
โหราศาสตร์ภารตะ 20  

การอ่านดวงชะตา (2)       

โดย   เสรษฐวทิย ์ ชีรวินิจ  

 ตอนท่ีแลว้  ผมไดพู้ดถึงเร่ืองการอ่านดวงชะตาผา่นทางภพเรือน ไปส่วนหน่ึง    แต่ยงัไม่จบ  เราจะ

มาวา่กนัต่อครับ 

 ตอนท่ีแลว้  ผมพูดถึงเฉพาะ อิทธิพลของดาวท่ีกระทบไปถึงเรือนท่ีดาวนั้นไปสัมพนัธ์ถึง   โดยท่ียงั

ไม่พูดถึงกรณีท่ีในเรือนนั้นๆมีดาวลอย  หรือ  ดาวจร ลอยเขา้มาร่วมดว้ย   

การอ่านดวงชะตาผ่านทางภพเรือน  

 ก่อนอ่ืนก็ตอ้งทวนความอีกคร้ังวา่  ภพเรือนจะเรียงล าดบัในรูปแบบเดิมเสมอ  คือเร่ิมตน้ตั้งแต่  ภพ

ลคันา ท่ี  ลคันาของดวงชะตานั้นสถิต   ไม่วา่จะเป็นราศีอะไรก็แลว้แต่   จากนั้น  ราศีถดัจากลคันาไปก็จะ

เป็นภพกดุมภะ  แลว้ก็เป็นภพสหสัชะ   ภพพนัธุ   ภพปุตตะ  ไปเร่ือยๆจนจบท่ีภพวินาสน์  

 แต่ส่ิงท่ีจะเปล่ียนไปในแต่ละดวงชะตาก็คือ  ดาวเจา้เรือนของแต่ละภพเรือน  ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะถูก

ก าหนดข้ึนจาก ท่ีสถิตของลคันา   

 จากนั้น   ดวงดาวต่างๆทั้งท่ีเป็นดาวเดิม และ  ดาวจร ก็ท  างานของตวัเอง  ตามกฎเกณฑท่ี์เราได้

เรียนรู้มาจากวชิาโหราศาสตร์ภารตะ   

 เพื่อท่ีจะพูดถึงการพยากรณ์ดวงชะตาผา่นทางภพเรือน  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดาวเดิม และ ดาวจร  

ผมมีดวงชาตาของสุภาพสตรีดวงหน่ึง ท่ีเกิดเร่ืองเม่ือประมาณวนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 ท่ีผา่นมา  

 ดาวเดิมในดวงชะตา  จะเขียนดว้ยเลขไทย  ส่วนดาวจรจะเขียนดว้ยเลขอาระบิค              
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 ดวงชะตาน้ี   ลคันาอยูร่าศีสิงห์  ตนุลคันา หรือ ดาวเจา้เรือนราศีสิงห์ ก็คือ อาทิตย(์๑)  ไปอยูใ่นราศี

กุมภ ์เรือนของเสาร์(๗)ซ่ึงเป็นศตัรูของอาทิตย(์๑)   แน่นอนวา่  ราศีกุมภ ์ซ่ึงเป็นภพปัตนิยอ่ม สะเทือน   ท า

ใหชี้วติการแต่งงาน มีจุดเส่ียงของความแตกแยก และ  มีความเปราะบางท่ีจะเลิกรากนัไดสู้ง 

 ในราศีกนัย ์  เรือนของพุธ(๔)   ปรากฏวา่  พุธ(๔)และเสาร์(๗)แลกเรือนเกษตรกนั ระหวา่งภพอริ 

กบัภพ กดุมภะ  เสาร์(๗)และพุธ(๔) เป็นดาววรรณะมารทั้งคู่  การแลกเรือนของดาวทั้งคู่น่าจะดี 

 แต่เน่ืองจากเป็นการแลกเรือนของภพอริ กบั ภพกดุมภะ   จึงตอ้งมีความหมายของภพอริ เขา้มาผสม

ดว้ย  ซ่ึงออกไปในเชิงความหมายท่ีไม่ค่อยดีนกั    แต่ผมจะยงัไม่พูดถึงในท่ีน้ี  

 เสาร์(๗) มาอยูร่าศีกนัย ์   ซ่ึงเป็นราศีของมิตร น่าจะส่งผลดีใหเ้จา้ชะตามีทรัพยสิ์นเงินทองท่ีดี

พอสมควร    แต่เน่ืองจากมีดาวองัคาร(๓) เขา้มาร่วมกบัเสาร์(๗)  จึงท าใหช้ะตาชีวิตของเจา้ชะตาเปล่ียนไป 

 

 

 

 

 ก่อนอ่ืน   ท่านผูอ่้านคงจะยงัจ าไดว้า่   องัคาร(๓) และ เสาร์(๗) เป็นคู่ศตัรูกนั   เจอกนัท่ีไหนเป็น

