สามีถกู เสนหคุณไสยจะแกอยางไร?
(คําถาม-คําตอบประจําเดือนสิงหาคม 2550)
ดร.ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท
คําถาม 11: สามีเคยเปนคนที่เอาใจใสดูแลครอบครัวดีมาก แตเขาเปนคนที่มลี ักษณะอยางผูชายที่
อาจารยเคยตอบปญหาไวคือเปนคนพูดเพราะ เอาใจเกงดวย แลวก็มีปญ
 หาที่กอจากเขาจริงๆคะ เมือ่ 2
ปกอนเขาไปไดแมมายมาเปนแฟน ในชวง 1-2 ปนี้ ดิฉันมีทั้งปญหาในที่ทํางาน และจะปวยไมทราบ
สาเหตุตอเนื่อง นอกจากนัน้ ยังไมกลาทําบุญ บริจาคทานหรือปลอยสัตวเลย เพราะหลังจากทําจะเกิด
เรื่องทะเลาะกับแฟนทุกครั้ง ผูใ หญทานหนึ่งที่มีบารมีมากบอกเพียงวาเปนกรรมเกา ทานกรุณาใชพลัง
รักษาให จนสัปดาหกอนเกิดฝเม็ดใหญมากปะทุขึ้นมาแลวแตกออก หลังจากนัน้ สุขภาพทั่วไปรวมถึง
เรื่องงานก็ดีขนึ้ คะ สวนสามีนั้นเมื่อ 3 เดือนกอน หลังจากไปทําบุญวันเกิดดวยกัน เขาก็ขอเลิกกับดิฉัน
โดยไมไดมีเรือ่ งอะไรกันเลย แลวไปอยูก ับผูหญิงคนนั้น คุณปาคุณนาในบานลงความเห็นวาบานดิฉัน
นาจะถูกทําคุณไสย แตดิฉันไมสามารถนําเขาไปหาทานผูใหญไดเนื่องจากเขาไมยอมมาหาดิฉันเลย
ดิฉันใครขอคําแนะนําวา ถาสามีถูกคุณไสยจะทําอยางไรไดบางคะ และขอคําแนะนําเรื่องการทําบุญ
ดวยคะ (นอง/สมุทรปราการ)

คําตอบ: ผมลงชื่อตามที่คุณเขียนลงในเวปไซตนะครับ ถาจะเสียหายก็ตองขออภัย โดยปรกติ เมื่อคน
เขียนอีเมลมาถึง ผมจะเปลีย่ นชื่อใหดว ยเหตุผลทางจรรยาบรรณ แตคุณไมไดสงมาทางอีเมลอยางเดียว
โพสตลงในเวบบอรดดวย ผมก็เลยตองลงชื่อเลนตามที่คณ
ุ เขียนลงตามจริง
กรณีของคุณแบงเปน 2 ขอคือ ขอที่ 1 คือสามีถูกคุณไสยหรือถูกผูห ญิงคนนั้นทําเสนหหรือ
ปลาว? ถาถูกคุณไสยหรือถูกเสนหจะแกอยางไร? ขอที่ 2 คือจะทําบุญอยางไรในกรณีเกิดเคราะห
กรรมถึงขั้นสามีไปมีแฟนใหมเชนนี้จึงจะหายพนเคราะห?
เหตุที่ผมขอทราบวันเดือนปเกิดของคุณก็เพื่ออยากจะรูวา นิสัยใจคอคุณเปนอยางไร โดยปรกติ
โหราศาสตรจะบงบอกนิสยั ใจคอของคนไดเปนอยางดี
แมผมจะมิใชประกอบอาชีพเปนนัก
โหราศาสตร ที่นั่งพยากรณเปนอาชีพหลัก เปนแคมอื สมัครเลนเพือ่ กรุยทางคุณไปสูพระพุทธศาสนา
เทานั้นแต โดยประสบการณที่ผมเคยสังเกตดวงผูหญิงที่มีปญหาครอบครัวแตกเปนจํานวนมาก สวน
หนึ่ง เกิดจากสามีเจาชู มักมากในกามารมณ อีกสวนเกิดจากนิสัยใจคอผูหญิงเสีย สังเกตไดจากดาว
เดิม

กรณีคุณขอบอกวาคุณเองก็มีขอเสีย และขอเสียดังกลาวมีสองอยางคือ 1.คุณทํากรรมเกาทีไ่ ม
ดีมากอน ซึ่งทําใหถูกทิ้ง อยางไมใยดี ทางโหราศาสตรก็คือดาวสุภเคราะหตกตําแหนงทุสถาน 2.
