 – Se Saturno conjunta/aspecta o Signo que inflige morte, veneno pode causar a morte.
3.3.83 – Se o planeta estiver colocado em seu próprio Signo, então estes resultados (Stanzas 76
a 82) devem predominar.
3.3.84 – Se o planeta estiver colocado em outro Signo que não o seu, os resultados do Signo
deverão predominar. [N.T. Isto significa que se Mercúrio estiver em Capricórnio, deve tomar
Saturno como indicador da morte, não Mercúrio. Isto significa que Saturno indica uma
pessoa que toma veneno, enquanto Mercúrio indica que a causa serão disputas e brigas.]
3.3.85 – Se o planeta estiver exaltado, então o Signo causara a queda do nativo.
3.3.86 – Se o planeta estiver debilitado, então os resultados do planeta predominarão.
A 6ª e 11ª casas, Punição e Fim da Vida

3.3.87 – A 6ª casa é a casa de Punição, e a 11ª casa (6ª da 6ª) é a casa da emancipação da alma.
[N.T. É a casa do fim da vida, também chamada de Hara, de Śiva].
3.3.88 – Estas casas devem ser examinadas especificamente para adversidades e má saúde,
respectivamente.
3.3.89 – A morte do nativo é vista da 2ª casa (4ª a contar da 11ª).
3.3.90 – A 3ª casa (2ª da 2ª) é a morte para os pais.
3.3.91 – A 4ª casa (3ª da 2ª) é a morte dos co-nascidos, irmãos.
3.3.92 – A 5ª casa (4ª da 2ª) é a morte para esposa.
3.3.93 – A 6ª casa (5ª da 2ª) é a morte para filhos.
3.3.94 – A 7ª casa (6ª da 2ª) é a morte para inimigos.
3.3.95 – Maléficos nestas casas indicam um morte prematura para tais pessoas.
3.3.96 – Semelhantemente, maléficos na 8ª casa das respectivas casas significadoras, não é nada
bom para a longevidade.
3.3.97 – Planetas em Trinos à 7ª casa destas casas causarão infortúnios, problemas ou destruição
destas respectivas pessoas.
3.3.98 – Morte também é vista na 6ª casa da 1ª, 3ª e 8ª casas do Lagna/AK no Ṣastāṃśa (D-60).
[N.T. 6ª, 8ª e 1ª do AK]
3.3.99 – Se estas casas (Stanza anterior) estiverem em Aquário, o nativo estará inconsciente da
morte.
3.3.100 – Se for Sagitário a pessoa estará consciente da morte.
3.3.101 – Se a casa acima mencionada for Capricórnio, doença do estômago alcançará o nativo
antes de sua morte.
3.3.102 – Se for Aquário, inimigos causarão a morte.
3.3.103 – Se for Peixes, a causa da morte é sobrenatural e não diagnosticada.
3.3.104 – Se a casa for de Signo ímpar com Sol e Saturno, o Signo par aspectando-a
determinará a doença.
3.3.105 – Se os Signos impares forem a 3ª/9ª casas do Lagna a doença se refere aos pés.
3.3.106 – Se os Signos pares forem a 6ª/8ª casas do Lagna, a doenças se refere aos dedos.
3.3.107 – Se Ketu se junta aos ditos locais, o nativo pode perder um membro.
3.3.108 – Se a mesma combinação for aspectada por maléficos o nativo perde seu pé.
Força dos Signos para causar morte
3.3.109 – A força dos Signos (para matar) é agora descrita.
3.3.110 – Um Signo associado com benéficos é mais fraco.
3.3.111 – A força de dois Signos dependerá da natureza das divisões.
3.3.112 – A força natural dos Signos para o bem aumenta do móvel (cardinal) para o fixo, do
fixo para o dual, e diminui do móvel (Áries, Câncer, Libra, Capricórnio) para o fixo (Touro,
Leão, Escorpião, Aquário) para o dual (Gêmeos, Virgem, Sagitário, Peixes). [N.T. Um Signo
Dual é mais fraco do que um Fixo, que é mais fraco do que um Móvel para causar mal].
3.3.113 – Se os Signos são igualmente fortes, o aspecto de um benéfico reduz sua força (em
25% ou ¼).
3.3.114 – Enquanto escolhendo entre os Trinos, o critério do aspecto de benéficos deve ser
considerado primeiro.
3.3.115 – Este critério deve ser também considerado nos āṃśas. [N.T. Ṣastāṃśa e Rudrāṃśa,
as divisionais D-60 e D-11, que tratam de problemas graves e morte].
3.3.116 – Se os Signos são igualmente aspectados por benéficos, sua natureza móvel, fixo ou
dual deve determinar sua força.

3.3.117 – Contudo, um Signo que tem mais maléficos é o mais forte.
3.3.118 – O sub-período (Antardaśā) é visto a partir do 6º Signo do Daśā Rāśi, ou de sua 7ª
casa.
3.3.119 – Detalhes da morte devem ser vistos a partir da 3ª casa do Lagna/AL/AK.
3.3.120 – O período da morte deve ser vistos a partir dos Trinos da 8ª casa ou de seu Senhor.
3.3.121 – Semelhantemente a morte da mãe e do pai pode ser predita.
3.3.122 – Contudo, se o āṃśa (Signo no Ṣastāṃśa) for governado por Marte, a mãe não morrerá.
3.3.123 – O período das Daśās é do Signo ao seu Senhor (no esquema do Cara Daśā).
3.3.124 – Se o Lagna for um Signo Dual, então o Cara Paryaya Daśā deve ser aplicado. [N.T.
Este sistema também é conhecido como Trikoṇa Daśā].
3.3.125 – Se o Lagna for um Signo Fixo, Sthira Paryaya, e se um Signo Móvel, Ubhaya Paryaya
Daśās devem ser aplicados.
3.3.126 – A 2ª casa dos significadores (Sthira Kārakas, significadores fixos) é condutivo para
dar bons resultados.
3.3.127 – Morte normalmente ocorre na 3ª casa do AK/AL.
3.3.128 – Se a morte não for esperada na 3ª casa do AK/AL, outros Signos (aspectando estes
Trinos a Rudra Graha) podem ser examinados.
3.3.129 – Existem outros métodos de estimação de longevidade que não foram assinalados.

