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คาถาม 6: เป็ นแฟนนักอ่านของท่าน อยากขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ดร.ปฐมพงษ์ วา่ กรรมอะไรที่ทา
ให้ เกิดมาพ่อแม่ไม่รัก? และแม้ จะพยายามและท่านคงไม่ได้ มีอะไร แต่ดเู หมือนว่าจะต้ องมีความไม่
เข้ าใจกันอยู่เสมอ เศร้ ามากค่ะ (เมษา/ไม่ระบุจงั หวัด)
คาตอบ: คาถามคุณผมต้ องใช้ ความรู้ทางโหราศาสตร์และพุทธศาสน์ประกอบกัน ผมตรวจดูดวงคุณ
แล้ วนะครับ ที่คณ
ุ ส่งมาให้ ผม สรุปสันๆ
้ มีดงั นี ้ครับ: ราหูกมุ ศุกร์ที่เมษ มฤตยูและจันทร์เล็งศุกร์ที่ตลุ ย์,
อาทิตย์ พฤหัสบดีและพุธตกภพวินาศที่ราศีมีน , อังคารอยู่ที่มงั กร เล็งเกตุที่กรกฎ , เสาร์อยู่ที่เมถุน,
ราหูอยู่ที่พิจิก ผมบอกรายละ
เอียดตาแหน่งดวงดาวต่างๆ ให้ ทราบก็เพื่อให้ เกจิอาจารย์ที่เป็ น
โหราศาสตร์ซึ่งมีหลายคนที่แวะมาอ่านเวปไซต์นี ้ เอาไปคาณวนดูวา่ ที่ผมทานายนันเป็
้ นไปตามหลัก
โหราศาสตร์จริงหรือไม่ คุณก็จะได้ พิมพ์ออกไปเทียบเคียงกับโหรอื่นๆ ได้ ด้วย
หลังจากวิเคราะห์แล้ ว ผมบอกได้ วา่ 1.ชาติก่อนคุณคงเคยมีเวรกับแม่คณ
ุ มานะครับ คือเคยมี
ปั ญหากันมาแต่ชาติก่อน 2.ปั ญหาขณะนี ้น่าจะไม่ได้ อยู่ที่แม่คณ
ุ แต่อยู่ที่ตวั คุณ คุณค่อนข้ างเป็ นคนที่
มีคนมาชอบเยอะและรักสนุกสนาน แต่ออกจะหัวรัน้ ไปหน่อย แม้ จะเป็ นคนอยู่ติดบ้ าน ไม่เที่ยวเตร่แต่
ก็หวั แข็ง ไม่คอ่ ยพยา ยามรักษาศีล 5 หนาซ ้าคาพูดคาจาของคุณก็เสียเพราะพุธถึงราหู ทาให้ พดู จา
เหลาะแหละ พูดแล้ วเชื่อถือได้ ยาก ทางที่ดีอย่าพยายามขัดใจแม่หรือเอาแต่ใจตัวเองจะดีกว่าครับ เหตุ
ที่คณ
ุ ทะเลาะกับแม่คณ
ุ ประจา เพราะดาวแม่คณ
ุ มากุมลัคน์ของตัวคุณเองโดยมีดาวเสาร์ซึ่งเป็ นดาว
บาปเคราะห์โยค คุณจึงถูกกรรมเก่ากาหนดให้ มีความสัมพันธ์กบั แม่ไม่คอ่ ยราบรื่นไปตลอด มีทาง
เป็ นไปได้ วา่ ชาติก่อนจะเป็ นคูก่ ดั กันด้ วย เพียงแต่เปลี่ยนบทบาทใหม่เท่านันเอง
้ นอกจากนัน้ ในพื ้น
ดวงเดิม ดาวมฤตยูกมุ จันทร์ตรีโกณกับเสาร์แปลว่าคุณเองก็เป็ นประเภทวิตกจริต คิดฟุ้งซ่านบ่อ ย แต่ง
