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Összeillőségi vizsgálat elmélete

Kuták
A horoszkóp összevetésének hagyományos módja a pár Holdjait helyezni a középpontba.
Számos különböző megfontolást tesz a Holdak között. A módszer más bolygókra is ki van
terjeszthető, a bolygók az általuk képviselt minőségekre és jellemzőkre vonatkozó kisebb
vagy nagyobb összeférhetőséget mutatják meg. A Holdak képezik az összeférhetőség magját,
ha azok rendben vannak, a kapcsolatnak vannak lehetőségei, ha emellett a többi bolygó nincs
teljes összhangban, egy szinten feszültséget okoznak. Ezzel szemben, ha a bolygók rendben
vannak a Hold kivételével, akkor a kapcsolat minden szinten problémás lesz, végső szinten
pedig elégedetlenséget hoz.
A védikus összeférhetőség szépsége az, hogy a férfi/női dinamika mély megértésén alapul,
ami minden emberi kapcsolat részét képezi. Számos technika tanulmányozása és alkalmazása
nagyban hozzásegíti az embert annak megértéséhez, hogy jön ki egymással a férfiak és a nők.
Ha az összeférhetőség nem házasság vagy románc viszonylatában, hanem valamilyen más
partneri kapcsolatnál kerül vizsgálatra, akkor a kapcsolat típusához kötődő karaka bolygó
elemzése nagyon fontos. Ebben az esetben azt az embert kell „férfinak” tekinteni a
kapcsolatban, amelyik vezet, kezdeményez, vagy végső döntést hoz, a másikat pedig nőnek.
A hagyományos kuták minden bolygóhoz kiszámításra kerülnek, nemcsak a Holdhoz. Míg a
Hold a legfontosabb, a többi bolygó Kutái feltárják azokat a területeket, melyekben a pár
jobban vagy kevésbé kompatíbilis. Minden Kutához a kivételek is kiszámításra kerülnek,
melyek nélkül a Kuták hatékony használata nem volna lehetséges.

Kuta elemzés
Sokféle Kuta (illeszkedés) vizsgálja azt, vannak-e ilyen akadályok a pár energiáinak
áramlásának útjában. A legfontosabb Kuták a Védha, Rajju-Rope és Strí-Dírgha. Ha ezek
közül bármelyiken folt esik, az komoly problémához vezet a kapcsolatban. Ha a Raddzsu,
Nádi vagy a Rási nem illeszkedik, még lehetnek olyan kivételek jelen, amik kivédik az ezek
által okozott nehézségeket; ilyenkor a kapcsolatnak még mindig maradnak hibái, de ezek
kimunkálhatók. Ha a Strí-Dírgha nem illeszkedik, de a Rási Kuta kivétel jelen van, akkor a
Strí-Dírgha is rendben lehet.
A megfelelő energia áramlás mellett elegendően nagy feszültség is szükséges. Ezt a nyolc
Kuta összpontszáma határozza meg. Minél magasabb a pontszám, annál jobban hasonlítanak
az "ízlések". Ez erős kompromisszumkészséget biztosít, ami mindkettőjük számára azt az
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érzést hozza, hogy alapvetően jó, amit kapnak. Tizenhét az átlagos, húsz vagy több pont pedig
ideálisnak mondható.
Ha a Holdak illeszkedése megfelelő, a pár olyan módon viszonyul egymáshoz, ami közöttük
lehetővé teszi a szeretet áramlását, így előnyükre fejlődhetnek. A karmikus és kapcsolati
tényezők határozzák meg, milyen mértékben teljesíthető be ez a lehetőség. Ha a Holdak
illeszkedése nem megfelelő, a pár nehéznek találja majd a közös életet; életerejük nem jól
harmonizál. Nem sokat tehetnek, fogadják el a tényt, hogy az energiáik időnként
összeütköznek esetleg elhaladnak egymás mellett. Tudatosan megkísérelhetik javítani az
áramlást, de időnként vissza fognak esni a természetes, bomlasztó viselkedésükhöz,
különösen stressz vagy fáradtság esetén.

