โหราศาสตร- วิทยาศาสตร
โดย ส.แสงตะวัน

นักโหราศาสตรรุนเกากอน เขาถือทําเนียมกันมาแต
โบราณวา วิชาโหรเปนวิชาลี้ลับที่ควรปกปดและหวงแหน
สุดยอด เขาจะไมยินยอมเปดเผย หรือ ออกมาตีแผเหมือน
อยางสมัยนี้
เขาถือวาชนชาติใดมีโหรผูรอบรูเชี่ยวชาญ
สามารถนํามาทํานายทั้งเรื่องสวนบุคคล และบานเมืองได ยอม
เปนที่เกรงขามของประเทศเพื่อนบาน
และเปนที่เชิดชู
แกเจาบานผานเมืองดวย โหรชั้นบรมครูผูรูจริงตองมีคุณธรรม
สูง ไมนําไปใชในทางที่ผิดศีลธรรม ในสมัยโบราณวิชา
โหราศาสตรไดวนเวียนอยูเฉพาะในราชสํานักเทานั้น บาง
ราชสํานักมีโหรที่มีความรูนอยหรือรูเพียงภาคคํานวณสุริยาตร
เทานั้น หามีผูชํานาญการพยากรณไมก็มีอยูเหมือนกัน
พวกเราชาวโหรรุนใหมเชื่อกันหรือไมวา วิชาโหรา
ศาสตรภาคพยากรณที่เปนของจริงเทานั้น ไดถูกเก็บซุกซอน
ไวแตกลุมของพวกโหรในราชสํานักเทานั้น บุคคลภายนอกจะ
นอกจากจะไดแบบตกหลน
ไมมีโอกาสไดศึกษากันเลย
เล็กนอยจากภิกษุสงฆที่เขาออกในสํานักราชวังเทานั้น ตอมา
ไดมีการคนควาจากแหลงตาง ๆ นํามารวบรวมเขียนเปนตํารา
แบบถูไถออกมามากมาย
ปจจุบันตําราที่ลอกเลียนแบบ
แปลงสารจัดพิมพขายอยูขณะนี้ ลวนแตเปนของปลอมเกือบ
ทั้งนั้น แมแตผูตั้งตนเปนครูสอนก็รูจากตําราที่ไมมีมาตรฐาน

เรียกวาหลอกตอ ๆ กันมา สวนที่เปนของจริงนั้นของเรามีอยู
ครบถวนสมบูรณที่สุด แตเราไดรับความวิบัติหมดสิ้น ตั้งแต
ครั้งพมายกทหารมาเผากรุงศรีอยุธยา
ของดีที่เกี่ยวกับ
วิชาโหราศาสตรของเราไดสูญสลายไปดวย คงเหลืออยูแต
เฉพาะในตัวโหรที่หนีรอดออกมาเทานัน้
ดังนั้นหากวิชา
โหราศาสตรไปตกอยูที่ใคร คนนั้นก็นับวาโชคดีที่สุดในชีวิต
และสามารถโออวดตอชาวโลกไดแนนอน
วิชาโหราศาสตรของแทที่เปนจริง เขามิไดเลาเรียน
ดังที่เราเห็นกันอยูทั่วไป เขาเรียนแบบวิทยาศาสตรในลักษณะ
สืบตอจากดาราศาสตร โดยผูเขียนเรียนมากับตนเอง และกลา
รับรองวาเปนหลักเกณฑของวิทยาศาสตรแนนอน เนื่องจาก
วิชาดาราศาสตรเปนเรื่องของดวงดาว โหราศาสตรเปนเรื่อง
ของระบบธาตุที่เคลื่อนไหวอยูในโลก ทั้งสองภาคจะเกี่ยวพัน
กันตลอดไป โดยอาศัยบรรยากาศของโลกเปนสื่อกลางรวม
สามขั้นตอน ดังกลาวมานี้ ดูเหมือนนักศึกษารุนใหมจะไมรู
เรื่องกันเลย ดวงดาวบนทองฟาทําหนาที่ สงเคลื่อนแสงลงมา
หาคลื่นชั้นบรรยากาศ
เพื่อใหเกิดการผสมผสานและมีผล
ออกมาทางนามธรรม ระยะนั้นมวลสารของโลก หรือโลกสง
กระแสคลื่นธาตุออกไปรับ เพื่อดึงดูดคลื่นบรรยากาศเขามา
ผสมผสานเพือ่ ผลทางรูปธรรม เมื่อคลื่นแสงคลื่นชั้นบรรยา
กาศ และคลื่นของโลก ไดผสมผสานออกมาเปนรูปธรรม
แลวไดเปลี่ยนผลออกมาเปนภาษา
ซึ่งเรียกวาภาษาโหร

(ไมใชภาษาตํารา) ที่กลาวมาเพียงสังเขปเพื่อใหรูจุดเริ่มตนวา
เขาเรียกกันอยางไร
มีสิ่งที่ซอนเรนสําคัญเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร คือ
ชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งแผกระจายอยูรอบนอก ชั้นนี้เปน
สื่อกลางระหวางดวงดาวกับโลก วิธีการเลนเบื้องตนเสมือน
กับเราเลน ๓๖ ราศี คือ ๑๒ ที่ดวงดาวโคจรอยูในจักรวาล
๑๒ ราศีของชั้นบรรยากาศ และ ๑๒ ราศีของโลก ทั้งหมด
นี้ ยอมมีความหมายแตกตางกัน ซึ่งจะตองศึกษากันคอนขาง
หนักและบรมครูโหรดั้งเดิมจะไมยอมเขียนเปนตําราออกวาง
ตลาด นอกจากจะเรียนโดยตรงระหวางครูกับศิษยเทานั้น
โหรรุนครูสมัยโบราณทานฉลาดเหลือหลาย ของ
จริงทานปดบังไวหมด แตบอกเปนเชิงปริศนาใหคนรุนหลัง
คิดและตีความหมายเอาเองเชน บอกเชิงปริศนาวา โหรา
ศาสตรก็คือวิชาระหวางโลกกับดวงดาว หรือวิชาโหราศาสตร
เปนเรื่องระหวางสุริยคติกับจันทรคติดังนี้เปนตน โหรรุนใหม
พอจะรูวาหมายความวาอยางไร แตไมรูวามีวิธีการเลนนั้น
อยางไรเชนกัน เราเพียงรูไวใชวาเทานั้นเอง แตหาไดฉุกคิด
หรือเฉลียวใจไมวา ปริศนาสองคํานี้มคี วามหมายสําคัญมาก
ถาใครแกปริศนานี้ออก ก็เทากับเห็นหนทางเลนอยางชัดแจง
เขาแลว
วันนี้ผูเขียนพอจะไขกุญแจใหโหรรุนใหม เก็บเอาไป
ศึกษาที่วาสุริยคติกับจันทรคตินั้น หมายถึง ดาวอาทิตยเปนเจา
แหงคลังแสงและเจาจักรวาล
มีดาวบริวารลอมรอบมี

กําลังสงทางคลื่นแสงลงมาหาชั้นบรรยากาศรอบโลกเพื่อปรุง
แตงธาตุทั้ง ๔ในลักษณะนามธรรม สวนจันทรคตินั้นหมายถึง
ดาวจันทรทําหนาที่ตัดแสง หรือบังแสงดวงดาว เพื่อเปด
โอกาสใหโลกดึงดูดกระแสธาตุชั้นบรรยากาศลงมผสมผสาน
เขากับธาตุของโลก เพื่อผลไดออกมาในรูปธรรม สวนคําวา
โลก หมายถึงมีองคประกอบดวยธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน น้ํา
ลม ไฟ และยังมีอากาศธาตุและวิญญาณธาตุเพิ่มอีก ๒ ธาตุ
หากกลาวแบบรวมๆพื้นโลกมีสรรพสิ่งตางๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิต
เกิดขึ้นบนโลกเรียกวาธรรมชาติ ซึง่ เวียนวายตายเกิดหมุน
เวียนเปนวัฏจักรโลกแหงดาราศาสตรเปนเรื่องของธรรมชาติ
ที่มีกฎเกณฑในตัวเอง
ซึ่งมนุษยสามารถคนพบและนํามา
ศึกษาพยากรณกันอยางแพรหลาย
โลกเปนหัวใจสําคัญดานวิชาโหราศาสตร สามารถ
ขยายการเลนไดอยางกวางขวาง จึงสมมุติใหโลกเปนราหู
โหรสมัยเกาปกปดถึงกับตัดราหูทิ้งไป จากกลุมของ
ดวงดาว เปนเพียงจุดสกัดเทานั้น เราจึงไมคอยพบตํารา
วาดวยเรื่องราหูมากนัก และมักจะกลาวโทษราหูวาเปนดาว
ดุรายตาง ๆ นานา เลนเอาโหรสมัยนี้เกรงกลัวราหูกันนัก เปน
ความจริงราหูเปนตนตระกูลของวิชาโหราศาสตรโดยตรง
มีกฎเกณฑการพยากรณอยางกวางขวาง ราหูในแนวโหรา
ศาสตรมีอยู ๘ ภาคดวยกัน แตโหรมักจะเรียกราหู ๘ ตน คือ
๑ ราหูกาํ บัง ๒ ราหูจําบัง ๓ ราหูเสวย ๔ ราหูบังเงา ๕ ราหู
กอนเสา ๖ เกณฑราหู ๗ ราหูพรต และ ๘ ราหูอวตาร

ทั้งหมดนี้เรียกวา อัฎฐะคชนาม นักศึกษารุนลูกหลานจงรูไว
ดวยวา วิชาโหราศาสตรที่ศึกษาอยูขณะนี้ไดสูญหายตําราที่
สําคัญไป คงเหลือแตตําราจําพวกดาราศาสตรแบบผสมผสาน
เทานั้น จนเปนเหตุใหพวกที่เคยตกกระไดพลอยโจนมาแลว
หวนกลับมาลางแคนดูหมิ่นพวกที่เชื่อโหราศาสตร วาเปน
พวกงมงายหรือพวกปญญาออน วิชาโหราศาสตรที่เปนของ
จริงนั้นยังมีอยูแตไดหลบ ๆ ซอน ๆ เชนเดียวกับเจาของเดิมผู
หวงแหน
เมื่อป ๒๕๓๑ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พระราหูยาย
จากราศีมีน เขาสูราศีกุมภ เคยเขียนบทความไวในหนังสือ
นิตยสารหลายแหง และเคยบอกใหทานผูใหญรับทราบไว
กอนแลว พอสรุปรวมไดวา ราหูโคจรเขาราศีกุมภรอบนี้
เรียกวา ราหูอวตาร ซึ่งนานปจะมีสักครั้งหนึ่งและมีนอยคน
ที่จะรูเรื่องราหูอวตารวามีผลตอโลกอยางไร
ราหูอวตาร
อุปมาเสมือนชางสารตกน้ํามัน ยอมบังเกิดผลทั้งดานดีและ
ดานรายควบคูกัน คราใดดาวบาปเคราะหโคจรเขาในรัศมี
คลื่นของราหู
จะแสดงอิทธิฤทธิ์ใหดาวดวงนั้นมีอิทธิพล
คลายราหูเสียคราวหนึ่ง
คราใดดาวศุภเคราะหโคจรเขามา
กระทบคลื่นราหู ก็แสดงในลักษณะทางนุมนวลราหูจะแสดง
อิทธิพลอวตารอยู ๔ ป คือ จนถึงเดือน เมษายน ๒๕๓๕
หลังจากนั้นอิทธิพลราหูจะเขาสูปกติ
ระยะระหวางชวงนี้
สถานภาพของโลกที่ถูกลัทธิคอมมิวนิสตเขาครอบครองโดย
มีรัสเซียเปนผูนํา จนเปนเหตุใหประเทศนอยใหญเหมือนตก

นรกทั้งเปนมานาน ไดเขาสูสันติภาพ กลับกลายเปนประชา
ธิปไตย คือระบอบคอมมิวนิสตจะคอย ๆ สลายตัวเปลี่ยนเปน
ระบอบประชาธิปไตย ประเทศบริวารที่ถูกรัสเซียครอบงํา
ดวยลัทธิคอมมิวนิสต ตางสลัดแอกเปนอิสระเปนจํานวนมาก
แตกอนจะสิ้นสุดอํานาจราหูอวตาร สถานการณของโลกจะ
ตองประสบกับปญหาอันยุงยากหลายประการ และมีสงคราม
ระหวางประเทศเพื่อนบาน ดินฟาอากาศจะเกิดอาเพท แปร
ปรวน พลเมืองหลายประเทศจะประสบภัยพิบัติ อดอยาก
ยากไร เหตุการณเหลานี้ไดเกิดขึ้นแลวตามคําทํานาย ที่กลาว
มานี้มิไดโกหกตอแหลโออวด หลักฐานยังมีอยูพรอม นัก
ศึกษารุนใหมคงไมรูเรื่องกันมากอนเลย และอาจจะไมเชื่อวา
วิชาเหลานี้มีอยูในโลกโหราศาสตรก็ได ขอใหรับรูไวดวย
เถิดวา ที่เลาเรียนกันมานั้นไดหลงทางกันทั้งนั้น จะบอกให
สวัสดี.
***************

