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คำนิยม

ไม่มีนักพยากรณ์คนไหนทำนายชีวิตคุณได้แม่นที่สุด และ 

ไม่มีใครสามารถแก้ไขกรรมเก่าของคุณได้ดีที่สุดเท่าตัวของคุณเอง 

ชาวพุทธควรเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมและผลแห่งกรรมวิบากเป็น 

เรื่องแรก ๆ

หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือไขปัญหาตามหลักโหราศาสตร์  

ซึ่งสอดคล้องกับกฎเหล็กของกฎแห่งกรรม พร้อมทั้งแจกลายแทง 

มหาสมบัติ นั่นคือ บอกวิธีการแก้ไขปัญหาและแนะแนวทาง 

ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งจะทำให้ 

ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมในเวลาเดียวกัน 

ผู้ที่พร้อมบริบูรณ์ด้วยศรัทธา ศีล สุตะ (สดับตรับฟังมาก)  

จาคะ และปัญญา ปรารถนาจะเกิดเป็นอะไรก็สามารถเกิดใน 

ภพภูมินั้นได้  โดยที่สุดแม้ปรารถนาสิ้นอาสวะก็สิ้นได้ ถ้ามีธรรม  

๕ อย่างนี้

อารดา ศรีสร้อยแก้ว



คำนำสำนักพิมพ์

เรื่องของหมอดูและโชคชะตาราศีเป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะ 

ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลก เราทุกคนก็มีฤกษ์เกิดติดตัวกันมา 

ทุกคน วันเวลาเกิดนี้เองที่หลักทางโหราศาสตร์เชื่อว่าสามารถ 

บอกชะตาชีวิตของมนุษย์ได้ เชื่อว่าผู้อ่านหลาย  ๆ  คนคงเคยมี 

ประสบการณ์ให้หมอดูทำนายดวงมาบ้าง ไม่ว่าจะดูลายมือ ดู 

ลัคนาราศีเกิด ดูไพ่ยิปซี หรืออย่างน้อยก็อาจเคยเปิดอ่านหนังสือ 

หรือนิตยสารที่มีคอลัมน์ทำนายดวงกันมาแล้ว ซึ่งก็ตรงบ้างไม่ตรง 

บ้าง ผู้ที่เชื่อก็อาจเชื่อเสียจนงมงาย ส่วนผู้ที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง  

หรือผู้ที่ไม่เชื่อเลยถึงกับมีคำกล่าวที่ว่า หมอดูคู่กับหมอเดา

แตเ่มือ่สำนกัพมิพอ์มรนิทรธ์รรมะคดิจะตพีมิพเ์รือ่งราวเกีย่วกบั 

การดูดวงขึ้นมาสักเล่ม ต้องไม่ใช่ธรรมดา เหตุผลเป็นเพราะเนื้อหา 

ที่ได้จากการดูดวงแต่ละบทที่ปรากฏในหนังสือ  คนอ่านกรรม  นี้ 

มีความน่าสนใจในการอธิบายให้เห็นภาพเรื่องวิบากกรรมซึ่งสัมพันธ์ 

กับการเกิด โดยมีดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์เป็นตัวไขรหัสกรรม  

อีกทั้งยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่อง “กฎแห่งกรรม” ได้เป็นอย่างดี และ 

เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา แนะนำวิธีปฏิบัติตนที่สอดคล้อง 

กับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในเรื่องทาน ศีล ภาวนาอีกด้วย 



เนื้อหาในเรื่องนี้เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนชีวิตบางมุม 

ของเรา ปัญหาหลายอย่างที่เราประสบอยู่ มักไม่พ้นไปจาก 

เหตุการณ์เรื่องราวที่ผู้เขียนนำมาเล่าสู่กันฟังนี้ ถ้าไม่เจอเข้ากับ 

ตัวเองก็อาจเป็นปัญหาของคนรอบข้าง ทั้งประเด็นเรื่องการงาน  

การเงิน ความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน  

เจ้านาย ฯลฯ คาดว่าคงโดนใจผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย

หวังว่าเรื่องราวของแต่ละบุคคลที่อยู่ ในหนังสือเล่มนี้   

จะเปน็อทุาหรณแ์ละเปน็แรงบนัดาลใจใหผู้อ้า่นหนัมาใสใ่จในวบิาก 

ที่ เราเผชิญอยู่ และพินิจพิเคราะห์ได้ว่า เกิดขึ้นเพราะอะไร  

แล้วเราจะปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไร ด้วยวิธีไหน สุดท้าย  

หวังว่าจะเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรม ละชั่ว ทำดี และมีธรรม 

เป็นเครื่องคุ้มครองจนกว่าจะถึงที่สุดของหนทางธรรม

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

พฤษภาคม ๒๕๖๒



คำนำผู้เขียน

ว่ากันว่าปราชญ์ทางพุทธ  เช่น ท่านเสถียร โพธินันทะ  

ผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกและมีความแตกฉานในการถ่ายทอดธรรม  

ท่านสามารถล่วงรู้ประมาณเวลาตายของตัวเองได้จากวิชา 

โหราศาสตร์

 ในอกีทางหนึง่ ปรมาจารยท์างโหราศาสตรบ์างทา่นอยา่งเชน่  

เทพย์ สาริกบุตร ผู้เริ่มคิดค้นปฏิทินโหราศาสตร์แบบลาหิรี ก็ได้ 

จัดจำแนกให้เป็นที่เข้าใจว่า ฤกษ์เกิดมีความสัมพันธ์กับวิบากกรรม 

เช่นไร เรื่องของกรรมและวิบากจึงมีความเกี่ยวพันกับโหราศาสตร์ 

มาตลอด ผู้มีอภิญญาท่านกำหนดรู้เอาจากญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ 

