
โหราศาสตร์ภารตะ 22  

การอ่านดวงชะตา (4)  

โดย    เสรษฐวทิย ์ ชีรวินิจ  

 ก่อนท่ีจะพูดถึงเร่ืองอ่ืนๆ   ผมขอสาธิตการพยากรณ์ดวงชะตาตามกฎของวชิาโหราศาสตร์ภารตะ    

เพื่อวา่ท่านผูอ่้านท่ีเพิ่งเร่ิมศึกษาจะไดเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึงมากกวา่น้ี  

 ดวงชะตาน้ีเป็นของผูห้ญิง  โดยปกติ  เม่ือดูดวงของผูห้ญิง   เราจะตั้งลคันาเอาไวท่ี้จนัทร์(๒) อีก

ดวงหน่ึงดว้ย   เพื่อพิจารณาเร่ืองราวของเจา้ชะตา     

 

 

 

 

 

 การพิจารณาดวงชะตาดวงน้ี   ผมจะช้ีใหเ้ห็นวา่   ในวชิาโหราศาสตร์ภารตะ   ไม่วา่จะพิจารณาดว้ย

ลคันา  หรือ  ดว้ยจนัทร์(๒)   เร่ืองราวชีวติของเจา้ชะตาอนัเป็นผลลพัทจ์ากดวงดาว  จะตอ้งไม่ต่างกนั 

 ลคันาอยูร่าศีมงักร ตน้ธาตุดิน เรือนของเสาร์(๗)  เจา้ชะตาก็จะตอ้งมีลกัษณะของความเป็นเสาร์(๗)

ผสมอยู ่  คือ  อาจจะน่ิงเงียบ   หรือ เป็นผูห้ญิงแบบพลดัพราก  หรือ อาจจะมีทุกข ์   นอกจากน้ี   เสาร์(๗) ซ่ึง

เป็นตนุลคัน์ ก็ยงัเป็นเกณฑก์บัจนัทร์(๒) และ ส่งแสงถึง อาทิตย(์๑) อีกดว้ย  

 ท าใหเ้จา้ชะตาเป็นคนท่ีมีความสันโดษ  หรือ ความเป็นส่วนตวัสูงมาก   เพราะ จนัทร์(๒) คือ กา

ระกะของ  จิตใจ   และ อาทิตย(์๑) เป็นการะกะของ  สังขาร  หรือ ผูช้าย  หรือ พ่อ   

 พิจารณาเร่ืองความรักของเจา้ชะตา   ก็ตอ้งพิจารณาท่ีภพปัตนิ และ เจา้ภพปัตนิเสียก่อน  

 ภพปัตนิ คือราศีกรกฎ เจา้เรือนคือ จนัทร์(๒)   ดาวจนัทร์(๒)ถูกเสาร์(๗)ส่องแสง 10 มาท าร้าย  และ 

ถูกเกตุ(๙)ส่องแสง 5 มาท าร้ายซ ้ าอีก    เจา้ภพปัตนิจึงค่อนขา้งจะบอบช ้ามาก 
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 ผสมผสานกบัความหมายของ   การท่ีเสาร์(๗) ถึง จนัทร์(๒)  ท่ีแปลวา่  ใจสงบ  ใจเป็นทุกข ์  และ 

เสาร์(๗) ท าร้ายอาทิตย(์๑)  ท่ีแปลความหมายวา่  การพลดัพรากจากบุคคลเพศชาย   หรือ  สังขารท่ีพลดั

พราก  

 จนัทร์(๒) เจา้ภพปัตนิ  ไปอยูร่าศีกรกฎ ภพอริของลคันา   อ่านตามภพเรือนก็ไดว้า่  ปัตนิ-อริ   

แปลวา่  ไม่ค่อยลงรอยกบัคู่ครอง   หรือ  เป็นศตัรูกบัคู่  

 ศุกร์(๖) ซ่ึงเป็นการะกะ ในเร่ืองความรัก  ก็ถูกการะกะ เกณฑข์องเสาร์(๗)   ๗+๖  มีความหมายวา่  

ผดิหวงัในเร่ืองความรัก  

 ตรวจสอบอีกคร้ังจากดารพิจารณาท่ีดาวจนัทร์(๒)   ภพปัตนิของจนัทร์(๒) ก็คือ ราศีธนู เรือนของ

