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Capítulo 1 – Usos da Astrologia Horária

1:1-2 – De acordo com a opinião dos astrólogos, todos aqueles seres viventes que serão impelidos (por
Daiva) gostariam de conhecer o curso da natureza boa e má das coisas em suas vidas. Uma vez, até
mesmo o Senhor do mundo, Brahmā, aproximou-se de Viṣṇu para aprender astrologia horária.
Notas – a importância da astrologia horária é enfatizada nos primeiros dois stanzas. Todo mundo é
levado por Daiva, ou um impulso interior, a se aproximar de um astrólogo para conhecer sobre seu
futuro iminente. Aqui a palavra Daiva é um fator desconhecido e normalmente significando karma
passado. Assim, como um resultado de karmas passados, a pessoa obtém prerana, ou inspiração, que o
leva a buscar um astrólogo, e então a astrologia horária revela o futuro com base nas disposições atuais
dos planetas.

Como colocar uma pergunta
1:3 – O querente deve se aproximar de um astrólogo instruído, de disposição agradável, pela manhã, com
frutas, flores e dinheiro, e olhando para o leste, e após fazer as devidas obediências ao astrólogo, colocar
somente uma pergunta de natureza auspiciosa.
1:4 – A predição de uma pessoa bem versada nos 10 tipos de cálculos de longitudes planetárias, e
proficiente no conhecimento astrológico, não pode errar.
Notas – O Śloka 4 é atribuído a Utpala, o comentarista do Bṛhat Jataka.

1:5. Nas mãos dos homens de aprendizado, cultura e humildade, somente a obtenção de bons resultados é
possível.
Notas – O Jatakarnava diz: “Conforme as próprias palavras de Śiva, as predições não devem ser dadas
a pessoas que são medíocres, arrogantes, ateístas, violentas e desprovidas de comportamento decente”.

Sobre o Querente
1:1 – Quer a pessoa seja sincera ou não na colocação da pergunta, deve-se primeiramente observar a força
do Lagna. O astrólogo deve então estudar os bons e maus aspectos do querente e sua predição será
devidamente inspirada.
1:2-4 – A intenção do querente será desonesta se:
(a) Candra estiver no Lagna, Śani estiver em um quadrante e Budha[1] estiver em combustão;
(b) Maṅgala e Budha aspectam Candra no Lagna;
(c) Um maléfico se junta ao Lagna;
(d) Bṛhaspati ou Budha lançam um olhar inimigo[2] sobre o Senhor do Bhāva 7.

[1] – Mercúrio, de acordo com Tajaka, está combusto se dentro de 14º (graus)
[2] – Aspectos inimigos são dados em planetas contados de Kendras daquele a ser avaliado.
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A intenção do querente será benéfica se:

(a) Um benéfico se junta ao Lagna;
(b) Se Maṅgala ou Candra em sua fase clara (Śukla Pakṣa) e Bṛhaspati aspectam o Lagna; e
(c) Bṛhaspati ou Budha lançam um olhar benéfico[3] sobre o Senhor do 7º Bhāvas.
Quantidades de Perguntas em um Praśna
1:5-6 – A primeira pergunta deve ser lida a partir do Lagna, a segunda a partir da Lua, a terceira a partir
do Sol, a quarta a partir de Júpiter e a quinta a partir de qual dos dois planetas, Mercúrio ou Vênus, é o
mais forte.
1:7 – Deve-se predizer pelo exame os 10 estados (Avasthas) planetários, tal como Dīptha, etc., e assim a
predição não falhará.

Avasthas dos Grahas
1:8-10 – Em uma Carta Praśna, os planetas sujeitos a diferentes Avasthas são capazes de conferir os
seguintes resultados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dīptha (exaltação) – sucesso no empreendimento;
Dīna (debilidade) – sofrimento;
Mudhita (Signo amigável) – ganho de riqueza e de felicidade;
Svastha (própria casa) – fama;
Suptha (casa inimiga) – sofrimento e medo de inimigos;
Nipīditha (vencido) – perda de dinheiro;
Mushita (combusto) – fracasso e perda de dinheiro;
Parihīna (descendo para a debilidade) – fracasso e perda de dinheiro;
Suvīrya (subindo para a exaltação) – acesso a transportes e ouro;
Athivīra (excesso de vargas benéficos) – sucesso político e valiosos contatos.

[3] – Aspectos amigáveis são dados por planetas em Trinos daquele a ser avaliado.
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Kārakas
1:11 – O Sol significa Leste, natureza Sattvica, realeza, pai, casta dos Kṣatriyas (guerreiros, militares, e
outros afins), calor, cor vermelho sangue, temperamento inconstante, olhos cor de mel, fleuma, minerais,
coragem e cabelo fino.
1:12 – A Lua significa fleuma, estação de chuvas, suavidade, mãe, cor branca leitosa, natureza Sattvica,
seres viventes, casta dos Vaiśya (comerciantes), rapidez, forma circular, vento e olhos charmosos.
1:13 – Marte indica a estação Grīṣma (de meados Maio a meados de Julho, entre Gêmeos e Câncer), casta
dos Kṣatriyas, vermelho sangue, Sul, comandante chefe, natureza hesitante, juventude, dhatu, (minerais),
olhos brancos (pīta), crueldade, constituição biliosa, sikhi (possuindo um tufo).
1:14 – Mercúrio significa estação Śarad (de meados Setembro a meados de Novembro, Libra-Escorpião),
tom azulado, corpo alto, impotência, mūla (minerais), herdeiro, habilidade na escrita, Norte, casta dos
Śudrās (trabalhadores braçais, serviçais etc), uma mistura de natureza fleumática, ventosa e biliosa.
1:15 – Júpiter governa a natureza Sattvica, riqueza, frio, constituição fleumática, corpo alto, primeiro
ministro, Brahmanes, sexo masculino, meio-dia, Nordeste, olhos cor de mel.
1:16 – Vênus significa paz, mulheres Brahmanes, subordinados, primeiro ministro, natureza inconstante,
cor branca, Sudeste, constituição fleumática, gosto amargo e cabelos encaracolados.
1:17 – Saturno significa cor preta, natureza pecaminosa, fraqueza, velhice, impotência, mūla (minerais),
intocáveis, desleixado, a estação Śiśira (Janeiro a Março, Aquário-Peixes), vento, natureza cruel, Oeste e
constituição ventosa.
1:18 – Rāhu significa ‘dathu’, tufo de cabelo, mūla (vegetais) e eventos indicados por Saturno se tornam
fortes em um Kendra de Mercúrio ou do Lagna.
Natureza de cada Bhāvas
1:19 – Da 1ª casa deve-se descobrir a felicidade da pessoa, longevidade, idade, casta, riqueza, disposição,
natureza, sofrimento e aparência.
1:20 – A 2ª casa governa pérolas, pedras preciosas e minerais, bem como a riqueza, vestuário, trabalhos
pertencentes a cavalos e estradas.
1:21 – A 3ª casa governa irmãs e irmãos, empregados e aqueles que realizam trabalhos subalternos.
1:22 – A 4ª casa governa extensões de terra, locais onde as plantas são batidas, extensões abundantes de
vegetações, medicinais especiais, tesouros achados e fendas.
1:23 – A 5ª casa tem governo sobre gravidez, problemas, andanças, feitiços e encantamentos, arbitragem,
aprendizado, inteligência e discursos.
1:24 – A 6ª casa indica medo de ladrões, inimigos, combate, jumentos, ações diabólicas, tio materno,
medo e obstrução, e empregados.
1:25 – Da 7ª casa se deve ler sobre viagens, transações, disputas, jornadas e esposa ou marido.
1:26 – A 8ª casa governa travessia de rios, esquecimento, sofrimento, males, problemas de inimigos,
perda de propriedade, ações maléficas, banhos, doenças e ações clandestinas.
1:27 – A 9ª casa significa tanques, poços, lagos, reservatórios de água, locais de adoração, matemática,
votos (de penitência), peregrinações e justiça.
1:28 – Os eventos a serem acertados da 10ª casa são Governo, autoridade, ações meritórias, virtude,
posição, pai, coisas essenciais, chuva e fenômenos celestiais.
1:29 – A 11ª casa significa elefante e passeios a cavalo, roupas, alimentos de primeira necessidade, ouro,
filha e ganhos de riqueza.
1:30 – A 12ª casa governa a renuncia, o prazer, disputas, caridade, cultivação e gastos institucionais.
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Capítulo 2 – Bhāva Praśna

Estimativas Gerais
2:1 – Se, de acordo com o horóscopo ou a astrologia horária, qualquer Bhāvas que estiver associados com
ou aspectado pelos seu Senhor ou por planetas benéficos, ele ganhará vitalidade (o assunto da casa
prospera). Os efeitos serão destruídos se maléficos aspectarem ou se juntarem a eles.
2:2 – O objeto da questão será realizado se benéficos se juntam ao Lagna ou seu próprio varga [1] surge
no Lagna ou o Lagna acontece de ser um Signo Śīrṣodaya. Se, ao contrário, o objeto não irá prosperar. Se
as influencias estão misturadas, então haverá sucesso depois de contratempos iniciais.
2:3-4 – O Senhor do Lagna aspecta o Lagna e o significador aspecta a casa (apropriada); ou o Senhor do
Lagna aspecta a casa; ou o Senhor do Lagna aspecta a casa e o significador aspecta o Lagna; ou o Senhor
do Lagna e o significador estão em mútuo aspecto; ou a Lua aspecta tanto o significador quando o Senhor
do Lagna; nestas estimativas o objeto da pergunta irá ser completamente realizado.
2:5-8 – As chances de sucesso serão de:
1/4 (25%) – se o Lagna não estiver aspectado nem por seu Senhor nem por um benéfico.
Metade (50%) – se o Senhor do Lagna está aspectado por benéficos;
3/4 (75%) – mesmo se um benéfico aspecta o Lagna ou seu Senhor; ou o Senhor do Lagna, ou 2 ou 3
benéficos, estão na 10ª; ou 3 benéficos aspectam o Lagna; e
Inteira (100%) – o Lagna é aspectado por seu Senhor, ou a Lua está livre de aflição e benéficos aspectam
o Lagna.
Combinações Maléficas
2:9 – Planetas derrotados em guerra por maléficos, aqueles associados com maléficos e planetas em
combustão [2] dão resultados desfavoráveis.
2:10-12 – Uma pergunta como “quando acontecerá”, deve ser respondida assim, haverá sucesso quando:
(a) o Senhor do Lagna aspecta a significação e o significador aspecta o Lagna;
(b) o significador estando situado no Lagna aspecta o Senhor do Lagna;
(c) o significador ocupando um Signo que não o Lagna, aspecta o Senhor do Lagna;
(d) o significador aspecta o Lagna, Senhor do Lagna ou a Lua;
(e) o Senhor do Lagna e o significador estão mutuamente associados quer no Lagna ou no Bhāvas (casa)
concernente;
Em (b) e (c) o sucesso será imediato ou atrasado, respectivamente.
2:13 – O objeto do querente não será realizado se o significador não aspecta o Lagna ou seu Senhor. Em
uma pergunta pertencente ao sucesso ou falha, nenhum Bhāva que não aquele do Lagna deve ser
considerado importante.

