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การอ่านดวงชะตา (1)  

โดย  เสรษฐวทิย ์ ชีรวินิจ  

 หลกัการในการพยากรณ์ดวงชะตาตามหลกัวชิาโหราศาสตร์ภารตะ  นอกจากจะดูความเขม้แขง็ของ

ดาว  ดูวา่ดาวท่ีเขม้แขง็หรืออ่อนแอเป็นเจา้ภพอะไร   มีดาวดี หรือ ดาวร้าย ส่องแสงใหเ้ป็นคุณ หรือ เป็น

โทษแก่ดาวใดหรือไม่   และมีดาวดี หรือ ดาวร้ายเขา้ไปสถิตในภพเรือนใดแลว้ใหคุ้ณ  หรือ ให้โทษแก่ภพ

เรือนนั้นหรือไม่ 

 ตอนท่ีแลว้  ผมไดพู้ดถึง  ภพเกณทระ  หรือ ภพเกณฑ ์   ท่ีแสดงออกในทางการต่อสู้  กบั  ภพ

ตรีโกณ  ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดความสบายแก่เจา้ชะตา  

 ถึงตอนน้ีกคิ็ดวา่  ส าหรับท่านท่ีสนใจจะศึกษาวชิาโหราศาสตร์ภารตะ  ก็คงจะไดแ้นวคิดพื้นฐานใน

การพยากรณ์ดวงชะตาบา้งแลว้   

 วนัน้ี ผมจะน าเอาหลกัวชิาท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของวชิาโหราศาสตร์ภารตะ ในการพยากรณ์ดวง

ชะตามาใหเ้รียนรู้กนั  หลกัท่ีวา่ก็คือ   การอ่านดวงชะตาทางภพเรือน    และ  การอ่านดวงชะตาทางการะกะ 

การอ่านดวงชะตาทางภพเรือน   

 ก่อนอ่ืน   ท่านผูอ่้านจะตอ้งจ าช่ือภพเรือน และ ความหมายของภพเรือนใหไ้ดเ้สียก่อน   ภพเรือนจะ

เร่ิมตน้นบัจากภพท่ีลคันาสถิต  แลว้หมุนไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา  ภพท่ี 2 ต่อจากลคันาก็คือ  ภพกดุมภะ  

สหสัชะ  เร่ือยไป 

 ราศีของภพเรือนเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัไปตามแต่ดวงชะตาของแต่ละคน  ข้ึนอยูก่บัวา่  ลคันาของผู ้

นั้นอยูใ่นราศีอะไร    หากลคันาอยูร่าศีมงักร  ราศีมงักรก็จะเป็นภพตนุ หรือ ภพลคันา   ราศีกุมภก์็จะเป็น

ภพกดุมภะ   ราศีกรกฎก็จะเป็นภพปัตนิ  เป็นตน้    
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 แต่ถา้ “ลคันา” มาอยูร่าศีพิจิก   ภพเรือนก็จะเปล่ียนไปตามตวัอยา่งขา้งล่าง  

 

 

 

 

 จะเห็นวา่   การเรียงล าดบัของภพเรือน  คือ  ตนุ  กดุมภะ สหสัชะ ฯ จะยงัคงเดิม   แต่ส่ิงท่ีเปล่ียนไป

ก็คือ  ดาวเกษตรของแต่ละราศี  ซ่ึงก็คือ  เจา้ภพของภพนั้นๆจะเปล่ียนไป  

 เช่น  ดวงท่ี 1  ตนุลคันา หรือ เจา้เรือนลคันาราศีมงักร ก็คือ  ดาวเสาร์(๗)   ในขณะท่ีดวงท่ี 2 ตนุ

ลคันา หรือ เจา้เรือนลคันาราศีพิจิก  ก็คือ ดาวองัคาร(๓)   

 เปรียบเทียบใหเ้ห็นรายละเอียดท่ีแตกต่างก็คือ   ดาวเจา้ภพอริของดวงท่ี 1 ก็คือ  ดาวพุธ(๔)   

ในขณะท่ีดาวเจา้ภพอริของดวงท่ี 2 ก็คือ  ดาวองัคาร(๓)   

 จะเห็นวา่  ในดวงท่ี 1  ดาวเสาร์(๗) เป็นดาววรรณะมาร  และดาวพุธ(๔) ก็เป็นวรรณะมาร  และดวง

ท่ี 2  ดาวองัคาร(๓)เป็นวรรณะเทพ  และ องัคาร(๓) ภพอริ ก็เป็นวรรณะเทพ  

 ท่ีผมเอาดวงชะตาทั้งสองแบบมาเปรียบเทียบกนันั้น   เพื่อใหท้่านผูอ่้านเห็นวา่   เม่ือดาวใดดาวหน่ึง