Capítulo III – Quadrante 4

Fertilidade, Concepção de Filhos
3.4.1 – Novamente considere a 9ª do Āruḍha Lagna
3.4.2 – Até mesmo um Upagraha colocado nela dá riqueza e prosperidade.
3.4.3 – Fertilidade e concepção são vistos a partir da 1ª e 5ª casas.
3.4.4-5 – Novamente considere os Āruḍhas Padas da 3ª e da 9ª casas a contar do Sol, e a 8ª casa
a partir destes. [N.T. A 8ª casa a contar da 3ª e da 9ª, e estas duas a contar do Sol].
3.4.6 – Se Mercúrio e Vênus estiverem nelas (a 8ª, como na regra acima) destes Āruḍhas, a
concepção não é possível. [N.T. A natividade é estéril]
3.4.7 – Se o Sol estiver na 1ª/7ª casas (da 8ª, como na regra acima), a concepção não é possível.
Assim, o Sol deve estar na 2ª/8ª casa a partir do Āruḍha para causar infertilidade.
3.4.8 – Se o Sol estiver na 12ª casa, a concepção não é possível.
3.4.9 – Se o Sol estiver na 6ª casa, a concepção não é possível.
3.4.10 – Desta forma deve ser examinada fertilidade/concepção a partir da 3ª e da 9ª do Lagna e
do AK.
3.4.11 – Quando o Sol transita pelos Trinos do Darapada (A7), a concepção é possível de
ocorrer.
3.4.12 – Se o Sol estiver na 2ª casa, existe perigo de aborto espontâneo.
3.4.13 – A concepção ocorrer se o Sol estiver no Signo Navāṃśa ocupado por Ketu.
3.4.14 – A concepção pode ocorrer a partir do 11º ao 18º dia do início da menstruação.
3.4.15 – Se a Lua aspecta/junta ao Sol ou ao Adhana Lagna (Ascendente da Concepção), a
gravidez é protegida ou a concepção acontece.
3.4.16 – Benéficos na 7ª casa mostram crescimento normal do feto.
3.4.17 – Vênus representa o sêmen.
3.4.18 – Se Vênus aspecta/junta (em trânsito) à 5ª da Varṇadā Lagna (VL), ou durante a
Varṇadā Daśā dos Signos em Trinos a Vênus, a concepção acontecerá.
3.4.19 – A Lua conjunta/aspectando (em trânsito) a 5ª casa do Adhana Lagna promove
concepção e a gravidez obtém sucesso.
3.4.20 – Semelhantemente a Lua conjunta/aspectando o Adhana Lagna resultará em parto bem
sucedido.
3.4.21 – Se a Lua, Mercúrio ou Vênus estiverem no Adhana Lagna ou na 7ª casa, o feto cresce
sem complicação.
3.4.22-23 – Se Saturno e Lua conjuntam na 4ª ou 9ª casas, a gravidez é abortada.
3.4.24 – O aborto espontâneo será devido à entrada de ar no útero.
3.4.25 – Se Ketu estiver nos locais acima mencionados, hemorragia acontece (aborto). O Sol e
outros maléficos nestes locais dão semelhantes resultados (de aborto).
3.4.26 – A força dos planetas no Dvadasāṃśa determinam a natureza do sêmen.
3.4.27 – Em adição, o Lagna e Lua devem estar em Signos Viyoni para múltiplos nascimentos.
[N.T. Signos Viyoni são os Signos não humanos, isto é, Áries, Touro, Câncer, Leão,
Escorpião, a primeira metade de Sagitário, Capricórnio e Peixes].
3.4.28 – Se o Adhana Lagna tem a conjunção de Rāhu e da Lua, a criança a nascer será
corajosa.