[1] – (a) O Lagna está junto de planetas benéficos; (b) o ponto do Lagna tem o próprio varga ou um varga amigável; (c) o Lagna
acontece de ser um Signo Śīrṣodaya, isto é, Gêmeos, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Aquário, que se elevam com a cabeça.
[2] Combustão – Marte 12º; Mercúrio 8º; Júpiter 9º; Vênus 7º; e Saturno 9º. Guerra planetária – a exata yuti entre 2 ou mais
planetas.
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Primeiro Bhāva
2:1 – Se uma pessoa coloca a pergunta ‘sobre o passado, presente e futuro’, primeiramente acerte as
forças do Lagna e de Candra. Se ambos estiverem fracos, o objeto do querente falhará.
2:2 – Sempre note a força do Navāṃśa Lagna. Se ele estiver sujeito a aspectos benéficos, a pessoa obterá
resultados favoráveis em sua pergunta. Aspectos de maléficos causam resultados desfavoráveis.
2:3 – Leia o passado, presente e futuro a partir dos planetas que estão, respectivamente, em Musaripha,
em yuti ou em Ithasala com o Senhor do Lagna.
2:4 – Se o Senhor do Lagna está no Lagna ou em yuti com benéficos, o querente se torna livre de
preocupação e de má saúde.
2:5 – Caso o Senhor do Lagna seja um maléfico ou um benéfico, haverá brigas, doenças e perda de
dinheiro; ou equilíbrio mental, ganhos de dinheiro e de felicidade, respectivamente.
Segundo Bhāva
2:6-8 – Se em uma pergunta sobre finanças, prediga ganhos de dinheiro se o Senhor do 2º Bhāva estiver
em Ithasala com o Senhor do Lagna ou com Candra; ou se estiver em yuti com ou aspectado por
benéficos.
Se maléficos estiverem no 2º Bhāva, o querente ganhará dinheiro a partir de uma terra distante e também
sofrerá aflição. Se o Senhor do 2º Bhāva estiver em Muthaśila com maléficos, o querente pode morrer.
Se o Senhor do Lagna estiver em Ithasala com o 2º Bhāva ou com o Senhor do 2º Bhāva, em qualquer
Bhāva que o planeta estiver situado, isso assegura ganhos através daquele Bhāva.
2:9 – Se Mercúrio no Lagna estiver aspectado por Candra ou por um maléfico, haverá ganho de riqueza,
mas também desagradáveis acontecimentos.
2:10 – Quando Candra, o Senhor do Lagna e o Senhor do 2º Bhāva, estiverem em yuti ou em mútuo
aspecto, ocuparem o 2º Bhāva, ou um Kendra, ou um Trikoṇa, haverá ganho imediato de riqueza pelo
querente.
2:11 – Se o Senhor do Lagna possuir benéficos shadvargas, e se o Lagna estiver aspectado por ou
associado com benéficos, o querente assegura ganhos imediatos. Caso contrário, resultados inversos
acontecerão.
2:12 – Candra no 4º ou 7º Bhāva, Sūrya no 10º Bhāva, um benéfico no Lagna, confere imediato ganhos
de dinheiro. O mesmo resultará se Bṛhaspati ocupar o Lagna.
Notas – estes Ślokas são do Praśna Dīpikā. Bons aspectos entre o Senhor do Lagna e do 2º Bhāva
indicam ganhos e prosperidades. O Senhor do Lagna no 2º Bhāva sempre indica rápida remoção da
pobreza. Rāhu e Śani no 2º Bhāva indicam pobreza ou complicações financeiras. Os ganhos podem vir
de fontes significadas pelo Senhor do 2º Bhāva ou em associação com o Senhor do 2º Bhāva, assim se o
Senhor do 7º Bhāva estiver posicionado no 2º Bhāva, indicará ganho através da esposa; o Senhor do 10º
no 2º, ganhos na profissão. O planeta afligindo o 2º Bhāva ou o Senhor do 2º Bhāva, indica a fonte das
perturbações financeiras etc.
Terceiro Bhāva
2:13 – Quando o Senhor do 3º Bhāva aspecta o 3º, ou se o 3º Bhāva e seu Senhor estiverem aspectados
por benéficos, a saúde dos irmãos do querente será boa e eles estarão felizes. Em caso inverso, ou seja,
por maléficos etc., resultados contrários acontecerão.
2:14 – Se o Senhor do 3º Bhāva estiver no 6º e estiver em Muthaśila com o Senhor do 6º; o se o Senhor
do 6º estiver no 3º ou o Senhor do 3º estiver aflito, os irmãos do querente estarão com má saúde.
2:15 – O irmão do querente estará sofrendo de doença perigosa se o Senhor do 3º Bhāva estiver em
combustão. A fonte da aflição será de acordo com o planeta que estiver em Ithasala com o Senhor do 6º
ou do 8º Bhāva.
2:16 – O Bhāva cujo Senhor estiver no 6º ou no 8º Bhāvas sofre aflições. Desta forma se deve acertar a
aflição com relação a todos os Bhāvas.
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Quarto Bhāva
2:17-19 – Se o Senhor do Lagna tem Muthaśila com Candra no 4º Bhāva, ou ocupa sua própria casa, o
querente obterá posses de terras. Se a combinação está afligida por maléficos, resultados contrários
acontecerão.
Se o fazendeiro coloca a pergunta “se terá ou não sucesso em cultivar certa terra”, responda assim:
O Lagna indica o cultivador, o 4º Bhāva indica a terra, o 7º Bhāva governa o cultivo da terra, e o 10º
Bhāva governa a colheita. Se o Lagna estiver ocupado por um maléfico, o fazendeiro perde para ladrões.
2:20 – Se um maléfico no Lagna está livre de retrogressão ou aceleração, o beneficiário será um ladrão.
Se benéficos estiverem no Lagna, o fazendeiro será beneficiado pelo cultivo da terra.
2:21 – Se um maléfico ocupa o 4º Bhāva, o cultivador será dispensado com a terra. Se um benéfico está
localizado no 7º Bhāva, o cultivo obterá sucesso. Maléficos destruirão a colheita.
2:22-23 – Se o Senhor do 10º Bhāva estiver no 10º aspectado por ou associado com benéficos, haverá boa
colheita.
Em uma pergunta relacionada a arrendamento de terra, o Lagna significa o querente e o 7º indica o
locatário, o 10º Bhāva significa a produção, e o 4º governa o lucro final etc. Benefícios resultarão se o
Lagna e seu Senhor estiverem relacionados com benéficos. Se eles estiverem afligidos, contrários
resultados serão mostrados.
2:24 e ½ - Se maléficos estiverem no 4º Bhāva, os resultados finais serão desfavoráveis.
Quinto Bhāva
2:25-26 – Se um querente pergunta “Se eu terei um filho desta mulher”, a resposta será positiva se o
Lagna ou Candra estiverem em Muthaśila com o Senhor do 5º Bhāva.
O querente terá um filho rapidamente se o Senhor do 5º Bhāva estiver no Lagna e se o Senhor do Lagna e
Candra estiverem no 5º Bhāva.
2:27 – Se houver Nakta Yoga, o nascimento será atrasado. Se o Lagna estiver em uma Rāśi dual e estiver
conjunto com benéficos, haverá nascimento de gêmeos.
2:29 – Se o Lagna e o Senhor do 5º Bhāva forem Rāśis masculinas, então o nascimento de um menino é
assegurado. Se Candra estiver em uma Rāśi ímpar e estiver em Muthaśila com um planeta masculino,
então também nascerá um menino.
2:30 – Se Candra ou Budha estiverem no 5º Bhāva ou em conjunção com (ou aspectando) o Senhor do 5º
Bhāva, ou se o Senhor do 5º Bhāva estiver exaltado, o querente obterá um filho legítimo.
2:31 – Quando o querente colocar a pergunta “Se esta mulher está gravida”, prediga que ela está grávida
se os Senhores do Lagna e de Candra estiverem no 5º Bhāva.
2:32 – Se Candra ou o Senhor do Lagna estiver em um Apoklima, em Ithasala com o Lagna ou com o 5º
Bhāva, mas aspectado pelo Senhor do 5º Bhāva, então a mulher não está gravida.
2:33 – Se o Lagna estiver em uma Rāśi móvel e um maléfico ocupando (o Lagna) estiver em Muthaśila
com Candra em sua fase crescente (Śukla Pakṣa), ou se o Lagna estiver em Chara Rāśi e o Senhor (desta
Rāśi) ou Candra a ocupando estiver em Ithasala com um planeta retrógrado, a mulher terá um aborto.
2:34 – Se a pergunta for: “se a criança no útero viverá ou morrerá”, diga que ela vivera se o Senhor do 12º
estiver em um Kendra em yuti com ou aspectado por benéficos; ou se a pergunta for colocada durante
Śukla Pakṣa e Candra estiver bi 12º Bhāva conjunto com benéficos, a criança no útero viverá.
2:35 – Se o Senhor do 12º Bhāva for um maléfico, estiver combusto ou estiver em um Apoklima e não
aspectado por ou em yuti com benéficos, a criança morrerá logo após o nascimento ou ainda no útero.
2:36 – Em uma pergunta relacionada ao momento do parto, o número de Navāṃśas passados no Lagna
significa o tempo de gravidez. O número de Navāṃśas que permanece e os graus que permanecem no
Navāṃśa governante, significam, respectivamente, o número de meses e de dias ainda a passarem para o
parto acontecer.
2:37-38 – A mulher irá dar à luz em tantos meses conforme o número de Rāśis contadas a partir do Lagna
até à posição de Śukra Graha. Se Śukra ocupar o 10º, 11º ou 12º Bhāvas, o número de meses
corresponderá ao número das Rāśis a partir do 5º Bhāva até a posição de Śukra.
Nota – Esta visão é de Bhuvana Pradīpa.
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2:39 – Se o Lagna estiver em uma Rāśi diurna, ou a pergunta for colocada durante o dia, ou o Senhor do
Lagna estiver em uma Rāśi dual, a criança nascerá durante o dia; caso contrário, a criança nascerá durante
a noite.
2:40 – Se uma Rāśi noturna surge (no Lagna), mas a pergunta é colocada durante o dia, então o resultado
deve ser predito com base na disposição do Senhor do Lagna, o Senhor da Rāśi ocupado pelo Senhor do
Lagna, Dina Horā etc.
2:41-43 e ½ – Se a pergunta “terei um filho este ano” for colocada, o nascimento de uma criança deve ser
predito quando existir Ithasala entre os Senhores do Lagna e do 5º Bhāva.
Nascimento de uma criança deve ser predicado se o Senhor do Lagna estiver no 5º Bhāva e o Senhor do
5º Bhāva estiver no Lagna, sujeito, ambos, a aspectos benéficos. Caso contrário, não haverá nascimento
de filhos.
Se o Senhor do 5º ou do 6º Bhāvas, estando, ambos, livres de combustão; ou se Bṛhaspati Graha, ou
Budha ou Śukra, surgirem no Lagna, haverá nascimento de uma criança.
Sexto Bhāva
2:44-45 – Para responder uma pergunta relacionada à doença e sua cura ou o contrário, considere o Lagna
como significando o médico; o 7º Bhāva, a doença; o 10º Bhāva, o paciente; e o 4º Bhāva, a medicina ou
o tratamento. Se maléficos estão no, ou aspectando o Lagna, a doença não pode ser curada pelo médico.
2:46 – Do contrário, a doença será intensificada. Se maléficos estiverem no 10º Bhāva, devido à própria
falta do querente, o tratamento não funcionará. Se maléficos estiverem no 7º ou 4º Bhāvas, uma
complicação levará a outra complicação.
2:47 – Benéficos nos locais acima, serão capazes de permitir à cura ao paciente. Se o Senhor do Lagna e
Candra estiverem em Ithasala com benéficos, a doença será destruída.
2:48 – Se os planetas (Senhores dos Bhāvas acima) estiverem retrógrados, a doença voltará novamente
ou haverá recaída. Se os planetas retrógrados (no Lagna, 4º, 7º ou 10º Bhāvas) estiverem em Ithasala com
Candra, o paciente morrerá.
2:49-51 – O paciente morre sob as seguintes combinações:
(a) o Senhor do 8º ocupa o Lagna;
(b) o Senhor do Lagna ou o Senhor do 8º está no 8º Bhāva contado de Candra;
(c) Sūrya é Senhor do Lagna e Candra causa Ithasala com o Senhor do 7º Bhāva posicionado no 6º
Bhāva;
(d) há Ithasala entre o Senhor do 8º Bhāva ou o Senhor do Lagna ocupando um Kendra, e um planeta em
combustão ou retrógrado; e
(e) os Senhores do Lagna e do 8º Bhāva ocupam Kendras aflitos e há Ithasala entre esses dois Senhores.
2:52 – Se o Lagna estiver em Dvadasāṃśa de Sūrya, o paciente morre. Se o Lagna cai em uma Rāśi
móvel, o paciente começa a se recuperar, mas novamente tem uma recaída.
2:53 – Se o Lagna estiver em uma Rāśi dual, a doença será outra além daquela suspeitada. Se o Lagna
estiver em uma Rāśi fixa, a doença está como suspeita. Se Candra estiver em Muthaśila com um planeta
retrógrado, ela se tornará uma doença crônica.
2:54-55 e ½ – Se Candra está em Muthaśila com um planeta de movimento lento, a doença primeiramente
origina do bloqueio da passagem urinária. Se no 4º ou 7º Bhāvas, antes da consulta, Sūrya e Candra
estiverem sujeitos a influencias de benéficos, o paciente irá se recuperar. A doença continuará se o Senhor
do Lagna ou Candra tiverem Ithasala com o Senhor do 6º ou estiverem em combustão.
Empregador – Relações com Funcionários
2:56-58 e ½ – Uma pergunta como “Irei trabalhar para outro empregador?”, deve ser respondida assim:
Se o Senhor do Lagna estiver em um Kendra sem estar em Muthaśila com o Senhor do 6º ou do 12º
Bhāvas, não haverá qualquer chance de serviço. Se o Senhor do Lagna estiver retrógrado e estiver em
Ithasala com um planeta no 3º ou 9º Bhāvas, o querente mudará para um novo empregador. Se o Senhor
do Lagna estiver em um quadrante e estiver aspectado adversamente por um maléfico, e o Punyasaham
estiver combusto, então não haverá nenhuma mudança de emprego através da vida do querente.
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2:59-60 e ½ – Uma pergunta tal como “meu emprego atual é seguro?” – deve ser respondido assim: Se o
Senhor do Lagna estiver em Kambūla Yoga com Candra, então o emprego atual do querente está seguro.
Da mesma forma, perguntas feitas em relação a propriedades de terras, casas, arrendamentos etc., devem
ser respondidas por uma avaliação própria dos fatores favoráveis e desfavoráveis.
2:61 – Em perguntas como se se deve obter um empregado ou gado: Se o Senhor do Lagna e Candra
estiverem no 6º Bhāva, ou se o Senhor do Lagna estiver em Ithasala com o Senhor do 6º Bhāva, ou se o
Senhor do 6º está no Lagna, o querente obterá empregados e gado.
Sétimo Bhāva
2:62-63 – Em uma pergunta sobre casamento, se o Senhor do 7º estiver em Ithasala com o Senhor do
Lagna ou com Candra, o querente obtém uma noiva sem procurar por ela. Se o Senhor do Lagna, ou
Candra estiver no 7º Bhāva, então a noiva será assegurada sem qualquer esforço.
2:64-66 – Se o Senhor do Lagna estiver em Musaripha com Candra, ou em Ithasala com o Senhor do 7º
Bhāva, o querente assegura uma noiva sem esforço. Se o planeta com quem o Ithasala é formado estiver
em combustão ou afligido por maléficos, o querente não terá sucesso em obter noivado. Se o Senhor do 8º
for um maléfico, o objetivo de obter uma noiva não será frutificado. Conforme o Senhor do 3º ou do 4º
Bhāvas acontecerem de ser um maléfico, a falha se deverá, respectivamente, aos irmãos e aos pais. Se na
carta, combinações são afetadas por planetas benéficos, o objetivo será realizado através de fontes
apropriadas.
2:67 – Em relação ao querente perguntar sobre casos de amor, diga que haverá amizade e amor se o
Senhor do Lagna estiver em Muthaśila com o Senhor do 7º. Se estes dois Senhores estiverem em aspecto
hostil, o par irá brigar sempre. Se qualquer um desses Senhores tiver Kambūla Yoga com Candra, a noiva
será dotada com bom caráter.
2:68 – Conforme Śani, acontecendo de ser o Senhor do Lagna ou do 7º Bhāva, ocupa um Kendra, então o
querente ou a noiva terão uma ajuda superior.
2:69 – Se ambos os planetas estiverem na mesma Rāśi, prediga que o casal brigará, mas que voltará a se
reconciliar. Conforme Sūrya, Śukra, ou ambos, estiverem fracos, o noivo ou a noiva, ou ambos, terão
pouca felicidade.
2:70-71 – Se a pergunta “se minha esposa aborrecida (com o querente) voltará para casa” for colocada,
diga que ela não voltará se Sūrya estiver no Lagna, 2º ou 3º Bhāvas e se Śukra estiver no 5º, 6º ou 7º
Bhāvas. Se Śukra estiver ou retrógrado ou surgindo heliacalmente, a esposa retornará para casa. Se Śukra
não estiver retrógrado e nem combusto, a esposa não retornará. Ela deverá retornar depois de considerável
atraso, ou rapidamente, conforme Candra estiver em sua fase clara (Śukla Pakṣa) ou minguante (Kṛṣṇa
Pakṣa).
2:72 – Se uma pergunta é colocada: “a noiva é pura em seu caráter”, diga que ela é pura se o Lagna
estiver em uma Rāśi fixa e o Senhor do Lagna e Candra também estiverem em Rāśis fixas.
2:73 – Se o Lagna, o Senhor do Lagna e Candra estiverem em Rāśis móveis, o caráter da garota não é
puro. Se Candra está em uma Rāśi dual e o Lagna em uma Rāśi móvel, o caráter da garota é duvidoso.
2:74 – Se Candra e Maṅgala estiverem em Rāśis móveis ou duais, respectivamente, a garota terá
cometido adultério em segredo. Se Candra e Śani estiverem no Lagna, sua impureza sexual será um
segredo revelado.
2:75 – A garota será definitivamente culpada de adultério se Maṅgala e Śani ocupam um Kendra e
recebem dṛṣṭi de Candra, e se Śukra ocupa o Drekkāṇa de Candra.
2:76 – A mulher não terá ainda se entregado se Śukra estiver em Kumbha Rāśi e Budha estiver em Siṃha.
Se Śukra e Budha estiverem em Vṛścika e em Vṛṣa, ela já terá se entregado.
2:77 – Se Maṅgala, Budha, Śukra e Candra estiverem em Rāśis duais (exceto Dhanu), a Senhora irá se
entregar rapidamente. Se eles estiverem em Dhanu, a entrega não acontecerá.
2:78 – Se maléficos estiverem em Rāśis móveis, a gravidez será devido a outra pessoa que não o seu
marido. Se maléficos estiverem em Rāśis fixas, a criança nasce do seu esposo. Se influencias estiverem
misturadas, a paternidade permanecerá questionada.
2:79 – Uma pergunta tal como “esta mulher está grávida de seu marido ou de outro homem?”, deve ser
respondida assim: a concepção se deve ao seu marido se os Senhores do Lagna e do 5º Bhāva estiverem
aspectados por ou conjunto com benéficos; se aspectados por Śani e Maṅgala, é devido a outro homem.
2:80 – Se tal pergunta for colocada: “esta mulher é uma Kulaṭā (adúltera) ou uma Satī (uma esposa
devotada)?”, deve ser considerado como a mulher tendo cometido adultério em sua própria casa se o
Senhor do Lagna ou Candra estiverem em grau de conjunção com Maṅgala.
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2:81 – Se Maṅgala estiver em sua própria Rāśi, então ela terá cometido adultério na casa de outra pessoa.
Se Sūrya estiver em Muthaśila com Maṅgala, ela teve intimidade com uma pessoa de elevado status.
2:82 – Se Maṅgala tem Muthaśila com Budha, seu amante é um viajante ou um escritor. Se tem Muthaśila
com Śukra, então ela será culpada de homossexualidade. Se combinações contrárias existem, a Senhora
será pura em caráter.
2:83-84 – Se Maṅgala (na combinação acima) tem Musaripha Yoga com o Senhor do Lagna ou com
Candra, o amante da mulher estará a seu gosto. Se Maṅgala estiver aspectado por Bṛhaspati, Sūrya ou por
Śukra, ela será contida por medo de seu filho, ou a lei, ou outras mulheres. Se Budha e Śukra juntos
aspectam Maṅgala, ela terá medo de escândalo que seu amante é um homem velho.
Oitavo Bhāva
2:85 – Em relação a perguntas sobre guerra, se o planeta no Lagna ou planeta ocupando a Rāśi ocupada
pelo Senhor do Lagna estiver em Musaripha com Candra, o governante (o querente) vencerá. Se Candra
tiver Muthaśila com o planeta no 7º Bhāva ou o planeta que está no Signo ocupado pelo Senhor do 7º, o
inimigo vencerá.
2:86 – Se planetas superiores (Maṅgala, Bṛhaspati e Śani) estão fortemente colocados e na frente dos
planetas inferiores (Śukra e Budha), ou se os planetas inferiores estão fracos e atrás dos superiores, a
vitória será do querente.
2:87 – Se o Senhor do Lagna forma Muthaśila com o Senhor do 7º no 6º, 3º, 10º ou 11º Bhāvas, os
governantes que guerreiam cessarão a briga por mútuo acordo. Se o Senhor do Lagna estiver entre o
Lagna e o 7º Bhāva, o querente governante será morto no campo de batalha.
2:88 – Se os Senhores do Lagna e do 7º Bhāva estiverem em Musaripha e um desses Senhores estiver
combusto, a guerra durará muito tempo. Se o Senhor do Lagna, sendo o planeta de movimento lento
(Śani) estiver em Kambūla Yoga (com Candra) e estiver na frente do planeta de movimento mais rápido,
o querente vencerá.
2:89 – Se o Senhor do Lagna, como no stanza 88, estiver combusto ou ocupar sua Rāśi de debilidade do
Senhor do 7º Bhāva, ou estiver em um Kendra a partir do Senhor do 7º Bhāva, ou estiver no 7º Bhāva, o
querente encontrará perigo de ser vencido em batalha.
2:90 – Se benéficos estão atrás do Lagna e os planetas de movimento lento estão na frente do Lagna, o
querente obterá ajuda de uma pessoa nobre. Se o Senhor do Lagna estiver no 8º Bhāva e em Muthaśila
com o Senhor do 8º Bhāva, o querente morre em batalha.
2:91 – O inimigo será destroçado quando o Senhor do 7º estiver no 2º e estiver em Muthaśila com o
Senhor do 2º Bhāva. O Senhor do Lagna em Muthaśila com o Senhor do 10º Bhāva indica sucesso para o
querente.
2:92 – Os Senhores do 4º e do 7º Bhāva em yuti indica vitória para o inimigo. Se os Senhores do Lagna e
do 7º Bhāva estiverem em Kendras e em mútuo Ithasala, prediga sucesso para a parte significada pelo
mais forte dos dois Senhores.
2:93 – Se o Senhor mais forte, sugerido no stanza 92, estiver em uma Rāśi móvel, a parte indicada por ele
obterá sucesso inicial seguida de posterior derrota. Se o Senhor do Lagna estiver no 12º Bhāva, o exército
do querente sofrerá perdas. Se o Senhor do 7º estiver no 6º Bhāva, o exército do inimigo sofrerá perdas.
2:94 – Conforme o Senhor do 10º estiver no Lagna, ou o Senhor do 4º estiver no 7º os exércitos do
querente ou do inimigo, respectivamente, obterá ajuda. A natureza da ajuda será de acordo com o planeta
envolvido em Muthaśila com Sūrya ou com Candra. Se houver Musaripha, o mal por si só poderá
acontecer.
Nono Bhāva
2:95 – Se o querente coloca a pergunta: “Empreenderei uma viagem?”, diga que o querente viajará se o
Senhor do Lagna estiver posicionado em um quadrante e tem Muthaśila com o Senhor do 9º Bhāva e
vice-versa.
2:96 – Se o Senhor do 9º Bhāva estiver no Lagna e tiver Muthaśila com o Senhor do Lagna, não haverá
jornada. Na ausência de um aspecto trino nas combinações acima, não haverá viagem.
2:97 – Se o Senhor do Lagna, ocupando um Kendra, estiver em Muthaśila com um planeta no 3º Bhāva e
estiver desprovido de aspectos maléficos, haverá viagem. Se maléficos estiverem em Kendras, a viagem
não acontecerá.
2:98 – Maléficos no 7º indica falha no projeto de viagem. Maléficos no 10º Bhāva indicam que o objetivo
da viagem falhará devido ao Governo ou os mais velhos na família.
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2:99 - Se houver Muthaśila entre os Senhores do Lagna e do 9º Bhāva, e maléficos os aspectam, o
querente encontrará perigo físico e perda de dinheiro na viagem.
2:100 – Se existir Muthaśila entre os Senhores do Lagna e o 9º Bhāva tem referencia para o 8º e 7º
Bhāvas, haverá aflição durante a viagem. Se o Yoga está no Lagna, o querente terá uma viagem
confortável.
2:101 – A partir do Lagna deve ser predito a natureza (confortável ou não) da viagem; a partir do 10º
Bhāva, o objeto da viagem; a partir do 7º Bhāva, a natureza do local a ser visitado; e a partir do 4º Bhāva,
o resultado da viagem. A partir do Lagna deve ser acertado os confortos do corpo físico.
2:102 – Benéficos no 10º Bhāva confere sucesso; no 7º Bhāva, bom local de visita; e no 4º Bhāva –
completa satisfação e realização.
2:103-104 – Conforme o Senhor do Lagna ou Candra estiverem aflitos nas Rāśis humanas, quadrúpedes
ou aquáticas, o problema durante a viagem virá de seres humanos, animais quadrúpedes ou de criaturas
que vivem nas águas, respectivamente. Se a aflição estiver em Dhanu ou Kumbha, o problema virá de
árvores e de plantas. Se a aflição estiver em Siṃha, o problema virá de espécies de leões.
Notas – Rāśis Dvipadas (humanas) são – Mithuna, Kanyā, Tulā; Rāśis Aquáticas são – Karkaṭa, Vṛścika e Mīna; Rāśis
Quadrúpedes são – Meṣa e Vṛṣa.