เรื่องขึ ้นเก่งเหมือนกัน ข้ อสาคัญ ยังเที่ยวเตร่ด้วย เมื่อผนวกกับหัวรัน้ คุณจึงไปกับคุณแม่คณ
ุ ไม่ได้
ข้ อเสียอีกอย่างก็คือคุณค่อนไปทางวัตถุนิยม ดูจะไม่เคยตังใจรั
้ กษาศีลและฝึ กสมาธิจริงจัง
ด้ วยซ ้า คุณต้ องไม่ลืมว่าชีวิตคนจะประสบสิ่งที่ดีๆ ได้ ก็เพราะอานิ สงส์ของความดีที่เคยทาหรือกาลัง
ทาอยู่ ศีลและสมาธิคือตัวความดีเนื ้อๆ เมื่อกรรมเก่าที่ไม่ดีลิขิตให้ คณ
ุ มาเกิดและอยู่ใน
สภาพแวดล้ อมแบบนี ้ กรรมใหม่ (หมายถึงการรักษาศีลและฝึ กสมาธิ) ก็ไม่คอ่ ยได้ ทา ชีวิตก็เลยลุม่ ๆ
ดอนๆ กับผู้ปกครองตัวเอง

ผมพิจารณาดูพื ้นดวงของคุณแล้ ว ต่อไป ถึงคุณจะแต่งงาน คุณมีทางเลือกแค่ 2 ทางเท่านัน้
1.แต่งแล้ ว มีเกณฑ์หย่าสูงหรือหาความสุขได้ ยากเพราะดาวศุกร์กมุ ลัคนาของคุณมีมฤตยูเล็งศุกร์
ศุกร์อีกที ซ ้ามีเสาร์โยคหน้ าและเสาร์ก็ตรีโกณมฤตยูด้วย แปลว่าชาติก่อนคุณก็เป็ นคนประเภทเจ้ าชู้
หลายใจ ชาตินี ้ก็เลยยากจะหาคนรักแท้ คุณต้ องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง 2.ถ้ าได้ แต่งก็คงจะได้ แต่งกับ
คนที่มีฐานะต่ากว่าตนเอง เพราะดาวคูเ่ ป็ นประเกษตรหรืออับแสง ซึ่งถ้ าคุณพยายามปฏิบตั ิธรรม
ระหว่างมีครอบครัวร่วมกัน สม่าเสมอจนตลอดชีพ ต่อไปก็จะดีได้
คนเรานัน้ มีกรรมที่เคยทาเป็ นตัวกรรมกาหนด ดวงคุณบ่งชี ้ว่ามีกรรมเก่าสร้ างมาให้ เป็ นอย่าง
นี ้ ถ้ าคุณทาตามนิสยั คุณเองที่กรรมเก่ากาหนดมาจะไม่ทาให้ สถานการณ์ปัจจุบนั ดีขึ ้น ผมเคยเจอ
สาววัยกลางคนผู้หนึ่งมีดวงแบบคุณ เธอเคยผ่านผู้ชายมาหลายคนแต่ยงั หาคนแต่งงานไม่ได้ ผม
แนะนาไปว่าให้ ทาความดีให้ ครบวงจรเพื่อกรรมปั จจุบนั (อุปัตถัมภกกรรม) จะได้ มีอานาจคานกรรมเก่า
ได้ บ้าง วิธีทาก็คือ 1.ละชัว่ , ทาดีและทาจิตให้ ผอ่ งใส พูดอีกนัยก็คือพยายามรักษาศีล 5 ให้ ได้ ,
พยายามฝึ กสมาธิบ่อยๆ เพื่อให้ ความฟุ้งซ่านหรือวิตกจริตลดลง และให้ พยายามอ่านหนังสือธรรมะ
เพราะการอ่านหนังสือธรรมะเป็ นเสมือนน ้าเย็นที่ราดลงบนอารมณ์ที่ร้อน จะทาให้ จิตใจคุณนิ่งและ
สงบมากยิ่งขึ ้น หนังสือธรรมะมีเสน่ห์พิเศษก็คือยิ่งอ่าน ใจจะสงบและเย็นลง นอกจากนัน้ ก็ควรหา