Miért a Hold?
Mert:
1. „A Hold (szanszkritül Manas), melyben az Értelem (Mind) és az Önvaló (Juva) mutatkozik,
amiben az Ego (Ahamkara) és a különálló egyediségről elképzelt Egzisztencia lakik.” (Sry
Yuktesvar: Die Lehre vom Sry Yuktesvar, i.e. kb. 3000.) Ezért a Hold a két ÉN
összeférhetőségének a székhelye.
2. A Hold a társasági bolygó, ami egymáshoz igazítja az emberek saját energiaáramlását. Az,
hogy egy kapcsolat kölcsönös elismerést és növekvő szeretetet hozzon, vagy tiszteletlenséget
és eltávolodást okozzon, az főként a Holdtól függ.
3. A Hold a megkötött tudat; az, ami a legkényelmesebb, legismerősebb és legbensőségesebb
az embernek. Azoknak, akik együtt élnek és sok időt töltenek egymással, nagyon fontos, hogy
jól érezzék magukat együtt és támogassák egymást.

2

Pozítiv vagy negatív eredményt hozó vizsgálat fajták

Védha- Gátolás
A következő nakshatrák taszítják és kárt is okoznak egymásnak:
Ellenséges nakshatrák

Ashwini
Uttara Phalguni
Pushya
Krittika
Rohini
Ardra
Mrigashira Chitra

Ellenséges nakshatrák

Jyestha
Purvabhadra pada
Purvashadha
Vishakha
Swati
Shravana
Dhanishta

Punarvasu
Bharani
Hasta
Ashleshal
Magha
Purva Phalguni

1. Táblázat: Ellenséges nakshatrák
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Uttarashadha
Anuradha
Shravana
Mula
Revati
Uttarabhadra pada

Amennyiben a felsorolt párok közül egy összekerül, akkor ez olyan mély hátráltató erőt
képvisel, hogy a pár nem képes együtt élni. Itt nincs kivétel. Ha mégis megpróbálják a
kapcsolatot, nagyon nagy nehézségeik lesznek és nem képesek fenntartani a kapcsolatot.

Rajju- Rope
A második legrosszabb ártalom, ha ez negatív, a kapcsolat ekkor sem tartható fenn.
Az alábbi nakshatrákat hozzárendelték a következő testrészekhez:
Testrész
Láb
Csípő
Köldök
Tarkó
Fej

Nakshatrák
Ashvini, Ashleshal. Magha, Jyestha, Mula, Revati
Bharani, Pushya, Purva Phalguni, Anuradha, Uttarabhadra pada
Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttarashadha, Purvabhadra pada

Rohini, Ardra, Hasta, Swati, Shravana, Shatabhisha
Mrigashira, Chitra, Dhanishta
2. Táblázat: Testrészekhez tartozó nakshatrák

Pozitív hatás:

Ha a Hold két különböző testrészű nakshatrában van, akkor a kapcsolat jól működik.
Negatív hatások:

- Mindkét Hold a lábhoz tartozik, mindig útközben lesznek és nem lesz soha nyugtuk.
- Mindkét Hold a csípőbe esik, szegények lesznek.
- Mindkét Hold a köldökbe esik, elvesztik a gyerekeiket.
- Mindkét Hold tarkóba esik, a nő korán meghal.
- Mindkét Hold fejbe esik, a férfi hal meg korán.

Strí-Dírga
Ahhoz, hogy a férfi kezdeményezés központú férfinek, a nő befogadó központú nőnek érezze
magát kapcsolatukban, a nő Holdjához képest a férfi Holdja legalább 9, de jó esetben 14
nakshatrával kell, hogy hátrább legyen.

Rashi:
Stri Dirga-éval megegyező vizsgálati módszer.

3

Pontszámot adó eljárások

Nádí: max. pontszám: 8 pont.
A két személy temperamentumát vizsgálja. Ennek eredményeképpen le tudják csendesíteni
egymást, ha túlzásba esnek, és a harmonikusabb egyensúly folytán jobban tudnak viszonyulni
egymáshoz. Ha az egyikőjük túl érzelmes, a másik logikusabban gondolkozik. Ha az
egyikőjük hajlamos a felmérgesedésre, a másik lecsillapítja a kedélyeket. Ha az egyikőjük túl
könnyelmű vagy túl félénk, a másik biztos alapot nyújt, és segít, hogy biztonságban érezze
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magát. Ez nem feltétlenül valami, amit a másik csinál, sokkal inkább egymás puszta jelenléte
az, ami ezt a finom egyensúlyt létrehozza.

