
PAREDZĒTĀ DARBĪBA

LABvēlīgi
Joga / Guna

NELABvēlīgi  
Doša / Kala

Doša - bojājums, aizliegums, šķēršļi
Kala - nelabvēlīgs laikposms

Diennakts, mēness fāzes, planētu 
un zvaigznāju ietekme 

Labvēlīgs planētu izvietojums,  
nelabvēlīguma neitralizācija

Individuālais horoskops, 
planētu periodi, ciltskoks, 

mantojums, kredīts

Vietējās sabiedrības un ģimenes 
reliģiskās paražas, tradīcijas

Laika ierobežojumi
Horoskops, tranzīta ietekmes,

jautājuma brīdis (Prašna)
Svara (elpošana) u. c.

PERSONA

Kompensācijas  
mēri (pretinde)

PĀRDOMĀTA IZVĒLE
Sabalansēta Muhurta

Paskaidrojumi
Muhurta - atbilstošs laikposms izvēlētai aktivitātei
Prašna - jautājuma brīža horoskops
Pančānga - Saules un Mēness kalendārs
Nimita - zīmes, novērojumi, parādības
Pudža - ziedošanas rituāls
Puškara Navamša – labvēlīgs laikposms 3°20’ 
Upaija – (kompensācijas rīks) dažādām dzīves problēmām

Labvēlīgs brīdis,  
laikposms, Pančanga

Tīra Muhurtas  
Lagna (ascendents)

Atbilstoša laika  
galīgā izvēle

Harmonizēšana,  
godināšana, atbalsts

Pudža, rituāli, jantras, mantras, 
upaijas, lūgšanas, ziedojums

Puškara Navamša, 
Abhidžit Muhurta

Notikuma apstākļi, 
cilvēki, putni, zvēri

Nimita, zīmes, novērojumi, 
dabas parādības

DARBĪBAS UZSĀKŠANA



Dina (vara), Saules diena
Dina, diena Graha

Planēta Kvalitāte Ko darīt Ko nedarīt

Svētdiena Sūrja
1
Saule
Raviar

Dzīves, tīras 
apziņas,  
augstākā ‘Es’ 
diena, svētki

Baudīt dzīvi, sauli, pievērst uzmanību indivi- 
dualitātei, darbs, kas saistīts ar zeltu, varu, kokiem, 
zīdu, uguni, kronēšana, dziedāšana, dejošana, 
uzsākt noteikt diagnozi un terapiju, dekorēšana, 
drosmīgas darbības

Būt ar ģimeni, tikties ar 
vecākiem.

Pirmdiena Čandra
2
Mēness
Somavar

Radoša diena, 
tīras apziņas, 
jūtu diena

Pirkt jaunas lietas (apģērbu, rotaslietas), laulāties, 
pastaigāties, lēmumi, kas jāpieņem jūtu līmenī, 
meklēt sieviešu labvēlību, darbības ar ūdeni 
saistītām lietām, jūras ceļojumi, akas rakšana, 
piens

Nepieņemt grūtus lēmumus  
(jo valda jūtas), negriezt matus 
vai nagus, būt uzmanīgam ar 
citu jūtām, nebūt sīkumainam, 
inertam vai slinkam, nemelot, 
nebūt cietsirdīgam

Otrdiena Mangal
9 Marss
Mangalvar
Rahu
4

Materiālistiska,  
ne īpaši labvēlīga 
diena, virspusēja 
rupja diena

Uzsākt strīdus, cīņu, tiesas procesus, cīnīties, 
darbs ar metāliem, zeltu un varu, raktuvēm, uguni, 
elektrību, ārstēšanās, sporta sacensības, zagšana, 
šmaukšana, iesaistīšanās nežēlībā, lietu  
destrukcija, asins izliešana

Nesākt jaunas lietas, izvaitrīties 
no braucieniem, uzmanīties 
transportā, sargāties no 
traumām, strīdiem, nelaimes 
gadījumiem

Trešdiena Budha
5
Merkurs
Budhavar

Zināšanu, 
elastības diena, 
kustīga, maiga, 
labvēlīga diena

Nodarboties ar tirdzniecību, biznesu, loģiku,  
sākt jaunus projektus, komunicēties, tikties ar 
draugiem, iegūt zināšanas, stāties laulībā,  
publicēties, inteliģentas aktivitātes, debates, 
labdarība

Izvairīties no uzbudinājuma, 
nemelot, nestrīdēties, nebūt 
pārlieku nopietnam, nebūt 
rupjam

Ceturtdiena Guru 3
Brihaspati
Jupiters
Brihaspa-
tivar

Labvēlīga diena Laulība, apmācības uzsākšana, pirkumi, operācijas 
ar naudu, reliģiskas aktivitātes – sākt pudžu, 
skaitīt šlokas, ornamentu dekorācija un nēsāšana

Nepieļaujiet dusmas, neesiet 
mantkārīgi, neapdomīgi vai 
cietsirdīgi, neslinkojiet, neesiet 
nepateicīgi, nemelojiet

Piektdiena Šukra
6
Venēra
Šukravar

Harmonijas, 
prieka, laimes, 
mīlestības,  
mākslas un 
baudas dienas

Pirkt rotaslietas, smaržas, apģērbu, ziedus un 
jebkuras skaistas lietas, stāties laulībā, iet ciemos, 
uzņemt ciemiņus, gūt baudas, gatavot saldumus, 
dziedāt, dejot, lauksaimniecības darbības, caurumu 
urbšanas, govju pirkšana

Nepārdot lielas un svarīgas  
lietas, nesastādiet mantojumu, 
neiegrimt grūtsirdībā un  
skumjās, nebūt vienatnē,  
nenodarboties ar pašanalīzi

Sestdiena Šani
8
Saturns
Šanivar
Ketu
7

Atpūtas, zemes 
diena, ‘lēna’ 
diena – rezultāti 
nebūs tik drīz

Atpūsties (atpūta sestdienā pagarina dzīvi), 
meditēt, nodarboties ar lietām, kas saistītas ar 
dzelzi, zemi, lauksaimniecību, mājas lietām, 
ārstēšanās, ieiet mājā (Grahapravesham), likt 
pamatus, eļļu masāžas un vannas, darbinieku 
pieņemšana, zagšana un melošana, iesaistīšanās 
ļaunās darbībās

Neko svarīgu, nepārpūlēties,  
nepielikt lielas pūles, 
nestrīdēties, negriezt matus vai 
nagus, nemazgāt veļu

Planetārā stunda - Hora
Plānojot savu ikdienu, papildus Mēness kalendāram ieteicams ņemt vērā arī planetāro stundu - Horu ietekmi
Tāpat kā diennaktī ir 24 stundas, arī planetārās stundas ir 24 (12 dienas un 12 nakts stundas). 
Dienas un nakts planetāro stundu ilgums ir atšķirīgs un katru dienu citādāks. Dienas stundas ir no saullēkta līdz saulrietam, nakts 
stundas - no saulrieta līdz saullēktam. Dalot šos laika intervālus ar 12, iegūst attiecīgi dienas vai nakts planetārās stundas ilgumu, 
sauktu par Hora.
Norādītais laika intervāls ir būtisks darbu (aktivitāšu) uzsākšanai, bet nenosaka to pabeigšanas laiku. Piemēram, ja skaistumkopšanai 
labvēlīgs laiks ir plkst. 9:52-10:27, tad tajā iesāktā procedūra drīkst turpināties arī daudz ilgāk.
Sūrja - Saules Hora (stunda). Labvēlīgs laiks savas autoritātes celšanai, projektu prezentācijai, izrādēm, radošam darbam; lai  
vērstos pēc atbalsta pie augstākstāvošām personām, veiktu uzlabojumus iepriekš uzsāktajos darbos, meklētu pazudušas lietas. 
Nebūtu vēlams izdot naudu, parakstīt līgumus, veikt kopīgus darbus (jo katrs vēlēsies būt autoritāte).
Šukra - Venēras Hora. Labvēlīgs laiks skaistumkopšanai, romantiskām tikšanām, svinībām, kultūras pasākumu apmeklējumam, 
miera izlīgumam un attiecību uzlabošanai; lai izrādītu mīlestības apliecinājumus - bildinājumus, iegādātos mākslas priekšmetus,  
juvelierizstrādājumus, rotaslietas un kosmētiku.
Budha - Merkura Hora. Labvēlīgs laiks pārrunām, darījumu tikšanām, sapulcēm, līgumu slēgšanai, intelektuāla darba veikšanai,  
mācībām, tirdznieciskiem darījumiem un braucieniem; lai veiktu darbus, kas prasa smalku un piņķerīgu darbu (rokdarbiem),  
iegādātos elektroniku, sadzīves tehniku. Nebūtu vēlams iegādāties nekustamo īpašumu.