โหราศาสตรคืออะไร
ส.แสงตะวัน
“โหราศาสตรคืออะไร” หรืออะไรคือโหราศาสตร
อันคําวา โหราศาสตร ในที่นี้มิไดหมายถึงวาเอาตัวอักษรมา
แปลความหมายกัน กระผมหมายถึงวา อะไรกันที่เราเรียกวา
โหราศาสตร ถาเราจะหมายถึงการเอาดวงดาวมาเลนกับชีวิต
มนุษย และสัตวตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่เกิดขึน้ ในโลก
ก็คงไมผิดนัก เพราะสิ่งเหลานี้จะเกิดการเคลื่อนไหวไดก็ดวย
อํานาจดวงดาวในทองฟา ทั้ง ๆ ที่เรานักเลนในทางพยากรณก็
รู ๆ กันอยูวา โหราศาสตรคือการเลนกับดวงดาว แตอะไรเลา
เราเอาอะไรมาเลนกัน เรื่องนี้มีผูใหขอคิดแตกตางกันไปหลาย
แงหลายมุม
กระผมไดศึกษาและคนความานาน ก็ไดพบวาโหรา
ศาสตรมุมกลับของแสงที่พุงผานมายังโลก
แสงเหลานั้น
เปนแสงของหมูดวงดาวอันระยิบระยับบนทองฟา โดยไดรับ
แสงจากดวงอาทิตย แลวจึงสะทอนมายังโลกอีกทีหนึ่ง เพราะ
โลกที่เราอาศัยอยูนี้มีธาตุใหญอยู ๔ ธาตุดวยกัน เปนธาตุที่มี
สัดสวนสมบูรณที่สุด
และธาตุเหลานี้ยังแยกแยะออกเปน
ธาตุยอย ๆ ไดอีกมากมายกายกอง ธาตุเหลานี้เมื่อเกิดการผสม
หรือรวมตัว ยอมทําใหเกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดวัตถุตาง ๆ
ขึ้นได ดวยการถูกบังคับจากแสงของดวงดาวบนทองฟาเปนผู

บันดาล
การที่จะรูวา ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของชีวิต
มนุษยและสัตว ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลกได
เราตองอาศัยปฏิทินโหรเปนคูมือในการตรวจ และวินิจฉัย
ตัดสินอีกที่หนึ่ง ถาปฏิทินไดมีการคํานวณที่ถูกตอง เราก็จะ
ทํานายไดถูก หรือใกลความจริงที่สุด แตถาปฏิทินเกิดคํานวณ
ผิด เราก็จะพลอยผิดไปดวย ที่กลาวมานี้กระผมหมายถึงผู
ที่เลนดวงไดแตกฉานแลวยอมรูดี
เพราะเหตุใด โหราศาสตรกับดาราศาสตร จึงมี
ความเห็นขัดแยงกันดวยเรื่องการยายของดวงดาว ระหวางราศี
หนึ่งไปอีกราศีหนึ่งดูไมคอยจะตรงกันเสียเลย บางทีฝายดารา
ศาสตรยายไปกอนก็มี ทั้งนี้เนื่องจากเรายังไมคอยจะเขาใจกัน
ดีพอในเรื่องโหราศาสตรนั่นเอง อันที่จริงการคํานวณของ
ดาราศาสตรเขาคํานวณไดถูกตองทีเดียว กระผมเชื่อไดสนิท
เพราะสมัยนี้เขามีเครือ่ งมือแบบวิทยาศาสตรเขาชวยจึงทําให
กาวหนาไปไดมาก แตทางโหราศาสตร(ไทย) ที่เขาคํานวณ
ทําปฏิทินใหเราใชอยูในปจจุบันนี้ การคํานวณของเขาก็ถูก
ตองเหมือนกัน แตถูกคนละทาง ทางของดาราศาสตรถาจะ
กลาวกันใหฟงงาย ๆ ก็คือ ทางตรง ที่เรามองออกไปบน
ทองฟา สวนทางของโหราศาสตรเปนทางมุมกลับที่มองจาก
ทองฟามาหาโลก คือยึดเอาการเคลือ่ นบนโลกเปนเกณฑ เชน
เรายืนอยูกลางแดดในตอนเที่ยงตรง จะเห็นไดวาดวงอาทิตย
อยูตรงศีรษะเราพอดี
แตอีกคนหนึ่งยืนอยูบนดวงอาทิตย

แลวมองลงมายังโลก
แลวจึงจะรูวาคนทั้งสองยืนหยุดอยู
ตรงจุดไหน บรมครูในครั้งโบราณกาล ไดใชการสังเกตและ
คนควาติดตอกันมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งไดสูตรที่แนนอนจึงได
ทําปฏิทินใหเราใชกันอยูขณะนี้
ทางโหราศาสตร นอกจากจะสังเกตเคลื่อนยายดวง
ดาวแลว เขาจะตองยึดแสง และกระแสธาตุเปนหลักในทาง
พยากรณ ดวงดาวเปนแตเพียงจุดที่สถิตอยูในระหวางราศีเทา
นั้น สวนกระแสธาตุของดวงดาวอาจจะไปแสดงอิทธิพลอยู
ราศีอื่นก็ได การเลนในทางพยากรณของโหราศาสตร ใน
ระยะตนเขายึดเอาโลกขึ้นมาเปนหลักของจุดเริ่มตน แลวจึงยึด
เอาดาวอาทิตยและดาวจันทรเปนองคประกอบเหนี่ยวรั้งกันเปน
สามเสา เพราะโลกกับอาทิตยและจันทรมีกระแสธาตุดึงดูด
กัน แรงมากและกระแสธาตุของทั้งสามนี้ตางก็ไมเหมือนกัน
ธาตุของอาทิตยเปนอันดับหนึ่ง เพราะเปนแมแสงของดาว
ทั้งหลายที่ตองอาศัยเชื้อเอามาสรางอิทธิพลใหแกตนเอง ดาว
จันทรเปนอันดับสอง มีแสงของตัวเองเรียกวาแสงอนุภาค
และก็ตองอาศัยแสงของอาทิตยเขาชวยดวยเหมือนกัน สวน
โลกของเราก็มีแสงเหมือนกัน เรียกวาแสงเรืองรองหรือรังสี
ในทางพยากรณเราเอาเงาของโลกมาใช เพราะเพื่อการสัมผัส
กับกระแสธาตุของดาวอื่น ๆ เงาของโลกเราเรียกวาราหู เพราะ
ราหูแสดงอานุภาพใหแกโลกเรามากมาย ราหูนี้แหละเปน
มูลเหตุทําใหเกิดวิชาโหราศาสตรในภาคพยากรณขึ้น ฟงดู

เผินก็ไมนาเชื่อวาเปนไปได เพราะราหูทําใหเกิดกิเลส เขา
ครอบงําโดยไมรูสึกตัว คนที่หนีราหูพน ผูนั้นคืออรหันต
อาทิตยเดินรอบโลกเปนเวลาประมาณ ๒๔ ชั่วโมง
ราหูก็เดินรอบโลก ๒๔ ชัว่ โมงเหมือนกัน ที่กระผมกลาวมานี้
ฟงดูจะเปนการขัดแยงกับหลักทั่วไปทั้งทางดานโหราศาสตร
สากลและทางไทยที่เราเคยเลนกันอยู แตขอใหเขาใจเสียใหม
วา ราหูทางพยากรณน้นั มีสองแบบ แบบหนึ่งที่เราใชอยูใน
ปจจุบัน อีกแบบหนึ่งคือราหูที่เดินรอบโลกทุก ๒๔ ชั่วโมง
ดังที่เราประสบพบเห็นกันในเวลาค่ําคืน ราหูหลังนี้พวกเรา
ไมคอยจะรูจัก ทั้งๆ ที่เราพบกันอยูทุกคืน คนโบราณเขาหลอก
เราวา ถาอยากจะเห็นราหู ใหคอยดูตอนคืนที่มีจันทรคราส แต
ความจริงเห็นกันอยูทุกคืน
ราหูนี้เขาใชเลนประกอบ
ทางพยากรณมาก เพราะมีความรุนแรงเทากับราหูที่เราเอามา
จากปฏิทินใชแทนดวงดาว แตถาเราเลนไมเปนก็จะทําใหรส
สนุกในทางพยากรณนอยลง พอไดเวลาใกลค่ําเงาของราหู
จะเริ่มสาดกระแสธาตุเขามาหาตัวเรา ระบบประสาทของเรา
จะเริ่มมีอาการผิดปกติ เชน อยากดื่มของมึนเมา อยากเที่ยว
ตามบาร ตามคลับ บางทีก็ทําใหประสาทซึมเซา งวงนอน บาง
ทีก็อยากอยูอยางวิเวก
บางครั้งเกิดราคะจริตอาจทําให
เกิดผิดศีลธรรมไป เกิดไปตัดชองยองเบา ลักขโมย ฉุดครา
อนาจาร สิ่งเหลานี้เปนไปดวยอํานาจของราหูทั้งสิ้น
เกจิอาจารยบางทานกลาววา ราหูมักจะแสดงอิทธิพล

รุนแรงในเวลากลางคืน เรื่องนี้เราก็พอจะรับฟงได โดยเอา
ราหูมาประยุกตเขากับบรรยากาศตอนกลางคืน แตถาเรามาคิด
แยกกันอีกที ก็จะเกิดมีราหูขึ้น ๒ ดวง ฟงดูแลวก็เปนสิ่งที่นา
ขบขันที่กระผมนําเอาอะไรมาพูด
ดูจะนอกลูนองทางเสีย
แลว ความจริงกระผมก็ไมอยากนํามากลาวในที่นี้เหมือนกัน
แตก็อยากจะใหทานผูฟงนําเอาไปคิดดูเอาเองก็แลวกัน ถาเห็น
วาไมมีมลู ความจริงก็ทิ้งไปเสีย แตมันเปนมูลเหตุที่มาของโหรา
ศาสตรที่เราเลนกันอยู โบราณเราเมื่อคนพบอะไรดี ๆ แมจะ
เปดเผยใหก็มักจะซอนอะไรตออะไรไวเสมอ เราไดกันมา
ไมคอยจะครบถวน มิหนําซ้ํายังกลาวเปนปริศนาใหพวกเรา
เขาใจไขวเขวไปก็มีมากมาย เรื่องราหูนี้มีมากมาย และกวาง
ขวางสุดที่จะกลาวไดหมด จึงขอยุติไวเพียงเทานี้กอน
โหราจารยทานจึงจับเอาดาวทั้งสามนี้ ตั้งเปนมุมตรึง
เอาไว คลายเปนมุมฉากสามเหลี่ยม เพราะดาวทั้งสามนี้เปน
แมบทสําคัญในทางพยากรณ โดยพิจารณาเห็นวาดาวอาทิตย
เดินรอบโลก เปนเวลาประมาณ ๒๔ ชั่วโมง เราเรียกวา
วันหนึ่ง แตอาทิตยจะเคลื่อนไปประมาณ ๑ องศา ในราศีที่
อาทิตยสถิตอยู เมื่อเดินครบรอบ ๓๐ หรือ ๓๓ วัน เราเรียกวา
เดือนหนึ่ง เปนเดือนของทางสุริยคติ สวนดาวจันทรจะเดิน
เร็วกวาอาทิตย คือเดินรอบโลกประมาณ ๒๙ หรือ ๓๐ วัน จึง
จะพบบรรจบดาวอาทิตย เราเรียกวา เดือนหนึ่ง เหมือนกัน แต
เปนเดือนของทางจันทรคติที่กลาวมานี้ทานผูฟงคงจะทราบ
กันมาแลว สวนโลกนั้นจะเปนจุดคอยดึงดูดเอากระแสธาตุ

ของอาทิตยและจันทรอยูเสมอ แตดาวอาทิตยอยูหางจากโลก
เรามากกวาดาวจันทร
กระแสธาตุของโลกจึงดูดรับเอา
กระแสธาตุจากจันทรแรงกวาอาทิตย แตจันทรก็ตองอาศัย
พลังแสงจากอาทิตยเขาเสริมอีกชั้นหนึ่ง คืออาทิตยสองแสง
มายังจันทร แลวสะทอนแสงมายังโลกแตแสงที่สะทอนมานั้น
ไดถูกแสงอนุภาคของจันทรกลั่นกรอง ใหกลายมาเปนแสง
ของพระจันทรหรือจะเรียกวา แสงของพระจันทรไดผสม
ผสานมากับแสงของอาทิตยดวยก็ได ถาดูโดยผิวเผินคลายกับ
วาไมใชแสงของพระจันทรเปนแสงของอาทิตยไป แตธาตุแท
เปนแสงของพระจันทรตางหาก อุปมาดังเรารับประทานอา
หาร พระจันทรเปรียบเสมือนขาว อาทิตยเสมือนกับขาวเรามัก
ไมคอยจะชอบรับประทานขาวเพียงอยางเดียว จะตองอาศัย
กับขาวมาเปนเครื่องนําทางดวย หรือเอามาหลอกลอใหขาวตก
ลงไปอยูในกระเพาะ จึงเปนอันวาขาวไดผสมอยูกับกับขาว
อยางกลมกลืนกัน
ตอนตอไปเขาก็จับเอาดาวอื่น มาประกอบการเลน
ตอไปจนกระทั่งถึงดาวฤกษ จากการที่ยึดเอาโลก อาทิตย และ
พระจันทรเขามาเปนจุดเริ่มตนแลว เขาก็ยึดเอาดาวพุธเขามา
ผสมอีกดวงหนึ่ง เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้มา
จากธาตุเปนมูลเหตุ และธาตุนั้น ๆ มาจากอะไรจะเปนอื่นไป
ไมไดนอกจากอิทธิพลดวงดาว จึงไดวิเคราะหจากการผันแปร
ของธาตุตาง ๆ ตั้งแตชั้นบรรยากาศลงมาจนถึงในโลก มีแม
ธาตุที่ใหญ ๆ อยู ๔ ธาตุ ธาตุไฟ ไดแก อาทิตย ธาตุดิน