อุปนิสัยคุณในปจจุบันมีบางอยางเสีย(เกิดแตกรรมเกาเหมือนกัน) จนสามีไมอยากทน ขอตอบปญหา
เปนขอๆ ดังนีค้ รับ:
1.ถาสามีคุณถูกคุณไสยหรืออีกนัยคือถูกทําเสนหจะทําอยางไร? ตอบยากครับดวยผมไมเคย
เห็นประสบการณการถูกเสนหแลวมีคนแกเสนหดวยตนเอง จึงไมรวู าจักแกอยางไร แตขอเลาเบื้องหลัง
ผมเองเล็กนอย คุณยายผมเปนเขมรจากจังหวัดเสียมราฐ ในกัมพูชา คุณตาผมเปนเขมรจังหวัดศรีสะ
เกษ สวนคุณพอผมเปนชาวไทยอีสานจากวารินชําราบ จ.อุบลราชธานี คนเฒาคนแกในหมูบานเขมร
เลาผานหูผมสมัยเด็กวาถาสามีถูกเสนหใหภรรยาเอาผาถุงที่นุงแลว (ไมตองซัก) ไปปูใหสามีนอน
แลวเสนหที่หญิงอื่นทําจะหายไป
แตขอบอกวาเปนความเชื่อทีผ่ มจํามาถายทอดตอ สมัยผมยังเปนเด็ก เปนชวงเพลงลูกทุงและ
หมอลําติดตลาด
เคยเห็นแตหนุมสาวรักกันแลวหนีตามกันไปหากฝายชายถูกพอแมฝายหญิงตั้งขอ
รังเกียจหรือไมมีเงินแตง สอดคลองกับเพลง รักพีจ่ งหนีพอ ของสุรพล สมบัติเจริญวา ‘หากรักพี่ จง
หนีพอ พี่จะรอรอรอ นองอยูที่หนาตาง’ ที่ดังแพรหลายอยูขณะนัน้ ซึ่งหมายถึงวาหนุมสาวพรอมที่จะ
ทําตามหัวใจเรียกรอง ไมยอมใหครอบครัวเปนอุปสรรค แตไมเคยไดยินใครทําเสนหใคร อีกอยาง
คนเฒาคนแกเลาวาถาเสนหถูกแกแลวเขาตัว คนทํามีแตจะฉิบหายลง ผมรวง มีเงินทองก็รอนตลอด
เก็บไมอยู ตั้งตัวไมได คงเพราะเหตุนี้จึงหมดความนิยมไป และผมก็ไมคิดวาสามีคุณถูกทําเสนหดวย
ครับ หลังจากสอบดวงคุณคราวๆแลว อานดูขอ 2 แลวจะรู
2.การที่คณ
ุ ถูกสามีทิ้งเกิดจากกรรมไมดีคณ
ุ เองในอดีต
กลาวคือคุณเคยประกอบกรรมใน
ลักษณะเดียวกันในชาติกอน พูดงายๆก็คอื คุณทิ้งคูของคุณมากอน ขณะนีก้ รรมตามมาทันจริงๆ ดูได
จากดวงคุณนัน่ เอง ดวงคุณมีลกั ษณะเดนชัดคือราหูกมุ ลัคน แปลวามอมเมาตัวเองดวยอบายมุขไดงาย
นอกจากนั้น ดาวศุกร ดาวพฤหัสบดีและอาทิตยยังตกภพมรณะ แถมมีเสารเล็งลัคน เขาเกณฑภินทุ
บาทวหรือดวงแตกซ้ํา ดังที่โบราณกลาววา ‘เสารเพงเล็งลัคนแล อสุรา’ คนมีเสารเล็งลัคนและศุกรเสีย
ก็หนักพอจะใหคุณมีปญหาเรื่องคูครองอยูแ ลว ยังมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเปนดาวคุณธรรมใหญสุดทีค่ อย
ชวยเหลือผูคนยามประสบเคราะหกรรมตกภพมรณะในชะตาเดิมอีกจึงตองบอกวาหนักมาก
ถาใหทายคราวๆ 1.สายตาคุณไมสั้นก็เอียงแนนอน ตอนนี้ ถาไมใสแวนก็ตองคอนแทคเลนส
2.คุณมอมเมาตัวเองไดทั้งเหลา เทีย่ วและหวยใตดนิ บนดิน เพราะราหูกุมลัคน โบราณบอกวาทายมัว
