
โหราศาสตร์ภารตะ 25 

ปัญจมหาบุรุษโยค (2)  

โดย     เสรษฐวทิย ์ ชีรวินิจ 

 บทความตอนท่ีแลว้   ผมไดพู้ดถึง ปัญจมหาบุรุษโยค  คือโยคท่ีเกิดข้ึนจากดาว 5 ดวงคือ  ดาว

องัคาร(๓)  ดาวพุธ(๔) ดาวพฤหสั(๕)  ดาวศุกร์(๖)  และ ดาวเสาร์(๗)   จนกระทัง่มาจบท่ี  “หงัสโยค” หรือ 

โยคท่ีเกิดจากดาวพฤหสั(๕)   

ในตอนน้ี   ผมขอต่อเร่ืองโยคท่ีเกิดจากดาวพฤหสั(๕)อีกโยคหน่ึง  เพียงแต่ตอ้งมีดาวดวงอ่ืนผสม

เขา้ไปดว้ย   เรียกวา่ 

คชเกสรีโยค(GAJKESARI YOGA) โยคที่เกดิจากดาวพฤหัส(๕) และ จนัทร์(๒)  

 ต าราท่านวา่ไว ้    ผูท่ี้จะได ้ “คชเกสรีโยค”  จะตอ้งมีดาวพฤหสั(๕) เป็นเกณฑก์บั ดาวจนัทร์(๒)  

โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีความเขม้แขง็ เช่น  เป็นอุจจ ์หรือ เป็นเกษตร    แต่หากเป็นอุจจ ์หรือ เป็นเกษตรดว้ย  ก็

จะยิง่ดี 

 และดาวพฤหสั(๕) กบั ดาวจนัทร์(๒) ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งสถิตเป็นเกณฑ ์1-4-7-10  กบัลคันาดว้ย    แต่

ถา้สถิต เป็นเกณฑก์บัลคันาก็จะยิง่ดีข้ึน   ยกตวัอยา่งเช่น   

 

 

 

 

 เช่น   พฤหสั(๕)  กุมกบั จนัทร์(๒)  และลคัน์  จะท าใหไ้ด ้ คชเกสรีโยคท่ีเขม้แขง็    หรือ  
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 เช่น  พฤหสั(๕) สถิตราศีมีน   หากมีจนัทร์(๒)สถิตราศีใดราศีหน่ึง  คือ ราศีเมถุน  , ราศีกนัย ์ หรือ 

ราศีธนู    ก็จะได ้ คชเกสรีโยค  โดยไม่ตอ้งสนใจวา่   ลคันาสถิตราศีใด  

 ดวงชะตาท่ีได ้“คชเกสรีโยค” แลว้  จะส่งผลอยา่งไรต่อเจา้ชะตา  

 ต าราท่านวา่ไว ้   ผูใ้ดได ้ “คชเกสรีโยค”  จะเป็นผูท่ี้มีเมตตากรุณา  สุภาพอ่อนโยน  มีชีวติท่ีดี   มี

การศึกษาสูง  เป็นคนฉลาดเฉลียว   มีจิตใจท่ีเป็นสุข   เป็นผูมี้คุณธรรมน่ายกยอ่ง   และมีความมุ่งมัน่อยา่ง

แรงกลา้ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆท่ีมาขวางทางไปสู่ความส าเร็จ    

ผูท่ี้ได ้ คชเกสรีโยค ในดวงชะตา   ยงัจะเป็นผูมี้ความประพฤติท่ีดี    จะเป็นผูท่ี้กระท าการใดๆให้

เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลงั   เพื่อใหช่ื้อของตวัเองเป็นท่ีจดจ าไปอีกนานเท่านาน   และมกัจะไดรั้บโชคจาก

บุคคลเพศหญิง    บางต ารายงับอกวา่   จะเป็นผูท่ี้มีอายยุนื   ยกตวัอยา่ง   

 

 

 

 

