เลข 7 ตัว ตำรับ หมอทองคิ้วน้อย ใครสนใจเชิญ
เนื่องด้วยไม่อยาก ให้ ประวัติ และ ตําราเลข 7 ตัว ฉบับ นี้ได้หายไป จึงรวบรวมมาให้ เพราะ หมอทอง คิ้วน้อย ไม่
มี ศิษย์
หมอทองคิ้วน้อย ชื่อจริง แกชื่อ ทองดี ศรีคํา ก่อนที่แกจะมาเป็นหมอดู นั้น แกได้ ร่ําเรียน วิชาหมอดู เลข 7 ตัวมา
จาก หมอหน้าบาก ที่ ราชบุรี แกดูอยู่แถวๆ ตลาดในอําเภอเมือง เมื่อ 80 ปี ที่แล้ว และ ตําราที่ หมอทองใช้ทายก็
เป็นส่วนหนึ่งใน ตําราของ พระครูอินเทวดา วัดสัตนาถ ด้วย
ตํารา เลข 7 ตัว แบบ นี้ มี สองแบบ
คือทายพื้นดวงเดิม และ ดวงจร
ทายพื้นดวงเดิมก็จะเหมือน แบบ ใน ประชุมสิบลัคนา ตอน 7 ตัว แบบ อีสานนั้นละ
แต่ทายจร นั้น ไม่เหมือน ทายฆาตตาย อาจจะแตกต่างบ้าง
คือ หมอทองอาศัย ลั คนา จร แห่งยามเกิดจรไปด้วย เมื่อ ปีใด ที่ ลัคนา จร นั้น ตก หินะ อริ มรณะ พยายะ นั้น แล้ว
ในปีจร ตก 1 เส้น ปีนั้น จะเข้าฆาต แล้วให้นับเดือน นับ วัน เอา เพราะฉะนั้น คนเกิดวันเดือนปี เดียวกัน แต่เวลา
ต่างกัน ลัคนา จรเคราหะ หนักเบาก็จะต่างกันด้วย รวมถึงดาว ฆาต แม้ เลข เหมือน กัน แต่ต่างเวลาเกิด เจ็บป่วย
ฆาต ก็ไม่เหมือนกัน ด้วย ไว้จะมาขยายให้ฟังต่อ
ตามตําราของ พระครูอิน ท่านให้ ดูทั้ง ตํารา ฤกษ์บน แล ฤกษ์ล่างประกอบ
ฤกษ์ บน คือ สุริยาตร์ ฤกษ์ ล่าง คือ 7 ตัว ต้องใช้คู่กันจะขาดซึ่งกันและกันมิได้
ต่อจากเมื่อวาน
การเรียงภพ ก็เรียง แบบ 7 ตัว ทั่วไป หรือ จะเรียงแบบ 9 ฐานก็ได้
เราจะว่าเรื่องหัวใจ สําคัญ คือ การวาง ลั คนา เดิม
ให้ดูยาม อัฐกาล ก่อน ว่าเราเกิดวั นใด เช่น วัน พฤหัส 17.25
ก็เป็นยามพฤหัส
แต่ มันหยาบไปไม่รู้จะกุมอะไร
ให้แบ่ง เป็น 3 ช่วง ยกตัวอย่าง 16.30-18.00 น ของ วัน พฤหัส จะเป็น ยาม 5
ให้แบ่ง ยาม 5 เป็น 3 ช่วง คือ
ช่วง 16.30-17.00 ให้วาง ลัคนา ไว้แถววัน เรียก ต้นยาม
ช่วง 17.00-17.30 ให้วาง ลัคนาที่ แถวเดือน เรียก กลางยาม
ฃ่วง 17.30-18.00 ให้วาง ไว้ที่ แถวปี ดังนี้ เรียก ปลายยาม
แต่ สาระสําคัญ ยังไม่จบเพียงเท่านี้
เราต้องซอย ยาม ลงเหลือ ยาม ละ 3 นาที 45 วินาที

เช่น ผมเกิด 17.25 น ให้คิดดังนี้ เกิด กลางยาม ลัคนากุม แถวเดือน
17.00 น -17.03.45 วินาที ใช้ยาม 5 17.00-17.7.30 วินาที ใช้ ยาม 3
17.7.30 วินาที ถึง 17.11.15 วินาที ใช้ยาม 1 17.11.15 ถึง 17.15 น ใช้ ยาม 6 17.15 ถึง 17.18.45 วินาที ใช้ ยาม 4
17.18.45 ถึง 17.22.30 ใช้ ยาม 2
17.22.30 วินาที ถึง 17.26.15 วินาที ใช้ ยาม 7 17.26.15 ถึง 17.30 ใช้ ยาม 5 เพราะ ฉะนั้น ลัคนา ดังกล่าว 17.25
เกิด กทม หัก 18 นาที
จะได้เวลา สุทธิ 17.07 นาที จึง ตก ยาม 3 แถว เดือน นั้น เอง
ยกตัวอย่าง ดวง ชะตา พฤหัส เดือน ยี่ ปี ชวด เวลา 17.25
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เจ้าชะตา ฐานะทางบ้านดี มีรถใช้ ตั้งแต่ อายุ 16 ปี ทางบ้าน ประกอบกิจการ ขายรถยนต์
การ ดู คู่ครอง ดูไม่ยาก ปัตนิ เลข 1 เอา 1 คูณ ยาม เกิด 3 หาร เจ็ด
ได้เลข 3 คู่ครองตามดวง เป็น เป็น คน ผอม ขาว พ่อ รับราชการ ทหาร ยศ พลโท มีที่ดิน เยอะ ไร่ ยางพารา ตาม
กระทบ ดาว ดู 1ฐาน 8 เพราะ 8 เป็น อังคาร
ทะเลาะเบาะแว้งกัน บ่อย ปัตนิ มรณะ ปิตา พ่อ ฝั่งแฟน ตายก่อนจะเจอ เจ้าชะตา และ คู่ของ เจ้าชะตาเคยอยู่กินกับ
ผู้อื่นมาก่อนแล้ว และ เป็นคน ต่าง จังหวัด ตาม ความหมาย ทุกประการ
ทายจร
อายุ 8 ขวบ วัยจร ตก มรณะ ฐาน 1 ฐาน 8 เดินๆอยู่ ถูก อิฐ บล็อค นับ สิบๆก้อน ร่วงมาจากตึก หล่นใส่ หัว สลบ
ไป 2 วัน กว่าๆ เพราะ วัยจร เป็น แค่ 1 จึงย้ําว่า เกิดได้ปีเดียวไม่มีปีอื่น ตอนแปดขวบ แต่ลัคนาจร ไม่ชนเสีย และ
อายุ จร ตก 6 เส้น จึง ไม่ตายแต่ อังคาร ทับ อาทิตย์ มีผลให้โดนที่ ศีรษะ ถ้าชะตา ตก 1 เส้น หรือ สอง เส้น เตรียม
ต่อโลงได้เลย
ฆาต อายุนั้น ให้ ดู จาก ฐาน บวก รวม ของ เลข วันเดือน ปี ฐาน แรกใต้มรณะ ได้ 8 อายุ 8 เต็ม เป็น ฆาต
ฐาน สอง ใต้สุภะ เป็น 11 อายุ 19 เป็น ฆาต ฐาน 3 ใต้ กัมมะ ได้ 14 อายุ 32 เป็น ฆาต
ฐาน 4 เป็น 10 ใต้ ลาภะ 42 ปี เป็น ฆาต ฐาน 5 ใต้ พยายะ ฐาน 13 อายุ 55 ปี เป็น ฆาต
ฐาน 6 ใต้ ทาสา เป็น เลข 16 อายุ 71 เป็น ปีที่ น่ากลัว มากเพราะ เลขนี้ เยอะที่สุดในดวงชะตา แล้ว ถ้าลัคนา จร ไป
จร ถึง หินะ อริ มรณะ พยายะ หรือ ฐานกําลังคู่ ศัตรู และ อายุ จร ตก 1 หรือ 2 ตายแน่นอน
ฐาน 7 ใต้ ทาสี เลข 12 อายุ 83 เป็นปี ฆาต ถ้าอายุเลย 83 แต่ ชะตา ไม่ต้อง เกณท์ ลัคนาจร ตก ภพไม่ดี แล้ว หนึ่ง
ชะตาจร ไม่ตก เลข 1-2 แล้ว หนึ่ง

ยังไม่ถึงฆาต แล
ให้นับ อายุ ต่อ ไปที่ ฐาน 1 มรณะ ต่อไป เถิด
ไว้ต่อไปจะมา ขยายให้ฟังต่อ ถึง เกณท์ การ เจอ คู่ ว่าเจอ เมื่อไหร ดูดวงแล้ว รูเลย ว่า แต่งงาน หรือ ยัง ลักษณะ
รูปร่าง สูงต่ําดําขาว รูปหน้า ท่าทางการ เดิน
ตําหนิ ไฟปาน อยู่ส่วนไหน และ เกิดจากอะไร เหมือน สิบลัคนาทาย หรือ อาจจะให้รายละเอียดได้ มากกว่าใน
บางจุดด้วยซ้ําไป เกณท์การเลิกร้าง คนมาหาเรา เวลานี้ เขาเป็นใคร ตําแหน่งอะไร มี ปัญหาอะไรหรือไม่ ก็รู้ได้
และ อื่นๆอีกมาก ไว้จะมาชยายต่อไป อ้อ ลืมไป คน เกิด การ คืน ก็ให้ ซอย ตามนี้ เพียงแต่ให้ใช้ยามกลางคืน ซอย
แทน แต่ ละ ช่วง 3.45 นาที เช่นกัน
ที่มา ของ ตํารา เราได้ไป บวช อยู่ที่วัดแถว ราชบุรี [-vสงวนนาม]
1 พรรษา และ ได้พบ ภิกษุ อายุอานาม เกือบๆ 90 ได้แสดงคุณ วิเศษ ในการ ทํานายมายทักเรา ได้อย่างตาเห็น และ
ทาย อนาคต ว่า ข้าพเจ้า ถ้า สึกออกไป ใน เดือน ตุลาคมปีต่อไป จะได้เมีย รูปร่าง เล็ก ขาว บาง ไม่สูง เป็นคน
ต่างจังหวัด พ่อรับราชการ แต่ตายก่อน เมื่อได้กัน จะต้องพากันโยกย้ายไป ทํางานยังต่างจังหวัด ซึ่งตรงทุก
ประการ ท่านเล่าว่าท่าน เรียน วิชานี้มา เมื่อ ตอนท่าน อายุ 19 ปี กับ หมอ หน้าบาก ที่ ตลาด อําเภอเมือง ด้วยค่าครู
108 บาท และ นั่งดูท่านทํานายมานานหลายปี จนท่าน หมอ หน้าบากได้ตายลง
มี อยู่วันหนึ่ง ข้าพเจ้าไปหาท่านยัง กุฏิ ท่านทักแต่ เช้าเลย ว่าวันนี้ หลังเพลไม่นาน เธอจะมีเพื่อน มาหา 4 คน ซึ่งก็
จริง วันนั้น ข้าพเจ้า นั่งรอ หลังฉันเพล ก็มีเพื่อน มาหา จริงๆ 3 คน แต่ หลวงปู่ทายว่า 4 คน นั่งคุยกับเพื่อน ก็
ต้องการให้ ข้าพเจ้าดูดวงให้ เพราะ ก่อนที่จะมาบวช ข้าพเจ้า ศึกษา เลข 7 ตัว 9 ฐาน แบบ อ.เจษฏา คําไหล และ 7
ตัว แบบ อ. ธนกร มาบางรวมถึง โหราศาสตร์ มาพอสมควร ก็ใช้ทายมาหลายปี ด้วยความอยากรู้อยากลอง จึงบอก
กับเพื่อน ว่าให้ บอกวันเดือน ปี เกิด ผิดๆไป เพราะ อยากลอง ภูมิ แห่ง อาจารย์ ตน
ข้าพเจ้า พร้อม สหาย ชาย 2 หญิง 1 ได้ ไปหาท่านที่ กุฏิ ข้างๆ
เพื่อน ข้าพเจ้า ธนพล ลิ้มวรรัตน เป็น ลูกของ ผู้จัดการ ห้างดัง แห่งหนึ่ง ได้ทายก่อน
เขาบอกวันเดือน ปีเกิด ผิดไป หลังจากที่ บอกเวลา เสร็จ แล้ว เขียน ดวง ท่าน ทายคําแรก ทําให้ ข้าพเจ้า งง ไก่ตา
แตกว่า
ลองภูมิ อาตมา หรือ นี่ ไม่ใช่วันเกิด โยม นี่ ข้ าพเจ้าและ เพื่อนๆ งง เป็นการใหญ่ และ ขอขมา ท่าน ไปกราบเรียน
ท่านว่า อยากลองผล แห่ง วิชา ท่านก็ไม่ว่า อะไร พยากรณ์ ต่อไปว่า พ่อ เป็นไทย แม่ เป็นคนต่างชาติ และ โยมได้
เชื้อจากแม่ เพื่อน ข้าพเจ้าแย้งทันควัน ว่า ไม่ใช่ครับ เพราะเขาเป็นคน ไทย เชื้อ สายจีน แม่เป็นจีนผสม ท่านก็ยัง
ยืนยัน เช่นนั้น เพื่อน ข้าพเจ้า ก็เถียง อยู่งั้นงั้น
จนท่านทักต่อไปว่า อายุ 16 ไป เยี่ยม บ้านเกิด แม่ ใน เดือน พค ถึง กค ใช่ไหม
เพื่อน ผม ไป อิสราเอล ในปีนั้น จริงๆ แต่ยังงงว่าไป บ้านเกิดแม่ยังไง สุดท้าย จึงถึง บางอ้อเพราะ เพื่อน ข้าพเจ้า
นับถือ คริสต์ สืบทอดมาจาก มารดา ของเขา ส่วน พ่อ นับถือ พุทธ นั้นเอง
และ พยากรณ์ ว่าอีก 2 ปี เพื่อน ข้าพเจ้าจะอยู่กิน ฉันสามี ภรรยาแบบไม่มีงานแต่ง ซึ่งก็ ตรงมาก เพราะตอนนี้เจ้า
ชะตา อยู่กิน ฉันสามี ภรรยา แล้ว

ที่สําคัญ ท่านทาย ว่า กลางปี 2548 เพื่อน ข้าพเจ้าคนนี้จะได้รถใหม่ ไม่เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน เพื่อน ข้าพเจ้า ยัง งง ก็
ถามท่านว่า จะเปลี่ยนได้ยังไง เพราะ คันนี้ พึ่งซื้อมา และ แต่งไป เยอะมาก ยังไม่มีโปรแกรมที่จะเปลี่ยน ท่านจึง
พูดว่า เถอะน่าดี กว่าตาย น่า
เดือน สิงหาคม 2548 เพื่อน ข้าพเจ้า ไป ทําธุระ แถวๆรังสิต จอดรถไว้ ข้างถนนไปซื้อของที่ 7eleven รถ 10 ล้อ มา
ชนรถเขาพังยับเยินต่อหน้าต่อตา ผล คือ รถพังทั้งคัน และ ได้รถใหม่ทันที เพราะ ลูกหนี้แม่ ของ เขาได้ เอารถ
benz 220 มาล้างหนี้กัน แม่ มันจึงจําใจต้องรับไว้ เพราะไม่ยึดรถมันก็ ไม่มีเงินให้
ไว้จะมาเล่าต่อ ยังมี อีกมาก
ใครที่ นําเอาไปใช้ ขอให้ ทําบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่หลวงปู่ของผมด้วย เถิด
หลังจากที่ ได้ทายเพื่อน ข้าพเจ้า คนแรก เสร็จ ก็ได้ ทาย เพื่อน หญิง ข้าพเจ้า ต่อ
คําแรกที่ ท่านทาย ท่าน กล่าวว่า ปี นี้ จะท้อง น่ะ ซึ่ง เพื่อน ข้าพเจ้า หัวเราะ และบอกว่า 4 เดือนแล้วคะหลวงพ่อ
ทําให้ข้าพเจ้าได้คําเฉลยว่า ทําไมท่านจึงทายว่ามา4 คน
ต่อ การนับ อายุจร
ให้นับ อายุ 1 ปี ที่ อัตตะ
อายุ 2 ปี ที่ ตนุ
อายุ3 ปี ที่ มรณะ
อายุ 4 ปี ที่ ธนัง
อายุ 5 ปี ที่ สหัสชะ
อายุ 6 ปี ที่ กัมมะ
อายุ 7 ปี ที่ มาตา
อายุ 8 ปี ที่ ปุตตะ
อายุ 9 ปี ที่ พยายะ
อายุ 10 ปี ที่ มัชชิมา
อายุ 11 ปี ที่ ปัตตนิ
อายุ 12 ปี ที่ ทาสี
ถ้า เกิน 12 ให้ มานับใหม่ที่ อัตตะ เป็น 13 ตนุ เป็น 14 ไปเรื่อยๆ ให้นับ อายุย่าง ไม่ใช่อายุเต็ม วิธีนี้หมอหน้าบาก
ได้ บอกว่าเหมือน วิธี กราฟชีวิต เพื่อดูว่า ปีใด ดวงขึ้น หรือ ลงยังไง ถ้านับไป ตกเลข หนึ่ง ดวงตกมาก เลข 2 ก็ตก
มาก ถ้าได้ 6 ได้ 7 ชะตาขึ้นขีดสุด แต่ ลัคนาจร ต้องดี ด้วย ถ้าไม่ดี ทายกลางๆไป ถ้าตก 1 แล้ว ลัคนาจรไม่ดีด้วย
ทายว่า จะแย่มาก สุขภาพไม่ดี อุบัติเหตุ ผ่าตัด แล้ว แต่ ฐาน 4 จะชี้ว่าออกเหตุการณ์ใด ถ้าเข้า ฆาต อายุด้วย ตาย
แน่นอน ไม่ต้องรอ เหมือน ลักษณ์
ลัคนาจร ให้นับเรียงไป ตามคาถา เช่นลัคนากุม กดุมพะ แถวเดือน ให้นับ อายุ 1 ที่ กดุมพะ
2 ปี ที่ สหัสชะ 3 ปี ที่ พันธุ ไป จนจบ ทาสี แล้ว ขึ้นใหม่ที่ อัตตะ เวียนไปถึง มัชชิมา แล้ว ลงมา ตนุ เวียนไป ปัตต