ไดว้า่จะเกดิอะไรขึน้เมือ่ใด สว่นผูท้ีไ่มม่อีภญิญากต็อ้งอาศยัรหสัดาว 

มาตีความเพื่อหาข้อสรุปเป็นคำพยากรณ์

“พีร์”  เป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาทั้งโหราศาสตร์และพุทธศาสนา  

เห็นชัด  ๆ  อยู่ทุกวันว่าแต่ละคนถูกออกแบบชะตากรรมไว้จริง แต่ 

ขณะเดียวกันก็สามารถสู้กับชะตากรรมได้ด้วยวิธีแบบพุทธ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ คือแนวคิดในเชิงพุทธที่ครอบคลุม 

ความเดือดเนื้อร้อนใจและข้อสงสัยต่าง  ๆ  นานาของมนุษย์ทุกยุค 



ทุกสมัยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาได้อย่างไร ทำไมจึงเจอเรื่องดีบ้าง 

ร้ายบ้างอย่างที่เป็นอยู่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้หลายท่าน 

เกิดความเข้าใจและมองเห็นวิบากกรรมของตัวเองผ่านรหัสของ 

ดวงดาวได้ และวิธีว่าควรทำอะไรบ้างเพื่อให้ผ่านวิกฤตและมรสุม 

ต่าง ๆ ไปได้สำเร็จ

หมอพีร์





บทนำ



ทุกคนล้วนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมา 
นับครั้งไม่ถ้วน แต่ธรรมชาติจัดสรรให้มนุษย์ 
ไม่สามารถจดจำเรื่องราวในอดีตชาติ ได้   
เมื่อ ไม่สามารถรู้ ได้ว่ า เคยสร้างบาปหรือ 
สร้างบุญใดมามากน้อยแค่ ไหน  บางคน 
จึงคิดน้อยใจในวาสนาที่เกิดมาอาภัพอับโชค  
บ้างก็คิดว่าตกเป็นผู้ถูกกระทำจนชีวิตย่ำแย่  
ซึ่งในความจริงแล้วพระพุทธศาสนาได้บอก 
เอาไว้ว่า “กัมมุนา วัตตติ โลโก” สัตว์โลก 
ย่อมเป็นไปตามกรรม หมายความว่า ทุกสิ่ง 
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเกิดไปตามแต่กรรม 
ที่กำหนดมา เราทำกรรมใดไว้ตั้งแต่เมื่อไร  
เราจำอดีตไม่ ได้ เมื่อกรรมนั้นตามสนอง  
เราจึงทุกข์ ใจและคิดน้อยเนื้อต่ำ ใจ  ทั้งที่ 
จริงแล้วตัวเรานั่นเองที่ เคยกระทำกรรม 
ไม่ดีมาในอดีต
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พีร์

การเกิดในแต่ละครั้ง อาศัยแรงกรรมในอดีตเป็นตัวกำหนด 

แรงกรรมดังกล่าวคือบุญและบาปที่เคยทำมา บุญและบาปคือ 

ผู้คัดสรรวัน เดือน ปี และเวลาเกิด หรือที่เรียกว่าฤกษ์เกิดให้ 

สอดคล้องกับการโคจรของดวงดาว ดวงดาวในชะตาเกิดจึงส่งผล 

ต่อชีวิตมนุษย์ มนุษย์จึงหาศาสตร์ในการคำนวณดวงดาวที่เรียกว่า  

“โหราศาสตร์”  ซึ่งเป็นหลักทางสถิติในการโคจรของดวงดาว 

ที่มีผลกระทบกัน มาเป็นตัวชี้บอกเหตุการณ์ในอดีต เหตุการณ์ 

ในปัจจุบัน และเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ดังนั้น โหราศาสตร์จึงเป็นเสมือนแผนที่ชีวิตที่สามารถบอก 

ได้ถึงกรรมดีกรรมชั่วในอดีตชาติ  ซึ่งส่งผลให้มาเจอะเจอกับ 

เหตุการณ์เรื่องราวต่าง  ๆ ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ตามกรรมเวรที่ส่งผล  

ชีวิตบางคนมีความสมบูรณ์ หล่อ สวย รวย เก่ง ขณะที่บางคน 

ชีวิตไม่เคยสมบูรณ์ อัปลักษณ์ ยากจน หัวทึบ ขาดปัญญา  

ความเข้าใจในพื้นดวงของเรานี้เองสามารถใช้เป็นแนวทางในการ 

ดำเนินชีวิต ไม่ให้ประมาท ไม่ให้ทำผิด และสามารถรับมือกับ 

ปัญหาที่เข้ามาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

จากประสบการณ์การใช้เลข  ๗  ตัว ๙  ฐาน๑  ในการอ่าน 

ดวง ยืนยันได้ว่าวันเดือนปีเกิดของคนเรานั้นเปรียบได้กับแผนที่ 

กรรมเก่า ซึ่งสามารถอ่านบุญบาปที่เราเคยกระทำมาได้จริง ๆ

๑ หลักโหราศาสตร์เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน เป็นตำราที่ถ่ายทอดกันมาแต่โบราณ ใช้หลักการ 
สังเกตและจดบันทึกดวงดาวที่ปรากฏในฤกษ์เกิด และผลกระทบที่มีต่อเจ้าชะตา ยิ่งไปกว่านั้น 
ยังสามารถอ่านกรรมเก่าและทำนายอนาคตได้ ซึ่งตัวเลขต่าง ๆ  ที่ปรากฏแต่ละฐาน คือตัวแทน 
ดวงดาวต่าง ๆ ในการทำนายนั่นเอง 
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หากในอดีต ทำบุญรักษาศีลมาไม่บกพร่อง แรงบุญจะหนุนนำ 

