
โหราศาสตร์ภารตะ 17 

การพยากรณ์ดวงชะตา 

โดย  เสรษฐวทิย ์ ชีรวินิจ 

 บทความเร่ือง โหราศาสตร์ภารตะทั้ง 16 ตอนท่ีผมไดเ้ขียนไป  ลว้นเป็นความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นตอ้ง

รู้ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเรียนรู้เพื่อเป็นนกัพยากรณ์ในสายวชิาโหราศาสตร์ภารตะ  ซ่ึงเป็นเพียงส่วนนอ้ยนิดของ

วชิาโหราศาสตร์ภารตะ   

 ดงันั้น ผมจึงขอน าการพยากรณ์ดวงชะตามาใหท้่านผูอ่้านไดส้นุกกนั  ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้หลกั

วชิาใหม่ๆเพิ่มเติม   

 เม่ือผกูดวงชะตาเสร็จเรียบร้อยแลว้   ตอ้งขอย  ้าวา่  วชิาโหราศาสตร์ภารตะ  เราจะใชก้ารผกูดวงแบบ

ราฮิรี นิรายณะ  ซ่ึงท่านอาจารยว์เิลิศ จิว ไดส้ร้างโปรแกรมส าเร็จรูปออกมา  เพื่อความสะดวกแก่นกั

พยากรณ์  จะไดไ้ม่ตอ้งค านวณดว้ยมือใหล้ าบาก  (สนใจซ้ือโปรแกรมติดต่อไดท่ี้เบอร์ 085-142-0555) 

 ส่ิงแรกท่ีอาจารยย์  ้าเสมอก็คือ   ใหดู้  “ภพเกณฑ”์ ของลคันาวา่  มีดาวดี-ดาวร้าย อยา่งไร 

 ภพเกณฑ ์คือ อะไร  

 ภพเกณฑ ์ก็คือ ภพท่ีท ามุมกนั 90 องศา  หรือ  พูดใหง่้ายก็คือ  ภพท่ีเป็นมุมกางเขน หรือ กากะบาด

กนั  หรือ ภพท่ี 1 , 4 , 7  และ 10  เป็นภพเกณฑ ์ ท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งต่อสู้อยา่งหนกั   เพื่อจะใหไ้ดใ้นส่ิง

เหล่าน้ีมา    ตามตวัอยา่ง 

 

 

 

 ภพเกณฑท่ี์วา่น้ี  ภพท่ี 1 ก็คือ  ลคันา ตวัตนของเจา้ชะตา   หากภพน้ี ดี  หรือ ร้าย  ก็จะส่งผลถึง

ตวัตนของเจา้ชะตา  วา่เขาจะมีวาสนาท่ีจะรับเอาโชคลาภเขา้สู่ตวัเองไดม้ากนอ้ยอยา่งไร   

 ภพท่ี 4 คือภพพนัธุ   หมายถึง  บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั   แม่   การศึกษาในชั้นตน้  และ จิตใจลึกๆ    

 ภพท่ี 7  คือ ภพปัตนิ  หมายถึง  คู่ครอง ชีวติครอบครัว  และ หุน้ส่วนคู่สัญญา     

๗ ล ั

 ๑ 

 ๙ ๓      ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 ภพท่ี 10  คือ ภพกมัมะ  หมายถึง การงาน  ซ่ึงคงปฎิเสธไม่ไดว้า่  มีความส าคญัต่อทุกคนขนาดไหน  

จึงเป็นอีกภพหน่ึงท่ีเราจะตอ้งต่อสู้เพื่อใหไ้ดม้า  

 อนัท่ีจริง  ภพเกณฑ ์มี 3 ประเภท   แต่ประเภทท่ีผมยกตวัอยา่งน้ี   ถือวา่ส าคญัท่ีสุด   เพราะเป็นภพ

เกณฑข์องชีวิตเจา้ชะตา   

 

 

 