Čandra - Mēness Hora. Labvēlīgs laiks mierīgai atpūtai, ūdens procedūrām, mājas darbiem, ēdiena gatavošanai, viesībām ģimenes 
lokā; lai iegādātos sadzīves preces, pārtikas produktus. Nebūtu vēlams uzsākt ilgstošus darbus, risināt konfliktus.
Šani - Saturna Hora. Labvēlīgs laiks, lai pabeigtu ieilgušos darbus, atmestu kaitīgus ieradumus, sadarbībai, attiecībām,  
vērstos valsts instancēs, kontaktētos ar gados vecākiem cilvēkiem; nekustamo īpašumu iegādei, ilgtermiņa projektu uzsākšanai un  
kārtības ieviešanai. Nebūtu vēlams iegādāties apavus, apģērbu, doties ceļojumā, publiski uzstāties, aizdot naudu.
Guru - Jupitera Hora. Labvēlīgs laiks konsultācijām ar juristiem, ārstiem, autoritātēm; lai dotos ceļojumā, rīkotu viesības,  
banketus, iekārtotos darbā, veicinātu savu profesionālo izaugsmi, saderinātos, grieztos pēc palīdzības un padoma.
Nebūtu vēlams iegādāties mājdzīvniekus, jo var sanākt pārmaksāt.
Mangal - Marsa Hora. Labvēlīgs laiks fiziskām aktivitātēm, sportam, remontam, darbiem, kas prasa iniciatīvu un ātru rezultātu. 
Nebūtu vēlama pārslodze, steiga, pārrunas, konfliktu risināšana, svinības, ēdiena gatavošana, skaistumkopšana un došanās  
braucienā.

Hora  Svētdiena  Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtd.  Piektd.  Sestdiena
1  Saule  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns
2  Venēra  Saturns  Saule  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters
3  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule  Mēness  Marss
4  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule
5  Saturns  Saule  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra
6  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule  Mēness  Marss  Merkurs
7  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule  Mēness
8  Saule  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns
9  Venēra  Saturns  Saule  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters

10  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule  Mēness  Marss
11  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule
12  Saturns  Saule  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra
13  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule  Mēness  Marss  Merkurs
14  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule  Mēness
15  Saule  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns
16  Venēra  Saturns  Saule  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters
17  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule  Mēness  Marss
18  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule
19  Saturns  Saule  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra
20  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule  Mēness  Marss  Merkurs
21  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule  Mēness
22  Saule  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns
23  Venēra  Saturns  Saule  Mēness  Marss  Merkurs  Jupiters
24  Merkurs  Jupiters  Venēra  Saturns  Saule  Mēness  Marss

Kāda ir Horas nozīme?
Horas ietekme ir līdzīga kā Varai (diennakts). Ja Dina (Vara) ir nelabvēlīga, labvēlīga Hora piešķirs notikumam pietiekami daudz 
dzīvotspējas, lai nepieļautu sliktāko no nelabvēlīgas Dinas (Varas) ietekmēm un pietiekami daudz radošu enerģiju, lai dotu  
viduvēju darbības rezultātu. Ja Dina (Vara) ir labvēlīga, bet Hora nelabvēlīga, tad radošās enerģijas atbalsts darbībai nevar būt tas 
labākais, un pasākuma ilgmūžību arī nav tā lielākā, tomēr tie būs pieņemami. Vislabāk, protams, kad Hora un Dina ir atbilstošas un  
labvēlīgas. Viena no 24 Horām saucas Siddha, kas nozīmē “paveikts”. 
Horai ir svarīga ietekme uz sasniegumu gūšanu iesāktās darbības laikā.
Sūrja (Saule): bīstamība darbības laikā un labklājībai (dzeltena krāsa).
Čandra (Mēness): labklājība darbības laikā (zila krāsa).
Mangal (Marss): cīņas un ķildas, kas attiecas uz iesākto darbību (sarkana krāsa).
Budha (Merkurs): atdeve un piepildījuma sajūta no darbības (zaļa krāsa).
Guru (Jupiters): peļņa no uzsāktās darbības.
Šukra (Venēra): gandarījums no darbības rezultāta.
Šani (Saturns): neveiksmes un aizkavēšanās, lai veiksmīgi īstenotu darbību (pelēka krāsa).



Čandra Tithi, Mēness diena. Šukla Pakša un Krišna Pakša
Aptuveni mēneša laikā Čandra (Mēness) veic vienu apriņķojumu ap Zemi. Kustībā pa orbītu apkārt Zemei Čandra (Mēness) noiet 
360˚. Kala (Mēness mēnesis) dalās 30 daļās, katra daļa 12˚ un tās sauc par Tithi (Mēness diena). Kad attālums no Sūrja (Saule) līdz 
Čandra ir no 0˚ līdz 12˚ grādiem, tas ir pirmais Tithi – Pratipada; kad no 12˚ līdz 24˚ grādiem, tas ir otrais Tithi - Dvitija utt. Čandrai 
atrodoties starp Zemi un Sūrja, pret mums pavērsta tā neapgaismotā puse, tāpēc Chandru neredzam. Šo Tithi sauc par Amavasja. 
Kad Čandra atrodas Zemei otrā pusē, bet Sūrja paliek pretējā pusē, mēs redzam apgaismotu visu Čandras puslodi. To sauc par 
Pūrnima.
Tithi dalās divās grupās: Kad Čandra aug, šo periodu sauc par Šukla Pakša (mēness gaišā puse), kad dilst, to sauc par Krišna Pakša 
(mēness tumšā puse).
Tithi Deva (Valdnieks) Labvēlīgās darbības

1 ⠐ Pratipada Šukra
Venēra

Nanda – 
laime

Agni (Uguns),  
Narajana (Višnu)

Svētki un festivāli; ceļojumi; ieiešana amatā; lietas, kas  
saistītas ar mājām vai zemēm; matu griešana.

2 ⠑ Dvitija Budha
Merkurs

Bhadra – 
gudrais, 
zinošais

Brahma (Visuma 
Radītājs), Ašvini 
Kumari

Ar varas iestādēm saistītās darbības; laulība; lietas, kas 
saistītas ar mājām vai zemēm; solījumu izpilde; ieiešana 
jaunā amatā.

3 ⠒ Tritija Mangal
Marss

Džaja - 
uzvara

Gauri (Valdnieka 
Šivas sieva)

Laulība; bērna pirmā barošana; pirmā mūzikas stunda; robežu 
novilkšana; būvniecība.

4 ⠓ Čaturthi Šani
Saturns

Riktha – 
tukšas rokas

Ganesha, Ganapati 
(Parvati dēls)

Atbrīvošanās no nevēlamiem priekšmetiem; tīrīšana; karš; 
uguns izmantošana. Tithi nav labs labvēlīgām darbībām.

5 ⠔ Pančami Guru
Jupiters

Purna - 
pilnīgs

Sarpa (Čūsku 
Valdnieks)

Vislabākais Tithi visām labvēlīgajām darbībām, laulībām.

6 ⠕ Šašti Šukra
Venēra

Nanda – 
laime

Kartikeja (Šivas un 
Parvati dēls)

Būvniecība; ar mājām vai zemēm saistītās lietas; rotu  
izgatavošana; uzticības iegūšana sadarbībā un attiecībās. 
Laulība ir ļoti labvēlīga.

7 ⠖ Saptami Budha
Merkurs

Bhadra – 
gudrais, 
zinošais

Sūrja Darbības, kas attiecas uz transportlīdzekļiem, laulībām, 
mūziku; ceļojuma sākšanu; fiziskie vingrinājumi.

8 ⠗ Aštami Mangal
Marss

Džaja - 
uzvara

Dēmons Andhaka Dejas; strīdi; fiziska aktivitāte; mākslas nodarbības; darbi, kas 
saistīti ar māju vai zemi; apmācība; celtniecība. Laulība ir ļoti 
labvēlīga.

9 ⠘ Navami Šani
Saturns

Riktha – 
tukšas rokas

Durga (Dieviete – 
Pirmatnējas  
Enerģijas simbols)

Strīdi; konkurence; fiziskie vingrinājumi; darbs ar instrumen-
tiem; risks.

10 ⠙ Dašami Guru
Jupiters

Purna - 
pilnīgs

Drigas - nevainīgas 
meitenes

Kāzas; rotu vilkšana; ceļojumi; ieiešana mājā; lietas, kas 
saistītas ar transportlīdzekļiem, īpašumu un svarīgiem 
cilvēkiem. Pirkumi darbam.

11 ⠠ Ekadaši Šukra
Venēra

Nanda – 
laime

Kubera (bagātības 
dievs)

Ēdiena ierobežošana; solījumu izpilde; strīdi; fiziskie  
vingrinājumi; celtniecība; sūtījumu pieņemšana un izsūtīšana; 
rotāšana.

12 ⠡ Dvadaši Budha
Merkurs

Bhadra – 
gudrais, 
zinošais

Višnu (radīšanas 
Dievs)

Solījumu izpilde; dažādas labvēlīgas darbības (izvairīties no 
eļļas vannām un  
ceļojumiem). Laulība ir ļoti labvēlīga.

13 ⠢ Trajodaši Mangal
Marss

Džaja - 
uzvara

Kamadeva (Mīlestī-
bas Dievs)

Atgriešanās mājās pēc ceļojuma; ģērbties jaunā apģērbā un 
rotās; cīņa; solījumu izpilde.

