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Algemeen 
Graha is een term uit de Vedische astrologie. Deze Indiase vorm van astrologie die ook 
Jyotisha wordt genoemd is al duizenden jaren oud. In de Rig Veda is al te lezen over een 
Chakra (wiel) met 360 spaken. Hiermee wordt verwezen naar de Zodiak. Zodiak is een 
imaginaire indeling van het universum gezien vanaf de aarde, waarbinnen de hemellichamen 
een cyclische beweging maken. In de astrologie wordt de Zodiak ingedeeld in 12 gelijke delen 
van 30 graden (12X30=360). Deze delen vormen samen de tekens van het dierenriem. 
In de Vedische astrologie worden deze tekens Rashi genoemd. 
Voor het goed berekenen van de Jyotisha van iemand heb je nog te maken met het volgende: 

 Graha (9 in totaal) is de verzamelnaam van de 5 planeten dicht bij de aarde, de zon, de 
maan en Noordelijke maansknoop (Rahu) en Zuidelijk maansknoop (Ketu). 

 Bhaawa (in totaal 12) is net als de Rashi 1/12 deel van de Zodiak. Deze worden ook 
huizen genoemd. De Graha reist in een jaar door de 12 huizen. 

 Nakshatra: zijn de 27 maanhuizen. 
 
Verder spelen Yoga (bijzonder moment) en Karana (de helft van een deel van de Tithi, datum) 
ook een rol. Op deze dag ben ik hier niet verder besproken. 
 
Elke Rashi, Graha, Bhaawa en Nakshatra hebben hun eigen kenmerken, kwaliteit en 
betekenis. Ze hebben ook allemaal invloed op elkaar. Door een grondige wiskundige 
berekening en analyse van deze kosmische invloeden kan Jyotisha ons helpen om onze 
krachten, beperkingen, sterkte en zwakte, en uitdagingen op allerlei gebieden te weten te 
komen, te beoordelen en beslissingen te nemen. Het geeft inzicht in de relatie individu (micro 
cosmos) en universum (macro cosmos). De interpretatie van de berekening en het lezen 
hiervan is belangrijk.  
 
Nog belangrijker in het geheel is de rol van je eigen Karma opgebouwd in je vorige levens en 
in dit leven. De Jyotisha geeft je enig inzicht en het is aan jou wat je ermee doet. De Sanatan 
Dharma geeft je oplossingen wat te doen om de meest ongunstige invloeden van het 
universum te vereffenen. 
Denk hierbij aan Hanuman Puja en Siva Abhisekh. Jouw Pandit kan je meer hierover vertellen. 
Wees niet angstig, indien blijkt dat je in een ongunstige invloedsfeer van de hemellichamen 
bent gekomen (graha). Trap niet in het feit dat sommigen veel geld van je eisen om je 
“grahshantie” te doen. Grahshanti moet je zelf doen met behulp van bijvoorbeeld de 2 
bovengenoemde Puja. Bovendien wordt tijdens elke Puja ook Nawgraha Puja gedaan. 
Leef een leven, waarbij je niemand pijn en/of verdriet doet met je woorden en daden, en laat 
alle negatieve gedachtes los. Dan wordt je door Bhagvan en de Devta’s beschermd tegen de 
negatieve invloeden en je krijgt kracht en energie om de gevolgen van je eerdere daden te 
kunnen dragen. 



 

Antwoorden op een aantal specifieke vragen 
 
Wat is een Rashi ke naam? 
 
Zonder te technisch te worden heb ik het volgende uitgelegd: De geboortekaart wordt 
Kundali genoemd. Om een goede Rasi ke naam te bereken is de exacte geboorte tijd, datum 
en plaats nodig. Op basis hiervan wordt in Panchang (Patra), tegenwoordig de computer, 
gekeken welke Rashi in de Oostelijk horizon was op het moment van de geboorte. Deze Rasi 
staat altijd in het eerste huis. Dat is jouw Rashi ke naam. Let wel: Indien een Indiase patra 
wordt gebruikt, moet de tijd worden teruggerekend naar de Nederlandse tijd. 
 
Wat is Moel Nakshatra? 
 
In de Patra vind je ook tijdens welke Nakshatra het kind is geboren. Elke Nakshatra (27 stuks) 
bestaat uit 4 pada’s of charana’s (delen). Zie hier ook het getal 108 (4X27=108). Aan elk deel 
zijn 1 of 2 letters gekoppeld. Deze 2 letters zijn de eerste letters van de Rasi ke naam. 
Van de 27 Nakshatra zijn er 6 die heel ongunstig kunnen zijn voor het kind of de naaste 
familie. Dit noemen we moel Nakshatra. Als dit het geval is, moet moelshanti worden gedaan. 
 
Kan je in de Jyotisch zien wanneer iemand komt te overlijden? 
 
De meningen zijn hierover verdeeld, naar mijn mening is dit niet mogelijk. Denk hierbij ook 
aan de invloeden van je Karma. Bij sommige berekeningen zou je enigszins kunnen herleiden 
hoe lang die persoon te leven heeft. Dit is echter een interpretatie van de diverse 
combinaties. Indien je dit ook ziet, is het ethisch niet verantwoord om hier melding van te 
maken. In bijvoorbeeld de Mahabharata wist Bhisma over de vroege dood van Abhimanyu, 
maar hij heeft hier geen melding van gemaakt. 
 
Hoe zit het met relatie (huwelijk) en matchen? 
 
Je zou door de berekende combinaties in de Patra kunnen herleiden of 2 personen bij elkaar 
passen. Echter ik adviseer om dit niet te doen indien de 2 personen verliefd zijn op elkaar, 
elkaar langer kennen en van plan zijn om te trouwen. Ik denk niet dat indien dit het geval is en 
een negatieve conclusie uit de Patra wordt getrokken, de 2 verliefde personen hun relatie 
zullen beëindigen. Bij een gearrangeerd huwelijk kan het wel zijn nut hebben. 
 
 
Aum Shanti Shanti Shanti ! 
 
Pt .H. D. Koendan 
 
 