3.4.29 – Se Rāhu e a Lua estiverem na 3ª ou 11ª casa do Adhana Lagna, a criança a nascer será
tímida. Desta forma a gravidez deve ser predita.
3.4.30 – Se Rāhu e a Lua estiverem na 7ª ou 10ª casa no Navāṃśa Lagna, uma criança tímida
nascerá.
3.4.31 – Desta forma determine a natureza a partir da 11ª casa e da 9ª casa.
3.4.32 – A natureza também é vista a partir dos planetas no Navāṃśa Lagna e suas exaltações e
debilidades.
3.4.33 – A natureza também é vista a partir da 3ª, 5ª e 12ª do Navāṃśa Lagna.
3.4.34-35 – O mais forte planeta, em sua ordem natural de força, a partir do Sol como o mais
forte, na 7ª ou 11ª casa determinará o sexo da criança.
3.4.36-37 – Se o planeta for masculino, uma criança do sexo masculino deve nascer.
3.4.38 – Um exemplo é dado.
3.4.39 – Se Saturno conjunta Ketu existe alguma desordem/descarga de sangue.
3.4.40 – Se Saturno conjunta Rāhu a criança é muito escura (negra).
3.4.41 – Se Saturno conjunta Vênus, a criança é negra.
3.4.42 – Se Saturno conjunta Júpiter a criança é morena.
3.4.43 – Se Saturno conjunta Mercúrio a criança tem aparência azulada.
3.4.44 – Se Saturno conjunta Marte, a criança tem cor avermelhada ou dourada/amarelada.
3.4.45 – Se Saturno conjunta Lua, a criança tem uma aparência esbranquiçada.
3.4.46 – A aparência também pode ser estudada a partir do Senhor do Navāṃśa.
3.4.47 – Outro exemplo, em adição, é citado.
3.4.48 – O momento em que o esperma fertiliza o óvulo deve ser conhecido.
3.4.49 – Se conjunções/aspectos de maléficos ocorrem na 2ª casa, a criança morre (a fertilização
falha).
3.4.50 – Se Vênus conjunta/aspecta a 2ª casa, o nascimento da criança ocorre (a fertilização é
bem sucedida).
3.4.51 – Se benéficos/maléficos aspectam a 3ª da Varṇadā Lagna (VL), prediga aumento ou
diminuição de co-nascidos.
3.4.52 – Se o Adhana Lagna, ou seu Navāṃśa, estiver em Peixes ou Escorpião, pode nascer
gêmeos ou mais de dois.
Defeitos nos Membros do Corpo, Aparência Física
3.4.53 – O mais forte entre a 7ª e 11ª casas do Adhana Lagna, quando aflitos por maléficos,
produz defeitos na base das Horās.
3.4.54 – Se benéficos/maléficos na 7ª/11ª estiverem em Signos Móveis ou Fixos, eles
protegem/afligem as partes do corpo das Horās (a partir de Áries). Os defeitos indicados são (1)
estrabismo e deformação dos lábios para Áries; (2) deformação do nariz e da boca para Touro;
(3) deformação e problemas no cabelo para Gêmeos; (4) problemas dentais e perda de membros
para Câncer; (5) olhos claros e tamanho para Leão; (6) surdez e membros curtos e boa aparência
para Virgem; (7) cabelos rebeldes e defeitos nos testículos para Libra; (8) unhas ruins e dentição
grotesca para Escorpião; (9) umbigo inchado e olhos bojudos para Sagitário; (10) defeitos na
visão e cegueira para Capricórnio; (11) espinha curvada e anão para Aquário; (12) doce voz e
tom baixo no discurso para Peixes.
3.4.55 – Desta forma a força dos Signos deve ser acertada para predizer os defeitos no corpo.
3.4.56 – O Signo fraco/aflito o qual aspecta o Lagna e a 2ª casa, dará seus resultados durante o
curso da gravidez.

Capítulo IV – Quadrante 1

Os membros do corpo
4.1.1 – O corpo físico é indicado pelo mais forte do Lagna ou do Sol
4.1.2 – O coração é visto da 7ª casa do Lagna ou da Lua, o qual for mais forte.
4.1.3 – O mais forte entre Lagna e Signo da Lua representa a cabeça.
4.1.4 – O mais forte entre a 2ª do Lagna e da Lua representará o rosto.
4.1.5 – O mais forte entre a 3ª do Lagna e da Lua representará a garganta.
4.1.6 – O mais forte entre a 4ª do Lagna e da Lua representará os braços.
4.1.7 – O mais forte entre a 5ª do Lagna e da Lua representará o estômago.
4.1.8 – O mais forte entre a 6ª do Lagna e da Lua representará os quadris.
4.1.9 – O mais forte entre a 7ª do Lagna e da Lua representará as costas.
4.1.10 – O mais forte entre a 8ª do Lagna e da Lua representará a parte íntima, virilha, ânus,
genitais etc.
4.1.11 – O mais forte entre a 9ª do Lagna e da Lua representará os pés.
4.1.12 – O mais forte entre a 10ª do Lagna e da Lua representará os olhos.
4.1.33 – O mais forte entre a 11ª do Lagna e da Lua, bem como a 3ª deles, representará os
ouvidos.
4.1.44 – O mais forte entre a 12ª do Lagna e da Lua representará o nariz.
4.1.55 – Desta forma as 12 casas representam as partes do corpo.
4.1.66 – A força e desenvolvimento de uma parte dependerão da força do Signo que o
representa.
4.1.17 – O mais fraco dos dois Signos, representando a parte do corpo, se aflito por maléficos,
irá danifica-la (a parte do corpo).
4.1.18 – O mais fraco dos dois Signos representando a parte do corpo, se fortalecido por
benéficos, tenderá a fortalecê-lo.
4.1.19 – O desenvolvimento das partes do feto pode ser previsto a partir do Adhana Lagna
(como nas regras acima).
4.1.20 – A Carta de Nascimento dará os detalhes das partes do corpo.
4.1.21 – Se o Pitṛkāraka (Pik) ou Mātṛkāraka (MK) estiverem em Signos visíveis a partir de
Deha (Lagna/Sol) os defeitos do corpo surgirão depois do nascimento.
4.1.22 – Se o Lagna/Sol estiver aspectado/conjunto pelo Pik ou pelo MK, a criança certamente é
legitima.
4.1.23 – Caso contrário, a criança é ou ilegítima ou um eunuco.
4.1.24 – Desta forma julgue a força e a fraqueza das casas.
4.1.25 – Semelhantes resultados serão produzidos se o corpo (Lagna/Sol) de seu Senhor estiver
na 6ª dos Kārakas.