 ดวงชะตาน้ีเป็นของ ครูอาจินต ์ ปัญจพรรค ์  นกัประพนัธ์ช่ือดงัของประเทศไทย  ผลงานของท่าน

ตลอดระยะเวลากวา่  50 ปี เป็นท่ีประจกัษ ์  ท่ีเป็นท่ีรู้จกัส าหรับคนรุ่นน้ีก็คือ  นิยายเร่ือง “เหมืองแร่” ท่ีไดรั้บ

การถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์แลว้     

 ลคันาอยูร่าศีพิจิก ร่วมเสาร์(๗) และเกตุ(๙)   จะเห็นวา่  ท่ีราศีมีนจะมีพฤหสั(๕)ท่ีเป็นเกษตรร่วม

จนัทร์(๒) ซ่ึงเขา้ต าราวา่ได ้ คชเกสรีโยค  และ พฤหสั(๕)มีความเขม้แขง็   

 ครูอาจินต ์ปัญจพรรค ์ เป็นคนสุภาพอ่อนโยน   มีความเมตตากรุณามาก  โดยเฉพาะกบันอ้งๆ หรือ 

นกัเขียนรุ่นหลงัๆ   จนเป็นเหตุใหพ้ี่อาจินตท์  านิตยสาร “ฟ้าเมืองไทย”  “ฟ้าเมืองทอง”  และ “ฟ้าอาชีพ” ซ่ึง

ไดส้ร้างนกัเขียนหนา้ใหม่ๆข้ึนมาประดบัวงการมากมาย  

 หลายคนไดก้ลายเป็นนกัเขียนใหญ่เป็นท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนัน้ี    

นอกจากน้ี  ครูอาจินต ์ปัญจพรรค ์ไดต้ั้งส านกัพิมพ ์“โอเล้ียงหา้แกว้” เพือ่พิมพพ์อ๊คเก็ตบุค๊ราคาเล่ม

ละ 5 บาท เท่ากบัราคาของโอเล้ียง 5 แกว้ในเวลานั้น   เพื่อรวบรวมผลงานเขียนของนกัเขียนช่ือดงัในยคุนั้น

เกือบทั้งหมด  
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เป็นส่ิงท่ีครูอาจินต ์ ปัญจพรรค ์ ไดท้  างานเพื่อฝากเอาไวใ้หก้บัคนรุ่นหลงั  และใหเ้ป็นท่ีจดจ าจารึก

เอาไวอี้กนานแสนนาน   เท่าท่ีคนไทยจะยงัอ่านหนงัสืออยู ่ 

นอกจากน้ี   ลีลาและชั้นเชิง ในการรังสรรคต์วัหนงัสือของ ครูอาจินต ์ ปัญจพรรค ์ ยงัโดดเด่นเป็น

เอกลกัษณ์ของตวัเอง  จนท าใหน้กัเขียนรุ่นหลงัๆจ านวนมากถือเป็นแบบอยา่ง 

รวมทั้งตวัผมเองดว้ย  

นอกจากน้ี   ท่านยงัมีผลงานเขียนบทละครทีว ี และ แต่งเพลง  เฉพาะท่ีรู้จกัและคุน้หูดีก็คือ  “สวสัดี

บางกอก”  ท่ีข้ึนตน้วา่   “อยา่ไปเลยบางกอก จะบอกให”้   

วนัน้ีในวยั 80 กวา่   ครูอาจินต ์ ปัญจพรรค ์ยงัสามารถท่องกลอนหลายๆบทท่ีมีความไพเราะใหฟั้ง

ไดใ้นเด๋ียวนั้น   แสดงใหเ้ห็นถึงความจ า  และ  สมองท่ีเป็นเลิศของท่าน  

แมว้า่ครูอาจินต ์ ปัญจพรรค ์  จะสูญเสียมารดาตั้งแต่ท่านอายยุงันอ้ย   แต่ท่านก็ไดรั้บการดูแลเอาใจ