ให้เกิดในวัน เดือน ปีที่มีดาวศุภฤกษ์หรือดาวที่ให้คุณกับเจ้าของ 

วันเกิด ชีวิตของผู้นั้นจะพบกับความสุข ความราบรื่นในชีวิต

หากในอดตีบกพรอ่งในการรกัษาศลี ทำบาปเสยีเปน็สว่นใหญ ่ 

แรงบาปจะส่งให้มาเกิดในวัน เดือน ปีที่สอดคล้องกับการโคจร 

ของดาวบาปพระเคราะห์ ซึ่งดาวในกลุ่มนี้จะส่งผลร้ายต่อเจ้าชะตา  

ทำให้ชีวิตไม่ราบรื่น พบความทุกข์ยาก 

ขณะที่ผู้ที่ทำบุญและบาปคละเคล้ากันมา บุญและบาปก็จะ 

คัดสรรให้เกิดในวัน เดือน ปี ที่มีทั้งดาวศุภฤกษ์และดาวบาป 

พระเคราะห์ ชีวิตจะได้รับผลกระทบจากดวงดาวทั้งสองประเภทคือ  

ไม่ดีมากและไม่ถึงกับเลวร้าย

นอกจากนี้ตัวเลขที่ปรากฏในพื้นดวงยังสามารถอ่านได้ว่า 

บุคคลนั้นเคยทำผิดศีลข้อใดมาบ้าง เพราะตัวเลขที่เป็นตัวแทนของ 

ดวงบาปพระเคราะหจ์ะตกอยูใ่นชอ่งไมด่ ี ทีจ่ะสง่ผลรา้ยตอ่เจา้ชะตา  

เช่น

ถา้เคยผดิศลีขอ้ ๑ ทำบาปดว้ยการฆา่สตัวต์ดัชวีติ คำนวณ 

ตัวเลขออกมาแล้วจะพบเรื่องความเจ็บป่วย หรือบุคคลนั้นจะเป็น 

คนขี้โรค ในขณะที่บางคนมีดาวสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะ 

อดีตชอบสละแรงกายเป็นทาน  ส่งผลให้มีร่างกายแข็งแรง  

ไม่เจ็บป่วยง่าย 

ถ้าเคยผิดศีลข้อ  ๒ ทำบาปเรื่องการลักขโมย  ผิดต่อ 

ทรัพย์สินผู้อื่น ตัวเลขเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติจะชนกับดาวเคราะห์ร้าย  
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ความรุนแรงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการกระทำที่ เคยทำมา  

ซึ่งในรหัสดวงจะบอกถึงความหนักเบาเอาไว้ หรืออาจเป็นคนที่ 

ทำบุญเกินตัว  ทำมากเสียจนตัวเองและครอบครัวเดือดร้อน  

แต่ถ้าดาวทรัพย์สินดีมาก ทำนายได้ว่าในอดีตเป็นคนที่มีนิสัย 

ชอบให้ทานด้วยทรัพย์นั่นเอง 

ถ้าเคยผิดศีลข้อ  ๓ ประพฤติผิดในกาม ดวงความรัก  

การแต่งงาน ครอบครัว และบุตรจะชนกับดาวเคราะห์ร้าย ส่งผล 

ให้ชีวิตรักไม่สมหวัง โดนหลอกให้เสียใจ หรือมีชีวิตครอบครัว 

ที่ไม่มีความสุข

ถ้าเคยผิดศีลข้อ  ๔ ทำบาปเรื่องคำพูด ตัวเลขเกี่ยวกับ 

คำพูดจะชนกับดาวเคราะห์ร้าย ตัวเลขเกี่ยวกับสังคม ญาติ สามี  

ลูก พ่อ แม่ ชนดาวเคราะห์ร้าย เกิดจากการชอบพูดจาส่อเสียด  

กระทบกระทั่ง หรือนินทาคนอื่น ชาตินี้เกิดมาจึงเป็นคนขี้น้อยใจ  

ชอบเก็บคำพูดคนอื่นมาคิดให้เป็นทุกข์เสมอ และหากเป็นคน 

พูดเพ้อเจ้อ จิตใจจะฟุ้งซ่าน ไม่สงบ ทำสมาธิได้ยาก

ถ้าเคยผิดศีลข้อ  ๕ ตัวเลขเกี่ยวกับร่างกาย สติปัญญา  

ความฉลาดจะชนกับดาวเคราะห์ ตัวเลขจะคล้ายกับการทำผิดศีล 

ข้อ ๑ คนที่ทำผิดรุนแรง ตัวเลขเกี่ยวกับธรรมะจะชนดาวเคราะห์  

มีดวงต่อต้านศาสนา ไม่นับถือศรัทธาในศาสนา ชอบวิจารณ์พระ 

หรือคำสอนด้วยถ้อยคำรุนแรง หากในอดีตเป็นคนชอบดื่มเหล้า 

หรือค้ายาเสพติด  ชาตินี้มักวนเวียนในสังคมที่ ไม่ดี  มักเจอ 

คนรอบข้างที่ทำให้ตัวเองตกต่ำ การผิดศีลห้าอย่างรุนแรงจะทำให้ 

มีปัญหาเรื่องสมอง สมองเสื่อม ความจำสั้น สติปัญญาในการ 
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ดังนั้น โหราศาสตร์จึงเป็นเสมือน
แผนที่ชีวิตที่สามารถบอกได้ถึง
กรรมดีกรรมชั่วในอดีตชาติ

เรียนหนังสือหรือการรับรู้จะช้ากว่าคนอื่น หรือบางรายอาจพิการ 

ทางสมอง

ในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่ทำผิดศีลข้อ ๕ จะมีตัวเลขที่แสดง 