ไดแกจันทร ธาตุลม ไดแก ราหู ยังมีธาตุน้ําอีก ธาตุหนึ่ง ไดแก
ดาวพุธ ดาวพุธนี้ มีอิทธิพลทางธาตุน้ํา ที่ใหญมากสําหรับโลก
ที่เราอาศัยอยูนี้ เพราะโลกเรานี้ มีน้ําถึง ๓ สวน เปนแผนดิน
เพียงหนึ่งสวนเทานั้น ดาวพุธจึงเปนอาวอันดับที่๔ ที่จะนํา
เอามารวมเขาในทางพยากรณ น้ําหรือของเหลวที่เกิดขึ้นใน
โลก เปนไปดวยอํานาจของดาวพุธเปนสวนใหญ ดาวพุธเปน
บอเกิดของวัตถุ พืช มนุษยและสัตว แตธาตุทั้ง ๔ นี้ยังมีดาวที่
เปนคูกันอีกหมูหนึ่ง เชน อาทิตยธาตุไฟคูกับพระเสาร จันทร
ธาตุดินคูกับพฤหัสบดี ราหูธาตุลมคูกับอังคาร และพุธธาตุ
น้ําคูกับพระศุกร เขาจัดไวเปนคู ๆ เพื่อปรุงแตงไวใชในทาง
พยากรณตอไป เชน ตําราวาดาวอาทิตยกับดาวพฤหัสโคจร
เขาทับกันจะไดมิตรที่ดีไดคูครองไดบริวาร และมักจะประสบ
โชคดี ที่ทานกลาวมานี้ทานหมายถึงอาทิตยเปนธาตุไฟ สวน
ดาวพฤหัสเปนธาตุดินที่แหงกระเตอะ คือดินที่ไมมีความชื้น
เหลืออยูเลย คลายดินเผาเปนตนธาตุดินนี้จึงเปนธาตุที่โปรง
แสง จึงทําใหความรอนหรือธาตุของอาทิตยผานเขาไปหลอม
ตัวอยูไดอยางกลมกลืนกันที่เดียว ทานโหราจารยกลาวไว
ถูกตองทีเดียว แตถาเราจะนําเอามาเลนในทางพยากรณใหกับ
บุคคล กระผมเห็นวาไมตรงเปาหมายที่แทจริง เพราะเหตุวา
โลกเรามีผืนแผนดินที่มีความชื้นอยูทั่วไป บางแหงก็มีน้ําหลอ
หลอมอยู เชน แมน้ํา ทะเล เปนตน รางกายเราก็มีธาตุน้ําหลอ
หลอมอยูทั่วไป จะหาธาตุดินที่กระเตอะมิไดเลย เมือ่ ธาตุ
ความรอนของอาทิยผานเขามาในธาตุของดาวพฤหัสบดีจะ

ตองถูกธาตุน้ําเขาขวางกั้น เมื่อธาตุของอาทิตยผานเขาไปสู
ธาตุของพฤหัสบดีไมไดเพราะน้ําขวางกั้น จึงทําใหเกิดเปน
ศัตรูกัน เพราะธาตุของอาทิตยจะตองไปเผาธาตุน้ําใหหมด
เสียกอน แลวจึงผานเขาไปหลอมตัวอยูกับธาตุพฤหัสได การ
พยากรณควรจะทํานายวา เมื่อพฤหัสบดีถึงอาทิตยผูใหญจะให
โทษ แลวตอนหลังผูใหญจะปราณี ทานนักพยากรณจงระวัง
ใหดี อาจจะผิดพลาดไดถา ยึดตําราจนเกินไป กระผมเคย
พยากรณดาวคูนี้วาติดตะรางมาแลว ทั้ง ๆ ที่เดินมาเปน ๑๑ แก
ลัคนาเสียดวย การที่จะวินิจฉัยตัดสินพยากรณลงไป จึงเปนสิ่ง
ที่ยากมากทีเดียว เรื่องตําราของทานโหราจารยในสมัยโบราณ
บางทานก็เขียนจับเอาตอนตนเหตุ แตไมบอกตอนปลายเหตุ
ไวดวย จึงทําใหนักศึกษารุนหลัง ๆ เลนกัน ผิด ๆ ถูก ๆ ยุงกัน
ไปหมด
***************

วันใหมตามหลักโหร
โดย ส. แสงตะวัน
ประมาณป ๒๔๘๓ (อาจผิดได) รัฐบาลสมัยทาน
จอมพล ป.พิบูลยสงครามเปนนายกรัฐมนตรี ไดประกาศเปน
ทางการใหเปลี่ยนวันเดือน ปเสียใหม เพื่อใหเขากับหลักสากล
แบบตะวันตกที่นิยมใชกันอยู อาทิ วันใหมใหเริ่มใชหลัง
๒๔.๐๐ น. หรือหลังเที่ยงคืนลวงไปแลว แตเดิมเราใชวันใหม
โดยถือเอาเมือ่ แสงอาทิตยจบั ขอบฟาดานทิศตะวันออกเรียก
วาแสงอรุณ โดยประมาณเมื่อออกไปยืนกลางแจงตอนเชามืด
เห็นเสนลายมือ หรือเห็นใบไมและจําไดวาเปนใบอะไรดังนี้
เปนตน
เริ่มตนเดือนใหมของป ใหถือเอาวันที่ ๑ มกราคม
หลังเที่ยงคืน เปนเดือนเริม่ ตนของปใหม แตเดิมสมัยโบราณ
เราเคยถือเอาวันที่ ๑ เมษายน ของทุกป หรือขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๕
ทางจันทรคติ เปนวันขึ้นปใหม ลักษณะที่ใชแบบนี้เพื่อใหเปน
แนวเดียวกับเรื่องฤดูกาลทางภาคโหราศาสตรไทย
ในปจ
จุบันยังคงใชแบบเดิมกันอยูเรื่องนี้เกิดสับสนระหวางพนัก
งานของรัฐ กับผูแจงเกิดอยูระยะหนึ่ง และทางฝายโหรา
ศาสตรรุนใหมไดพลอยสับสนไปกับเขาดวยเหมือนกัน ทั้งนี้
เนื่องจากหลักเกณฑตาง ๆ ทางโหราศาสตรไทย ยังคงยึดถือ
แบบเดิม คือรุงอรุณเปนวันใหม และ ขึ้น ๑ ค่าํ เดือน ๕
ทางจันทรคติ เปนเดือนขึ้นปใหมจนถึงยุคปจจุบัน

เคยพบโหรรุนใหมที่หันมาใชแบบใหมในแนวโหรา
ศาสตรอยูบอยๆ บางครั้งเปนเหตุใหเกิดสับสนระหวางเจา
ของดวงชาตากับโหรผูทํานาย เนื่องจากผลที่ออกมาไมคอยจะ
ตรง หรือถูกตองจนเปนที่วิพากษวิจารณกันตลอดมา เรื่องนี้
ปรากฏกับผูเขียนมาแลวสําหรับคนที่เกิดกอน พ.ศ. ๒๔๘๒
ครั้งแรกคิดวาคงไมมีปญหาอะไร แตก็เกิดปญหาเขาจนได
และเคยพบหลายครั้งกับบุคคลที่เกิดกอน พ.ศ. ๒๔๗๐ จาก
บัตรดวงชาตาที่โหรรุนใหมผูกมาให ปรากฏวาเขาเกิดหลัง
เที่ยงคืนลวงไปแลว ซึ่งเปนความจริงเขายังคงใชวัน เดือน ป
เกิดแบบเกากันอยู แตโหรรูเทาไมถึงการณ หันกลับมาใช
วัน เดือน ป แบบใหม ก็เลยมีปญหาดานวิชาโหราศาสตร
เกี่ยวกับเรื่องเทวดาเสวยอายุ ซึ่งเราใชเทวดาเสวยอายุจากวัน
เกิดเปนหลักมาตรฐานตลอดมา ผูเขียนพอจะคาดคะเน หรือ
เดาเอาเองไดวา โหรรุนใหมคงมิไดเรียนจากครูโหรผูรูจริง
หรือซื้อตํารามาเรียนเองเองจึงไมรูตนสายปลายเหตุที่แทจริง
กอนจะลงมือผูกดวงชาตาใหใครก็ตาม ควรไตถามถึง
เรื่องวันเดือนปใหละเอียดถี่ถวนเสียกอน เมื่อเห็นแนแกใจ
ดีแลวจึงคอยลงมือผูกดวงชาตาใหแกเขา ถาโหรมีความเชี่ยว
ชาญชํานาญมากอนในเรื่องระบบธาตุ จะสามารถรูไดทันทีวา
ที่เขาบอกมานั้นผิดหรือถูกอยางไร สําหรับเรื่องเวลาเกิดหรือ
ตกฟาก มักจะมีปญหายุงยากอยูไมนอยเหมือนกัน เลนเอานัก
เขียนบทความบางคนชักแหยงกลัวผิดพลาดเลยไมกลาบอก
เวลา บางดวงไมวางลัคนาเสียดวย เขียนวิจารณเรื่อยเปอยพา

ใหเด็กรุนใหมหลงทางพาเขาปาไปก็มีใหเห็นบอย ๆ สมัย
โบราณโหรรุนครูเขาจะแสดงใจกวาง เขียนไวครบบริบูรณ
โดยมิตองเกรงความอับอายขายหนาใคร
ขอมูลหลักวิชาโหราศาสตร ควรจะไดมีการศึกษา
คนควาหาหลักเกณฑที่ถูกตองตามความเปนจริง เพื่อผลที่
ออกมาเปนไปตามที่ตนประสงค
บางคนพอคนพบอะไร
แปลก ๆ ยังไมทันตรวจสอบใหถองแทแนนอนเสียกอน รีบ
ประกาศ หรือทึกทักเอาวาไดพบสูตรการเคลื่อนไหว และ
ความหมายจนสามารถสรางเปนตําราออกมาได ตองใชเวลา
นับเปนรอยเปนพันปขึ้นไปก็มี ชั้นครูคิดไมสําเร็จชั้นศิษยก็
นํามาคิดคนหากันตอไปจนกวา จะพบความสําเร็จตามประ
สงค สามารถนํามาเปนตนแบบสรางเปนตําราชี้นําสืบตอไป
วิชาดาราศาสตรมีสองแนวทาง แนวทางหนึ่งดารา
ศาสตรสายวิทยาศาสตร ที่นักวิทยาศาสตรกําลังเลน และ
คนความเรื่องจักรวาลกันอยู สวนอีกสายหนึ่งเปนสายของ
ฝายโหราศาสตรที่นํามาเลนเกี่ยวกับระบบธาตุระหวางโลกกับ
ดวงดาว
นักศึกษาควรระลึกถึงเรื่องการคํานวณสุริยาตรที่
ฝกหัดคํานวณกันอยูขณะนี้
นับเปนความสามารถสูงของ
มนุษยอยางเราในสมัยโบราณ
กวาจะคนพบไดขอมูลที่
ถูกตองตามความเปนจริง สามารถสรางตําราเปนแบบฉบับ
ใหพวกเราไดเจริญรอยตามมาจนถึงปจจุบัน นับเปนอัจฉริยะ
ที่นาพิศวง สมเปนบรมครูที่ไดวางรากฐานแบบฉบับ เปน
อนุสนธิสืบเนื่องมาถึงลูกหลานในยุคปจจุบัน