 จะเห็นวา่   ลคันา และ เสาร์(๗)ซ่ึงเป็นนิจอยูร่่วมกนัในราศีเมษ  เป็นเกณฑก์บั ราหู(๘)ท่ีอยูร่าศี

กรกฎ  และเล็งกบั อาทิตย(์๑)ท่ีเป็นนิจอยูร่าศีตุลย ์ และเป็นเกณฑก์บั องัคาร(๓) และเกตุ(๙) ท่ีร่วมกนัในราศี

มงักร  

 แค่ดูวา่ มีดาวบาปเคราะห์ตรึงอยูใ่น 4 แขน และถึงลคันาดว้ย   แสดงใหเ้ห็นวา่  เจา้ชะตามีชีวติท่ี

ตอ้งต่อสู้มากทีเดียว    

 ลกัษณะน้ี   เสาร์(๗)จะส่องแสง 7 หรือ เล็ง ไปท่ีราศีตุลย ์ท่ีมีอาทิตย(์๑)สถิตอยู ่  และ อาทิตย(์๑) ก็

เล็งเขา้หาเสาร์(๗)ดว้ย   ท าใหร้าศีตุลย ์ และ ราศีเมษ เกิดการสั่นสะเทือน  ราศีตุลยเ์ป็นภพปัตนิ  หมายถึง  

คู่ครอง  ชีวติคู่  หุ้นส่วน  และ ศตัรูเปิดเผย  

 โดยพื้นฐาน   อาทิตย(์๑) เป็นศตัรูกบัเสาร์(๗) และ ศุกร์(๖) อยูแ่ลว้    อาทิตย(์๑)กบัเสาร์(๗)เจอกนั

ในภพไหน   ภพนั้นก็สะเทือน     

ในกรณีน้ี    ราศีเมษ ซ่ึงเป็นเจา้เรือนลคัน์    และ  ราศีตุลย ์ ซ่ึงเป็นภพปัตนิ ก็ยอ่มสะเทือน   ท าให้

การงานของเจา้ชะตามีปัญหาได ้ เพราะเสาร์(๗) เป็นเจา้ภพกมัมะ  และ ลาภะ  

และท าใหลู้กมีปัญหาได ้  เพราะอาทิตย(์๑)เป็นเจา้ภพปุตตะ  

 เร่ืองชีวติคู่ก็อาจจะมีปัญหาอยูบ่า้ง   ซ่ึงตอ้งดูศุกร์(๖)ท่ีเป็นเจา้เรือนปัตนิวา่  เขม้แขง็แค่ไหน    

เพราะอาทิตย(์๑)ไปอาศยัเรือนของศุกร์(๖)อยู ่   หากดาวศุกร์(๖)อ่อนแอ ก็ยนืยนัไดแ้น่นอนวา่   ชีวิต

ครอบครัวของเจา้ชะตาไม่ดีแน่นอน  

 เสาร์(๗) ส่งเกณฑ ์10 ไปท่ีราศีมงักร ภพกมัมะ   ช่วยท าใหร้าศีมงักรดีข้ึน   เพราะเสาร์(๗)ส่องแสง

เขา้เรือนตวัเอง   แสงของเสาร์(๗)ท่ีเป็นเกษตรช่วยท าใหง้านของเจา้ชะตามีความมัน่คง    
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ขณะเดียวกนั   ราศีมงักร มีเกตุ(๙)ซ่ึงเป็นศตัรูตวัร้ายของเสาร์(๗)รออยูแ่ลว้   เกตุ(๙)ท าร้ายเรือนของ

เสาร์(๗) หรือภพกมัมะ    ท าใหก้ารงานของเจา้ชะตามีความล าบากมากข้ึน  

องัคาร(๓) ราศีมงักรแมจ้ะมีสถานะเป็นอุจจ ์ ท่ีแปลวา่  สูงส่ง  แต่องัคาร(๓)ก็แลกเรือนเกษตรกบั 