นิแล้วลงมาที่มรณะ เวียนไปถึงทาสี จนถึงอายุ ย่างในปีที่ทํานาย
ต่อไปจะมาอธิบายเรื่องการ อ่านเรือน ทายเหตุการณ์
การวางลัคนา แบบ นี้ โดยปกติแล้ว ท่านบอกว่า ไม่ต้อง เขียนไว้ เดี๋ยว คนจะจับเคล็ดได้ เพราะ ลัคนาเกิดจะเป็น
ตัว บอกว่า เขา เกิดมารวยจน ยังไง เลข เดียวกัน เดือน เดียวกันปีเดียวกันทําไมบางคนรวย บางคนจน ความ
ละเอียดของยามนั้นมีมาก ไม่แพ้ โหราศาสตร์ มีความละเอียด ยิ่งกว่าซะด้วยซ้ํา เพราะแค่ หนึ่งชั่วโมง จะมีดวง
แตกต่างกันได้ถึง 16 ดวงชะตา หนึ่ง วันเอา 24 คูณ จะได้ 384 ดวง ชะตา ฐานะตอนเกิดต่างกัน ถึง 384 ดวง ทําไม
จะไม่ละเอียด อีกเล่า
ในเมื่อดวง มี จุด ทํานาย ที่ ลัคนา สถิต เพียง 12 ราศี แต่ เลข 7ตัวระบบนี้มี ลัคนากุม 21 จุด แล้วจะมา ขยายต่อ
เรื่อง ลัคนากุมภพใดดาวใด จะเป็นยังไงต่อไป
ใครที่อ่านแล้วเกิดจิต โมหะ โทสะ ก็อย่าอ่าน อ่านแล้ว เกลียด ข้าพเจ้า ก็ขอให้รู้เถอะว่าท่านนะมีใจ ที่เป็น อกุศล
ไม่ใช่คนดี เพราะคนดี เขาจะไม่หวงวิชา และ เห็นแก่คนหมู่มากไม่ปิดไม่บัง สิ่งที่ได้ ขยายไปเป็นเพรชแท้แห่ง
วิชาเลข 7 ตัวจริงๆ ที่โหรโบราณ ใช้ทาย กัน แม่นยํามาก่อน แต่ไม่ค่อยมีคนสืบทอด มาวันนี้เราสบายใจที่ต่อไป
วิชานี้จะไม่สูญสลายไปกับตัวข้าพเจ้าแน่นอน
จะว่า ร่ายต่อจากเมื่อวาน แล้วอาจจะไม่ได้มาร่าย สัก 2 -3 วัน เพราะ ไปทําบุญ
ยามที่ ซอยได้ ว่าได้ ดาวอะไรกุมอะไร เปรียบเสมือน นวางค์ เช่น คุณเกิดวัน พุธ 6.00-6.03.45 วินาที จะมีใบหน้า
รูปไข่ ค่อนข้างขาว ลัคนาได้ยามอะไร แล้ว จะบอกถึง รูปร่างได้ทันที แบบ เดียวกับ ที่ สิบลัคนากล่าวว่า รู้เวลา ก็
รู้รูปร่างหน้าตาได้
เห็น หน้าตาก็รู้รูปร่างได้ เจ็ดตัวระบบนี้ ก็หาได้เช่นเดียวกัน
เช่นคุณเกิด วันพฤหัส เดือน ยี่ ปี ชวด 17.48 น ที่ กทม
เมื่อหักเวลาได้ แล้ว จะได้ ยามซอยที่ เลข 5 ฐาน พยายะ
ถ้ากุม ลัคนานั้น ให้ พิจารณา ว่าตัวคุณได้ผ่าท้อง ออก หรือ ไม่ ถ้าใช่ ก็เข้าเกณฑ์ ดวงนี้
ลักษณะ หน้าไข่ หรือ ยาว แต่มีโหนกแก้ม ค่อนข้างขาว หรือไม่
ถ้าใช่ เวลาถูกต้อง อีก อย่าง 5 ตั้งอยู่บน ฐาน 13 ชีวิต คุณเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านบ่อยหรือไม่ ถ้าใช่เวลานี้ถูกต้อง
ยกตัวอย่างดังนี้จะได้ไม่งง
แล้วในครั้งหน้าเราจะมา อธิบาย ขยายไข ต่อ ว่า ยามใด ลักษณะ ใด หรือ ถ้าใครเรียน สิบลัคน์มาไปเปิดตําราดูน
วางค์ เถิด ว่าตรงกับ 7 ตัว ระบบนี้ไหม
เพราะใช้เค้าหน้าตาม นวางค์ แบบเดียวกันนั้นแล
หลังจากที่ได้ ทดลอง ตํารับนี้มากว่า 3 ปี และ สอบค้นกับ สิบลัคน์ ปรากฏ ว่า ได้คําทํานายที่ตรงกัน กว่า 90
เปอร์เซ็นต์ ยิ่ง หายามได้ ยาม อะไร นวางค์ในสิบลัคน์ จะได้ นวางค์นั้น ด้วยเช่นกัน ร้อยละ 90 จะตรงมากที่เดียว
พอศึกษาไปศึกษามาถึงได้รู้ว่าต้นตอ วิชานี้มีที่มาพร้อมสิบลัคน์นั้นเอง

แต่ถ้าใครคิดมีใจเป็น อกุศล อย่าได้จํา อย่าได้ ร่ําเรียน จดจําไว้เลย ถ้าใครมีใจ อกุศล ไม่ต้องมาอ่าน และ ถ้า อ่าน
แล้วนําไปใช้ตามด้วยใจ อกุศล ขอให่มัน จงฉิ.......
..หา......
เราจะเปิดเผย ตํารานี้ทั้งหมด จนทุกท่าน สามารถ พยากรณ์ ได้เรา สัญญา
แต่ ก่อนอื่นในครั้งหน้าเราจะให้คนที่สนใจจริงๆได้ลง สัจจะเอาไว้แล้ว เราจะนํามาเปิดเผยอีก แน่นอน
เรียนคุณ ปริศนา
ผมเกิด วันเสาร์ เวลาเกิด 8.30 น กรุงเทพ อายุย่าง 33 ปี
เลข 7 ตัวเรียงได้ดั้งนี้
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อยากทราบการหาลัคนาเกิดข้าพเจ้า อยุ่ ที่ใด
และปัจจุบัน ลัคนาจรข้าพเจ้าอยู่ใดครับ
ตอบ คุณละเลย
ลัคนาคุณ อยู่แถวเดือน ตรงภพ พันธุ เลข 1 ลักษณะ เป็นคน ท่าทางภายนอก ออก หยิ่งๆ ลักษณะ หน้า ออกมี
โหนกแก้ม ไม่ ผอม กระหล่อง เดิน แบบ ยืดๆ รูปร่าง ค่อนข้างสูง มี ดาวเกตุ คุ้ม สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง และ บ่ ง
บอกถึง การเป็นนักโหราศาสตร์ ที่ เก่งอีกด้วย และ ตัวคุณมักจะได้สัมผัสสิ่งต่างๆเกี่ยวกับต่างชาติ และ อาจจะ
เดินทางบ่อย อะไรทํานองนี้ครับ
ตอบมีข้อสงสัย
ให้ใช้ เลขเรือน คูณ ยามกําเนิด หาร เจ็ด เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วครับ คิดว่า อ. อรุณ อาจจะไม่ได้สังเกต ตามจุดนี้
เพราะ ส่วนใหญ่ คนที่ได้ตํารานี้ รวมถึงหลวงปู่ ไม่เขียนลัคนาไว้ในดวงชะตาเลย เพื่อไม่ให้ สืบคนถึงวิธีการนี้ได้
แต่มันก็คือเส้นผมบังภูเขา พอใครรู้วิธี ก็คงจะบอกง่าย โถ่ไม่มีอะไร กระจอก แต่ ถ้าผมไม่บอกละก็คง จะ สับสน
กันต่อไป หาว่า 7 ตัว ไม่สามารถบอก ฐานะที่ต่างกันได้ และ ไม่สามารถบอกรูปร่างได้นี้ล ะ คือ คําตอบ
อ้อ ลืมไป ลัคนาจรของท่านละเลยจะอยู่ ที่ ตก เสาร์ ที่ อัตตะ เสมือน เสาร์เล็ง ลัคน์ ก็ทายตามเสาร์เล็งลัคน์ แต่
นักษัตรจร เป็น ปี จอ ก็ ดู ที่ 4
ก็ให้ดูที่ภพ ว่า ภพ อะไร มีปัญหา แต่ มี ดาว 4 คู่สมพล มาช่วยก็ดีหน่อย สามารถ อ่าน แบบ โหราศาสตร์ ได้ ทันที
โดย อ่าน 7 ทับ 4 และ 4 ทับ 7
แล้วไป แปลตามความหมายเรือน ภพใน 7 ตัวต่อไป
ส่วนจะเกิด เหตุ ในเดือน ใด ก็ใน เดือน 4 หรือ 7 ไง เล่า

ขออนุญาตท่านอาจารย์ปริศนาศึกษาเล่าเรียนครับ
ตามเวลาที่ท่านอาจารย์ซอยยามจนเหลือ 3 นาที 45 วินาทีนี้นะครับ ผมมีเรื่องสงสัย คือสมมติว่ามีทารกฝาแฝด
คลอดออกมาเวลาห่างกันไม่มากนัก ห่างจากเวลาที่ซอยย่อยนั้นกันแค่หนึ่งนาที ยังอยู่ในยามเดียวกัน จะมีวิธีการ
ทํานายอย่างไรครับ เค้าจะมีพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่เหมือนหรือต่างกันครับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มาก
ที่ท่านถามมา เราจะตอบดังนี้
คนเกิดออกมาก่อนให้ใช้ วันต่อไป เช่น เกิดวัน พฤหัส ให้ใช้ วันศุกร์ ตั้งดวง
ส่วนคนเกิดที่หลัง ให้ใช้ วัน พฤหัส ทํานาย
สูตรนี้เอามาจาก อ. เจษ เพราะ ในตํารานี้ ไม่มีกล่าวไว้ เพราะใน สมัย ก่อน คงไม่มี เหตุการณ์นี้ เกิดได้บ่อย ๆ
หรอก
เพราะฉะนั้น เรื่อง แฝด ไม่ต้องไป สนใจเท่าใดนัก เพราะ ไม่มีให้เราได้ทํานายมากมายหรอก
ถึงท่าน ผู้สนใจ ทุกท่าน ขณะนี้ เราจะสอนไปเรื่อยๆใครไม่เข้าใจ จงถาม อย่าทิ้งข้อสงสัยเอาไว้
แล้วเมื่อ จบ บทเรียนเสร็จ จะทําเป็น รูปแบบที่สมบูรณ์ ต่อไป ดังนั้น ขอ ให้ทุกท่านช่วยนําไป ทดลองทดสอบ แต่
จะได้ผลที่ดีมาก ถ้าท่านมี พื้นฐาน เลข 7 ตัว หรือ 10 ลัคนามาก่อนครับ
อยากให้ทุกคนได้ทดลอง เลข 7 ตัว ระบบ นี้ เพราะ เจ้าตําราคือ พระครู อินเทวดาได้ ยก 2 ตํารานี้ไว้ด้วยกัน เพราะ
การดูชะตา ให้ดู ฟ้าที่หมุนไปแล ให้ดูดินที่นิ่งสงบ ดูฟ้า คือ โหราศาสตร์ 10 ลัคนา ดูดินคือ เจ็ดตัว ที่ เลข จะไม่
หมุนไปไหนทั้งสิ้น
ขอทุกท่าน จงช่วยกัน จรรโลงตํารานี้ไว้ และ ให้ทุกคนได้รู้ว่า ตําราเลข 7 ตัว สามารถ ทําได้ ทุกอย่างเยี่ยง
โหราศาสตร์ และ ยังมีเกร็ด พยากรณ์ ดวงเดิม อีกมากมายไว้ จะ รวมเป็นเล่มๆแล้ว ให้ผู้สนใจ นําไปศึกษาสืบ
ต่อไป
หวังอย่างยิ่งว่า ครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชานี้ ขอให้ท่านได้รับรู้ในการกระทําดีครั้งนี้ด้วย
คนที่จะศึกษา ตํารานี้ ขอให้ น้อมจิต ถึง พระครูอินเทวดา วัดสัตนาถปริวัตร จ ราชบุรี ด้วย และ หมอหน้าบาก ซึ่ง
ท่านชื่ออะไรไว้จําได้จะมาบอกอีกที และ หมอทอง และ หลวงปู่ ของ ข้าพเจ้าด้วย
ขอให้ทุกท่านที่ ศึกษาแบบ คิดดี มีความเป็นธรรม ขอให้สําเร็จ ในตํารา 7 ตัว กุงกะชัมพ์นี้ หรือ อีกชื่อ ว่า ตํารา
พระครู อิน นี้โดยทั่วกัน
รบกวนท่านอาจารย์ปริศนาค่ะ...สนใจเรื่องเลข 7 ตัวมาก ไม่ค่อยเข้าใจอยากทราบว่าลัคนาจร ปีนี้จะเกิดอะไรขึ้น
บ้างค่ะ
เกิดวันอาทิตย์ เวลาเกิด 7.11 กรุงเทพ อายุย่าง 46 ปี
เลข 7 ตัวเรียงได้ดังนี้
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ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ ภาวนา
ลัคนา คุณ กุมสุภะ เลข 3 ฐาน 7
ลักษณะ คุณ ค่อนข้างหน้าตาดี แต่มีตําหนิที่ใบหน้าใบหน้ารูปไข่ คางแหลม มี แก้มรูปร่างไม่เตี้ย ค่อนข้างสูง หุ่น
นางแบบ ผิวขาวเหลือง
ลัคนากุม สุภะ ชีวิตจะไปข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติ ทํางานเกี่ยวกับ หุ้น และ สิ่งสวยงามความบันเทิง สัมพันธ์ ถึง
ภพ ปัตนิ มัชชิมา ทาสา คุณมี เพศตรงข้าม เข้ามามากมาย ไม่ขาด แต่ เป็น 3 ฐาน 7 จึงส่งให้คุณผิดหวังความรักมา
โดยตลอด ดวงนี้ ผ่านการแต่งงานและ เลิกลามาแล้ว อย่างแน่นอน
ปีที่แล้วลัคนาจร ชนกัมมะ ฐาน 10
ทายว่า จะเจอ คู่ในวงงาน สัมพันธ์ ต่างชาติ เพราะ สุภะมาเกี่ยว มีคน ในประเทศมาชอบ คนต่างชาติ รูปร่างสูงขาว
ทํางานเกี่ยวกับ แพทย์ผ่าตัด หรือ งานการแพทย์ ดูจากลัคนาจรที่ ผ่านมาดวงคุณ บ่งบอกถึงเพศตรงข้ามอย่างเดียว
เลย
แต่ อายุ จร ปีที่แล้ว 3 ทับ 3 ญาติพี่น้องเพศชาย หรือ เพื่อน ฝูง รูปร่าง ผอมสูงเจ็บ ป่วยผ่าตัด ดวงคุณมีการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต เกิดขึ้น
ดวงคุณจะหาคู่แท้ๆจริงๆคงลําบาก ดาวมันส่งผลมาให้คุณ มี คู่เยอะจริงๆ ทายตามนี้ครับ
ปริศนา ตอบละเลย
ดังที่บอกลัคนา จร กุม เสาร์ ดวง เหมือน โดน เสาร์ ทับ หรือ เล็งลัคนา
จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการงาน หรือ ที่ อยู่อาศัย อย่างแน่นอน แต่ ชะตา ขึ้น เจ็ดเส้น ถือว่าเปลี่ยนแปลง แล้ว
ดี
นักษัตรจร ปี จอ เป็นเลข 4 เป็นคู่ สมพล กับ ลัคนาจรปี ที่เป็นเสาร์
ทายว่าจะมีการร่วมทุนร่วมแรง
เพราะ สุภะ ปัตนิ มาตา ทายว่า ปีนี้ คุณ จะ รวมมือกับ เพื่อน ญาติ พี่น้องเพศชาย หุ้นส่วนค้าขาย สิ้นค้าเกี่ยวกับ
ต่างประเทศ โดยมีทุนของ แม่มาร่วมด้วย
ตามดูที่ลัคนา จร เป็นเสาร์
ให้ทายดังนี้ ดูวิธีนะครับ
คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานหรือที่อยู่ [ลัคนาจรกุมเสาร์ เหมือน เสาร์ทับลัคน์ต้องย้ายงานที่อยู่] แต่ความคิด
ของคุณ [อัตตะ] ต้องการที่จะเดินทาง หรือ ขยับขยาย โดยความร่วมมือ [สหัสชะ] แต่ยังไม่กล้าตัดสินใจยัง
ปิดๆบังๆในใจอยู่ [พยายะ] เป็นการตัดสินใจที่รวดเร็ว [มหาโจร] และ ทํากิจการนั้น กับ ญาติ ตน รูปร่าง สูงๆ ผิว
สองสี [เลข 7]
ตามดู ฐานกําลัง เสาร์ ตั้ง อยู่บน ลาภะ เลข 6 ฐาน 10
ให้อ่านความหมายจากด้านล่างก่อน เสมอ
แต่คุณ ยังกังวลใจเรื่อง เงินๆทอง ที่มี ความขัดแย้ง มีความลังเลใจว่าจะทําดีไหมเกี่ยวกับ สิ่งของสวยงาม เช่น
เสื้อผ้า เครื่อง ประดับ น้ําหอม [ลาภะ 6 ฐาน 10] และ สัมพันธ์กดุมพะ แต่ ทุกข์ใจไม่มาก เพราะมี มัชชิมา มากั้น
สรุป คําทํานาย เพราะ ปีนี้ ลัคนาจร ตกเสาร์ มาชน พุธ นักษัตรจรปีจอ เลข 4 เป็น คู่สมพล หมายถึงการร่วมมือ
ร่วมใจ อยู่แล้ว แล้ว ตามดูดวงตามความหมายที่ได้แปลให้ฟัง