2:105 – Se a pergunta “minha visita na cidade ou local será proveitosa” for colocada, deve ser respondido
assim: Se o Senhor do 2º Bhāva estiver no Lagna, retrógrado, os planos do querente, em visitar o local,
não será proveitoso.
2:106 – Se o Senhor do 2º Bhāva estiver em movimento acelerado, a estadia não será longa e a visita não
muito frutífera. Se o Senhor do 2º Bhāva ocupar o 9º ou 3º Bhāvas, o querente termina seu trabalho
rapidamente e volta para seu País de origem.
2:107 – O Senhor do 2º Bhāva se juntando ao Lagna, o 10º ou 11º Bhāvas, indica realização suave do
objetivo da visita. Conforme o Senhor do 2º Bhāva estiver no 7º ou 4º Bhāvas, afligido, a falha será
devida a muitos problemas ou brigas no caminho.
Décimo Bhāva
2:108 – Se o Senhor do Lagna ou Candra estiverem no Lagna, e formando Muthaśila com o Senhor do
10º, e o Senhor do 10º estiver aspectado favoravelmente, o querente herdará o reino do qual ele é
herdeiro.
2:109 – Os Senhores do Lagna e do 10º em mútuo intercâmbio de casas e não afligidos, confere ganhos
(de um reinado) sem esforço. O Senhor do 10º no Lagna, em Muthaśila com um benéfico, indica
resultados semelhantes. Se na combinação acima, o planeta de movimento mais lento estiver afligido, o
querente não terá chance de sucesso.
2:110-111 – Se um planeta de movimento lento estiver fortemente colocado no 4º Bhāva, e em Muthaśila
adverso (quadrante), a reputação do querente está em perigo; se em favorável Muthaśila (trino) e livre de
aflição, ele obtém fama. Se Candra está fraco e o planeta de movimento lento não está desprovido de
força, o querente obtém o reinado depois de visitar muitos locais. Se o Senhor do Lagna está no Lagna e
Maṅgala está exaltado, o estado é assegurado.
2:112 – Quando um Kambūla Yoga está presente entre os Senhores do Lagna e do 10º, estando em
Muthaśila com um Candra quadrangular, o querente obtém um bom reinado. Se Candra estiver situado
em sua própria Rāśi, ele obtém um grande reinado.
Realização do Objetivo
2:113 – Não haverá sucesso ou realização do objetivo se o Senhor da Rāśi ocupada pelo Senhor do Lagna
estiver em Bhāvas desfavoráveis. Imensas dificuldades serão encontradas se o Senhor do Lagna estiver
combusto. Se existir um aspecto quadrante haverá conflitos e brigas.
2:114-116 – Em uma pergunta “haverá chance para eu obter um reinado?”, o Lagna representa os
esforços físicos, o 7º Bhāva representa tentativas em casa, o 10º governa as vantagens de assegurar o
reinado, e o 4º Bhāva compreende a ajuda que vem de amigos. O 2º Bhāva indica ajuda financeira, o 3º
Bhāva ajuda de assistentes, e o 6º Bhāva a mente dos inimigos. Se estes locais estiverem ocupados por ou
conjunto com benéficos, os resultados benéficos se seguirão a partir dos significados respectivos. O
inverso será se houver aflições. Se o Senhor do 2º sendo Maṅgala estiver debilitado, o dinheiro será gasto
com as esposas dos outros.

12

http://sriganesa.blogspot.com.br/

Astróloga: Karen de Witt

2:117 – Conforme o Senhor do 2º Bhāva for Bṛhaspati Graha, Śukra ou Budha ocupando o 9º, 11º ou 6º
Bhāvas, o dinheiro será gasto ajudando os preceptores, ou em prazeres sensuais, ou em viagem e
negócios, respectivamente. Se Candra tem Ithasala, os gastos serão por motivos generosos.
2:118 – Se o Senhor do Lagna estiver aflito e fraco, o reinado será destruído. Se um Kambūla Yoga
estiver presente, e o Yoga for produzido por um planeta aflito, o querente perderá seu poder.
2:119 – Amizade existirá entre o rei e o ministro se existir Kambūla Yoga no Lagna e no 7º Bhāva, e se
benéficos estiverem em Ithasala com os dois Bhāvas.
2:120-121 – A pergunta “se ou não o rei possuirá o País permanentemente”, deve ser respondida assim:
Se além dos Senhores do Lagna e do 10º Bhāva, o Senhor de movimento mais lento estiver em um
Kendra, a autoridade será permanente. Caso contrário, será temporário.
Se o planeta de movimento mais lento estiver retrógrado e ocupar o 4º Bhāva, e existir um Kambūla
Yoga, o reinado escapará do governo do rei por algum tempo, mas ele o obterá de volta rapidamente. Se
existir Musaripha, a chance de obter o reinado de volta será deSolador.

Décimo-primeiro Bhāva
2:122 – Se a pergunta “o rei irá me honrar?” for colocada, responda assim: Se os Senhores do Lagna e do
11º Bhāva estiverem em Muthaśila amigável, o querente será honrado.
2:123 – Se o aspecto não for amigável, a honra é negada. Se o Senhor do 11º Bhāva tem um Kambūla
Yoga com Candra em um Kendra, a honra será conferida rapidamente. O resultado será apropriado à
natureza da Rāśi – móvel, fixo ou dual –, ao qual o Kambūla tem referência.
2:124 – Se o planeta de movimento mais lento estiver aflito, a esperança do querente parece que será
rapidamente realizada, mas na verdade ela será desapontada. Se o planeta não estiver aflito, a esperança
de honra será confirmada.
2:125 – Se os Senhores do Lagna e do 11º estiverem em mútuo Muthaśila amigável, haverá verdadeira
amizade entre o querente e o inquirido.
2:126 – Se o Senhor do Lagna e do 11º Bhāva estiverem em mútuos Kendras, haverá amizade; se em
Panaparas, haverá intimidade; e se em Apoklimas, amizade profunda prevalecerá.
2:127 – Se o Senhor do Lagna e Candra estiverem em Muthaśila favorável em um Kendra ou em um
Bhāva cadente (Panapara), o objetivo do querente será realizado.
Décimo-segundo Bhāva
2:128 – Em disputas com oponentes, se o Senhor do 6º Bhāva estiver forte, o inimigo deve ser
considerado poderoso. Se o Senhor do 12º Bhāva for mais forte, então o querente é poderoso.
2:129 – Se a pergunta é sobre guerra com um inimigo, diga que o inimigo é poderoso se o Senhor do 7º
está fortemente colocado. Se o Senhor do 12º for poderoso, então a pessoa para quem a pergunta é
colocada é mais forte.
2:130 – Se o 12º Bhāva está bem aspectado e combinado (em bons aspectos), o querente gastará dinheiro
em causas benéficas, em atos meritórios. Caso contrário, o gasto será em coisas tolas. Desta forma cada
casa deve ser estudada.
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Capítulo 3 – Perguntas Especiais