Varṇadā Lagna e a profissão
4.1.26 – A profissão é vista do Signo ocupado pelo Senhor da Varṇadā Lagna.
4.1.27 – Brahmanes (sacerdotes, intelectuais) são representados por Júpiter e Lua e negociantes
por Mercúrio e Vênus.
4.1.28 – Kṣatriyas (políticos, membros das forças armadas) são representados por Sol e Marte.
4.1.29 – Śūdras (trabalhadores de base) são representados por Saturno.
4.1.30 – Rāhu representa forasteiros.
4.1.31 – Ketu representa os varredores, produtos de limpeza e limpadores de lixo.
4.1.32 – O Varṇa (ou seja, a profissão) também poderá ser vista da 11ª casa a partir da 1ª ou 7ª
da Varṇadā Lagna.
4.1.33 – Se a Varṇadā Lagna estiver na 12ª casa (do Lagna/Sol) o nativo tem atitudes
demoníacas e ganha pela perda dos outros.
4.1.34 – Se a Varṇadā Lagna estiver na 2ª casa (Lagna/Sol) e tem conjunção com muitos
maléficos, o nativo tem muitas mulheres bonitas.
4.1.35 – Se a Varṇadā Lagna estiver na 3ª casa (Lagna/Sol) o nativo é feliz e contente.
4.1.36 – Se todos os seis planetas (de Sol a Vênus) aspectarem/conjuntarem a Varṇadā Lagna, o
nativo será feliz.
4.1.37 – Se Saturno, Rāhu ou Ketu, especialmente em Signos ímpares aspectam/conjuntam a
Varṇadā Lagna o nativo será infeliz e descontente.
4.1.38 – Se estes maléficos (Saturno/Rāhu/Ketu) estiverem na 12ª, 8ª ou 9ª da Varṇadā Lagna, o
nativo é feliz como o Deus Mitra e Varuṇa.
4.1.39 – Se estes maléficos estiverem na 3ª o nativo obtém emancipação [N.T. em questões
financeiras, pois maléficos na 3ª da VL negam inimizades em questões materiais].
4.1.40 – Se um benéfico estiver na 7ª da VL o nativo será sempre infantil.
Prāṇapāda
4.1.41 – Se o Prāṇapāda (PP) estiver em Áries, força e sabedoria são indicados.
4.1.42 – Se estiver em Câncer, longevidade é indicada.
4.1.43 – Se estiver em Aquário, doce temperamento e modos encantadores são indicados.
4.1.44 – Uma aparência rosada é indicada pelo Prāṇapāda em Virgem.
4.1.45 – Uma aparência repulsiva é indicada pelo Prāṇapāda em Leão.
4.1.46 – Auto respeito e honra são qualidades indicadas pelo Prāṇapāda em Sagitário.
4.1.47 – O Prāṇapāda em Aquário poderá também mostrar engano/fraude e falsidade.
4.1.48 – Se somente benéficos estiverem na 3ª do Prāṇapāda o nativo é apegado ao pai.
4.1.49 – Se somente maléficos estiverem na 3ª do Prāṇapāda o nativo é apegado à mãe.
4.1.50 – Se ambos, maléficos e benéficos, estiverem presentes na 3ª do Prāṇapāda, o nativo é
apegado aos co-nascidos.
4.1.51 – Se benéficos na 3ª forem aspectados por maléficos então o nativo não é nem apegado
aos pais e nem aos irmãos.
4.1.52 – Semelhantemente o sofrimento deve ser visto da 5ª do Prāṇapāda.
4.1.53 – S a Lua e Rāhu aspectarem ou conjuntarem a 5ª do Prāṇapāda sofrimento certamente
acontecerá.
4.1.54 – Se a Lua e Rāhu conjuntam ou aspectam a 5ª/9ª casa do Lagna/AK, o nativo assume a
natureza do destruidor de toda a criação. [N.T. Isto é chamado Śakti Yoga, o Yoga da

destruição. Veja na Carta de Hitler, Rāhu na 9ª aspecta a 9ª do AK Vênus, e Lua está na 9ª do
AK Vênus].
4.1.55 – Se Câncer aspecta (Rāśi Dṛṣṭi), ou se Rāhu/Lua estiverem em Câncer, então os
resultados maléficos serão contidos.
4.1.56 – Júpiter aspectando a 2ª, 11ª ou 7ª casas do Lagna/Kāraka, dá uma boa longevidade de
uns cem anos.

Capítulo IV – Quadrante 2
Morte, Signos fortes e fracos, dentição
4.2.1 – O mais forte entre as casas 9ª do Āruḍha Lagna e do Darapada (A7) pode ser o infligidor
da morte.
4.2.2 – Os Trinos ao Signo ocupado por Rudra Graha também poderão infligir morte.
4.2.3 – Se a 8ª casa for forte ela pode causar morte.
4.2.4 – Comparando Signos ímpares e pares, os Signos impares são mais fortes (para infligir
morte).
4.2.5 – Os Signos se olham de frente. [N.T. Este é o aspecto por face, ou Ādarśa].
4.2.6 – O aspecto do Signo para outros Signos exceto o Abhimukha é suave. [N.T. Abhimukha
é o Signo de frente].
4.2.7 – Se Mercúrio/Vênus estiverem em Câncer/Aquário na 10ª/8ª casa, dentes salientes,
estreitamente espaçados com lábios expostos são indicados.
4.2.8 – Se Mercúrio/Vênus estiverem em Gêmeos/Sagitário na 3ª/6ª casa, as deformidades
mencionadas acima não ocorrerão.
Gêmeos, Gravidez, Parto
4.2.9 – O Senhor da 3ª casa do Adhana Lagna na 3ª, 1ª ou 8ª casas indicam gêmeos.
4.2.10-11 – Se este Senhor estiver fraco os gêmeos certamente nascerão. Se, ao contrário, o
Senhor do Lagna estiver fraco, haverá complicação de aborto espontâneo.
4.2.12 – Se as 8ª casas do Lagna/AK estiverem fracos, o parto acontece um mês mais cedo.
4.2.13 – Se benéficos estiverem na 8ª casa com força, então também a morte prematura
acontecerá.
4.2.14 – Se ambos, benéficos e maléficos, influenciarem essas 8ª casas, o parto será no período
normal.
4.2.15 – Se maléficos estiverem na 8ª ou se a 8ª estiver forte, a gravidez será atrasada.
4.2.16-17 – A 2ª e 9ª casas com força assegura uma gravidez normal nos meses.
4.2.18 – Semelhantemente, a Lua e Júpiter na 11ª, 9ª, 10ª ou 3ª casa com força assegura uma
gravidez normal no tempo.
4.2.19 – Contudo, estes planetas na 5ª indicam resultados opostos, isto é, parto prematuro.
4.2.20 – Determine o mais forte da 6ª casa a partir do Adhana Lagna e da 7ª casa.
Sodhya Rāśi
4.2.21 – Subtraia a longitude da 6ª casa daquela do Horā Lagna. O Signo resultante é o Sodhya
Rāśi.
4.2.22 – O Signo resultante, ou seus Trinos, ou os Trinos de sua 7ª casa, ou os Signos de
exaltação/debilidade de seu Senhor será o Signo Solar do nascimento.
4.2.23 – Se dois ou mais Signos indicarem o mês provável do nascimento, o mais forte
prevalecerá.