จะได้ดังนี้ และ ทําแล้ว ดี เพราะ อายุจร ตกเลข 7 ถือว่าดวงขึ้นถึงขีดสุด เพียงแต่จะมีปัญหาบ้างด้านการเงินใน
ตอนเริ่มทําเท่านั้น
ขอบคุณอาจารย์ปริศนามากๆค่ะ
ขนาดไม่ได้บอก วดป เกิด ยังสามารถทายรูปร่างหน้าตาได้แม่นยําขนาดนี้ค่ะ ....คือตรงทุกอย่าง รูปร่างสูง หุ่น
นางแบบ ใบหน้ารูปไข่ คางแหลม มีตําหนิที่ใบหน้า คือรอยแผลเป็นจากอุบัติเหตุ คือตกจากที่สูง 1 แผล อีกแผล
ถูกจักรยานปาดบริเวณใบหน้า ทั้ง 2 แผล อยู่บริเวณไรผมที่หน้าผาก.....ผิวขาวเหลืองค่ะ
ส่วนอาชีพนั้นเกี่ยวกับวงการผ่าตัดค่ะ แต่ชอบการบันเทิงเป็นพิเศษ คือร้องเพลง เล่นดนตรี วาดรูป แต่งหนังสือได้
ดี แต่ไม่ได้ทําเป็นอาชีพ คงเกี่ยวกับดาว ๖ ค่อนข้างเด่น
ในที่ทํางานเกี่ยวกับชาวต่างประเทศ ก็มีเนืองๆ คือเข้าผ่าตัด หรือแพทย์ฝึกหัดจากต่างประเทศ....และทํางานที่
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 14 ปี ส่วนมากก็เป็นวิศวกรจากต่างประเทศ ทํางานเป็น sideline
ส่วนเรื่องความรักนั้น มีคนมาชอบมากมายตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ไม่เคยชอบใครสักคน มีเข้ามาให้เลือกเยอะมาก....
แต่ก็ผ่านไปหมด เพราะเราตั้งหน้าตั้งตาทํางานและสร้างฐานะเพียงอย่างเดียว.....ที่เป็นแฟนกันท้ายสุดก็กลาย
สถานภาพเป็นเพื่อนหมด.... จนเมื่ออายุ 37 ปี มีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนึงที่มีครอบครัวแล้ว ท้ายสุดก็เลิกรากัน
ไปได้ 4 ปีแล้ว...ก็นับว่าถูกต้องอย่างที่สุด
ส่วนเรื่องลัคนาจรปีที่แล้ว ไม่พบผู้ชายที่เป็นคู่ในวงงานเลย มีแต่แพทย์รุ่นน้องมากกว่า และไม่ได้มีความสัมพันธ์
เชิงชู้สาวเลย เป็นเพียงผู้ร่วมงานเท่านั้นค่ะ
ส่วนปีกลายก็มีญาติพี่น้องผ่าตัดค่ะ เป็นคุณลุงผ่าตัดรักษามะเร็งลําไส้ใหญ่
เลยอยากถามต่อว่า...ในดวงจะมีโอกาสสมหวังในความรักปีนี้ไหม...กับคนในเครื่องแบบค่ะ ลักษณะดาวราหู โผง
ผาง พูดเสียงดัง ค่อนข้างดุ ผิวสองสี เป็นพ่อม่าย
คงต้องรบกวนอาจารย์อีกครั้งค่ะ...
ขอสอบถามอีกครั้งครับ เนื่องจากตามที่คุณปริศนาตอบยืนยันเรื่อง ให้เอาเลขเรือน คูณกับยามกําเนิด แล้วหาร 7
ครับ
พอดีผมเกิดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคนที่ ลัคนาตกยามกําเนิด 7 ครับ เพราะถ้าตกยาม 7 ไม่ว่าจะคูณกับเลขเรือนอะไร
แล้วหาร 7 จะได้เศษ 7 ทั้งหมดใช่ไหมครับ นั่นหมายความว่า ไม่ว่าเรือนไหนทั้ง 21 เรือน ก็จะได้เศษ 7 ทั้งหมด
ตามนี้หรือเปล่าครับ
กับอีกคําถามหนึ่งครับ เรื่องการหักเวลา จากดวงคุณภาวนา เกิด 7.11 - 18 = 6.53 น. นับแล้วตกยาม 3 แต่เวลาเกิด
ก่อนหักและหลังหักเวลา คาบสองแถว คือ ถ้านับเวลาหลังหักแล้ว ลัคนาควรกุมสหัชชะ แต่ถ้าตามเวลาก่อนหัก
ลัคนาก็จะกุมศุภะ นั้นหมายความว่า เวลานับว่าอยู่แถวไหน ให้นับเวลาก่อนหักหรือเปล่าครับ
และกรณีถ้าเกิดเวลาคาบสองยาม ยกตัวอย่างเช่น เกิดวันอาทิตย์ เวลา 7.45 น. ก่อนหักเป็นยาม 6 หลังหักเป็นยาม 1
จะวางลัคนาไว้ แถวไหนครับ แถววัน หรือแถวปีครับ
ช่วยกรุณาตอบด้วย ขอบคุณครับ

ถ้าเกิดยามเจ็ด แล้วไม่ต้อง คูณยามเลยครับ เพราะ มันจะได้ เหมือนเดิม ตามการวางดวง
ส่วน การวางแถว ลัคนา ให้ ยึดเวลาก่อนหัก ครับ เช่น เวลาคุณ ภาวนาก่อนหัก อยู่ แถวปี หลังหัก อยู่แถวเดือน ให้
ยึด แถวปี เป็นหลักครับ ชะตาชีวิต ให้เน้นที่ สุภะ ทาย ก็คือ ดี ฐาน 7 มันไม่ดี ก็ตามไปดูว่าเรื่องอะไร
ลักษณะ ยามเกิด
เลข 1 ร่างสันทัดค่อนข้างสูง ผิวขาวเหลือง ใบหน้ามน ท่าทางไว้ตัว เดิน สง่าๆ ฟันเล็ก
เลข 2 ใบหน้า กลม มี แก้มใหญ่ ผิวขาว ออก อวบๆ มี เนื้อ เดิน ส่ายไปมา เดินไม่นิ่ง หลุกหลิก ฟัน เล็ก
เลข 3 มี ตําหนิที่ใบหน้า แผลเป็น ปากหนา ผิวสองสี คางแหลม ผอม เดินก้มหน้า ฟันหน้าใหญ่
เลข 4 หน้าแป้น หรือ รูปไข่ รูปร่างไม่สูง พูดจาดี เรียบๆ ดูภายนอกเรียบร้อย อวบๆ
เลข 5 ท่าทางเป็น ผู้ใหญ่ เกินอายุ สูง ผิวขาวเหลือง มักมี ปัญหา สายตา หน้ายาว ฟันหน้าเล็ก
เลข 6 รูปร่าง อวบๆ ขาว ท่าทางดี แต่งตัวเก่ง รักสวยงามเป็นชาย จะดูเนียบๆ
เลข 7 ฟันหน้าใหญ่ มือยาว เท้ายาว ผิวสองสี เดิน ขาแบๆๆ และ พันกัน
ให้ พิจารณา ที่ ฟัน เป็นหลัก นะ เพราะ ฟันมัน เปลี่ยน แปลงได้ ยากมาก ยากกว่า สีผิว
จะเริ่มใหม่ และ อธิบายให้เข้าใจ แบบนี้
เลข 7 ตัว ระบบ นี้ ใช้หลักการเดียวกับโหราศาสตร์ คือ หลัก ดาวทับดาว เช่นเดียวกับ หลักโหราศาสตร์ ซึ่งบางที
วิธีการทาย จะเรียนยาก แต่ เมื่อ เข้าใจแล้วจะทายง่าย และให้คําพยากรณ์ ที่ ไม่ซ้ํา กัน เลย ใน แต่ละปี ในแต่ละ
เดือน
การเรียงภพ เรียงแบบ เลข 7 ตัว ทั่วไป คือ 21 ภพ แบบ 4 ฐาน หรือ จะ แบบ 7 ตัว 9ฐานก็ย่อมได้ แต่แนะนําให้วาง
แบบเลข7ตัว9ฐานจะดีกว่า
จุดประเด็นสําคัญของเลข 7 ตัวระบบนี้จะอยู่ที่การหาลัคนา หรือ ลัคนา นั้น เอง
ซึ่งจะบอกถึงรูปร่างและสิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิด ฐานะ และ ใช้ ในการ หาไส้ชะตา ของ คําพยากรณ์ พื้นดวงเดิมได้
แม่นยํา เพราะ เมื่อ คูณ ยาม กําเนิด แล้ว หาร เจ็ด ได้ เศษ เท่าใดก็พยากรณ์ พื้นดวงไป ตามตัวเลข นั้น แต่มี ข้อ
ควรจําว่า ถ้าได้ เศษ 1 หรือ หารลงตัว ก็ให้ ดูไปตามพื้นดวงเลย
เรื่องการหักเวลา อาจารย์บอกข้าพเจ้าให้ใช้เพียง กทม เท่านั้น คือ ลบ 18 นาที
แต่ประเด็นสําคัญคือ รูปร่างที่ ตรงกับ ยามเกิด สําคั ญที่สุดดังนี้
ลักษณะ ยามเกิด
เลข 1 ร่างสันทัดค่อนข้างสูง ผิวขาวเหลือง ใบหน้ามน ท่าทางไว้ตัว เดิน สง่าๆ ฟันเล็ก
เลข 2 ใบหน้า กลม มี แก้มใหญ่ ผิวขาว ออก อวบๆ มี เนื้อ เดิน ส่ายไปมา เดินไม่นิ่ง หลุกหลิก ฟันเล็ก
เลข 3 มี ตําหนิที่ใบหน้า แผลเป็น ปากหนา ผิวสองสี คางแหลม ผอม เดิน ก้มหน้า ฟันหน้าใหญ่
เลข 4 หน้าแป้น หรือ รูปไข่ รูปร่างไม่สูง พูดจาดี เรียบๆ ดูภายนอกเรียบร้อย อวบๆ
เลข 5 ท่าทางเป็น ผู้ใหญ่ เกินอายุ สูง ผิวขาวเหลือง มักมี ปัญหา สายตา หน้ายาว ฟันหน้าเล็ก
เลข 6 รูปร่าง อวบๆ ขาว ท่าทางดี แต่งตัวเก่ง รักสวยงามเป็นชาย จะดูเนียบๆ
เลข 7 ฟันหน้าใหญ่ มือ ยาว เท้ายาว ผิวสองสี เดิน ขาแบๆๆ และ พันกัน
ซึง่ ลักษณะ ให้ทายคู่กัน กับ เลขอัตตะด้วย เพราะ มันมักจะผสมกัน

ส่วนเรื่องที่ มีคนถามข้าพเจ้าว่า เวลา 06.00-06.17 ให้ทายยังไงอย่างไร
ถ้าเกิด ในต่างจังหวัด ให้ ยึดถือเป็นวันนั้นได้เลย ทันที แต่ ถ้าเกิด กทม จะต้องใช้เวลาสุทธิ เช่น เกิดวันจันทร์
06.15 ก็ให้ วางลัคนา ที่ แถววัน แต่ ยามกําเนิดนั้นให้ยึด ที่วันอาทิตย์ 05.57 ดังนี้
การหา ยามกําเนิดให้ทําดังนี้
ให้แบ่ง เป็น 3 ช่วง ยกตัวอย่าง 16.30-18.00 น ของ วัน พฤหัส จะเป็น ยาม 5
ให้แบ่ง ยาม 5 เป็น 3 ช่วง คือ
ช่วง 16.30-17.00 ให้วาง ลัคนา ไว้แถววัน เรียก ต้นยาม
ช่วง 17.00-17.30 ให้วาง ลัคนาที่ แถวเดือน เรียก กลางยาม
ฃ่วง 17.30-18.00 ให้วาง ไว้ที่ แถวปี ดังนี้ เรียก ปลายยาม
แต่ สาระสําคัญ ยังไม่จบเพียงเท่านี้
เราต้องซอย ยาม ลงเหลื อ ยาม ละ 3 นาที 45 วินาที
เช่น ผมเกิด 17.25 น ให้คิดดังนี้ เกิด กลางยาม ลัคนากุม แถวเดือน
17.00 น -17.03.45 วินาที ใช้ยาม 5 17.00-17.7.30 วินาที ใช้ ยาม 3
17.7.30 วินาที ถึง 17.11.15 วินาที ใช้ยาม 1 17.11.15 ถึง 17.15 น ใช้ ยาม 6 17.15 ถึง 17.18.45 วินาที ใช้ ยาม 4
17.18.45 ถึง 17.22.30 ใช้ ยาม 2
17.22.30 วินาที ถึง 17.26.15 วินาที ใช้ ยาม 7 17.26.15 ถึง 17.30 ใช้ ยาม 5 เพราะ ฉะนั้น ลัคนา ดังกล่าว 17.25
เกิด กทม หัก 18 นาที
จะได้เวลา สุทธิ 17.07 นาที จึง ตก ยาม 3 แถว เดือน นั้น เอง
เมื่อหา ลัคนา กําเนิด ที่ ถูกต้องตาม ดวงชะตาได้แล้ว วิธีทายจร ให้ดูดังนี้
จะแยก เป็น จุดหลักๆ3จุด
จุดแรก
ดูว่า ปีนี้ ดี หรือ ไม่ ดี เท่าใด แบบ กราฟชีวิต ให้นับดังนี้
ให้นับ อายุ 1 ปี ที่ อัตตะ
อายุ 2 ปี ที่ ตนุ
อายุ3 ปี ที่ มรณะ
อายุ 4 ปี ที่ ธนัง
อายุ 5 ปี ที่ สหัสชะ
อายุ 6 ปี ที่ กัมมะ
อายุ 7 ปี ที่ มาตา
อายุ 8 ปี ที่ ปุตตะ
อายุ 9 ปี ที่ พยายะ
อายุ 10 ปี ที่ มัชชิมา