โคจรในทอ้งฟ้า   จะก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่คนในโลกน้ีไม่เหมือนกนั    เช่น  เม่ือดาวพุธ(๔)พกัร์ หรือ โคจร

ถอยหลงั   แลว้บอกวา่  ทุกคนไม่ควรท าการเจรจาใดทั้งส้ินแบบน้ี   ถือวา่ไม่ถูกตอ้ง  

 ยกตวัอยา่ง  ขณะน้ี(10 ก.ค.2556)   ดาวเสาร์(๗) และ ราหู(๘) โคจรอยูท่ี่ราศีตุลย ์เรือนของดาวศุกร์

(๖) ดาววรรณะมาร  เช่นเดียวกบัเสาร์(๗) และ ราหู(๘)   
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 เสาร์(๗) จะส่องแสงเป็น 3 ไปท่ีราศีธนู  ,  ส่องแสง 7 ไปท่ีราศีเมษ   และ ส่องแสง 10 ไปท่ีราศี

กรกฎ  ขณะเดียวกนั ราหู(๘) ก็ส่องแสง  5 ไปท่ีราศีกุมภ ์  และ  ส่งแสง 9 ไปท่ีราศีเมถุน  

 ราหู(๘)จะแฝงแสงของ เสาร์(๗)ไปท่ีราศี ธนู , ราศีเมษ และ ราศีกรกฎ  ในท านองเดียวกนั  เสาร์(๗) 

ก็จะแฝงแสงของราหู(๘)ไปท่ีราศีกุมภ ์และ ราศีเมถุนดว้ย   ตามหลกัของการแฝงแสง  

 ราศีตุลย ์เป็นเรือนของดาวศุกร์(๖)   ทั้งดาวเสาร์(๗) และ ราหู(๘) ก็จะแฝงเรือนไปท่ีราศีพฤษภ ซ่ึง

เป็นเรือนของดาวศุกร์(๖) เช่นกนั     ตามกฎ  แฝงเรือนถึงเรือน  หรือ  เรือนแฝด  

 เพราะฉะนั้น  ไม่วา่เสาร์(๗)จะไปมีผลในราศีใดก็ตาม  ราหู(๘)ก็จะตามติดไปมีผลในราศีนั้นดว้ย 

 ท่านผูอ่้านอาจจะถามวา่   แลว้มนัจะมีผลอยา่งไร  

 ถา้จะวา่กนัถึงราศีธนู  เสาร์(๗)จะท าร้ายราศีธนู   ในขณะท่ีราหู(๘)จะเป็นกลางกบัราศีธนู  ราศีธนู

จะเสียหาย  ไม่วา่ลคันาจะอยูร่าศีไหนก็ตาม         

 

 

 

 

 

 จะเห็นวา่  ราศีธนูเป็นภพวินาสน์ของดวงท่ี 1 ท่ีมีลคันาอยูร่าศีมงักร    ในขณะท่ีราศีธนูเป็นภพกดุม

ภะ ของดวงท่ี 2 ท่ีมีลคันาอยูร่าศีพิจิก   

 ดงันั้น  ความเสียหายของดวงท่ี 1 ก็คือ  การใชจ่้ายส้ินเปลือง   เงินทองร่ัวไหล    การมีศตัรูลบั   หรือ  

ร้ายสุดก็อาจเป็นคดีความ  หรือ  ถูกจองจ า   เนรเทศ  

 ในขณะท่ีดวงท่ี 2  ความเสียหายจะเป็นเร่ือง  ความเสียหายทางดา้นการเงิน   ความเสียหายทางดา้น

ครอบครัว   การกิน   การพูด   และการเงิน   

 น่ีพูดแบบลอยๆ   ยงัไม่เอาดาวลอยเขา้มาผสม   เพียงแต่จบัเอาธรรมชาติของดาวเจา้เรือนราศีนั้นๆ  

กบั ดาวท่ีส่องแสงเขา้มาถึง  วา่มีปฎิกิริยาอยา่งไร  เช่น  เป็นมิตร  หรือ เป็นศตัรู   เพราะเม่ือไม่มีดาวเขา้มา

รองรับในราศีธนู   ก็จะยงัไม่เกิดผลกระทบใดๆข้ึนมา   
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 อยา่งเช่น  ราศีตุลย ์ ซ่ึงเป็นเรือนของดาวศุกร์(๖)  เป็นดาววรรณะมารเช่นเดียวกบั เสาร์(๗) และราหู