14 ⠣ Čaturdaši Šani
Saturns

Riktha – 
tukšas rokas

Šiva Lasīt svētos rakstus un grāmatas; apkalpošana (uzturēšana); 
izvairīties no ceļojumiem un matu griešanas.

15 ⠤ Pūrnima Guru
Jupiters

Purna - 
pilnīgs

Čandra Visas labvēlīgās darbības; darba sākšana vai ieiešana jaunā 
amatā; garīgās  
ceremonijas; mājas darbi; fiziska aktivitāte.

30 ⠹ Amavasja Guru
Jupiters

Purna - 
pilnīgs

Čandra/Manass Uguns iedegšana; dāvanu došana; ziedojumi.

Tithi Valdnieki
Muhurta Čintamani šlokā ir norādīti Tithi Valdnieki. Pēc kārtas abiem Tithi (gan Šukla Pakša, gan Krišna Pakša) ir viens un tas pats 
Valdnieks. Augošā Čandras pirmo Tithi sauc Pratipada, tam ir kārtas skaitlis 1, Pūrnimas kārtas skaitlis ir 15, pēc Pūrnimas nākošā 
Tithi kārtas skaitlis nav vis 16, bet atkal 1, un tā tālāk līdz 15. Tikai mēneša Amavasjas kārtas skaitlis ir 30.
Lūgšanas, dzīres un Dievu attēlu izlikšanu ieteicams veikt tā tithi laikā, kurš atbilst attiecīgajai Dievībai. Piemēram, ja kāds vēlas 
godināt Ganešu, to vajadzētu darīt ceturtā Tithi – Čaturthi laikā.
Tithi individualitāte – konkrētā Tithi dzimušiem, ir noteikts raksturs. Tithi dievība ir svarīga, jo cilvēks, kā tiek uzskatīts, ir šīs dievības 
izpausme. Dievības labās īpašības, kā arī tās cīņa, kļūst par cilvēka individualitātes atspoguļojumu.

Tithi grupas – Nanda, Bhadra, Džaija, Rikta un Pūrna Tithi
Nanda, Bhadra, Džaija, Rikta un Pūrna ir tithi 3 īpašību nosaukumi gan augošā Čandras laikā, gan dilstošā Čandras laikā. 
Piezīme:  No 15 tithi 1/6/11 ir Nanda, 2/7/12 ir Bhadra, 3/8/13 ir Džaija, 4/9/14 ir Rikta. 5/10/15 ir Pūrna, ja Čandra ir augošs. 5/10/30 
ir Pūrna, ja Čandra ir dilstošs.
1) Nanda tithi 1, 6, 11 (Šukra) – baudai, laimei un līksmībai: atpūta, izklaide, baudas, labumu saņemšana, kronēšana, precības un 
jebkāds cits priecīgs notikums.
2) Bhadra tithi 2, 7, 12 (Budha) – ieguvumiem, veiksmei un bagātībai: uzsākt darbu, biznesu, tikties ar svarīgiem cilvēkiem utml., 
ziedot, kalpot citiem cilvēkiem un Dievam.
3) Džaja tithi 3, 8, 13 (Mangal) – šķēršļu pārvarēšanai, vai augsta līmeņa veiksmes sasniegšanai: sacensības, eksāmeni, tiesu 
procesi, sasniegumi, rekordi (piemēram, iekļūšanai Ginesa rekordu grāmatā).
4) Rikta tithi 4, 9, 14 (Šani) – nozīmē “bes atbalsta”, nevēlāmām vai atliktām darbībām, sagraušanai, atmešanai: ienaidnieka 
sagraušana, parādu nomaksa, ķirurģiskas operācijas, tīrīšana vai attīrīšana (mājas, ķermeņa u.c), ziedošana, izbeigšana.
5) Purna tithi 5, 10, 15 (Guru) – (izņemot 15. Krišna pakša tithi - Amavasju) – pārpilnības, piepildītības radīšanai: izglītības,  
bagātības, ražas iegūšanai utt. Amavasjā – intravertas darbības, sevis un Dieva izzināšana.

Tithi ietekme
Tithi ir Lunārā Diena, respektīvi, Čandra diena. Čandra (Mēness) ir psihe, emocijas. Tithi rāda Ch jeb prāta enerģijas kvalitāti.
Katrs Tithi ir piemērots noteiktam darbības veidam, noteiktiem notikumiem. Tithi pamatā rāda prāta emocionālo attieksmi pret no-
tikumu (to, kā mēs notikumu uztveram). Ja Tithi ir piemeklēts atbilstošs, tad cilvēks jutīsies pozitīvi par notikuma rezultātu, cilvēks 
redzēs notikuma pozitīvo pusi un būs gandarīts par padarīto vai notikušo. Ja Tithi neatbilstošs, tad cilvēks vairāk saskatīs notikuma 
negatīvo pusi, kā rezultātā negūs emocionālo gandarījumu no tā.

Tithi 
grupa Bhuta

Šukla Pakša (augošs Mēness) Krišna Pakša (dilstošs Mēness)
Graha
Planētanelabvēlīgs

vājš
vidēji
labvēlīgs

labvēlīgs
spēcīgs

labvēlīgs
spēcīgs

vidēji
labvēlīgs

nelabvēlīgs
vājš

Nanda Agni, 
Uguns ⠐ 1-Pratipada ⠕ 6-Šašti ⠠ 11-Ekadaši ⠥ 1 16-Pratipada ⠰ 6 21-Šašti ⠵11 26-Ekadaši Šukra

Venēra

Bhadra Prithvi, 
Zeme ⠑ 2-Dvitja ⠖ 7-Saptami ⠡ 12-Dvadaši ⠦ 2 17-Dvitja ⠱ 7 22-Saptami ⠶12 27-Dvadaši Budha

Merkurs

Džaija Akaša, 
Ēters ⠒ 3-Tritija ⠗ 8-Aštami ⠢ 13-Trajodaši ⠧ 3 18-Tritija ⠲ 8 23-Aštami ⠷13 28-Trajodaši Mangal

Marss

Rikta Apas, 
Ūdens ⠓ 4-Čaturthi ⠘ 9-Navami ⠣ 14-Čaturdaši ⠨ 4 19-Čaturthi ⠳ 9 24-Navami ⠸14 29-Čaturdaši Šani

Saturns

Purna Vaiju 
Gaiss ⠔ 5-Pančami ⠙ 10-Dašami ⠤ 15-Purnima ⠩ 5 20-Pančami ⠴10 25-Dašami ⠹15 30-Amavasja Guru

Jupiters
Augošā Čandras (Mēness) laikā pirmie pieci tithi (1-Pratipada, 2-Dvitija, 3-Tritija, 4-Čaturthi un 5-Pančami) tiek uzskatīti par  
nelabvēlīgiem. Šajā gadījumā labvēlīgumu vai nelabvēlīgumu nosaka Čandras augšana vai dilšana. 
Amavasjas naktī Čandra pilnībā pazūd (30. tithi), pēc tam piecas naktis Mēness nedaudz pieaug, bet joprojām ir ļoti vājš, tāpēc tiek 
uzskatīts par nelabvēlīgu. 
Nākošajās piecās naktīs (6/7/8/9/10) Čandras spēks pieaug līdz vidējam līmenim un viņa ietekme ir neitrāla. 
Trešā perioda laikā – piecas naktis (11/12/13/14/15) Čandra iegūst visas Kalas, un šie pieci Tithi tiek uzskatīti par labvēlīgiem.
Dilstošā Čandras laikā viss ir pretēji – pirmā perioda pieci tithi (1/2/3/4/5) laikā Čandra lēnām dilst, bet joprojām ir redzama 
lielākā daļa kalas, un šis periods tiek uzskatīts par pilnā mērā labvēlīgu. Otrais priods (6/7/8/9/10) ir neitrāls un trešais periods 
(11/12/13/14/30) ir nelabvēlīgs. 

Tithi Došu (negatīvo ietekmju) neitralizācija
Negatīvos vai neatbilstošos Tithi neitralizē:
1) Visas Tithi došas neitralizē:
   (a) Guru (Jupiters) , Šukra (Venēra) vai Budha (Merkurs) Lagnā (ascendentā). Jo labāk jūtas, jo spēcīgāk neitralizē.
   (b) Guru vai Šukra Kendrā (90˚) vai Trikonā (120˚), ja spēcīgi izvietots
2) ja Guru vai Šukra aspektē Lagnu, tas neitralizē 4,6,8,9,12,14 un 15 tithi negatīvos aspektus, 
3) Muhurta tiek nostiprināta ar spēcīgu Lagnešu (ascendenta pārvaldnieku).
4) Jāizvairās no negatīviem Drišti (aspektiem) uz Lagnu, Lagnešu un Ch un tithi grupas saimnieku.
5) Pakša Čidra (Gu Simhasanamsā – respektīvi ieņem 4 vargās to pašu raši, ko kundali) un Ch Lagnā Vargottama (Ch vargottama 
vienmēr pastiprina muhurtu).