อายุ 11 ปี ที่ ปัตตนิ
อายุ 12 ปี ที่ ทาสี
ถ้า เกิน 12 ให้ มานับใหม่ที่ อัตตะ เป็น 13 ตนุ เป็น 14 ไปเรื่อยๆ ให้นับ อายุย่าง ไม่ใช่อายุเต็ม วิธีนี้หมอหน้าบาก
ได้ บอกว่าเหมือน วิธี กราฟชีวิต เพื่อดูว่า ปีใด ดวงขึ้น หรือ ลงยังไง ถ้านับไป ตกเลข หนึ่ง ดวงตกมาก เลข 2 ก็ตก
มาก ถ้าได้ 6 ได้ 7 ชะตาขึ้นขีดสุด
การนับ แบบ นี้ ไม่นํามาใช้ในการ อ่าน ภพ และ เรือน ใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่ ใช้แค่นํามา ดู ว่า ปีใดตก ปีใด ดวง
ชะตาขึ้นเดือนใดดีเดือนใด ตกเท่านั้น
จุดที่ 2
เมื่อ รู้ ว่าปีนี้ที่เราดําเนินชีวิต อยู่นั้น ดี ร้ายประการใดแล้ว ให้ ดูว่าจะมี เหตุการณ์ อะไร เกิดขึ้นบ้าง
โดยการใช้ลัคนาจร การใช้ ลัคนาจร ให้นับ อายุย่าง ไปตามปีที่ประสงค์จะดู
เช่นลัคนา กุม พันธุ อายุ 1ปี ต่อไป ก็ ปุตตะที2่ ปี อริ ที่ 3 ปี ปัตตนิ ที่ 4 ปี มรณะ ที่ 5 ปี สุภะ ที่ 6 ปี ไป ถึง ทาสี
เมื่อ ถึงทาสี แล้วไม่ครบ อายุที่ต้องการ
ก็ให้เริ่มต้นที่ อัตตะใหม่ ดังนี้ ไป เรื่อยๆจนถึงอายุที่ต้องการ ถึงแล้ว ให้ กาไว้
ตกเลขอะไร ดาวอะไร ดาวนั้น เป็น ตัวการใน ปีนั้น เช่น
ตกเลข 1 ปีนั้น ดวง คุณ จะ ร้อนๆลุ่มๆ ลักษณะ คล้ายๆ อาทิตย์ทับ
ตกเลข 2 ปีนั้น ดี ได้เงินได้ทอง มี การเดินทางไกล เจอคู่ ลักษณะ เหมือน จันทร์เล็ง จันทร์ทับ
ตกเลข 3 ปีนั้น ใจ รุ่มร้อน ใจนักเลง รอคอยนานไม่ได้ ระวังมีปากเสียง กับผู้ ร่วมงานเจ้านาย ดาวอาทิตย์มาจรทับ
ในเดือนใด ระวัง อุบัติเหตุ ผ่าตัด
ตกเลข 4 ปีนั้นจะดี จะได้เลื่อน ตําแหน่งย้ายงานที่ ดี พูดมาก ลักษณะ คล้าย ดาว พุธ ทับ ลัคนา
ตกเลข 5 สวัสดีมงคล คล้ายๆหลักการ พฤหัส ทับ เล็ง ใน ดวงชะตา แบบ 10 ลัคนา
ตกเลข 6 ปีนั้น จะมีเพศตรงข้ามมาชอบ แต่ ถ้า นักษัตร ปี จร ได้ เลข 7 ก็มีเกณท์การเลิกลาได้เช่นกัน
ตกเลข 7 ปีนั้น ลักษณะ คล้ายๆดาวเสาร์ทับลัคนา หรือ เล็งลัคนา นั้นเอง
จุดที่ 3
นักษัตร จอ ให้ ดู ว่าปีที่แล้ว ประสงค์ที่จะดูนั้นตรงกับ นักษัตร ใด เช่น
ชวด ให้นับ เป็น 1 ฉลู ให้นับเป็น 2 ขาล ให้นับ เป็น3 เถาะ นับ เป็น4 มะโรง 5
มะเส็ง 6 มะเมีย 7 มะแม 1 วอก 2 ระกา 3 จอ 4 กุน 5
และมาดู ใน ลัคนาจร ว่า ตรงกับ เลข อะไร เป็นอะไร แก่กัน เช่น
ลัคนาจร ตก เลข 3 นักษัตร จร เป็นปีชวด ก็คือ หนึ่ง ปีนี้ให้ระวัง การ ขัดแย้ง อุบัติเหตุ ดังนี้ และ ดูภพ ว่าตรงกับ
นิยามใดเช่น ธนัง พันธุ กัมมะ
ก็ทํานายได้ว่า ในปีนี้จะเกิด อุบัติเหตุ และ มี ปัญหาการทะเลาะ เบาะแว้ง กับ ญาติ เรื่องเงินๆทองๆ แต่ถ้าเขาถาม
ว่า ญาติ เจ็บป่วยจะเป็นอย่างไร
ก็บอกว่า ญาติจะต้องผ่าตัด เพราะ 3 กับ 1 ถ้าถามว่าจะเกิดเดือนใด ก็ ดู ว่า เดือน 1 หรือ เดือน 8 ไทย เพราะ ทั้ง

สองเดือน ได้ เลข 1 จึงจะตรง กับ 1 ชน 3 ดังนี้ และ ถ้าทายว่า จะเกิด อุบัติเหตุ ก็จะต้องเกิด ใน เดือน นี้ด้วย ดังนี้
แต่ ด้าน การขัดแย้ง ก็ทาย ว่า จะเกิด ในเดือน 7 เพราะ 7 กับ 3 ก็ คู่ศัตรู
ในด้าน ดี ก็ ดู เดือนใด เป็นเลข 5 6 ก็ทายไปว่า เป็น คู่มิตร คู่สมพล
แต่ จะทายดีมากไม่ได้ เพราะจะยึด ปี จุดที่ 1 เป็นหลัก
เช่นเขามาถามว่า เดือน หกจะเกิดอะไรขึ้น ลัคนาจรปีนั้น ตก 3 นักษัตรจร ตก 6 แต่ จุดที่ หนึ่งได้ เลข 1 ถ้าเขาถาม
ว่า จะได้เงิน ไหม ในเดือน หก ภพเป็น ธนัง ปัตนิ กัมมะ เราตอบว่าได้ เพราะ จุดที่ 2 กับ 3 ดี และ เดือนจรดี
แต่ได้ ไม่เต็มนะ เพราะ จุดที่ 1 ไม่ดี หรือ ได้ แบบ การ กู้ยืม ดังนี้
ถามด้วยคน
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ดวงนี้มีลัคนากําเนิดที่เลข 3 แถวเดือน
อายุย่าง 54 อายุจรตกที่กัมมะ 1 เส้น ลัคนาจรอยู่ที่ พยายะ
นักษัตรจรเป็นเลข 4
เวลาอ่านลัคนาจรเลข 3 ที่พยายะ ต้องอ่านไปถึงอัตตะ และตนุ พันไปถึงฐาน 17
คือดาว 4 โดยอ่านที่ หินะ กดุมพะ ทาสา ด้วยใช่หรือไม่ครับ
และยังต้องอ่านไปถึงฐานของดาว 4 อีกต่อหนึ่ง คือเลข 6 ด้วยหรือเปล่าครับ
ถามว่า 4 ฐาน 6 นี้เลข 6 คือดาวศุกร์ หรือเป็นกําลังของดาวอาทิตย์ครับ และต้องอ่านพันกับดาว 3 และดาว 4 ด้วย
หรือไม่
ชะตานี้อายุยังไม่โดนฆาต (อายุ 12, 27, 38, 52, 69 ... ) แต่ถือว่าเคราะห์หนัก
ใช่หรือเปล่าครับ
นักษัตรจรคือ 4 มาอ่านคู่กับ 3 จะแปลอย่างไรดีครับ และต้องตามเลขนักษัตรจร
คือเลข 4 ในภพทั้ง 3 ภพของดวงด้วยหรือไม่ครับ
เลข 7 ตัวระบบนี้เปลี่ยนวันตอน 6.00 น เปลี่ยนเดือนตอนขึ้น 1 ค่ําเดือน 5 และนับ
เดือนเช่นเดือน 1 ไทยตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 1 จนถึง แรม 14 หรือ 15 ค่ําเดือน 1
ใช่หรือไม่ครับ
ตอบ ถามด้วยคน
1 การอ่านกระทบ ชิ่ง ตามกําลัง ดาว ต้องทําควบคู่กันไปด้วย เพราะจะได้ ความหมายที่ครอบคลุม มากขึ้น เลข 6
นั้น เป็นกําลัง อาทิตย์ ครับ มิใช่ ศุกร์

2 ช่วงนี้ให้ คุณระวัง ปัญหา เกี่ยวกับ ลูกน้อง และ บริวาร จะมี ปัญหา เรื่องคนมายืมเงิน และเสียไปไม่ได้คืน ข้าว
ของเสียหายเพราะ ลูกน้อง หรือ ลูก
ลัคนาจร 3 ชน นักษัตร จร 4 ให้ทายว่า
อังคารทับพุธ จะได้รับประทานอาหารถูกปาก ถ้ามีโรคอะไร เจ็บป่วย ก็จะทุเลาในระยะนี้ จะได้ดีภายหลังมีปาก
เสียง ขัดแย้ง
เดือน นี้ เดือน 12 เป็นเลข 5 ก็อ่าน ได้ แบบ นี้ เดือนนี้ดีด้านการ ร่วมมือ ร่วมใจ จะ สําเร็จผล แต่ ตามหลักกระทบ
ดาว ต้องระวังดังนี้
อังคารทับพฤหัสบดี จะมีเรื่องกับหญิงผิวเนื้อดําแดงก่อน แล้วภายหลังจะได้ลาภเป็นสิ่งของ เสื้อผ้า แพรพรรณ ไม่
ดีผิดหวัง คร่ําเครียด
ดวงช่วงนี้ระวัง อุบัติเหตุ และ การ เสียเลือดนะครับ ขอเตือนไว้
เรื่องการหักเวลา เฉพาะ กทม นั้น ผม เอง ก็ไม่ทราบ แต่ อาจารย์ได้กล่าวมายังงั้น
ว่าถ้า กทม ไม่หักจะไม่ค่อยตรง ผม ก็ลอง นํามาทดสอบดู ซึ่งก็จริงตามที่ท่านกล่าว แต่ ทดลอง กับผู้ที่ เกิด ใน จ
ราชบุรี สิงห์บุรี เชียงให่ม อุดรธานี ระยอง ไม่หักเวลาจะตรง กว่า ซึ่งอันนี้ ไม่ทราบ เหมือนกัน
จะมา ขยายความ ต่อ ไป เนื่องจาก ได้ หายไป 2 วัน วันนี้จะมาต่อ เรื่อง การ ดูดวงว่า แต่งยังไง ตอนไหน
ตามที่ ข้าพเจ้าได้เคย เกริ่น ไว้แล้วว่า คนที่จะเรียน วิชาตามตํารานี้ต้องมี พื้นฐานใน วิชา เลข 7 ตัว หรือ
โหราศาสตร์ มาบ้างแล้ว จึงจะเข้าใจได้ ง่ายเพราะ วิชานี้ค่อนข้างจะลึกซึ้งสักนิดนึง จะค่อนข้างเข้าใจได้ยาก แต่
พอเข้าใจแล้วจะทายได้ง่าย
การดูว่า แต่งไม่แต่งนั้น มี หลายตํารับ
ตํารับ แรก ให้ดูที่ ดาว เสาร์ก่อน เช่น เสาร์สูง คือ เสาร์ตั้งบนฐาน 4 เป็นเลข
13 14 16 18 19 20 ดังนีเคือเสาร์สูง
อันดับ ต่อ มา ให้ พิจารณา ที่ เสาร์เสียไหม เสาร์เสียนั้นคือ เสาร์ชน หินะ อริ มรณะ พยา ยะ มหาอุบาท์ หรือ ตั้งบน
ฐานคู่ศัตรู
เสาร์ พันคู่ คือ เสาร์เป็นเลข เดียวกับ ปัตนิ หรือ ฐานของ เลข คู่นั้น ตั้ง บน 7 10 20
เสาร์พันตัว คือ อัตตะ ตนุ ตั้งบน ฐาน 7 10 20 ถ้า โดนทั้ง 4 ข้อ ไม่ได้แต่งแน่นอน ถ้าโดน 3 ข้อ ก็น่าจะไม่ได้แต่ง
ถ้าโดน 2 ข้อ แต่ง ช้า เลย 30 ไป
สูตรนี้ สูตร อ. เจษฏา คําไหล
แต่ หลายคนที่นําไปใช้ จะ พบว่า บางที ไปทายแล้วไม่ถูก ก็มี
เพราะ โบราณจารท่านสอนเคล็ดไว้ นั้นเอง ถ้าดวงใด ได้ เข้า องค์ ประการใด ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป ให้ ดู ยามกําเนิด
ว่า กุม ภพ หรือ สัมพันธ์ ภพ ปัต นิ หรือ อะไรก็ตามที่ เกี่ยวข้อง กับ ดาว เสาร์ ไม่ว่าจะเป็น ยามเสาร์ หรือ หา

ลัคนาแบบ ซอย ยาม และ ได้เสาร์ ถือ ว่า เข้าเกณฑ์นี้ทันที และ อีกข้อหนึ่ง พวกมี เลข หินะ เป็นตัวเดียวมรณะ
และ มรณะ กับ อรี และ ดาว พฤหัส ตั้ง บน ฐาน14 16 18 19 นี้ ถ้าลัคนา กุม หรือ ยามกําเนิด กุม มีโอก าส จะได้
บวช ตลอดชีวิต และ อาจจะไม่มีเมียเลย ด้วยก็ได้ [การใช้บริการทางเพศ ใน หอนางโลม โพเซดอน นี้ ไม่นับ ]
บางดวงที่เราเจอถึงกับไม่เคยเสียตัวเลยก็มี
การที่ จะเป็น ดังนี้ได้ตามคําพยากรณ์ นั้น ต้องมี องค์ ประกอบ ดังนี้ เสมอ
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นี้คือ ดวง ของ คุณละเลย จะเอามา ดู มา เป็นยังไง
ดู เกณฑ์ แรก เสาร์ เสีย คือ พยายะ และ พัน ตัว คือ เสาร์ เป็น อัตตะ
และ ยาม กําเนิด ใหญ่ ก่อน ซอย ยาม เป็น พฤหัส พฤหัส ตั้งบน ฐาน 5 ฐาน 14
เข้า ตามตํารา พระครูอิน แป๊ะ และ มรณะ ชน หินะ ดังนั้น ดวง นี้ยังไม่แต่งงาน แน่นอน แต่ ดวงนี้ ไม่ ซิง แล้ว สิ
รู้ได้ยังไง ว่า ไม่ซิง ดู ดาว ศุกร์ เห็นไหม ตั้ง บนฐาน คู่ศัตรู ก็คือ ศุกร์เสีย ไม่ซิง แล้ว
แล้วมาดูต่อ ว่า จะเจอ คู่ เมื่อไหร่ ที่ผ่านมา มีมาแล้ว แต่อกหักไป เพราะ ผู้หญิง ดวงไม่ถึง ดวง เราฟ้า ส่ง ให้ มา
บวช นะจ๊ะ แต่จะฝืนก็ ฝืนได้ จะ เจอ เมื่อไหร่ หรือ แต่ง เมื่อ ไหร่อยู่กินกันเมื่อไหร่ ดูดังนี้
1 ดูเลข พันธุ สิ ดู ว่า ไป ตรงเลข อะไรมั้ง ชน หินะ ก็ บวกเลข อายุ ดังนี้
อัตตะ + ตนุ + มรณะ ได้ 15 ใน แถว แรก
เมื่อหมด แถวแรก ก็บวกด้วย 1 ทุกครั้ง เพราะ เป็นสูตรแล้วบวกด้วย เลขพันธุ ชน หินะ
ก็บวก 1 ไป ก็ คือ อายุ 17 ปี นั้นเอง แต่น่าจะเสียตัวมากกว่านะ
แถว แรก บวก ได้ 15 +1 + ด้วยเลข หินะ ที่เป็นพันธุ ก็ได้ 17 ครับ
เกณฑ์ที่ 2 คือ เลข พันธุ เอง คือ อายุ 46 ปี นั้นเอง
สูตรนี้เป็น ตําราแนว แม่ นภา วรบุตร
แต่ บางที ก็ตรงบ้างไม่ตรง บ้าง เหมือนกัน
เพราะ โบราณจารย์ กล่าวว่า การแต่งงานคือ การมี ครอบครัว สร้างครอบครัว แค่ ปัตนิ มันแค่ รักชอบ และ ก็มี
อะไรกัน ไม่นับเป็นครอบครัว ต้องดูดังนี้
เคล็ดมัน อยู่ ตรงนี้ ใน อายุนั้น คุณ จะต้อง ดูด้วย ว่า ลัคนาจร คุณ นะ ไป ชน ภพ ปัตนิ ภริยัง หรือ ปุตตะ ไหม

นั้นเอง เช่น พันธุ อยู่ หินะ อายุ 17 ชน เลข 5 ก็ แห้วนะ สิ กลายเป็น เรื่อง เรียนๆ ศาสนา โหราศาสตร์ ไป ยังงี้ เป็น
ต้น
การจะดู ว่ามี เพศ ตรง ข้าม หรือ แฟน เข้ามาเมื่อไหร่ ดู ดังนี้
ดูลัคนา จร ไป ชน เลข ปัตนิ ปุตตะ ภริยัง สุภะ และ นักษัตร จร เป็น คู่มิตร หรือ กลางๆ ดี แน่ แต่ ถ้าเจอ ปี ที่
นักษัตร จร เป็น คู่ ศัตรู ก็ จะ เลิก หรือ ถูกหลอก ทะเลาะ หนัก แยกกัน อยู่นั้นเอง
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ขอทําความเข้าใจใหม่ โดยใช้ ดวง คุณ ภาวนา นะครับ เพราะตามดวง คุณละเลย ยังเป็นโสด แน่ๆ
1 เสาร์ สูง เสาร์พันคู่ ต้องกฏสองข้อ จึง แต่งงานช้า เลย 30 แน่ๆ และ ลัคนา ได้ 3 กุม เสาร์ เบิ้ล อีก ส่งผล เพิ่มอีก
จุด เพราะฉะนั้น เลย 30 แน่ๆ หรือ ไม่มีคู่แท้ มีแต่คู่ผ่าน
และ ดาว6 เสีย ตามกฏ ที่ กล่าวไว้แล้ว
2 เลข พันธุ ตัวแรก ชน ที่
กัมมะ นับ อายุ ดูจะได้ อายุ เริ่ม 20 -24 มีเพศตรงข้ามเข้ามามาก แต่จะแต่งไม่ได้ เพราะ มี กฏแรก คานอยู่ ได้ แค่
คบๆคุย หรือ เรียกได้ว่า แฟน เท่านั้น
เลข พันธุ เป็นเลข เดียวกับ ปิตา ตั้งแต่ 24-28 ก็มี อีก เช่นกัน ใครอยากรู้ลึกๆ ก็ดูลั คนาจร เอาว่าเกิดอะไรขึ้น
ต่อมา เลข พันธุเอง อายุ 28-32 จึงจะมี เกณท์ พบ คู่ที่อยู่ด้วยกันได้ อายุ 37
วัย ตก ลาภะ
อายุ 37 ลัคนาจร ตก สหัสชะ เลข 3 ฐาน 10 เลข เดียวกับ สุภะ แต่ เป็น คู่ ศัตรู
บกบ่องถึง
คู่ครองมีตําหนิ มี ปัญหา สัมพันธ์ ดาว 5 มีลูก มาแล้วด้วย เพราะ ฉะนั้นมี ลูกก็ต้องมีเมียแล้ว
นักษัตร จร เป็น เลข 2 ชน มรณะ ฐาน 4 กดุมพะ หินะ ยิ่งย้ําการเป็นพ่อหม้ายลูกติด ชัดเจน
2 ฐาน 4 ตาม ดู ดาว 4 จะได้ กัมมะ พันธุ ปิตา จะรวม ความได้ ว่า
ในปีนั้น เจ้าชะตาจะพบรัก กับ คนที่มีเจ้าของแล้ว และไม่ดี มีลูกติด เจอกันเพราะวงงาน อายุมากกว่า หน้าตา แบบ
ดาวพุธ แต่งแล้ว ไม่ดี เพราะ มัน ชนเสีย ยับ เลย จึงต้องเลิกลาไป ดังนี้
ตอบ คุณ มีข้อสงสัย
อธิบายให้ ฟัง ใหม่ ดังนี้
จากดวง คุณ ภาวนา

