
โหราศาสตร์ภารตะ 21 

การอ่านดวงชะตา (3) 

อ่านดวงชะตาโดยผ่านทางการะกะ 

โดย    เสรษฐวทิย ์ ชีรวินิจ 

 การท านายดวงชะตาตามแบบของวชิาโหราศาสตร์ภารตะนั้น   นอกจากจะใชว้ธีิการพยากรณ์ดวง

ชะตาโดยผา่นทางภพเรือนแลว้   ยงัจะตอ้งผสมผสานกบั  การท านายดวงชะตาโดยผา่นทางการะกะดาวอีก

ดว้ย 

 การพยากรณ์ดวงชะตาโดยผา่นทางภพเรือนนั้น   ผมไดเ้ล่าใหฟั้งไปในตอนท่ีแลว้    ตอนน้ีเราจะมา

วา่กนัถึงเร่ือง  การะกะดาว  

 ค าวา่ การะกะ ในต าราโหราศาสตร์ฮินดู หรือ โหราศาสตร์ภารตะ เขียนเป็นภาษาองักฤษวา่ 

KARAKA  แปลวา่  ตวัแทน  หรือ แทนความหมาย  ซ่ึงเป็นหลกัวชิาท่ีถูกน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง  และ  

ลึกซ้ึง  

 ยกตวัอยา่งแบบง่ายๆ   อาทิตย(์๑)  แทน  ตวัตนเจา้ชะตา   สังขาร  บิดา   และ  ดวงตาขวา   ,  จนัทร์

(๒) แทน  จิตใจ   ,   แม่    และ  ดวงตาซา้ย   

 องัคาร(๓)  แทน  ความกลา้หาญ  และ  นอ้งชาย  ,  พุธ(๔)  แทน  การพูด   , พฤหสั(๕)  แทน  

ความสุขสบาย  โชคดี    , ศุกร์(๖)  แทน  ความรัก   , เสาร์(๗) แทน  ทุกข ์ โทษ  โชคร้าย 

 อนัท่ีจริง  การะกะความหมายของดาวยงัมีมากกวา่น้ี   แต่คิดวา่  ส าหรับการเขียนบทความของผม

คงจะไม่ลงลึกไปขนาดนั้น   เก็บเอาไวใ้หส้ าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาวชิาโหราศาสตร์ภารตะอยา่งจริงจงัจะดีกวา่    

 นอกจากน้ี    ดาวต่างๆก็ยงัมีความหมายในทางราศีจกัรดว้ย  ในฐานะเจา้ภพเรือน   เช่น  ถา้ลคันาอยู่

ราศีเมษ   องัคาร(๓) ก็จะเป็น ตนุลคันา  และ ศุกร์(๖) ก็จะเป็นเจา้ภพปัตนิ   และ เสาร์(๗)จะเป็นเจา้ภพกมัมะ 
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 วชิาโหราศาสตร์ภารตะ  ยงัมีความหมายของดาวท่ีเก่ียวขอ้งกบัภพเรือนในอีกมิติหน่ึง   เพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการท านายดวงชะตาใหผ้ดิพลาดนอ้ยท่ีสุด  

 หลกัการตรงน้ีเรียกวา่   การะกะดาวแทนภพ 

 

 

 

 

 

 

จะเห็นวา่   การะกะของแต่ละภพเรือนจะมีจ านวนไม่เท่ากนั   และ ดาวแต่ละดวง ท่ีเป็นการะกะดาว

แทนภพ  ก็จะมีค าแปล  หรือ  ความหมายของตวัเองแตกต่างกนัไป ทั้งๆท่ีเป็นการะกะดาวแทนภพๆเดียวกนั

ก็ตาม  

การะกะดาวแทนภพท่ีวา่น้ี  มีลกัษณะเหมือน “เจา้เรือนเงา”    หากเราจะดูความหมายอะไร   ก็ให้

เอาดาวนั้นเขา้ไปจบัในภพท่ีดาวนั้นๆเป็น เจา้เรือนเงา   เช่น   

ในภพลคันา หรือ  ตนุ   อาทิตย(์๑)   แปลวา่  ร่างกาย   ผูช้าย    จนัทร์(๒)  แปลวา่  จิตใจ   ผูห้ญิง   