Retorno de Uma Pessoa do Exílio
3:1 – Se o Senhor do Lagna estiver em Muthaśila com um planeta no Lagna, ou o 10º Bhāva, o viajante
retorna com segurança. Se o Senhor do Lagna estiver no 7º ou 4º Bhāvas, ou estiver em Muthaśila com o
Senhor do 7º Bhāva, ele retornará com muita dificuldade.
Nota – O Lagna é o viajante ou a pessoa perdida. O 7º governa o caminho, a viagem; o 4º significa a
felicidade do viajante, e o 10º Bhāva a forma como ele retorna, em segurança ou não.
3:2 – Se o Senhor do Lagna ocupa o 3º ou 9º e tem Muthaśila com um planeta no Lagna, o viajante já está
voltando (naquele momento da pergunta).
3:3 – O Senhor do Lagna ocupando o 2º ou 8º Bhāva e em Ithasala com um planeta no 10º Bhāva,
significa que o viajante está (neste momento) voltando. Se o Senhor do Lagna estiver em Muthaśila com
um planeta em um Kendra, e o Lagna não estiver aspectado, a pessoa nunca retornará.
3:4 – Se o Senhor do Lagna estiver retrógrado e Candra estiver no Lagna em Muthaśila com um planeta
retrógrado, a pessoa voltará em breve e em segurança.
3:5 – O viajante retornará rapidamente se Candra estiver em Muthaśila com o Senhor do Lagna ocupando
o 12º Bhāva. Se planetas benéficos estiverem no 2º ou 3º do Lagna, ou a partir do 4º, ou de Rāśis
ocupadas por planetas benéficos, o viajante retornará rapidamente.
Pessoa Desaparecida – Está viva ou morta?
3:6 – A pessoa desaparecida voltará se qualquer planeta ocupar o 6º ou 7º Bhāvas, Bṛhaspati estiver em
um Kendra e Budha e Śukra estiverem em Trikoṇas.
3:7 – O viajante deve ser considera como morto se o Lagna estiver em uma Rāśi Pṛṣṭodaya, aspectado por
maléficos e desprovido de aspectos benéficos, e se o 6º Bhāva estiver ocupado por Budha afligido por
maléficos.
3:8 – A pessoa terá ido de um lugar para outro se maléficos ocuparem o 3º Bhāva. Seu dinheiro terá sido
roubado se maléficos estiverem em Kendras.
3:9 – Se maléficos estiverem no 3º, 6º e 11º Bhāvas, e benéficos em Kendras, a pessoa desaparecida, não
importando o quão longe ela possa estar, retornará com segurança.
3:10 – O viajante estará preso se Śani ocupar uma Rāśi maléfica em um Kendra ou em um trino e estiver
aspectado por maléficos.
3:11 – O viajante está mantido sob custódia permanentemente, ou por algum tempo, ou detido e liberado
em seguida, conforme o Lagna, ocupado por benéficos, for uma Rāśi fixo, móvel ou dual,
respectivamente.
3:12 – Se maléficos ocuparem o 7º Bhāva ou Trikoṇas, e o Lagna, sendo um Pṛṣṭodaya, estiver aspectado
por maléficos, então o viajante estará sujeito a muitos problemas e dificuldades.
3:13 – Planetas benéficos no 7º Bhāva indica a segurança do viajante. Maléficos no Lagna indica
dificuldades para ele.
3:14 – Se o Lagna ou o Navāṃśa Lagna estiver em uma Rāśi móvel e Candra ocupar o 4º Bhāva, a pessoa
voltará para casa em segurança depois de realizar o seu trabalho.
3:15 – Se os Kendras estiverem ocupados por benéficos e não estiverem afligidos por maléficos, ou se
Candra estiver no 8º Bhāva, o viajante voltará para casa em segurança.
3:16 – Se Durudhura Yoga está presente, o viajante estará onde ele disse que estaria. Se benéficos causam
o Durudhura Yoga, isso pressagia coisas boas para o viajante. Se maléficos causam este yoga, o viajante
sofre por conta de inimigos e ladrões.
3:17 – Se o Lagna estiver em uma Rāśi fixa, então o viajante permanecerá onde ele está; a doença não
será curada; o dinheiro perdido não será recuperado; falhas serão os resultados.
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3:18 – Se o Lagna é uma Rāśi Cara, resultados contrários acontecem. Se o Lagna é uma Rāśi dual, a 1ª e
2ª metade indicam resultados semelhantes aos da Rāśis fixas e móveis, respectivamente.
3:19 – O viajante voltará rapidamente se Bṛhaspati e Śukra estiverem no 3º ou 2º Bhāvas. Se eles
estiverem no 4º Bhāva, ele retornará para casa tão logo termine a sua missão.
3:20 – Se Candra estiver no 7º Bhāva, ou se o Senhor do 7º estiver no segundo Horā de uma Rāśi, o
viajante estará em seu caminho de volta para casa.
3:21 – Se Śukra, Sūrya, Bṛhaspati e Budha estiverem no 4º ou no 11º Bhāvas, então o retorno da pessoa
perdida deve ser esperado para breve. Se qualquer um desses planetas estiverem no 12º Bhāva, a pessoa
não retornará.
3:22 – O fugitivo retornará de um país estrangeiro em tantos meses quanto for o número de Rāśis entre o
Lagna e o planeta mais forte.
3:23 – O período acima do retorno é para Rāśis móveis. Conforme o mais forte do planeta estiver em uma
Rāśi fixa ou dual, o número deve ser dobrado ou duplicado, respectivamente.
3:24 – O momento do retorno pode também coincidir com o momento do Senhor do 7º se tornando
retrógrado.
3:25 – Se planetas benéficos ocuparem o 4º ou o 10º Bhāvas, o viajante não retornará. Maléficos nos
locais acima, indicam o retorno da pessoa.
3:26 – A pessoa encontrará muitas dificuldades conforme o número de maléficos que estiverem situados
no 9º ou 12º contados do Lagna ou do Senhor do Lagna.
3:27 – O viajante encontrará muitos benefícios a caminho conforme o número de planetas benéficos que
ocuparem o 9º ou 12º do Lagna ou do Senhor do Lagna.
3:28 – Conforme Śani afligido e desprovido de aspectos benéficos estiver no 9º ou no 8º Bhāvas, o
viajante sofrerá doenças ou morrerá no estrangeiro.
3:29 – O viajante será impedido de retornar quer por amigos ou por inimigos, doenças ou ladrões,
conforme o Durudhura Yoga de Candra no 7º for causado por benéficos ou por maléficos.
3:30 – Se Sūrya e Candra estiverem no 6º Bhāva e aspectado por Śani, o viajante terá medo das armas dos
inimigos. Se Budha ou Śukra estiverem no 11º Bhāva, ele será feliz. Se Maṅgala ou Śani estiverem no 8º
Bhāva, afligido, ele encontrará problemas no caminho.

Pessoa desaparecida, está viva ou morta?
3:31 – Se o Senhor do Lagna ou Candra estiverem no 6º, 4º ou 8º Bhāvas, debilitados ou combustos,
tendo Ithasala com o Senhor do 8º e benéficos estiverem ausentes, o viajante deve ser dado como morto.
3:32 – A pessoa que foi para um local distante deve ser considerado como morto se Candra estiver em
Ithasala com um planeta retrógrado e ocupando o 1º, 2º ou 3º Bhāvas, o qual estão desprovidos de
benéficos.
3:33 – Se benéficos estiverem no 6º, 8º ou 12º Bhāvas, desprovido de força e aspectado por maléficos; ou
se Sūrya e Candra estiverem aflitos por maléficos, a pessoa está morta.
3:34 – O Lagna sendo uma Rāśi Pṛṣṭodaya e ocupada por maléficos, enquanto maléficos ocupam
Trikoṇas, Kendras ou o 8º ou o 6º Bhāvas e sem aspecto de benéficos, o viajantes estará morto. Se Sūrya
estiver no 9º, ele estará doente.
3:35 – Quando Candra tem Ithasala com um planeta colocado em um Bhāva que não o 4º, e estiver
aspectado por ou conjunto com benéficos, o viajante que está feliz e retornará em segurança.
Sobre Inimigos e Batalhas
3:36 – Se maléficos estiverem em Rāśis inimigas, o inimigo baterá em retirada no meio da viagem. Se
eles estiverem no 4º, a retirada se deve a uma derrota.
3:37 – Quando o 4º Bhāva é idêntico com uma Rāśi de Mīna, Vṛścika, Kumbha ou Karkaṭa, o inimigo
sofre derrota; se ele cai em uma Rāśi quadrúpede, o inimigo irá se retirar.
3:38 – O inimigo bate em retirada se o Lagna ou o 4º Bhāva cai em Meṣa, Siṃha, Dhanu ou Vṛṣa, quer
esta Rāśi esteja ou não ocupada por planetas.
3:39 – O inimigo não chegará se o 4º estiver ocupado por Sūrya e Candra. Bṛaspati, Śukra e Budha no 4º
Bhāva indica invasão rápida pelo inimigo.
3:40 – Se Śani ou Bṛhaspati ocuparem o Lagna, o qual deve ser uma Rāśi fixa, nenhuma previsão deve ser
dada ao querente. Maléficos no 3º, 5º e 6º Bhāvas indicam conflitos com o inimigo. Ele (o inimigo) será
vencido se maléficos estiverem o 4º Bhāva.
3:41 – O governante vencerá se benéficos ocuparem o 10º, Lagna ou 7º Bhāvas. Maṅgala e Śani no 9º
Bhāva indica perda para o querente – o rei. Budha, Bṛhaspati e Śukra no 9º indicam vitória.
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3:42 – A invasão do inimigo pode acontecer em tantos dias quanto forem os números de Rāśis entre o
Lagna e Candra, desde que não haja planetas entre eles.
3:43 – Se um Śukra com força, Bṛhaspati e Budha, ou se pelo menos dois destes (Bṛhaspati e Śukra)
estiverem no Lagna, o inimigo governante será morto no campo de batalha.
3:44 – Se Sūrya, Candra, Maṅgala, Śani e Rāhu, ou quatro deles pelo menos ocuparem o Lagna, o
querente rei encontrará com a morte rapidamente. Se estes planetas estiverem no 7º, o rei inimigo é que
morre.
3:45 – Se Śukra, Bṛhaspati, Candra e Budha, ou pelo menos três destes com força, ocuparem o 7º Bhāva,
o inimigo rapidamente será derrotada pelo querente-rei. Se benéficos estiverem no 4º ou no 10º Bhāvas.
As partes assinarão um tratado.
3:46 – Se Candra, ocupando o Lagna, tiver Ithasala com Maṅgala, o querente será capturado ou morto.
Um destino semelhante acontecerá com o inimigo se Candra (tendo Ithasala com Maṅgala) ocupar o 7º
Bhāva.
3:47 – Paz entre as partes será trazida pela pessoa significada pelos planetas em exaltação ou em sua
própria Rāśi, que estiverem situados entre os Senhores do Lagna e do 7º Bhāva. Se tal planeta for Budha,
o mediador será um escritor ou um erudito.
3:48 – Se maléficos estiverem no 7º e benéficos estiverem no Lagna, o querente paga um resgate ao
inimigo. Se ao contrário, o inimigo paga o resgate ao querente-governante.
3:49 – Se Budha ocupar o 7º e tiver Ithasala com Sūrya, os espiões permanecerão incógnito. Se Maṅgala
estiver em Easarpha com Candra, os espiões usarão as roupas significadas pelo planeta em associação
com Candra.
Atacando a Fortaleza
(*) Os Ślokas abaixo são de Praśna Chintamani