Karanu iedalījums
11 Karanas dalās 2 grupās. Fiksētās atrodas fiksēti vienmēr vienā pozīcijā:
7  Čara karanas - kustīgās 4  Sthira karanas - fiksētās
1 Bava 1 Šakuni 14 Krišna 2.daļa
2 Balava 2 Čatušpada 15 Krišna (Amavasja) 1.daļa
3 Kaulava 3 Naga 15 Krišna (Amavasja) 2.daļa
4 Taitila 4 Kimstughna 1. ŠuklaPakša 1.daļa 
5 Gara
6 Vanidža
7 Višti

Karanas sāk skaitīt sākot no Pratipada Šukla Pakša tithi 2.daļas. 
(a) Sākas ar Čara Karanām. Pirmā ir Bava (Šukla Pratipada 2.daļa), un turpinās visas Čara Karanas pēc kārtas līdz Višti, tad atkal 
nāk Bava. Tā Čara Karanas pa apli atkārtojas 8x. Kad 8-ais aplis beidzas ar Višti, tad seko Sthira Karanas.
(b) Sthira Karanas sākas no Krišna Čaturtdaši (14.Krišna) 2.daļas līdz Šukla Pratipada 1.daļai (1.šukla) ieskaitot, četras Karanas, 
visas pēc kārtas. Tām atkal no Šukla Pratipada 2.daļas seko 8 apļi Čara Karanu.

Nr. Tithi Karana-1 
Tithi pirmā puse

Karana-2 
Tithi otrā puse

1 ⠐ Pratipada

Šu
kl

a 
Pa

kš
a

Kimstugna Ketu Bava Saule Sūrja
2 ⠑ Dvitija Balava Mēness Čandra Kaulava Marss Mangal
3 ⠒ Tritija Taitila Merkurs Budha Gara Jupiters Guru
4 ⠓ Čaturthi Vanidža Venēra Šukra Višti (Bhadra) Saturns Šani
5 ⠔ Pančami Bava Saule Sūrja Balava Mēness Čandra
6 ⠕ Šašti Kaulava Marss Mangal Taitila Merkurs Budha
7 ⠖ Saptami Gara Jupiters Guru Vanidža Venēra Šukra
8 ⠗ Aštami Višti (Bhadra) Saturns Šani Bava Saule Sūrja
9 ⠘ Navami Balava Mēness Čandra Kaulava Marss Mangal

10 ⠙ Dašami Taitila Merkurs Budha Gara Jupiters Guru
11 ⠠ Ekadaši Vanidža Venēra Šukra Višti Saturns Šani
12 ⠡ Dvadaši Bava Saule Sūrja Balava Mēness Čandra
13 ⠢ Trajodaši Kaulava Marss Mangal Taitila Merkurs Budha
14 ⠣ Čaturdaši Gara Jupiters Guru Vanidža Venēra Šukra
15 ⠤ Pūrnima Višti Saturns Šani Bava Saule Sūrja
16 ⠥ Pratipada

Kr
iš

na
 P

ak
ša

Balava Mēness Čandra Kaulava Marss Mangal
17 ⠦ Dvitija Taitila Merkurs Budha Gara Jupiters Guru
18 ⠧ Tritija Vanidža Venēra Šukra Višti (Bhadra) Saturns Šani
19 ⠨ Čaturthi Bava Saule Sūrja Balava Mēness Čandra
20 ⠩ Pančami Kaulava Marss Mangal Taitila Merkurs Budha
21 ⠰ Šašti Gara Jupiters Guru Vanidža Venēra Šukra
22 ⠱ Saptami Višti (Bhadra) Saturns Šani Bava Saule Sūrja
23 ⠲ Aštami Balava Mēness Čandra Kaulava Marss Mangal
24 ⠳ Navami Taitila Merkurs Budha Gara Jupiters Guru
25 ⠴ Dašami Vanidža Venēra Šukra Višti (Bhadra) Saturns Šani
26 ⠵ Ekadaši Bava Saule Sūrja Balava Mēness Čandra
27 ⠶ Dvadaši Kaulava Marss Mangal Taitila Merkurs Budha
28 ⠷ Trajodaši Gara Jupiters Guru Vanidža Venēra Šukra
29 ⠸ Čaturdaši Višti (Bhadra) Saturns Šani Šakuni Rahu
30 ⠹ Amavasja Čatušpada Ketu Naga Rahu

Karana. Čandra Tithi (Mēness) dienas puse. Karanas ietekme
Karana ir ½ tithi. Tā kā ir 30 tithi, tad lunārajā mēnesī ir 60 Karanas. Kopā ir 11 Karanas, kuras dažādās kombinācijās atkārtojas 60x 
lunārajā mēnesī. Karana atbild par darbību, kas ir jāveic, lai iestātos vēlamais rezultāts, lai šāds rezultāts kā tāds būtu.
Jēdziens ‘karana’ cēlies no sanskrita ‘kar’ – darbība. No tā cēlušies arī vārdi ‘karma’ (darīt, rīcība) un ‘ahamkara’ (es daru). Karana 
rāda cik darba un pūļu jāpieliek, lai realizētos plānotais pasākums vai darbība. Ja izvēlēta neatbilstoša karana, tad pūļu būs jāpieliek 
daudz vairāk, nekā ja izvēlēta atbilstoša.

Nr. Karana Graha Pazīmes Darbības
1 Kimstughna Ketu Zirneklis, tārps Cienījamas lietas, ziedošana, ēdināšanas jautājumi, labvēlīgas ceremonijas, 

upurēšana, veselības jautājumi, zāļu izrakstīšana
2 Bava Sūrja

Saule
Spēcīgs Pozitīvām darbībām, lai sasniegtu stabilu rezultātu, labi darbībām saistītām ar  

veselību, kaut kā palielināšanai. 
3 Balava Čandra

Mēness
Visstiprākais Kronēšana, garīgas, cienīgas un reliģiskas darbības. Universāla, īpaši labi  

darbībām, kas attīsta apziņu.
4 Kaulava Mangal

Marss
Labvēlīga 
ģimene

Labi izdarīt izvēli, lēmumu pieņemšana, salīgt mieru. Attiecības ar pretējo 
dzimumu, sekss, iepazīšanās. Laulība, līgavas izvēle, draudzības nodibināšana, 
mīlestības lietas, rotāšana

5 Taitila Budha
Merkurs

Degunradzis Kronēšanai, popularitātes sasniegšanai, darbības ar nekustamo īpašumu,  
darbības saistītas ar drošību.

6 Gara Guru
Jupiters

Pretinde Nekustamais īpašums, mājas celtniecība, lauksaimniecība, darbs ar zemi, 
augsnes kultivācija, sēklu sēšana. Darbības, kas domātas ilglaicīgam  
rezultātam, laulības slēgšana.

7 Vanija Šukra
Venēra

Tirgonis,  
biznesmenis

Labi pirkt-pārdod, visi biznesa aspekti. Ilgstošas lietas, tirdzniecība, komercija, 
sadarbība

8 Višti Šani
Saturns

Inde Pati nelabvēlīgākā labvēlīgām darbībām, viss padarītais tiek iznīcināts, labi 
destruktīvām darbībām, zagšanai, graušana, viltība, uzbrukums ienaidniekiem, 
agresijas  
izpausmes, konflikti. Sākt tiesas darbus, īpaši, ja esat prasītājs.

9 Šakuni Rahu Uzbrukt  
bezpalīdzīgiem

Uzbrukums, konkurence, zāļu lietošana, ārstnieciskie augi, burvestības.  
Mistiskas lietas, maģija, pareģojumi, Joga, veikt pudžu.

10 Naga Rahu Čūska Labi darbībām ar kustamo, nekustamo īpašumu. Spēka pielietošana, 
konkurence,  
cietsirdīgas, ļaunas lietas, agresīvas, nežēlīgas darbības.

11 Čatušpada Ketu Četrkājains, 
līdzīgs  
dzīvniekam

Labi visam, kas saistīts ar dzīvniekiem.
Bēres un darbības ar mirušajiem, mirušo mantojuma lietu kārtošana, intrigas.

Tithi un dzimšanas diena - Tithi Praveš
Praveš nozīmē – ieiet (enter). Ar piedzimšanu ieiet jaunā dzīvē, jaunā inkarnācijā. Katrā nākamajā dzimšanas dienā ieiet jaunā kārtējā 
gada ciklā. No ieiešanas ir atkarīgs kāds būs šis gads. Ieteicams šo īsto dzimšanas dienu pavadīt meditācijās, izvēloties jogu ar 
Atmanu, nevis ahamkaru.
Tas parasti nesakrīt ar kalendāro datumu. Īstā cilvēka dzimšanas dienas atzīmēšanas diena ir dienā, kad:
1) ir tas pats Tithi, kas cilvēkam piedzimstot, jo starp Sūrja (Sauli) un Čandru (Mēnesi) ir tas pats leņķis, kas dzimšanas brīdī. 
2) Sūrjai jābūt tajā pašā Raši (Zīmē), kādā dzimšanas brīdī. 
3) Turklāt Mēness fāzei arī jābūt tai pašai. Piemēram, ja dzimis Šukla pakša (augošā mēnesī), tad arī ikgadējā dzimšanas diena jāsvin, 
kad attiecīgais tithi ir Šukla pakšā.
Bez tam: muhurtā cilvēkam jāizvairās no sava dzimšanas Tithi dzimšanas pakšā.