ให้เห็นว่าเป็นคนมีธรรมะ มีจิตปรารถนานิพพาน หรือมีดวงเผยแผ่ 

ธรรมะอยู่ด้วย หรือบางคนฉลาดกว่าคนทั่วไป หรือเป็นอัจฉริยะ 

ในด้านต่าง  ๆ เหตุเพราะเคยเป็นคนที่ชอบให้ปัญญาเป็นทาน  

ไม่หวงความรู้ ไม่กลัวคนอื่นจะรู้มากกว่าตัวเอง ไม่อิจฉาริษยา 

ผู้อื่นที่รู้มากกว่าตนเอง ยิ่งถ้าสอนให้คนได้ประโยชน์เพราะความรู้ 

ด้านนั้นจะยิ่งทำให้เกิดมาเป็นอัจฉริยะด้านที่เคยสอน

นอกจากจะดูว่าในอดีตเคยผิดศีลข้อใดมาบ้าง หลักเลข  

๗ ตัว ๙ ฐานยังสามารถบอกได้ว่าช่วงอายุในแต่ละปีจะมีบุญหรือ 

บาปอะไรที่ให้ผล ซึ่งการรู้ล่วงหน้าจะช่วยป้องกันเหตุการณ์เลวร้าย 

ทีจ่ะเกดิกบัชวีติได ้ ทัง้นีต้ามทีไ่ดก้ลา่วในขา้งตน้วา่ ตวัเลขทีป่รากฏ 

ในดวงเป็นเหมือนแผนที่กรรมเก่า ดังนั้น ผู้อ่านดวงหรือผู้ทำนาย 

จึงต้องมีความชำนาญและอ่านได้ถูกต้อง ซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับ 

ประสบการณ์และความเข้าใจของหมอดูแต่ละท่าน 
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หมอดูแต่ละคนก็อาจทำนายดวงแตกต่างกันไป หรือแม้แต่ 

ทำนายมาในทิศทางเดียวกัน แต่อาจให้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ 

แตกต่างกัน ซึ่งคำแนะนำหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาจัดว่าเป็น 

ส่วนสำคัญที่จะทำให้คนมองโหราศาสตร์ว่าเป็นเรื่องน่าเชื่อถือ 

หรือเป็นเรื่องงมงายก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าคำแนะนำนั้นใช้หลักทาง 

พุทธศาสนามาช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ 

แนะนำแนวทางแก้ไขที่ผิดเพี้ยน  บิดเบี้ยว  แปลกประหลาด 

จนไม่น่าเชื่อถือ ฉะนั้น คนที่ดูดวงต้องใช้วิจารณญาณในการฟัง 

คำแนะนำ เพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อนักต้มตุ๋นหรือถูกหลอกลวงให้เสียเงิน 

ทำพิธีกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์

 ทั้งนี้ การอ่านกรรมเก่าในดวงชะตาจะต้องใช้หลักอื่น 

พจิารณาดว้ย ไมส่ามารถยดึเพยีงหลกัเลข ๗ ตวั ๙ ฐาน พรีจ์ะใช้ 

หลักการดูโหวงเฮ้ง ลักษณะท่าทาง บุคลิกโดยรวมของคนนั้น  ๆ  

ประกอบ รวมไปถึงใช้จิตสัมผัสเพื่อดูถึงการกระทำของคนนั้น  ๆ  

ในปัจจุบัน เพราะคนที่เกิดในวันเดือนปีเดียวกัน ชะตาชีวิตก็ไม่ได้ 

เหมือนกันหมดทุกคน แม้กระทั่งแฝดที่มีหน้าตาเหมือนกันจนแทบ 

แยกไมอ่อก มฐีานดวงตวัเลขเหมอืนกนั แตก่ย็งัมชีวีติทีแ่ตกตา่งกนั  

คนหนึ่งอาจประสบความสำเร็จในชีวิต แต่อีกคนกลับตรงกันข้าม  

นั่นเป็นเพราะรายละเอียดของกรรมเก่าและการกระทำในปัจจุบัน 

ส่งผลต่างกันออกไป

นั่นหมายความว่า ถึงแม้ว่ากรรมในอดีตจะเป็นผู้กำหนด 

ดวงชะตา แตค่วามเปน็จรงิดวงยงัสามารถเปลีย่นแปลงไดเ้สมอดว้ย 

การกระทำในปัจจุบันที่ไม่ทำผิดซ้ำเดิมหรือไม่ประมาทในชีวิตนั่นเอง
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“โหราศาสตร์”  จะช่วยให้มนุษย์อ่านกรรมที่ตัวเองเคยกระทำ 

มาก่อนผ่านดาวที่ปรากฏในพื้นดวง เพื่อจะได้เข้าใจว่าทำไมชะตา 

ชีวิตตนเองถึงเจอเรื่องแบบนี้ เมื่อรู้แล้วก็จะเข้าใจว่าเราเองเคย 

ทำกรรมประเภทเดียวกันนี้กับผู้อื่นมาก่อน เราจึงควรอโหสิกรรม 

ให้กับคนที่กระทำกับเราในชาตินี้ และนำผลจากการอ่านดวงดาว 

ในพื้นดวงไปเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อให้ไม่เผลอไปสร้างกรรมใหม่ซ้ำ 

ลงไปอีก

การจะมีชีวิตเหนือดวงได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการรักษาศีลห้า 

ให้ได้ทีละข้อ จะได้ไม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีก แล้วเคราะห์ร้าย 