โอกาสสนทนาธรรมกับผู้ร้ ูเพื่อพัฒนาปั ญญาอยู่เป็ นประจา 2.ดูแลปรนนิบตั ิพ่อแม่ด้วยใจเคารพและ
ออกมาจากน ้าใสใจจริง อย่าหัวรัน้ อย่าทุ่มเถียง กรรมเก่าที่เคยเป็ นชาติเวรกันจะได้ ยตุ ิ ชาติก่อนคง
จะเคยก่อเวรกันมา ถ้ าคุณมีอภัยทาน ไม่ตอบโต้ ไม่ตาหนิ ไม่ดนั ทุรังอย่างขาดคารวธรรม ก็จะไม่มี
เวรให้ สืบต่อไปถึงภพหน้ า แม่คณ
ุ ก็จะไม่มองคุณเหมือนคูป่ รับไปด้ วยและจะเอ็นดูคณ
ุ มากยิ่งขึ ้น
ในพระไตรปิ ฎก พระพุทธเจ้ า (ที.ปา.11/199/202) สอนให้ บตุ รธิดาปรนนิบตั ิบพุ การี 5 อย่าง
คือ 1.เลี ้ยงท่านตอบโดยเคารพ 2.แบ่งเบาภาระการงานของท่าน 3.พยายามดารงวงศ์สกุลให้ มนั่ คง
และอย่าให้ เสื่อมเสีย 4.ทาตัวให้ เหมาะแก่ตระกูลวงศ์ มิให้ คนตาหนิในเชิ งพฤติกรรม 5.ถ้ าพ่อแม่
เสียชีวิตก็ทาบุญอุทิศให้ ท่าน หลักทัง้ 5 เหล่านี ้คือสิ่งที่ผ้ เู ป็ นบุตรธิดาจะต้ องใส่ใจ เพราะมันคือการทา
กรรมดีเพื่อให้ สง่ ผลดีแก่ตวั เองในอนาคต ลูกที่ดีต้องทาในสิ่งเหล่านี ้นะครับ
คุณต้ องตรวจสอบให้ ดีวา่ ที่แล้ วมา คุณได้ ทาไปกี่มากน้ อย? กรรมเก่าสร้ างให้ คณ
ุ เป็ นอย่างทุก
วันนี ้ ถ้ าคุณไม่แก้ อย่างที่ผมว่า ชีวิตคุณไม่มีทางดีขึ ้นหรอกครับ เพราะคนจะดีก็ด้วยมีกรรมดีที่ทาอยู่
สม่าเสมอเกื ้อหนุน สังเกตสิครับ คนหลายๆ คนรวมทังนั
้ กการเมืองที่เรามองเห็นกันทัว่ ไป เมื่อขึ ้นสูท่ ี่
สูงแล้ วอยู่ในตาแหน่งไม่ได้ นาน ต้ องโดนไล่ออกบ้ าง ไม่มีคนให้ ความร่วมมือบ้ าง ที่เป็ นเช่นนี ้ก็เพราะ
คนพวกนี ้ไม่มีคณ
ุ ความดีพอจะช่วยค ้าชูตาแหน่งนัน่ เอง และนี่คือเหตุผลที่วา่ ทาไมพระพุทธเจ้ าจึงทรง
เตือนนักการเมืองให้ มีทศพิธราชธรรมกัน คุณก็เหมือนกัน ต้ องเข้ าใจว่าชีวิตคนจะดีหรือไม่ขึ ้นกับ

อานุภาพของความดีที่ทา ฐานชีวิตคนไม่เหมือนกัน กรรมของคนที่ก่อมาก็ไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนัน้ สภาพแวดล้ อมที่อยู่จึงได้ ไม่เหมือนกัน ถ้ าชีวิตคุณไม่ได้ ตงใจสร้
ั้
างเหตุที่ดี (กรรมดี) ให้
ตัวเองได้ ดี คุณก็ไม่มีทางดีในบันปลายชี
้
วิตได้ หรอกครับ