การหาเวลาการเจอ คู่ที่ แน่นอน ต้องดูที่ ภพพันธุ เพราะพันธุ นั้น บ่งบอกถึง ลักษณะ การมีครอบครัว ไม่ใช่ คู่
หรือ แฟน เพียงผ่านๆ เป็น อันว่าเข้าใจ
เมื่อ ดูเลข ภพ พันธุ แล้ว ว่าเป็นเลขอะไร สัมพันธ์ ภพ อะไรบ้าง เช่น ดวง คุณ ภาวนา เลข พันธุ เลข 4 ก็จะตรงกับ
นิยาม ปิตา พันธุ กัมมะ ฐาน 10 อยากดู ช่วง อายุ ดูที่ เลข 4 นี้
การนํา ช่วงอายุเรียกว่า วัย
วิธีการ หาวัย หาดังนี้ วิธี การ จะเหมือน หา ฆาต คือ เอาเลข แต่ ละ แถว มาบวก กัน แถวแรกได้ 4 แต่ต้องบวก
อายุด้วย 1 ทุกแถว ทุกครั้ง
ผล รวม ของ อัตตะ ตนุ มรณะ จึงได้ 5
ผลรวม หินะ กดุมพะ สุภะ จึงได้ 7+1 ได้ 8
ผล รวม ธนัง สหัสชะ กัมมะ ได้ 10+1 ได้ 11 รวมเป็น 24 เห็นไหม แต่ยังครับ
จุดสนใจอยู่ตรงนี้ เลข กัมมะ ไง เป็นเลข ของ พันธุ เห็นไหม เริ่มตั้ง แต่ สิ้นวัยแห่งสหัสชะ ก็จะเป็นวัย กัมมะ 4 ปี
ก็มี คนมาชอบ ทําท่าจะมาเป็นคู่ เริ่มตั้ง แต่ สิ้นวัย สหัสชะ คือ 20 ปี นั้นเอง และ ภพ ต่อไปคือ ปิตา ก็เลข 4 ก็ไป
อีก 4 ปี เป็น 28 และ ภพพันธุเอง อีก 4 ปี เป็น 32 จริงๆถ้าดวงนี้ ไม่มีเสาร์ เสีย เสาร์พันตัว ลัคนาเกาะ ฐานเสาร์ จึง
ทําให้แต่งงานช้าตามกฏ ที่ว่าไว้อยู่แล้ว จึงยังแต่ง ไม่ได้ ต้องเลย วัย พันธุ เข้า สู่ วัย 5ฐาน13 ตอน อายุ 32 -37 ฐาน
13
ฐานสิบสามคุณก็รู้ว่า ใครโดน ฐาน นี้จะต้องมี การเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน หรือ ที่อยู่อาศัย เปลี่ยนชีวิตใหม่ จึงมี
เกณฑ์ย้ายบ้าน ย้ายงาน หรือ แต่งงาน
ปีจรอายุ 37 ปี ซึ่งเป็น วัยที่ สิ้นสุด แห่ง วัยลาภะ ที่ เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง แห่งกําลังฐาน 13 และ ตามกฏ ที่
ผม ได้ให้ ไว้แล้ว ว่า จะมี คู่ได้ต้อง ลัคนาจร ชน ปัตนิ สุภะ ภริยัง เท่านั้น
ปีนั้น ชน สหัสชะ สุภะ ธนัง 3 ฐาน 10 ลัคนาเกาะ จุด คู่ศัตรู ตามไป ดู ฐาน 10 4 ตั้งอยู่บน 10 จะได้ กัมมะ พันธุ
ปิตา เป็นเสาร์ ตามไปดู 7 เจ็ด เป็น มัชชิมา ปัตนิ ทาสา ฐาน 19 เมื่อชน 19 เป็นกําลัง พฤหัส ตามไป ดู พฤหัส จะ
ได้ มาตา ปุตตะ ลาภะ ฐาน 13 ไม่มี ต่อแล้ว ก็ หยุดไป
มาดูด้าน นักษัตรจร เป็น เลข 2 ฐาน 4 คู่มิตร แต่ เป็น พุธ เล็ก หมายถึง การหลอกลวง สัมพันธ์ หินะ มรณะ กดุม
พะ เราจะรวมความได้ดังนี้
ในช่วงปีนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่อาศัย ที่ทํางาน [วัยตก 5 ฐาน 13 ]
คุณจะเสีย เงิน เสีย ทอง ไป กับการแต่งงานที่เพื่อนแนะนําหรือเป็นเพื่อนกัน ที่ล้มเหลว [ ธนัง สหัสชะ สุภะ ฐาน
กําลัง คู่ศัตรู] เป็นคนในวงงาน อายุมากกว่า ลักษณะ มีเนื้อ แบบ ดาวพุธ [กัมมะ พันธุ ปิตา ฐาน 10 เพราะ ตาม 7
มา]
ดูที่เจ็ดต่อ จะเป็นเลข 7 ชน มัชชิมา ปัตตนิ ทาสา ก็จะหมายถึง ช่วงนั้น คุณมี คนมาชอบ พร้อมกันจําเป็นต้องเลือก
เพราะ ความหมาย มัชชิมา ปัตนิ ส่วนทาสา แปลว่า คนที่อายุน้อยกว่า ก็มาชอบอีกคน สิ้น ความหมายไป อ่าน
ฐาน 19 ใต้ ทาสาต่อ ตามไป ดู เลข 5 เพราะ 19 เป็น กําลัง พฤหัส ให้ ตาม 19 ไป อ่าน 5 ด้วย ก็จะอ่านได้ว่า
แต่ คุณ จะไปเลือก คนที่ แก่ กว่า [มาตา] และมีลูกแล้ว [เพราะ ปุตตะ ลาภะ ]

หมายถึง คุณจะมี ลูกมาด้วย ก็คือ ลูกติดมาด้วย
ที่อ่านมานี้หวังว่าคงเข้าใจนะครับ นี้ ละ ความ มหัศจรรย์ ของเลข เจ็ดตัว
ต่อเรื่องคู่ที่ถามมาว่า ดูยังไงจะ อธิบายเป็น ข้อๆได้ดังนี้
1 ที่ผมทายว่าจะได้แต่งงาน ตอนอายุ 37 เพราะ เป็น ปี สุดท้ายที่จะเกิดได้แล้ว
เพราะ หมดวัยพันธุ คือเลยไปแล้ว ถ้าหมดจาก 37 ไป ก็คือ จะเข้า วัย มาตา ซึ่งไม่เกี่ยวกันเลย ดังนั้นจึงทายดังนี้
2 และ ดวงของ คุณ ภาวนา เข้าเกณฑ์ การแต่งงานช้า ในหลายจุด จึงได้ทํานายไป
3 จริงๆแล้ว คุณ ภาวนา ตามดวง ก็เจอผู้ชายคนนี้มานานแล้ว ไม่ใช่เจอแล้วแต่งเลยนะ เพียงแต่ มาตัดสินใจช่วงนี้
เท่านั้น เพราะ ถูกหลอกถูกลวง ว่างั้น จริงๆแล้วตั้งแต่ 35 แต่ ผมได้บอกไว้แล้ว ว่าจะได้ไม่ได้กัน ต้อง ดูที่ นักษัตร
ด้วย นักษัตร มันไม่ชนกัน ก็ไม่ได้ครับ เพราะ ไป ชน อริ ตอน 35 เลย ไม่คบ คบ เป็นเพื่อนไป ดังนี้
จากที่คุณมือใหม่ ถามมาตอบดังนี้ครับ ความหมายนี้ เอากุมอย่างเดียว ไม่นับ รวม ถึง การ สัมพันธ์กันตามเลข
เหมือนนะครับ เช่นลัคนากุม แถวปี เป็น มรณะ ก็ยึดเป็น มรณะ ไม่เอาสัมพันธ์ กดุมพะ ปิตา มาเกี่ยวด้วย
ลัคนา กุม หินะ มีโรค ประจําตัว ตาม ความหมาย ดาวนั้น เกิดมา อ่อนแอ หรือ ผ่าออก
ลัคนากุม อริ ผ่าออก อายุ น้อยๆจะ เกือบตาย เช่น ถ้า อริ เลข 2 ก็ตกน้ํา ปอดบวม เลข 3 ก็ จากรถ รถ ชน ของ มีคม
ดังนี้เป็นต้น
ลัคนา กุม มรณะ ผ่าออก หรือ เลี้ยง ยาก ต้องจากพ่อแม่ไป หรือ พ่อแม่ ตายแยกทาง
ลัคนากุม พยายะ สมัย ก่อน เกิดไม่ได้ แต่สมัยนี้ มี การผ่าออก และ เลี้ยงยาก พ่อไป ทางแม่ไป ทางอยู่คนละที่ ดังนี้
ที่กล่าวมาข้างต้น จะคล้าย สิบลัคน์ที่ เด็กเกิดมารอดไม่รอดนั้นเอง เพียง แต่ สมัยนี้มันมี ผ่าออก เลย ต้องใช้ทาย
แบบนี้ ถ้าเป็น สมัย ก่อน ดวงนี้ เกิดแล้วต้องตาย
เกิดวันพฤหัส เดือนยี่ ปีระกา เวลา 10.01น. ที่ กทม. อายุย่าง 25 ปี ได้เลข 7 ตัวดังนี้
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ลัคนาเกิดของคุณ ได้ยาม ๓ แต่คุณเกิดยาม ๑ สุริชะ
ของคุณจะได้ต้องนับไป ๔ ยาม สุริชะ ศุกระ พุทธะ จันเทา (ยาม ๔ )
ลัคนาเกิดของคุณคือยาม ๒ แถว ปีครับผม
ลัคนาเกิดของคุณมี เสาร์พันตัว ตัวเองฐานเสาร์ครับ
ผมมีความเห็น เช่นเดียวกับ คุณ ละเลย ครับ เจ้าของ ดวงมี ปัญหา ความรัก แน่นอน หรือ ทุกข์ใจ อยู่ แน่นอน
หน้าตา แก้มใหญ่ มี แก้ม ตัวเล็กๆ ไม่ สูง ครับ
ช่วงนี้ ย่าง 25 ปี ลัคนาจร ตกเสาร์ ก็เหมือน เสาร์ทับ เสาร์เล็ง คือ มี การโยกย้ายงาน ความรักผิดหวัง เลิกรา ดวง
คุณที่ ยังแต่งงานไม่ได้ ต้องเลิกรา เพราะ อิทธิพล ของ เสาร์เสีย และ เสาร์พันตัว และลัคนาเกิด เกาะ ดาวเสาร์
แต่งงานหลัง เลข 3 แน่นอน

จะอธิบายดังนี้
ลัคนาจร อายุย่าง 25 จะตก 7 ที่ภพ ธนัง อริ พยายะ ฐาน 15 ตาม ดู 15 ต้องดู 2 ฐาน 7 จะได้ ทาสี ตนุ มาตา ตามดู
เสาร์ ต้องดู 3 อีกตัว จะได้ มรณะ กดุมพะ โภคา
จะอ่านคําพยากรณ์ได้
คุณจะมีเกณฑ์การโยกย้ายการงาน หรือ ความรักต้องเลิกรา หรือ ย้ายที่ อยู่ [ลัคนาจรไปชนเสาร์เปรียบดังเสาร์เล็ง
ลัคนาหรือทับลัคนา]
เนื่องจากมี ปัญหา รักสามเส้า แบบ ปิดบังซ่อนเร้น [อริ พยายะ] และต้องเลิกลา แบบ ทะเลาะเบาะแว้ง เพราะ 7
ชน 2 ตาม ความหมายโหราศาสตร์
ถามว่า เลิกกันเดือนใด ให้ดู ลัคนาจร ปีนี้เป็นเลข 7 เดือนที่เป็น ศัตรู คือ เดือน
2 มกราคม อาจจะเริ่มทะเลาะ เพราะไม่ชนเสีย อาจจะยังไม่เลิก เดือน 3 ชน เสีย กุมภาพันธ์ เพราะเป็น คู่แตกหัก
เป็นไปได้น่าจะเลิกเดือนนี้แน่นอน
หรือ ไม่ก็จะเป็น เดือน สิงหาคม คือ เลข 2 เป็น เดือน เริ่มทะเลาะ เดือน กันยายน เดือนที่ เลิกราดังนี้ ที่ตัดเดือน 6
เพราะ ไม่มี อะไรในปีนี้ที่เกี่ยวกับ 6 เลย จึงตัดไป
อ่านต่อ 2 ฐาน 7 เพราะตาม เลข 15 มา ตะอ่านได้ดังนี้
คนรอบข้างมีปัญหา [ทาสี] แม่จะทุกข์ใจเพราะตัวเจ้าชะตา [มาตา ตนุ] หรือเจ้าชะตาทุกข์ใจ เรื่อง แม่ [ตนุมาตา]
จบแล้ว ไป อ่าน 3 ต่อ เพราะ ตั้ง บน ฐาน 7 เหมือนกัน จะได้ความว่า
ที่เจ้าชะตา ทุกข์ เรื่อง แม่ นั้น หรือ แม่ ทุกข์เรื่องเจ้าชะตานั้น จะมาจาก
การเสียเงิน เสียที่ดิน ไปกับเรื่อง เจ้าชะตา จบ
อ่านนักษัตรจร ปีนี้ เป็น ปี เสาร์ ก่อน เมษายน ได้ นักษัตร อังคาร จึงย้ําได้เป็นอย่างดี ว่า มีการทะเลาะ และ เลิกรา
ก่อน เดือน เมษายน แน่นอน เพราะ พ้น 13 เมษายน ไป จะเป็น นักษัตร จร 4 คือ คู่สมพล ไม่น่าจะเลิกกันขาด
ดังนั้น จึงทํานายได้ว่าน่าจะเลิก ในเดือน มกราคม หรือ กุ มภาพันธ์ แน่นอน แต่จาก นักษัตร จร ย้ําสามด้วยทาย
แบบ ทุบดิน เลย ต้องเลิกในเดือน กุมภาพันธ์ แน่นอน
หลังจาก เมษายนไป เจ้าชะตา จะมีคนช่วย เหลือ เรื่องงานเงิน โดยเฉพาะ เพื่อน ฝูงและ ญาติ ส่วนเรื่อง การงาน
ในอนาคต ได้ แน่ในเดือน ยี่ ปีหน้านั้นเอง ไม่พลาด
ดีใจ ที่มีคนสนใจในวิชาการของ เรา และเรารู้ สึกปราบปลื้มที่พวก ท่านให้ความสนใจ
จะอธิบายเพิ่ม เกี่ยวกับเลข 7 ตัว และ โหราศาสตร์ ให้ฟัง