ภพกดุมภะ  ดาวพุธ(๔)  แปลวา่   ค  าพูด  วาจา  , พฤหสั(๕)  แปลวา่  ทรัพย ์  การเงิน  ธนงั  ,  ศุกร์

(๖)  แปลวา่   อาหาร  การกิน    

ภพสหสัชะ  ดาวพุธ(๔)  แปลวา่   การติดต่อส่ือสาร  การสังคม การเดินทางใกล้ๆ   การเคล่ือนไหว   

เอกสารสัญญา    สมุด  ดินสอ  ปากกา   ส่วน  องัคาร(๓)   แปลวา่   ความกลา้หาญ   พี่นอ้งร่วมสายโลหิต    

ภพพนัธุ  จนัทร์(๒)  แปลวา่  แม่   ความสุขในจิตใจ   ครอบครัว  ,  พุธ(๔)    แปลวา่   การศึกษา   

วชิาการ  ความรู้   ,  ศุกร์(๖)   แปลวา่   ยานพาหนะ   สวนครัว   

ภพปุตตะ  พฤหสั(๕)   แปลวา่  ความสุข  ลูกหลาน  โชคลาภ(ไดจ้ากตวัเอง) เกียรติยศ (ตวัเองท าเอง 

จึงหมายถึงการศึกษา)    

ภพอริ  องัคาร(๓)  แปลวา่   การต่อสู้   เอาชนะ  กีฬา  ลูกนอ้ง   ลูกจา้ง   งานรับใช ้ บริการ , เสาร์

(๗)   แปลวา่    อุปสรรค  ความล าบาก   หน้ีสิน   โรคภยัไขเ้จบ็   
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ภพปัตนิ  ศุกร์(๖)  แปลวา่   ความรัก   เซ็กส์    สามีภรรยา  การแต่งงาน  ,  องัคาร(๓)   แปลวา่   ศตัรู

เปิดเผย   อวยัวะเพศ   

ภพมรณะ  เสาร์(๗)  แปลวา่   ความตาย   การพลดัพราก   

ภพศุภะ อาทิตย(์๑) แปลวา่   บิดา  เกียรติยศ   ช่ือเสียง (คนอ่ืนมอบให)้  , พฤหสั(๕)  แปลวา่   การ

นบัถือศาสนา  โชค  ความดี   การเดินทางไกล   

ภพกมัมะ   อาทิตย(์๑)  แปลวา่  เจา้นาย   เกียรติยศประจ าตวั(EGO) , ดาวพุธ(๔)   แปลวา่   ธุรกิจ   

ความเคล่ือนไหวทางความคิด , พฤหสั(๕)  แปลวา่   กรรมดี  ความพอใจ  , เสาร์(๗)  แปลวา่  กรรมชัว่  

ล าบาก (หมายถึง  ความผกูพนั ความเป็นห่วง)    

ภพลาภะ  พฤหสั(๕)  แปลวา่  โชคลาภ  (ไดจ้ากผูอ่ื้น)  

ภพวนิาสน์  เสาร์(๗) แปลวา่   กรรมชัว่   การพลดัพราก   คดีความ   ความทุกขต่์างๆ   ความตาย   

เกตุ(๙)  แปลวา่  ศตัรูลบั   ปีศาจ  วญิญาณชัว่ร้าย  

 ผมขอยกตวัอยา่งดวงชะตาท่ีสาธิตในตอนท่ีแลว้ครับ  

 

 

 

 

 

 ลคันาอยูร่าศีสิงห์   ตนุลคัน์คือ อาทิตย(์๑) และ ในความหมายของ การะกะดาวแทนภพ ก็หมายถึง  

สังขารของเจา้ชะตาดว้ย  ไปอยูร่าศีกุมภ ์ เรือนของเสาร์(๗) ซ่ึงเป็นศตัรู  ท าใหชี้วติเจา้ชะตามีอุปสรรค  ท่ี

ตอ้งต่อสู้พอสมควร  

อาทิตย(์๑) ซ่ึงเป็นตนุลคัน์  ท าร้ายราศีกุมภซ่ึ์งเป็น ภพปัตนิของลคันา พอสมควร ท าให ้ชีวติคู่  การ