วิชาโหราศาสตรที่แทจริง
หลักใหญจะตองอาศัย
การโคจร ที่แมนยําจากดวงดาวในทองฟา สงคลื่นแสงลงมา
ผูกพันกับระบบธาตุที่ปกคลุมอยูรอบโลก เนื่องจากโลกมีคลื่น
ธาตุกระจัดกระจายอยูทั่วไป และคลื่นธาตุเหลานี้ยังอยูในเครือ
ขายของนามธรรม จึงตองอาศัยคลื่นแสงของดวงดาวสงลงมา
ชุมนุมกันในชั้นบรรยากาศของโลก เพื่อผลทางผสมผสาน
โดยรวมคลื่นธาตุตามอัตราสัดสวน เพื่อความสําเร็จออกมา
เปนรูปธรรม แตเราอาจจะเห็นเปนกฎธรรมดาของธรรมชาติ
โลกมีระบบการเคลื่อนไหวดวยแรงดึงดูด จากดวง
ดาวเริ่มตั้งแตดาวอาทิตยดาวจันทร และเรียงรายตอเนื่องไปถึง
ดาวมฤตยู จะมีดาวดวงอื่นอีกเทาใดนั้นไมสามารถพิสูจน ถือ
เปนแบบฉบับออกปฏิบัติการทางพยากรณไดถูกตอง เราถือ
เปนแนวทางดาราศาสตรของกลุมวิทยาศาสตรที่กําลังคนควา
กันอยู ฝายโหราศาสตรไดเฝาดูและวิเคราะหติดตามไปดวย
เหมือนกัน ดาวเหลานี้มีระบบธาตุไฟสามารถสงคลื่นแสง
สะทอนมายังโลกดวยเชนกัน จากคลื่นแสงของดาวทุกดวง
ในมุมโหราศาสตร หากปราศจากแสงอาทิตยเสียแลว ดาว
เหลานี้ก็จะไมมีกําลังดึงดูดระหวางดาวตอดาวที่โคจรในแนว
เดียวกัน
คลื่นแสงจากดวงดาวอุปมาดังชวงแขนของมนุษย ที่
ยื่นมือมายังชั้นบรรยากาศรอบนอกของโลก และจํานวนมือ
จากคลื่นแสงเหลานี้ สามารถสรางสิ่งรูปธรรมใหแกโลกได ซึ่ง

เราเรียกกันวาระบบธาตุไดแก ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุลม และ
ธาตุน้ํา รวมถึงอากาศธาตุ วิญญาณธาตุตาง ๆ ดวย
สัดสวนแหงระบบธาตุเหลานี้อุปมาเสมือนการผสม
ผสานปรุงแตง เพื่อสนองตอบตามที่โลกตองการเชน แมบาน
หรือแมครัว ผูสามารถกระทําไดทุกอยางตามคําสั่ง สมมุติวา
โลกผูเปนพอบานตองการแกงมัสมั่นสักหมอหนึ่ง แมครัว
จะตองรูวาเจามัสมั่นนั้นมีสวนผสมอะไรบาง จากนั้นจะตอง
รอคอยจังหวะใหดาวตาง ๆ ที่มีหนาที่เปนสวนผสมตางยื่น
แขน ซึ่งไดแกคลื่นแสงลงมารวมกันในชั้นบรรยากาศรอบ
นอกของโลก สวนโลกก็มีหนาที่สงหรือยื่นคลื่นธาตุ อุปมาดัง
ภาชนะเครื่องรองรับอาหารระหวางคลื่นแสงกับคลื่นธาตุ
ผสมผสานวุน วายกันอยูนั้น จะเปนชวงพอดีกับการรอคอย
จังหวะใหดาวจันทรโคจรมาตัดคลื่นแสงจากดวงดาวในทันที
นั้นเอง ระหวางดาวจันทรเขาตัดลําแสง คลื่นธาตุของโลกก็จะ
ฉวยโอกาสดูดดึงมวลธาตุทั้งหลายลงมารวมผสมกับคลื่นธาตุ
ของโลกทันที เพื่อความสําเร็จออกมาในรูปธรรม เรียกวาแกง
มัสมั่นไดกระทําสําเร็จโดยสมบูรณแลว
การที่ผูเขียนไดอุปมาอุปมัยโดยสังเขปนี้
เพื่อ
ตองการใหลูกหลานชั้นหลังในวันหนา ไดศึกษาคนควาหาขอมูล
เกี่ยวกับวิชาโหราศาสตรวามีความเปนอยางไร
และจะได
เกิดความเชื่อวา วิชาโหราศาสตรคือเปนสายงานของวิทยา
ศาสตรแขนงหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งจะตองเขียนหรือบรรยายกัน
อีกมากมาย

ดวงตัวอยางที่นาศึกษา
ส. แสงตะวัน
เมื่อไมนานมานี้ มีนักศึกษารุนใหมหอบตําราไปหา
ผูเขียนที่บาน ถามขอของใจและสงสัยบางอยางกับผูเขียนจาก
ตําราหลายเลม และหลายอาจารยที่นักศึกษาใหชวยแนะนํา
และสวนมากผูเขียน มักจะแนะนําใหเขาติดตอกับเจาของ
ตําราเดิม เพราะอาจจะผิดความประสงคของผูแตงก็ได แตมี
ตําราอยูเลมหนึ่งชื่อ หลักการพยากรณดวงชาตา รวบรวมโดย
ร.ต.อ. เปยม บุณยะโชติ มีเนื้อหาสาระที่นาศึกษาสําหรับคน
รุนใหมอยูมากและทานผูนี้เปนผูหนึ่งในวงการโหรที่พยายาม
รวบรวมทั้งของเกาและของใหม เพื่อเก็บรักษาไวเปนสมบัติ
อันมีคุณคาแกลูกหลานในอนาคต
นับวาสมควรแกการ
สรรเสริญสําหรับนักโหราศาสตรในยุคปจจุบัน
บังเอิญ ผูเขียนเปดไปพบดวงตัวอยางเขาดวงหนึ่ง
หนา ๒๗๔ ผูเขียนตําราบอกเปนเชิงใบใหศึกษาคนหากันเอา
เองวาเปนดวงสดวกสบายตลอดชาติ ทําใหผูเขียนอานแลว
ตองสดุดหยุดอยูตรงนี้ ประจวบกับพอดีที่นักศึกษาทานผูนี้
ก็สนใจอยูดวย ผูเขียนไดพิจารณา และวิเคราะหดูทุกจุดตาม
ตําหรับของผูเขียน
เห็นวาเปนความจริงดังที่เจาของตํารา
บอกไว แตก็เปนเพียงกลาวไวโดยผิวเผินแบบลอย ๆ เทานั้น
ผูเขียนเห็นวาเปนดวงตัวอยางที่สมควรแกการคนควาสําหรับ
คนรุนใหมอยูมาก จึงขออนุญาตลอกแบบนํามาขยายความ

ตามหลักวิชาในโหราเวสมอีกครั้งหนึ่ง หวังวา ร.ต.อ. เปยม
บุณยะโชติ คงไมขัดของ และคิดเสียวาตระกูลทั้งสองก็อยู
จังหวัดเดียวกัน

จากดวงตัวอยางในตําราเลมนี้ ทานผูรวบรวมไดเขียน
ดวงดาวไวเพียง ๘ ดวง แบบโหรโบราณจริง ๆ คือเริ่มตน
จากดาวอาทิตยเรียงไปถึงพระราหู สวนพระเกตุ และดาว
มฤตยูทานมิไดใสไวดวย แตก็ไมผิดกติกา ดวย ดาว ๘ ดวงนี้
โหรสมัยโบราณทานก็เลนไดชั้นยอดจริง ๆ สวนพระเกตุกับ
มฤตยูไดเริ่มมีขึ้นในตอนหลัง ผูเขียนไดพยายามคนควาขยาย
ขอมูลไวมากพอสมควร แตตองงดเขียนไปโดยปริยาย เนื่อง
จากมีผูนําไปเปลี่ยนรูปแบบจนออกนอกลูทางไป มิหนําซื้อยัง
ถูกกลาวหาวาผูเขียนไปลอกแบบของเขามาอีกดวย
นักศึกษาจงดูดวงตัวอยางที่ผูเขียนไดลอกแบบมา แต
ไมทราบวาเปนดวงหญิงหรือชาย ผูเขียนคิดวาเปนชายมาก
กวา แตอาจจะผิดก็ได หวังเพียงเพื่อเปนหลักวิชาเพื่อการคน
ควาเทานั้น ลัคนาของเจาชาตาสถิตยอยูราศีมิถุน มีดาวจันทร
กับพระราหูประกบคูสมพลอยูราศีพิจิก จากดาวพฤหัสบดี

นําหนาลัคนามีดาวเรียงรายติดตอไปถึงราศีพิจิก อันเปนราศี
สุดทายรูป
ลักษณะดวงนี้ทานผูรวบรวมเรียกวาดวงพระ
จันทรครึ่งซีก หรือมาลัยโยค ซึ่งผูเขียนเห็นวาถูกทั้งสองอยาง
แตผูเขียนศึกษาในทางผสมธาตุโดยตรง จึงตองอานรูปดวง
ไปอีกแบบหนึ่งคือ ดวงลัคนาขับพล คําวาลัคนาขับพลหมาย
ถึง ลัคนาอยูหลังสุดแตมีดวงดาวรายเรียงติดตอทุกราศีอยูดาน
ที่กลาวมานี้มิไดหวังจะขัดใจกับผูเปนเจาของตํารา
หนา
เนื่องจากวิชาโหราศาสตรเปนวิชาอุปมาอุปไมย ยอมจะมีทาง
เปรียบเทียบไดหลายรูปแบบ ซึ่งแลวแตบรมครูรุนเกาจะตั้ง
ชื่อเอาไว
จากดวงตัวอยางที่เรากําลังสนใจอยูนี้ นักศึกษาจะ
เห็นลัคนาสถิตยราศีมิถุนลมแลง มีดาวพฤหัสบดีสถิตยราศี
กรกฎนําหนาลัคนา มีอาทิตย อังคาร ศุกร จับกลุมอยู
ราศีสิงห มีดาวพุธ ครองเรือนเกษตรอยูราศีกันย มีพระเสาร
ครองตําแหนงอุจจ อยูราศีตุล และมีดาวจันทรกับพระราหู
คูสมพลอยูราศีพิจิก ดาวจันทรและพระราหูคูสุดทายนี้เอง
จะเปนจุดสําคัญในการอานดวงชาตานี้ แมวาเราจะเห็นกันวา
อยูเรือน อริ แกลัคนา อยาเพิ่งยึดถือวาเสียควรปลอยใหเปน
ดาวคูลอย ๆ ไวกอน เนื่องจากดาวดวงหนึ่งยอมจะขับใหดาว
อีกดวงเปนอะไรหรือมีฐานะอยางไรก็ได เรียกวาขับดวงชาตา
เนื่องจากการเลนระบบธาตุนั้นอุปมาเหมือนเครื่องพิมพดีด ใช
นิ้วกดตัวอักษรที่แปนแครตัวหนังสือจะไปปรากฎที่กระดาษ
พิมพดังนี้ เปนตน

ดาวจันทรกับพระราหูคูสมพล อยูในตําแหนงเรือนนี้
จะกระตุนเขาเสริมดาวพระเสารในราศีตุล
เขาครองในตํา
แหนงอุจจ และดาวพระศุกรกับอาทิตยคูสมพลในราศีสิงห
ชวยสงพลังธาตุเขาเสริมพระเสารในราศีตุลใหเปนอุจจ อีก
ชั้นหนึ่ง เรียกวา มหาอุจจคือพระเสารไดเพิ่มกําลังอุจจถึงสอง
ชั้นดังนี้
ดาวอังคารกับพระศุกรคูมิตรในราศีสิงหไดขยาย
กําลังธาตุไฟใหกับดาวพฤหัสบดีในราศีกรกฏ ครองตําแหนง
อุจจแท และดาวพระเสารราศีตุลชวยขยายและขับธาตุของตน
เสริมใหดาวพฤหัสบดีเพิ่มกําลังเปนอุจจอีกชั้นหนึ่ง เรียกวา
มหาอุจจ คือเปนอุจจถึงสองชั้น เชนเดียวกับพระเสารสวนดาว
พุธในราศีกันย ไมมีใครขับใหเปนอุจจ จึงไมเปนอุจจ
เปนเพียงดาวธรรมดาเชนดาวอื่น
อีกจังหวะหนึ่ง ดาวจันทรกับพระราหูอยูราศีพิจิก
ธาตุน้ําบาดาลอยูในตําแหนงอริ แกลัคนา แตกลับสงผลใหดาว
อังคารมีพลังแรงในราศีธาตุไฟ เรื่องกําลังธาตุของดาวอังคาร
นักศึกษา ควรจะยอนกลับไปอานบทความของผูเขียนฉบับ
ประจําเดือนตุลาคม กับธันวาคมของโหราเวสมดูอกี ครั้งหนึ่ง
ก็จะทราบดีวามีการสงเสริมพลังกันอยางไร สําหรับสวนเสื่อม
เสียของดาวจันทรกับพระราหูคูนี้ก็มีอยู
ซึ่งจะสรุปใน
ตอนทาย ๆ ตอไป
นักศึกษา คงจะเห็นแลววา ดวงนี้มีมหาอุจจที่แทจริง
ถึงสองดวง คือดาวพฤหัสบดี กับ ดาวพระเสาร และครอง
ตําแหนงมหาอุจจถึงสองชั้น นับวาเปนดาวที่หาไดไมบอยนัก