ใส่  ประคบัประคอง อยา่งดียิ่งจาก คุณชอุ่ม ปัญจพรรค ์ พี่สาวแท้ๆ ของท่าน  

จะเห็นวา่  ชีวติของท่านไดรั้บอิทธิพลของ “คชเกสรีโยค” อยา่งเห็นไดช้ดั   ผลงานท่ีท่านมีอยู่

มากมายจนไม่อาจบรรยายไดห้มด    แต่ผมของสรุปความสั้นๆวา่ 

ท่านไดรั้บการยกยอ่งในความสามารถใหเ้ป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ในปีพ.ศ. 2534    แค่น้ี

ก็ชดัเจนแลว้  

ขอขอบคุณครูอาจินต ์ ปัญจพรรค ์ มา ณ.ท่ีน้ีดว้ยท่ีอนุญาตใหผู้เ้ขียนน าดวงชะตาของท่านมาแสดง

ในบทความน้ีเพื่อเป็นดวงครูในการศึกษา  

ส าหรับท่านท่ีสนใจอยากทราบประวติัของครูอาจินต ์ปัญจพรรค ์ สามารถคน้หาไดใ้น เวบ็กูเก้ิล  

4.มาลวยโยค (MALAVYA YOGA)  โยคที่เกดิจากดาวศุกร์(๖)   

ต าราท่านวา่ไว ้    ผูท่ี้จะได ้“มาลวยโยค”  จะตอ้งมีดาวศุกร์(๖) เขม้แขง็  คือ  เป็นอุจจ ์ หรือ  เป็น

เกษตร และ ตอ้งเป็นเกณฑต่์อลคันา   คือ  ดาวศุกร์(๖) สถิตเป็น 1 , 4 , 7 , 10 ต่อลคันา  
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 ผูท่ี้จะได ้ “มาลวยโยค” ก่อนอ่ืนจะตอ้งมีดาวศุกร์(๖) สถิตใน 3 ราศีดงักล่าว คือ  ดาวศุกร์(๖) เป็น

เกษตร ท่ีราศีพฤษภ  หรือ ดาวศุกร์(๖) เป็นเกษตรท่ีราศีตุลย ์  หรือ  ดาวศุกร์(๖) เป็นอุจจ ์ท่ีราศีมีน  

 ทั้งสามต าแหน่งถือวา่   ดาวศุกร์(๖)มีความเขม้แขง็  

 จากนั้น   เจา้ชะตาก็จะตอ้งมีลคันาสถิตเป็นเกณฑ ์ 1- 4 – 7 - 10 ต่อดาวศุกร์(๖)   หมายความวา่   ไม่

วา่ศุกร์(๖) จะอยูร่าศีไหนก็ตาม   ลคันาจะตอ้งสถิตเป็นเกณฑก์ากะบาดต่อดาวศุกร์(๖) ดว้ย  

 ผมขอยกตวัอยา่งดาวศุกร์(๖)เป็นเกษตรท่ีราศีพฤษภ  ในกรณีน้ี   หากลคันาสถิตราศีสิงห์  , ราศีพิจิก  

, ราศีกุมภ ์  หรือ แมแ้ต่ร่วมกบัลคันาในราศีพฤษภ   ดวงชะตานั้นก็จะได ้“มาลวยโยค”  

 ดวงชะตาท่ีได ้“มาลวยโยค”  จะส่งผลต่อเจา้ชะตาอยา่งไร     

 ต าราท่านวา่ไว ้   ผูท่ี้ไดม้าลวยโยค  จะเป็นผูส้นใจในศิลปะ  ชอบของสวยงาม  ร้องร าท าเพลง  เจา้ชู ้ 

ศิลปิน  นกัแสดง  หรือ  เป็นพอ่คา้  เคร่ืองประดบั   

 

 

 

 

 ดวงท่ีผมน ามายกตวัอยา่ง  มาจากหนงัสือโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง  โดย อาจารยสิ์งโต  สุริยาอารักษ ์ 

เป็นดวงชะตาของ แจก๊เกอลีน  เคนเนดี(JACQUELINE KENNEDY ) อดีตสตรีหมายเลขหน่ึงของ

สหรัฐอเมริกา  ภริยาของประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนด้ี  ประธานาธิบดีคนท่ี 35 ซ่ึงถูกลอบสังหารเม่ือ

วนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 

 จะเห็นวา่ลคันาอยูร่าศีสิงห์ ศุกร์(๖)ซ่ึงอยูร่าศีพฤษภ เป็นเกษตร มีความเขม้แขง็  ดาวศุกร์(๖) สถิต

เป็นเกณฑ ์10 ต่อลคัน์ 

 ในวกิิพีเดีย เขียนถึง แจก๊เกอร์ลีน เคนเนดี เอาไวว้า่  

 “เธอเรียนเตน้บลัเล่ตต์ั้งแต่เยาวว์ยั   ในช่วงท่ีเธอยงัเป็นสตรีหมายเลขหน่ึง   เธอมกัเชิญพวกศิลปิน  ,  

นกัเขียน ,  กว ี  ,  นกัวทิยาศาสตร์ และ นกัดนตรี มาท่ีท าเนียบขาว  เพื่อพูดคุยสนทนากบัพวกนกัการเมือง  

นกัการทูต  และ ผูน้ าของประเทศ   อาจเป็นเพราะเธอมีความสามารถในการสร้างความบนัเทิงใหแ้ก่ผูอ่ื้น ” 

 นอกจากน้ี   วกิิพีเดีย ยงับนัทึกวา่   
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“ ทนัทีท่ี  แจก๊เกอร์ลีน เคนเนดี รับต าแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหน่ึง   เธอก็เร่ิมโครงการแรกของ

เธอดว้ยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงท าเนียบขาวทนัที”  

บั้นปลายของชีวติของเธอ   เธอท างานเป็นบรรณาธิการหนงัสือ ในส านกัพิมพ ์ไวก้ิง   และ  ยงัอุทิศ

ตนในการอนุรักษง์านศิลปะ และ อาคารท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมอีกดว้ย”  

ตรงตามคุณสมบติัของ “มาลวยโยค”  ทุกประการ   

5.สาสะโยค (SHASA YOGA)  โยคที่เกดิจากดาวเสาร์(๗)   

ต าราท่านวา่ไว ้   ผูท่ี้จะได ้  “สาสะโยค”  จะตอ้งมีดาวเสาร์(๗) ท่ีเขม้แขง็   เป็นอุจจ ์  หรือ  เป็น

เกษตร และ ตอ้งเป็นเกณฑต่์อลคันา  คือสถิตเป็น 1 , 4 , 7 , 10 ต่อลคันา  

ผูท่ี้จะได ้“สาสะโยค”   ก่อนอ่ืนจะตอ้งมีดาวเสาร์(๗) อยูใ่น 3 ราศี  คือ  ราศีมงักร  ,  ราศีกุมภ ์ หรือ  

ราศีตุลย ์   เพราะเสาร์(๗) ในราศีมงักร และ ราศีกุมภ ์ จะไดต้  าแหน่งเป็นเกษตร   เสาร์(๗) ในราศีตุลยจ์ะได้

ต าแหน่งอุจจ ์ 

ทั้งสามต าแหน่งถือวา่   เสาร์(๗)มีความเขม้แขง็  

ในท่ีน้ี   ผมจะไม่พูดถึงเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีจะท าใหอุ้จจเ์ขม้แข็ง หรือ อ่อนแอ ตามหลกัวชิาโหราศาสตร์

ภารตะ   เพราะจะเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นเกินไป  

 

 

 

 

 ผมขอยกตวัอยา่งเสาร์(๗)ท่ีเป็นเกษตรท่ีราศีมงักร   หากลคันาอยูใ่นราศีเมษ  ,  ราศีกรกฎ  , ราศีตุลย ์ 

และแมก้ระทัง่ร่วมกบัเสาร์(๗)ในราศีมงักร    ก็จะท าให ้ ลคันาเป็นเกณฑ ์ 1-4-7-10 กบัดาวเสาร์(๗)ในราศี

มงักร  

 หากเสาร์(๗) อยูใ่นราศีกุมภ ์หรือ  ราศีตุลย ์ ก็พิจารณาแบบเดียวกนั  

 แลว้ผูท่ี้ได ้“สาสะโยค”  จะใหคุ้ณแก่ดวงชะตาอยา่งไร   
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 ต าราท่านวา่ไว ้   ผูท่ี้ได ้“สาสะโยค” จะไดเ้ป็นใหญ่ในถ่ินเกิด   ตั้งแต่ก านนัผูใ้หญ่บา้น  อบต.  สจ.  

