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คําถาม 8: ดิฉันเห็นอาจารยวิจารณดวงคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและทักษิณ ชินวัตรอยูบอยๆ อยากเรียนถามในฐานะ
พันธมิตรวาเคยผูกดวงคุณสนธิ ลิ้มทองกุลหรือปลาวคะ? ถาเคย คุณสนธิมีเกณฑจะเปนนายกหรือปลาวคะ (เพ็ญ
จันทร/มหาวิทยาลัยมหิดล)
คําตอบ: ผมไมเคยรูจักคุณสนธิเปนสวนตัว เคยแตฟงปราศรัยเหมือนพันธมิตรทั่วไป เอาคราวๆ หยาบๆนะครับ
โดยพื้นดวงคุณสนธิ ลิ้มทองกุลเดิม ลัคนาสถิตยราศีเมษ มีดาวเกตุกุมลัคนา อาทิตยเปนนิจกุมพุธซึ่งเปนดาวคู
วิชาการที่ราศีตุลยเล็งลัคนา จันทรอยูภพปุตตะที่ราศีสิงห เสารเปนประกุมอังคารซึ่งเปนนิจที่ราศีกรกฎ มฤตยูโยค
ลัคนาที่ราศีเมถุน ศุกรเปนประกุมพฤหัสบดีซึ่งตกตําแหนงมหาจักรทวาอยูเรือนมรณะที่ราศีพิจิก ราหูอยูเรือนกุฏม
พะเปนศูนยพาหะลัคนา โดยมีอาทิตยซึ่งสถิตตําแหนงนิจเปนตนุเศษ และมีอังคารคูศัตรูดาวอาทิตยซึ่งอยูตําแหนง
นิจเปนตนุลัคน ดูดวงโดยทั่วไปสิครับ:-

โดยนิสัยใจคอ คุณสนธิจัดเปนคนประเภทดันทุรังมากและใจรอน หยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง ถาอยากทําอะไรหรือคิดทํา
อะไร ใครก็ฉุดไมอยู ยิ่งเวลาโกรธมาเหมือนพายุบุแคม ราหูเปนกาลกิณีอยูเรือนกุฎมพะแปลวาขาดวินัยในการ
จัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ พอใจอะไรจะทุมซื้อหรือทุมจาง ทําไดเต็มที่ แตโชคดีที่ดาวพฤหัสบดีอยูตําแหนงมหาจักรที่
ราศีพิจิก ดาวพฤหัสบดีนี้ตกเรือนมรณะและมาจากเรือนวินาศลัคนา ดังนั้น ก็เทากับลบกับลบไดเปนบวก ดาว
พฤหัสบดีซึ่งอยูตําแหนงเปนมหาจักรจึงฟน ฉะนั้น คุณสนธิจึงกลาเอาทรัพยสินมาทุมสูกับระบอบทักษิณเพราะ
อิทธิพลดาวพฤหัสบดีที่ฟนนี้เอง

คนมีดาวอาทิตยเปนนิจเปนนายกไมไดหรอกครับ งานที่เหมาะที่สุดก็คืองานพอคาหรือธุรกิจเอกชนที่ตัวเองทําขึ้นเสีย
มากกวา ในดวงจะเห็นวาราหูโยคหนาลัคนาและมีดาวพุธซึ่งเปนดาวสื่อสารเล็งลัคนากุมอาทิตยอยูดวย คนมีดวง
อยางนี้แปลวาจะปฏิวัติเรื่องการสื่อสารครับ ดังนั้น เอเอสทีวีจึงถือกําเนิดขึ้นมาและถือวาเปนสื่อที่ถูกคุณสนธิปฏิวัติ
ขึ้นมา จะเห็นวาทีวีชอง 3, 5, 7, 9, 11 หรือฟรีทีวียิ่งประชาชนดูยิ่งโงเขลาเบาปญญาลง เพราะคนบริหารไมได