Čandra Pakša (Mēness fāzēs) dzimušo raksturojums
Šukla pakša - augoša Čandra (Mēness)
Čandras (Mēness) gaišā puse nodrošina dabiski komunicējošu personību. Šukla Pakša cilvēki vēlas satikt citus, viņu prāts ir ziņkārīgs, 
viņi gaida atbildes no šīs pasaules. Šādi cilvēki bauda dzīvi un parasti ir laimīgi, jo uztur labas attiecības, ir atvērti un draudzīgi.
Krišna pakša - dilstošā Čandra (Mēness)
Cilvēki, kuri dzimuši Krišna Pakšā, ir vairāk noslēgti. Viņi slēpj savas emocijas, neesot spējīgiem tās izteikt, tāpēc problēmas, kas 
viņiem rodas, netiek apaspriestas un analizētas. Šādi cilvēki būs laimīgi meditatīvās noskaņās (vienatnē), bet viņiem jāmācās izteikt 
emocijas, kā viņi jūtas. Viņiem var būt slepenas kaislības, būs nemierīgi, ātri un nepastāvīgāki, salīdzinoši ar cilvēkiem, kuri dzimuši 
Šukla Pakšā.



Nitja Joga 
Kad Saules un Mēness kopīgā kustība ir 800 kalas, tad tā ir 1 joga. Pavisam ir 27 jogas:

Čandra Joga jeb vēl saukta Naisargik joga vai Nitja Joga ir ļoti būtiska Pančangas sastāvdaļa. Tā sniedz atbalstu veicamajām dar-
bībām un palīdz notikumu saturēt kopā.
Katra Čandra Joga jeb Nitja Joga ilgst aptuveni vienu kalendāro dienu un veido 13°20’ leņķi starp Sauli un Mēnesi. Ik dienu Mēness, 
riņķojot ap Zemeslodi, attālinās no Saules par 13°20’. Nav brīnums, ka viens no tās nosaukumiem atspoguļo šo domu: Nitja nozīmē 
– ikdienas, savukārt, joga nozīmē – savienošanās. Nitja joga (Čandra joga) ir Saules un Mēness enerģiju specifisks sakopojums, kas 
piešķir katrai dienai noteiktas īpašības.
No Nakšatru skaitļu summas, kurās atrodas Sūrja un Čandra (Ašvini ir 1, Bharani ir 2, Kritika ir 3, utt.) ir jāatņem skaitlis 1. Atlikums 
rāda jogas kārtas numuru. Piemēram, ja Sūrja ir Maghas Nakšatrā un Čandra ir Rohini Nakšatrā. Šajā gadījumā Sūrja atrodas 10. 
Nakšatrā no Ašvini un Čandra atrodas 4. Nakšatrā. Abu Nakšatru skaitļu summa ir 14. ja no 14 atņem 1,

Nitja Jogu ietekmes 
Joga Saimn. Nakšatra Nozīme Aktivitāyes

1 Viškumbha Sa Pušja Atbalsts Labi uzvarai pār ienaidniekiem, labklājībai, īpašumu iegādei, 
spiediena izdarīšanai

2 Pritti Bu Ašleša Prieks / Mīlestība Mīlas lietām, seksam, baudām, darbībām, kas vērstas uz 
baudu iegūšanu

3 Ajušman Ke Magha Dzīve Labi visam, kas saistīts ar veselību, prānas palielināšanu
4 Saubhagja Sk Purva Phalguni Laba veiksme Nes veiksmi, ļoti labi, iespējas, komforts, laime, labi pirkt 

mašīnas, dzīvokli
5 Šobhana Sy Uttara Phalguni Lieliskā / skaistā Labi visam, kas saistīts ar ķermeni, juteklīgām baudām
6 Atiganda Ch Hasta Nepārvarama 

savienošanās
Smaga joga, problēmas, nelaimes gadījumi, katastrofas, labi 
atriebībai

7 Sukarmā Ma Čitra Labi darbi Labi visam, īpaši labklājībai
8 Dritti Ra Svati Turošā /  

pasludinošā
Labi labklājībai, labi attiecībām ar precētiem cilvēkiem, viesu 
pieņemšanai

9 Šūla Gu Višakha Pīķis Labi konfliktiem, skandāliem
10 Ganda Sa Anuradha Apvienotā Labi tumšām, sliktām lietām, sarežģīti attiecībām
11 Vriddhi Bu Džješta Palielināšanās Dod uzplaukumu, uzlabojumu ar laiku, palielina rezultātu, bet 

ne uzreiz, ar laiku
12 Druva Ke Mula Fiksētā Stabilitāte, labklājība, lietām, kas prasa laiku, pacietību
13 Vjagata Sk Purva Ašadha Sitošā Labi agresīvām, cietsirdīgām lietām, skandāliem
14 Haršana Sy Uttara Ašadha Priecīgā Labi intelektuālām darbībām, jautrībai, izklaidei, atpūtai
15 Vadžra Ch Šravana Zibens šautra Nestabila, neparedzams rezultāts, nenoteiktība, labi kaut ko 

saputrotu
16 Siddhi Ma Dhaništa Piepildītā Neiedomājamu rezultātu sasniegšanai
17 Vjatipāta Ra Šatabhiša Posts Pēkšņas nepatikšanas, kādam mīnu palikt zem kājām
18 Varijana Gu Purva Bhadra-

pada
Vislabākā Greznība, baudas

19 Parikha Sa Uttara Bhadra-
pada

Dzelzs slēdzene Ļauj pārvarēt šķēršļus, atrisināt sarežģītas problēmas

20 Šiva Bu Revati Labvēlīgs Labi, lai vērstos pie guru, valsts, priekšniecības, ļauj dabūt no 
šīm personām to, ko grib

21 Siddha Ke Ašvini Piepildītā Mērķu sasniegšanai, jogai, mistikai
22 Sadhja Sk Bharani Pārvarēt Mierīga, mērena, skaidrība, plānotām, izplānotām darbībām, 

lai viss ietu pēc plāna
23 Šubha Sy Krittika Labvēlīgā Labi visam, īpaši veselībai un bagātībai, lai nopelnītu
24 Šukla Ch Rohini Gaišā Ātrām darbībām, ātram rezultātam
25 Brahma Ma Mrigašira Attīstība Labi iesākumiem, lai sarunātu ar kādu, lielām lietām, lieliem 

rezultātiem
26 Indra Ra Ardra Piederēt Indram Labi visam, īpaši mācībām
27 Vaidhriti Gu Punarvasu Atdalīšana Konfliktiem, lai kādu pakļautu, strīdiem

Nelabvēlīgās Nitja jogas
Čandra jogas dalās labvēlīgās un nelabvēlīgās. No 27 jogām deviņas (tieši 1/3) ir nelabvēlīgas pozitīvu darbību veikšanai. Tās ir: 
Viškambha, Šula, Ganda, Vjaghata, Vadžra, Vjatipata, Parigha, Vaidhriti. Pārējās Čandra jogas uzskatāmas par labvēlīgām pozitīvu 
darbību veikšanai. Tanī pat laikā, ja iecerētā darbība ir vērsta uz sagraušanu, atmešanu, iztīrīšanu utml, tad tam būs piemērotas 
negatīvās jogas, kas dos drošu pamatu iznīcinošām darbībām.
Ārkārtas gadījumos arī nelabvēlīgās Ch jogas var tikt izmantotas pozitīvām darbībām, izņemot noteiktus laika posmus, kas ir jāno-
raida viennozīmīgi (nelabvēlīgo jogu noraidāmās daļas ir minētas tabulā zemāk). Īpaši bīstamas nelabvēlīgās jogas kļūst, ja tās sakrīt 
ar gandantu jeb savienojuma punktiem (par gandantu sīkāk sk.I.daļas sadaļā “Muhurtas klasiskās došas un to neitralizācija” iedaļā 
“7.doša.Gandanta”). Nelabvēlīgā Ch joga Vaidhriti zaudē nelabvēlīgumu pēc pusdienas.