4.2.24 – Se Rāhu e Marte estiverem juntos em Quadrantes, Trinos ou Upacayas a partir do
Sodhya Rāśi, uma criança inválida poderá nascer ou um com joelhos defeituosos.
4.2.25 – Se Rāhu estiver sozinho na 2ª casa, isto pode causa aborto espontâneo.
4.2.26 – Se Marte aspecta Rāhu na 2ª este aborto certamente acontecerá.
4.2.27 – Se Saturno estiver na 2ª ou em Trinos, aspectado ou conjunto por Júpiter, a criança é
descartada em águas sagradas.
4.2.28 – Se Saturno aspectado/conjunto a Júpiter estiver na 6ª ou 8ª do AL/AK, então tambpem
os resultados do Stanza anterior serão obtidos.
4.2.29 – Se Saturno estiver conjunto a benéficos ou em Vārgas benéficos, o mal indicado nos
Stanzas 27 a 28 serão reduzidos.
4.2.30 – Caso contrário, os maléficos resultados prevalecerão.
4.2.31 – Os Signos na 5ª ou 12ª casa será o ascendente do nascimento.
4.2.32 – O Adhana Lagna e o Signo ocupado pelo AK não podem ser o Ascendente de
nascimento.
4.2.33 – A 8ª casa, se forte e ocupada pela Lua, pode ser o Ascendente/AK de nascimento.
4.2.34 – Se a Lua na 4ª casa estiver em um Signo amigo ou no Ascendente, então estes signos
podem ser o Ascendente de nascimento.
4.2.35 – Se a Lua aspecta a 8ª ou a 11ª do Adhana Lagna, então estes também podem ser o
Ascendente de nascimento.
4.2.36 – Se este Senhor do Adhana Lagna aspecta a 8ª/11ª casas a criança será adoentada.
4.2.37 – Pobreza é indicada pelo Senhor da 9ª aspectando a 8ª/11ª casas.
4.2.38 – Um perdulário é indicado pelo Senhor da 11ª aspectando a 8ª/11ª casas.
4.2.39 – Um trabalhador escrupuloso é indicado pelo Senhor da 12ª aspectando a 11ª/8ª casas.
4.2.40 – Uma criança saudável é indicada pelo Senhor da 9ª aspectando a 11ª/8ª casas.
4.2.41 – Uma criança forte é indicada pelo Senhor da 5ª aspectando a 11ª/8ª casas.
4.2.42 – Uma criança feliz é indicada pelo Senhor da 4ª aspectando a 11ª/8ª casas.
4.2.43 – Se o Senhor da 3ª aspecta a 11ª/8ª casas a vida é arruinada.
4.2.44 – Se o Senhor da 2ª aspecta a 11ª/8ª casas a criança é bela e de boa aparência.
4.2.45 – Se todos estes planetas aspectarem a 11ª/8ª casas, a criança é muito forte.
4.2.46 – Estes aspectos também devem ser vistos na 2ª e 4ª casas.
4.2.47 – Estes aspectos também devem ser vistos na Varṇadā Lagna, no Āruḍha Lagna e seus
Trinos.
4.2.48 – Estes aspectos também devem ser vistos em Vênus.
4.2.49 – Se benéficos, em Signos amigos, estiverem em Trinos à Varṇadā Lagna, ao Āruḍha
Lagna ou à Vênus, o nativo está no caminho da Liberação, isto é, em uma disposição justa e
correta.
4.2.50 – Se benéficos estiverem em Quadrantes/Trinos com Kala Bala, o nativo está no caminho
de mokṣa (liberação).