อาจเปนอุจจถึงสามหรือสี่ชนั้ ก็ได ถาเขาในกฎเกณฑของหลัก
วิชาโหร บรมครูโหรรุนเกาเคยเขียนตําราวิธีขับดาวอุจจ ตาม
แบบของทานก็มีอยูเหมือนกัน
แตเปนคนละแบบกับของ
ผูเขียน คือถาไมแตกฉานในเรื่องธาตุก็ขับไมได และไมรู
เรื่องราวการเลนดวย
ตอจากนี้เราก็จับเอาลัคนามาพิจารณา ซึ่งเปนหลักสํา
คัญ นึกศึกษาคงจะเห็นแลววาเจาชาตามีจุดลัคนาอยูราศีมิถุน
ธาตุลมแลง หมายถึงความแหง ความไมเบิกบานในอารมณ
ดาวพฤหัสบดีเปนมหาอุจจแทนําหนาลัคนา ดาวพฤหัสบดี
มาจากราศีธนู เรือนปตนิ แสดงวาเจาชาตาไดคูครองเปนผูดีมี
สกุลสูง หรือคูครองมีฐานะดี อยูในขั้นเศรษฐีทีเดียว ดาว
อังคารราศีสิงหรวมเรือนเกษตร กับ อาทิตย อังคารดวงนี้ได
กําลังเสริมจากพระราหูในราศีพิจิก แสดงถึงการมีตําแหนง
หนาที่การงานดี คงจะรับราชการทหาร หรือทํางานประเภท
เครื่องยนตประกอบดวยไฟฟา
ดาวพระศุกรรวมเรือนกับ
อังคารในราศีสิงห
ดาวพระศุกรดวงนี้เจาชาตาเกิดตอน
ตี ๐๓.๐๐ น. โดยประมาณใกลรุง ชื่อวา ดาวประกายพรึก
กําลังเริ่มทอรัศมีอันชวงโชติอันความรักจึงนาจะสดชื่นแจมใส
ตามสายตาของคนภายนอก เมื่อเราพิจารณาดูในสวนลึกของ
ดาวพระศุกรแลว ดาวพระศุกรหาไดสดใสเปนเอกเทศไม
แมวาจะมีดาวอังคารเปนคูม ิตรเสริมอยู แตดาวอังคารมาอยูกับ
จึงให
พระศุกรในฐานะตัวแทนของพระราหูกับจันทร
พระศุกรบังเกิดใฝฝามัวหมอง ตามหลักวิเคราะหของทาน

บรมครูโหร ทานวาดวงนี้มีคูดีแตความรักไมราบรื่น ดาวพุธ
เปนดาวตนุลัคนา ธาตุดินอันเกิดจากความแหงแลวดังที่กลาว
มาแลวในราศีมิถุน
ดาวพระเสารเปนมหาอุจจแทอยูราศีตุล
อยูในตํา
แหนง ปุตตะหมายถึงบุตรและญาติพี่นอง จึงนับวาเจาชาตามี
บุตรดีเปนอภิชาติ สามารถเชิดชูวงศตระกูลใหสูงเดนได ใน
อนาคต ดาวจันทรกับพระราหูคูสมพลอยูในตําแหนง อริ
และเปนคูสําคัญของชีวิตการครองเรือน ดาวคูนี้มีผลสะทอน
สะเทือนไปถึงดาวพระศุกรอยางรุนแรง กลาวคือกอนจะพบ
คูครองที่แทจริง
เจาชาตาเคยผิดหวังเรื่องความรักมากอน
ทั้งสองฝาย เนื่องจากมิใชบุพเพสันนิวาสมาแตอดีตชาติจึงให
คลาดแคลวกันไป ตามภาษาโหรทานกลาววาจะประสบความ
ลมเหลวในความรักครั้งแรก
เพราะเพื่อนเขามาเปนคูแขง
แตจะไดแตงงานกันหลัง เปนบุตรผูดมี ีสกุล แตความรักไม
ราบรื่นนัก
จากผลสรุปเปนการแสดงวาชีวิตแหงการครองเรือน
ในดานความรัก ไดตกอยูในสภาพที่นาชื่นอกตรมเสมือนตอง
คําพิพากษา ติดตะรางดวงใจตลอดชีพ ดาวพระเสารจะแสดง
พลังมหาอุจจเต็มที่เมื่ออายุยางเขา ๔๐ ป เปนตนไป พฤหัสบดี
จะแสดงพลังมหาอุจจเต็มที่เมื่ออายุยางเขา ๕๑ ป เปนตนไป
และดาวทั้งหมดจะเปลี่ยนทิศทางโยคหนา เรียกวา ลัคนาขับ
พล อยางสมบูรณตามแบบฉบับของโหรไทยเดิม

การวิจารณดวงนี้ผูเขียนเลนแบบโบราณลวน ๆ ซึ่งมา
ดาวในเรือนชาตาอยู ๘ ดวงขาดไป ๒ ดวงคือ พระเกตุกับดาว
มฤตยู และดาว ๒ ดวงนี้เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยหลัง ถาไดเพิ่มดาว
ทั้งสองดวงนี้เขาไปดวย จะขยายความออกไปไดอยางกวาง
ขวาง พระเกตุจะอยูราศีกุมภ และดาวมฤตยูราศีกรกฏคูกับดาว
พฤหัสบดี พอจะมองเห็นไดวา ดวงนี้อายุสั้น จะเสียชีวิตดวย
โรคปจจุบันทันดวน ขอใหนักศึกษาแกะรอยดูบอย ๆ คงจะ
เห็นชองทางเก็บไปคนควาไดบาง ตามความสารถของตน
สวัสดี.

ส.แสงตะวัน

ตอไปนี้เปนการรวบรวมบทความของ อ.ส.แสงตะวัน
ซึ่งมีผูพิมพเผยแพรแลวในพยากรณดอทคอม ประกอบดวย
1. “ราหู – จันทร” จากหนังสืออนุสรณงานศพ ป พ.ศ.
๒๕๑๙ ที่เพิ่งไดมาจาก อ. เจียม แสงวิเชียร พิมพ
เผยแพรโดยคุณ Babyastro (ศิษย อ.เจียม) เมือ่
25 Mar 2004 - 23:35
2. “โลก- ราหู” จากนิตยาสาร “พยากรณสาร” ฉบับที่
๖ ปที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๘ พิมพเผยแพรโดย คุณ
หมอตําแย เมื่อ 31 Mar 2004
3. “ราหูอวตาร” จากนิตยาสาร “พยากรณสาร”
ประมาณป ๒๕๓๐ โดยคนไดที่หอสมุดแหงชาติ
พิมพเผยแพรโดย พลังวัชร เมื่อ 18/9/2548
(เพื่อขยายความหมายของราหู ๘ ตนในบทความแรก
เรื่อง โหราศาสตรื์ - วิทยาศาสตร)
พลังวัชร ผูรวบรวม

ราหู – จันทร
ส. แสงตะวัน
ราหู คือเงามืดที่เกิดขึ้น ระหวางดาวพระอาทิตยกบั
โลกที่เราอาศัยอยูนี้ โดยที่โลกซีกสวนหนึ่งไดรับแสงสวาง
จากดวงอาทิตย สวนอีกซีกหนึ่งที่อยูตรงกันขาม จะบังเกิดเปน
เงามืดและทอดตัวยื่นออกไปไกลนับเปนไมล ๆ เงามืดที่
ทอดตัวออกไปจากโลกนี้เอง ทางโหราศาสตรไทยเราเรียกวา
ราหู
ถาเงามืดนี้ทอดตัวไปจับอยูที่ดวงจันทร ในวันขึ้น ๑๕
ค่ํา แรม ๑ ค่ํา เราเรียกกันตามภาษาชาวบานวา "ราหูอมจันทร"
ทางโหราศาสตรไทยเราเรียกวา
"จันทรคราสหรือ
จันทรุปราคา" ปรากฏการณที่จะไดเห็นราหูอมจันทร ตอเมื่อ
ดวงอาทิตยกับดวงจันทรอยูตรงกันขาม
โดยมีโลกอยูตรง
กลางและเดินขนานแนวเดียวกัน
วิชาทางโหราศาสตรไทยภาคพยากรณ ไดรูจักกําหนด
แนะนําเอามาใชกันหลายลักษณะหรือจะเรียกวา"ราหูพิสดาร"
ก็ได ดังจะไดกลาวไวในที่นี้ เพื่อการศึกษาของอนุชนรุนหลัง
สืบไป
ตามกฎเกณฑของวิชาโหราศาสตรไทยเราไดกําหนด
เวลาการเคลือ่ นยายของราหูไปสูราศีหนึ่ง ๆ นั้น เปนเวลา ๑๘
เดือน ถานับเปนปจะไดเทากับ ๑ ป ๖ เดือน ในระหวางที่ราหู
ไปปรากฏอยูในราศีใดราศีหนึ่งนั้น จะทําใหเจาเรือนเกษตรที่
ราหูไปปรากฏอยูนั้น เกิดการสั่น สะเทือนมีการเคลือ่ นไหวใน

ลักษณะของราหู ซึ่งแลวแตราหูในพื้นดวงเดิมของใครจะเปน
อยางไร ยอมอาจจะมีทั้งสวนดีและสวนเสียซึ่งตองแลวแต
องศาราหูจร และจุดลัคนาเปนสําคัญ ถาเลนองศาจรไมเปน
หรือวางจุดลัคนาคลาดเคลือ่ น จะไมบังเกิดความแมนยําเลย
เทาที่ไดเคยสังเกตเห็นมานาน นักศึกษาสวนมากมัก
จะละทิ้งหรือไมใครจะสนใจเรื่องราหูเทาใดนัก เพราะไป
ยึดถือเสียวา ราหู ไมใชดวงดาว เปนเพียงจุดมืดระหวางโลก
กับดวงอาทิตยเทานั้น จึงไมมีผลในทางพยากรณมากนัก แต
อันที่จริงแลว ถึงแมวาราหูจะไมใชดวงดาว ราหูก็ทรงอิทธิพล
รุนแรงไมแพดาวอื่นเลย ในบางครั้งอาจจะรุนแรงกวาดาวอื่น
เสียดวยซ้ําไป ใครทอดทิ้งราหูก็เทากับทอดทิ้งโลกไปนั่นเอง
ถาเรามาพิจารณากันใหถองแทเหลียวแลดูรอบ ๆ ตัว
เรา จะเห็นไดวาในทุก ๒๔ ชั่วโมง เราจะคลุกคลีอยูในรมเงา
ของราหูระหวาง ๑๐ ถึง ๑๒ ชั่วโมง โดยที่เราเองนึกไมถึง
หรืออาจไมเชื่อวาจะเปนไปได จะเปนไปไดหรือไมไดก็ตามที
เมื่อยามแสงอาทิตยกําลังจะเคลื่อนคลอยลับขอบโลกหรือที่เรา
เรียกกันวา พระอาทิตยตกดินนั่นแหละ เราจะเห็นความมืด
คอย ๆ เคลือบคลุมเขามาทีละนอย ๆ มิชามินานรอบ ๆ ตัวเรา
จะมองไมเห็นอะไรนอกจากความมืดเทานั้น ในความมืดนี้เอง
ทางโหราศาสตรไทยเราก็เรียกวาราหูเหมือนกัน
บางทานอาจจะแยงวาเปนไปไมได ถาเปนไดอยางนั้น
จะเทากับเรามีราหูเกิดขึ้นในโลกพยากรณ ๒ ราหูนะสิ เพราะ
ในทางคํานวณปฏิทินโหราศาสตร ที่เราใชกันอยูทั่วไปมีเพียง

ราหูเดียว และในราศีหนึ่ง ๆ ราหูอยูนานเปนเวลา ๑ ป ๖ เดือน
สวนเงามืดที่ไดกลาวมานี้เราจะพบกันอยูทุกคืน ถาเงามืดนี้
เปนราหูจริงจะเทากับเรามีราหูเกิด ๒ ราหู จึงเปนสิ่งที่ยังเชื่อ
ไมได
โดยทั่วไปราหูที่เราใชผูกดวงชะตากันอยูนั้น เนื่อง
จากการเคลื่อนยายราศีของโลกเปนมูลเหตุ สวนเงามืดที่เรา
พบกันอยูทุกคืนนั้น มูลเหตุเพราะโลกหมุนรอบตัวเอง และเงา
มืดทั้ง ๒ อยางนี้ ทางวิชาโหราศาสตรไทยเราถือวาเปนราหู
เหมือนกัน โหรรุนเกาลายครามเขารูจกั นําเอากลเม็ดของราหู
ใน ๒ แบบเขามาพยากรณในลักษณะพิสดาร จนทําใหเจา
ชะตางวยงงกันมาแลวมากตอมาก ไมเชื่อลองคนหาดูคงจะพบ
เขากับตนเอง
ถาใครอยากจะทราบถึงอุปนิสัยของราหูอยางแทจริง
วามีลักษณะอยางไร วาง ๆ ทานหาโอกาสไปเที่ยวตามสถานที่
เริงรมยหรือตามบารตาง ๆ ในยามค่ําคืน ทานจะไดพบกับ
บุคคลบางกลุมที่มาหาความสําราญมีลักษณะอา การแตกตาง
กัน เนื่องจากอํานาจสุราพาไป บางคนมีอาการมึนเมาจนยืน
ทรงตัวแทบไมไหว บางคนเตนรําฮัมเพลงกันอยางครื้นเครง
ถามีสตรีรวมวงดวยดูจะมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นอักโขทีเดียว บางที
เลยเถิดไปถึงขั้นตะลุมบอนกันเองก็มี บานใครนอนเผลอเลอ
นอนหลับไมใสกลอนประตู มีหวังถูกขโมยหรือโจรปลนจี้เอา
ก็ได หากขัดขืนอาจถึงกับเจ็บตัวเอาดวย แบบอยางที่กลาวมา
นี้ ถึงแมจะเปนสวนนอยก็เปนอิทธิพลของราหูทั้งนั้น