เสาร์(๗)  ท าใหอ้งัคาร(๓)เป็นอุจจ ์ และ  เสาร์(๗)มีสถานะเป็นนิจ  แปลวา่  ตกต ่า  หรือ  ต ่าตอ้ย  

แมจ้ะเป็นการแลกเรือนเกษตร   แต่ทางวชิาโหราศาสตร์ภารตะ กลบัไม่ค่อยใหน้ ้าหนกัในการแลก

เรือนของทั้งสองดาวเท่าไหร่นกั   ทั้งน้ีเพราะเป็นการแลกเรือนระหวา่งดาวท่ีเป็นคู่ศตัรูกนั    ถึงอยา่งไรก็มี

ขอ้เสีย   

ยิง่ไปกวา่นั้น  เสาร์(๗)ยงัส่องแสงเป็น 10 ไปท่ีราศีมงักร   ท าร้ายองัคาร(๓)  และองัคาร(๓)ก็ส่อง

แสงเป็น 4 เขา้ไปท่ีราศีเมษ  เรือนของตวัเอง  ก็ท  าให้องัคาร(๓)มีสถานเป็นเกษตรท่ีราศีเมษ  ภพลคันามี

ความเขม้แขง็ข้ึน  

แต่ทั้งเสาร์(๗) และ องัคาร(๓) ต่างก็ส่องแสงแลกกนั   เป็นดาวบาปเคราะห์ ส่องแสงแลกหมดักนั   

ยอ่มมีผลเสียแน่นอน 

อยา่งนอ้ยท่ีสุด  ก็ท  าใหเ้จา้ชะตาตอ้งเปล่ียนแปลงท่ีท างานบ่อยๆ  หรือ  ท างานนัง่อยูก่บัท่ีไม่ไดน้าน 

ดวงชะตาแบบน้ี ค่อนขา้งเส่ียงกบัการเกิดอุบติัเหตุ  หวัร้างขา้งแตก  เลือดตกยางออก  หากมีดาวจร

เขา้มากระตุน้   หรือ เจา้ชะตาท างานอยูก่บัท่ีซ่ึงเป็นการฝืนดวงดาวก็อาจจะท างานไดไ้ม่ยดื     

เพราะฉะนั้น   หากเจา้ชะตาตอ้งการจะเล่ียงเร่ืองอุบติัเหตุ  ก็ควรจะท างานท่ีจบเป็นช้ินๆ  ท างาน

แบบเด๋ียวหยดุเด๋ียวท า  หรือ ไม่นัง่โตะ๊ท างานประจ า   

ดวงชะตาแบบน้ี   เหมาะส าหรับคนท่ีท างานเส่ียงภยั  เช่น  เป็นทหาร  ต ารวจ   วศิวกร   ก่อสร้าง  

หรือ แมจ้ะเป็น หมอรักษาโรค   

มาดูท่ีราศีกรกฎเรือนของจนัทร์(๒)  เม่ือราหู(๘)เขา้มาสถิตในราศีน้ี   แน่นอนวา่ยอ่มท าร้ายราศี

กรกฎ ซ่ึงเป็นภพพนัธุ ของลคันา  

ก็ตอ้งตามดูวา่   จนัทร์(๒) ซ่ึงเป็นเจา้เรือนพนัธุไปอยูท่ี่ไหน   มีความเขม้แขง็อ่อนแออยา่งไร  
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หากจนัทร์(๒)มีสถานะอ่อนแอมากๆ  เจา้ชะตาก็อาจจะมีปัญหาในการท่ีจะมีบา้นของตนเอง  หรือ 

อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็อาจจะไม่ค่อยไดอ้ยูบ่า้นเลย   ตอ้งเดินทางจากบา้นตลอด ก็ได ้ 

ไม่วา่อะไรก็ตาม   คนท่ีมีดวงชะตาแบบน้ีท่ีดาวบาปเคราะห์ตรึงแขนทั้ง  4 ดา้น และ ถึงลคันาดว้ย    