เมาใหทายราหู หลายคนมีแฟนเปนชาวตางประเทศ 3.เปนคนประเภทวิตกจริตและโมหจริตประกอบ
กัน ชอบเก็บเรื่องเล็กนอยๆ มาคิดจนฟุงซานเกินไป ดวยเสารเปนตนุเศษและมีราหูกมุ ลัคน แถมในราศี
มังกรมีเสารกมุ จันทรเล็งลัคนอีกตางหาก ทําใหวิตกกังวลสูงและระแวงมาก ไมแปลกเลยที่คุณจะระแวง

สามีวาถูกคุณไสย 4.หัวรั้นแถมมีเลหเหลี่ยมจัดมาตั้งแตเกิด พอแมเอาไมคอยอยู โดยภาพรวมคือถา
คุณโมโหรายมาก็เหมือนพายุบุแคม เห็นชางเทาหมู สรุปก็คือคุณก็มีประเด็นที่สามีอาจไมชอบ
เหมือนกัน
ดูพื้นดวงคุณ เสารทับลัคนคณ
ุ มาสองปครึง่ แลว ตอนนี้ เสารยกจากราศีกรกฎเขาราศีสิงหเมื่อ
10 สิงหาคม 2550 เวลา 17.21 นาฬิกา ขณะนี้โคจรอยูที่ 1 องศา 2 ลิปดา กําลังอยูน วางคแรก
และตรียางคแรกของราศีสิงหซึ่งเปนธาตุไฟ โดยทับเกตุซึ่งมีองศาถึงกันกลาวคือรวมนวางคอังคารและ
เล็งศุกรในชะตาเดิมทีร่ าศีกมุ ภ
บงชี้วาคุณถูกกรรมเกากําหนดใหแตกแยกกับสามีในชวงนี้มาตั้งแตเกิด สิ่งที่คุณประสบอยูเกิด
จากกรรมคุณเองครับ ขอใหระวังจะกระทบจิตใจคุณมากจนมีผลทางสุขภาพนะครับ ถาสุขภาพจิตไมดี
ฟุงซานมาก ขอใหหาหนังสือเลมหนึ่งอานคือ ‘สวดมนต สมาธิ วิปส สนารักษาโรคได’ ซึ่ง ทานรศ.
ดร.พินจิ รัตนกุล รวบรวมเรียบเรียงและ ครอบครัวของคุณขจร ธนะแพศย ไดรวบรวมทุนพิมพแจก
ขณะนีแ้ จกหมดแลว แตผมเอาไปเขาหองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลหลายที่ทั้งสํานักหอสมุด กลางที่
ศาลายา, ทั้งหองสมุดที่คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาลและหอง สมุดคณะแพทยศาสตรรามาธิบดีให
ลูกศิษยอานและทํารายงาน ถาคุณสนใจก็มาขอใชหองสมุดก็อปปไปไดครับ
ทางที่ดี ผมวาไมตองไปใสใจสามีหรอกครับ พยายามยอมรับความจริงใหไดแลวดําเนินชีวิตให
มีความสุขดวยสภาพความจริงในปจจุบันจะดีกวา เขาไปก็ปลอยเขาไปเถอะครับ เพราะเขาไปตาม
อํานาจหรือกําลังกรรม ในโลกนี้ ใครจะมาอยูกับคุณ คุณจะไดเจอใคร เจอแลวจะหยาหรือจะสมหวัง
ฯลฯ ลวนเปนกรรมกําหนดมาแตกอนทัง้ สิ้น เมื่อเขาไปเพราะกําลังกรรม คุณรั้งตัวเขายังไงก็ไมอยู
ครับ เหมือนคนมีวาสนาจะรวย ถึงใครอิจฉาริษยาและพยายามขวางยังไงก็ไมสําเร็จ เพราะความรวยเขา
เกิดจากความดีเขาในอดีตซึ่งใครอื่นจะแยงไมได
สภาพคุณตอนนี้เหมือนคนกําลังเปยกฝนเพราะฝนตกหนักและหลังคาบานรัว่
แทนที่จะไป
คนหาวาเทวดาตนไหนทําใหฝนตก
คุณควรพยายามอุดรูรั่วหลังคาบานกอนจะไดนอนหลับสบาย
เพราะระหวางนี้ฝนก็ตองตกมาเรื่อยๆไมหยุด ผมอยากแนะใหพยายามบั่นทอนแรงกรรมเกาดวยการทํา