นอกจากนี้ เขายังแยกแยะนิสัยของราหูออกไปอีกทาง
หนึ่ง ซึ่งตรงกันขามกับที่กลาวมาแลวดังเชน ภิกษุสงฆ
นักพรตในนิกายตาง ๆ การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน หรือทํา
อารมณใหสงบโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อชําระจิตใจใหปราศจาก
ความเศราหมอง อํานาจแหงความสงบเหลานี้มีผลเนื่องมาจาก
ราหูดวยเหมือนกัน
อิทธิพลของราหูที่กลาวมาแลวนี้ เมื่อพิจารณาดูโดย
ผิวเผินเห็นวายังขัดแยงกันอยู ดวยเหตุผลกลใด ในเมื่อราหูมี
นิสัยในเชิงนักเลง สามารถเปลี่ยนนิสัยใหเปนโจรเปนขโมย
หรือทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ได
จึงมากลายเปนนักพรต
นักบุญ ตลอดจนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ซึ่งเปนนิสัยที่
ตรงกันขามกันอยูอยางหนามือเปนหลังมือเชนนี้ จะทําให
บังเกิดความเชื่อถือและยึดเปนตําราไดอยางไร
เรื่องนี้พอจะอธิบายใหเขาใจไดไมยากนัก คนเราเมือ่
เกิดมาเมื่ออายุอยูในวัยหนุมสาว ราหูจะทรงอิทธิพลรุนแรง
อยางผิดปกติ อาจทําใหเกิดความลุมหลงในทางที่ผิด ๆ ก็ได
ถาหากผูนั้นมีจุดลัคนาสัมพันธกันอยูกับราหู มองเห็นโลก
กวางนาอยูนารื่นรมย ทําการสิ่งใดมักขาดการไตรตรองและยั้ง
คิด มุทะลุตึงตังโดยเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป เมื่ออายุผาน
๔๕ ปลวงไปแลว อิทธิพลของราหูจะคอย ๆ ลดนอยถอยลง
ไปเรื่อย ๆ ทําใหมองเห็นภาพพจนในอดีตเปนสิ่งที่หลอก
หลอนนาขยะแขยง เมือ่ เปนเชนนี้จิตใจที่พลุงพลานอยูกอน
เกา จะคอยเริ่มเปลี่ยน แปลงเขาหวงแหงความสงบ และมี

สติสัมปชัญญะรูผิดรูชอบตอสิ่งที่ตนมุงหวังตออนาคต ระยะนี้
เองเปนระยะที่ราหูกลับใจ ซึ่งเคยดุรายกลายเปนนักบุญไป
ทานผูอานคงเคยเห็นหรือเคยไดยินไดฟงทานผูใหญเลาวา
ภิกษุองคนั้นองคนี้บวชเรียนจนไดเปนสมภารเจาวัด ในอดีต
เคยเปนโจรขนาดมีฉายาวา เสือราย มาแลวก็มีอยูเหมือนกัน
โดยปกติการพยากรณเฉพาะวันหนึ่ง ๆ ที่เจาชะตามี
การเคลื่อนไหว จะดวยเรื่องการเงิน การงาน หรือเรื่องอะไรก็
ตาม เรามักจะยึดหลักอยูที่ดาวจันทรจรประจําวันนั้น ๆ เปน
เกณฑ ถาดาวจันทรจรอยูในตําแหนงดีกับลัคนา เรามักจะ
พยากรณไปวาดี หรือถาดาวจันทรจรทํามุมเสียกับลัคนา เรา
มักจะพยากรณไปวาวันนั้นไมดี แตถาวันนั้นบังเอิญดาวจันทร
จรดีเจาชะตากลับเสียหาย หรือดาวจันทรจรเสียแตเจาชะตา
กลับมีดีขึ้นมา เมือ่ นี้เปนปญหาโหรจะตองขบคิดกันอยางหนัก
บางทีมุงไปที่จุดลัคนาโดยเขาใจวาลัคนาอยูผิดราศี หรือเขาใจ
ไปวา เวลาเกิดของเจาชะตาไมแนนอน ทําใหเกิดการ
คลาดเคลื่อนขึ้น
แตโหรรุนเกาลายครามเขาหาได จับจุดอยูที่ดาวจันทร
เพียงอยางเดียวไม เขาจะตองตรวจดูดาวอื่นที่จันทรไปมีสวน
สัมพันธดวย ถาหากเปนในเวลากลางคืนดวยแลว เขาตองดูที่
ราหูกบั ดาวพุธดวย เพราะดาวพุธกับราหูเคยเปนคูรักคูแคนกัน
มานานตามลักษณะของชาติเวร ชาติเวรเคยมีมาอยางไรควร
จะไดรูกันไวบางตามสมควร

ตามชาติเวรราหูเปนพอคาชั้นเศรษฐี นางจันทรไดยืม
เงินจากราหู เมื่อถึงกําหนดชดใชหนี้ตามสัญญา ราหูจึงไปทวง
ถาม แตนางจันทรหามีเงินใชหนี้ใหราหูไม เมื่อราหูทางหนี้
จากนางจันทรไมไดตามประสงค จึงคิดจะเอานางจันทรมา
เปนภรรยาเพื่อการชําะหนี้ แตลักษณะรูปรางหนาตาของราหู
นาเกลียดขยะแขยงเหมือนยักษมาร ไมนาพิศวาสที่ตรงไหน
นางจันทรจึงไมยอมไปอยูในออมอกของราหูในฐานะเปน
ภรรยา เมื่อนางจันทรไมยินยอม ราหูจึงใชพลังอํานาจยื้อยุดฉุด
กระชาก โดยหมายวาจะเอานางจันทรมาเปนภรรยาใหได นาง
จันทรตกใจดิ้นรนหลุดออกมาได จึงวิ่งตะโกนรองใหชาวบาน
ชวยเหลือ แตก็หามีใครกลาหาญเขาชวยเหลือไดไม เพราะ
เกรงกลัวอิทธิพลของราหู มีเหตุใหบังเอิญในขณะนั้น ดาวพุธ
ซึ่งอยูในรางของสุนัขเดินผานมาพบเขา นางจันทรขอรองให
สุนัขชวยดวย
ดาวพุธในรางของสุนัขจึงถามไถเรื่องราวที่
เปนมา จนรูเลหกระเทหของราหูที่จะจับนางจันทรไปเปน
ภรรยาเพราะหนี้สิน พุธในรางของสุนัขจึงเขาขัดขวางและไล
กัดราหู ราหูเห็นทางสูไมไดจึงหนี้ไปดวยประการฉะนี้แล
ลักษณะชาติเวรจะเห็นไดวา ถึงแมราหูจะมีอํานาจ
เกงกาจสักปานใดก็ตาม ยังตองพายแพดาวพุธอยางงายดาย
ใครวาในโลกโหราศาสตร
ไมมีใครสามารถยับยั้งราหูได
นอกจากดาวพฤหัสบดีเทานั้น เห็นจะไมจริงเสียแลว ยังมีดาว
พุธอีกดวงหนึ่งที่สามารถยับยั้งราหูได
แตดาวพุธกับดาว
พฤหัสบดีมีการยับยั้งราหูกันคนละลักษณะคือ
ดาวพุธใช

อํานาจยับยั้งในทางเด็ดขาดรวดเร็ว ไมใครฟงเหตุผล สวนดาว
พฤหัสบดี ใชอํานาจยับยั้งในลักษณะถอยทีถอยอาศัยกันหรือ
คอย ๆ พูดจากันโดยใชเหตุผลเปนที่ตั้ง จะเรียกวา ออมชอม
กัน ก็ได
การที่จะจับเอาราหูมาเลนควบกับดาวพุธ รูสึกวาจะ
เปนสิ่งที่ยากลําบากอยูเหมือนกัน เพราะเปนเรื่องของการผสม
ธาตุที่ซับซอนกลับไปกลับมาเสมือนเรียนวิชาไมรูจบ ครูโหร
ทานจึงตั้งชื่อดาวคูนี้แบบกวาง ๆ วา ถาราหูจรไปทับดาวพุธ
เรียกวา "ราหูเจาเลห" ถาดาวพุธจรไปทับราหูเรียกวา "พุธหลง
กล" คําวาราหูเจาเลหกับพุธหลงกลนี้ ถาเราสามารถขยายหรือ
แยกแยะความหมายใหกวางขวางไดเทาใด จะเกิดประโยชน
แกการพยากรณมากเทานั้น
เชน "ราหูเจาเลห" ถาราหูหมายถึงตัวเราเอง ควรจะ
พิจารณาถึงความรอบคอบในสิ่งที่ตนคิดหรือการกระทํา
เพราะอาจเกิดผิดพลาดขึ้น และอาจเกิดความเสียหายแกตนเอง
ได ถาราหูหมายถึงผูอื่น พึงควรระวังอาจจะถูกผูอื่นเอารัดเอา
เปรียบ หรือมีเลหกระเทหแอบแฝงอยู
สวน "ดาวพุธหลงกล" นั้น ถาดาวพุธหมายถึงตัวเรา
การกระทําทุกอยางควรจะตรวจตราดูความเรียบรอย ซึ่งอาจ
ผิดพลาดได โดยเฉพาะเอกสารสัญญาหรือสิ่งประดิษฐกรรม
ตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญ ถาดาวพุธหมายถึงผูอื่น พึงควรระวังจะ
หลงกลแกผูที่คิดจะทรยศตอเรา อยาหลงเชื่อคําผูอื่นที่ยังไมมี
อะไรยืนยัน กอนตัดสินใจควรจะปรึกษาหารือกับผูที่ไววางใจ

ไดเสียกอน มิฉะนั้นจะเสียใจภายหลัง ดังที่มีคําพังเพยวา
"อยากเปนหนี้ใหเปนนายหนา
อยากเปนขี้ขาใหเปนนาย
ประกัน" ผลมาจากดาวพุธหลงกลนี้ดวยเหมือนกัน
โหรรุนเกาที่เกงในเชิงเลนราหูกับดาวพุธ เขาจะไม
ยึดถือเฉพาะดาวจันทรจรเพียงดวงเดียว เขาจะเชื่อมโยงไปหา
ราหูกับดาวพุธและดาวอื่น ๆ ดวย ยิ่งยามค่ําคืนดวยแลวดาวทั้ง
๓ ดวงนี้ จะเปนหัวใจของโหรทีเดียว
ทานที่ชอบเลนจันทรจรประจําวัน ควรจะไดศึกษาให
ละเอียดและฝกหัดแยกแยะใหกวางขวาง
ถาสามารถจับ
เรื่องราวตาง ๆ ขึ้นมาพยากรณไดถูกตอง จะทําใหเกิดความ
สนุกสนานและนําชื่อเสียงมาสูตนเอง
การเคลื่อนไหวในวันหนึ่ง ๆ นั้นจะตองจับจุดอยูที่
ดาวจันทรจรเปนสําคัญ สมมติวาในวันนั้นดาวจันทรจรทํามุม
ดีแกลัคนา และอยูในเรือนเกษตรของพุธ จงอยาเพิ่งดวน
ตัดสินใจพยากรณไปวาเขาจะดี เราจะตองตรวจดูที่ดาวพุธจร
ดวย วาในวันนั้นดาวพุธจรอยูในมุมดีกับลัคนาดวยหรือเปลา
ถาหากวาดาวพุธจรอยูในมุมดีเราก็พยากรณไดวาดี แตถาหาก
วาดาวพุธทํามุมเสียแกลัคนา เราก็ตองพยากรณวาเสีย จะ
ยึดถือเอาเหตุผลวา เมื่อดาวจันทรจรดีแลวจะตองพยากรณวาดี
เสมอไปนั้นอาจผิดได เพราะดาวจันทรสวนใหญจะมีหนาที่
เกี่ยวแกการตัดสินใหแกดาวอื่น
แตถาหากวาดาวจันทรจรกับดาวพุธจรอยูในมุมดีกับ
ลัคนา เหตุการณที่เกิดขึ้นกลับตรงกันขาม เรียกวาแทนที่จะดี