3:50 – A fortaleza será atacada se maléficos estiverem no Lagna no momento da pergunta. Será
especialmente assim se tais maléficos forem Maṅgala e Rāhu.
3:51-52 – A fortaleza será rapidamente segura quando Rāhu estiver no 7º Bhāva. Se maléficos estiverem
no Lagna ou no 7º e o Senhor do Lagna estiver no 12º, 2º, 8º ou 6º Bhāvas, a fortaleza não pode ser
tomada de volta. Se o Senhor do Lagna estiver associado com maléficos, estiver retrógrado e ocupando
um Kendra, a guerra é inevitável.
3:53 – O Senhor do 6º ou maléficos no 7º indicam guerra. Maléficos ocupando Kendras e especialmente
Vṛścika ou Karkaṭa, indicam a destruição da fortaleza.
3:54 – Maṅgala e o Senhor do 8º em yuti pressagia um abate colossal. Bṛhaspati no 2º, 5º ou 11º Bhāvas,
o qual deve ser uma Rāśi Kīta não indica destruição. Se Śani e Maṅgala estiverem em Kendras, haverá
pesada destruição e captura da tropa pelo inimigo.
3:55 – Uma guerra de grande destruição será declarada se maléficos estiverem em ou aspectados pelo
Lagna ou o Lagna estiver encurralado entre maléficos.
Sobre a Recuperação do Paciente
3:56 – A morte do paciente é certa quando o Lagna estiver ocupado pelo Senhor do 6º Bhāva e Candra
estiver aspectado por maléficos.
3:57 – Candra no 4º ou 8º Bhāvas encurralado entre maléficos indica a morte do paciente. O paciente irá
se recuperar rapidamente se Candra estiver fortemente colocado e aspectado por benéficos.
3:58 – A pessoa doente partirá para a morada de Yama se Candra estiver no Lagna e Sūrya estiver no 7º
Bhāva. A doença se tornará complicada pelo tratamento médico quando maléficos estiverem no Lagna.
3:59 – Se benéficos estiverem no Lagna, a diagnose será correta. O Lagna significa o médico, o 7º Bhāva
representa a natureza da doença, o 10º Bhāva é a pessoa doente e o 4º Bhāva indica o tratamento.
3:60 – Se existir amizade entre os Senhores do Lagna e do 10º Bhāva, o tratamento será apropriado à
doença, o mal será curado. Caso contrário, a doença se agrava.
3:61 – O doente irá sobreviver se o Senhor do Lagna, sendo um benéfico, está fortemente colocado em
um Kendra, está exaltado ou ocupa seu Mūlatrikoṇa.
3:62 – Um único planeta, o qual deve ser poderoso e benéfico, ocupando o Lagna, protege o homem
doente. Se benéficos estiverem no 9º, 6º, 11º e 3º, então também a doença será curada.
3:63 – Se maléficos estiverem em Apoklimas, a doença é hereditária, tendo sido causada pela água ou por
instrumentos.
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3:64-66 – Conforme os planetas que ocuparem o 8º ou 12º Bhāvas forem 1. Rāhu, 2. Bṛhaspati, 3. Candra,
4. Sūrya, 5. Śani, 6. Budha, 7. Maṅgala e 8. Śukra, a doença será devido a 1. pretas, 2. maldições de
parentes, 3. uma divindade, 4. locais aquosos, 5. uma divindade feminina, 6. divindade da família, 7.
espíritos de pessoas mortas, 8. uma Śakinī, e uma divindade da água, respectivamente. Estas divindades
possuem ateus. Quando Candra está fortemente colocado em exaltação ou em sua própria Rāśi, a doença
pode ser curada; caso contrário, a doença não pode ser curada. Quando maléficos fortes estiverem em
Kendras, mesmo quando as divindades são devidamente apropriadas, o alívio não é possível. Se benéficos
estiverem em Kendras, mantras e japas irão ajudar. Quando Candra estiver em um Upachaya e benéficos
ocuparem Kendras, Trikoṇas ou o 8º Bhāva, e o Lagna estiver aspectado por benéficos, o doente será
curado de sua doença.
3:67 – A pessoa doente será curada de sua doença quando benéficos estiverem em Kendras, Trikoṇas e no
8º Bhāva e Candra estando em um Upachaya, e o Lagna aspectado por benéficos.
Relacionamento entre Patrão e Empregado
3:68 – O relacionamento patrão-empregado será cordial e benéficos se o Lagna estuver em uma Rāśī
Śīrṣodaya ocupada ou aspectada por benéficos; se benéficos estiverem colocados no 2º, 7º e no 8º Bhāvas;
e se maléficos ocuparem o 3º, 6º e 11º Bhāvas.
Śīrṣodaya = Gêmeos, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Aquário
Pṛṣṭodaya = Áries, Touro, Câncer, Sagitário, Capricórnio
Ubhayodaya = Peixes
3:69 – Conforme maléficos ocupam o Lagna, 2º, 7º ou 8º Bhāvas, os empregados sofrerão de perda de
dinheiro, aflições mentais, dificuldades e morte, respectivamente, nas mãos do governante (ou
empregador). Daí ele deve ser rejeito como um empregador.
3:70 – Será para o prejuízo de ambos, empregador e empregado, se maléficos ocuparem o Lagna, 2º, 7º e
8º Bhāvas. Benéficos nestes locais conduz a um bem estar entre ambas as partes.
3:71 – Se Candra e planetas benéficos ocuparem ou aspectarem o Lagna e o 7º não afligido por planetas
maléficos, o empregador será amigável para com o querente.
Futuro com outro Empregador
3:72 – Quando o Senhor do Lagna, ocupando um Kendra, tem Ithasala com o Senhor do 6º ou do 12º
Bhāvas, o querente irá se beneficiará de outro empregador. Se o contrário, não haverá benefício.
3:73 – O querente assegurará melhoria no presente emprego se o Senhor do Lagna ocupar um Kendra
idêntico com sua Rāśi de exaltação ou sua própria Rāśi, e estiver em Ithasala com Candra e estiver, de
outro modo, fortemente disposto e não afligido.
3:74 – Se o Senhor do 7º Bhāva estiver situado em um Kendra idêntico com sua própria Rāśi ou aquela de
sua exaltação, e se tiver Ithasala com Candra, estando fortemente aspectado por benéficos e associações,
o querente irá se beneficiar imensamente sob seu novo empregador.
3:75 – Se uma pergunta “irei prosperar nesta casa ou nesse local ou em outro local” for colocada, diga
que ele se dará bem se a Rāśi que surge for uma Pṛṣṭodaya. Prediga depois de levar em conta todos os
prós e contras.
Recuperação de Propriedade Perdida
3:76 – Se o Senhor do 4º estiver no Lagna, ou Candra estiver no Lagna, aspectado pelo Senhor do 4º, o
dinheiro perdido será encontrado no local esperado.
3:77 – Se o Senhor do 2º estiver no 2º ou no 4º Bhāvas, ele terá acesso a muita riqueza. Se maléficos
estiverem no 4º Bhāva, ele não obterá riqueza.
3:78 – Quando Maṅgala estiver no 7º ou no 8º Bhāvas, a riqueza não será assegurada pelo querente, uma
vez que ela estará sob a posse de outra pessoa. Se Rāhu estiver no Lagna e Sūrya no 8º Bhāva, a riqueza
ou a propriedade não será assegurada. A riqueza pode ser assegurada se Candra ou Bṛhaspati se tornam o
Senhor do 7º, 8º, 4º ou 10º Bhāvas.
3:79 – A riqueza perdida não será recuperada se os Senhores do Lagna e do 7º Bhāva estiverem no 7º e no
Lagna, respectivamente. Semelhantemente resultados acontecem se os dois Senhores estiverem em
Ithasala no 7º Bhāva.
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3:80 – Quando os Senhores do Lagna e do 7º estiverem em Ithasala, o último transfere sua influência para
o primeiro, significando que o ladrão devolverá a riqueza. Quando Sūrya estiver no Lagna e Candra no 7º
Bhāva, a riqueza perdida não será recuperada.
3:81 – O ladrão irá, ele mesmo, roubar a propriedade e fugir para sua casa quando houver Ithasala entre
os Senhores do Lagna e do 10º Bhāva. O ladrão será capturado com a propriedade roubada se Candra e o
Senhor do 7º Bhāva estiverem em combustão.
3:82 – O ladrão está no local do roubo se o Senhor do 7º estiver em um Kendra. Ele terá fugido do local
se o Senhor do 7º estiver em outro local. Se o Senhor do 7º estiver em Ithasala com o Senhor do 3º ou do
9º Bhāvas, o ladrão terá deixado os limites da cidade.
3:83 – Quando o Senhor do 10º Ba estiver em Ithasala com o Senhor do Lagna, a recuperação da
propriedade roubada será através da polícia. Se tanto o Senhor do 3º Bhāva quanto o Senhor do 9º Bhāva
estiverem em Ithasala com o Senhor do 7º Bhāva, a propriedade será recuperada em outro lugar.
3:84 – A propriedade será recuperada se Candra, ocupando o Lagna ou o 10º Bhāva, estiver em um
benéfico Ithasala. Se Candra tem um aspecto amigável a partir de Sūrya ou de um planeta benéfico, então
também a propriedade será recuperada.
3:85 – Se uma Rāśi fixa ou um Navāṃśa fixo surge (no Lagna), ou o Lagna estiver em Vargottama, o
ladrão será o próprio querente e a propriedade está com ele.
3:86 – Conforme seja o 1º, 2º ou 3º Drekkāṇas surgindo, a propriedade perdia estará escondida junto da
porta, ou dentro de instalações, ou no lado de fora da casa, respectivamente.
3:87 – Se a pergunta se refere a dinheiro inadvertidamente perdido, diga que está no local que caiu se o
Senhor do Lagna estiver no 7º e vice versa, ou se ambos os Senhores estiverem em Muthasila.
3:88 – Se “qual direção está a propriedade perdida” for a pergunta feita, diga que está no Leste, Sul, Oeste
ou Norte conforme Candra ocupar o Lagna, o 10º, o 7º ou o 4º Bhāvas, respectivamente.
3:89 – Quando Candra não estiver em um Kendra, a direção é significada por sua posição a partir do
quadrante mais próximo, a contagem começando do Lagna como sendo o Leste e a cada 45º a partir dele,
representando um ponto cardinal na ordem de Leste, Sudeste, Sudoeste, Norte, Noroeste e Nordeste; ou a
direção significada pela natureza da Rāśi que se eleva.
3:90 – Em relação às questões sobre riqueza perdida ou roubada, o 7º significa o ladrão, o 4º significa a
propriedade e o Lagna e Candra significam a pessoa que perdeu o dinheiro.
3:91 – A propriedade perdida será recuperada se o Senhor do Lagna estiver no 7º em Ithasala com o
Senhor do 7º Bhāva. O próprio ladrão retornará à propriedade quando o Senhor do 8º estiver no Lagna.
92 – Se o Senhor do 2º estiver em combustão, o ladrão será capturado. Se os Senhores do Lagna e do 10º
Bhāva estiverem em Ithasala, o ladrão será preso junto com a propriedade roubada.
3:93 – Se na combinação acima não existir nenhum aspecto do Senhor do Lagna, o ladrão vem apenas
para cometer o roubo. Se o Senhor do 7º estiver combusto, o ladrão será preso.
3:94-95 – Quando existir Ithasala entre os Senhores do Lagna e do 7º Bhāva, o dinheiro será devolvido
pelo ladrão por medo da polícia. Quando não existir Ithasala e quando o Senhor do Lagna estiver fraco, o
ladrão devolve o dinheiro para as autoridades. Quando os Senhores do Lagna e do 10º Bhāva estiverem
em yuti, a propriedade roubada pode ser obtida ao ir para as autoridades.
3:96 – O dinheiro do roubo é significado pelo 8º Bhāva. Se o Senhor do 2º Bhāva estiver no 7º ou 8º
Bhāvas, a propriedade roubada não é recuperada. Se existir Muthaśila entre os Senhores do 2º e do 9º
Bhāvas, o dinheiro será recuperado.
3:97 – Quando existir Muthaśila entre os Senhores do 8º e do 10º Bhāvas, a autoridade favorecerá o ponto
de vista do ladrão. Quando não existir mútuo aspecto entre os Senhores do Lagna e do 2º Bhāva, o
querente obterá novidades sobre a propriedade perdida, mas não a recuperará.
3:98 – Se a pergunta for “quem é o ladrão”, diga que ele é um membro da família do querente se o Lagna
estiver aspectado por Sūrya ou por Candra. Se ambos, Sūrya e Candra, aspectam o Lagna, então diga que
o ladrão vive junto na casa do querente.
3:99 – Quando os Senhores do Lagna e do 7º estiverem no Lagna, o ladrão é alguém que pertence à
mesma família. Se o Senhor do 7º estiver no 12º ou no 3º, o ladrão é um empregado do querente.
3:100 – O ladrão é uma pessoa bem conhecida se o Senhor do 7º ocupar sua própria Rāśi ou aquela de sua
exaltação. Ele recebeu assistência de uma pessoa significada pelo mais forte dos planetas ocupando o
Lagna, o 7º ou o 10º Bhāva.
3:101 – Quando as combinações dadas acima estiverem presentes, julgue o ladrão pela força do Senhor
do 7º. Se tal planeta acontecer de ser Sūrya debilitado, o pai na própria casa será o ladrão.
3:102 – Se o planeta debilitado for Candra, Śukra, Śani, Bṛhaspati ou Maṅgala, o ladrão será,
respectivamente, a própria mãe, a esposa, o filho, um importante membro da casa ou um irmão, ou um
filho.
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3:103 – Se o Senhor debilitado do 7º for Budha, então o ladrão será um parente ou um amigo. A natureza
do ladrão também deve ser acertada considerando o Punyasaham. Se o Punyasaham não estiver aspectado
por maléficos, o ladrão determinado como acima não será o ladrão. Mas se o Senhor do 7º Bhāva está
aspectado por maléficos, a constatação anterior é válida.
3:104 – Quando o Senhor do 7º estiver em Musaripha com Maṅgala, o ladrão não foi capturado antes. Se
Śani acontece de ser o Senhor do 7º Bhāva e estiver aspectado por Candra, o ladrão é um herege.
3:105 – Bṛhaspati indica o crime sendo cometido com nota pública. Maṅgala indica o dinheiro sendo
escondido em uma cova. Śukra sugere o uso de uma chave duplicada. Budha indica que o ladrão é um
hóspede.
3:106 – Conforme o significador acontece de ser Śukra, Budha, Bṛhaspati, Maṅgala, Śani ou Sūrya, o
ladrão será, respectivamente, um adolescente e/ou criança, um garoto, uma pessoa de meia idade, um
jovem, um homem velho e uma pessoa muito velha.
3:107 – Se Sūrya estiver no 12º ou no 2º Bhāvas, o ladrão é uma pessoa jovem. Se a Rāśi for Siṃha, o
ladrão é de meia idade. Se Sūrya estiver no 7º Bhāva, ele é velho, e se estiver no 4º Bhāva é muito velho.
3:108 – O local, onde o artigo roubado é mantido, será apropriado à natureza da Rāśi no 4º Bhāva – terra,
fogo, ar ou água.
3:109-110 – A natureza do planeta governando ou ocupando o 4º Bhāva também deve ser considerado. Se
o planeta é Śani – um local seco; sendo Candra – um local com água; se Bṛhaspati – um templo; se
Maṅgala – junto do fogo; se Śukra – cama; Budha – local onde comida é servida ou livraria.
Identidade do Ladrão
3:111 – Se a pergunta “ele é o ladrão ou não?” for colocada, diga que a pessoa suspeita é o ladrão se
houver Muthaśila entre Candra e um maléfico. Se Candra tem Muthaśila com benéficos, a pessoa suspeita
não é o ladrão.
3:112 – Se “ele cometeu algum roubo anteriormente” for a pergunta, diga que ele já cometeu roubo
anteriormente se tanto Candra quando o Senhor do Lagna estiverem em Musaripha com o Senhor do 7º
Bhāva.
3:113 – Se o Senhor do 7º Bhāva é um planeta feminino ou está em uma Rāśi feminina, ou se junta ou
está aspectado por planetas femininos, o ladrão é uma mulher, caso contrário, o ladrão é um homem.
3:114 – Pelo cuidadoso estudo do Navāṃśa, disposições do Senhor do Lagna, acerte a idade. Tamanho,
casta etc., do ladrão. Da extensa literatura disponível sobre o assunto da identificação do ladrão, expliquei
uns poucos princípios aqui.
Regras Especiais em Relação às Crianças
3:115 – Se o Senhor do 5º estiver em Ithasala com o Senhor do Lagna ou com Candra, e estiver associado
com ou aspectado por benéficos, o querente terá um filho.
3:116 – O número de filhos e filhas corresponderá ao número de planetas masculinos e femininos com
força aspectando o 5º Bhāva, estando o 5º ou o seu Senhor em yuti com benéficos.
3:117 – O querente pode nunca ter um filho quando não existir mutuo aspecto entre os Senhores do Lagna
e do 5º ou o Senhor do Lagna não aspecta o 5º Bhāva ou vice versa, ou o Senhor do 5º tem Ithasala com
maléficos.
3:118 – O querente terá um número pequeno de filhos se o 5º Bhāva acontece de ser Siṃha, Vṛṣa, Vṛścika
ou Kanyā e o 5º Bhāva a partir do Lagna da pergunta, ou do Lagna de nascimento, ou de Candra do
nascimento, estiverem ocupados por maléficos.
3:119 – Quando Sūrya ou Śani estiverem no 8º idêntico com sua própria Rāśi, a esposa do querente é um
vandhya (incapaz de conceber). Se Budha ou Candra estiverem no 8º, o querente terá uma filha.
3:120 – A esposa do querente dará à luz a um filho morto se o 8º estiver ocupado por Bṛhaspati ou por
Śukra. Ela terá um aborto se Maṅgala estiver no 8º. Se o Senhor do 8º estiver forte e no 8º, a esposa do
querente não poderá ter filhos. (ela não tem óvulos para serem fecundados).
3:121 – Quando o 8º Bhāva estiver ocupado por Sūrya ou por Śukra, ou o 2º, 12º e 8º estiverem ocupados
por maléficos, o primeiro filho morre os subsequentes também não terão vida longa.
3:122 – Se o Senhor do 12º estiver em um Kendra aspectado ou associado com benéficos, a criança
sobreviverá. Se Candra (em Śukla Pakṣa) com aspectos de benéficos estiver em um Kendra, então a
criança terá vida longa.
3:123 – Quando o Senhor do Lagna e o 5º estiverem em Rāśis ímpares, nascimentos de menino é
previsto. Quando eles estiverem em Rāśis pares, nascimento de meninas é previsto.
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3:124 – O filho será um menino quando o Senhor do 5º estiver em uma Rāśi masculina e o Senhor do
Lagna estiver também no 5º aspectado por planetas masculinos. Quando o Senhor do 5º estiver em uma
Rāśi par e o Senhor do Lagna estiver também em uma Rāśi par e aspectado por planetas femininos, o
querente terá filhas.
3:125 – Quando o Lagna estiver em uma Rāśi dual e estiver ocupado por benéficos, nascerão gêmeos.
3:126 – Quando Saturno ocupar um local ímpar contado do Lagna, o querente terá filho homem. Se
Saturno estiver em um local par do Lagna, ele terá filhas. Deve-se notar que mais detalhes devem ser
obtidos de livros em Astrologia Preditiva.