กรรมดี เพราะสามีคุณก็ใชจะไปดีตลอด ดูคนตองดูใหตลอด ภาษิตไทยบอกวา ‘ดูหนังตองดูใหจบ
เรื่อง’ ภาษิตจีนก็บอกคลายกันวา ‘อยาเพิ่งนับศพเมื่อยังไมเสร็จสงคราม’ เพราะยังไมรูวาใครจะเปน
พระเอกผูร ายหรือฝายไหนจะสูญเสียมากกวากัน สามีคุณทิ้งคุณไปก็เปนกรรมไมดีของเขาอันเกิดจาก
ความมักมากในกามารมณ ชาติหนายากจะหาคนรักแท ผูหญิงผูชายทีอ่ กหักรักคุดทัง้ หลายก็ลวนแตเคย
ทํากรรมทํานองนี้ในอดีตทั้งสิ้นครับ

ขางผูหญิงที่มาติดพันสามีคณ
ุ ก็เขาขายมีชหู รือแยงสามีคนอื่น ตองตกนรกหลายรอยชาติ เกิดมา
ใหมก็จะกลายเปนบัณเฑาะกหรือกะเทยไปอีกหลายรอยชาติกวาจะเปนชายหรือหญิงปกติธรรมดา ครั้น
เปนหญิงหรือชายธรรมดาก็ตองถูกคนอืน่ แยงคูครองใหโศกาดูรอยางสาหัสไปอีกหลายรอยชาติ ถาดู
ยาวๆ แบบนีแ้ ลวไมสนุกเลยครับ นาสมเพชเขาเสียมากกวานะครับ คนมีศีลธรรมปรกติ ตองดีใจที่
ตัวเองไมไปแยงภรรยาหรือสามีชาวบานเขา เพราะจะไดไมตกนรกยาวนานขนาดนั้น
ตามหลักพระพุทธศาสนาแลว ไมวาเราจะมีพฤติกรรมแยมาอยางไรก็แลวแต ถาจะทําความดี
ใหครบวงจรก็มี 3 อยางคือละชัว่ , ทําดีและทําจิตใหผอ งใส ถาสามารถทําไดครบวงจรเราก็ดีไดแลว
ครับ ขยายความอีกนัยในทางปฏิบัติก็คือ:
1.พยายามรักษาศีล ๕ ใหเครงครัด
หรือรักษาอุโบสถศีลไดดวยยิ่งดี
2.บําเพ็ญทาน เชน ปลอยสัตวที่จะถูก
ฆา เชน ปลา เปนกิจวัตร
3.สวดมนตโดยเฉพาะพระปริตรทุกๆ
เย็น
4.ฝกสมาธิใหจิตสงบทุกๆ วัน หรือ
ทุกๆ อาทิตย ยิ่งฝกมากไดยิ่งดี
คุณเปนคนวิตกจริตและโมหจริตประกอบกัน ดังนั้น อาณาปานสติ จึงเหมาะสมแกจริตมาก
หลังจากฝกสมาธิเสร็จแลว แผเมตตาใหสรรพสัตว โดยเฉพาะสามีคุณและแฟนใหมของเขา อยาผูก
พยาบาทหรือเจ็บแคนเด็ดขาด ยิ่งผูกพยาบาท จิตคุณก็จะไมสงบ ฝกจิตเทาไหรก็ไมมีทางกาวหนา
กลายเปนคนเก็บกดและเจาอารมณ เห็นอะไรขวางหูขวางตาเปนทีร่ ะอาของคนรอบขาง เพราะโทสะ
หรือพยาบาทเปนนีวรณธรรมซึ่งขวางมิใหจิตคุณสงบโดยตรง หลังจากฝกสมาธิไปสักพักหนึ่ง แลวก็
ฝกวิปสสนาเพื่อขจัดโมหะไปดวย
อยาเชื่อถานักโหราศาสตรทถี่ ูกอิทธิพลพราหมณ-ฮินดูครอบงํา ซึ่งแนะใหคุณบูชาราหูเพราะ
ราหูกุมลัคน หรือแนะใหบูชาดาวเสารเพราะเสารโคจรเล็งดาวศุกร นักโหราศาสตรพวกนีใ้ ชวิธีคดิ
แบบพราหมณ-ฮินดูมาแนะใหแกคําสอนเรือ่ งกรรมทางพุทธ ซึ่งไมถูกตอง ถาเปนชาวพุทธจริง คุณ
ตองเชื่อหนักแนนในพุทธวจนะในพระไตรปฎกวา กมฺมนุ า วตฺตตี โลโก กมฺมุนา วตฺตตี ปชา (ขุ.สุตฺต.