จะส่งผลได้ไม่เต็มที่ เมื่อรู้ว่าตัวเราบกพร่องในศีลข้อไหน ให้รีบ 

รักษาข้อศีลนั้นให้บริบูรณ์ ชีวิตข้างหน้าจะได้มีผลของกรรมดี 

มาช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น



คลุมถุงชน



ครั้งหนึ่งมี โอกาสดูดวงให้ผู้หญิงคนหนึ่ง 
ซึ่งดวงมีวิบากเรื่องความรักรุนแรง ชีวิต 
จะต้องทุกข์หนักเหมือนตกนรกทั้งเป็น เธอ 
เล่าว่าถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับผู้ชาย 
ที่ ไม่ ได้รัก  แต่พ่อแม่ เห็นว่ าสมควรแต่ง 
เพราะจะได้เป็นหน้าเป็นตาของครอบครัว  
เธอไม่อยากแต่ง  แต่ทนแรงกดดันจาก 
พ่อแม่ไม่ได้จริงๆ
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หลังจากแต่งงาน  เธอทุกข์มากกับการทำหน้าที่ภรรยา  

เนื่องจากไม่ได้รักอีกฝ่ายเลย จึงรู้สึกเหมือนถูกข่มขืนใจทุกครั้ง 

เวลาที่มีอะไรกัน พอบอกแม่ว่าอยากจะเลิกก็ต้องทะเลาะกับแม่อีก  

ทำให้เธอน้อยเนื้อต่ำใจ คิดว่าแม่ไม่รัก แม่ไม่เข้าใจความทุกข์ 

ของเธอเลย ความกดดันในใจทำให้เธออึดอัดจนคิดหาทางออก 

ด้วยการฆ่าตัวตายเพื่อหนีให้พ้นไปจากความทุกข์นี ้

ในดวงของเธอบ่งบอกว่าเคยทำบาปเรื่องชีวิตคู่มารุนแรงจริง ๆ  

คนที่ดวงความรักมรณะ ส่วนใหญ่จะทำบาปเกี่ยวกับความรักมา 

หนักหน่วง ประเภทที่ทำให้อีกฝ่ายทรมานปางตายมาก่อน อีกทั้ง 

เธอยังเคยเป็นคนเอาแต่ใจกับคนในบ้าน กับญาติพี่น้อง และ 

บังคับลูกให้ทำตามใจเธอ

ตอนนั้นพีร์เห็นว่าจิตเธอมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง 

ที่ดีได้ และมองเห็นว่าอีกประมาณห้าปีจิตของเธอจะเปลี่ยนเป็น 

คนละคน และไม่ต้องทนใช้กรรมให้ทุกข์ทรมานขนาดนี้ วันนั้น 

จงึบอกใหเ้ธอเขา้ใจกรรมของตวัเองและแนะนำใหอ้า่นหนงัสอืธรรมะ  

ฟังเทศน์ฟังธรรมจากอินเทอร์เน็ต สวดมนต์ ไปวัด ถือศีลแปด 

เนือง ๆ ทำสังฆทานและใส่บาตรเป็นประจำ ทุกอย่างนี้ให้ทำด้วย 

ความคิดของตัวเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาชวน 

ความทุกข์ทรมานที่ เธอเป็นอยู่นี้ ไม่สามารถหลุดพ้นได้ 

อย่างรวดเร็ว เธอต้องทำตามคำแนะนำทุกอย่างไปเรื่อย  ๆ ขอให้ 

อดทนทำซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง ตอนนั้นเธอเหมือนไม่ค่อยเชื่อว่าจะมี 

หนทางไหนที่จะพ้นออกจากความทุกข์นี้ได้ จึงย้ำกับเธอว่าอย่างไร 

ก็ต้องทำให้ได้อย่างต่อเนื่อง ทำเรื่อย  ๆ  จนรู้สึกว่าทุกข์ลดน้อยลง  
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ซึ่งเธอก็รับปากว่าจะไปทำดู

จากวันนั้น เวลาผ่านไปประมาณห้าปี เธอได้กลับมาอีกครั้ง 

เพื่อถามเรื่องอาชีพการงาน คราวนี้ดูจิตใจเธอโล่งโปร่งเบาสบาย  

มีความสุขมากขึ้น จิตไม่อึดอัด ไม่ต้องทุกข์ทรมานเหมือนเดิม 

อีกแล้ว เธอชนะกรรมเรื่องความรักได้จริง  ๆ และยังใช้ชีวิตอยู่กับ 

สามี แต่จิตใจไม่เกลียดชังเหมือนที่เคยเป็น มีแต่ความเมตตา  

เข้าใจ และอยู่แบบเป็นเพื่อนกันได้ ส่วนเรื่องแม่ เธอเข้าใจแม่ 

มากขึ้น ไม่เพ่งโทษหรือน้อยเนื้อต่ำใจอะไรอีกแล้ว จิตใจที่มีธรรมะ 

เป็นที่พึ่งทางใจอย่างมั่นคง ทำให้การเพ่งโทษคนอื่นลดน้อยลง  

และยอมรับในกรรมของตัวเอง 

การเข้าใจธรรมะจะทำให้เข้าใจที่มาที่ไปของชีวิตซึ่งเกี่ยวเนื่อง 

กับกรรมที่เคยทำมา เข้าใจเหตุที่ส่งผลทำให้ชีวิตเราต้องรับวิบาก- 

กรรมทีเ่คยกระทำไวก้บัผูอ้ืน่ จงึไมเ่พง่โทษคนอืน่วา่เขาทำไมด่กีบัเรา  

ทำให้เราทุกข์ จะมีแต่ความเข้าใจและเห็นใจ จิตที่มีความสุข 

จากบุญหรือฝึกเจริญสติที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องจะทำให้ความยึดมั่น 

ถือมั่นในตัวเองลดน้อยลง ความทุกข์ก็จะน้อยลงไปด้วย 

หลายคนทีก่ำลงัเผชญิความทกุขจ์ากกรรมเกา่กอ็ยา่เพิง่ทอ้แท ้

อ่อนแอไปตามวิบากกรรมนะคะ ให้ลองหันมาศึกษาพุทธศาสนา 

เป็นยารักษาใจ สิ่งสำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องในการลงมือทำทาน  