Jogas Nelabvēlīgā daļa 
Viškambha Sākums 1.st.12.minūtes
Ganda Sākums 2.st.24.min
Vjaghata (Vyaghata) Sākums 3.st.30.min
Parighat Sākums 12.st.
Vjatipāta (Vyatipata) Sākums 24.st.
Atigandha Sākums 2.st.24.min
Šula Sākums 2.st
Vadžra Sākums 1.st.12.min
Vaidhriti Visas 24.st

Retrogrāda Graha (planēta)
Graha papildināta ar burtu R (piemēram, MaR) nozīmē, ka šī graha ir retrograda jeb atpakaļvirziena stāvoklī. Pamatā grahas virzās pa 
savām orbītām vienā noteiktā virzienā. Taču atsevišķos gadījumos grahas orbītas liekums liek vērotājam no Zemes to redzēt tā, it kā 
graha dotos atpakaļvirzienā. Astroloģijā šo fenomenu apzīmē ar jēdzienu retrograda (sanskr.-vakri). Retrograda stāvoklis pastiprina 
grahas ietekmi, jo graha retrogradā pietuvinās Zemei. Atkarībā no grahas rakstura un stāvokļa muhurtas kartē, retrograda pastiprina 
vai nu grahas pozitīvo vai negatīvo ietekmi. 
Retrograda šubha graha atrodoties labvēlīgā pozīcijā, palielina savu labvēlīgo ietekmi, bet būdama izvietota nelabvēlīgā pozīcijā, 
samazina pozīcijas negatīvās ietekmes. Savukārt, retrograda papi graha atrodoties labvēlīgā pozīcijā, samazina tās pozitīvās iz-
pausmes, bet būdama izvietota nelabvēlīgā pozīcijā, vēl pastiprina tās negatīvo ietekmi.
Vairums avotu uzsver, ka retrograda graha ieejot iepriekšējā zvaigznājā, turpina dot tā zvaigznāja ietekmi, kuru šī retrogradā graha 
ir pametusi. Piemēram, grahai retrograda kustībā no Mithuna zvaigznāja ieejot Vrišabha zvaigznājā, tā turpina dot tādu ietekmi, it 
kā šī graha vēl atrastos Mithuna zvaigznājā. Izņēmums ir Guru, kurš neskatoties uz retrogradu vienmēr dod savas atrašanās vietas 
ietekmi.
Retrograds Guru tiek uzskatīts par nevēlāmu noteiktām ilglaicīgām darbībām kā laulība, mājas celtniecība vai ieiešana jaunā mājā, 
un vairākām garīgām praksēm un rituāliem. Tā kā Guru ir saistīts ar ģimeni, māju un ģimenes dzīvi, kā arī aizbilst par rituāliem, 
tad var piekrist, ka šajos jautājumos tam ir jābūt maksimāli labvēlīgam un labāk būt savā ierastajā virzienā bez kādām pretvirziena 
ietekmēm.
Divas grahas Rāhu un Ketu pamatā vienmēr virzās pretēji citu grahu dabiskajam virzienam, tātad vienmēr ir retrogradā. Tāpēc 
attiecībā uz Rāhu un Ketu retrogradas stāvoklis tiek pieņemts kā pats par sevi saprotams fakts un burts “R” pie viņām netiek likts.

Sadegusi Graha (planēta)
Graha papildināta ar simbolu C, piemēram, MaC nozīmē, ka šī graha ir sadegušā (kopa) stāvoklī, jo atrodas dažu grādu attālumā 
no Sy – saules. Sadegusi graha parasti norāda uz šīs grahas īpašību pasliktināšanos, un nav ieteicama, izvēloties labvēlīgu laiku 
muhurtā. Taču, šī prasība nav negrozāmi kategoriska visos gadījumos un attiecībā uz visām grahām. 
Sadegšana rada sarežģījumus tikai noteiktām muhurtas izvēlēm. Lai gan nevienai grahai sadegšana nav uzskatāma par labvēlīgu 
faktoru, pamatā tai būtu jāpievērš uzmanība, lai Guru un Šukra nebūtu sadeguši, izvēloties noteiktus būtiskus un ilglaicīgus pasāku-
mus, kā laulība, mājas celtniecība un ieiešana jaunā mājā, kā arī uzsākot noteiktas garīgās prakses un rituālus. Tomēr, ja ir iespēja 
no sadegšanas izvairīties arī citos gadījumos, tad ir jāizvairās. Svarīgākais, lai izvēles gadījumā sadeguši nebūtu – lagneš (Lagnas 
zvaigznāju pārvaldošā graha) un Čandra. Čandras sadegšana saucas Amavasja jeb jauns (tukšs) mēness, kas ir dilstoša lunārā 
mēneša 15.diena (sīkāk sk. sadaļā “Tithi”). Vēlams lai nebūtu sadegušas arī pančangas pozīciju (tithi, nakšatra u.c) pārvaldošās 
grahas.
Pastāv viedoklis, ka attiecībā uz Guru, ir jāizvairās no muhurtas izvēles arī vismaz trīs dienas pirms un pēc šīs grahas sadegšanas 
stāvokļa. Daži autori iesaka līdz pat desmit dienām pirms un pēc.
Taču jāņem vērā, ka arī sadešanas negatīvā ietekme muhurtā var tikt novērsta ar pareiziem neitralizēšanas līdzekļiem, piemēram, 
spēcīgu Lagnu un navamšu. Tāpēc, kā visiem muhurtas parametriem, tā arī sadegšanai, ir jāpieiet nevis dogmatiski, bet elastīgi un 
ar izpratni.



Nakšatra - Čandras (Mēness) zvaigznājs
Nakšatra - Čandras (Mēness) zvaigznājs, kurā Čandra atrodas savas kustības procesā
(1) Zvaigznes un zvaigžņu kopas. Atrodas zvaigznāju iekšpusē katra 13 grādi un 20 minūtes.
(a) 27 gab. Vēdiskajā mitoloģijā dievības sieva ir viņa Šakti jeb spēks. Nakšatras ir Ch sievas, tātad parāda viņa dažādus spēkus. 
(b) Nakšatra, kurā atrodas Ch, pārvalda visus notikumus tanī laikā. Tāpēc šo nakšatru tanī laika posmā (dienā) uzskata par valdošo. 

Nakšatra atbild par notikuma norisi, attīstību, kas ir uzsākts šajā laikā. 
(c) Tā kā nakšatrām ir atšķirīgas īpašības un raksturojumi, tātad katra nakšatra ir piemērota un labvēlīga noteiktām darbībām un 

lietām. Ja paredzētā lieta vai notikums nesakrīt ar nakšatras enerģiju, tad notikumam būs šķēršļi un pretējs efekts.

Nosaukums Nozīme Nakšatras Pielietojums Diena, Graha, 
planēta

Sthira jeb 
Dhruva 

Stabilās, 
pastāvīgās, 
nekustīgās

Rohini 
Uttara Phalguni
Uttara Ašadha 
Uttara Bhadrapada

Stabilām un Ilglaicīgām lietām:
 • pamatu ielikšana, mājas celtniecība un iekārtošana, 
 • sēšana, koku potēšana
 • kronēšana,
 • citas lietas, kas domātas ilgstošam rezultātam vai 
miera iegūšanai

Svētdiena 
Sūrja
Saule

Čara un Čala Kustīgās Punarvasu
Svati  
Šravana
Dhaništha
Šatabhiša

Dinamiskām darbībām, kas vērstas uz pārmaiņām: 
 • pārvietošanās un ceļojumi
 • transporta iegāde
 • darba un dzīves vietas maiņa, kā arī citas lietas, kas 
vērstas uz izmaiņām 

Pirmdiena 
Čandra
Mēness

Ugra - Krur Niknās un 
cietsirdīgās

Bharani 
Magha 
Purva Phalguni 
Purva Ašadha 
Purva Bhadrapada

Kaitnieciskām darbībām un zemiskiem nolūkiem:
 • nogalināšana, ieslodzīšana
 • noindēšana, nodedzināšana
 • mānīšana, krāpšana
 • ieroču izgatavošana vai pielietošana

Otrdiena 
Mangal
Marss

Mišra un 
Sadharana,
Mridutiksna

Jauktās (mišra) 
un parastās 
(sadharana), 
asas un maigas 
(mridutikšna)

Krittika un Višakha Jaukta veida un rutīnas darbiem:
 • agnihotra (īpaši Krittikā)
 • atšķaidīšana vai jaukšana
 • veikt ikdienas, rutīnas darbus

Trešdiena 
Budha
Merkurs

Kšipra jeb 
Laghu

Ātrās (kšipra) un 
vieglās (laghu)

Ašvini  
Pušja 
Hasta
Abhidžit

Ātrām darbībām un ātram rezultātam: 
 • baudu gūšana, intīmas attiecības, mākslas, sports 
 • medikamentu lietošana vai ārstēšanās uzsākšana 
 • ceļojuma uzsākšana
 • biznesa uzsākšana, pārdošanas un citi darījumi
 • šastru apgūšana

Ceturtdiena 
Guru
Jupiters

Mridu un 
Maitra

Maigās, delikātās 
(mridu) un 
draudzīgās 
(maitra)

Mrigaširša
Čitra 
Anuradha
Revati

Maigām, draudzīgām, jaukām, izklaidējošām lietām:
 • jauna apģērba sagatavošana un uzvilkšana, 
 • spēļu, deju, mūzikas, mākslas apgūšana un izpildīšana 
 • draudzības nodibināšana un citas lietas saistītas ar 
draugiem
 • dārgakmeņu sagatavošana un rotu uzvilkšana

Piektdiena 
Šukra
Venēra

Tikšna un 
Daruna

Asās (tikšna), 
šausmīgās 
(daruna) 

Ardra 
Ašleša 
Džještha
Mula

Darbībām, kas rada kaitējumu un sāpes:
 • nogalināšana, hipnotizēšana
 • strīdu vai šķiršanās izraisīšana starp draugiem
 • dzīvnieku dresēšana un piesiešana
 • burvestības, garu izsaukšana
 • Ieslodzīšana cietumā

Sestdiena 
Šani
Saturns

Tara Bala - Nakšatras spēks
Nakšatra Kvalitāte Raksturs Nakšatras garums vidēji ir 24 stundas. 