Capítulo IV – Quadrante 3

4.3.1 – Se Mercúrio e Vênus estiverem em signos pares, uma criança do sexo feminino é
esperada.
4.3.2 – A determinação do momento do nascimento é a base do Lagna na concepção.
4.3.3-5 – Os graus, minutos e segundos do Lagna são convertidos em tempo equivalente para
determinar a hora do nascimento.
4.3.6 – Números pares podem ser subtraídos ou adicionados à hora do nascimento.
4.3.7 – Divida a hora final, como descrito nos Stanzas 3 a 6, por 9 e obtenha o restante.
4.3.8 – Se o restante tiver um fração, ele é aumentado pelo seguinte mais elevado inteiro.
4.3.9 – Contando os planetas, na ordem do dia da semana e seguido por Rāhu e Ketu, o sexo,
aparência etc., da criança devem ser conhecidos.
4.3.10 – Se o planeta for masculina, uma menino nasce. [N.T. Sol, Marte, Júpiter e Rāhu são
masculinos].
4.3.11 – Se não, uma menina nasce. [N.T. Lua, Vênus, Ketu são indicados neste caso].
4.3.12 – Se um eunuco, então um eunuco nasce. [N.T. Saturno e Mercúrio são eunucos].
4.3.13 – Semelhantemente, a partir da hora do nascimento, Lagna e HL podem ser calculados, e
para determinar a Varṇadā Lagna, conte zodiacalmente de Áries ao Lagna/HL se ele estiver em
signos ímpares.
4.3.14 – Se Lagna/HL estiver em signo par, conte no sentido inverso a partir de Peixes.
4.3.15 – A Varṇadā Lagna (VL) é o signo, em anos, do Lagna e outras casas à VL e outras
Varṇadās.
4.3.16 – A Daśā começa do mais forte entre o Lagna e HL, e segue a ordem do Paryaya Daśā.
4.3.17 – A aparência, saúde etc., e a longevidade, incluindo males, devem ser vistos na Varṇadā
Lagna.
Aparência Física
4.3.18 – O mais forte planeta influenciando o Navāṃśa Lagna deve indicar a aparência.
4.3.19-21 – Sol ou Marte indicam cor avermelhada; Mercúrio e Vênus são de cor morena; e os
outros são negros. [N.T. Júpiter e Lua indicam cor loura/branca, embora este Stanza esteja
perdido no Sūtra de Jaimini].
Lagnas Especiais
4.3.22 – O Prāṇapāda atravessa 1/3 do zodíaco enquanto o Lagna atravessa um signo, e é
adicionado à longitude do Sol com base nas três divisões de Signos móvel, fixo e dual.
4.3.23 – A duração do dia é tomada como 60 Ghaṭikās para fixar o Ghaṭikā Lagna (GL) e o
Iṣṭa Ghaṭi.
4.3.24 – O Bhāva Lagna, também chamado Āṃśa Lagna é de 5 Ghaṭikās.
4.3.25 – Semelhantemente o Vighaṭikā Lagna é obtido por aumentar as Ghaṭikās cinco vezes e
eliminar múltiplos de 12 signos.
4.3.26-27 – Se os Lagnas Especiais (ascendentes especiais) estiverem em signos ímpares, a
criança é menino; e se em pares, é menina.

4.3.28 – Se eles estiverem ambos em signos ímpares e pares, a criança poderá ser menino ou
menina.
4.3.29 – Semelhante dedução da determinação do sexo pode também ser feito a partir da 5ª da
Varṇadā Lagna.
4.3.30 – O Lagna na hora do parto deve ser o Horā Lagna.
4.3.31 – Se a Lua e Rāhu conjuntam o Horā Lagna, uma menina é esperada.
4.3.32 – Se planetas masculinos conjuntam o HL, um menino será esperado.
4.3.33 – Se Saturno e Marte, um menino é indicado.
4.3.34 – Se Saturno e Mercúrio, uma menina é indicada.
4.3.35 – Se Saturno e Lua, um corcunda é indicado.
4.3.36 – Se Saturno e Vênus, uma bela menina é indicada.
4.3.37 – Se Saturno e Ketu, um adúltero é indicado.
4.3.38 – Se Saturno e Ketu também no Navāṃśa de Mercúrio, uma prostituta é indicada.
4.3.39 – Se Saturno e Vênus, uma pessoa muito passional.
4.3.40 – Estes dictum, do Stanza 31 em diante, também se aplicam nas cartas divisionais.
4.3.41 – Se Mercúrio e Vênus conjuntam HL, o desejo sexual não é satisfeito pela esposa e
consequentemente o nativo recorre a outros relacionamentos.
4.3.42 – Se os planetas estiverem no Navāṃśa de Ketu, satisfação sexual não virá da esposa,
resultando em relações extraconjugais.
4.3.43 – Outros planetas indicam relacionamentos/desejos ocultos.
4.3.44 – HL no Navāṃśa de Ketu aspectado/conjunto por Mercúrio e Lua indica relações com o
sexo oposto sem relação a casta/classe.
4.3.45 – Se maléficos aspectam o HL em Ketu Navāṃśa o nativo é completamente sem caráter.
4.3.46 – Maléficos com força na 3ª e 6ª casas indica viuvez. Similarmente, maléficos com força
na 9ª e 12ª podem causar a morte do nativo.
4.3.47-48 – Se Marte e Ketu conjuntam/aspectam a 2ª ou 6ª casas o nativo matará a esposa.
4.3.49 – O mesmo resultado ocorre se Marte e Ketu estiverem no mesmo Navāṃśa.
4.3.50 – Se esta indicação estiver em signo ímpar, o próprio nativo mata a esposa; e se em signo
par, com a ajuda de outros.
4.3.51 – Se Marte e Ketu conjuntam/aspectam a 12ª, o resultado é oposto (o nativo é
assassinado por sua esposa).
4.3.52 – Se Marte e Ketu estão debilitados/fracos nos ṢaḍVārgas (seis divisões) então o nativo
é assassinado ao invés da esposa. [N.T. As 6 divisões são D-1, D-2, D-3, D-9, D-12 e D-30].
4.3.53 – Beleza é vista na 5ª casa.
4.3.54 – Se a Lua está na 2ª do Navāṃśa e Mercúrio e Vênus estão na 3ª, o nativo é brilhante.
4.3.55 – Se Ketu está na 2ª do Navāṃśa Lagna ou no Navāṃśa Lagna, o nativo tem um odor
fétido.
4.3.56 – Se Sol aspecta o Lagna/2º no Navāṃśa, os dentes são deformados.
4.3.57 – Se Marte aspecta o Lagna/2º no Navāṃśa, o nativo tem curto temperamento, é
explosivo.
4.3.58 – Maléficos aspectando ou se juntando ao Lagna ou 2º no Navāṃśa produzem qualidades
inferiores, baixas.
4.3.59 – Benéficos aspectando ou se juntando ao Lagna o 2º no Navāṃśa produzem uma
elevada moral.
4.3.60-61 – Maléficos fazem uma pessoa ser má (Lagna) e fazer o mal (2ª casa), enquanto
benéficos produzem uma boa natureza e um bom caráter.
4.3.62 – Se tanto benéficos quanto maléficos estiverem assim colocados, os resultados serão
moderados.