จนกระทัง่เป็นส.ส.   จะเป็นคนจิตใจร้าย   เป็นศตัรูท่ีน่าอนัตราย   ใครเป็นศตัรูกบัคนท่ีมี “สาสะโยค”  ตอ้ง

ระวงัตวัให้ดี  แต่เขาจะเป็นคนรักลูกนอ้งมาก    ดงัตวัอยา่งขา้งล่าง   

 

 

 

 

 ดวงชะตาน้ี  ผมขดัลอกมาจากหนงัสือ  โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง โดย อาจารยสิ์งโต สุริยาอารักษ ์  

เป็นดวงชะตาของ  ท่านเซอร์วนิสตนั  เชอร์ชิลล(์WINSTON CHURCHILL) อดีตนายกรัฐมนตรีขององักฤษ

ในช่วงปีค.ศ. 1940-1945 ซ่ึงตรงกบัสมยัของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พอดี  

 ท่านผูอ่้านอาจจะนึกภาพของท่านเชอร์ชิลล ์ไม่ออก   ผมจึงขอน าเร่ืองราวของท่านมาน าเสนอ  เพื่อ

จะไดเ้ห็นอิทธิพลของ “สาสะโยค”ไดช้ดัเจนข้ึน   อาจไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองโหราศาสตร์นกั   แต่เป็นเร่ือง

ของประวติัศาสตร์เพื่อสนบัสนุนแนวคิดทางโหราศาสตร์ 

 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ระเบิดข้ึนในปีค.ศ.1939 ดว้ยการบุกยดึโปแลนดข์องกองทพันาซีเยอรมนั   

ภายใตก้ารน าของฮิตเลอร์   ฝร่ังเศสไดจ้บัมือกบัองักฤษเพื่อต่อตา้นเยอรมนั  แต่ก็เป็นการร่วมมือแบบหน่อม

แนม้  แทบจะไม่มีปฎิบติัการใดๆท่ีเป็นรูปธรรมเลย   

 ขณะนั้น  เชอร์ชิลล ์ มีต าแหน่งเพียงสมาชิกวฒิุสภาเท่านั้น  และไม่ค่อยมีผูใ้หก้ารสนบัสนุนเขา

เท่าไหร่นกั  แต่ทนัทีท่ีสงครามระเบิดข้ึน  เชอร์ชิลล ์ ก็ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี

สงคราม  

 เชอร์ชิลล ์ แนะน าใหรั้ฐบาลองักฤษซ่ึงขณะนั้นมีลอร์ด ฮาลิเฟ็กซ์(LORD HALIFEX) เป็น

นายกรัฐมนตรี ให้รีบยดึประเทศนอร์เวย ์ท่ีประกาศตวัเป็นกลางเสียก่อน   แต่รัฐบาลก็ท าโอเ้อ ้ 

 ในท่ีสุด  เยอรมนัก็บุกเขา้ยดึนอร์เวย ์  ตามมาดว้ยการบุกโจมตีฝร่ังเศส เบลเยีย่ม และ เนเธอร์แลนด์ 

อยา่งสายฟ้าแลบ  

 นายกรัฐมนตรีฮาลิเฟ็กซ์  ประกาศลาออก  เชอร์ชิลล ์ ไดรั้บการแต่งตั้งจากกษตัริยจ์อร์จ ท่ี 

6(GEORGE VI) แห่งองักฤษ ใหด้ ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน  ทั้งน้ีดว้ยการสนบัสนุนจากหลายฝ่าย   