รักษาศีลและเจริญภาวนาค่ะ อย่าท้อที่จะทำความดี แล้วความดี 

จะกลับมารักษาเรา



รักลูกลำเอียง



พี่คนหนึ่งพาเพื่อนมาดูดวง  ตัวเธอเอง 
ค่อนข้างมีความสุขดีเพราะขยันทำบุญ และ 
สนใจศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรม แต่เพื่อน 
ของเธอไม่ค่อยสนใจเรื่องเหล่านี้ เวลาไป 
ทำบุญเหมือนถูกบังคับ เพื่อนคนนี้ไม่มีจิตใจ 
ที่จะริ เริ่มทำบุญด้วยตัวเอง  เพราะชีวิต 
ไม่ค่อยลำบาก และที่บ้านค่อนข้างมีฐานะ  
ไม่ต้องทำงานก็อยู่ ได้สบายๆ แต่ค่อนข้าง 
ขาดความรักเนื่องจากสามีนอกใจ ปล่อยให้ 
เธอต้องเลี้ยงลูกชายกับลูกสาวเอง
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เมื่อมีกรรมเรื่องความรัก ความเหงา ความเศร้า ความ 

ว้าเหว่ ทำให้ผู้เป็นแม่พลาดทำกรรมกับลูกของเธอโดยไม่รู้ตัว เธอ 

เข้ากับลูกผู้ชายได้ดีมาก แต่ไม่ถูกชะตากับลูกผู้หญิงเลย เธอจึง 

ไม่เอาใจใส่ลูกสาว ซึ่งเป็นการผลักไสลูกให้ห่างเหินกับแม่ ทั้ง 

พูดจาไม่ดี ทั้งแสดงพฤติกรรมชัดเจนว่าไม่เอาลูกสาว จนทำให้ลูก 

รู้สึกได้ว่าแม่ไม่รัก รักแต่พี่ชายคนเดียว 

เธอบอกว่าอยู่กับลูกชายแล้วมีความสุขมาก ผิดกับลูกสาว 

ที่มักทะเลาะเพราะมีข้อขัดแย้งให้เถียงกันตลอดเวลา พอขอดวง 

ลูกสาวมาคำนวณดูก็พบว่า ดวงของลูกสาวเธอนั้นชนดาวเคราะห์ 

ร้าย เป็นอริกับแม่ คือจะมีความเห็นไม่ตรงกับแม่ มีเหตุการณ์ 

ที่ทำให้ทะเลาะกันตลอด ความรู้สึกที่ว่าแม่ไม่รักนั้นก็เป็นวิบาก 

ที่น้องเขาทำมา ด้วยอดีตเคยเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยความลำเอียง 

มาก่อน ทำให้ลูก (ในอดีตชาติ) เกิดความช้ำใจ ผลของกรรมนั้น 

จึงทำให้ต้องเกิดในบ้านที่แม่ต้องทำให้เธอเจ็บปวดใจ ทรมานใจ 

ที่ต้องเห็นแม่แสดงพฤติกรรมว่ารักลูกลำเอียง

ทั้ง  ๆ  ที่ลูกสาวเป็นคนน่ารักมากเลยนะ ค่อนข้างเป็นเด็กดี  

ตัง้ใจเรยีน ฉลาด ขยนั มจีติใจเขม้แขง็ ดแูลพอ่แมย่ามแกเ่ฒา่ได้  

น่าเสียดายที่ทุกวันนี้แม่ลูกมีปัญหาจนไม่หันหน้ามาคุยกัน ที่เป็น 

แบบนี้ส่วนหนึ่งเพราะความที่แม่กับลูกสาวเป็นผู้หญิงเหมือนกัน  

ซึง่เพศหญงิจะมสีภาวะแปรปรวนเปลีย่นแปลงงา่ย เพราะมลีกัษณะ 

เป็นธาตุลมกับธาตุน้ำอยู่เยอะ ส่วนเพศชายจะมีสภาวะที่เป็นเหตุ 

และผลมากกว่า เพราะมีลักษณะเป็นธาตุไฟกับธาตุดิน ดังนั้น 

เมื่อจิตใจของผู้เป็นแม่ขาดความอบอุ่นจากสามี ทำให้เธอรู้สึกว่า 
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ลูกชายเป็นผู้มาเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปในชีวิต ทำให้ชีวิตเธอมีความสุข 