พฤหสั(๕)  ซ่ึงมีดาวศุกร์(๖)เขา้มาท าร้าย    ภพปัตนิสะเทือน 

 ดาวศุกร์(๖) จรเขา้มาท่ีภพปัตนิ    น่าจะดีเพราะศุกร์(๖)เพญ็  หรือ มีแสง    แต่การท่ีศุกร์(๖) โดยแสง

ของเสาร์(๗)   ศุกร์(๖) ก็อ่อนความดีลง   นอกจากน้ี   เสาร์(๗) เองก็ท าร้ายราศีธนูดว้ย   ท าให้ภพปัตนิของ

จนัทร์(๒) มีปัญหาแน่นอน   

 ผสมผสานหลายๆเร่ืองรวมกนั   จึงน่าจะยนืยนัไดว้า่   ความรักของเจา้ชะตาน่าจะมีปัญหา  

 

 

 

 

 

 อนัท่ีจริง   หากพิจารณาจากภพเกณฑ ์ คือ ภพ 1-4-7-10  จากลคันา  ท่ีเป็นเคร่ืองหมายกากะบาด   

ชีวติของเจา้ชะตาก็ไม่ค่อยตอ้งต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมากมายอยูแ่ลว้     แต่ถา้ถามวา่   แลว้เจา้ชะตาจะมี

ทรัพยสิ์น  หรือ มีเงินทองหรือไม่ 

 ผมก็ขอน าท่านผูอ่้านมาดูท่ีภพตรีโกณกรรมาชีพ   คือ ภพ 2 –  6- 10  จากลคันา   ก็คือ ราศีกุมภ-์ราศี

เมถุนและราศี ตุลย ์   ทั้ง 3 ราศีน้ีเป็นราศีวรรณะมาร    ยกเวน้เพียงดาวจนัทร์(๒) ท่ีเป็นดาวในวรรณะเทพ ท่ี

เขา้มาขดัวงจรของตรีโกณกรรมาชีพ    แต่ดาวจนัทร์(๒) ก็ไม่ท าร้ายราศีเมถุน   ราศีเมถุนไม่เสีย 

 

๔๐ทศม 

   ล ั 

 

๙ 

 

         ๒ 

     ๓๕๘ 

 ๗พ 

๖ 

 ๑น 

ราศ ี



 ท าใหว้งจรตรีโกณดงักล่าวไม่สามารถขบัเคล่ือนไปไดดี้   ตรีโกณกรรมาชีพยอ่มไม่แสดงผมท่ีดีต่อ

เจา้ชะตา ในเร่ืองการเงิน – ลูกนอ้งบริวาร และ  อาชีพการงาน  

 ซ ้ าในราศีกุมภ ์ เรือนของเสาร์(๗) ก็มีดาวเกตุ(๙)ซ่ึงเป็นคู่ศตัรูเขา้มาสถิต  ดาวเกตุ(๙)จะท าร้ายราศี

กุมภ ์ภพกดุมภะของเจา้ชะตา     และดาวเกตุ(๙) ยงัส่องแสง 5 ไปท่ีราศีเมถุน  ภพอริของลคันา   

 เกตุ(๙)ท าร้ายจนัทร์(๒) เพราะเป็นศตัรูกนั   ท าใหภ้พอริ สะเทือน   ซ ้ าดาวพุธ(๔) ซ่ึงเป็นเจา้ภพอริ 

ท่ีไปอยูร่าศีตุลย ์ เรือนของดาวศุกร์(๖)  ซ่ึงดาวศุกร์(๖) ก็ไม่เขม้แขง็เพราะไปอยูเ่รือนของพฤหสั(๕)    ยอ่ม

ท าใหภ้พอริ  อ่อนแอตามไปดว้ย 

 หากเจา้ชะตา จะท างานแบบมีลูกนอ้ง   ก็อาจจะมีปัญหากบัลูกนอ้งได ้    

 เม่ือภพกดุมภะ  มีปัญหา   เงินก็มีปัญหา   ภพอริมีปัญหา  ลูกนอ้งก็มีปัญหา   ก็ท  าใหภ้พกมัมะ มี

ปัญหาตามไปดว้ย    ดงันั้น  เจา้ชะตาจึงไม่ควรลงทุนท าธุรกิจของตวัเอง    น่าจะเป็นลูกจา้งกินเงินเดือนจะ

ดีกวา่  

 ซ่ึงเม่ือดูจากภพเกณฑ ์ 1-4-7-10  จากลคันาแลว้    ภพกมัมะ หรือ  ราศีตุลย ์ ของเจา้ชะตาก็ดูเหมือน