ไม่ได ้ ตอ้งสู้รบกนัแน่นอน    

 เม่ือองัคาร(๓) และ เสาร์(๗) ทะเลาะกนัอยา่งรุนแรง   ในบา้นหลงัหน่ึงท่ีมีช่ือวา่  กดุมภะ  หรือ  

การเงิน  ทรัพยสิ์น  การครอบครอง  และ ชีวิตครอบครัว  ก็ยอ่มท าใหค้วามหมายต่างๆท่ีเก่ียวกบั กดุมภะ 

ยอ่มเสียไปดว้ย  

 ท่ีร้ายไปกวา่น้ี   ดาวองัคาร(๓) ยงัท าร้ายราศีกนัยอ์ยา่งรุนแรงดว้ย   ท าให้ราศีกนัยท์ั้งราศีเสียหาย

พอสมควร   จึงท าใหแ้มว้า่พุธ(๔)จะแลกเรือนไปอยูใ่นบา้นของคู่มิตร คือ เสาร์(๗)  และร่วมกบัดาวคู่มิตร 

คือ ศุกร์(๖)   ในเม่ือบา้นของพุธ(๔)เองถูกผลกระทบอยา่งรุนแรง   ดาวพุธ(๔) ก็ไม่อาจจะคงความดีของตวั

มนัเองไดค้รบถว้น  

 จากนั้นเรามาดูองัคาร(๓) ส่องแสง 4 ไปท่ี ราศีธนูเรือนของพฤหสั(๕) ภพปุตตะ   ปกติองัคาร(๓)

เป็นมิตรกบัราศีธนู 
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 ปกติ องัคาร(๓)กบัจนัทร์(๒) เป็นคู่มิตรกนั   ไม่มีปัญหา    องัคาร(๓)กบัเกตุ(๙) ก็ไม่ท าร้ายกนั  ภพ

ปุตตะก็ไม่น่าจะมีเร่ืองร้ายอะไร   แต่เน่ืองจาก  เสาร์(๗)ร่วมกบัองัคาร(๓)   เสาร์(๗) จึงแฝงแสงตามองัคาร

(๓)ไปท่ีราศีธนูดว้ย       

เสาร์(๗) มาเจอกบัเกตุ(๙) ซ่ึงเป็นศตัรูร้ายของเสาร์(๗)   ท าใหภ้พปุตตะ เกิดการสั่นสะเทือน  ยิง่ไป

กวา่นั้น  เสาร์(๗)ยงัท าร้ายราศีธนูทั้งราศีอีกดว้ย   ภพปุตตะเจอปัญหาหนกัแลว้ 

เราก็มาดูวา่   พฤหสั(๕) ซ่ึงเป็นเจา้ของบา้นไปอยูท่ี่ไหน   ปรากฏวา่  พฤหสั(๕)ไปอยูท่ี่ราศีตุลย ์  ก็

ไม่ดีอีก    แสดงวา่  พฤหสั(๕)เองก็ตกอยูใ่นฐานะย  ่าแย ่   อาจจะไม่ต่างจากยาจกยากจน  ก็จึงไม่สามารถจะ

ช่วยใหร้าศีธนูเขม้แขง็ข้ึนมาไดเ้ลย   

ภพปุตตะ จึงเสียหายโดยส้ินเชิง 

ภพปุตตะ ก็หมายถึงเร่ือง  ความรักก่อนแต่งงาน  การลงทุนริเร่ิมอะไรใหม่ๆ   เกียรติยศในตวัเอง   

การเส่ียงโชค    และ  ลูก  เม่ือภพปุตตะเสียหาย    เจา้ชะตาก็มีโอกาสท่ีจะเสียหายในเร่ืองเหล่าน้ี 

 

 

 

 

 เม่ือองัคาร(๓)และเสาร์(๗) ส่องแสง 7 ไปท่ีราศีมีน เรือนของพฤหสั(๕)อีกเรือนหน่ึง   ผลกระทบ

ขององัคาร(๓)และเสาร์(๗) ต่อราศีมีน ก็เช่นเดียวกนักบัผลกระทบท่ีมีต่อราศีธนู  ตามกฎของเรือนแฝด  

จนัทร์(๒)และเกตุ(๙) จึงแฝงเรือนมาอยูท่ี่ราศีมีนดว้ย    เพียงแต่ความเสียหายจะเป็นคนละเร่ืองกนั 

 ราศีมีน ก็คือภพ มรณะ   เจา้ชะตาก็อาจจะเจบ็ป่วย  หรือ เกิดอุบติัเหตุกบัเร่ืองท่ีไม่คาดฝันได ้  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ในขณะท่ีดูดวงชะตา   ดาวมฤตย(ู๐)ไดจ้รมารออยูท่ี่ราศีมีนแลว้   เตรียมตวัท่ีจะเกิดเร่ือง