ครองเรือนน่าจะสะเทือน   

 โดยเฉพาะ  สะเทือนจากตวัเจา้ชะตาเอง  
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 ตามดูดาวเสาร์(๗) ซ่ึงเป็นเจา้เรือนปัตนิ   ปรากฏวา่ไปอยูร่าศีกนัย ์ เรือนของพุธ(๔) คู่มิตร    เสาร์

(๗)น่าจะมีสถานะท่ีดีเม่ืออยูใ่นราศีกนัย ์ก็ตามดูวา่พุธ(๔)ไปอยูท่ี่ไหน   ปรากฏวา่   พุธ(๔) แลกเรือนเกษตร

กบัเสาร์(๗)จากราศีมงักร ซ่ึงเป็นคู่มิตร   ก็น่าจะดี  

 เสาร์(๗) ก็อยูใ่นสถานะท่ีดี    ถา้ไม่บงัเอิญมีองัคาร(๓) ซ่ึงเป็นคู่ศตัรูเขา้มาร่วมดว้ย   ท าใหเ้สาร์(๗) 

ซ่ึงเป็นเจา้ภพปัตนิ  สะเทือนซ ้ าสอง   ช้ีหมายวา่   เร่ือง คู่ครอง  ชดัจะไม่ค่อยราบร่ืนแลว้  

 ถา้ดูเร่ืองคู่ครองของผูห้ญิง   ก็ตอ้งดูท่ีเรือนปัตนิของดาวจนัทร์(๒)ดว้ย   จนัทร์(๒) หมายถึง  ตนุ

ของเจา้ชะตาเพศหญิง  ตามความหมายของการะกะดาวแทนภพของภพตนุ   

 จนัทร์(๒)อยูร่าศีธนู เรือนของพฤหสั(๕)คู่มิตร   ก็น่าจะดี    แต่พฤหสั(๕)ไปอยูใ่นราศีตุลย ์ เรือน

ของศุกร์(๖) ซ่ึงเป็นคู่ศตัรู   ท าใหค้วามเขม้แขง็ของพฤหสั(๕) มีนอ้ย    จนัทร์(๒) จึงไม่เขม้แขง็ตามไปดว้ย 

 จะเห็นวา่  การะกะดาวแทนตนุของเจา้ชะตาท่ีเป็นหญิง  ไม่เขม้แขง็   ยิง่มีดาวเกตุ(๙) ซ่ึงเป็นคู่ศตัรู

ของจนัทร์(๒)เขา้มาร่วมดว้ย    การะกะของตนุเจอคู่ศตัรู   ท าใหเ้จา้ชะตาจะตอ้งต่อสู้พอสมควร    

 และการท่ีราหู(๘)เล็งจนัทร์(๒)   ก็ไม่ค่อยเป็นผลดีต่อจนัทร์(๒)ดว้ย   

 

 

 

 

 

 เม่ือพิจารณาตั้งตนุท่ีจนัทร์(๒)   จะเห็นวา่  ดาวท่ีอยูใ่นภพเกณฑระ คือ ภพ 1-4-7-10 ของจนัทร์(๒)

นั้นมี ราหู(๘) เสาร์(๗) และ องัคาร(๓) ซ่ึงลว้นเป็นดาวบาปเคราะห์เป็นเกณฑ ์   บ่งบอกวา่   เจา้ชะตาจะตอ้ง

ต่อสู้ชีวติ  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการงาน  บา้น  คู่ครอง   

 เสาร์(๗)  ซ่ึงเป็นการะกะของโทษ  ทุกข ์  การพลดัพราก  ส่งเกณฑ ์10 เขา้หา ราศีเมถุนท่ีมีราหู(๘)

สถิตอยู ่   ราศีเมถุน ก็คือ ภพปัตนิของ จนัทร์(๒)    ช้ีหมายถึง  ความสั่นไหวของภพปัตนิแลว้ 

 แต่ล าพงัเสาร์(๗)อยา่งเดียวก็ไม่สู้จะเสียหายเท่าไหร่    เพราะเสาร์(๗) และ ราหู(๘)เป็นคู่มิตรกนั   