อาจารย์เรา ได้บอกกับเราว่า ในโลกนี้ที่เป็นอยู่มันประกอบด้วย 2 ส่วน คือ บนฟ้า และ พื้นดิน การดูดวงด้วย
โหราศาสตร์ ไม่ว่าจะด้วยระบบใดก็ตาม คือ การ มองขึ้นไป บนท้องฟ้า และ อ่านดาวที่อยู๋บนฟ้า และมาแปล
ความหมาย เป็น 12 ภพ อีกที ซ้ํายังต้องหาลัคนาเองอีกด้วย จึงมีความยุ่งยากมาก เพราะสมัยก่อนไม่มี ปฏิทินดาว
ไม่มีแผ่นหาลัคนา รวมถึงไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วย
จึงยากมากที่ใครจะ สามารถทายได้อย่างสะดวกเช่นในสมัยนี้ เราเคยถามท่านว่า เลข 7 ตัวมีมานานหรือยัง ได้รับ
คําตอบว่า เลข 7 ตัว เกิดมาก่อน โหราศาสตร์
และเป็นฤกษ์ ล่างคือแปลกันบนพื้นดินเลยไม่ต้อง ใช้ดวงดาวไม่แหงนหน้าเอาตรงๆเลย และมีความง่าย ไม่ต้องมี
สิ่งใดเลยก็ทายได้ และไม่ต้องหาลัคนาก็ได้เพราะโบราณจารย์ได้วางกฏเกณท์ เอาไว้ แต่เมื่อหาลัคนา ก็จะไม่แพ้
โหราศาสตร์เลย
แล้วจะมาขยายเรื่อง การหา ไฝปาน ตามเวลาเกิดให้ฟัง
ขอ ชม คุณละเลย ที่ทายได้ดี และ มีความรู้มาก เรารู้สึกมีกําลังใจมาก และต่อไปเมื่อ เรียนเลขเจ็ดตัวระบบนี้แล้ว
จะมีทีเด็ดกว่านี้ คือ เจ็ดตัวขับเข้าดวงสิบลัคนา
ซึ่ง ตรงจุดนี้ขอออกตัวว่า ไม่เกี่ยวอันใดกัย สิบลัคนาเลย ไม่มีอะไรที่พาดพิงถึง ศิษต์สิบลัคนาทั้งสิ้ น
เพียงแต่ เลข 7 ตัวระบบนี้ถ้าจะให้สมบูรณ์ ตามแบบ พระครูอินเทวดา จะต้องใช้ ฤกษ์บน คือ สิบลัคน์ และ ฤกษ์
ล่างคือ เจ็ดตัวระบบนี้ด้วย
แต่เอาไว้ สักระยะจะมาบอกกล่าว
วิชาที่นํามาถ่ายทอดนี้ ไม่มีในท้องตลาด ไม่มีคนสอน แต่นํามาบอกไว้ว่าในโลกนี้สิ่งที่คิดว่า ไม่มีไม่แน่ว่าอาจจะมี
และดีกว่า
สิ่งที่คิดว่ามี อาจจะไม่มี และ แย่กว่าด้วยซ้ํา
เรากําลังจะรวบรวมตําราอยู่ ใครสนใจมาบอกกันไว้ทําเสร็จ แล้วจะแจกจ่าย แต่จะมีการให้สัจจะ เท่านั้น
แล้วจะได้รู้ว่า ที่ทายเป็นลายวัน 30 วัน เป็นเรื่องเป็นราวนั้น ทายได้ยังไง
ทองเปาด์
ดิฉัน 13 กค 2510 เวลา 8.05 -8.15 เช้า
มีโอกาสทํางานส่วนตัว หรือ เป็นลูกจ้างดีคะ
จังหวะดีเรื่องงานเมื่อไรคะ
ตอนปี 2547 พ่อชวนให้เข้าไปช่วยกิจการหุ้นส่วนพ่อ พบว่ามีการกินกันเยอะในนั้น ครอบครัวต้องหาเงินทุนหนุน
กิจการถึงไปได้ แต่แล้วหุ้นส่วนต้องการเป็นใหญ่ เลยต้องขายหุ้นส่วนในกิจการทิ้ง
ปี 48 ทํางานกับหอการค้าต่างชาติ ทําได้ไม่นานเพราะ ตําแหน่งสูงก็จริง เงินเดือนน้อยมากถ้าเทียบกับตําแหน่ง แต่
ต้องทําทุกหน้าที่ในบริษัท OT ไม่จ่าย ทําตั้งแต่ 6โมงเช้า ถึงเที่ยงคืนก็มี ไปเก็บเงินนอกสถานที่ด้วยบางครั้ง
มากกว่าเงินเดือนตัวเอง คนขับรถที่บริษัทจ้างไม่ส่งให้ถึงบ้าน แจ้งผู้ใหญ่ให้จัดคนที่รับผิดชอบหน่อย ผู้ใหญ่บอก
ว่าแล้วแต่ดวงจัดคนให้ไม่ได้ ตอนสัมภาษณ์งานบอกว่าจะมีประกันภัยให้ตั้งแต่วันแรกเนื่องจากต้องออกนอก
สถานที่ แต่ทําตั้งนานไม่ทําประกันภัยให้ สุดท้ายตัดสินใจออก น้ําท่วมปากพูดไปไม่มีใครเชื่อ

ปี 49 เริ่มทํางานกระต๊อกกระแต๊กพวกขายของที่ระลึก แต่ยอดขายน้อยมาก เพราะสถานที่ไม่อํานวย ประกอบกับ
เครื่องที่ซื้อมาเป็นปัญหาบ่อยๆ
อ้อปี 49 แมวที่เลี้ยงใบ้หวยบ่อยๆ แม่นด้วย แต่ดิฉันซื้อไม่ทัน เพราะเขาจะใบ้ก่อนออก 1 คืน บางทีซื้อทันงวดนี้
แต่ไปออกงวดหน้า ก็เลยไม่ซื้อ ดูมันใบ้ต่อไป
เมื่อ 14 ตค หุ้นส่วนเก่าของพ่อ โทรฯมาให้ร่วมทุนทํากิจการใหม่ แต่พ่อไม่เอาบอกว่าแก่แล้ว สุขภาพและเงินทุน
ไม่ไหว เป็นขนส่งสายใต้
ไม่ทราบว่าปีนี้ งานดิฉันควรเป็นลูกจ้าง หรือ ลุยขายของที่ระลึกต่อ หรือ ลองทํากิจการเองดีคะ
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เรียน คุณ ทองเปาต์
ลัคนา เจ้าชะตา หักเวลาได้ ยาม 5 แถว เดือน ปุตตะ ปี 2547 ลัคนาจร ตก โภคา ฐาน 13
เจ้าชะตามีการเปลี่ยนแปลงการการงาน [3ฐาน13]เนื่องมาจาก เพื่อน หรือ หุ้น่สวน และเกี่ยวกับ ที่ดิน หรือ
อสังหาริมทรัพย์ [โภคา สหัสชะ กัมมะ]
นักษัตรจร 2 ฐาน 10 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชัดแย้งการเงิน[สุภะ กดุมพะ 2ฐาน 10] ซึ่งมีปัญหากับผู้หญิง อายุ
มากกว่า รูปร่างมี แก้ม [2ที่มาตา] และมี การ ฟ้องร้อง และ ขัดแย้งมาก [สุภะ]
ตามอ่าน ฐาน 10 ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง[มรณะ] เปลี่ยนสภาพ ทั้งตัว พ่อ และ เจ้าชะตา [ตนุ ปิตา] และ มี
ปัญหาเรื่อง หุ้นส่วน[ปัตตนิ]และ บริวาร คนใน นั้นเอง [ทาสี] โดยเรื่องเงินๆทองๆของมีค่า [ธนัง]
ปี 48 ลัคนาจร มัชชิมา นักษัตร 4 ฐาน 9
อ่านจากลัคนาได้ความว่า เจ้าชะตาในปีนั้น
ได้อะไรกลางๆ ไม่มาก [มัชชิมา] ได้ ลาภผล [ลาภะ]จากบ้าน และ ที่ทํางาน [พันธุ]เพียงพอ ประมาณเท่านั้น
เพียงแต่ เงินทองนั้น ได้มาจาก สิ่ง ศักดิ์ สิทธิ์ หรือ ต่างชาติ ทํางานด้านเอกสาร การ ติดต่อ ฐาน 9 หมายถึง สูงส่ง
ได้ด้วย ตําแหน่งดี [ดาวพุธ คือ เอกสาร การติดต่อ ฐาน 9]
อ่านจาก นักษัตร
เจ้าชะตามี การเปลี่ยนแปลงการงาน ไปทํางานร่วมกับ เพื่อน หรือ เกี่ยวแก่การเดินทางติดต่อ [3 ฐาน 13 ]
อยากจะรู้ว่าได้งาน เดือน ใด ดู เดือนที่เป็น คู่มิตร เอา
หลังจากครบวันเกิด เดือน กค 48 ก็จะย่าง 39
ลัคนาจร ตก ตนุ
อ่านได้ว่า เจ้าชะตามี [ตนุ ] มี ปัญหา เกี่ยวกับ ผู้ใหญ่ผู้ชาย[ปิตา] ที่เปลี่ยนแปลงไป [มรณะ] รวมถึง การ ขัดแข้ง
ด้านเงินทอง[กดุมภะ] กับ เจ้านายผู้หญิงด้วย [มาตา2ฐาน10] ถึงขั้นมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเสื่อมเสียความรัก

ความศรัทธาปละทําให้เสียชื่อเสียงด้วย[สุภะ2ฐาน10]รวมถึงมี ผู้ชายมา จีบ โดยเฉพาะลูกน้อง [ปัตนิ ทาสี]
อ่าน จาก นักษัตร
จะได้เงิน หรือ ลาภผล มาจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ อยู่ในบ้าน แต่ได้ไม่มาก ได้กลางๆได้เรื่อยๆ [ลาภะ 4 ฐาน 9] พันธุ
และ มัชชิมา ในปีนี้ ดาว อาทิตย์เสีย สายตาไม่ดี รวมถึง ของใช้ ธนัง กดุมพะ มี ปัญหา หมายถึง ข้าวของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายก็ได้ ทําอะไรก็ ได้ไม่มาก เพราะมี มัชชิมามากั้นตลอด
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เกิด กรุงเทพ เวลา 12.12 ค่ะ
ปีจอ ปีนี้ อายุครบ 24 แล้วค่ะ..เอ่อ แบบนี้ อายุจรต้องเป็น 25 ถูกป่ะคะ
รูปร่างลักษณะ คุณ beil
เป็นคนผอม ไม่สูงเท่าใดนัก แต่ไม่ถึงขั้นเตี้ ย ราวๆ 160 แน่ๆ ฟันหน้าใหญ่ ผิว ออกเหลืองๆ ไม่ขาวมาก หน้ายาว
คางแหลม
ตามดวง ลัคนากุม มัชชิมา
มีดาวเกตุ กุม ศึกษา โหราศาสตร์ สิ่งลี้ลับ ตั้งแต่เล็กๆ
การศึกษา ดี เพราะ พฤหัส เด่น เรียนที่ดี เรียนได้ดี
บิดามารดา รับราชการ เป็น อัยการ ผู้พิพากษา หรือ ครูอาจารย์
ตรอบครัว พันธุ พยายะ ฐาน 9 พ่อแม่มักไม่อยู่ด้วยกัน หรือ พึ่ง ญาติไม่ได้แล
ฐานะค่อนข้างดี มี ที่ดินมาก ดวงนี้ไม่จน แน่นอน
แต่ทายจรไม่ได้ครับ เพราะไม่รู้ อายุ
การทายความสูง ดูได้ดังนี้ ครับ
ลัคนา ที่ เป็น บาปเคราะห์ เป็น คู่มิตร กับ อัตตะ ให้ ทายว่า สูง
เช่น ลัคนาเกิด เป็น 7 เกิดวัน พุธ หรือ เสาร์ และเลขอัตตะ ไม่ได้ตั้งบนฐานที่เป็น คู่ ศัตรู จะ สูง 170 อั้พ และผอม
ถ้า ตั้งบน ฐาน คู่ ศัตรู ก็ สูงพอประมาณ 160 และ ไม่ผอมมาก แต่ไม่ถึงขั้นอ้วน

ลัคนาเป็น ศุภเคราะห์ เป็น คู่ มิตร กับ อัตตะ ให้ทายว่า เตี้ย
เช่นลัคนา เกิด เป็น 2 เกิดวัน 4 ก็ เตี้ย อวบๆ มี เนื้อ ค่อนไปทางอ้วน
ถ้า เกิดยาม 2 และ เกิด วัน เสาร์ ก็ทายว่า สูง เกิน 160 แน่ๆ และ ไม่อวบอ้วนมาก
ดังนั้น สรุปได้ดังนี้ ศุภเคราะห์ เตี้ยมากกว่า สูง บาปเคราะห์ สูง มากกว่าเตี้ย
ศุภเคราะห์ จะมีเนื้อ บาปเคราะห์ จะ ค่อนข้างผอม ถ้าไม่ชนเสีย เลย
ดังนี้ แล้วดูโครงหน้าตาม ลัคนาเกิด ประกอบ ด้วย
แต่โดยมาก ที่ทายก็ตรงครับ
วิธีนี้อาจจะพิศดาร นิดนึง แต่ ลองใช้และ สังเกต ดูเถิด จะรู้ว่าใช้ได้ผลดีจริง และ บอกได้ ละเอียด
คนที่ไม่เคยเห็น วิธีการนี้ และ คิดจะนําไปใช้
ขอ ให้ อุทิศ ทําบุญ ให้กับ อาจารย์ ครู บาอาจารย์ พระครูอินเทวดา และ ข้าพเจ้า ด้วย
ขอ อโหสิกรรม
ยกตัวอย่างดวงคุณ Beli ที่บอกว่า สูงราวๆ 160 นั้น มาจาก
ลัคนาเกิด 1 วันเกิด 2 ไม่เป็นอะไรต่อกัน ดังนั้น จึง ทายว่า สูง กลางๆ ราวๆ 160 ถ้า ลัคนาเกิดได้ 1 และ เกิดวัน
พฤหัส จะ สูง ครับ ราว 170
ถ้าเกิดวัน เสาร์ แล้ว เกิด ยาม 3 จะไม่ สูง แต่ ถ้ายาม 7 ยาม 4 จะสูง
จําทริค ไว้นิดนึง ถ้า ลัคนา บาปเคราะห์ เกิด วัน ที่ เป็น คู่ มิตร ธาตุ สมพล หรือ วันตัวเอง จะสูง เน้นไป ทางผิว
ออก สองสี ถ้าเป็น คู่ ศัตรู จะ รูปร่าง กลางๆไม่สูงมาก
ถ้า ลัคนาศุภเคราะห์ เกิดวัน ที่ เป็น คู่มิตร ธาตุ สมพล จะ เตี้ย ออกอวบๆ มีเนื้อ
ถ้าเป็น คู่ ศัตรู จะ มีเนื้อ น้อย ถ้า ลัคนา หรือ อัตตะ ตั้ง อยู่ บน ฐาน คู่ ศัตรู จะ ผอมไปเลย และ ค่อนข้างสูง
อันนี้ทุกท่านลอง พยายามจับ ดูครับ หา หนังสือ จากแฟ้ม สิบลัคน์ มาอ่าน ดูเวลาแล้ว จับ ดู ตรงทุกดวงครับ
เอาดวงมาลงให้ดูครับ คัดมาจาก ชุมนุม สิบลัคนา และ ดวงพระเจ้านาย หน้า 55
เกิดวันที่ 5 ธันวามคม 2447 00.25 เพศ ชาย ดวงเจ้า ท่านหนึ่ง
จะวางดวงได้ดังนี้
2 3 4 5 ล6 7 1
5671234
5671234
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ส่วนสูง อ.อรุณ บอกว่า 156 ซม. ซึ่งถือว่า ค่อนข้างเตี้ย เรามาดูกัน ลัคนาเกิดยามศุกร์ วันจันทร์ ตั้งบน ยาม จันทร์
ต้องเตี้ย แน่นอน แต่งตัวดูดี มีสง่า ตรงกับ ลัคนา 6 รูปร่าง อวบ ถึง อ้วน แต่ไม่อ้วนมาก ผิว ดี ขาว เพราะได้ ศุภ
เคราะห์ ทั้งหมด
ดู จากลัคนาที่เกิด กุมมาตา มีอํานาจเสมือนแม่ของคนทั่วไป ลัคนากุมมาตา เป็นคนมี หลักการเป็นผู้ใหญ่ มาตั้งแต่
เด็ก ทํางานจะได้เป็นใหญ่ และ สัมพันธ์
ดาวการเงิน ที่ดี และ สุภะ เป็นคนมีเกียรติชื่อเสียง ได้รําเรียน หรือ ไป ต่างประเทศบ่อย แต่ถ้าเอา นวางค์ พุธ ของ
สิบลัคนามาจับเลย จะได้ 4 ฐาน 9 ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าด้วย อย่างชัดแจ้ง
อายุจร ย่าง 55 วัยจร ตกที่ มาตา 6 ฐาน 15 สัมพันธ์ จันทร์ 2 ฐาน 10 ตามอ่าน 2 จะได้ อัตตะ ปุตตะ พยายะ เจ้า
ชะตาจะ เกิดการเสียหายเพราะ บุตร มีเกณฑ์ การพลัดพราก จบ อ่าน กําลังของ 10 ต่อ
ต้องอ่านที่ 1 จะได้ เจ้าชะตามี การ สูญเสีย เงินทอง บ้านที่ดิน ครึ่งหนึ่ง ที่ตัวเองมี ลัคนาจร ที่ จรไป ย่าง 55 ก็ ย้ําที่
จุด 6 ฐาน 15 จึง สามารถ ย้ําได้ โดย แน่ใจได้ว่า เหตุการณ์ ทํานอง ใน การ เสียที่ ดิน บ้าน เงิน จํานวนมากๆ นั้น
เสียเพราะ บุตร เจ้าชะตา ได้ เอาไป หรือ ทําร้ายเจ้าชะตานั้นเอง
อ่านจาก นักษัตรจร ปี ตก 5 มรณะ ตนุ ปิตา
เจ้าชะตามี การเปลี่ยนแปลง ไป เหมือน พ่อของเจ้าชะตา หรือ ทายว่าจะ เจ็บ ป่วย ด้วยโรคหัวใจ พฤหัส แต่ ฐาน
12 มันรวดเร็ว แบบไม่ตั้งตัว และ เท่าที่ ซอยยาม ดู เวลาที่จะถึง ฆาต ได้ ยาม ซอย ที่ 6
จะทายแบบ ทั่วๆไป ได้ว่า
ในปีนี้ให้ คุณระวัง การ เจ็บป่วยด้วย โรคหัวใจแบบ กะทันหัน และ ลูกคุณ จะเอา ทรัพย์สิน ครึ่งหนึ่ง ไปแบ่งกัน
หรือทําให้ คุณเดือดร้อนใจมาก
แต่การทายที่ละเอียดว่าเสียชีวิตยังไง นั้น อันนี้ มันบอกได้ ลึก จริงๆ เพราะ ท่านไม่ได้ตายเพราะ หัวใจล้มเหลว
แต่มีคนกระทําให้ท่านเสียชีวิต ต่างหาก
อันนี้จะขอข้ามไป เอาไว้ คุยกันนอกรอบ
ชี้แจง เรื่อง วิธีการดูนิดนึง
การดูแบบที่ ใช้ลัคนา จร กับ นักษัตร นี้ วิธีการ อ่าน สามารถ อ่านได้ 2 แบบ คือ แบบ แรก ใช้ เหมือน จับ คู่
กระทบ ฐาน แบบ อ. เจษ ก็ได้ ซึ่งลองมาแล้ว ได้ผลดี หรือ จะอ่านแบบที่ผมสอนก็ได้
การอ่านเลข 7 ตัวให้ดีนั้น ต้องอ่านแบบอ่านหนังสือ คือ ตามดาวและอ่านความหมายแปลไป แบบ อ่านหนังสือ
มันจะอ่านได้ลึกและละเอียด

