ดวงคนเคยรวยและนารีอุปถัมภ์ เป็ นอย่ างไร?
คัดลอกจากคาถาม-คาตอบประจาเดือนพฤษภาคม 2551
ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินนั ท์
http://www.bodhinanda.com
คาถาม 12: เรียนอาจารย์ปฐมพงษ์ ผมเกิด วันเสาร์ที่ 8 ก.ค.2493 เวลาประมาณ 23.30 น. รุ่งขึ ้นเป็ น
วันอาทิตย์ที่กรุงเทพฯ หลังจากที่ผมจบ ปี 2519 ก็ทางานในโรงงาน เป็ นระดับพนั กงาน แล้ วไต่เต้ า
ขึ ้นมาตลอดจนถึงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็ นเวลากว่า 23 ปี ในปี 2542 เศรษฐกิจประเทศตกต่า
ผมจึงถูกบังคับให้ ออกจากงาน จากนันมา
้ ผมสมัครงานไม่ได้ เลย คือไม่เคยมีการเรียกตัว จากที่ผมส่ง
ใบสมัครงานไปมากมายแต่ในช่วงที่วา่ ง ผมก็เป็ นที่ปรึกษาด้ านการบริหารและ ระบบคุณภาพมีรายได้
พอช่วยครอบครัวได้ 80% จนถึงต้ นปี 2550 บริษัทที่ทาเป็ นที่ปรึกษาก็ยกเลิกสัญญาจวบจนบัดนี ้ ก็
ไม่ได้ งาน ถึงแม้ ผมจะส่งใบสมัครงานไปตลอดเวลา ทุกครัง้ ที่พบตาแหน่งที่สอดคล้ อง เช่น ตาแหน่ง ใน
ระบบบริหารคุณภาพหรือแม้ แต่ผ้ จู ดั การโรงงานฯก็ตาม แต่ผมก็ยงั มีความหวังอยู่เสมอ จนบัดนี ้
ความหวังค่อนข้ างเลือนลางออกไปแล้ วเพราะอายุก็เข้ าใกล้ 60 แต่ใจผมยังรู้สกึ เหมือนเมื่อยี่สิบปี ก่อน
เมื่อเป็ นเช่นนัน้ ผมก็คิดว่าคงต้ องหาทางไปทาก ารค้ าแต่ผมจบวิศวฯจะทาการค้ าอะไร ผมชื่นชอ บ
กาแฟและขนมเค็กเพราะผมดื่มกาแฟแต่ไม่มาก วันละถ้ วย จึงคิดว่า จะหายี่ห้อกาแฟที่มีชื่อพอไปได้
แล้ วไปซื ้อลิขสิทธิ์เขา เคยไปดูรายละเอียดเมื่อครัง้ เขาเปิ ดบู๊ทที่หอประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ยอดเงินที่จ่าย
ครัง้ แรกก็พอสูสีที่จะลงได้ แต่อยู่ที่สถานที่วา่ เป็ นที่ใด
ขณะนี ้กาลังจะเดินก้ าวต่อไป คือเข้ าไปที่
สานักงานแล้ วคุยกับเขา พอมาอ่านพบเวปของอาจารย์ เห็นการทานายหลายๆอย่าง น่าชื่นชมมาก
ศรัทธาจึงได้ เขียนมารบกวนส่วนหมอดูอื่นๆ ไม่แน่ใจว่า จะเป็ นอย่างไรเพราะไม่ได้ เห็นผลงานดังนัน้ จึง
ขอรบกวนอาจารย์ ช่วยชี ้แนะว่า ผมยังมีโอกาสในการทางานประจาหรือไม่ หรือมีโอกาสเป็ นที่ปรึกษา