Sobre Alimentos
(Convites para Festas)
3:127 – O Sol e outros planetas significam, respectivamente, os paladares de Katuka (adstringente),
Lavana (salgado), Thikta (amargo), Misrita (mistura de todos os sabores), Madhura (doce), Amla (azedo)
e Kashaya (amargo).
3:128 – A força dos planetas aspectando o Lagna indica o rasa (ou gosto) apropriado a ele, o qual a
pessoa gosta.
3:129 – Ele terá especial gosto por aquele paladar o qual é significado pelo planeta em Muthasila com a
Lua. A pessoa estará morrendo de fome se Rāhu ou Saturno estiverem no Lagna aspectado pelo Sol.
3:130 – Quando uma pergunta é “o que eu como hoje” for colocada, diga que o querente tem de comer
uma vez, duas vezes ou muitas vezes de acordo com o Ascendente sendo um Signo fixo, dual ou móvel.
3:131 – Conforme o planeta no Lagna seja Lua, Marte, Júpiter, Sol, Vênus ou Mercúrio, ele terá de comer
o alimento de Kshara (salgado), Katuka (salgados quentes), Amla (azedo), Madhura (doce), Thikta
(amargo) e uma combinação de tudo.
3:132 – Quando Saturno estiver no Lagna, o alimento terá o paladar amargo (Kashaya). Quando a Lua
tem Musharipha com um maléfico e um Ithasala hostil com um benéfico, ele participou de um jantar de
casamento; se o Ithasala da Lua com um benéfico é amigável, ele participou do jantar por convite.
3:133 – Quando a Lua tem Ithasala com um benéfico e Isaripha com um maléfico, o querente teve uma
rica e suntuosa refeição.
3:134 – Quando a Lua tem Isaripha com um benéfico e Ithasala com um maléfico ele comeu um alimento
sem doce e ghee, mas que é picante. Quando tanto Ithasala quanto Isaripha estiverem com maléficos, o
alimento não será de outro local.
3:135 – Se a Lua estiver aspectada pelo Senhor do Signo que ela ocupa (ou seja, o próprio dispositor da
Lua), ele terá uma suntuosa refeição. Caso contrario, o resultado será invertido. Se a Lua tem Ithasala
com Júpiter, ele tem um alimento dado a ele com respeito. Se o Ithasala da Lua for com o Sol, ele terá um
alimento puro e sagrada de sabor quente.
3:136 – Quando a Lua tem Ithasala com Vênus, os alimentos serão do desejo do querente. Se o Ithasala da
Lua estiver com Mercúrio, o querente terá excelente alimento na festa, com música e entretenimento. A
Lua em Ithasala com Saturno ou com Marte indica alimento fora do local do caminho (para onde o
querente está indo?) ou alimentos quentes, respectivamente.
3:137 – Se a pergunta colocada for “Devo atender o convite para jantar?”, diga que ele terá um jantar
satisfatório se a Lua e Marte estiverem em conjunção em um Kendra ou em mútuo Ithasala.
3:138 – Se Saturno for o planeta, diga que a refeição não será atrativa; se Mercúrio ou Vênus, o alimento
será de inteira satisfação do querente. Se o governante do Horā no qual Júpiter estiver colocado ocupar o
Lagna ou a 10ª, o querente, sem qualquer esforço de sua parte, será convidado e servido com alimento ao
seu contentamento.
3:139 – O convite para refeições será da festa significada pela casa do Senhor que acontece de estar em
Ithasala com a Lua. Se for o Senhor do Lagna, o jantar será em sua própria casa; se da 2ª, dos
funcionários; se da 3ª, de irmãos e assim por diante.
3:140 – Se Saturno ou Rāhu estiverem no Lagna e aspectados por Sol, ele será convidado por inimigos e
será atacado. Se a Lua e Marte estiverem no Lagna aspectado por Saturno, o querente será assaltado.
3:141 – Ele terá refeições agradáveis por um anfitrião amigo se Júpiter ou Vênus fortes, ou Lua e
Mercúrio fortes, estiverem no Lagna conjunto com benéficos, e maléficos ocuparem a 3ª 6ª 10ª e 11ª.
3:142 – A 4ª casa significa o tipo de alimento, a 11ª significa fome, e o Lagna indica o comedor, ou
Khadaka. O Senhor do Lagna é o Bhojyadi (o que é apreciado ou comido na refeição). Assim devem ser
estudadas as indicações.
3:143 – Se os Senhores da 4ª e da 11ª estiverem em Ithasala e estiverem aspectados por benéficos, ele
obtém excelente alimentos. Se o Senhor da 11ª estiver em Ithasala com o Senhor da 10ª, o Lagna ou a 7ª,
o querente desfruta, feliz, do jantar.
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Sobre Sonhos
3:144 – Se o Sol ocupa o Lagna, o querente vê em seu sonho um rei, fogo, arma ou um ato sangrento. Se
a Lua está no Lagna, ele verá um sonho com uma flor, roupas brancas, perfume ou uma mulher.
3:145 – Se Marte ocupa o Lagna, o sonho será sobre sangue, carne, pérola ou ouro; se Mercúrio, viagem
no paraíso; se Júpiter, dinheiro e visita de parentes.
3:146 – Se o Lagna estiver ocupado por Vênus, o sonho será sobre banho em um tanque ou em um rio; se
por Saturno, escalada em locais elevados tais como montanhas, elevadas construções etc., ou a natureza
do sonho pode ser predita de acordo com o Navāṁśa Lagna.
3:147 – Ou a natureza do sonho deve ser acertada com referencia ao mais forte planeta na carta da
pergunta. Se as influencias planetárias estiverem dispostas, o querente terá sonhos comuns. Se todos os
planetas estiverem fracos, ele terá maus sonhos.
3:148 – Se o Sol estiver no Lagna aspectado pela Lua, ou se ambos, Sol e Lua estiverem no Lagna, o
querente terá um sonho ruim; a duração do sonho corresponde à duração do Signo ascendendo no
momento da pergunta.
(*) Este Stanza é de Bhattotpala.

Sobre Esportes
(Caças)
3:149 – Quando os Senhores do Lagna e da 7ª estiverem em Ithasala e em aspecto mútuo e amigável, a
pessoa terá uma agradável expedição de caça. Se o aspecto for inimigo, a expedição será difícil e pode-se
prever falha.
3:150 – Quando o Senhor do Lagna estiver na 7ª e vice-versa, a caça será bem sucedida. Se o Senhor da
7ª estiver na 4ª ou na 10ª não haverá qualquer captura.
3:151-152 – Se Mercúrio e Marte estiverem fortes a captura será boa. Se eles estiverem combustos ou na
7ª no Navāṃśa o querente abandonará a caça. O objetivo da caça é indicado pelo Senhor da 4ª ou da 10ª
ocupando a 7ª. Se o Rāśi acontece de ser Signo de água a caça em vista será de animais aquáticos; se
estiver em Vana Rāśi a caça será de animais do ar. O querente irá caçar tantos animais quanto forem o
número de planetas maléficos intervindo entre o Lagna e a Lua. O número dever duplicado ou triplicado
conforme os maléficos concernentes estiverem em seus próprios Navāṃśas ou em Dvadāśaṃsas.

Sobre Disputas
3:153 – Quando maléficos estiverem no Lagna o querente vencerá na disputa. Quando o Senhor do Lagna
estiver debilitado ou combusto, a vitória sobre o inimigo não será possível.
3:154 – Se maléficos estiverem posicionados em outras casas que não o Lagna, e a 7ª casa estiver em
mútuo aspecto hostil, os disputantes irão brigar e atacar um ao outro.
3:155 – Se o Lagna e a 7ª estiverem ocupados por maléficos, não haverá paz final à disputa. No devido
curso o mais poderoso irá conquistar o oponente.
3:156 – Se os Senhores do Lagna e da 5ª estiverem em Kendras com benéficos, haverá um acordo entre as
partes. Caso contrário não. Se os Senhores da 6ª e da 7ª forem inimigos, a inimizade mútua irá prevalecer.

Sobre Viagens
(pessoas desaparecidas)
3:157 – Se a pergunta for “o meu homem que desapareceu voltará para casa ou não, ou ele está na prisão
ou morto?” for colocada, diga que a pessoa não está nem morta nem presa se maléficos estiverem no
Lagna.
3:158 – A pessoa que partiu está sob restrição se maléficos estiverem na 4ª, 5ª, 7ª, 8ª 9ª aspectados por
maléficos.
3:159 – Se maléficos estiverem na 7ª ou na 8ª o fugitivo terá sido espancado e aprisionado. Quando
maléficos estiverem no Lagna, na 7ª ou na 8ª o fugitivo terá sido aprisionado, espancado e então Solto.
3:160 – Quando maléficos estiverem na 7ª e na 8ª, ou no Lagna, e na 7ª ou na 8ª e na 1ª, então o fugitivo
na prisão será libertado rapidamente. Quando maléficos estiverem no Lagna, resultados favoráveis
acontecem.
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3:161 – A pergunta “o que acontecerá à pessoa em cativeiro?” deve ser respondida assim: se existir um
mṛtyu yoga como pela astrologia judicial, diga que ele será libertado. A resposta à pergunta “quando ele
será libertado?” é: ele morrerá se existirem yogas maléficos.
3:162-163 – Quando os Senhores de Kendras estiverem em Kendras, a pessoa aprisionada não será
libertada. Quando o Senhor do Lagna na carta anual estiver caído e associado com um maléfico ocupando
um Kendra, e o Senhor da 8ª for um maléfico, o fugitivo morrerá. Se o Senhor do Lagna estiver
combusto, ocupar a 4ª e estiver aspectado por Marte, a pessoa morrerá.

Libertação do Viajante Aprisionado
3:164-171 – Se a Lua estiver em associação com um maléfico ocupando a 4ª, ou se com o Senhor da 8ª, a
pessoa irá morrer na prisão. Se a Lua, ocupando um Kendra, estiver associada com ou aspectada por
Saturno, ele terá longo sofrimento; se aspectada por ou conjunta a Marte, ele será espancado na cela. Se o
Senhor do Lagna estiver em Drisyardha, tendo Ithasala com o Senhor da 12ª, a pessoa escapará da prisão.
Se o Senhor da 12ª estiver na 1ª e os Senhores da 3ª e da 12ª estiverem na 12ª em Ithasala com o Senhor
da 1ª, então também a pessoa escapará da prisão. Se a Lua, ocupando Drisyardha, tiver Muthasila com
qualquer planeta o prisioneiro será libertado. Ele será libertado rapidamente se os Senhores da 3ª e da 9ª
forem benéficos. Se a Lua aflita tiver Ithasala com um planeta situado na 3ª ou 9ª, então também ele será
libertado. Quando a Lua tem Ithasala com o Senhor da 3ª ou da 9ª, ocupando um Kendra, libertação
antecipada. Enquanto uma Vênus forte no Lagna, a autoridade será capaz de manter a pessoa sob
custódia. Se Saturno ou Vênus estiverem em combustão, as chances para se livrar será brilhante. A
combinação para morte em uma carta de nascimento, se presente em um Praśna, indica liberdade de
prisão. Se Saturno ou Marte estiverem em Áries ou em Libra, a libertação será antecipada. Se eles
estiverem em Câncer ou Capricórnio, a liberdade será assegurada depois de muita dificuldade. Se eles
estiverem em Signos fixos a liberdade vem tarde. Se eles estiverem em Signos duais, o momento da
libertação não será nem antecipada e nem atrasada (nem cedo e nem tarde).
(*) Drisyardha – significa a metade visível do céu, as seis casas do Lagna até a 7ª casa por meio da 10ª,
ou seja, o Lagna, 12ª, 11ª, 10ª, 9ª e 8ª casas

Perguntas sobre Embarcação
3:172 – Existem quatro perguntas relacionadas a navios, viagem segura ou dificuldades no mar, quebra do
navio no mar e ganho ou perda de mercadoria.
3:173 – Se “eu vou lucrar com o navio” for a pergunta, diga que ele traz ganhos e benefícios para o
querente se benéficos estiverem em quadrantes e maléficos estiverem fracos e ocupando a 3ª, 6ª ou 11ª
casas.
3:174 – Se os Senhores do Lagna e do Navāṃśa Lagna estiverem retrógrados e aspectados por benéficos
a embarcação com mercadoria chega segura. Se os Senhores do Lagna e Navāṃśa Lagna estiverem
aspectados por maléficos o navio chega sem qualquer mercadoria.
3:175 – Se os Senhores do Lagna e da 8ª estiverem em seus respectivos Signos, ganhará na transação. Um
forte benéfico na 8ª indica ganho e outros resultados benéficos.
3:176 – Se “o navio chegará em segurança?” for a pergunta, diga que ele chegará rapidamente se Mṛtyu
Yoga estiver presente na Carta. Mas para predizer outros benefícios, outras combinações devem ser
investigadas.
3:177 – Se o Senhor da 8ª estiver em aspecto inimigo com o Senhor do Lagna ou o Senhor do Signo
mantido pela Lua, ou com a própria Lua, o comandante do navio se afogará no mar.
3:178 –Se os Senhores do Lagna e da 8ª não aspectarem suas respectivas casas, é certo que o navio em
viagem afundará.
3:179 – Se os Senhores do Lagna ou da 8ª estiverem na 7ª, a mercadoria será perdida, mas o navio
retornará seguro.
3:180 – Se existir mútuo e hostil aspecto entre os Senhores do Lagna e Candra Lagna, os homens no
navio serão envolvidos em mútua briga.
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Verdade sobre Rumores
3:181 – Se o Lagna, o Senhor do Lagna, e a Lua, estiverem conjuntos ou aspectados por benéficos, ou
ocupando um Kendra, favoráveis novidades recebidas sobre o navio serão confiáveis.
3:182 – Se os fatores acima estiverem aflitos, novidades ruins sobre o navio estarão corretas. Se o Senhor
do Lagna estiver retrógrado, então as novidades, quer sejam boas ou más, não serão confiáveis.

Sobre Compra e Venda
3:183 – Para responder a uma pergunta “Posso comprar este artigo?”, considere o Senhor do Lagna como
o comprador e o Senhor da 2ª ou o Senhor da 11ª como o indicador para venda.
3:184 – Se o Lagna estiver fortemente disposto, o artigo pode ser comprado, uma vez que será
definitivamente lucrativo para o querente.
3:185 – Se a pergunta for “eu devo vender este artigo?”, diga que ele pode ser vendido para lucro se a 11ª
casa estiver ocupada por poderosos planetas.

Sobre Colheitas
3:186 – Para responder a pergunta “em qual direção a colheita irá prosperar?, em qual direção ele não irá
prosperar bem?”, primeiro de tudo acerte qual parte da terra estará aflita.
3:187 – A colheita irá prosperar bem na direção significada pelo Kendra que está ocupado por benéficos.
3:188 – A terra na direção indicada pelo Kendra que estiver aflito por Saturno e outros planetas maléficos
será imprópria e, como consequência, escassez será o resultado.
3:189 – A direção significada pelo Sol é exposta à perigo da destruição da colheita pelo rei. Na direção
significada por Marte, a colheita será destruída pelo fogo.
3:190 – A colheita florescerá na direção significada pelo Kendra ocupado por planetas benéficos
fortificados.
3:191 – Astrólogos devem saber que se todos os Kendras estiverem ocupados por poderosos maléficos, a
terra inteira estará imprópria para cultivo.
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Capítulo 4 – Questões Misturadas

Ganho de Dinheiro
4:1 – O querente está certo de ganhar se os Senhores do Lagna e da 8ª casa estiverem no mesmo
Drekkāṇa.
4:2 – Desta forma, por considerar os Drekkāṇas (veja D-3), o astrólogo infere os resultados com relação a
todas as casas, até mesmo por não levar em consideração outras combinações.
4:3 – Os Bhāvas governados por planetas tendo um maior compartilhamento de Vargas benéficos em
Praśna Lagna mostrarão auspiciosos resultados.
(*) Use o Ṣoḍaśavarga para os planetas (16 Vargas).
4:4 – Os planetas doadores de benefícios são os Senhores do Lagna e da 11ª. Deve-se notar que uma
combinação dos Senhores do Lagna e da 11ª sempre é benéfica e confere bons resultados.
4:5 – A benéfica capacidade dos Senhores do Lagna e da 11ª se tornam intensificada se eles tiverem o
aspecto da Lua. É claro que na ausência do aspecto da Lua, o potencial de qualquer Yoga é reduzido.
4:6 – Haverá imenso ganho se a 9ª estiver aspectada ou conjunta com o Senhor da 10ª; ou se o Senhor da
11ª está junto pelo Senhor da 10ª, da 12ª ou da 8ª.
4:7 – Se a 8ª e 12ª casas estiverem aspectados por benéficos, haverá aumento de justiça e de boas ações.
Outros Bhāvas devem também ser estudados semelhantemente.
4:8 – Quando o Senhor do Lagna estiver na 6ª o próprio Ātma do querente será seu inimigo. Quando o
Senhor do Lagna está na 8ª, morte é assegurada. Quando o Senhor do Lagna está na 12ª, o querente
sempre tem perdas.
4:9 – Quando Mercúrio, ocupando o Lagna, estiver aspectado pela Lua ou por outros maléficos, haverá
ganho inicial de dinheiro. Mas o querente também terá problemas.