(๘)   ท าใหก้ารเขา้มาของทั้งสองดาว  จะไม่ขดัขอ้ง หรือ  ขดัแยง้กนักบัเจา้เรือน  

 เม่ือเสาร์(๗)จรเขา้มาในราศีตุลย ์  เสาร์(๗)จะมีสถานเป็นอุจจ ์ ซ่ึงแปลวา่  สูงส่ง  หรือ  ดี   ก็จะท า

ใหร้าศีตุลยมี์ความสบายมากข้ึน   เพื่อมีดาวมิตร 2 ดวงเขา้มาอยูใ่นบา้นของตวัเอง  

 ความดีท่ีเกิดข้ึนกบัราศีตุลย ์   จะเป็นเร่ืองราวอะไร  ภพอะไรก็ข้ึนอยูก่บัวา่   เป็นภพอะไรของดวง

ชะตานั้นๆ   เช่น  

 ดวงท่ี 1 เป็นภพกมัมะ  ก็จะเป็นเร่ืองงานท่ีดีข้ึน    ในขณะท่ีดวงท่ี 2 นั้น    ราศีตุลย ์เป็นภพวนิาสน์   

ก็จะท าใหดี้ในเร่ืองของภพวินาสน์   อาจจะดีในเร่ืองต่างประเทศ   การปลีกวเิวกปฎิบติัธรรม  เป็นตน้              

 เม่ือเสาร์(๗) เล็งเขา้หาราศีเมษ ราหู(๘) ก็แฝงแสงตามมาดว้ย   ท าใหใ้นราศีเมษมีทั้งดาวเสาร์(๗) 

และ ราหู(๘)ร่วมกนั  ราศีเมษเป็นเรือนของดาวองัคาร(๓)  ศตัรูส าคญัของเสาร์(๗)และราหู(๘)     แสงของ

เสาร์(๗)ราหู(๘) ยอ่มไม่เป็นคุณแก่ราศีเมษ ภพอริของดวงชะตาแน่นอน  

 แต่เม่ือไม่มีดาวใดๆรองรับ  เสาร์(๗)และราหู(๘) ก็เพียงแต่ส่องแสงมารออยูเ่ท่านั้น   ดูวา่  จะมีดาว

ลอยท่ีอาจจะเป็นมิตร  หรือ  ศตัรู เขา้มาสถิตหรือไม่   หรือ  วา่จะมีดาวจรท่ีจะโคจรเขา้มาเป็นคร้ังคราว   ก็

จะไดรั้บผลกระทบจากเสาร์(๗)ราหู(๘) ท่ีมารออยูแ่ลว้  

 ราศีเมษของดวงท่ี 1 เป็นภพพนัธุ  เร่ืองบา้นช่อง  รถรา และ ความสุขในจิตใจของเจา้ชะตายอ่มมี

ผลกระทบ    แต่ราศีเมษของดวงท่ี 2 เป็นภพอริ   ก็ท  าใหเ้จา้ชะตาอาจจะมีเร่ืองเจบ็ป่วย  มีอุปสรรค  หรือ มี

ศตัรู  

 จะเห็นวา่   แสงของดาวดวงเดียวกนั   ส่องแสงเขา้ท่ีราศีเดียวกนั   จะสร้างผลกระทบต่อราศีและ

ดาวในทางท่ีร้าย  หรือ  ดี  เหมือนกนั  แต่สร้างผลกระทบใหแ้ก่เร่ืองราวของชีวิตเจา้ชะตาแตกต่างกนั   
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 เม่ือเสาร์(๗)ราหู(๘)ส่องแสงไปท่ีราศีเมถุน  ซ่ึงเป็นเรือนดาวพุธ(๔) และเป็นคู่มิตรของเสาร์(๗)และ

ราหู(๘) และเป็นดาววรรณะมารเช่นเดียวกนั     แน่นอนวา่   เสาร์(๗)และราหู(๘) ยอ่มใหผ้ลดีต่อราศีน้ี  และ 

ตวัเองก็ไดรั้บผลดีจากดาวพุธ(๔)ท่ีเป็นเจา้เรือนดว้ย  

 แต่จะดีในเร่ืองอะไร  ก็ดูวา่  ภพนั้นเป็นภพอะไรของดวงชะตา   เช่น  

 ดวงท่ี 1 เป็นภพอริ   ก็จะดีในเร่ืองภพอริ   ในขณะท่ีดวงท่ี 2 เป็นภพมรณะ   ก็จะท าใหดี้ในเร่ืองภพ

มรณะ  เป็นตน้   

 น่ีเราพูดแต่เร่ืองพื้นๆ   โดยไม่มีดาวอ่ืนๆเขา้มาเป็นตวัแปรดว้ย   เช่น  ดาวลอย และ ดาวจรท่ีผา่นเขา้