หรือค้ าขายเป็ นหนทางสุดท้ าย และควรดาเนินต่อไปอย่างไรดี
สุดท้ ายของสุดท้ ายซึ่งไม่ได้ อยู่ใน
คาถามแต่ก็ลองดูวา่ ในเมื่อผมตกต่ามาจนบัดนี ้ ชะตาชีวิตจะพลิกให้ ได้ โชคลาภก้ อนใหญ่สกั ก้อนไหม
ในขณะเดียวกัน ผมนัง่ สมาธิสวดมนต์มานานกว่ายี่สิบปี ทังช่
้ วงหกโมงเช้ าเป็ นเวลาชัว่ โมงครึ่ง และ
ก่อนนอน ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่ม บทใหญ่ที่สวดคือพระไต รปิ ฎกและธัมมจักกัปวัตตนสูตร ฯ เมื่อก่อนสวด
เป็ นบทบาลี แต่เมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผา่ นมา ผมเสาะหาบทที่แปลเป็ นไทย แ ละสวดเป็ นภาษาไทยมา
เพื่อความเข้ าใจในความหมาย ควรจะมีการสะเดาะเคราะห์หรือทาบุญเพิ่มอย่างไรหรือไม่? เพราะเคย
ปล่อยสัตว์น ้า ใส่บาตร บริจาคโรงศพเป็ นต้ น แต่ทกุ วันนี ้ ทาน้ อยลง เพราะเงินที่มีอยู่พอใช้ ได้ อีกไม่นาน
(วัยทอง,กรุงเทพมหานคร)

คาตอบ: พิจารณาตาแหน่งดาวมีดงั นี ้: ลัคนาคุณอยู่ที่ราศีมีนมีราหูกมุ พฤหัสบดีอยู่ราศีกมุ ภ์ เป็ น
เกษตรสลับเรือนกับราหู, จันทร์อยู่ราศีเมษ, ศุกร์อยู่ราศีพฤษภ, มฤตยู พุธและอาทิตย์อยู่เมถุน , เสาร์
อยู่สิงห์, อังคารอยู่กณ
ั ย์,และเกตุอยู่พิจิก คุณเกิดวันเสาร์ ดาวพุธเป็ นกาลกิณีตามทักษา
โดยภาพรวม ดวงคุณเป็ นดวงคนเคยรวยหรือเจ้ าสัวเยสเทอเดย์ครับ ในช่วงคุณมีอายุ 4050 ถือเป็ นช่วงยุคทองของชีวิตทีร่ ุ่งที่สดุ ของคุณแล้ วครับ จากนันไป
้ ดวงจะตกตลอด โอกาสทางาน
ประจาไม่น่าจะมี ถึงมีก็คงอยู่ได้ ไม่นาน ถึงจะลงทุนค้ าขายส่วนตัวก็ไม่แน่นอน งานคุณจะเป็ นประเภท
จับแพะชนแกะ โอกาสที่จะมีโชคได้ เงินก้ อนใหญ่ๆ ผมว่าไม่มีอีกต่อไปแล้ วครับ ถ้ าพิจารณาจากพื ้น
ดวงเดิม ยกเว้ นว่าคุณจะทาบุญทาทานประจาเป็ นอุปัตถัมภกกรรมส่งเสริมคุณในชาตินี ้มากจนเป็ น
พลวปั จจัยให้ คณ
ุ ได้ โชค ถ้ าปล่อยไปตามยถากรรมดังที่กรรมเก่ากาหนดซึ่งปรากฏในพื ้นดวง ผมว่า
โอกาสจะได้ เงินก้ อนใหญ่ๆ นับแต่นี ้ไม่น่าจะมีแล้ ว
ถ้ าว่าตามสถิติที่ผมเก็บไว้ โดยที่ผมไม่เคยรู้จกั ชีวิตส่วนตัวคุณ ดวงคุณน่าจะตกต่าลงจากที่