พยายามสรางปญญาใหคน ไมไดพยายามตีแผวานักการเมืองทุจริตอยางไร ไมไดพยายามชี้นําวาวัฒนธรรมพุทธ
ที่ดีมีคุณคาควรเปนอยางไร ไมไดพยายามใชสื่อใหเกิดประโยชนในทางศีลธรรมอยางที่ควรจะเปน ไมไดใชสื่อที่มี
กระตุนใหคนรักชาติและหวงแหนแผนดินไทยที่บริเวณรอบเขาพระวิหาร ฯลฯ แมหนังสือพิมพทั้งไทยรัฐ เดลินิวส
ขาวสด มติชน มติชนสุดสัปดาห สยามรัฐ ฯลฯ เมื่อเทียบกับหนังสือพิมพเอเอสทีวีผูจัดการจึงเทียบกันไมไดเลย ซื้อ
ไปก็เทานั้นครับ ผมขอแนะนําใหเลิกซื้อครับ ผมเลิกซื้อมาสิบกวาปแลวครับ
ดวงคุณสนธิเปนดวงคนฉลาดทันคน เพราะ 1.พฤหัสบดีซึ่งตกตําแหนงมหาจักรฟน 2.พุธกุมอาทิตยคูวิชาการที่ราศี
ตุลย 3.ราหูตกตําแหนงนิจแต วาเปนกาลกิณีเปนศูนยพาหะนําลัคนา ผมสงสัยวา ในชีวิตสวนตัวคุณสนธิคงมี ที่
ปรึกษานอยเพราะฉลาดทันคนไปเสียทุกเรื่องจนไมจําตองมีใครใหปรึกษางายๆ คนจะเปนที่ปรึกษาใหคุณสนธิได
ตองมีไหวพริบปฏิภาณ รูในสิ่งที่คุณสนธิรูและรูดีในสิ่งที่คุณสนธิไมรู ตางจากดวงคุณอภิสิทธิ์นะครับ ดาวพฤหัสบดี
เปนราชเกณฑหรือราชาโชค แตวาดาวราหูตกตําแหนงวินาศลัคนา คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะจึงรูทันคนแตไมคอยมี
เหลี่ยม ใจไมถึงพอ ถาจะปราบคนชั่วตองใหคนอยางสนธิ ลิ้มทองกุลมาวางแผนจัดการ ตามปรกติราหูบงชี้วา
ฉลาดในลักษณะแกมโกง ทันเลหเหลี่ยมคน แตบังเอิญวาราหูคุณสนธิเปนนิจ พฤหัสบดีฟนและดาวเกตุซึ่งเปนดาว
ศาสนาและไสยศาสตรกุมลัคนา จึงเกลาความเปนกาลกิณีและเอาความฉลาดมาใชทางสรางสรรคได โบราณบอก
วาเกตุกุมลัคนาหมายถึงเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถาคุณสนธิปฏิบัติวิปสสนาเนืองๆ อานุภาพธรรมะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยอม
คุมครองทุกเมื่อ
ตอนนี้ คุณสนธิมีดาวบาปเคราะหบีบลัคนาทั้งซายขวา แตเปนการบีบหลวมๆ (โดยปรกติ พระเคราะหบีบลัคนาซายขวามักหมายถึงดาวเดิมบีบหนาหลังลัคนา) กลาวคือในชะตาเดิมมีดาวราหูนําหนาลัคนาอยูเรือนกุฎมพะและมีดาว
มฤตยูจรมาที่ราศีมีนซึ่งเปนเรือนวินาศลัคนแตโยคราหูซึ่งเปนศูนยพาหะนําหนาลัคนาและตรีโกณเสารและอังคารที่