Julgamento geral das Casas
4:10 – A Lua é sempre considerada como a semente, o Lagna como a flor, o Lagnāṃśa (Lagna do
Navāṃśa) como o fruto e a casa como o paladar.
4:11-12 – Se o Senhor do Lagna aspecta o Lagna e o significador aspecta a casa se o Senhor do Lagna
aspecta a casa e o significador aspecta o Lagna; ou se o Senhor do Lagna aspecta o significador e o
significador aspecta o Senhor do Lagna. Em todos estes casos o objetivo será completamente preenchido
se também existir aspecto da Lua.
(*) Por exemplo, em Praśnas sobre casamento o significador (Kāryeśa) é o governante da casa 7 e a
casa significadora é a própria casa 7. Em Praśnas sobre filhos, Kāryeśa é o governante da casa 5 e a
casa é a casa 5. Sobre profissão, a casa 10, e assim sucessivamente para cada espécie de Praśna.
4:13-14 – Se o Lagna não estiver aspectado por um benéfico, o efeito do benefício é de ¼ (um quarto).
Quando um benéfico aspecta o Senhor do Lagna, o efeito do benefício é de ½ (metade). Quando um
benéfico aspecta o Lagna, o bom efeito é de ¾ (três quartos), o qual significa que o objetivo será
preenchido.
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Sobre o Fator Tempo
4:15-19 – Reduza a longitude do Lagna (iniciando de Áries) em minutos. Isto é chamado Kala Piṇḍa.
Multiplique isto pela sombra equinocial do momento da pergunta. Divida este produto por 7. Rejeite o
quociente. O restante representa os planetas, na ordem de Sol – 1; Lua – 2; Marte – 3; Mercúrio – 4.
Júpiter – 5; Vênus – 6; e Saturno – 7; o qual deve ser tomado. Multiplique novamente o Kala Piṇḍa pelo
fator planetário concernente; (Sol – 5; Lua – 21; Marte – 14; Mercúrio – 9; Júpiter – 8; Vênus e Saturno –
11). Divida o produto pela soma dos Gunakas do Sol ao planeta em questão. Reduza de seu restante (y) o
Gunaka do Sol etc. Seja qual for o Gunaka do Planeta não deduzível deve ser considerado o planeta se
elevando. Se este planeta for um benéfico, o objetivo da pergunta será realizado. O momento da
frutificação é indicado pelo restante (y). Se o planeta se elevando for Sol ou Marte, o restante (y)
representa tantos dias. Se for Vênus ou a Lua, o número representa a quinzena. Se for Júpiter, o número
representa o mês. Se for Mercúrio, metade de um ano. E se for Saturno, um ano.

Exemplo: Supondo que o Lagna seja Touro 5º54’ e a sombra do equinócio seja 8 (no momento da
pergunta).
1º Processo – Reduzindo o Lagna a minutos temos (5º54’ = 2154’). Ou seja, 2154 é o Kala Piṇḍa.
Multiplique isto pela sombra do equinócio (8), o qual fica (2154 X 8 = 17232). Divida este valor por 7
(17232/7 = 2461, com resto 5). O número restante 5 representa Júpiter. O Gunaka, ou fator multiplicador
de Júpiter é 8.
2º Processo – Multiplique o Kala Piṇḍa por 8 (multiplicador de Júpiter) e obteremos (2154 X 8 = 17232).
Dividindo este produto pela soma dos Gunakas (de Sol a Júpiter) , ou seja 57 (17232/57 = 2102, com
resto 18). Este resto é (y)
3º Processo – (Resto 18) subtraído do (Gunaka do Sol 5) = (18 – 5 = 13). O Gunaka da Lua é 21. E o
restante obtido do 3º processo é 13, ultrapassando o Gunaka da Lua. Assim, o planeta se elevando é a
Lua. Uma vez que Lua é um benéfico natural, o objetivo da pergunta será realizado. A Lua representa
uma quinzena e aqui a realização será dentro de 15 dias.
Como a sombra do equinócio não pode ser medida todas as vezes, este método tedioso não tem muito
valor prático.

4:20 – Em relação às perguntas que fala sobre concepção, ganho de dinheiro, chegada e partida, sucesso
ou falha, e destruição de inimigos, o método acima de acertar o tempo da realização pode ser empregado
com sucesso.
4:21-24 – O Sol, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno e Lua (nesta ordem) representam,
respectivamente, os grupos de letras começando de a, ka, ca, ta, tha, pa, ya e sa. Com base na primeira
letra ou sílaba proferida pelo querente, o Lagna à noite deve ser encontrado e o bem ou mal predito. Se a
primeira letra for 1ª, 3ª etc., no grupo, então o Lagna é um Signo ímpar. Se 2º ou 4º no grupo, é um Signo
par. Como o Sol e a Lua tem somente um Rāśi casa, a pergunta de um Rāśi ímpar ou par não surge.
Consequentemente deve-se predizer como antes com base no Lagna. Este é o método usado para
encontrar Lagnas quando mais de uma pergunta é colocada.
(*) Método usado à noite, pois não há Sol. Naquela época os cálculos eram feitos manualmente e com
ajuda da luz solar.
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Varga – Letras começando de:

Planeta
अ
a

आ
ā

इ
i

ई
ī

उ
u

ओ
o

औ
au

Marte

क
ka

ख
kha

ग
ga

घ
gha

ङ
ṅa

Vênus

च
ca

छ
cha

ज
ja

झ
jha

ञ
ña

Mercúrio

ट
ṭa

ठ
ṭha

ड
ḍa

ढ
ḍha

ण
ṇa

Júpiter

त
ta

थ
tha

द
da

ध
dha

न
na

Saturno

प
pa

फ
pha

ब
ba

भ
bha

म
ma

Lua

य
ya

र
ra

ल
la

व
va

श
śa

Sol

Astróloga: Karen de Witt

ऊ
ū

ऋ
ṛ

ॠ
ṝ

ऌ
lṛ

ष
ṣa

स
sa

ह
ha

ळ

ॡ
lṝ

ए
e

ऐ
ai

ḷa

Sobre os Próprios Pensamentos
4:25 – Se um planeta, ocupando seu próprio Navāṃśa, aspecta seu próprio Navāṃśa no Lagna, a 5ª ou a
9ª, então a pergunta se refere a Dhatu (minerais). Se o planeta aspectando ocupa o Navāṃśa de outro
planeta, então a pergunta se relaciona a Jīva (animal). Se o planeta aspectando ocupa outro Navāṃśa do
planeta e aspecta outro Navāṃśa no Lagna, a pergunta se relaciona a Mūla (vegetal)

Signos

Navāṃśas

Planetas
Nakṣatras

Dhatu (minerais)

Mūla (vegetais)

Jīva (animais)

Móveis – Áries, Câncer,
Libra, Capricórnio
Signos ímpares (Meṣa,
Mithuna, Siṁha etc), o 1º,
4º e 7º Navāṃśas
Em Signos pares (Vṛṣa,
Karkaṭa, Kanyā etc.), o 3º,
6º e 9º Navāṃśas
Lua, Marte, Saturno e
Rāhu
Aśvinī,
Rohiṇī,
Punarvasu, Maghā, Hastā,
Vishākhā, Mūla, Śravaṇa,
P.Bhādrapadā

Fixos – Touro, Leão,
Escorpião, Aquário
Signos ímpares (Meṣa,
Mithuna, Siṁha etc), o 2º,
5º e 8º Navāṃśas
Em Signos pares (Vṛṣa,
Karkaṭa, Kanyā etc.), o 2º,
5º e 8º Navāṃśas
Sol e Vênus

Duais – Gêmeos, Virgem,
Sagitário, Peixes
Signos ímpares (Meṣa,
Mithuna, Siṁha etc), o 3º, 6º e
9º Navāṃśas
Em Signos pares (Vṛṣa,
Karkaṭa, Kanyā etc.), o 1º, 4º e
7º Navāṃśas
Mercúrio e Júpiter

Bharaṇī, Mṛgāśirṣā, Puṣya,
P.Phālgunī,
Chitrā,
Anurādhā,
P.Ashāḍhā,
Shravishthā, U.Bhādrapadā

Kṛttikā, Ārdrā, Āshleshā,
U.Phālgunī, Svātī, Jyeṣṭhā,
U.Ashāḍhā, Śatabhiṣā, Revatī
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4:26 – Em Signos ímpares, os 9 (nove) Navāṃśas representam na ordem regular Dhatu, Mūla e Jīva. Em
Signos pares, a ordem é invertida. (veja a tabela dada sobre Dhatus, Mūla e Jīva). A natureza do objetivo
deve ser acertada com base no Navāṃśa que se eleva (Lagna no Navāṃśa). As regras dadas aqui são
breves. Detalhes podem ser obtidos de outras fontes.
4:27 – Se o Sol e Marte estiverem fortificados em um Kendra, a pergunta será sobre Dhatu (mineral). Se
Mercúrio e Saturno estiverem fortemente colocados em um Kendra, a pergunta se relaciona a Mūla
(vegetais). Se Lua, Júpiter e Vênus estiverem fortemente dispostos em um Kendra, a pergunta será sobre
Jīva (animal).
(*) Note nestes Stanzas outro simbolismo atribuído aos planetas para Dhatu, Mūla e Jīva.
4:28-29 – Se o Lagna for Áries, Escorpião ou Leão e estiver ocupado ou aspectado por Sol e Marte, a
pergunta se relaciona a Dhatu. Se o Lagna for Gêmeos, Aquário ou Virgem, ocupado ou aspectado por
Saturno e Mercúrio, a pergunta é sobre Mūla. Se o Lagna for Touro, Libra, Leão, Peixes, Sagitário ou
Câncer, ocupado ou aspectado pela Lua, Júpiter e Vênus, a pergunta é sobre Jīva.
(*) Os três últimos Stanzas é de Utpala.
4:30 – A casa ocupada pelo mais forte dos Senhores do Lagna e da 11ª em conjunção com a Lua revela a
natureza da pergunta na mente do consulente.
4:31 – De um modo semelhante, o astrólogo pode acertar a natureza da pergunta de qualquer casa no qual
o Senhor do Lagna e a Lua poderosa estiverem em conjunção.
4:32-33 – A pergunta será sobre uma pessoa que está intimamente conectada com o querente se um
planeta estiver fortemente colocado no Lagna; se na 3ª, a pergunta será sobre irmãos; se na 5ª sobre
filhos; se na 4ª sobre a mãe; se na 6ª, sobre inimigos; se na 7ª, sobre esposa; se na 9ª sobre pessoas justas;
se na 10ª, sobre o preceptor. A predição deve também ser tomada em devida consideração quer o Senhor
do Navāṃśa Lagna esteja dotado com força e seja amino ou inimigo do Senhor do Lagna.
4:34 – Se o Lagna for um Signo móvel e surgir no Navāṃśa (Lagna) também sendo móvel na 6ª, 7ª, 8ª ou
9ª, a pergunta será sobre uma pessoa que foi para um lugar distante. Se o planeta que caiu da 7ª não
estiver retrogrado, a pessoa que viajou retornará. Se o planeta estiver retrógrado, a pessoa não retornará.

Sobre Questões Sexuais
4:35-36 – Marte, Sol e Vênus na 7ª indicam que o querente terá relação sexual com outra mulher. Júpiter
na 7ª, sua própria esposa; Mercúrio ou Lua, uma prostituta; Saturno, uma mulher de casa inferior; A idade
da mulher será de acordo com a idade da Lua. Se a Lua estiver na 7ª é bala, a mulher será uma garota
jovem. Mercúrio também indica uma garota jovem. Saturno, uma mulher mais velha; Sol ou Júpiter, uma
senhora em confinamento; Marte e Vênus, uma mulher briguenta. Assim deve ser encontrado a idade da
mulher.
4:37-38 – Quando a Lua, tendo Ithasala com benéficos, estiver em um Kendra, o querente desfrutará
prazer e felicidade. Quando o Ithasala da Lua está com maléfico, a união do casal será marcada por brigas
e raiva, ou a união resultará em aflição. A natureza da secreção com a mulher será de acordo com a
natureza do Signo na 7ª casa. Júpiter no Lagna, Vênus na 7ª, a Lua na 4ª – a secreção será completa
satisfação e alegria do casal.
4:39 – Se a Lua tem um Kambūla Yoga com um benéfico, a secreção será fresca como uma flor e de
agradável odor. Se a Lua estiver em sua própria casa ou exaltação, a união será em uma mansão. Se a Lua
estiver em um Signo dual, a união é com a própria esposa.
4:40 – Se o Lagna estiver em um Signo móvel, o querente tem intimidade sexual com uma mulher, não
sua própria esposa. Quando Saturno está na 4ª, a união será com uma mulher em período menstrual.
Quando o Senhor de um Signo diurno está na 3ª ou na 9ª, a união será durante o dia. Se o Senhor de um
signo noturno está na 3ª ou 9ª, a união será durante a noite. Se ambos os Senhores estiverem na 3ª ou 9ª, o
querente terá união tanto de dia quanto de noite.
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Sobre Negócios e Comércio
4:41 – Se no momento da pergunta, Áries, Touro ou Gêmeos estiverem aspectados ou conjunto por
benéficos, a colheita de alimentos, pertencente à estação Grīṣma (Verão) não prosperará bem. Quando o
Lagna for Sagitário, Capricórnio e Aquário, ocupado pelo Sol, estiver aspectado por ou conjunto com
maléficos, haverá escassez.
4:42 – Quando o Lagna da pergunta for dotado com força e estiver aspectado por ou conjunto com o
Senhor do Lagna, ou planetas benéficos, e benéficos ocuparem Kendras, moderados preços no comércio
irão prevalecer. Caso contrário, altos preços no comércio irão prevalecer.
4:43 – Se o Senhor do Signo elevando (Lagna), no momento da Lua Cheia, Lua nova, e entrada do Sol e
da Lua e Áries, estiver aspectado por ou em conjunção com benéficos, felicidade e paz prevalecerão no
mundo. Se o Senhor do Lagna estiver aflito, a pessoa terá medo de doenças e de governantes.
4:44 – Se o Lagna no momento da entrada do Sol em Áries acontece de estar em um Kendra do Janma
Rāśi do querente, e estiver em Ithasala com planetas maléficos e a Lua, e estiver aspectado por ou
conjunto com maléficos, o ano em questão pressagia má saúde, mas plenitude de alimento será
assegurado.
4:45 – Se o Senhor do Lagna, no momento do ingresso solar em Áries, sendo um planeta benéfico, ocupar
seu próprio local ou sua exaltação, ou um Kendra, e estiver aspectado por ou em conjunção com
benéficos, e estiver dotado com força, então durante o ano o mundo testemunhará felicidade, colheitas
prosperarão bem e haverá plenitude na terra. Quando o Senhor do Lagna for um maléfico, fraco e aflito,
haverá medo de governantes, escassez de alimento e os preços irão subir.