Pirmā grupa (no 1 līdz 9) - Nakšatra, kura iekrīt Vipat, Pratjak, 
Naidhana periodā visa ir ar negatīvu tendenci. 
Otrā grupa (no 10 līdz 18) - nelabvēlīgas ir Vipat sākuma 8 stundas, 
Pratjak beigu 8 stundas, Naidhana vidus 8 stundas.  
Trešā grupa (no 19 līdz 27) - ir neitrāla visas 24 stundas, izņemot 
gadījumus, kad Nakšatru pārvaldošā Graha ir Niča (pazeminājumā), ar 
nelabvēlīgu Drišti (aspektu).

1, 10, 19 Džanma Dzimšana
2, 11, 20 Sampat Bagātība un labklājība
3, 12, 21 Vipat Bīstamība
4, 13, 22 Kšema Labklājība
5, 14, 23 Pratjak Šķēršļi
6, 15, 24 Sadhaka Sasniegumi
7, 16, 25 Naidhana, Vadha Sagraušana
8, 17, 26 Maitra Draugs
9, 18, 27 Paramaitra Lielais draugs

1 Džanma. Dzimšanas brīža Nakšatra. Izskats, āriene un personība. Šis tranzīts var veidot kādu bīstamību ķermenim, ja ir aspekti 
vai savienojumi ar nelabvēlīgām Grahām un Čandra (Mēness) dilst. Ja ir labvēļu aspekti un Čandra aug, tas var paaugstināt dabisku 
dzīves enerģiju un pašpārliecību, atnest veiksmi. Bīstamība ķermenim, neriskējiet. Jāveic ikdienas pienākumi un rutīnas lietas. 
2 Sampat. Veiksme, dotības, bagātība, atbildības un pienākumu sajūta, uztveres spēja, saticība. Tas ir plaukstošs un labvēlīgs 
tranzīts ikviena finansiāla uzņēmuma sākumam, jutekliskiem apmierinājumiem, dažādām svinībām, ceļojuma sākšanai. Finansiāla 
labklājība, labs uzturs, ģimenes baudas. 
3 Vipat. Šķēršļi, kavēkļi, nelaimes un neveiksmes, slikts rezultāts. Profilakse, nāve, mokas, stūrgalvība, darīt nepareizi, smags 
darbs, konkurence. Tas ir bīstams tranzīts jebkādai svarīgai darbībai un var novest pie avārijām, bagātības zaudēšanas un attīstības 
ierobežojumiem, nepatikšanām ar valsti un augstākstāvošiem, nelaimēm ceļojumos un ar radiniekiem. Bīstamība, zaudējumi un 
nelaimes gadījumi. Izvairieties no svarīgām lietām. 
4 Kšema. Lietas, kas rada drošību, komforts, labklājība, īpašums, mājas, jaunrade. Šis tranzīts ir ļoti labvēlīgs, un kad iesākam 
darbības šajās ietekmēs, tad tas nes izaugsmi un auglīgus rezultātus, vēlmju piepildījumu. Jūsu pūles tiek atalgotas. Sekojiet jūsu 
plāniem. 
5 Pratjak. Nespēja sasniegt izvēlēto mērķi, doties atpakaļ - pretējā virzienā, kļūmes, neveiksmes. Šķēršļi un konflikts, ienaidnieki. 
Šim tranzītam ir tendence radīt šķēršļus un barjeras jūsu centienos, bet ja ir aspekti vai savienojumi ar labvēlīgām Grahām, tad 
tomēr var sagaidīt sekmīgus darbības rezultātus. Šķēršļi jūsu centienos. Atlieciet svarīgas lietas. 
6 Sadhana. Sasniegumi, pilnveidošanās, lietderība un produktivitāte. Darbs, kas ir iesākts šā tranzīta ietekmē atnesīs vēlmju 
piepildījumu un sekmes pūļu rezultātos. Vēlmju izdošanās, šajā laikā variet iesākt svarīgas lietas. 
7 Naidhana / Vadha.  Slepkava, postītājs, iznīcināšana, destruktīvas izmaiņas. Zvaigznes vēsta par bīstamību un ierobežojumiem, 
nepieciešams nogaidīt ar nopietnu uzņēmumu sākumu, tāliem ceļojumu, un izvairīties no nevajadzīga riska. Zaudējumi, nelaimes 
gadījumi. Negaidiet tūlītējus rezultātus. 
8 Maitra. Draudzība, izpalīdzība, dharma, apzinība, piekāpība, darbības, kuras persona velta pasaulei, maigums, laipnība. Var gaidīt 
progresu un labus rezultātus darbībā, kas ir iesākta šā tranzīta laikā. Labi, lai izpildītu parastas lietas. 
9 Paramaitra / Antimaitra. Labākais un vislabākais, ļoti noderīga, rada daudz ieguvumus no dzīves. Šis tranzīts ir labs jaunu draugu 
iegūšanai, attiecībām ar veciem draugiem, darījumu veikšanai, ceļojuma turpinājumam. Ļoti labi vēlamā mērķa sasniegšanai.

Sankranti
Ar “Sankranti” saprot Sūrjas (Saules) pāreju no viena Raši (zīmes) uz otru. Sankranti laiks ir 6st. 24 min. pirms un pēc Raši maiņas, 
un uzskatāms par došu (negatīvu ietekmi), no tā ieteicams atturēties, iesākot jaunas lietas. Piemēram, Makara-Sankranti (janvāra 
vidū) Indijā tiek atzīmēts kā lieli svētki. Tas ir saistīts gan ar ražas novākšanu, gan visdažādākajiem mitoloģiskajiem, reliģiskajiem 
un daudziem citiem apsvērumiem. Mitoloģiski – astroloģiskais pamatojums ir tāds, ka šajā dienā Sūrja apciemo savu dēlu Šani 
(Makara zvaigznāja pārvaldnieku). Lai arī Sūrjas un Šani kā tēva un dēla attiecības nav labas, Sūrja ir nolēmis reizi gadā apciemot 
savu dēlu. Līdz ar to, Makara-Sankranti diena simbolizē arī tēva un dēla attiecību svarīgumu.
Tāpat kā jebkura doša, arī sankranti nav uzskatāma par nepārvaramu šķērsli, jo īpaši, ja tā nav viena no divām “lielajām” sankranti. 
Tāpēc, tai ir jāpieiet ar atbilstošu sapratni un izvērtējot attiecīgo muhurtas horoskopu, jāpieņem izsvērts lēmums. Taču, šaubu gadī-
jumā, ieteicams vienkārši nogaidīt, kad beidzas sankranti nelabvēlīgā ietekme.

Mritju Bhaga
Mritju bhaga tulkojumā nozīmē nāves vagīna. Astroloģiski tie ir noteikti grādi horoskopā, kas nes “nāves” enerģiju un ir uzskatāmi 
par nelabvēlīgiem. Lai labāk izprastu, kādu ietekmi dos mritju bhaga, ir jāņem vērā, ka ar vārdu “nāve” astroloģijā tiek apzīmēti astoņi 
“nāves” veidi: 1) posts, 2) sāpes, 3) bailes, 4) kauns, 5) slimība, 6) ierobežojumi, 7) apvainojumi un 8) fiziska nāve (mritju).
Mritju bhaga nav pārāk plaši izpētīts jautājums, pamatā tas tiek apskatīts medicīnisku un izdzīvošanas jautājumu sakarā. Tāpēc visai 
droši varam pieņemt, ka tā ir jāņem vērā visos muhurtas jautājumos, kas saistīti ar cilvēku dzīvību, veselību un fizisko drošību. Tāpat 
jāpatur prātā, ka jebkurš notikums iesākts mritju bhagas ietekmē var novest pie “nāves” rezultāta. Kurš no minētajiem astoņiem 
“nāves” rezultātiem tas var būt, ir atkarīgs no pārējiem muhurtas parametriem.
Uz plānoto darbību muhurtu iespaidu atstāj tikai tās grahas, kas saistītas ar apskatāmo jautājumu. Ja attiecīgā jautājuma muhurta 
nav saistīta ar Grahu, kas šajā laikā atrodas mritju bhagā, tad arī, loģiski, ka šī mritju bhagas doša neatstās būtisku negatīvu iespaidu 
uz plānoto darbību.  



Muhurta lai aizdotu vai aizņemtos naudu
Naudas lietošana (naudas mainīšana, noguldīšana bankā, naudas aizdošana, apdrošināšanas darījumi utt.) ir labvēlīga 7-Punarvasu,  
15-Svati, Mridu Nakšatrās (5-Mrigašira, 14-Čitra un 17-Anuradha, 27-Revati), 8-Pušja, 16-Višaka, 22-Šravana, 23-Dhaništha, 
24-Šatabhiša un 1-Ašvini Nakšatrās, Čara (Kustīgajās 1-Meša/4-Karka/7-Tula/10-Makara) Lagnās un ja 9. 5. un 8. Bhavā nav 
neviena Graha.