เคยรุ่งโรจน์ เพราะการพนันหาไม่ก็เอาเงินไปลงทุนแล้ วเก็งกาไรพลาดขึ ้นมา ทาให้ เงินที่มีหมดไปอย่าง
รวดเร็ว ถ้ าให้ ผมสันนิษฐานจากพื ้นดวงว่าทาไมคุณถึงออกจากงาน ผมมองเห็นดาวพฤหัสบดีเสียและ
ราหูเด่นหนาซ ้ากุมลัคนาและมีองั คารเล็งลัคนา คุณจึงน่าจะโดนคดีแพ่งหรือมิฉะนันก็
้ น่าจะโดนให้
ออกจากงานเพราะคอรับชัน่ หาไม่ก็มีพฤติกรรมไม่น่าไว้ ใจ ดวงคุณด้ านอื่นๆ สรุปได้ ดงั นี ้ครับ
1.คุณมีประสบการณ์การทางานดี เป็ นที่ต้องการของตลาดแต่ดาวประจาเรือนกัมมะคือดาว
พฤหัสบดีตกภพวินาศ คงเคยทากรรมไม่ดีอะไรสักอย่างในอดีต เช่น (สมมติ) ไล่คนที่เขาทางานอยู่ดีๆ
ออก ทาให้ ชีวิตเขาประสบปั ญหาและต้ องลาบากมาก เมื่อเกิดมาในชาตินี ้ ไม่วา่ คุณทางานที่ไหนก็ดจู ะ
ไม่ยืดยาว มักมีปัญหาต้ องออก
2.อารมณ์และนิสยั คุณค่อนข้ างหุนหันและเลือดร้ อน มีโมหจริตเป็ นเจ้ าเรือน เอาแต่ใจตนเอง
หรือดันทุรังสูง แถมวิตกจริตและการพูดการจาก็ไม่คอ่ ยเสนาะโสตแก่คนฟั ง หนักไปทางขวานผ่าซาก
เจ้ านายหรือคนใกล้ ชิดที่ร่วมงานคงจะเบื่อไปด้ วย
ยิ่งขณะนี ้ ราหูโคจรที่เรือนมังกรโยคลัคนาคุณที่ราศีมีนซึ่งมีราหูกมุ ในเรือนเดิม คุณจะหลง
ตัวเอง รัน้ เหมือนนายกหมักจมูกบานนัน่ แหละ นายกหมักนัน่ ราหูเดิมกุมลัคน์และราหูจรทับลัคน์จึง
เหมือนช้ างตกมัน ใครห้ ามลาบาก หมอดูเฮงซวยบางคนแนะให้ นายกไปบูชาพระราหู จัดของดาไป
ไหว้ กนั ประหลกๆ แต่ในความเป็ นจริง ราหูคือตัวโมหะในใจเราเอง โมหะตัวนี ้ทาให้ คนเอาแต่ใจ
ตัวเองหรือดื ้อรัน้ ถึงทาพิธีไหว้ พระราหูร้อยเที่ยว ถ้ าหากไม่ลดการเอาแต่ใจตัวเอง ก็ทาให้ ชีวิตดีไม่ได้

พระพุทธเจ้ าตรัสเตือนไว้ วา่ มทา ปมาโท ชาเยถ (ขุ.ชา.27/2419/524) แปลว่า ‘ความประมาทเกิดขึ ้น
เพราะความมัวเมา’ พอมัวเมาขึ ้นมาก็จะทากรรมกิเลสต่างๆ อีกหลายอย่างได้
3.สิ่งที่คณ
ุ ทาทุกวันนี ้ เช่น ทาสมาธิและสวดมนต์เป็ นสิ่งที่น่าชื่นชมอยู่แล้ ว แต่ผมอยากให้ ปรับ
จริตนิสยั เพิ่ม คือ 1.พยายามทาสมาธิ โดยนัง่ อยู่เงียบๆ แล้ วสูดหายใจลึกๆ ถึงท้ อง น้ อยบ่อยๆ สักสิบ