Futuro do Indivíduo
(Sobre Tajika, Retorno Solar)
4:46 – Aquele Bhāva no horóscopo de nascimento, no qual o Lagna, no momento do ingresso do Sol em
Áries, cai, irá prosperar bem durante o ano desde que esteja ocupado por ou conjunto com planetas
benéficos. Caso contrário, o inverso será o resultado.
4:47-48 – Quando o Signo se elevando no ingresso solar da Carta, o qual é dotado com força, cai em
diferentes locais no horóscopo de uma pessoa, os seguintes resultados acontecem: No Lagna, saúde e
felicidade física; 2ª, ganhos de dinheiro e aumento de riqueza; 3ª, felicidade na família; 4ª,
relacionamentos agradáveis com amigos; 5ª, nascimento de filhos; 6ª, será derrotado por inimigos; 7ª,
felicidade de mulheres; 8ª, perigo de morte e de doenças; 9ª, inclinação para ações justas; 10ª, paz mental
e ganho de uma posição; 11ª, todos os tipos de ganhos, e 12ª, sofrimento e pobreza.

Sobre os Aspectos do Tajaka
4:49 – O aspecto sobre a 5ª e 9ª corresponde a 75% de força. Se o mais forte e o mais benéficos de todos
os aspectos e é abertamente amigável.
4:50-51 – Sobre o 3º e 11º aspecto, o aspecto sobre a 3ª é 40% forte; sobre a 11ª é 10%; o 3º e 11º aspecto
são secretamente amigáveis e sempre é favorável para realização dos desejos. O 4º e 10º aspectos também
correspondem a 75% de força. É um aspecto desfavorável e de inimizade aberta. O 1º e 4º aspecto é 100%
forte. É secretamente hostil e desfavorável.
Aspectos
Distância um do
outro
Força

Trinos (120º)
5ª e 9ª casas

Sextil (60º)
3ª e 11ª casas

Quadratura (90º)
4ª e 10ª casas

Oposição (180º)
1ª e 7ª casas

75%

45%

100%

Relacionamento
Resultado

Amizade Aberta
Realização

40% para a 3ª e
10% para a 11ª
Amizade Secreta
Realização

Inimizade Aberta
Obstrução

Inimizade Secreta
Obstrução

4:52-53 – Embora a órbita em relação a todos os aspectos seja de 12º, os resultados devem ser
interpretados com base nas órbitas especiais com relação a cada um dos planetas. Ou seja, Sol 15º, Lua
12º, Marte 8º, Mercúrio 7º, Júpiter 9º, Vênus 7º e Saturno 9º.
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Ithasala (ou) Muthasila Yoga
4:54-55 – Se um planeta mais rápido, com menos longitude, estiver atrás de um planeta mais lento e com
uma maior longitude, Ithasala Yoga é causado. Se o último planeta estiver à frente do primeiro por um
minuto ou 30’’, isto é um Ithasala Yoga completo. Este Yoga se torna Muthasila.
Exemplo – A velocidade se torna mais rápida na seguinte ordem: Saturno – Júpiter – Marte – Sol –
Vênus – Mercúrio – Lua. Tome como exemplo Sol a 2º em Leão e Marte a 16º em Escorpião. Sol é mais
rápido do que Marte. Sol tem menor longitude e Marte tem uma maior longitude. Para uma exata
quadratura (90º) acontecer, a diferença é 14º e isto cai dentro do Dīpthāṃśa (orbita ou aspecto).
Consequentemente Ithasala Yoga está presente. Em outras palavras, o aspecto é aplicável aqui. Quando
os planetas estão dentro de um grau do aspecto exato, é um Pūrṇa (ou completo yoga). Ithasala Yoga
também é conhecido como Muthasila Yoga
Saturno



Júpiter

Marte
Mais lento

Sol
Mais rápido

Vênus

Mercúrio

Lua



Sol (mais rápido) = 152º em Leão = menor longitude
Marte (mais lento) = 256º em Escorpião = maior longitude
O planeta mais rápido está atrás do planeta mais lento, logo, o planeta mais rápido irá alcançar o
planeta mais lento e o objetivo do praśna será realizado.
256º – 152º = 104º – 90º (uma quadratura) = 14º (a diferença de distância).
(*) Se a diferença de distância fosse de 1’ ou 30’’ então haveria um Muthasila Yoga
(*) Estes Tajaka Yogas foram citados em “Varṣaphala”, ou “Progressão em Horóscopo Hindu”, por
Raman.

Easarapha (ou) Musaripha Yoga
4:56 – Quando o planeta de movimento mais rápido estiver à frente de um planeta de movimento mais
lento por um grau, Easarapha é causado. Isto também é chamado Musaripha. É uma combinação
desfavorável.
Exemplo – Mercúrio (mais rápido) está à frente de Vênus (mais lento) por um grau. É uma combinação
desfavorável porque o mais rápido está à frente e já passou o mais lento, indicando negação ao objetivo
do querente.

Naktha Yoga
4:57 – Quando não existe aspecto mútuo entre dois planetas, mas um planeta mais rápido (que não seja os
dois que não estão em aspecto) está entre aspecto com ambos deles, este planeta de movimento mais
rápido transfere luz do mais rápido planeta para o mais lento.
Exemplo – Júpiter a 12º de Peixes e Mercúrio a 10º de Leão. Eles não têm aspecto. Um planeta mais
rápido, Lua a 8º de Sagitário está entre Mercúrio e Júpiter. Lua está na 5ª de Mercúrio e na 10ª de
Júpiter. Assim, a Lua transfere a luz de Mercúrio para Júpiter (o mais lento). Isto significa que outra
pessoa irá ajudar, se procurado.
4:58-59 – Em relação à pergunta sobre obter uma esposa: o Lagna está em Virgem e o Senhor Mercúrio
está em Leão. O Senhor da 7ª Júpiter está na 7ª. Não há aspecto entre esses dois planetas. O planeta de
movimento mais rápido está colocado entre Mercúrio e Júpiter (dois significadores, Lagneśa e Senhor da
7ª) e está aspectado por eles, transferindo luz de Mercúrio para Júpiter. A noiva será assegurada através
da assistência de outra pessoa. (Assim funciona o Naktha Yoga, tem a intervenção de uma 3ª pessoa para
que o objetivo do Praśna frutifique).
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Yamaya Yoga
4:60 – Quando não existe aspecto entre dois senhores e o planeta de movimento mais lento está entre
estes dois senhores evolvidos em aspecto com eles, então o planeta de movimento mais lento irá transferir
luz do outro mais rápido dos dois senhores para o mais lento. Isto é Yamaya Yoga.
Exemplo – Não há aspecto entre Vênus (Lagneśa e mais lento) e a Lua (Senhor da 10ª e mais rápido).
Júpiter está em Câncer e aspecta Vênus e Lua. Ele transfere luz da Lua (o mais rápido) para Vênus (o
mais lento), daí o Yamaya Yoga é realizado.

Kambūla Yoga
(Kamboola)
4:61 – Quando existe Ithasala entre dois planetas e a Lua também está envolvida no Ithasala com um dos
planetas, o Yoga resultante é Kambūla. Existem três variedades deste Yoga, ou seja, exaltado, medíocre e
debilitado.
Exemplo – Júpiter e Vênus estão em Ithasala. Lua também tem Ithasala com ambos. Portanto, Kambūla
Yoga é causado. Júpiter e Vênus estão, ambos, exaltados. Portanto, existe um excelente Kambūla.
Quando os dois senhores e a Lua estão exaltados ou em suas próprias casas, isso se chama Uttamottama.
Quando a Lua está exaltada e os outros dois planetas estão em seus próprios Navāṃśas, Drekkana, Hadda
etc., isto se chama Madhymottama. Quando a Lua não está exaltada, mas os outros dois senhores estão
em seus próprios Navāṃśas, Drekkana, etc., isto se chama Uttama. Quando a Lua está exaltada ou ocupa
a própria casa e os outros dois senhores estão debilitados etc., isto se chama Uttamadhama. Quando a
Lua está em seu próprio Navāṃśa e Dwadasamsa e os outros dois planetas estão em seus próprios ou
locais de exaltação, isto se chama Madhyamottama. Chama-se Madhyama se a Lua estiver em seu
próprio Navāṃśa ou Drekkana e estiver em Ithasala com o Senhor do Lagna em sua própria casa ou
Hadda. Será Adhama se nenhum dos três planetas tiverem Pañcadhīkara (veja Capítulo III de
Varṣaphala). Assim a natureza benéfica, mais benéfica, ou melhor benéfica do Kambūla Yoga deve ser
acertada com base na força inerente da Lua e dos outros planetas (significadores da pergunta).

ॐ
Assim termina o Nīlakanta Praśna Tantra

OM TAT SAT

ॐ
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Apêndice – Dicionário dos termos usados neste
livro
Amla
Apoklima
Avastha

Bīja Sphuṭa
Bhattotpala
Bhāvas
Bhaviṣya Ithasala
Bhuvana Dīpika
Brahmanes
Brahmā
Bṛhat Jātaka
Cara Rāśi
Daiva
Daivagnya
Daśāṃśa
Dīna
Dīptha
Devī
Dhanakāraka
Dhatu
Dhurdhura Yoga
Dhruvanadi
Drekkana
Drishyardha
Durgā
Dwadasamsa
Dwipada Rāśi
Easarapha
Gairikamboola Yoga
Grīṣma
Hīna
Horā
Ithasala
Japa
Jatakarnava
Jīva
Karakatwas
Karma
Karyapa/Karyeśa
Karyasiddhi
Katuka

Azedo.
3ª, 6ª, 9ª e 12ª casas.
Estado ou conjunção dos planetas. Existem 10 Avasthas: (1) Dīptha (exaltação) –
sucesso no empreendimento; (2) Dīna (debilidade) – sofrimento; (3) Mudhita (Signo
amigável) – ganho de riqueza e de felicidade; (4) Svastha (própria casa) – fama; (5)
Suptha (casa inimiga) – sofrimento e medo de inimigos; (6) Nipīditha (vencido) –
perda de dinheiro; (7) Mushita (combusto) – fracasso e perda de dinheiro; (8) Parihīna
(descendo para a debilidade) – fracasso e perda de dinheiro; (9) Suvīrya (subindo para
a exaltação) – acesso a transportes e ouro; e (10) Athivīra (excesso de vargas
benéficos) – sucesso político e valiosos contatos.
Ponto de fertilidade no homem.
Um comentarista do Bṛhat Jātaka.
Casas.
Aplicando aspecto.
Um tratado em Astrologia Horária.
A casta de Sacerdotes.
Criador.
Um grande clássico em Astrologia.
Os Signos Móveis.
Fator não conhecido.
Um astrólogo.
A 10ª casa.
Debilidade ou queda de um planeta.
Exaltação.
Deusa.
Indicador de riqueza, o planeta Júpiter. Também o governante da 2ª casa.
Mineral.
Planetas quer de um lado e do outro da Lua.
Um clássico em Astrologia Nadi, por Satyacharya.
1/3 da divisão de um signo.
O hemisfério visível.
A Deusa da destruição.
1/12 da divisão de um signo.
Signo Dual.
Uma combinação especial no Sistema Tajaka.
Uma combinação especial no Sistema Tajaka.
A estação do verão.
Médio.
Metade de um signo. ½ de um signo.
Uma combinação especial no Sistema Tajaka.
Recitação dos divinos nomes.
Um antigo trabalho astrológico.
Vida, espírito. Também ser vivente no contexto da Astrologia.
Significações.
Ação, também implica ações feitas em prévios nascimentos.
Significador.
Sucesso.
Amargo.

31

http://sriganesa.blogspot.com.br/

Kendra
Khara
Kṛṣṇīya
Kṣatriya
Kṣetra Sphuṭa
Kulata
Lagna
Lavana
Madhura
Mantras
Manuja
Misra
Mūla
Mṛtyu Yoga
Mudhita
Musaripha Yoga
Mushita
Nakta yoga
Navāṃśa
Nipīditha
Pañcaṅgas
Parasari
Praśna Dīpika
Praśna
Praśna Chintamani
Prerana
Pṛṣṭodaya
Puṇya Saham
Rasa
Śākinī
Śarad
Sati
Ṣatpañcasika
Ṣoḍaśa Vargas
Śīrṣodaya
Śiśira
Śiva
Quadratura
Śukla Pakṣa
Śūdra
Suvīrya
Suptha
Swagotradevi
Swastha
Tajaka
Trikoṇa
Upacaya
Utpala
Vaiśya
Vana Rāśi
Varāha Mihira
Vargottama
Varśa Phala
Viṣṇu

Astróloga: Karen de Witt

Quadrante. As casas 1ª, 4ª, 7ª e 10ª.
Picante.
Um antigo trabalho astrológico.
Casta de guerreiros.
Ponto de fertilidade em uma mulher.
Uma mulher caída.
Ascendente.
Salgado.
Doce.
Formas regulares de sons vibracionais.
Homem.
Misturado.
Mineral.
Combinação para morte.
Local amigo.
Uma combinação especial no Sistema Tajaka.
Combusto.
Uma combinação especial no Sistema Tajaka.
1/9 da divisão de um signo.
Conquistado em guerra.
Almanaques.
Sistema de Astrologia proposto pelo sábio Parāśara.
Um tratado em astrologia horária.
Pergunta.
Um clássico trabalho em Astrologia Horária.
Alertando.
Signos elevando por suas partes de trás, ou com seus pés. (Áries, Touro, Câncer,
Sagitário, Capricórnio).
Significação da religião dominante.
Sabor, paladar.
Uma divindade feminina.
A estação do Outono.
Uma esposa virtuosa.
Um trabalho clássico em Astrologia Horária.
Dezesseis tipos de divisões de um signo
Os signos que se elevam com as cabeças (Gêmeos, Leão, Virgem, Libra, Escorpião,
Aquário).
A estação do inverno.
O destruidor.
Aspecto de 90º.
A quinzena clara da Lua.
A casta de trabalhadores.
Ganhando vitalidade.
Signo inimigo.
A divindade da família de uma pessoa.
O próprio signo.
Um sistema em astrologia.
Trinos, a 1ª, 5ª e 9ª casas.
A 3ª, 6ª, 10ª e 11ª casas.
Um escritor astrólogo e comentarista do Século 8 d.C.
Negócios ou Casta de Comerciantes.
Signo governando florestas.
Um escritor astrólogo do 1º Século d.C.
Semelhante posição no Rāśi e Navāṃśa.
Resultados anuais. Também a carta do Retorno Solar.
O Protetor.
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