Bha "Jegy" Kuta: max. pontszám 7 pont
Pozitív Holdállás (nakshatra számok)
1 és 7
3 és 11
4 és 10

Negatív Holdállás (nakshatra számok)
6 és 8
2 és 12
5 és 9

3. Táblázat: Pozitív- és negatív Holdállás

-

Negatív Holdállás esetén problémás lesz a kapcsolat.

-

Pozitív Holdállás esetén, segítenek megosztani egymással a céljaikat, továbbá
alkotóak lehetnek együtt, és termékeny közös életet építhetnek fel.

Gana: max. pontszám 6 pont.
Megmutatja a pszichológiai temperamentumot.
Nakshatrák 3 féle típusba tartoznak:
-

Déva (angyali)
Manushja (emberi)
Rakshasa (démoni)

Nakshatra típusok
Déva

A típushoz tartozó nakshatra
számok
1, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 22, 27.

Manushja:

2, 4, 6, 11, 12, 20, 21, 26.

Rakshasa:

3, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 23, 24.

A típusba tartozók
tulajdonsága
Őszinték, lojálisak, de lehetnek
egy kicsit felszínesek.
Változóak és a javulás felé
haladnak.
A
független,
egocentrikus,
kapcsolatokat és konvenciókat
megtörik.

4. Táblázat: Nakshatra típusok

Ha mindkettő Ganája ugyanabban a minőségben van akkor kapnak max. pontszámot.

Graha Maitram: max. pontszám 5 pont.
Pszichológiai kompatibilítás. A Holdak valamelyik állatövi jegyben tartózkodnak, azoknak az
uralkodó bolygói barátok vagy ellenségek. Ez határozza meg a pontszámot.

Joni kuta: max. pontszám 4 pont.
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2-2 nakshatrát egy bizonyos állatfajtához csoportosítottak. Ha mindkettő ugyanaz az állat
fajta, akkor 4 pont, ha baráti, akkor 3 és ha semleges akkor 2 pontot kap a kapcsolat.

Tara: max. pontszám 3 pont.
A férfi holdháza olyan naksahtra, amitől a nő jól érzi magát. Így nagyobb az esély arra, hogy
a nő jól érzi magát a férfi mellett, és hogy tetszik neki, amit az ajánl. A Tara azt jelzi, hogy
nagyobb az esélye annak, hogy a nőt dédelgessék, és hogy a férfit értékeljék azért, amit tesz,
így mindketten úgy érzik, a másik szereti őket.

Vászja "Kötelességtudó" Kuta: max. pontszám 2 pont.
Az egyikőjük Holdja Vászja a másik irányában.
Az, akinek a Holdja Vászja a másik irányában, jobban rá tud hangolódni arra, amire a
másiknak szüksége van, és boldogan teljesíti azt. A másik méltányolja ezt, és ennek
eredményeképpen odaadóbb lesz irányába.

Varna: max. pontszám 1 pont.
Kaszt rendszeren belül:
Kaszt megnevezése

Állatövi jegyek
Halak, Rák, Skorpió
Kos, Oroszlán, Nyilas
Bak, Bika, Szűz
Mérleg, Vízöntő, Ikrek

Bráhmin:
Kshatriyas:
Vaisyja:
Shudraí.

5. Táblázat: Kasztok és az állatövi jegyek kapcsolata

Akkor jó az egyezés, ha a férfi kasztja magasabb, vagy egyezik a nő kasztjával.

Az összesített pontszám
A Védha, a Rajju-Rope és a Strí-Dírgha után az összeférhetőségük értékelésében a következő
legfontosabb tényező a 8 egyeztetésből nyert összpontszám, mely a Nádi, a Rási, a Gana, a
Graha Maitram, a Joni, a Tara, a Vaszja és a Varna szempontokból áll össze. A Hold képviseli
a táplálást és azt, hogy minek a táplálását érzik szükségesnek. Ez nem csak ételre vonatkozik,
hanem bármire, amit valamelyik érzékszervükkel érzékelnek, hiszen mindaz stimulálja az
életerejüket így vagy úgy, és finoman hatással van a mentális és fizikai jólétükre. A Holdjaik
közötti összpontszám a szükségleteik közötti hasonlóságot jelzi, és azt, hogy mennyire
beteljesítő és mennyi boldogságot hoz, ha folyamatosan egymás mellett vannak. Minél
magasabb a pontszámuk, annál inkább egynek érzik magukat. Hasonló 'hullámhosszon'
vannak, és az ízlésük is hasonló. Ez mindkettőjük számára megkönnyíti és természetessé teszi
a beteljesülést. Ha a pontszám alacsony, eltérőek a szükségleteik, és más dolgokat igényelnek
ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és úgy gondolhatják, hogy inkább külön-külön járnak a
helyes úton.
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A vizsgálat kiértékelése