ไม่มีแรงกดดนัอะไรมากมายเลยดว้ยซ ้ า  เรียกวา่ท างานไปแบบชิวๆ    

 

 

 

 

 

 ถา้จะดูเร่ืองพี่นอ้ง  หรือ สังคม ของเจา้ชะตา   ก็ตอ้งดูท่ีภพสหสัชะ  คือ ราศีมีน เรือนของพฤหสั(๕)  

 จะเห็นวา่   ภพสหสัชะ  ไดรั้บแสงจากองัคาร(๓)ท่ีอยูใ่นราศีสิงห์ส่องแสง 8 มาท่ีราศีมนั  แสงของ

องัคาร(๓)ยอ่มก่อให้เกิดผลดีต่อราศีมีน   เพราะเป็นเรือนของคู่มิตร ซ ้ ายงัมีพฤหสั(๕)ท่ีแฝงแสงตามเขา้มาท่ี

ราศีมีนอีก  

 ราศีมีนเป็นเรือนของพฤหสั(๕) เม่ือไดรั้บแสงของพฤหสั(๕) ก็ยอ่มเขม้แขง็   และ มีคู่มิตรคือ 

องัคาร(๓) เขา้มาดว้ย   
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 แต่ปัญหาก็คือ   มีราหู(๘)ท่ีแฝงแสงขององัคาร(๓)ตามเขา้มาอีก    ราหู(๘)ไม่ท าร้ายราศีมีน และไม่

ท าร้ายพฤหสั(๕)    แต่ราหู(๘) เป็นศตัรูกบัองัคาร(๓)   ก็ท  าให ้องัคาร(๓)ตอ้งรบกบัราหู(๘)    ดีท่ีมีพฤหสั

(๕)อยูด่ว้ย   ท าใหร้าหู(๘)สงบลงไปได ้

 เรียกวา่  พฤหสั(๕)  อบรมราหู(๘)     

แต่เสาร์(๗)ท่ีอยูใ่นราศีกนัย ์ ซ่ึงเล็งกบัราศีมีน   เสาร์(๗) จึงส่องแสงเขา้มาท่ีราศีมีนเตม็ๆ   ราศีมีนท่ี

มีองัคาร(๓) คู่ศตัรูของเสาร์(๗) รออยูแ่ลว้   เสาร์(๗)ยอ่มตอ้งปะทะกบัองัคาร(๓)แน่นอน   ภพสหสัชะเร่ิม

สะเทือน  

นอกจากน้ี   เสาร์(๗) ยงัท าร้ายราศีมีน   ท าใหภ้พสหสัชะ  หวัน่ไหวอยา่งแน่นอน 

สังคมของเจา้ชะตาไม่ค่อยดีนกั   และพี่นอ้งของเจา้ชะตาแมว้า่จะดี   แต่ก็ค่อนขา้งจะห่างเหิน  ไม่

ค่อยไดติ้ดต่อกนันกั  

เราตรวจสอบอีกคร้ังดว้ยการดูท่ีดาวจนัทร์(๒)   

 

 

 

 

 

 ภพสหสัชะ ของดาวจนัทร์(๒) ก็คือ ราศีสิงห์  เรือนของอาทิตย(์๑)   อาทิตย(์๑) สลบัเรือนเกษตรกบั

องัคาร(๓) ท่ีมาจากราศีพิจิก   เป็นการสลบัเรือนระหวา่ง  ดาววรรณะเทพ  กบั ดาววรรณะเทพ  และท่ีส าคญั

ก็คือ  ทั้งคู่เป็นดาวคู่มิตรกนั   ยอ่มใหผ้ลดี   ท าใหร้าศีกนัย ์และ ราศีพิจิก  มีพื้นฐานท่ีเขม้แขง็ 

 ราศีกนัย ์คือภพสหสัชะ ของจนัทร์(๒)  ส่วนราศีพิจิก คือภพอริของ จนัทร์(๑)   

 แต่การท่ีภพสหสัชะของจนัทร์(๒) มีราหู(๘)เขา้มาร่วมกบัองัคาร(๓)   ยอ่มท าใหภ้พสหสัชะ

สะเทือน    ดีแต่วา่ไดพ้ฤหสั(๕) คอยหา้มปราบไว ้ และคอยสยบราหู(๘)เอาไว ้   

 จึงท าใหพ้ี่นอ้งของเจา้ชะตา น่าจะดี  แต่ไม่ค่อยสนิทสนม หรือ  ติดต่อกนันกั    
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 จะเห็นวา่  พื้นฐานของภพสหสัชะของจนัทร์(๒) มีความเขม้แขง็จากการสลบัเรือนเกษตร   และ 