และอบอุน่ใจ แมว้า่ผูเ้ปน็พอ่หรอืแมจ่ะมปีมในใจแคไ่หนกต็าม หรอื 

มีเหตุผลใดที่ทำให้รักลูกไม่เท่ากัน แต่ก็ไม่ควรแสดงออกให้ลูกรู้สึก 

การที่เราปฏิเสธ แบ่งแยก หรือผลักไสไล่ส่งลูกคนใดคนหนึ่ง 

ให้ห่างออกไปนั้นเป็นการสร้างกรรมใหม่เพิ่มขึ้น พอไปเกิดในชาติ 

ใหม่ก็ต้องเจอพ่อแม่ที่ทำแบบนี้กับตัวเองอีก เกิดความเจ็บปวดใจ  

ทรมานใจเหมือนที่เราเคยทำไว้นั่นแหละ คนเป็นแม่ไม่ควรเลือกรัก 

ลูกคนนี้ ไม่รัก ไม่เอาลูกคนนั้น สิ่งที่ควรทำในตอนนี้คือ หยุด 

ทำกรรมกับลูกสาวได้แล้ว ควรเริ่มสร้างบารมีให้ใจตัวเองมีความสุข 

ด้วยบุญ เมื่อจิตใจของแม่มีความสุขก็จะเป็นแม่ที่ให้ความสุขกับลูก 

ได ้ แนะนำวา่ควรใหค้วามรกัลกู อาจจะดว้ยการกอด หรอืพดูจาด ีๆ  

แต่ผู้เป็นแม่ปฏิเสธเสียงแข็งว่า “ไม่ได้ พี่ทำไม่ได้จริง  ๆ พี่คิดว่า 

ทำไมเขาไมอ่ยูก่บัพอ่เขา พีไ่มอ่ยากไดเ้ขามา เพราะมนัทำใหพ้ีท่กุข”์

 จติใจทีห่าความสขุจากตวัเองไมไ่ด ้ ทำใหต้อ้งพึง่พาความสขุ 

จากลกูชาย แตถ่า้วนัหนึง่ลกูชายตอ้งแตง่งานไปกจ็ะมปีญัหาระหวา่ง 

แม่สามีกับลูกสะใภ้ตามมาอีก เพราะแม่จะเรียกร้องความรักจาก 

ลูกชาย 

เพราะฉะนั้นให้หัดทำบุญเองโดยไม่รอให้เพื่อนมาชวน และ 

คิดทำด้วยตัวเองทุกอาทิตย์ ทั้งจัดของเตรียมของเอง ซื้อของเอง  

ไมต่อ้งถามความเหน็จากใคร เมือ่ทำแลว้ใหอ้ธษิฐานดว้ยวา่ “ขอให ้

อานิสงส์ของการที่ได้มาทำบุญด้วยตัวเองในครั้งนี้ เป็นผลให้จิตใจ 

มีความสุขจากตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครเถิด”



วิบากเรื่องงาน
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ครั้งหนึ่งเคยเจอลูกค้าที่กำลังใช้กรรมเก่า 
ด้วยความทุกข์ ใจ เธอมีวิบากติดตัวที่เห็น 
ได้ชัดคือ เธอเป็นคนมีนิสัยเข้าสังคมยาก  
ชอบเผลอนินทาคนอื่น เก็บความลับไม่ ได้  
อึดอัดใจเรื่องใดก็ชอบไปเล่าให้คนอื่นฟัง  
อีกทั้งมีกรรมเรื่องสังคมวินาศ จึงมักมีวิบาก 
เรื่องเพื่อน เวลาโกรธเกลียดใครมักจะมี 
แรงอาฆาตพยาบาทที่พุ่งออกมาจนสัมผัสได้ 
ประกอบกับใจที่ร้อนและคำพูดที่แรง กิริยา 
ท่าทางที่แสดงออกจริงจังมักทำให้คู่กรณี 
ไม่พอใจขั้นรุนแรง
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ความที่เธอเป็นคนหน้าตาดีมาก ใครเห็นก็ชมว่าสวย ความ 

สวยนี้เองทำให้คนอิจฉาไปจนถึงหมั่นไส ้ ไม่ชอบจริตความเป็นหญิง 

ของเธอ ทำให้สมัยมัธยมเธอโดนกลั่นแกล้งจนเป็นเรื่องเป็นราว 

บ่อยครั้ง พีร์เคยแนะนำให้อ่านหนังสือธรรมะและฟังธรรม แต่ 

เธอชอบทำบุญมากกว่า ไม่ค่อยมุ่งเน้นพัฒนาจิตใจควบคู่ไปด้วย  

ทำบุญอย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่ดี แต่มันไม่ทำให้ใจพ้นทุกข์เท่าไร  

ใจที่ทุกข์ ใจที่ทรมาน จะหายได้ด้วยการฝึกวิปัสสนา ที่ผ่านมา 

เธอคงทุกข์ยังไม่พอเลยไม่ได้สนใจคำแนะนำ แต่ครั้งนี้เธอกำลัง 

เผชิญทุกข์ที่ยิ่งใหญ่

เธอกำลังช็อกกับสถานการณ์ที่เธอถูกไล่ออกจากงาน เรื่อง 

มีอยู่ว่า เมื่อคืนเธอจับได้ว่าคนในที่ทำงานกลุ่มหนึ่งขโมยของไปขาย  

เธอบอกเรือ่งนีก้บัเจา้นายผูห้ญงิ แตส่ดุทา้ยเจา้นายผูช้ายกลบัไลเ่ธอ 

ออกจากงานเสียเอง เธองงวา่ทำในสิง่ทีถ่กูตอ้งแลว้ทำไมถงึไดร้บัผล 

เช่นนี ้

เจ้านายผู้หญิงรับเธอเข้าทำงานก็เพราะบริษัทมีปัญหาเรื่อง 

การขโมยของออกไปขาย ถึงได้จ้างเธอมาเพื่อช่วยตรวจตราเรื่องนี้  

แต่อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่เจ้านายผู้ชาย เขาเลือกคนกลุ่มใหญ่ไว้ 

ทำงานต่อเพราะบริษัทต้องพึ่งพาการทำงานของคนกลุ่มนี้เป็นหลัก  

บริษัทถึงจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงแก้ปัญหาด้วยการไล่เธอออก 

แทน จะไดจ้บปญัหาความวุน่วายในการทำงานทีเ่ธอกป็รบัตวัเขา้กบั 

เพื่อนร่วมงานกลุ่มนี้ไม่ได้เลย อีกทั้งเธอพลาดที่นำปัญหาของ 

บริษัทไปบอกให้คนนอกรับรู้และคนคนนั้นก็เป็นเพื่อนกับเจ้านาย 

เสียอีก ทำให้เจ้านายรู้เรื่องที่เธอไปพูดต่อ เธอออกจากงานมา 
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หลายที่ ซึ่งทุกที่มีแต่ปัญหาเรื่องคนทั้งนั้น แต่ปัญหานี้ร้ายแรง 