Holdak közötti összes pontszám
Ha a Holdak közötti pontszám 20 vagy több: az ilyen magas pontszám a legkívánatosabb a
házassághoz. Ez azt jelenti, hogy a pár mindkét tagjának hasonlóak a szükségletei, és hasonló
'hullámhosszon' vannak. Ez az érintkezést könnyebbé és természetesebbé teszi,
alkalmazkodnak majd egymás szükségleteihez, és gyakran azon találják magukat, hogy
egyszerre gondolnak ugyanarra. A szellemi összhangjuk jó, annál jobb, minél többel haladják
meg a 20 pontot, így nemcsak a jó időszakokat tudják élvezni, hanem jobban megértik
egymást a nehéz pillanatokban is. 20 vagy több pont azt is biztosítja, hogy úgy tudják tölteni a
házasság vagy élettársi kapcsolat hosszú idejét, hogy közben energikusak és egészségesek
maradnak. így, ha a Védha, a Raddzsu és a Strí Dírgha jó, nagyszerű kapcsolatnak néznek
elébe. Ha bár ezek jók, mégis küzdelmesnek találják a kapcsolatukat, az abból eredhet, hogy
egyikőjük vagy mindkettőjük viszonyulása a másikhoz nem elég érett, ami azt jelenti, hogy
dolgozniuk kell a kapcsolati kommunikációjukon, ha szeretnének valaha jó kapcsolatot.
Ebben az esetben megéri a befektetést, mert ahogyan fejlődnek, a kapcsolatuk is javul, és
mivel az összeillőség legfontosabb alapjai megvannak, fejlődésük hozzásegíti Önöket ahhoz,
hogy kapcsolatuk egyre jobbá váljon.

Különleges kötések
Mahendra
Különleges belső kapcsolódás, ami hozzásegíti a párt kapcsolatuk hosszú távú lelki céljainak
megtalálásához. Nem gyakori kapcsolódási forma, és nem is szükséges; sok nagyon sikeres
házasságnak nincs Mahendrája. Csak legyenek biztosak abban, hogy jó okból vannak együtt,
és hogy vannak kölcsönös hosszú távú érdekeik, reményeik és vágyaik, melyeket
megoszthatnak egymással, hogy egyre inkább megtalálják a kapcsolatuk értelmét és célját. Ha
a kapcsolatuk gyenge alapokon nyugszik, eléggé valószínű, hogy a jövőben ráébrednek, hogy
nincs igazán sok célja annak, hogy együtt legyenek.

Vászja "Vonzódás a másikhoz"
A Vászja nem túl gyakori kapcsolódás, kicsit erősebbé teszi a pár kötődését. Amikor jelen
van, plusz vonzódást ad, ami miatt a pár bizonyosan együtt akar maradni. Amikor nincs jelen,
az önmagában nem jelent nagy különbséget.
Ez a Vászja különbözik a korábban elemzett Vászjától. Ez elbűvölő vonzódást eredményez,
nem úgy, mint a másik, ami az egymás szükségleteire való ráhangolódásról szól.
Az átlagember számára a Védha, Raddzsu, Strí-Dírgha vagy az elegendő összpontszám híján
lévő kapcsolat többet követel, mint amit realisztikusan kezelni tud, így ha ezek egyike
hiányzik, vizsgálják meg nagyon alaposan a kapcsolatukat.
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Az összeillőség e vizsgálatának az egyik lényeges oldala, hogy előrejelzi, a kapcsolat a
kölcsönös elfogadás irányába fog-e haladni. Egymás méltányolása erősíti a szeretet, az el nem
ismerés pedig sértő érzelmeket és csalódottságot eredményez. Amikor elrendezett
házasságokról van szó, ez az összeillőség nyilvánvalóan fontos. Amikor a modern társadalom
szerelmi házasságairól van szó, ez ugyanolyan fontos, mert az évek során egymás kölcsönös
méltányolásának a hiánya sok-sok korábban szerető pár váláshoz vezet. A kölcsönös
méltányolás a kulcsa minden emberi kapcsolatnak, mert ebből nő ki az igazi szeretet.
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Társkapcsolatot negatívan befolyásoló tényezők:

1. A karma tengely az 1/7. házban van.
a. Rahu van az 1-es házban
b. Ketu van az 1-es házban
2. Szaturnusz az 1 –es vagy 7-es házban van
3. Az 5-ös ház ura a 7-esben van
4. A 7-es ház ura az 5-ösben van.
6. A 7-es ház ura a 8-as házban van.
7. A 8-as ház ura a 7-es házban van.
8. 2 ellenséges bolygó van a 7-es házban.
9. A 7-es házban lévő Mars problémája.
10. Gyenge vagy égett Jupiter problémája.
11 Gyenge Vénusz hatása a nőkre és a férfiakra.
12. A 7-es pada együtt van a 6-os, vagy a 8-as, vagy a 12-es padával.
13. Összehasonlító képletben a 2 Hold analízise nem éri el a 17 pontot.
14. Összehasonlító képletben a 2 Hold pozíciója eléri a 17,5 pontot, de a Stri Dirgha fordított
pozíciót mutat,
15. Összehasonlító képletben a Rashi negatívumot mutat, hátráltató körülmény a kapcsolatra
nézve.
A hátráltató körülmény (13, 14 és 15) azt fejezi ki, hogy a kapcsolat folyamatos
fenntartásához a partnereknek nagyon sok energiát kell fordítani, de a kapcsolat fennmaradhat
(nem lesz ideális).
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Összeillőségi táblázat egy részletének ismertetése a Käla program
alapján

Az összeillőség vizsgálatot a Käla program támogatja. A Kuta-tábla 2 személy összeillőségét
vizsgálja. Főképernyőjének jobb felső sarkában található. A bal oldali világos okkersárga
oszlop, a Kuták, a vizsgálati eljárások szanszkrít neveit tartalmazza. A tőle jobbra
elhelyezkedő 8 oszlop adja meg 2 személy ugyanolyan bolygójának egymásra hatásának
eredményét. Az összeillőségi táblázat első sorában egy-egy bolygó neve és az Lg
(aszcendens) szerepel, az egyes vizsgálati szempontokra adott értéket (2-5. sor), vagy
pontszámot (6-13. sor) tartalmazza. A 14. sorban az adott bolygókra lefolytatott vizsgálat
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összesített pontszáma található. A 15. és 16. sorban különleges vizsgálati eljárások tartoznak.
A szakdolgozat témájához a Ho oszlop (balról a 3. oszlop) tartozik, az analízisek során csak
ennek az oszlopnak a tartalma kerül „górcső” alá, és mindig a kapcsolatra jellemző wilberi
színnel lesz körülhatárolva, kiemelve.

6. Táblázat: Összeillőségi-tábla (Kuta-tábla)
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Mit jelentenek a további bolygók összehasonlításának eredményei?

Az egyes bolygók összehasonlításával a párkapcsolat vagy bármilyen kapcsolat során gyakran
előkerülő élethelyzetekben a kapcsolat megfelelőségét tudhatjuk meg. A pontszámok és az
egyéb, különböző részvizsgálati értékelése megfelel a Holdak összehasonlításánál leírtakhoz.
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Bolygó

Nap

Hold

Mars

Megmutatja a Részletesen Megmutatja,
Mi tudható
fenn.
milyen
meg a kérdéses karakterek
mértékben
összehasonlító összeillőségét.
képesek a
bolygóvizsgálat
partnerek
oszlopának
együttműködni.
adataiból

Merkúr

Jupiter

Venus

A
kapcsolatban
megvalósuló
kommunikáció
lehetőségét
mutatja.

A partnerek
hasonló
vagy
különböző
értékrendjét
mutatja.

A
partnerek
hasonló
vagy
különböző
fizikai és
szellemi
vágyainak
szintjét
mutatja.

7. táblázat: Összehasonlító Bolygó tábla
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Saturnus

Aszcendens
(Lagna)

Milyen a
Van-e
partnerek
közös
egymással
életút?
szembeni
tűrőképessége,
lesz-e közös
problémamegoldó
képesség?