ภพสหสัชะของลคันา ก็คือ ราศีมีน  มีความเขม้แขง็จากการท่ีพฤหสั(๕)ส่องแสงเขา้ไปท่ีเรือนของตวัเอง   

และมีคู่มิตรเขา้ไปร่วม 

 แต่ภพสหสัชะ ของลคันา ก็ถูกราหู(๘)และ เสาร์(๗) เขา้ไปสร้างความป่ันป่วน   ท าให้ภพสหสัชะ มี

ความสั่นสะเทือน   ท าใหเ้กิดผลในทางร้ายข้ึนบา้ง  ตามท่ีผมไดเ้ล่าไปขา้งตน้  

 เม่ือพิจารณาเร่ืองการเงิน  จากดาวจนัทร์(๒)   เราก็ดูจากภพตรีโกณกรรมาชีพเป็นหลกั   

 

 

 

 

 

 จะเห็นวา่   ในภพตรีโกณกรรมาชีพ  มีดาวสถิตเพียงดวงเดียว คือ อาทิตย(์๑)ในราศีพิจิก  ภพอริ ซ่ึง

หมายถึง  ลูกนอ้ง บริวาร  ซ่ึงไม่เสีย   ดูแลว้น่าจะดี     

แต่ท าไมเวลาผมดูภพอริจากลคันา   ผมจึงวา่ภพอริ เสีย   ท่านผูอ่้านอาจจะถามได ้

เราก็ตอ้งพิจารณาดาวให้รอบดา้น   ก่อนอ่ืน   เสาร์(๗)ส่องแสง 3 ไปท่ีราศีพิจิก   ยอ่มท าร้ายราศีพิ

จิก และ อาทิตย(์๑)อยูแ่ลว้    ภพอริสะเทือนเป็นจุดแรก  

เม่ืออาทิตย(์๑) อยูร่าศีพิจิก   ดาวทุกดวงท่ีอยูใ่นราศีสิงห์  เรือนของอาทิตย(์๑)  ก็ยอ่มแฝงเรือน

ตามมาหาอาทิตย(์๑)ท่ีอยูใ่นราศีพิจิกได ้   ท าให้ราศีพิจิกมีดาวองัคาร(๓)พฤหสั(๕)และราหู(๘)  เขา้มาร่วม

ดว้ย 

เสาร์(๗)เป็นศตัรูกบัอาทิตย(์๑) และองัคาร(๓)  ,  ราหู(๘)เป็นศตัรูกบั อาทิตย(์๑) และ องัคาร(๓)   

อาจจะมีก็เพียงแต่พฤหสั(๕)ท่ีค่อนขา้งจะเป็นกลาง   

แต่ไม่วา่อยา่งไรก็ตาม   ราศีพิจิก  ภพอริของจนัทร์(๒)  ก็สะเทือนแน่นอน   เร่ืองลูกนอ้งบริวารและ

สัตวเ์ล้ียงไม่ดีแลว้   

ส่วนภพกมัมะของจนัทร์(๒)  ก็คือ ภพราศีมีน  ซ่ึงเป็นภพสหสัชะของลคันา ท่ีผมไดบ้รรยายไปแลว้

วา่   เสียหายอยา่งไร   
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มาถึงเร่ืองการเงิน คือ ภพกดุมภะ ราศีกรกฎ    เจา้เรือนคือ จนัทร์(๒)  

อยา่งท่ีผมไดเ้รียนไปแลว้   วา่จนัทร์(๒) ถูกท าร้ายทั้งจากเสาร์(๗) และ เกตุ(๙)  เรียกวา่โดนทั้งซา้ย 

ทั้งขวา   จนัทร์(๒) ยอ่มจะเป๋แน่นอน  

จนัทร์(๒) เป็นเจา้ภพกดุมภะ   เร่ืองการเงิน  การครองครอง  และ ครอบครัว   เร่ืองเหล่าน้ีจะดีได้

อยา่งไร 

เห็นมั้ยครับ   วา่วชิาโหราศาสตร์ภารตะ   ไม่วา่จะมองจากมุมไหน   ก็อธิบายความเป็นไปของดวง

ชะตาไดห้มด  และไปในแนวทางเดียวกนั      