บางคนที่เรียน กับ อ. เจษ มา อาจจะ สงสัย
คือ ทําไม เราไม่นับ อายุ หนึ่งที่ อัตตะ และ จับ คู่ ที่ ฐาน 5 6 7 เอาละ
มันมี สาเหตุ เพราะ เรื่องนี้ผมเคยถามหลวงปู่ผมเหมือนกันทั้งบอกดังนี้
การอ่านเจ็ดตัวแบบไม่เคลื่อนที่นับอัตตะที่ อายุ 1 ปี นั้น คือการดู 7 ตัว แบบ ราศีจักร คือ อ่านแบบ ภพ ดาว คงที่
ไม่เคลื่อน ซึ่ง จะแม่นมาก ในคนที่เกิดช่วงเช้า เพราะ ลัคนา หรือ ยามเกิด กุม ภพ อัตตะ
แต่พอเวลาเคลื่อนไปมากๆแล้ว บางทีทายถูก บางที จับคู่มาแล้วไม่รู้จะทายอะไรเลยก็มี
แต่การหาลัคนานี้เปรียบเสมือนเราตามดาวที่หมุนไป แบบ สิบลัคนา และ ที่ใช้ นักษัตร จรปีเพราะ ในปีนักษัตร
นั้นๆส่งผลมาให้เราโดยตรง
และไม่เจาะจงภพใดภพหนึ่งเมื่ออายุหนึ่งนั้นเอง เช่น อายุ 35 ต้องมี เรื่อง คู่เสมอ
เดือน ตุลาคม ต้องมี เรื่อง คู่เสมอ ไม่ใช่ยังงั้น ดูเลข 7 ตัว แบบ นี้สามรถ เกิดได้ ทุกเดือน ไม่ซ้ํากัน
ผมได้ ตั้ง สัจจะไว้ 3 ข้อ ดังนี้ ขอให้ทุกคนรับ ร่วมกัน สําหรับคนที่จะนําไปใช้นะครับ
1 อย่าสอนใครจนกว่าจะ ดูดวงด้วย7ตัวระบบ นี้ มาแล้ว 1500 ดวง
คือ ใช้วิธีที่ได้ถ่ายทอดไปนี้ ให้ครบก่อน 1500 ดวง
2 ทุกครั้งที่ได้ทายดวงแบบเก็บค่าครู ขอให้ทําบุญ 10 เปอร์เซนต์ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล แก่ พระครูอินเทวดา
เจ้าของตํารา หมอทองคิ้วน้อย หมอหน้าบาก
หลวงปู่เจษ และ ข้าพเจ้า
3 ขอให้ผู้ที่ได้ วิชาไป อย่าแตกแยกกันขอให้ สามัคคี กัน แม้จะมีความเห็นไม่ตรงกันก็ตาม
ผมกําลังจะ เขียน ตําราและวิธีการ พยากรณ์ ด้วย 7 ตัว ระบบนี้ แจกจ่าย แบบ สมบูรณ์ แต่ ข้าพเจ้า จะมี วิธีการให้
รับสัจจะ กันต่อไปไว้ทําเสร็จ แล้ว จะบอกวิธีการ ครับ
ในนั้น จะรวบรวม เคล็ด ทั้งหมด ซึ่ง บางที ลงไว้ในนี้ ไม่ได้ลงไว้ด้วย แต่ จะเอาไว้สอน เฉพาะผู้รับสัจจะครับ ซึ่ง
ทุกคน สามารถ รับ สัจจะได้ และไม่มีค่าใช้จ่าย
แต่ข้าพเจ้าจะมาบอกวิธีการทีหลัง
การหาลัคนาเกิด ต้องดูยามใหญ่ก่อนว่ายามอะไร วันอะไร เช่น
เขาเกิดวันอังคาร เวลา 09.05 ก็ให้ดู ว่า อังคาร จะ ไล่ยามดังนี้
ยามแรก เป็น 3 เป็น ยามที่ คุมตั้งแต่ 06.00-07.30
ยามที่สอง เป็น 1 เป็น ยาม คุม ตั้งแต่ 07.30-09.00
ยามที่เขาเกิดเป็น ยาม ที่ สาม คือ ยาม 6 คึมตั้งแต่ 09.00-10.30 ดังนั้นเขาเกิดยามนี้
การหาลัคนา
09.00-09.03.45 นาที ใช้ยาม 6
09.03.45-09.07.30 นาที ใช้ยาม 4 ดังนั้น ลัคนา จะกุม ดาว 4 แถว วัน นั้นเอง แต่ บางที มัน ก้ํากึ่งยาม ส่วนมาก ผม
จะลดลง หนึ่งตัวก่อนหน้านี้ เช่น ผมรู้สึกไม่แน่ใจ หลังจาก วางลัคนาแล้ว ก็ จะลดจาก ยาม 4 มาเป็น ยาม 6 หรือ

จะเพิ่ม เป็น ยาม 2 ก็ได้
หาดังนี้ครับ
ลัคนากุมภพต่างๆ
เมื่อหาลัคนาตามเวลาเกิด ได้ดาวใดกุมภพใดให้ ทายตามนี้ เพื่อ ตรวจสอบดู ความเป็นไป
กุม อัตตะ เจ้าของดวงจะมีเพื่อนมาก มีขื่อเสียง รับราชการจะได้ตําแหน่งดี
ดวงแบบนี้มักทําราชการ หรือ งานสังคม ฐานะ กลางๆไม่รวยมาก แต่ไม่ถึงขั้นขัดสน คือ พอมีพอกิน ค่อนข้างดี
ทีเดียว
กุม หินะ ดวงนี้มี โอกาส ผ่าออก เนื่อง จาก หัวไม่กลับ เพื่อนมักพาไปในทางไม่ดี ถ้าฐานไม่ดี และ ชนเสีย จะ
ส่งผลให้เป็น นักเลง ติดยา ทํางาน ไม่ได้นาน เลิก รากลางคัน ทําอาชีพ สุจริต ไม่รุ่ง ต้อง ทําเสี่ยงๆผิดกฎหมาย
กุมธนัง เกิดมาพ่อแม่มีเงิน จะร่ํารวยด้วยการค้า รับราชการดี ทํางานเกี่ยวแก่การเงิน การธนาคาร ปล่อยเงินกู้
กุมปิตา เป็นคนฉลาดหลักแหลม เป็นเจ้าคนนายคนนักปกครอง ครูอาจารย์? หมอดู นักกฎหมาย หรือ มีอาชีพ
เหมือนพ่อ
กุมมาตา เหมือน ปิตา ทุกประการ
กุมโภคา มีวาสนาดี มีที่ดินมากมาย ดวง ร็อคกี้ เฟเรอร์ ลัคนากุม โภคา ฐานดีมาก จึงมีที่เยอะแยะ ดวงนี้ ทํางาน
เกี่ยวแก่ ที่ดิน หรือ หุ้น ที่เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ ทํางานเกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ เสมอ มี ที่เยอะ
กุม มัชชิมา ดวงนี้ วาสนา ป่านกลาง ทําอะไรมักไม่ถึงที่สุด มักผ่านหรือ สอบได้ แบบ เฉียดๆ เสมอๆ สมัครงานก็
ได้แบบ เกือบเอาตัวไม่รอด รับราชการก็ได้ กลางๆตําแหน่งไม่สูง
กุมตนุ ต้องพึ่งตัวเองเสมอ การงานทําเกี่ยวแก่ ธุรกิจ ส่วนตัว ทําราชการไม่รุ่ง ดวงนี้แม้ ญาติพี่น้องจะร่ํารวยปาน
ใดก็ต้องพึ่งตัวเองเสมอ
กุม กดุมพะ วาสนาดี มัก ทํางานเกี่ยวแก่ ธนาคาร การคลัง นายหน้า ออกเงินกู้
กุมสหัสชะ วาสนากลางๆ มักทํางานเกี่ยวแก่ การ สื่อสาร การติดต่อ ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ วิทยุ ไปรษณีย์ หรือ
นายหน้า ประกัน mlm เซลส์ขายของ ต่างๆ หมอดูด้วยเช่นกัน
กุมพันธุ มักทํางานเกี่ยวแก่ รถรา เครื่องจักร หรือ ทํางานแบบ กงสีมีญาติพี่น้องทําด้วย รับเหมาก่อสร้าง

ลัคนากุมปุตตะ ดวงนี้มีบุตรแล้วจะดี หรือ มีบุตรแล้วรวย มีโชคทางการพนัน หรือ งานศิลป์ ลัคนากุมภพ นี้มักมี
อาชีพ ทางศิลป์ ดนตรี การแสดง ทํางานใน เทค ใน ผับ โรงหนัง
ลัคนากุม อริ เมื่อแรกเกิด เลี้ยงยาก เฉียดตายมาหลายหน เป็นคนดวงแข็ง มักทํางานเกี่ยวกับ ทหาร ทนายความ
ตํารวจ อาชีพ เสี่ยงๆ หรือ รับจ้างทวงหนี้ ยาม หมอ ผ่าตัด
ลัคนากุมปัตนิ มีเมียมากกว่า หนึ่ง มักทํางานเกี่ยวแก่ การทําสัญญาธุรกรรม การบัญชี การเงิน ต่างประเทศ
ลัคนากุมมรณะ ทํางานเกี่ยวแก่ ความตาย เช่น ประกันภัย ประกันรถ ปอเต็กตึ้ง หรือ งานเกี่ยวแก่ ต่างชาติ การ
เดินทาง หมอ การผ่าตัด โหราศาสตร์ก็เยี่ยม
ลัคนากุม สุ ภะ เกี่ยวข้องแก่ ต่างประเทศ ไม่เรียน ก็ต้องไปเที่ยวหรือทํางานบ่อย มีชื่อเสียง รับราชการได้ดี มี
ชื่อเสียง มีคู่ต่างชาติได้ เป็น พระ หรือ ชี จะบวชได้นาน ดี เด่นด้านการเมือง โหราศาสตร์ก็เยี่ยม
ลัคนา กุม กัมมะ มีความขยันมาก มักทํางาน ช่างยนต์หรือ น้ํามัน ก๊าซ รับราชการดี
ลัคนากุมลาภะ ดีนักแล จะร่ํารวย มีบ้านรถ พร้อม สรรพ มักทํางาน แก่ การเงิน หุ้น อสังหา หรือ การเมื อง ดีนัก
ลัคนากุม พยายะ โดยมากมักไม่ได้เกิด เกิดมาก็เลี้ยงให้รอดได้ยาก ต้อง ประคบป ระหงมอย่างดี เป็น หมอ
พยาบาลดี นัก แต่มักผิดหวังความรัก สนใจสิ่งลี้ลับ หมอดู ทรงเจ้า
ลัคนากุม ทาสาทาสี ทํางานกินเงินเดือน รับราชการไปได้เรื่อยๆ แม้ทําธุรกิจ ส่วนตัวก็จะต้องเหนื่อย แบบ ลูกน้อง
ชาย13 กค 2515 เวลา 06.37 ไม่ต้องหักเวลาใดๆทั้งสิ้น
วันจร 24 กค 2546 เวลา 10.00 น
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เจ้าชะตา ดวงเป็น เซลล์ ขายรถ และ มี อาชีพ อีก อย่างคือ ชอบ ค้าของเก่าพวกเพชรพลอย ด้วย ลักษณะ ค่อน ข้าง
สูง 172 ซม โดยประมาณ ผิว ค่อนไปทาง คล้ําๆแต่ไม่ดํา สูบบุหรี่ ฟันไม่สวย เข และ เก มาก หน้ามี ไฝ ที่ บริเวณ
จมูก และ ใบหน้า เคย เย็บ และเป็นผลเป็นที่ ใบหน้า บริเวณ คิ้วซ้าย ดวงนี้ ไม่ได้แต่งงาน แต่ อยู่กัน แบบ ไม่มีพิธี
ใดๆ ตอน 26 ปี เจ้าชะตามี รายได้ ปี ละ หลายแสน บาท เมื่อ ปี 2545 เจ้าชะตาได้รับเงิน จากการ ซื้อมาขายไป
เป็น จํานวน 5 ล้านบาท ทั้ง รถ ทั้งบ้าน ทั้งของเก่า และ อื่นๆ แต่ เจ้าชะตาติดการ พนัน และ ผู้หญิง ส่งเสียเลี้ยงดู
เด็ก มหาลัย เอกชน หลายคน จึงทําให้มีปัญหาการเงินอยู่เนืองๆ

อายุย่าง 31 ก่อน เมษายน 46 นักษัตร จร ตก 7 ลัคนา ตก 5 ฐาน 12
อ่านจากลัคนาจร เจ้าชะตา มีหัวคิดที่พลิกแพลง/5อัตตะฐาน12/ แบบ ปิดบัง ซ่อนเร้น /พยายะ/ และเจ้าชะตา/
อัตตะ/ ได้เด็ก/ปุตตะ/ แบบ ปิดบัง ซ่อนเร้น/พยายะ/ ญาติตนเอง/ญาติ ฐานที่ 9 / หรือ อ่านได้ อีกนัย ว่า เจ้าชะตา มี
ความคิด/อัตตะ/ทําร้าย/พยายะ/ ลูก หรือ เด็ก /ปุตตะ/ก็ได้ เจ้าชะตา มีความคิดที่ผิดๆ/อัตตะ พยายะ/เกี่ยวแก่ การ
เล่นพนัน ขันต่อ/ปุตตะ/ จนเสียหาย แบบไม่บอกใครก็ได้/พยายะ/
อ่านจาก นักษัตร จร เลข 7
เจ้าชะตาจะได้เงินได้ทอง [ธนัง] จากเมีย /ปัตตนิ/ แบบ บังคับ /ฐาน18/ อ่านกลับ กัน เจ้าชะตาจะนําเงิน /ธนัง/ ไป
ให้แก่คู่สัญญาที่ตกลงกันไว้ /ปัตตนิ/ โดยนําของมีค่าไปขาย /ธนัง/ แบบถูกบังคับ ฐาน18
ตามอ่าน อาทิตย์ ฐาน เสาร์ เพราะ เสาร์เป็นคู่ ธาตุ อาทิตย์ ต้องอ่าน อาทิตย์ ก่อน จันทร์
นําความก่อนหน้ามารวมจะได้
ทําให้เกิดความเสียหาย /มรณะ/ เพราะ เจ้าชะตาได้ กระทํา / ตนุ / แก่ พ่อ /ปิตา/ ด้วยเรื่อง ที่ดิน /โภคสมบัติ / ด้วย
ตนเอง /อัตตะ/
อ่านกลับกัน พ่อของเขา /ปิตา/ จะไม่สบาย /มรณะ/ เพราะการกระทําของเจ้าชะตา /ตนุ/ ด้วยเรื่อง เกี่ยวแก่เงินทอง
และ ทรัพย์สิน /โภคสมบัติ/ ด้วยโรค เลือดและ ความดัน /ดาว 1/
อ่าน เลข 2 ต่อ จะได้ความว่า ด้วยปัญหาเกี่ยวแก่ ชื่อเสียง / 2 ฐาน 10สุภะ/เจ้าชะตาจะต้องเดือดร้อน เรื่องเงิน /
กดุมพะ/ และไป หยิบยืมแม่ /มาตา/ และ แม่ต้องช่วย / มหาอุปถัมภ์ /ด้วยบ้าน /เคหัง/
อ่านกลับได้ว่า แม่ จะ ทุกข์ใจเรื่องเงิน ด้วยเรื่องเกี่ยวแก่บ้าน
ถึงตอนนี้ ผมได้ถามเมีย เขาไปว่า พ่อ ของเขาไม่สบายไหม เขา ตอบ พ่อ ของเจ้าชะตาตายไปนานแล้ว ผมก็เลย
ทายไปว่า เจ้าชะตา เอาที่ ของ พ่อ เธอไป จํานําจํานองใช่ไหม เขาก็ตอบว่าใช่ แล้วเขาไปหยิบยืมเงิน แม่ หรือ เอา
ของในบ้าน หรือ บ้านไป ของแม่เขาไป ขายหรือ เปล่า เธอ ก็ตอบว่าใช่
และเจ้าชะตา ยังเลี้ยงเด็กมหาลัยและทําให้ เขาท้อง แต่ไปเอาออกอีกด้วย เจ้าชะตา ใน ปี 45 ปลายปี -46 ปี การ
พนัน จน ต้องนําบ้านพ่อตาไป จํานําจํานองเอาไว้ เพื่อ นําเงินไปใช้หนี้
ก่อนเมษายน 46 เจ้าชะตา ติดประกาศขายบ้าน เป็นเงิน 9 ล้านบาท แต่ยังขายไม่ได้ และ เจ้าชะตา ป่วยด้วยโรค
กระเพาะ ผ่าไส้ติ่ง นอนโรงพยาบาล ไป หลายวัน เนื่อง จาก ตก 2 เส้น ใน เดือน กันยายน ซึ่งเป็นเดือน ศัตรู กับ
นักษัตร จร
หลังเมษายน 46 นักษัตร จร เปลี่ยน แต่ ลัคนายังไม่เปลี่ยน นักษัตร 1 ฐาน 7
เจ้าชะตา/ตนุ/มีการเปลี่ยนแปลง/มรณะ/ เรื่องบ้าน/โภคสมบัติ/ทําให้ พ่อ/ปิตา/ ป่วย/มรณะ/ อ่านกลับกันได้ว่า พ่อ/
ปิตา/ เจ้าชะตามีความทุกข์ใจ/1 ฐาน 7/ จนไม่สบาย /มรณะ/เกี่ยวแก่เรื่องที่ดิน บ้าน/โภคสมบัติ/ เพราะตัวเจ้าชะตา
ทํา /อัตตะ/
อ่าน เสาร์ต่อ ที่ ภพ ทาสี เจ้าชะตาจะนํา เงินทอง ที่ได้ไป ให้คู่สัญญา หรือ เมีย
อ่าน จันทร์ เจ้าชะตา จะเอาเงินจากแม่ ไป ด้วย เรื่อง เกี่ยวแก่ บ้าน หรือ นําบ้านไป ขายแลกเงิน