นาทีทกุ ๆ วันเป็ นอย่างน้ อย ถ้ าทาประจา จะลดความใจร้ อนลงได้
2.พยายามลดโมหจริต โดยวิธี
พัฒนาปั ญญาหรือวิปัสสนา แล้ วในการใช้ ชีวิตเป็ นปรกติประจา หัดเป็ นคนมีเหตุมีผลให้ มากยิ่งขึ ้น ลด
การเอาตัวเองเป็ นศูนย์กลางหรือลดการเอาแต่ใจตนเอง ลดคานึงแต่ผลประโย ชน์สว่ นตน เอาใจเขา
มาใส่ใจเราให้ มากขึ ้น เผื่อแผ่มีเมตตาและกรุณาโดยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้ อนให้ มากขึ ้น
แต่คณ
ุ เป็ นคนโชคดี ดาวอังคารซึ่งเป็ นเรือนกุฎมพะสถิ
ตตาแหน่งมหาจักร ดาวภรรยาเป็ น
ุ
เกษตร ภรรยาคุณน่าจะมีทรัพย์สินหรือมีฐานะดี พูดง่ายๆ ก็คือดวงคุณ เป็ นดวงนารีอปุ ถัมภ์ หรืออยู่ได้
เพราะมีภรรยาดีค ้า มิฉะนัน้ ชีวิตคุณจะเซกว่านี ้แน่ แม้ แต่บ้านเรือนที่คณ
ุ อาศัยอยู่ทกุ วันนี ้ น่าจะเป็ น
ทรัพย์สินภรรยาหรือเป็ นสินทรัพย์ตกทอดจากตระกูลภรรยา เพราะอังคารเป็ นดาวสุภะ ดวงคุณได้ ชื่อ
ว่าเป็ นดวงตกถังข้ าวสารโดยแท้ อ่านถึง บรรทัดนี ้แล้ ว ผมอยากให้ คณ
ุ เพิ่มความรักให้ ภรรยาคุณและ
ดูแลเอาใจใส่เธออย่างดีมากกว่าเดิม เพราะดวงคุณนันได้
้ ภรรยามาค ้ามิให้ วิบตั ิ คุณจึงควรต้ องถนอม
ภรรยา โดยแสดงความรักและความซื่อสัตย์ตอ่ เธอมิให้ ขาดตกบกพร่องหรือไม่ควรทาให้ เธอเสียใจเลย
เป็ นดีที่สดุ ถือเป็ นบุญข องคุณที่ได้ ภรรยาเช่นนี ้ คุณควรหาโอกาสพาภรรยาไปฟั งเทศน์ ฟั งธรรมเป็ น
ประจาจะดีกว่าครับ ถ้ าได้ ภรรยาเช่นนี ้คุณยังคิดไปมีกิ๊กอีก ดวงคุณจะมีแต่ดิ่งลงเหวสถานเดียว
จากพื ้นดวง นับแต่นี ้ไป คุณคงไม่มีโอกาสจะก้ าวหน้ าหรือรุ่งโรจน์อีกต่อไปแล้ ว คุณจึงควร 1.
รักษาศีลและฝึ กสมาธิประจา เพราะคุณเป็ นคนหัวรัน้ ชอบดันทุรังและเลี่ยงระเบียบเก่ง ไม่เคยรักษา
ศีล 5 อย่างจริงๆ จังๆ ดังนัน้ ในยามรุ่งโรจน์ คุณจึงรักษาตาแหน่งงานเอาไว้ ไม่ได้ 2.รักภรรยาให้
มากๆ พยายามอย่าทาอะไรให้ ภรรยาไม่สบายใจ มีเวลาเป็ นส่วนตัวก็สวมกอดภรรยาและบอกรักเธ อ
บ่อยๆ และชวนกันไปปฏิบตั ิธรรม ผมว่าแค่นี ้ก็น่าจะพอแล้ วครับ.