ชีวติจะตอ้งต่อสู้ และ เหน่ือยยากแน่นอน   

ภพเกณฑแ์บบน้ี   วชิาโหราศาสตร์ภารตะเรียกวา่  ภพเกณฑระ  1 , 4  , 7  , 10  ซ่ึงเป็น    แกนหลกั

ของชีวติ  มีความส าคญัท่ีสุด    เนน้กรรม  ทั้งกรรมเก่า และกรรมใหม่  

ภพท่ี 1 ภพลคันา  คือ วาสนาของบุคคลนั้นดีร้ายอยา่งไร ข้ึนอยูก่บัภพลคันาเป็นหลกั 

ภพท่ี 4 คือ ภพพนัธุ  หมายถึง  แม่   บา้นท่ีดิน  รถยนต ์  การศึกษาเบ้ืองตน้   และ จิตใจของเจา้ชะตา    

คนท่ีจะมีบา้นช่องเป็นของตนเองได ้  ภพพนัธุจะตอ้งมีความเขม้แขง็เสียก่อน   

ภพท่ี 7 คือ ภพปัตนิ  หมายถึง  คู่ครอง  สามี หรือ ภรรยา   หุน้ส่วนในธุรกิจ   หรือ  ศตัรูเปิดเผย   

หากภพปัตนิมีความเขม้แขง็   ก็มีโอกาสมีคู่ หรือ แต่งงานได ้   หรือ  ท าหุน้ส่วนธุรกิจได ้     แต่ถา้ภพปัตนิ 

อ่อนแอ  หรือ  เสียหาย   ชีวติแต่งงานก็อาจจะไม่ยนืยาว  หรือ อาจไม่ไดแ้ต่งงาน    การท าธุรกิจหุ้นส่วนก็จะ

มีปัญหา   หรือ  ร้ายสุดก็อาจจะมีศตัรูเปิดเผยได ้

ส่วนภพท่ี 10  คือ ภพกมัมะ  หากเจา้ภพกมัมะมีความเขม้แขง็  เป็นเกษตร หรือ อุจจ ์   งานของเจา้

ชะตาก็จะมีความมัน่คง  หรือ  สูงส่ง  ตามคุณลกัษณะของดาว    แต่หากดาวเจา้เรือนกมัมะ เป็น นิจ  ก็อาจจะ

ท าใหง้านของเจา้ชะตาตกต ่า  

หรือ  หากดาวเจา้เรือนถูกดาวบาปเคราะห์อ่ืนท าร้าย   ก็จะท าใหก้ารงานของเจา้ชะตามีปัญหา   หรือ  

ไม่ต่อเน่ือง  ตอ้งหยดุชะงกับา้ง   

ในวชิาโหราศาสตร์ภารตะ   ใหค้วามส าคญัของภพท่ี 10 ในดวงชะตาไวอ้ยา่งมากทีเดียว   

กฎก็คือ   ภพท่ี 10 ของภพใดๆ   ยอ่มมีความส าคญัอยา่งมากต่อภพนั้นๆ    เราเรียกวา่  เป็นการะกะ

เกณฑ ์ 
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ภพท่ี  10 เป็นภพกมัมะ   เป็นภพแห่งการกระท า  ทั้งการกระท าในภพชาติท่ีแลว้  และ การกระท าท่ี

จะเกิดข้ึนในภพชาติน้ี    

นอกจากน้ี    ภพท่ี 10 ของดวงชะตา  จะมีชุดท่ีส าคญัท่ีสุดของดวงชะตา   ท่ีเรียกวา่  จุดจอมฟ้า  

หรือ  จุดวาสนา  หรือ  จุดทศัมลคัน์ สถิตอยู ่ 

วชิาโหราศาสตร์ภารตะถือวา่  เป็นจุดเหนือหวัของเจา้ชะตาในขณะท่ีเจา้ชะตาถือก าเนิด   หากมี

