
ดูดวงออนไลน์                                   (30 มิถุนายน 2562)   

โดย                 ธรรมาธิปติ   

 สาเหตุของความทุกข์ยากยาวนาน7ปี 

 สวสัดีครับท่านผูอ่้านท่ีเคารพ  สัปดาห์น้ีเป็นการตอบค าถามต่อเน่ืองจากมาจากสัปดาห์ท่ีแลว้ของ

คุณแพท ท่ีเขียนมาจาก สหรัฐอเมริกา  เกิดวนัท่ี 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2517  เวลา 12.05 น.  เชียงราย  เพศ

หญิง  

 ค าถามท่ีสอง  เท่าท่ีดูดวงของตวัเอง  ดาวดีไปอยูใ่นภพไม่ดี หรือไม่ก็เป็นกาลกิณี หรือเจา้เรือน

มรณะ กบัวนิาสน์  ส่วนดาวไม่ดีก็ไปอยูใ่นภพดี  และก็ไม่มีอะไรเป็นเกษตรอยูเ่รือนตวัเองเลย  ดูแลว้เหมือน

ชีวติจะเป็นวงจร  วนๆไปเขา้ภพมรณะตลอด  และก็ทุกภพท่ีเป็นความสุขทางโลกของมนุษย ์อยา่งงาน (กมั

มะตกมรณะ)  เงิน(มฤตยอูยูก่ดุมภะ)  คู่(มรณะอยูปั่ตนิ)  ลูก(วนิาสน์อยูปุ่ตตะ)   ครอบครัว (ราหูอยูพ่นัธุ)  

เพื่อพี่นอ้ง (สหสัชะตกมรณะ) ลาภะมีดาวเสาร์(๗)เป็นอริอยูก่บัดาวองัคาร(๓) คู่ศตัรู)  น่ีคือเสียหมดเลย

ใช่มั้ยคะ  อยา่งน้ีควรท าใจเลิกคิดหวงัความสุขทางโลก เหมือนอยา่งคนปกติ และ หาโอกาสไปบวชแทนรึ

เปล่า   

 ท่ีคุณเขียนมาทั้งหมด  ผมเขา้ใจวา่  คุณคงจะไม่ไดศึ้กษากบัอาจารยผ์ูมี้ความรู้อยา่งจริงจงั  คงจะ

อาศยัอ่านมาจากหนา้เวบ็ต่างๆ  จึงค่อนขา้งสับสน  

 วชิาโหราศาสตร์ท่ีคุณศึกษามานั้น  น่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทย  ซ่ึงแตกต่างจากวชิาภารตะท่ีผมใช้

ในการพยากรณ์  ทั้งในแง่วธีิการผกูดวง  และหลกัวธีิการพยากรณ์    

 ท่ีคุณพูดมาเช่น  ภพอริ มรณะ และ วนิาสน์ เป็นภพท่ีให้ร้ายเสมอ  และ ดาวดีก็จะใหแ้ต่ความดีเสมอ

เช่นกนั  โดยไม่มีขอ้แม ้  ผิดกบัวชิาท่ีผมเรียนมา  มนัมีเง่ือนไขมากไปกวา่นั้น  

 กล่าวคือ  ภพท่ีเสีย ตามท่ีคุณเขา้ใจ  ก็สามารถใหค้วามดีแก่เจา้ชะตาได ้ และ  สามารถใหร้้ายแก่เจา้

ชะตาไดเ้หมือนกนั   ในทางตรงกนัขา้ม   ดาวดีในดวงชะตา ก็อาจจะไม่ใหผ้ลดีไดต้ามท่ีควรจะเป็น   แต่

ไม่ไดห้มายความวา่  ดาวดีไปอยูใ่นภพเสียแลว้จะไม่ใหผ้ลดีใดๆเลย  

 ตามท่ีคุณพูดมาวา่  ไม่มีดาวใดเป็นเกษตรในดวงชะตาของคุณเลย   เหมือนกบัวา่ชีวติน้ีคงจะหา

อะไรดีไม่ได ้ ก็ขอเรียนวา่  ดวงชะตาไม่จ  าเป็นตอ้งมีดาวเกษตรก็สามารถดีไดค้รับ  ซ่ึงผมจะวเิคราะห์ใหฟั้ง