4.3.63 – Semelhantemente, planetas na 3ª e 6ª casa será metade como forte para indicar
resultados benéficos e maléficos.
4.3.64 – Planetas e signos em trinos da 3ª ou 6ª irão influenciá-los.
4.3.65 – Planetas na 12ª casa dá resultados contrários.
4.3.66 – Maléficos na 8ª e 2ª darão resultados favoráveis.
4.3.67 – Semelhantemente benéficos, ou ambos, benéficos e maléficos, darão resultados
favoráveis.
4.3.68 – Estes resultados devem ser estudados também da Varṇadā Lagna da 6ª casa. [N.T. Os
Stanzas anteriores falam de maléficos colocados nestas casas como favoráveis para vencer
inimigos em batalha. Se, ao invés de maléficos forem benéficos nestes locais, o nativo é
derrotado em batalha].
4.3.69 – Os resultados do Navāṃśa Lagna nas diferentes casas do Lagna do nascimento é agora
explicado.
4.3.70 – Se o Navāṃśa Lagna estiver no Signo da 12ª casa, o nativo é um miserável.
4.3.71 – Se o Navāṃśa Lagna estiver no signo da 9ª casa, o nativo é um passional e sensual.
4.3.72 – Se o Navāṃśa Lagna estiver no signo da 11ª casa, o nativo é um liberado do ciclo de
nascimentos.
4.3.73 – Se o Navāṃśa Lagna estiver no Signo da 7ª casa o nativo é um pecador, alguém mau.
4.3.74 – Se o Lagna estiver no Navāṃśa do Sol, o nativo se torna viúvo cedo.
4.3.75 – Se o Sol estiver em trinos do Navāṃśa, então também a viuvez cedo pode ser esperada.
4.3.76 – Se a Lua estiver na 3ª do Navāṃśa Lagna ou em seus trinos, viuvez cedo pode ser
causada.
4.3.77-78 – Se Marte estiver em trinos da Lua ou do Navāṃśa Lagna, ela (a esposa) deve ser
feia e de temperamento irritável.
4.3.79 – Se Mercúrio estiver na condição do Stanza acima, a esposa será estéril.
4.3.70 – Se Júpiter estiver em trinos a Mercúrio no Navāṃśa, então o nativo é casto e devotado
à esposa.
4.3.81 – Se Júpiter estiver em trinos ao Navāṃśa Lagna, então também o nativo é casto.
4.3.82-83 – Se Vênus estiver em trinos ao Navāṃśa Lagna, ou da Lua, o nativo é o
prenunciador de boa fortuna.
4.3.84-85 – Se Saturno estiver em trinos ao Navāṃśa Lagna, ou da Lua, o nativo é passional; e
se em carta feminina, muito masculino.
4.3.86 – Se Rāhu estiver em trinos ao Navāṃśa Lagna, ou da Lua, o nativo é engajado em
múltiplas atividades e é vaidoso/pretensioso.
4.3.87-88 – Se Ketu estiver em trinos ao Navāṃśa Lagna, ou da Lua, o nativo é um patife.
4.3.89 – Semelhante os resultados devem ser aplicados da Varṇadā Lagna.
4.3.90 – Maléficos resultados devem ser vistos da Varṇadā Lagna da 6ª casa.
4.3.91 – Resultados maléficos acontecerão durante a Varṇadā Daśā do signo ocupado pela
Varṇadā Lagna na Divisional Triṃśāṃśa.
4.3.92 – Os signos no Triṃśāṃśa que contêm a Varṇadā Lagna, ou seus trinos com um
maléfico, pode infligir morte.
4.3.93 – Semelhantemente os signos na Carta Triṃśāṃśa em trinos à 12ª casa do Triṃśāṃśa do
Kāraka, Lagna, podem causar morte e males.
4.3.94 – A força dos planetas na cartas divisionais devem ser consideradas independentemente.
4.3.95 – O Signo do Sol e de Vênus deverão governar o primeiro mês da gravidez.
4.3.96 – A 2ª do Sol e da Lua governam o mês seguinte.
4.3.97 – A 3ª do Sol e de Marte governam o mês seguinte.
4.3.98 – A 4ª do Sol e de Mercúrio governam o mês seguinte.

4.3.99 – A 5ª do Sol e de Júpiter governam o mês seguinte.
4.3.90 – A 6ª do Sol e de Saturno governam o mês seguinte.
4.3.101 – A 7ª do Sol e da Rāhu governam o mês seguinte.
4.3.102 – A 8ª do Sol e de Ketu governam o mês seguinte.
4.3.103 – Desta forma as dez casas a partir do Sol governam os meses, enquanto os planetas
governam os oito meses com exceção da 2ª e 10ª.
4.3.104 – A 7ª casa do Adhana Lagna, bem como a 2ª e 7ª daí, ou seja, a 8ª casa, devem ser
examinadas.
4.3.105 – Se benéficos estiverem presentes, ou em aspecto, eles causam perigo para a gravidez.
4.3.106 – Se tanto benéficos quanto maléficos influenciam, alguns problemas podem surgir.
4.3.107 – Se os Senhores do mês do nascimento estiverem na 10ª ou na 12ª, ou em trinos a
Mercúrio, e aflitos, a parte do corpo indicada pode ser deformada.
4.3.108 – Planetas colocados na 12ª e 8ª casas do Triṃśāṃśa Lagna também podem indicar
deformidade e perigo de aborto espontâneo.
4.3.109 – Semelhantemente planetas na 4ª e 11ª casas do Triṃśāṃśa Lagna também mostram o
mal.
4.3.110 – Aparência e outros detalhes são vistos do Navāṃśa Lagna.
4.3.111 – Se Rāhu ou Ketu estão no Navāṃśa Lagna, haverá alguma obstrução durante a
gravidez.
4.3.112 – Se o Navāṃśa Lagna estiver em Vargottama, a obstrução ocorro no momento do
parto, ou seja, a mulher não tem passagem e uma cesárea pode ser necessária.
4.3.113 – Se planetas estiverem fortes no Navāṃśa Lagna, o parto é dificultado e necessitando
ajuda médica.
4.3.114 – Se o Navāṃśa Lagna estiver na 4ª ou sexta casa do Adhana Lagna, o parto é difícil,
necessitando intervenção médica.
4.3.115 – Se o Navāṃśa Lagna estiver na 7ª ou na 5ª casa, o parto requer considerável esforço.
4.3.116 – Semelhantes resultados devem ser vistos a partir do Navāṃśa da Lua.
4.3.117 – Se a Lua estiver no Navāṃśa da criança, ou no 10º signo dele, haverá perigo para a
vida da mãe.
4.3.118 – A contagem das casas é zodiacal para os dois signos pares Touro e Escorpião, e
inversa para os dois signos impares Leão e Aquário.
4.3.119 – Este método de contagem deve ser usado para determinar a 3ª e 10ª casa como
referido no Stanza 117.
4.3.120 – Se a 3ª e 10ª casas estiverem fortes um menino certamente nascerá.
4.3.121 – Se a 3ª 10ª casas estiverem fracas, nasce uma menina.
4.3.122 – A aparência, sexo do feto também é vista de Júpiter e do Sol.
4.3.123 – Semelhantemente determine a aparência e o sexo a partir do Adhana Lagna.