กลับเสียไป เรื่องนี้จะตองอยูที่องศาจรของดาวพุธเปนสําคัญ
เพราะดวงดาวที่จรเขาไปในราศีหนึ่ง ๆ นั้น จะตองมีสวน
เกี่ยวพันในเรื่ององศาอยูเสมอ ดาวจรถึงแมวาจะจรเขาไปใน
ราศีที่เสียแกลัคนา ถาหากองศาที่จรไปในขณะนั้นยังอยูใน
จังหวะที่ดี เหตุการณที่เกิดขึ้นก็ยอมจะดีไดเหมือนกัน เรื่อง
องศานี้เปนอีกแขนงหนึ่งที่ตองจับเอามาพิจารณาดวย
บางตอนหรือบางคําผูเขียนมักจะใชคําวา อาจจะ ไว
นั้น คือไมบอกไปตามตรงเทาที่ควร เนื่องจากเหตุผลที่วา
จะตองดูราหูในพื้นดวงเดิมเสียกอนวามีลักษณะอยางไร และ
บริสุทธิ์หรือไม และราหูที่จรเขามาในราศีปจจุบันวา ในพื้น
ดวงเดิมมีดวงดาวอยูกี่ดวงและบริสุทธิ์หรือไม ถาหากราหูเดิม
บริสุทธิ์และอยูในตําแหนงที่ดีแกลัคนา
ยอมจะให
คุณประโยชนในทางดีแกเจาชะตาได หรือถาหากราหูเดิม
ยอมจะเกิด
บริสุทธิ์แตจรไปทับดาวดวงเดิมที่ไมบริสุทธิ์
อุปสรรคหรือเกิดผลเสียหายไดเหมือนกัน
เรื่องนี้พึงควร
สังวรณไวใหมากสําหรับนักพยากรณทั่วไป
คําวาบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์นั้น มีมูลเหตุอยู ๒
ประการคือ
ประการที่ ๑ ถาหากราหูในพื้นดวงเดิมมีดวงดาวรวม
จับกลุมอยูกับราหูตั้งแต ๒ ดวงขึ้นไป รวมทั้งราหูดวยเปน ๓
ดวงขึ้นไป เรียกวาราหูเดิมไมบริสุทธิ์
ประการที่ ๒ ถาหากราหูเดิมบริสุทธิ์ เมื่อจรเขาไปทับ
ราศีใดราศีหนึ่ง ในพื้นดวงเดิมมีดาวอยูตั้งแต ๓ ดวงขึ้นไป ก็

เรียกวาราหูจรไปทับดาวไมบริสุทธิ์เหมือนกัน ในเมื่อดวงดาว
ไมบริสุทธิ์เกิดขึ้นกับใคร สิ่งที่หวังไวจะไมราบรื่นนัก
ทานนักศึกษาไมสมควรจะปลอยปละละเลย
โดย
ยึดถือเอาวาราหูมิใชดวงดาว เปนเพียงแตจุดมืดเทานั้น จึงไมมี
ผลในทางพยากรณเทาใดนัก ถาหากคิดเชนนี้จริง ผูเขียนตอง
ขอแยงวา เปนการเขาใจที่ผิดถนัดทีเดียว ถาทานเลนทางราหู
เปนแลว ทานจะเห็นไดวาราหูทรงอิทธิพลไมแพดาวอื่นเลย ดู
เหมือนจะเหนือกวาดาวอื่นในบางดวงเสียดวยซ้ําไป การเลน
ในทางพยากรณ เขาตองอาศัยกระแสธาตุเปนหลัก และ
กระแสธาตุที่จะไดมาจะตองอาศัยดวงดาวเปนตัวสงมาใหอีก
ทีหนึ่ง ถาดวงดาวไมสงกระแสธาตุมาให เราจะไมสามารถ
นํามาใชในทางพยากรณไดเลย ราหูถึงแมวาจะไมใชดวงดาวก็
จริงอยู แตราหูมีอิทธิพลในทางกระแสธาตุอยูมากมาย พอที่จะ
ไปผสมผสานกับกระแสธาตุของดาวอื่นไดเปนอยางดี
สวนทานที่ชอบเลนทางจันทรจรประจําวัน ควรจะ
ซักซอมและพิจารณาหาเหตุผลใหหลาย ๆ ชั้น เพราะการเลน
ทางจันทรจรไมเหมือนกับการเลนเชนดาวอื่น ๆ ทั้งนี้
เนื่องจากดาวจันทรเปนดาวตัดสินใหกับดาวอื่น และกระแส
ธาตุของดาวจันทรจรจะไปมีสวนผสมผสานกับดาวอื่น
ในขณะที่จันทรเขาไปตัดสินดวยเสมอ กระแสธาตุของจันทร
เปรียบเสมือนผงชูรสที่เติมอาหารครั้งสุดทาย
อนึ่งวิชาโหราศาสตร เปนวิชาที่แปลกประหลาดและ
มหัศจรรย ซึ่งไมเหมือนกับวิชาอื่นที่เคยเลาเรียนมา คือมีทั้ง

จริง มีทั้งหลอกหลอน และมีทั้งลอเลียนเกิดขึ้นแกตัวเราอยู
เสมอ บางคนร่ําเรียนกันจนเอือมระอาตองโยนทิ้งลงตะกราไป
ก็มาก บางคนพอมีลูทางอยูบางก็คลําหาทางกันตอไป ตอน
ไหนไมสําคัญเทาตอนที่พอจะไปกับเพื่อนเขาไดบาง
ภาพพจนและจิตใจทําใหคิดทรนงวาตองสําเร็จแนและตองอยู
เหนือเพื่อนอีกดวย ไมเชื่อทานทดลองไปนั่งสนทนากับพวกที่
เปดสํานักตาง ๆ ดู ทานจะพบวามีเปนสวนมากจะตองแสดง
ภูมริ ูวาเกงพอตัวแทบทั้งนั้น เมื่อสมัย ๓๐ ปกอนผูเขียนก็เคย
นึกอยางนั้นเหมือนกัน ตอมาภายหลังเมื่อเรียนไปนาน ๆ จึงรู
วาตนเองไมเอาไหนเลย เพราะใครจะเกงหรือไมเกงมิใชตัวเรา
เปนผูตัดสิน หากแตผูมาใหพยากรณตางหากเปนผูตัดสิน ถา
เกงจริงก็มีผูนิยมสรรเสริญ ถาไมเกงเขาก็จะไมยกยองและไม
กลับมาอีกเลย
ทานอาจารยของผูเขียนไดเคยใหคํานิยามเลน ๆ ไววา
ใครก็ตามถาเขาบอกวา เขารูวิชาโหร ๖๐ เปอรเซนต เจาจงรู
ไวเถิดวา เขามีความรูเพียง ๔๐ เปอรเซนต ถาเขาบอกวาเขารู
๙๐ เปอรเซนต เขารูเพียง ๑๐ เปอรเซนตเทานั้น แตถาหากเขา
บอกวา เขารู ๑๐๐ เปอรเซนต เจาจงเขาใจไวเถิดวา เขาจะไมรู
อะไรเลย

โลก- ราหู
ส.แสงตะวัน
ไดมีหลายทานดวยกันในบทความของผมวา โลกคือ
ราหู และมีทาน”พลูหลวง”ไดกรุณาอธิบายในทํานองวาโลก
ไมใชราหู
โดยยกเอาเหตุผลจากตํารามาอธิบายใหฟงโดย
ละเอียดเรื่องนี้ตามความเปนจริงแลว ทาน”พลูหลวง” กลาว
ถูกตองตามตําราทีเดียว และผมเองก็เชือ่ เชนนั้นจริง ๆราหูคือ
จุดหมุนหรือจุดคราส และเปนสิ่งที่เชื่อไดสนิท ผมเลยขอถือ
โอกาสขออภัยจากทานที่ทรงคุณและทานพลูหลวง เพราะเหตุ
วาผมเปนคนที่มีความรูนอย และเรียนแบบคนบานนอก โดย
พกเอาความโงที่ตนนึกวาฉลาดออกมาตีแผโดยรูเ ทาไมถึงการณ
จะทําอยางไรไดเลาครับ ในเมื่อผมเองเปนคนโงอยูแลว ดันไป
พบเอาอาจารยที่โง ๆ เขา ผมก็เลยเปนแบบอาจารยไปดวย
และรูสึกดีใจที่อาจารยของผม
ตอมาทานก็ชิงลาโลกไป
เสียกอน มิฉะนั้นแลวอาจจะมีศิษยเพิ่มมากขึ้น และเก็บเอา
ความโงมาไวในสมองแบบเดียวกับผม ผมจะขอกลาวประวัติ
ที่ไดเลาเรียนมาสักเล็กนอย และอาจจะไรสาระสําหรับทานก็
ได นึกวาฟงกันไวเลน ๆก็แลวกัน
เดิมทีเดียว มีทานโหรใหญสมัยแผนดินที่ ๖ ไดกรุณา
นําผมไปฝากเปนสานุศิษยแหงสํานักทานอาจารยแปลก ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุทานก็ชะรามากอยูแลว ทานก็
ยินดีรับเปนศิษยคนแรก และคนสุดทายในชีวิตของทาน วัน
เริ่มเรียน คําพูดแรกที่ทานถามผม ทานถามวารูจักเรื่องโลกกับ

ราหูแลวหรือยัง ผมก็ตอบไปทันทีวา รูแลว ทานถามวารู
อยางไร ตอนนี้ผมอึ้งเพราะตอบไมถูก ก็เลยตอบไปวาไมรู
ทานถามอีกวา เธอเชือ่ ไหมวา โลกกับราหูคืออันเดียวกัน
ตอนนี้ผมรูสึกงงงวย ถาจะตอบวาไมใช ก็เกรงไปวาจะไมได
เรียน เลยตอบสงเดชไปวาใชทานถามอีกวา ตัวเธอนี่แหละคือ
โลกและราหูดวยเชื่อไหมผมตอบวา เรื่องนี้เขาใจยากจริง ถา
เธออยากรู จงออกไปยืนกลางแดด เมื่อผมไปยืนแลว ทานก็
กลาววา ตัวเธอเปนโลก จงหาราหูซิวาอยูที่ไหน เมื่อผมหาราหู
ไปรอบ ๆ ตัว ก็ไมเห็นวาราหูอยูที่ไหน นอกจากเงาดําของ
ตัวเองจับกับพื้นดินเทานั้นผมจึงตอบวา เห็นแตเงาของตัวเอง
เทานั้นครับทานบอกวา นั่นแหละราหูละ เมือกลาวเชนนี้ ผมก็
ตองหลับหูหลับตาเชื่อไปพลางๆ กอน เพื่อผลแหงวิชา เพราะ
การขัดคอคนไมเปนสิ่งที่ผมปรารถนา
ระยะตอมาทานก็ถามขึ้นมาใหมวา เธอจะเรียนภาค
คํานวณหรือภาควิจารณ ผมตอบวา ตองการภาควิจารณ ทานก็
กลาวอีกวา ถาเธออยากเรียนภาควิจารณ เธอก็จงอยาไปสูรูใน
ภาคคํานวณหรือภาคดาราศาสตร ประเดี๋ยวจะไปพบกับปญหา
โลกแตกเขา เพราะฝานโนนเปนมุมตรงแคฝายวิจารณตอง
เรียนทางมุมกลับ
มิฉะนั้นแลวตําราฝายภาควิจารณจะไม
เกิดขึ้นได ถาแตกฉานชํานาญแลวก็กลับไปเรียนได แลวเธอ
จะรูเองวาอะไรมันเปนอะไร เพราะตําราเขาไมกลาเขียนตอน
เหตุ เขามาจับเอาตอนผล เขากลัวจะไปเจอกับปญหาโลกแตก
เขา ตอจากนั้นเธอจะตองเรียนเรื่ององศา เรื่องการใชแสงและ

การผสมแสง เรื่องแสงนี้เปนหัวใจของพวกโหร ตําราหาเรียน
ไดยาก
ระยะตอมาทานก็อธิบายเรือ่ งธาตุ ธาตุตอธาตุยอมมี
การดึงดูดกัน ทานไดยกตัวอยางใหฟงดังนี้ คือ รูปของเธอเปน
ราหู หนังที่หอหุมรูปของเธอ คือ พระเสาร หมายถึงธาตุดิน
หนังนี้โปรงแสง น้ําหรือลมยอมระเหยเขาออกได น้ําหรือ
หมอกละอองความเย็นผานมา หมายถึงพระศุกร หนังจะดูด
เอาน้ําเขาไปไว ทําใหเกิดความเย็นชื้น เชน พระเสารทับลัคนา
โดยมีดาวมฤตยูไดรับแสงของอาทิตย สงมาถึงเสารทําใหเกิด
เปนไขชนิดที่มีความรอนสูง ถาบังเอิญดาวศุกรผาน เล็ง โยค
สงพระเสาร ไขจะหนักขึ้นอาจถึงตายได เพราะระบบธาตุใน
รางกายเปลี่ยนไมทัน ถาจะเปรียบกันงาย ๆ ดังเชน เราไป
ทํางานมาเหน็ดเหนื่อย และกําลังรอนมาใหม ๆ ไปรีบอาบน้ํา
เขา อาจจะเกิดเปนไขหวัด หรือเปนเพียงหวัดได เขาจับเหตุ
ตรงนี้แตงเปนตําราวา พระศุกรผานพระเสารหรือราหู จะได
รําเค็ญ ลําบากมาก ถาไขเจ็บหนักจักตาย ศัตรูจะใหโทษ ถา
บังเอิญไขนั้นเกิดตายขึ้นมา ธาตุแหงพระเสารก็จะกลับกลาย
เปนดินไป รูปกายที่เปนโลกหรือราหูก็จะละลายหายไปดวย
นี่แหละครับ
ชีวิตของการเริ่มตนที่ผมเรียนวิชา
โหราศาสตรภาควิจารณ โหราจารยเขา ตองการเอาแตเรือ่ ง
ธาตุเปนจุดสําคัญ โลกนั้นประกอบดวยธาตุ ๔ มนุษยเราเปน
สวนหนึ่งของโลก มีองคประกอบดวยธาตุ ๔ เหมือนกัน แต
ตามความเปนจริงแลว มนุษยเรามีเพิ่มอีก ๒ เรียกวา วิญญาณ