ครับ 



 ดาวพฤหสั(๕)จะอยูใ่นแต่ละราศีนาน 1 ปี  , ดาวเสาร์(๗)จะอยูใ่นแต่ละราศีนาน 2 ปีคร่ึง  , ราหู(๘)

จะอยูใ่นแต่ละราศีนาน 1 ปีคร่ึง โดยประมาณ  ลองคิดดูนะครับวา่   จะมีคนก่ีลา้นคนท่ีเกิดในช่วงท่ีดาวเสาร์

(๗) อยูใ่นภพร้าย 2 ปีคร่ึง ตามท่ีคุณคิด   แลว้ชีวติคนเหล่านั้นจะไม่แยไ่ปหมดหรือ   

 พิจารณาดูนะครับ  ดาวอาทิตย(์๑)ของคุณ ซ่ึงเป็นเจา้ภพศุภะ ตามท่ีคุณดูมา แต่เป็นเจา้ภพกดุมภะ 

ตามหลกัท่ีผมเรียนมา มีสถานะ เป็นอุจจ ์ คุณคิดวา่  ดวงชะตาของคุณน่าจะดีกวา่น้ีหรือไม่ครับ  

 วชิาโหราศาสตร์  ไม่วา่จะแขนงใดก็ตาม  ลว้นมีความแม่นย  าในแนวทางของตนเองอยู ่  เพียงแต่ผู ้

ศึกษาจะตอ้งเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ แม่นย  า  ตามแนวทางของวชิานั้นๆใหค้รบถว้นเสียก่อน   

 ในส่วนของคุณ  จุดอ่อนท่ีส าคญัก็คือ  การเป็นคนคิดมาก  เครียด   การพูดการจาก็มกัจะสร้างศตัรู  

และ  มกัจะมีปัญหาในเร่ืองการติดต่อส่ือสารกบัผูค้น  และอาจมีปัญหาในการเขา้สังคม  หรือ อาจจะมีปัญหา

กบัพี่นอ้งไดด้ว้ย  

 และดวงของคุณ  ไม่ใช่ดวงท่ีจะออกบวชครับ  เพราะจิตใจไม่น่ิงพอครับ    

 วชิาโหราศาสตร์นั้น มีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาโดยละเอียดหลายขั้นตอน   หากคุณสนใจ  ก็

สามารถเขา้ไปอ่านเล่นๆในบล็อคท่ีผมเขียนเอาไว ้ ช่ือ “โหราศาสตร์ภารตะฉบบัสบายๆสไตล ์ เสรษฐวทิย”์ 

ไดท่ี้  www.whiteelephanttravel.co.th     อาจจะช่วยใหคุ้ณมีมุมมองอีกแบบหน่ึงไดค้รับ 

 ค าถามท่ีสาม   ถา้งานตกมรณะ  ลาภะก็ถูกท าลาย  เงินก็เป็นมฤตย(ู๐)  เก็บไม่อยู ่ ราหู(๘) ก็อยูพ่นัธุ  

ท่ีไดอ่้านมาบางเวบ็ก็บอกเป็นพินธุบาทว ์  แก่ตวัมาจะเลอะเลือน  อยา่งน้ีควรจะเตรียมตวัดูแลตวัเองใน

อนาคตยงัไงดี  พยายามท างานเก็บเงินมนัก็ไม่ได ้มีเหตุตกงานบา้ง  เสียเงินบา้ง  คู่ครองกบัลูกก็ไม่มี  หรือวา่

ตอ้งท าใจ  เตรียมตวัรับความล าบากในอนาคต  ก็เป็นกงัวลอยูน่ะคะ   กิเลสพยายามตดัได ้ งานพยายามสู้ได้

ตอนน้ี   แต่อีกหน่อยถา้แก่ตวัมา  เงินไม่มี คนใหพ้ึ่งก็ไม่มี ก็ไม่รู้จะท ายงัไงเหมือนกนั  

 ความกงัวลในช่วงแก่ตวั  เป็นเร่ืองท่ีเกิดไดก้บัทุกคน  กลวัวา่แก่แลว้จะเลอะเลือน  แก่แลว้จะช่วย

ตวัเองไม่ได ้ ผมวา่  เร่ืองน้ี  แมจ้ะกงัวลไปก็ไม่มีประโยชน์  เพราะไม่สามารถไปแกไ้ขอะไรได ้ 