25/ 382/457) ‘สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม หมูสัตวเปนไปตามกรรม’ พระพุทธศาสนาสอน
ใหเอาคุณธรรมฝายดีหรือพัฒนากุศลจิตมาลบลางสิ่งไมดีใหออกไปจากใจ ถาจะปฏิบัติจริงๆ ก็ตอง
พยายามฟอกจิตจากความรูสกึ ที่ไมดใี หพนๆ ไป พรอมๆกับรักษาศีลใหไดดวย

ตองเขาใจวากรรมที่คุณเคยทําในอดีตคอนขางหนัก คุณจึงสูญเสียสามีไป ดังนั้น ถาจะแกไขให
ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ดานก็ตองใชวิธีบําเพ็ญกุศลฝายดีที่หนัก การฝกสมาธิใหจิตสงบโดยรักษาศีลใหเครงครัด
เปนรากฐานเปนวิธีที่กุศลกรรมฝายดีจะเกิดแกตวั เองไดมากและรวดเร็ว เพราะเปนวิธีทําใหจิตปลอด
กิเลสโดยตรง
คุณมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเปนดาวคุณธรรมตกภพมรณะ แปลวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพารักษไมดแู ล
รักษา แมผูหลักผูใหญคณ
ุ ก็พึ่งไดยาก อาจเปนเพราะคุณหัวรั้น ไมคอยฟงใครมาตั้งแตเด็กก็ได เจอ
ปญหาในชีวิตแลวจึงแกยากเพราะคุณตองรับเองเนื้อๆ การรักษาศีล, การสวดมนตและการฝกสมาธิให
จิตสงบเปนวิธเี ดียวที่จะทําใหดาวพฤหัสบดี ‘ฟน’ มาชวยผอนกรรมเกาทีไ่ มดแี ละชวยคุมครองคุณ
ใหประสบโชคดีขึ้นได พระพุทธเจาตรัสไวในพระไตรปฎกวา ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธมฺโม สุจิณฺ
โณ สุขมาวหาติ (ขุ.สุตฺต. 26/332/314) ‘ธรรมะยอมรักษาผูป ระพฤติธรรม ธรรมที่ประพฤติ
สม่ําเสมอยอมนําสุขมาให’
ตราบใดทีค่ ุณปฏิบัติธรรมเชนนีอ้ ยางสม่ําเสมอและหนักแนนไมหวั่นไหว ถึงกรรมชั่วจะมาทัน
ก็ทําอันตรายไดไมมาก แตกข็ ึ้นอยูก ับวากรรมดีที่คณ
ุ ทํานัน้ มากพอสําหรับจะทานผลกรรมชัว่ ในอดีตหรื
อปลาวดวย ถาคุณตั้งอยูในธรรมเครงครัด ถากรรมเกาไมใชกรรมหนักตามมาทันก็เหมือนคุณถูกกลุม
โจรไลลา แตหนีเขาไปอยูในคายทหารไดสําเร็จ เหลาโจรก็ทาํ อะไรไมได ไดแตแยกเคี้ยว กระโดดโลด
เตนชกลมเตะลม ปากตวาดดาบุพการีคณ
ุ ไลหลังอยูขา งรั้วเยวๆ สักพัก พอเหงื่อแตกลิน้ หอยเขาออน
หมดแรงขาวตม ก็จะสมเพชตัวเองแลวถอสังขารจากไปเอง แตถากรรมหนักตามมาและคุณก็ไมเคยได
ปฏิบัติธรรมใดๆ เลย จูๆ ก็อาจเจอแจกพ็อต หนีโจรเขาคายทหารนึกวาจะพนทุกขแลว ทหารฝกยิงปน
ใหญในคายแลวกระสุนปนบังเอิญตกในตําแหนงที่คุณอยูพ อดี กระสุนดานก็ดไี ป ถาไมดานก็นกึ เอาเอง
วาจะมีสภาพอยางไร ผมไมทาํ นาย ขืนทํานายก็ไมใชหมอดู เพราะรูๆกันอยู.