ดาวศุภเคราะห์ ท่ีมีความเขม้แขง็อยูต่รงจุดท่ีวา่น้ี    ก็ถือวา่   เจา้ชะตาเกิดมาพร้อมดว้ยวาสนาท่ีดี 

เม่ือภพท่ี 10  หรือ  ภพกมัมะดี  ก็จะส่งผลใหภ้พลคันาดีไปดว้ย     

เม่ือภพลคันา  มีความเขม้แข็ง  ภพลคันาเป็นภพท่ี 10 ของภพพนัธุ   ภพลคันาก็จะส่งผลดีไปท่ีภพท่ี 

4 คือ ภพพนัธุ    ท าใหมี้บา้นท่ีอยูอ่าศยั  มีความสุขใจ 

เม่ือภพพนัธุ มีความเขม้แขง็    ภพพนัธุ เป็นภพท่ี 10 ของภพปัตนิ    ก็ยอ่มจะส่งผลใหภ้พปัตนิ มี

ความเขม้แขง็ตามไปดว้ย   ก็ท  าใหคู้่ครองมีความพอใจ   คู่สัญญาร่วมหุน้ส่วนก็ดีดว้ย   

เม่ือภพปัตนิ มีความเขม้แขง็   ภพปัตนิเป็นภพท่ี 10 ของภพกมัมะ  เม่ือหุน้ส่วนเขม้แข็ง   ก็จะท าให้

การงานดีตามไปดว้ย  

เห็นมั้ยครับ   วชิาโหราศาสตร์ภารตะ จะเป็นเหตุเป็นผลต่อเน่ืองไปแบบน้ี       

แต่ถา้มีดาวบาปเคราะห์ท่ีเสียหายมากๆอยูต่รงจุดน้ี   ก็ถือวา่   เจา้ชะตาเกิดมาแต่วบิากกรรมท่ีท าไว้

ในชาติก่อน   ยกตวัอยา่งเช่น   
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 เสาร์(๗) เป็น นิจอยูร่าศีเมษ  และเป็นภพท่ี 10 ของลคันา หรือ จุดทศัมลคัน์    อาชีพการงานของเจา้

ชะตายอ่มไม่ดี   อาจถือไดว้า่  เจา้ชะตามีวบิากกรรมในชาติปางก่อน  

 เสาร์(๗) เป็นเกณฑก์บัลคัน์  และ เป็นเล็งอาทิตย(์๑)   ชีวิตเจา้ชะตายอ่มไม่สะดวกสบายแน่    ซ ้ าใน

ภพภพพนัธุ ราศีตุลย ์ก็มีอาทิตย(์๑)เขา้มาสถิต  เสาร์(๗)ส่องแสงเขา้มาท าให้ราศีตุลยส์ะเทือนไปดว้ย    

อาทิตย(์๑)มีต าแหน่งเป็นนิจ  และอาทิตย(์๑) เป็นเจา้ภพกดุมภะลคันา   อาทิตย(์๑) ถูกเสาร์(๗)เล็ง   

ก็ท  าใหอ้าทิตย(์๑)สะเทือน   การเงิน  การครอบครอง  ของเจา้ชะตาก็จะมีปัญหาได ้

 แต่ในทางตรงกนัขา้ม   หากในภพเกณฑระ ของเจา้ชะตา   มีดาวศุภเคราะห์เขา้มาตรึงทั้ง 4 แขน    

ชีวติของคนๆน้ีก็จะดีกวา่ดวงขา้งตน้แน่นอน   ยกตวัอยา่ง  

 

 

 

 ก่อนอ่ืนตอ้งรู้วา่  ในวชิาโหราศาสตร์ภารตะ  ก าหนดให ้ดาวศุภเคราะห์ ก็คือ  ดาวพฤหสั(๕) ศุกร์

(๖)  พุธ(๒)  และ จนัทร์(๒)    