 ทางท่ีดีก็ควรพยายามท างานเก็บเงิน  อยา่ใหใ้ครกูย้มืเงิน  หรือค ้าประกนัใคร  หรือ  เล่นแชร์กบัใคร  

เร่ืองเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะสร้างความเสียหายแก่คุณไดม้ากครับ  

 ตามท่ีคุณเล่ามาในตอนตน้วา่  ดวงชะตะของคุณแยม่า 7 ปีแลว้นั้น ก็ขอเรียนวา่ มนัเป็นผลมาจาก

การเรียงตวัไม่ดีของดาว ประการหน่ึง  และอีกประการหน่ึงก็คือ  อิทธิพลของดาวเสาร์(๗) ท่ีจรเขา้มาในราศี

ตุลย ์และ ถอยหลงักลบัมาทบั มฤตย(ู๐)ในราศีกนัย ์ แลว้เดินหนา้เขา้หาจนัทร์(๒)  

http://www.whiteelephanttravel.co.th/


 ช่วงท่ีสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่คุณก็คือ ช่วงสิงหาคม ปีพ.ศ. 2557 เป็นตน้มาครับ  แต่ก็มีข่าวดี

วา่  นบัแต่น้ีไป  อุปสรรคในชีวติน่าจะเบาบางลง  และน่าจะดีข้ึนเร่ือยๆครับ  

 ขอ้ส าคญั คุณควรจะระมดัระวงัในเร่ืองการพูดการจา  ความคิด  การติดต่อส่ือสาร และพยายามคิด

ในทางบวกเพื่อใหก้ าลงัใจตวัเองครับ  

 ขอใหคุ้ณโชคดีครับ 

 สุดทา้ยน้ี  ผมก็ขอใหคุ้ณแพท ช่วยท าบุญอะไรก็ไดต้ามสะดวกท่ีสามารถจะท าได ้แลว้อุทิศส่วนบุญ

ส่วนกุศลใหแ้ก่ครูบาอาจารยผ์ูส้อนวชิาโหราศาสตร์ทุกท่าน ขอเรียนวา่ ไม่ตอ้งส่งเงินมาใหผ้มนะครับ   

ส าหรับท่านท่ีตอ้งการใหผ้มพยากรณ์ดวงชะตาให ้  กรุณาส่ง วนัเดือนปีเกดิ   เวลาเกดิ  จังหวดั

ทีเ่กดิ  เพศ   พร้อมด้วย  เบอร์โทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีท่ีมีค าถาม  หรือ มีเร่ืองด่วนท่ีจะ

เตือน  พร้อมกบัเร่ืองท่ีตอ้งการถามไม่เกิน 3 ขอ้ผา่นทางอีเมลม์าท่ี  thammathipti@gmail.com  โทร 088 578 

6666   แลว้ผมจะน ามาตอบในคอลมัน์น้ีครับ  

ขณะน้ี  ผมมีจดหมายคา้งคาอยูแ่ค่ 1 รายการ คือของผูใ้ชน้ามวา่  “อร” ซ่ึงจะตอบในสัปดาห์หนา้    

หากใครเขียนมาถามในตอนน้ี  ก็จะสามารถตอบไดเ้ร็วครับ  

ท่านท่ีสนใจจะยอ้นไปอ่านคอลมัน์ “ดูดวงออนไลน์” ท่ีอพัโหลดเม่ือหลายปี หรือ หลายเดือนท่ีแลว้  

สามารถตามไปอ่านไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.whiteelephanttravel.co.th  ไปท่ี Blog  และ  “ดูดวงออนไลน์” ครับ  

หรือส าหรับท่านท่ีสนใจศึกษาวชิาโหราศาสตร์ภารตะ  ผมไดเ้ขียนสรุปแบบง่ายๆ สนุกๆ เอาไวใ้น

บล็อก “โหราศาสตร์ภาระ ฉบบัสบายๆ ไสตลเ์สรษฐวทิย”์  เอาไวใ้นเวบ็ไซตข์า้งตน้เช่นกนัครับ   

 (อย่าลืมติดตามอ่าน  คอลมัน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ทีผ่มเขยีนอกีคอลมัน์หน่ึงด้วยนะ

ครับ   

mailto:thammathipti@gmail.com


 