และราหู(๘) ก็อยูเ่รือนของพุธ(๔) คู่มิตรอีก    แต่ปัญหาก็คือ   องัคาร(๓) ซ่ึงร่วมกบัเสาร์(๗)ในราศีกนัย ์ ก็

แฝงแสงตามมาท่ีราศีเมถุนดว้ย   
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 องัคาร(๓)เป็นศตัรูกบัเสาร์(๗)และราหู(๘)    ไม่วา่จะอยูใ่นบา้นของใคร   ดาวทั้ง 3 ดวงน้ีก็จะตอ้ง

รบกนัเล๊ะตุม้เป๊ะ    ท าให้ราศีเมถุน สะเทือน   ภพปัตนิของจนัทร์(๒) ก็สะเทือน  

 เร่ืองคู่ครอง  และ ชีวิตคู่  ถูกย  ้าอีกคร้ังวา่   น่าจะมีปัญหา  ซ่ึงก็เกิดผลกบัเจา้ชะตาไปแลว้ตามท่ีผมได้

พูดไปในตอนก่อนหนา้น้ี 

 มาดูดาวองัคาร(๓)ท่ีร่วมกบัเสาร์(๗)ดาวคู่ศตัรู  ในราศีกนัยภ์พ  กดุมภะลคัน์  

 

 

 

 

 

 จะเห็นวา่ราศีกนัย ์ อยูใ่นตรีโกณกรรมาชีพ  คือ ภพ  2-6-10  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเงิน(ภพ 2)   

ลูกนอ้งบริวาร(ภพ 6)   และ  อาชีพการงาน (ภพ 10 )  ภพต่างๆเหล่าน้ี   หากหนุนเน่ืองกนัไปเป็นวงรอบ  จะ

ใหค้วามดีกบัเจา้ชะตามาก  

 ในตรีโกณกรรมาชีพน้ี   หากไม่มีองัคาร(๓)เขา้มาอยูใ่นราศีกนัย ์    จะท าให้ตรีโกณกรรมาชีพน้ี

หมุนไดค้ล่องตวัมาก   เพราะเป็นราศีวรรณะมาร   และ  ดาวพุธ(๔)ศุกร์(๖) และเสาร์(๗) ก็เป็นดาวใน

วรรณะมารดว้ย  

 แต่เม่ือมีองัคาร(๓)เขา้ร่วมดว้ย   องัคาร(๓)เป็นดาวในวรรณะเทพ  และท่ีส าคญัก็คือ  เป็นศตัรูกบั

เสาร์(๗)   จึงท าให้ตรีโกณกรรมาชีพ มีความติดขดั    การงานก็เลยไม่ค่อยดี 

 พิจารณาท่ีองัคาร(๓)ร่วมกบัเสาร์(๗)ในราศีกนัย ์  จะท าใหเ้จา้ชะตาท างานท่ีไหนไม่ค่อยไดน้าน   

มกัจะเปล่ียนงานบ่อยๆ   ท าใหก้ารหนุนเน่ืองต่อภพขา้งหนา้ คือ ภพท่ี 6 ภพอริ หมายถึง ลูกนอ้งบริวาร  ก็ไม่

ค่อยดี    เพราะองัคาร(๓)เขา้ไปท าใหภ้พอริป่ันป่วน  และลามไปถึงภพท่ี 10 ดว้ย  

 การเงินของเจา้ชะตา  ก็คือ ภพท่ี 2 ราศีกนัย ์ก็ไม่ดี  และ ราศีกนัย ์ก็เป็นภพกมัมะ ของจนัทร์(๒)ดว้ย   

ย  ้าอีกคร้ังวา่   เจา้ชะตาจะตอ้งเปล่ียนงานบ่อยๆ  

 จากนั้นเรามาดูการะกะของดาวองัคาร(๓) ท่ีหมายถึง  พี่นอ้ง  
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     2 ล ั

๓๗พ ั

๒น๙ 

 

ราศ ี



 องัคาร(๓) มาอยูร่่วมกบัเสาร์(๗) คู่ศตัรู   ก็น่าจะหมายความวา่   เจา้ชะตาอาจไม่ค่อยมีความผกูพนั 

หรือ ความสัมพนัธ์กบัพี่นอ้งเท่าไหร่นกั  