ที่สุดที่เธอเคยเจอมา

เธอเล่าให้ฟังว่าที่นี่ เจ้านายจะชอบแต่คนประจบที่ไม่ค่อย 

ทำงาน ส่วนคนทำงานดี ๆ นายมักไม่เห็นค่าและถูกไล่ออกในที่สุด  

พอเอาดวงเจ้านายมาดู เจ้านายทั้งสองคนมีกรรมเรื่องเงินมรณะ  

จึงมักถูกโกงหรือมีคนทำให้เสียหาย ซึ่งเป็นวิบากของเขาเอง  

ความคิดของเจ้าของธุรกิจกับความคิดของพนักงานอาจจะมอง 

คนละมมุ เจา้ของอาจจะรูส้กึวา่เรือ่งขโมยแคน่ีเ้ลก็นอ้ย เลยพยายาม 

ปิดหูปิดตาเพราะต้องอาศัยลูกน้องพวกนี้เป็นกำลังหลัก ขอแค่ 

ขบัเคลือ่นงานตอ่ไปได้ ไมส่ะดดุกพ็อใจแลว้ สว่นคนไหนดมูปีญัหา 

ต่อสังคมส่วนรวม เขาจึงเลือกที่จะตัดทิ้งไป

จึงเล่าเรื่องหนึ่งคล้าย ๆ กันให้เธอฟังว่า เคยเจอเรื่องราวของ 

พนักงานสองคนที่จับได้ว่าผู้จัดการบริษัทโกง เลยส่งเรื่องไปที่ 

สำนักงานใหญ่ สุดท้ายบริษัทเลือกให้พนักงานสองคนนี้ออกจาก 

งานแทน เพราะบริษัทมองว่าผู้จัดการสร้างรายได้ยอดขายต่อเดือน 

เป็นที่น่าพอใจ เงินที่โกงไปถือว่าเสียหายเพียงเล็กน้อย ส่วน 

การไม่พูดนินทาหรือวิจารณ์ใคร 
ในที่ทำงานจะเป็นการดีที่สุด 
เพราะเราจะอยู่แบบปลอดภัย
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พนักงานสองคนหาใหม่ได ้ บริษัทไม่เดือดร้อน 

อย่างไรเธอก็ต้องใช้กรรมเรื่องคน หนีไม่พ้น การที่เธอถูก 

ไล่ออกเพราะจับได้ว่าคนอื่นโกง ไม่ใช่ถูกไล่ออกเพราะเธอโกง  

แต่ที่สำคัญไม่ควรเอาเรื่องราวในบริษัทไปพูดให้คนอื่นฟัง เราจะ 

ไว้ใจใครได้จริงสักแค่ไหน จึงแนะนำให้เธอไปทำธุรกิจส่วนตัวที่เธอ 

ได้เริ่มไว้ระดับหนึ่งแล้ว ให้เดินหน้าทำของตัวเองดีที่สุด เริ่มต้น 

ชีวิตใหม่ด้วยการให้อภัยคนที่เรารู้สึกเกลียด ชีวิตจะได้มีความสุข  

ไม่ผูกพยาบาทให้ต้องขุ่นแค้นในใจ ใจที่พยาบาทจะทำให้จิตมืด  

และมักดึงดูดเรื่องไม่ดีเข้าตัว บางทีก็ปิดบังความโชคดีลาภลอย 

ทั้งหลายไว้ แนะนำให้แผ่เมตตาให้คนที่เราเกลียดเรื่อย ๆ จะช่วยให้ 

อภัยได้ง่ายขึ้น

การไม่พูดนินทาหรือวิจารณ์ใครในที่ทำงานจะเป็นการดีที่สุด  

เพราะเราจะอยูแ่บบปลอดภยั ไมต่อ้งระแวงวา่คำพดูจะยอ้นกลบัมา 

ทำร้ายเราในภายหน้า ใครที่มีกรรมเรื่องคน ถ้าไม่ระวังคำพูด 

มักจะเดือดร้อนได้ง่ายมาก ดังนั้นจึงควรคิดก่อนพูด

เคสนี้เจ้านายกับลูกน้องกลุ่มนี้อาจเกื้อกูลกันมาจากอดีต  

ชาตินี้ถึงทำผิดอย่างไร เจ้านายก็อภัยได้ง่าย แต่กับบางคนที่ 

ทำไม่ดีต่อกันมา หรือเป็นศัตรูเก่ากันมาแต่อดีต ต่อให้ชาตินี้ทำดี 

แค่ไหน อีกฝ่ายก็ไม่ปลื้ม เพราะแค่เห็นหน้าก็เกลียดกันได้แล้ว 

โดยไม่ต้องมีเหตุผล

ในสังคมที่ทำงานมีการแข่งขันกันมากขึ้น คนทำผิดต่อผู้อื่น 

ได้ง่ายโดยไม่รู้สึกผิด ทั้งแทงข้างหลัง ทั้งเหยียบคนอื่นเพื่อไต่ไปสู่ 
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จุดสูงสุดโดยไม่สนใจว่าจะได้ตำแหน่งมาแบบไหน ในพระไตรปิฎก 

ฉบับประชาชนกล่าวไว้ว่า เวลาใกล้สิ้นพุทธกาล คนดีจะไปอยู่ป่า  

คนไมด่ผีดิศลีผดิธรรมจะครองเมอืง ดงันัน้ทำบญุอยา่งเดยีวคงไมพ่อ 

ให้เราพ้นทุกข์ทางใจได้ ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ 

เพือ่ใหพ้น้จากทกุขท์ีแ่ทจ้รงิ เราเกดิมาเปน็ชาวพทุธ ลองศกึษากนัด ู 

จะได้ช่วยเราในยามที่ภัยมาถึงตัว