 วนัท่ีเชอร์ชิลล ์เขา้ด ารงต าแหน่ง  เขาประกาศต่อรัฐสภาวา่  
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 “ขา้พเจา้ไม่มีอะไรจะเสนอใหท้่าน   นอกจากเลือด  ชีวติท่ีล าบากยากแคน้   น ้าตา  และ หยาดเหง่ือ” 

(I HAVE NOTHING TO OFFER  BUT BLOOD , TOIL , TEARS AND SWEAT)  

 หลงัจากเชอร์ชิลล ์ เขา้ด ารงนายกรัฐมนตรีเพียง 10 วนั    เยอรมนัก็เคล่ือนทพัมาถึง เมืองท่าคา

เล่ส์(CALAIS) ของฝร่ังเศสตรงช่องแคบโดเวอร์(DOVER) ซ่ึงแยกองักฤษออกจากฝร่ังเศสดว้ยทะเลท่ีกวา้ง

เพียง 50 กิโลเมตรเศษเท่านั้น    เตรียมพร้อมท่ีจะขา้มทะเลบุกโจมตีองักฤษ   

 องักฤษ ถูก เคร่ืองบินของเยอรมนัทิ้งระเบิดเสียหายอยา่งยอ่ยยบั  โดยเฉพาะ ท่ีลอนดอน 

 แมช้าวองักฤษส่วนใหญ่จะไม่เช่ือวา่   องักฤษจะชนะสงครามคร้ังน้ี   แต่เชอร์ชิลล ์ ก็ยงัเดินหนา้

ต่อสู้ต่อไป   ค  าพูดปลุกใจของเขาตอนหน่ึงบอกวา่  

“เราจะไปรบในฝร่ังเศส   เราจะรบในทะเล  และ  ในมหาสมุทร   เราจะรบดว้ยความมัน่ใจท่ีเพิ่ม

มากข้ึนเร่ือยๆ  และ ก าลงัรบทางอากาศท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ   เราจะปกป้องเกาะองักฤษของเราไม่วา่จะสูญเสีย

เลือดเน้ือสักเท่าไหร่ก็ตาม”   

ท่านพูดต่อวา่     

“เราจะรบท่ีชายหาดทุกหาด    เราจะรบบนพื้นท่ีทุกพื้นท่ีท่ีขา้ศึกเหยยีบยา่งเทา้เขา้มา    เราจะรบใน

ทุกทุ่งหญา้   และ  ทุกถนน   เราจะรบบนทุกเนินเขา   และ  เราจะไม่มีวนัยอมแพเ้ป็นอนัขาด”   

และพูดต่อวา่   

“ขอใหเ้ราทุกคนเตรียมพร้อมท่ีจะท าหนา้ท่ีท่ีแสนจะเหน่ือยยากล าบากคร้ังน้ี  และอดทนอยา่งท่ีสุด  

เพื่อวา่   หากอาณาจกัรบริเทน และ สหพนัธแห่งคอมมอนเวลธ์ จะมีอายยุนืยาวไปอีกหลายพนัปี    วนันั้น  

ลูกหลานของเรากจ็ะยงัคงพูดถึงพวกเราวา่    

น่ีคือช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดของพวกเรา” 

เชอร์ชิลล ์ ยนืหยดัต่อสู้กบักองทพันาซีอยา่งๆไม่ยอ่ทอ้   จนในท่ีสุด  พนัธมิตรเป็นฝ่ายไดช้ยัชนะ

เหนือกองทพันาซี   

ชาวโลกยงัคงจ าภาพของ ท่านเซอร์วลิสตนั  เชอร์ชิลล ์ ท่ียกมือชูสองน้ิว เป็นรูปตวั V  เป็นการให้

ก าลงัใจแก่ประชาชนชาวองักฤษวา่  

“เราจะชนะ”   

น่ีคือผูมี้ดวงชะตาได ้“สาสะโยค” ครับ  



 

      

 

 