Capítulo IV – Quadrante 4

4.4.1 – A possibilidade de filhos é vista da 5ª e 9ª casas do Lagna.
4.4.2 – Benéficos em trinos e quadrantes à 5ª casa, em Vārgas benéficos, concedem filhos.
4.4.3 – Se Sol, Marte ou Saturno estiverem assim colocados, eles doarão filhos.
4.4.4 – Se Lua ou Mercúrio estiverem assim colocados, eles darão filhas.
4.4.5 – Planetas aspectando ou em conjunção com a 5ª casa, ou com seu Senhor, também
indicam crianças.
4.4.6 – Desenhe uma carta para a primeira menstruação e julgue a criança, esposa, viuvez a
partir dela.
4.4.7 – Um maléfico na 8ª casa indica viuvez. Se outros maléficos também aspecta isto, viuvez
certamente ocorrerá.
4.4.8 – Se o maléfico na 8ª estiver exaltado, ela se torna uma viúva na última parte da vida.
4.4.9 – Se o maléfico na 8ª estiver debilitado, ela se torna uma viúva cedo na vida.
4.4.10 – Se o maléfico estiver na 8ª nem exaltado e nem debilitado, ou se tem indicações mistas,
ela se torna viúva na meia idade.
4.4.11 – Se a Lua e Marte aspectam a 8ª casa, ela certamente se torna uma viúva.
4.4.12 – Se a 10ª, da combinação acima, indica uma filha.
4.4.13 – Se maléficos estiverem na 11ª ou 3ª ela ainda terá a criança.
4.4.14 – Maléficos estiverem conjuntos ou aspectando a 7ª casa, mostra que o casal fará sexo
com animais.
4.4.15 – Os metais circundando, as cores do local, a aparência e casta etc., são vistos da 7ª casa.
4.4.16 – Os signos aspectando a 7ª casa podem descrever a natureza do ato sexual ou da pessoa
de quem a senhora está gravida.
4.4.17 – Se o planeta na 7ª casa estiver exaltado ou em seu próprio Navāṃśa, ou se na 7ª casa
tem um benéfico Navāṃśa, o ato sexual foi normal.
4.4.18 – Se o planeta está no 1º decanato o ato sexual foi como de animais.
4.4.19 – Se o planeta está no 2º decanato o sexo foi normal.
4.4.20 – Se o planeta está no 3º decanato o sexo foi como de insetos.
4.4.21 – Se ambos benéficos estão presentes, o local da relação sexual era decente.
4.4.22 – Se Sol e Vênus estão na 7ª o local era ilegal/imoral.
4.4.23 – Se outros estiverem na 7ª casa, o sexo nem foi ilegal e nem imoral.
4.4.24 – Ketu é benéfico para estas questões.
4.4.25 – Contudo, aspectos e conjunções de maléficos na 7ª pode indicar o contrário.
4.4.26-27 – Sol, Rāhu, Vênus ou Júpiter conjuntando ou aspectando a 7ª indica uma relação que
irá trazer fecundação.
4.4.28 – Isto também deve ser visto a partir do Signo Lunar.
4.4.29 – Estes planetas na 7ª casa no Navāṃśa de Júpiter ou do AK também indicam concepção.
4.4.30 – Igualmente, estes planetas colocados nos próprios Navāṃśas, ou naqueles de Marte ou
de Peixes, a concepção é possível.
4.4.31 – Se a Lua Cheia está encurralada entre Rāhu e Marte em um signo, então a concepção é
possível.
4.4.32 – Igualmente, a Lua em divisões benéficas, ou em aspectos benéficos, indica concepção.
4.4.33 – A Lua em Navāṃśa de signo amigo indica a possibilidade de concepção.

4.4.34-35 – A Lua na 1ª, 4ª ou 8ª casas, tanto do Rāśi quanto do Navāṃśa, indica probabilidade
de concepção.
4.4.36 – Gravidez individual é vista a cada dois signos. [N.T. A partir da casa que indica a 1ª
gravidez, a 2ª é vista duas casas depois, a 3ª é vista duas casas depois da anterior e assim
sucessivamente. Esta análise é feita na Carta Saptāṃśa].
4.4.37 – O sexo da criança são vistas nestas casas.
4.4.38-39 – O nascimento de filhos é visto de Mercúrio ou Ketu, ou da 9ª do Lagna ou da Lua.
4.4.40 – O nascimento de filhos também é visto a partir dos Senhores do Lagna ou da 3ª casa.

Fim