ธาตุและอากาศธาตุ เพื่อผลแหงการวิจารณในภาคพื้นที่เกิดแก
โลก หรือมนุษย ตลอดจนพืชพันธุตาง ๆ จึงตองเอาโลกไป
ประมวลเขาในเรื่องของราหู เพื่อถายทอดเรื่องราวตาง ๆ
เกี่ยวกับชีวิตมนุษย สัตว พืช และวัตถุตาง ๆ เหมือนการ
ถอดโคตออกมาเปนตัวหนังสือใหเราอานเรื่องราวตาง ๆ ได
บัดนี้ผมมาไดรับความสวางเพิ่มอีก เมื่อไดอานบทความของ
ทาน พลูหลวง แลวทําใหหูตาสวางขึ้นอีกวา สมัยนี้เขาเรียน
โหราศาสตรกันกาวหนากันไปไกล บทความของผมในเดือน
กรกฎาคมนั้น หากผิดพลาดไมตรงกับของผูอื่นประการใด
หวังวาคงไดรับการอภัยจากผูทรงคุณ ในที่นี้ดวย

ราหูอวตาร
ส.แสงตะวัน
ประมาณ ๒๐ ปกวามาแลว ผูเขียนเคยเขียนบทความ
เรือ่ งราหูคือโลกมาครั้งหนึง่
ไดถกู คัดคานอยางรุนแรงใน
ขณะนั้น ทําใหหวลรําลึกนึกถึงคําพูดของครูอาจารยผปู ระสิทธิ์
ประสาทวิชาโหราศาสตรใหวา อันวิชาโหราศาสตรของแท
นั้นเปนวิชาอาถรรพ ผูใจไมมีศิลปประจําใจหรือไมมีบุญมา
แตชาติปางกอน
ทานวาจะศึกษาหาความสําเร็จไดยากนัก
ทานเคยเตือนผูเขียนวาเธอเรียนสําเร็จแลว จงเทิดทูนครูบา
อาจารยใหจงหนัก และหนั่นระลึกนึกถึงทานเปนประจํา จะ
เขียนตําราหรือบทความสูสายตาผูอื่น ควรดูตามาตาเรือใหดี
อาจจะถูกตอตานจากผูไมเชื่อถืออยางหนักก็ได เมื่อนึกได
ดังนี้แลวผูเขียนจึงงดเวนการเขียนเรื่องราวของราหูและปกปด
เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ความจริงไดปกปดซะนานถึง ๔๕ ป
แลว ระหวางการปกปดไดสืบเสาะและฟงขาวอยูเสมอวา จะ
ยังมีใครบางที่ลวงรูในวิชาดวยเรื่องของราหู เคยเห็นแตมีผู
พยายามอุปโลกนราหูแบบเลื่อนลอยเล็กนอยเทานั้น จึงพอ
อนุมานไดวาปจจุบันวิชาโหราศาสตรของแท ไดเสื่อมสูญ
สลายไปเกือบหมดสิ้นแลว
มิไดฉุกคิดหรือตะขิดตะขวงใจกันบางเลย
วาวิชา
โหราศาสตรของแทนั้นคืออะไรกันแน ถาจะใหคําตอบแบบ
กําปนทุบดินก็คือ
เปนวิชาระหวางโลกกับดวงดาวนั่นเอง

เทาที่เห็นเลนกันทั่วๆไปนั้น
มีการเลนเฉพาะดวงดาวบน
ทองฟาเทานั้น เรื่องบนพื้นพิภพนั้นดูเหมือนจะไมรูเรื่องกัน
เลย โลกคือราหู หรือ ราหูก็คือโลก ที่เปนวิชาคูเคียงกับดารา
ศาสตรตลอดมา อุปมาเสมือนผลมะพราวที่ถูกผาออกมาเปน
สองซีก ซีกหนึ่งเปนเรื่องราวของดวงดาวบนทองฟาโดยตรง
เรียกวาฝายดาราศาสตร แตเปนดาราศาสตรในมุมกลับเขาหา
โลก สวนอีกซีกหนึ่งเปนเรื่องราวของใตพื้นพิภพโดยมีธาตุ ๔
เปนแกนนํา เรียกวาฝายโหราศาสตร และขณะนี้ในสวนของ
โลกไดสูญสลายจนเกือบไมมีอะไรเหลือไวเลย
พระราหูเราใชเลข ๘ เปนเครื่องหมายแทน หรือจะ
เรียกในลักษณะมุมกลับวาดาวราหูก็คงได พระราหูในแนว
ดาราศาสตรเขาถือวา เปนเพียงจุดสกัดหรือเงาของโลกเทานั้น
แตทางโหราศาสตรถือวาเปนสวนหนึ่งของโลก และนํามาเลน
เปนเรื่องของโลกอยางสมบูรณที่สุด พระราหูทําปาติหาริย
แบงได ๘ ภาคเรียกวา อัฏฐคชนามดังมีรายนามตอไปนี้คือ
นาม ๑ ชื่อวาราหูกําบัง นาม ๒ ชื่อวาราหูจําบัง นาม ๓ ชื่อวา
ราหูเสวย นาม ๔ ชื่อวาราหูบังเงา นาม ๕ ชื่อวาราหูกอนเสา
นาม ๖ ชื่อวาเกณฑราหู นาม ๗ ชื่อวาราหูนักพรต และ นาม ๘
ชื่อวาราหูอวตาร ราหูทั้ง ๘ ตนนี้ในแตละตนมีรูปและผิวสี
กายตลอดจนเครื่องศาสตราวุธประจํากายแตกตางกันออกไป
ดังเชนราหูกําบัง สีผิวกายเปนสีมวง หนาตาคลายยักษมีจมูก
ใหญคลายโคถึก ถือหอกซัดเปนอาวุธ ราหูจําบัง สีผิวกายเปน
สีแดง รูปรางเตี้ยมีงวงงาสั้นคลายพระพิฆเนส ถือตรีศูลเปน

ศัตราวุธ ราหูนักพรต มีสีผิวกายขาว หมผาขาว ถือลูกประคํา
เปนศัตราวุธ ดังนี้เปนตน และยังสถิตประจําทิศตางๆ ๘ ทิศ
อีกดวย
การเคลื่อนไหวของราหู ๘ ตนนี้มีลักษณะแตกตางกัน
ซึ่งเปนเรื่องนามธรรมที่เขามาปรุงแตงธาตุทั้งมวลในโลก หาก
ใครไมชํานาญหรือไมเคยศึกษาเรื่องระบบธาตุมากอน เห็นจํา
สําเร็จไดยากนักและจะไมเขาใจเรือ่ งกราวของกราหูทั้ง ๘ ที่
โบราณทานเรียกวา อัฏฐคชนาม ถาไมมีพระราหูเปนแกนนํา
เรื่องระบบราหูทั้ง ๘ ก็จะไมมี และจําไมมีคําวาโหราศาสตร
ดวยเชนกัน พระราหูกับราหู ฟงสํานวนคลายกับเปนคํา
เดียวกัน แตความจริงนั้นไมเหมือนกัน พระราหูไดสมมุติเลข
๘ เปนดาวจรที่โคจรประจําแตละราศีในปจจุบันนั่นเอง พระ
ราหูทําปฏิภาคในลักษณะปาฏิหาริยเปนราหูได ๘ ภาค
เรียกวาอัฏฐคชนาม บางทีพระราหูกับราหูอาจจะฟงสับสน
บางก็ได เพียงแตดวงดาวบนทองฟาอยางเดียว เราจะหา
รายละเอียดมาทํานายเห็นจะลําบากนัก นอกจากจะใชระบบ
อัฏฐคชนามเปนองคประกอบเทานั้น
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๑ พระราหูโคจรจากราศี
มีน เขาสูราศีกุมภเวลา ๐๑.๑๒ น.เขาเรือนเกษตร ราหูธาตุลม
เปนปที่พระราหูโคจรครบรอบ ๑๒ ราศี ทางโหราศาสตรถือ
วาเปนปราหูอวตารมีดาวธาตุเปนบริวาร ๔ ดวงคือดาวพุธ
ดาวพฤหัสบดี ดาวพระศุกรและดาวพระเสาร ดาวบริวาร
เหลานี้จะทําหนาที่ในลักษณะราหูเปนครั้งคราว อีกประการ

หนึ่งทานบูรพาจารยทานกลาวไววา ในปใดที่ราหูอวตารให
สํารวจดูดาวบริวารของราหูเสียกอน วานามปนักษัตรของป
นั้นตรงกับดาวอะไร ใหถือนามนักษัตรปนั้นเปนปทอง เชน
ดาวพุธตรงกับนามนักษัตรที่ ๔ คือปเถาะ ทานถือวาคนเกิดป
นั้นชื่อวาปกระตายทอง ดาวพระเสารตรงกับนามนักษัตรที่ ๗
คือปมะเมีย ทานวาเปนปมาทอง สําหรับปนี้เปนปของดาว
พฤหัสบดีนามที่ ๕ คือปมะโรงชื่อวาปมังกรทอง หมายถึง
ความเจริญรุงเรือง มียศฐาบรรดาศักดิ์ในหนาที่ราชการ จะจริง
หรือไมเพียงใด จะตองมีการขับดวงอีกครั้งหนึ่ง โดยถือจุด
ลัคนาเปนเกณฑ ถาไมจริงก็นับวาลมเหลว และจะตอง
วิเคราะหดูทางดานอื่นอีกตอไป
โหราศาสตรฝายจีน เขาเลนทางพฤหัสบดีจักร พระ
พฤหัสบดีเปนนามนักษัตรที่ ๕ คือปมะโรง ถาดาวพฤหัสบดี
โคจรครบ ๕ รอบคือ ๖๐ ป และปนั้นเปนปมะโรง เรียกวาป
มังกรทองเหมือนกับราหูอวตารเชนกัน เราจะเห็นไดอยางชัด
แจงวา วิชาโหราศาสตรของฝายจีนเขายังใชโหราศาสตรปรับ
เขาหาขนบประเพณีมาจนถึงสมัยปจจุบัน และขนบประเพณี
เหลานี้ของจีน ไดกลายเปนเครื่องระลึกถึงวิชาโหราศาสตรที่
เรายังคนไมพบอีกมากมาย
ปนี้อายุของผูเ ขียนกําลังจะครบ ๖ รอบแลวจึงแยมพราย
ใหลูกหลานที่สนใจวิชาโหราศาสตรไดลวงรูกันไววา อันวิชา
โหราศาสตรที่เลนกันอยูขณะนี้ยังไมครบถวนสมบูรณ แตก็
อยาไดหวังจะศึกษากับผูเขียนเลย เพราะเปนวิชาที่เอือมระอา

นาเบื่อหนายระหวางครูกับลูกศิษย อีกประการหนึ่งดวงชะตา
ของผูเขียนไมเอื้ออํานวยเรื่องการสอนศิษยเลย เนื่องจากดาว
ลูกศิษยอยูในเรือนมรณะ หมายถึงลูกศิษยทรยศ จึงตองงดเวน
การสอน จะมีอยูบางก็นอยคนเต็มที เคยสังเกตตลอดมาและ
เชื่อวาโหราศาสตรเปนวิชาอาถรรพแนนอน ถาไมมีบุญบารมี
แตชาติปางกอนแลวเห็นจะเรียนสําเร็จไดยากนัก ผูเขียนเคย
สอนศิษยภาคดาราศาสตรไปเรื่อยๆ ก็นับวาดีอยู แตพอเปลี่ยน
เขาแนวของโหราศาสตรในหมวดของราหู มักจะเกิดอาเพศ
ตางๆนานา เกิดทรยศครูเสียบาง ไมมาเรียนโดยคิดวาครูหมด
ภูมิแลว หรือเกิดการแตกแยกกันบางและตองลมความตั้งใจที่
จะสอนวิชาโหราศาสตรที่เรียกวาอัฏฐคชนาม สวัสดี.