พอหลังจาก วันเกิดไป สามวัน เจ้าชะตา ขายบ้านได้ในเดือน กรกฎาคม คือ เดือน ที่ เจ้าชะตา เสีย ชีวิต เพราะ ตก
5 เส้น
ตั้งวันเกิดเหตุ
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วันเกิด เหตุ พฤหัส เดือน 8 ปี มะแม 10.00
ดูจากวัน อ่านแบบ ตรงๆ เลย จะได้ เจ้าชะตา กับ ลูก เสียหาย ผ่าตัด อุบัติเหตุ
ดูจาก ตนุ เจ้าชะตา เกิดอุบัติเหตุ กับ พ่อ ด้วยเรื่อง แก่ ที่ อ่านต่อ เมียเจ้าชะตา ได้เงิน แม่เจ้าชะตา ทุกข์ ใจ เรื่อง ลูก
อ่านดูจากวันเกิดเหตุด้วยครับ แล้ว จะเข้าใจ ว่าทําไม ถึงตาย
วันเกิดเหตุ เจ้าชะตา ได้มีคนตกลงซื้อที่ และ กําลังจะไปโอนที่ดิน ตอน 10.30 น
เวลา 7.00 น จากคําบอกเล่าของ ภรรยา เจ้าชะตาเพราะ ภรรยานําดวงนี้มาให้ดู ผมไม่ได้ดูดวงเขากับเจ้าตัว
เจ้าชะตาไป วัดทําบุญ สังฆทาน และ จะมาบวช 7 วัน ถ้า โอนที่เสร็จแล้ว
08.00 เจ้าชะตาขับรถ ไป โอนที่ดิน กับ ภรรยา และลูก แต่ลืม เอกสารการโอน
09.00 เจ้าชะตา เดินทางไปถึงบ้านแล้ว รับ พ่อ แฟนมาด้วย และ แวะทานข้าว ริมทาง
ประมาณ 10.00 น เจ้าชะตา ขับรถไปใกล้จะถึงสํานักงานที่ดิน หม้อน้ําเกิดรั่ว กะทันหัน เจ้าชะตาเปิดประตู ลงไป
แต่ ไม่รู้ว่าเปิดประตูไปท่าไหน ล้มลง มี รถ กระบะ ที่ แซง ขึ้นมา ชนเข้า จังๆ
เจ้าชะตาเสียชีวิต หลังจากส่งโรงพยาบาล เพราะทนพิษ บาดแผลไม่ไหว
แถมท้ายอีกนิดครับ ตอนนี้ ภรรยาเจ้าชะตา มี แฟน ใหม่เป็น เศรษฐี ด้วยครับ
การหา โชค ทําดังนี
1 ดูลัคนา จร ว่า ตก ที่ไหน กาไว้ เป็นกาปี
แล้วให้ เอาเดือนที่ ประสงค์ นับจากลัคนาจรสถิตจ ให้ถือ ภพที่ลัคนาจร สถิต เป็นเดือนเกิด และวันเกิด ของเรา
เช่น ตก ธนัง อายุ ย่าง 30 เจ้าชะตาเกิด 15 มกราคม ก็ถือ ว่า ภพ ธนัง คือ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ พอเลย 15
กพ ก็เข้าภพ ปิตา ไปหาเดือนที่ ต้องการดู
เช่นอยากดูเดือน มีนาคม วันที่ 16 ก็ไปดูที่มาตา แล้ว กาไว้ มาตา จะเริ่มตั้ง แต่ 15 มีนาคม กาไว้ นับ ไป ต่อ อีก 1
วัน เป็น โภคา ถือ ว่าดี กาไว้เป็นกาวัน เสร็จ แล้ว ให้นับ เวลาจาก ภพ โภคา ให้ยึดเวลาเกิด ของเรา ทีละ 1 ชัวโมง
ต่อ ภพ เช่น เราเกิด 07.00 ก็นับ 07.00 ที่ ภพโภคา 08.00 ที่มัชชิมา ภพ ตนุ ที่ 09.00 นับไปเรื่อยๆ จนถึงเวลาที่ ล็อ
ตเตอรี่ ออก

แล้วมารวมคะแนน
ลัคนาจร นักษัตร จรเดือน จรวัน จรเวลา
ให้คะแนน ถ้ามากกว่า 70 คะแนน มีโชค ดังนี้ จ้า
เกิดอังคาร เวลา 22.34 ที่ จ.กาฬสินธ์ ตามเกณฑ์เป็นยามของดาว 1 วางไว้แถวบน(แถววันเกิด) และหากใช้เกณฑ์
ซอยยาม 3.45 นาที จะตกดาวอะไรครับ ขอท่านพิเสด หรือท่านปริศนา ช่วยเฉลยด้วยครับ
สงสัยเวลาเกิดของผมจะไม่ใช่แล้วครับ ผมสูง 169 ท้วม หน้าผากกว้างผมบาง สายตาสั้น แต่การศึกษาจบสู งสุดที่
ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับสอง
ดวงเป็นอย่างนี้
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แต่งงานเมื่ออายุย่าง 29 ปี
ลัคนา powthep เป็นดาว1นะครับเพราะลัคนานี้ส่วนสูงจะได้พอดีซอยลงไปในระดับวินาทีเวลาเกิดสุทธิคือ 22.22
กับอีก 48วินาทีครับ
จากลัคนาสถิตชีวิตคุณจะต้องเดินทางไปๆมาไม่อยู่ติดที่ ด้วยอิทธิพลของดาว 1 มรณะ โภคา ย้ายบ้านย้ายช่อง
ตลอดเวลา บ่อยครั้งดวงชะตาของ คุณ ปีนี้นักษัตรปีชวด การงานของคุณเป็นบริษัทที่ เกี่ยวข้องต่างชาติ เป็นงาน
ขายประเภท ของจากต่างประเทศ ของสุขภาพ แต่ในปีนี้ เป็นคู่ศัตรูกับ การงานทําให้ไปได้ ไม่ดีเท่าที่ควรดูเอี่อยๆ
และเรื่อยๆซึ่ง เหมาะกับชีวิตคุณที่เป็นเช่นนั้คือเ รื่อยๆมาเรียงๆไ ม่เดือดร้อนอะไร ดวงชะตาดวงนี้มีโอกาส บวช
สูงมากเนื่องจากมีความสามารถด้านการนั่งวิปัสสนา สาย อ . มั่น หรือ มโนยิทธิ เป็นพิเศษ จากลัคนา กุมอาทิตย์
คุณระวัง ศีรษะจะเถิก หน้าผากจะกว้างนะครับ บ้านรถคงไม่ต้องสงสัยมีแล้วแบบครบถ้วน แต่ร่ําๆว่าจะได้รถใหม่
หรือ เปลี่ยน ซ่อมนะครับ วันที่ 24 หรือ 26 เดือนนี้คุณมีเกณท์เดินทางไปพบ คนหรือคู่ค้า เรื่องเงินๆทองๆ ครับ
ไม่ต้องทายมากเอาจากลัคนาอย่างเดียวพอ
ผมไม่รู้อายุของคุณ powthep จึงทําให้ทายจรได้ลําบากแต่จะลองทายจรเล่นๆดูครับ ลัคนาดาว 1 ฐาน 6 มรณะ ดวง
ชะตาคุณในช่วงแรกๆจะทํางานเกี่ยวแก่ การเดินทางคือต้องเดินทางไปมาๆตลอดเวลา โยกย้ายต่างถิ่น เกี่ยวแก่
การเงิน ดาวศุกร์แต่ไม่ใช่ของตัวเองนะเพราะไปโดนทาสา จึงบอกได้ว่าเป็นลูกน้อง ปุตตะ อีกทียิ่งน้ําว่าเป็น
เช่นนั้น มีเจ้านายเป็นผู้ชาย ใส่แว่น ทายจากปิตา และได้เมียจากการเดินทางไปทํางาน หรือเรื่องงานอะไรทํานอง
นั้น มีลูกสาว ดูจากการอ่านดวงคล้ายๆ ไฟแนนซ์ หรือ ธนาคาร ราวๆนั้น ดวงคุณดาว 5 ฐาน 18 ชนพยายะ
การศึกษา ศาสนา โหราศาสตร์ไปได้ดี มีโชคลาภมาเนืองๆมักชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
แต่ มีนาคม เมษายน ที่ผ่านมาไม่ดี ดวงนี้ ถ้าอายุ ไม่ถึง 45 ยังทํางานเป็น ลูกน้องแน่นอน แต่ถ้าคุณ อายุเกิน 46
แล้ว ทํานายว่า ขณะนี้ทํางานส่วนตัว ประเภท ของต่างประเเทศ ของเสริมสุขภาพ หรืออะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพ
แนวๆ Mlm แต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร เบื่อๆอยากไปทําอย่างอื่นอยู่เหมือนกัน
ดวงนี้จากลัคนา ประตูบ้านน่าจะคล้ายๆกระจก มีไม้แซม แบบ เลื่อน ผลัก

เรียน อ.ปริศนา
เยี่ยมยอดมาก ขนาดไม่บอกวันเดือนปีเกิด บอกแต่เวลาเกิดและสถานที่เกิด เท่านั้นเอง อายุตอนนี้ ย่าง 53 ปี จะเต็ม
53 ในวันที่ 26 กรกฎาคม (2498)นี้
ชีวิตตั้งแต่เล็ก จนโต จนมาทํางาน โยกย้ายตลอด ช่วงวัยเด็กตั้งแต่ 1 ขวบ ย้ายตามบิดาซึ่งรับราชการ ไปกว่า 9
จังหวัด ในตอนทํางาน เริ่มอาชีพทนายความ 1 ปีและมาทํางานธนาคารอีก 13 ปี ย้าย 3 สาขา 3 จังหวัด ได้ภรรยา
ในธนาคารเดียวกัน ต่อมาทํางานเกี่ยวกับบริษัทไฟแนนซ์ ด้านหุ้น ย้าย 2 จังหวัด ปัจจุบันทํางานอิสระ MLM พวก
สมุนไพร ตั้งแต่ศึกษาโหราศาสตร์ เพิ่งเจอวิชานี้ที่แม่นมากๆ เลยขอถามต่อ งาน MLM ที่ทําอยู่ จะรุ่งเรืองมั๊ยและ
เมื่อใหร่
ขอความกรุณา อ.ปริศนา อีกครั้งนะครับ
เรียน อ.ปริศนา
ผมเกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2494 สูง 167 ซ.ม. ไม่ทราบเวลาเกิด ทราบแต่ว่าเกิดตอนเช้า(เคยมีคนผูกดวงชะตาให้
วางลัคนาพฤษภบ้าง มิถุนบ้าง) จึงใคร่ขอทราบเวลาเกิดของผมที่แท้จริง ตามหลักวิชาของท่าน เพื่อจะได้วางลัคนา
อย่างถูกต้องโปรดให้ความอนุเคราะห์ ด้วย ขอบพระคุณครับ
ผมจะเข้ามา ตอบรายนี้เป็นราย สุดท้ายแ ล้วนะครับ อย่าได้ถามผมอีกเลย อยากจะทราบเรื่องวิชานี้ ให้ถาม ทอง
เปาต์ เข็ม และคนอื่น ๆต่อไปนะครับ เพราะหลังจากพรุ่งนี้ผม ติดภาระกิจ ต้องไปดูที่ดินให้ลูกศิษต์ที่ต่างประเทศ
ครับ จึงคงไม่ว่างอีกสักระยะ แต่ถามมาและ ผมว่างก็จะตอบให้ดังนี้
เวลาเกิด คุณคือ 07.28 นาทีครับ หรือ เจ็ดโมงเช้ากับ อีก ยี่สิบแปดนาที ถ้าซอยแบบ อักขเวททังสะ ในวิชาพินิจ
นาที เพื่อซอยลงในระดับ 1 ใน 60วินาที เวลาเกิดสุทธิ คุณคือ 07.28 กับอีก 14 วินาทีครับ
ถ้าเป็นดังเวลาข้างต้น คุณจะต้องเป็นดังนี้
ลัคนาคุณเป็นดาว 5 ฐานปี ฐาน 18 ดังนั้น ชีวิตคุณต้องไม่ธรรมดา ไม่รู้จะเรียกคําว่า ^^คุณท่าน^^ จะน้อยไปหรือ
เปล่า ดวงชะตาดวงนี้เป็นดวงชะตาที่ เกี่ยวกับ ข้าราชการชั้นสูง และอาจจะเกี่ยวกับต่างประเทศเสียด้วย เผลอๆจะ
ไปทํางานอยู่ต่างประเทศมาแล้วด้วยซ้ํา{สุภะ 5 ฐาน 18 ชนตัวเอง} เป็นดวงที่ ถ้าเรียนไม่สูงการงานจะดี เรียนสูง
การงานไม่ดี แต่น่าจะเข้าประเด็นอันแรก
ถามตรงๆคุณเป็นพวก ทูต กงสุล สุลกากร อะไรใช่ไหม ถ้าใช่ ลัคนานี้แน่นอน
เรื่องสุขภาพ คุณระวัง โรคเบาหวาน เอาไว้ด้วย และ โรคปวดหัว ดวงคุณพึ่งมีการโยกย้ายด้านการงานมา ถ้าถาม
ว่าจะสบายไหม ตอบได้คําเดียวว่าใจคุณเองต่างหากพอใจกับตําแหน่ง และ งานของคุณ เองหรือยังเล่า ทนๆ
ทํางานนี้ไปต่ออย่าไปคิดลาออกซะก่อนนะ ท่าน
ส่วนสัมพันธ์ ที่ทําให้โยงเรื่องไปต่างประเทศ ลูกศิษต์ที่ผมถ่ายทอดคงมองออกว่ามันโยงมาจากเจ้าตัวได้ยังนะ
ครับ {มันเป็นวิธีอ่านเรือนและ ฐาน 4กระทบชิ่งดาวที่ไม่เหมือนเจ็ดตัวทั่วไปหรือของแม่นภาของอาจารย์ไหนๆ
ครับ}
เรียน อ. ปริศนา
อ่านคําทํานายของท่านแล้ว ต้องบอกว่าผมถึงกลับขนลุกเลยครับ (นอกจากจะทราบเวลาเกิดของตัวเองซึ่งผมอยาก
รู้มานานแล้ว) คําทํานายของท่านไม่ผิดพลาดเลย ถูกต้องแล้วครับ ผมเป็นข้าราชการประจําการในต่างประเทศ ถือ

หนังสือเดินทางทูตมาโดยตลอด พูดง่ายๆว่าชีวิตข้าราชการครึ่งหนึ่ง ประจําการในต่างประเทศครับ และที่สําคัญ
ผมเป็นเบาหวานครับ อาจเป็นกรรมพันธุ์ เพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมก็เป็นเบาหวาน ข้อปลีกย่อยอื่นๆก็ถูกต้องครับ
ขอย้ําว่า หลักวิชาของท่านสุดยอดครับ
ขอบพระคุณในความกรุณาของท่านอีกครั้งหนึ่งครับ