Lagna / Ascendents Bhava / Māja Raši / Zīme Bhava / Māja Raši / Zīme Bhava / Māja Raši / Zīme
1 Meša 9 9-Dhanu 5 5-Simha 8 8-Vriščika
4 Karka 9 12-Mina 5 8-Vriščika 8 11-Kumbha
7 Tula 9 3-Mithuna 5 6-Kumbha 8 2-Vrišabha

10 Makara 9 6-Kanja 5 2-Vrišabha 8 5-Simha

Mina MEŠA Vrišabha Mithuna Mina Meša Vrišabha Mithuna Sūrja Makara 14.01 – 13.02
Sūrja Meša 14.04.– 15.05.
Sūrja Karka 17.07 – 17.08
Sūrja Tula 17.10.– 16.11Kumbha

Lagna Meša
Karka Kumbha

Lagna Karka
KARKA

Makara Simha Makara Simha

Dhanu Vrisčika Tula Kanja Dhanu Vrisčika Tula Kanja

Mina Meša Vrišabha Mithuna Mina Meša Vrišabha Mithuna

Kumbha
Lagna Tula

Karka Kumbha
Lagna Makara

Karka

Makara Simha MAKARA Simha

Dhanu Vrisčika TULA Kanja Dhanu Vrisčika Tula Kanja

Naudu nevajag aizņemties otrdienā, ja ir Sūrja Sankranti, Vridhi Jogā, Hasta Nakšatrā un svētdienā. Šajā laikā aizņemta nauda paliks 
aizņēmēja ģimenē uz visiem laikiem, tas ir, parāds nekad netiks pilnībā atdots un parāda slogs vienmēr apgrūtinās ģimeni, arī bērni 
un mazbērni netiks atbrīvoti no šī parāda.
Nevienam nevajag aizdot naudu trešdienā. Naudu savākt ir labi trešdienās.
Komentārs. Ja ģimeni nomāc parāds, tad Otrdienā ir jāgavē, tā no parāda var atbrīvoties. 

NAUDAS JAUTĀJUMI
Aizdot naudu: naudas aizdevumus var veikt Čara - kustīgajās (7-Punarvasu, 15-Svati, 22-Šravana, 23-Dhanishta, 24-Šatabhiša), 
Mridu - maigajās (5-Mrigašira, 14-Čitra, 17-Anuradha, 27-Revati), 16 –Višakha un 1-Ašvini Nakšatrās; kustīgajās Meša, Karka, 
Tula, Makara Raši (Auna, Vēža, Svaru, Ūdensvīra zīmēs); ja nav Grahu (planētu), 5, 8 vai 9 Bhavās (mājās); ir labvēlīgi.
Ja Tikšna – asās, straujās Nakšatras 6-Ardra, 9-Ašleša, 18-Džešta un 19-Mula; Ugra – cietsirdīgās, nežēlīgās, nevaldāmās Na-
kšatrās 2-Bharani, 10-Magha, 11-Purva Phalguni, 20-Purva Ašadha un 25-Purva Bhadrapada; Mišra – jauktās, 3-Krittika un 
16-Višakha, kā arī Dhruva - fiksētajās Nakšatrās 4-Rohini, 12-Uttara Phalguni, 21-Uttara Ašadha, 26-Uttara Bhadra; Bhadra Karanā 
(Višti) un 17-Vjatipāta Nitja Jogā; naudu vai dārgakmeņus aizdodot vai aprokot vai turot kastē (seifā) vai kādam nododot; tā tiek 
pazaudēta - neatgriezīsies (tiek vai nu nozagta, vai nozaudēta)
Visās iepriekš minētajās Nakšatrās aizdotie vai ieķīlātie līdzekļi, nauda ko aizdod ar procentiem - neatgriezīsies. Tiek ieteikts, ka 
persona, kura dalās ar savu zeltu Nakšatrās 3-Krittika, 7-Punarvasu, 10-Magha, 12-U.Phalguni, 19-Mula, 24-Šatabhiša un savā 
Džanma Nakšatrā (Janma Nakshatra – dzimšanas brīža Mēness zvaigznājs), tiks izputināti līdz nabadzībai; bet tas, kurš naudu 
saņem, iegūs labklājību un uzplaukumu.
Aizņemties naudu: naudu nedrīkst aizņemties laika posmā Sankranthi (6 stundas pirms un pēc Sūrja Raši maiņas (Saules pāre-
ja nākamā zīmē)), 11-Vridhi Nitja jogā, 13-Hasta Nakšatrā, svētdienā un otrdienā; jo aizdevums paliek par slogu nākamajām 
paaudzēm. Iepriekš norādītais laiks ir labvēlīgs lai atdotu naudu. Naudu nedrīkst aizņemties otrdienās pat kļūdoties. Naudu nedrīkst 
aizdot trešdien, tas ir slikti cilvēkam, kurš dod naudu kā aizdevumu. Trešdiena ir izdevīga aizņēmuma saņemšanai - tā ir izdevīga 
personai, kas saņem aizdevumu vai kredītu.

Šubha (pozitīvās) Muhurtas Jogas – Siddha Joga
Ja (gan augošā Čandras, gan dilstošā Čandras laikā) tithi Nanda iekrīt Piektdienā, Trešdienā, Otrdienā, Sestdienā, Ceturtdienā, tad 
veidojas Siddha Joga.
Ja Nanda tithi (1/6/11) iekrīt Piektdienā, Bhadra tithi (2/7/12) Trešdienā, Džaija tithi (3/8/13) Otrdienā, Rikta tithi (4/9/14)  
Sestdienā vai Pūrna tithi (5/10/15) Ceturtdienā, tad šajā dienā veidojas Siddha Joga. Šī joga tiek uzskatīta par vienu no  
vislabvēlīgākajām jogām un tā dod veiksmi jūsu centieniem, dod labvēlīgus efektus un novērš tādus defektus kā Masa Šunja (tukšais 
Čandra) un Masa Dagdha (izdegušais Čandra).
Ja nelabvēlīga diena, piemēram Sestdiena, iekrīt nelabvēlīgā tithi Rikta, tad šī diena veido Siddha Jogu un dod labvēlīgus efektus.

Tithi  
kategorijas Tithi Pirmelements Iezīmes Diena Joga

Nanda 1 
Pratipada

6 
Šasthi

11 
Ekadaši

Šukra / Venēra: 
Džala Tattva (ūdens)

Iztēle un 
radošs darbs

Piektdiena

Siddha Joga

Bhadra 2 
Dvitja

7 
Saptami

12 
Dvadaši

Budha / Merkurs: 
Prithvi Tattva (zeme)

Atmiņa, spēja 
loģiski domāt

Trešdiena

Džaija 3 
Tritja

8 
Ašthami

13 
Trajodaši

Mangals / Marss: 
Agni Tattva (uguns)

Vadīšana, 
uzņēmība

Otrdiena

Rikta 4 
Čaturthi

9 
Navami

14 
Čaturdaši

Šani / Saturns: 
Vaiju Tattva (gaiss)

Meklējošs un 
brīvs gars

Sestdiena

Pūrna 5 
Pančami

10 
Dašami

15 
Pūrnima

Guru / Jupiters: 
Akaša Tattva (ēters)

Zināšanas, 
gudrība

Ceturtdiena

Šukla Pakša Nelabvēlīgs Neitrāls Labvēlīgs - - -
Krišna Pakša Labvēlīgs Neitrāls Nelabvēlīgs - - -

Tithi iedalās piecās grupu un tās pārvalda pieci dabas elementi. Kad Tithi sakrīt ar Varu (dienu), kuru pārvalda šāds pats  
elements Tithi, veidojas ļoti labvēlīga kombinācija, kuru sauc par Siddha Jogu. Ja nelabvēlīga diena, piemēram Sestdiena, iekrīt 
nelabvēlīgā tithi Rikta, tad šī diena veido Siddha Jogu.

SARVARTHA SIDDHI JOGA
Senatnē astrologi šīs kombinācijas nosaukuši par Sarvartha Siddhi Jogu.
Ja Svētdienā ir Hasta, Mula, Uttara Phalguni, Uttara-Ašadha, Uttara Bhadrapada, Pušja vai Ašvini Nakšatra;
Pirmdienā – Šravana, Rohini, Mrigašira, Pušja vai Anuradha;
Otrdienā – Ašvini, Uttara Bhadrapada, Kritika vai Ašleša;
Trešdienā – Rohini, Anuradha, Hasta, Kritika vai Mrigašira; 
Ceturtdienā – Revati, Anuradha, Ašvini, Punarvasu vai Pušja; 
Piektdienā – Revati, Anuradha, Ašvini, Punarvasu vai Šravana, 
Sestdienā – Šravana, Rohini vai Svati Nakšatra  
Sarvartha Siddhi Jogas tabula

Dienas Nakšatras Nakšatru skaits
Svētdien Hasta Mula Visas 3 Uttaras Pušja Ašvini 7
Pirmdien Šravana Rohini Mrigšira Pušja Anuradha 5
Otrdien Ašvini Uttara Bhadrapada Kritika Ašleša 4
Trešdien Rohini Anuradha Hasta Kritika Mrigašira 5
Ceturtdien Revati Anuradha Ašvini Punarvasu Pušja 5
Piektdien Revati Anuradha Ašvini Punarvasu Šravana 5
Sestdien Šravana Rohini Svati 3