ท่ีไม่คาดฝันอยา่งฉบัพลนัทนัด่วนได ้

 องัคาร(๓)ส่งแสง 8 ไปท่ีราศีเมษ ซ่ึงแน่นอนวา่  เสาร์(๗) ก็ตามไปดว้ย 

 ดูท่ีราศีเมษ  จะเห็นวา่   ดาวเกตุ(๙)เดิมท่ีราศีธนู  จะส่องแสง 5 ไปท่ีราศีเมษ  โดยมีจนัทร์(๒)แฝง

แสงตามมาดว้ย   เพราะฉะนั้น  ในราศีเมษก็จะมีจนัทร์(๒) และ เกตุ(๙)มารออยูแ่ลว้     

ดงันั้น   ในราศีเมษจึงมีทั้งดาวเกตุ(๙)เดิม และ ดาวเกตุ(๙)จร มารออยู ่ 
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เม่ือเสาร์(๗)เดิม และ องัคาร(๓)เดิม ส่องแสงเขา้มาท่ีราศีเมษ     เสาร์(๗) ก็จะปะทะกบั ดาวเกตุ(๙) 

คู่ศตัรู   เสาร์(๗)จะปะทะกบัจนัทร์(๒)  และเสาร์(๗) ก็ยงัปะทะกบัองัคาร(๓)ดว้ย 

ท าใหร้าศีเมษ  ซ่ึงเป็นภพศุภะ สะเทือนไปดว้ย  

ผสมโรงดว้ย เสาร์(๗)และราหู(๘) จรท่ีลอยเขา้มาท่ีราศีตุลย ์   ส่องแสง 7 เขา้มาท่ีราศีเมษ  อีลุ๊บ

ตุบตับ๊ กนัใหญ่   ภพศุภะก็วุน่วายไปหมด 

ภพศุภะ หมายถึง   ชีวติหลงัแต่งงาน   ครรลองชีวิตท่ีถูกตอ้ง   ช่ือเสียงเกียรติยศศกัด์ิศรี  และ  ผูใ้ห้

การสนบัสนุน  

 

 

 

 

ท่านผูอ่้านอาจจะสงสัยวา่   แลว้เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่   เร่ืองร้ายๆเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนตอนไหน   วชิา

โหราศาสตร์ภารตะ จะมีวธีิการดูวา่    ในดวงชะตาของคนๆหน่ึง   ดาวอะไรจะท างานเม่ือไหร่  และจะ

ท างานไปอีกนานก่ีปีก่ีเดือน  

วชิาน้ีเรียกวา่  วมิโสตรีทศา         

บงัเอิญผมมีโอกาสพยากรณ์ดวงชะตาน้ีหลงัจากท่ีดาวองัคาร(๓) ท างานไดส้ัก 2-3 วนั    

ส่ิงแรกท่ีเห็นก็คือ  ภพกดุมภะ ของเจา้ชะตาเสียหายมาก  จะท าใหเ้จา้ชะตาตอ้งใชจ่้ายมากมาย    แต่

ท่ีเสียหายมากกวา่นั้นก็คือ  ราศีเมษ ซ่ึงเป็นภพศุภะของเจา้ชะตา   เพราะมีดาวคู่ศตัรูรุมกระหน ่าซ ้ าเติมกนั

หลายดวง  

ภพศุภะ  หมายถึง   ชีวิตหลงัแต่งงาน   ครรลองชีวติท่ีถูกตอ้ง   ช่ือเสียงเกียรติยศศกัด์ิศรี  และ  ผูใ้ห้

การสนบัสนุน  

ปรากฏวา่   เจา้ชะตาทะเลาะกบัสามีท่ีแต่งงานกนัไดไ้ม่ก่ีปี   ถึงขั้นลงมือลงไมก้นั  พกช ้าด าเขียว    

กรรไกรแทงเขา้ท่ีมือของเจา้ชะตาตอ้งเยบ็ 20 กวา่เขม็   หลงัจากนั้น   ทั้งสองสามีภรรยาก็ตกลงวา่จะหยา่กนั    

เพราะสามีก็แอบไปมีก๊ิกคนใหม่   
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แน่นอนวา่   ลูกของเจา้ชะตาก็จะมีปัญหาตามมา   เพราะเด็กไดรั้บความกระทบกระเทือนทางจิตใจ  

แมว้า่   ขณะน้ีลูกจะอายยุงันอ้ย   แต่ดูจากรูปชะตาแลว้   ในภพปุตตะท่ีหวัน่ไหวขนาดน้ี    ลูกๆคงจะมี

ปัญหา หรือ มีปมดอ้ยแน่นอน 

น่ีคือ การท านายดวงชะตาโดยการอ่านทางภพเรือน   ซ่ึงเป็นวธีิการของวชิาโหราศาสตร์ภารตะ    

แต่เป็นการดูอยา่งหยาบๆท่ีสุด    เพื่อวา่  แมว้า่ท่านท่ีไม่ไดศึ้กษาวชิาโหราศาสตร์มาก่อนเลย   ก็ยงัจะพอ

เขา้ใจได ้

ตอนหนา้ผมจะพูดถึงการท านายดวงชะตาโดยผา่นทางการะกะ 