มา      สมมติวา่   ในราศีเมษ  มีดาวองัคาร(๓)สถิตเป็นเกษตรอยู ่  ผลจะเป็นอยา่งไร  

 

 

 

 

 

 เม่ือเสาร์(๗) ราหู(๘) ส่องแสงมาเจอ องัคาร(๓)ในดวงเดิมท่ีสถิตเป็นเกษตรอยู ่     แมว้า่ องัคาร(๓)

เดิมจะมีสถานะเป็นเกษตร  ท่ีบ่งบอกถึง  ความมัน่คง  ย ัง่ยนื    แต่เม่ือเจอแสงของเสาร์(๗) และราหู(๘) ซ่ึง

เป็นคู่ศตัรูตวัใหญ่ส่องแสงเขา้มา   ก็ยอ่มท าร้าย องัคาร(๓)ท่ีเป็นเกษตร เป็นธรรมดา  

 ยอ่มท าใหร้าศีเมษ สะเทือน   แลยงัผลใหด้วงท่ี 1 มีปัญหาเร่ืองภายในบา้น  เร่ืองบา้นท่ีดินอาจจะ

ปัญหาการผา่นจ่ายเงินได ้   เร่ืองจิตใจ  หรือ เร่ืองแม่ไดด้ว้ย  เพราะองัคาร(๓)เป็นเจา้ภพพนัธุ 

 และตอ้งไม่ลืมวา่   องัคาร(๓)เดิมในราศีเมษ ก็ส่องแสงไปท่ีราศีตุลย ์  แลกหมดักบัทั้งเสาร์(๗)และ

ราหู(๘)  ท าให้ราศีตุลยป่ั์นป่วน   ราศีตุลยใ์นดวงท่ี 1 ก็คือ ภพกมัมะ  

 ภพท่ีเสียหาย 2 ภพก็คือ  ภพพนัธุ  และ  ภพกมัมะ  

 เจา้ชะตามีปัญหาเร่ืองงาน(กมัมะ)   แลว้ส่งผลกระทบไปถึงปัญหาเร่ืองบา้น  เร่ืองจิตใจ(พนัธุ)   หรือ 

เจา้ชะตามีปัญหาวุน่วายในบา้น(พนัธุ) ก่อน    แลว้ส่งผลกระทบไปถึงเร่ืองงาน(กมัมะ)    ก็อาจะเป็นไปได้

ทั้งสองทาง   

(๓)

พนัธุ 

78๖กมัมะ 

๗ตน ุ(ล)ั ๒ปัตนิ 

๕สหสั

ชะ 
๘๗กดมุภะ 

๖ ปตุตะ 

        ๔ อริ 

     ๑ มรณะ 

๔ศภุะ  

๕วินาสน์ 

๙๓ลาภะ 

     1 

(๓)อริ 

78 ๖วิ

นาสน์ 

 ๗สหสัชะ ๒ศภุะ 

๕ปตุตะ 

๘๗พนัธ ุ

 ๖ปัตนิ 

      ๔มรณะ 

       ๑กมัมะ 

๔ลาภะ  

๕กดมุภะ 

๙๓ตน(ุล)ั 

     2 



 แต่ส าหรับดวงท่ี 2  ราศีเมษจะมีปัญหาในเร่ืองภพอริ   อาจจะท าใหเ้จา้ชะตาเกิดเจบ็ไขไ้ดป่้วย  หรือ 

เป็นหน้ีเป็นสิน    แต่เม่ือองัคาร(๓)เล็งเขา้หาเสาร์(๗)และราหู(๘)   ท าให้ราศีตุลยก์็สะเทือน  

 ราศีตุลยใ์นดวงท่ี 2 ก็คือ  ภพวนิาสน์   ภพท่ีเสีย 2 ภพคือ ภพอริ และ ภพวนิาสน์ 

 เจา้ชะตาอาจจะเจบ็ไขไ้ดป่้วย (ภพอริ)   ท าใหต้อ้งใชจ่้ายเงินทองในการรักษาตวั ท าใหต้อ้ง

ส้ินเปลือง    (ภพวินาสน์)  ท าใหต้อ้งไปกูเ้งินมาใชจ่้ายในการรักษาตวั    ท าใหเ้ป็นหน้ีเป็นสิน(ภพอริ)    

 ฟังดูเป็นวทิยาศาสตร์ดีนะครับ     น่ีแหละ  วชิาโหราศาสตร์ภารตะ  

 ท่านผูอ่้านลองเอากฎเกณฑเ์หล่าน้ีไปอ่านดวงชะตาตวัเองดูนะครับ   แลว้ส่งข่าวให้ผมทราบบา้งก็

ไดน้ะครับ      