แต่ส าหรับกรณีของพุธ(๔) และ  จนัทร์(๒) นั้น  ไม่ถือวา่เป็น ศุภเคราะห์โดยธรรมชาติ   ในบาง

โอกาสมนัสามารถจะเป็นบาปเคราะห์ไดด้ว้ย  ซ่ึงผมจะไม่พูดในท่ีน้ี 

วชิาโหราศาสตร์ภารตะ  ก าหนดให ้  ดาวบาปเคราะห์ คือ องัคาร(๓) , เสาร์(๗) , ราหู(๘) , เกตุ(๙) 

และ อาทิตย(์๑)    

แต่ก าหนดให ้อาทิตย(์๑) และ  จนัทร์(๒) เป็นตวัตั้งรับของดวงชะตามากกวา่     

 เม่ือดูในดวงชะตาตวัอยา่ง 2 ดวงขา้งบน   ไม่วา่ผมจะพยายามวางดาวศุภเคราะห์ใหเ้ป็นเกณฑระ กบั

ลคันา  และตอ้งใหด้าวศุภเคราะห์เหล่าน้ีมีความเขม้แขง็ดว้ย    ก็ไม่สามารถปิดแขนทั้ง 4 ของกากะบาดได้

หมด  

 อยา่งนอ้ยท่ีสุด   อีกแขนหน่ึงก็ตอ้งมีดาวบาปเคราะห์เขา้มาสถิต เสมอ  

 เพราะมนุษยเ์ราต่างก็เกิดข้ึนมาแต่กรรม   และตอ้งต่อสู้   ชีวติของเราทุกคน   จะมีความล าบาก  

มากกวา่ สบาย     เพราะหากเราท าความดีมากพอท่ีจะเกิดมาสบายอยา่งไม่มีท่ีติด    เราก็คงจะไม่เกิดมาเป็น

มนุษยแ์ลว้  
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 บางคนอาจจะถามวา่   แลว้ท าไมในดวงชะตา ท่ี 1  จึงไม่ยา้ยดาวศุกร์(๖) ไปอยูท่ี่ราศีมีนล่ะ   เพื่อ

ศุกร์(๖) จะไดเ้ป็นอุจจแ์ละศุกร์(๖) ก็จะเป็นเกณฑก์บัลคัน์ดว้ย    (ซ่ึงจะท าให ้ ศุกร์(๖) เล็งกบั พุธ(๔))  

 ก็ตอ้งอธิบายดว้ยพื้นฐานทางดาราศาสตร์วา่  ดาวพุธ(๔) และ ดาวศุกร์(๖)  ต่างก็เป็นดาวพระ

เคราะห์วงใน   เพราะฉะนั้น  ระยะห่างของดาวทั้งสองท่ีมีต่อดวงอาทิตย(์๑) และ ระยะห่างของดาวทั้งสอง

ต่อกนั จึงไม่สามารถห่างกนัไดม้ากๆเท่ากบัดาวเคราะห์ดวงอ่ืน 

 ในทางโหราศาสตร์ภารตะ    ดาวศุกร์(๖) จะอยูห่่างจากอาทิตยไ์ดไ้ม่เกิน 48 องศาโดยประมาณ  

และ ดาวพุธ(๔)จะอยูห่่างจากอาทิตย(์๑) ไดไ้ม่เกิน 24 องศาโดยประมาณ  ซ่ึงตรงกบัขอ้มูลของทางวชิาดารา

ศาสตร์ดว้ย    

จึงท าให ้  ศุกร์(๖) และ พุธ(๔) จะอยูห่่างกนัไดม้ากท่ีสุดไม่เกิน 3 ราศี เท่านั้น  เพราะ 1 ราศีจะมี

ความกวา้ง 30 องศา  

 พุธ(๔) กบั ศุกร์(๖) จึงไม่สามารถจะเล็งกนัได ้   

 น่ีคือความลึกซ้ึงของ วชิาโหราศาสตร์ภารตะ ครับ  