ราศีกรกฎ สอนกันแตโบราณวา ‘ทายเหตุอาเพทใหทายมฤตยู’ เมื่อมฤตยูถึงราหูอยางนี้ อยางนอยก็ทําใหเจาตัวอึด
อัดกับสถานการณที่เปนอยู เชน มีเรื่องเขยาขวัญ มีเรื่องกลุมใจ มีเหตุใหตกใจหรือลอบประทุษราย มฤตยูจะอยู
ตําแหนงนี้ราว 7 ป กลาวคือจรเขาราศีมีนตั้งแต 22 มีนาคม 2552 และจะอยูแนบลัคนาไปถึง 6 มีนาคม 2559 กวา
จะจรออก คุณสนธิก็จะมีอายุปาเขาไป 68 ป และที่ตองระวังก็คือคุณสนธิจะเจอดาวเสารบีบตั้งแตอายุ 64 ปขึ้นไป
เสารจะยกเขาราศีตุลยเล็งลัคนาตั้งแต 7 ธันวาคม 2554 และจะอยูตําแหนงนี้ 2 ปครึ่ง แมจะมีดาวพฤหัสบดีจรไปทับ
ลัคนาดวยเปนบางชวง แตก็ระยะสั้น

วิธีแกไขที่ดีที่สุดซึ่งสามารถเตรียมการณไวลวงหนาก็คือหันไปปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเก็บตัวฝกวิปสสนา
มากยิ่งขึ้น จํากัดการเดินทางไปในที่เสี่ยงอันตรายลงเพราะดาวเสียในชะตาเดิมคือราหูซึ่งเปนศูนยพาหะนําลัคนา
ราหูหมายถึงโมหจริต ถาฝกวิปสสนาหรือใชชีวิตไปสนทนาและปฏิบัติธรรมกับพระปา โมหะจะเจือจางและลดลง
รวมทั้งจะเปดตาที่สาม (หมายถึงเขาใจธรรม) ไดเร็วขึ้นดวย เพราะวิปสสนา (ปญญา)กับโมหะเปนปฏิปกขตอกัน
ขณะเดียวกัน ดาวที่จะสงผลกระทบตอคุณสนธิในอีกสองปกวาขางหนาคือดาวเสาร โหรโบราณเตือนไววา ‘เสารทับ
ลัคนทับจันทรจะพลันราย เกิดวิบัติฉิบหายลูกเมียหนี’ เสารไมถึงกับทับลัคนแตจะจรมาเล็งลัคนา วิธีแกดาวเสารก็
คือฝกสมถะอยางใดอยางหนึ่งใหเปนนิสัยไวรับมือ โดยเฉพาะอาณาปานสติ ฝกใหเปนกิจวัตรนับแตบัดนี้แ ลว
อิทธิพลดาวเสารจะเจือจาง ทานเคยสงสัยมั้ยครับทําไมดาวเสารจึงทําใหคนสูญเสียอะไรไปมากมาย? ตําราโหร
บอกวาจะเสียกระทั่งคูครอง ตําแหนงหนาที่การงาน มิตรสหายหรือทรัพยสิน? คําตอบก็คือดาวเสารเปนดาวบาป
เคราะหที่โคจรชา สันสกฤตเรียกดาวเสารวาศนิ คัมภีรสันสกฤตอธิบายวา शनये बमित सः ศนเย กฺรมติ สะ (ดาว
ใดเคลื่อนไหวชา ดาวนั้นเรียกชื่อวาศนิ)
เมื่อดาวเสารเคลื่อนตัวชาก็เปนตัวแทนความจุกจิก ลังเล คิดมากหรือวิตกจริตเกินเหตุ เมื่อดาวเสารเล็ง กุมหรือทับ
ลัคนา จะทําใหเจาชะตาเกิดวิตกจริตเกินเหตุ ผลที่ตามมาก็คือทําใหการตัดสินใจตางๆ ขาดความรัดกุม ดังนั้น คน
ถูกดาวเสารเลนงานจึงมักหลุดจากตําแหนง (เพราะวิตกจริตจนไมระวังการพูดการจาหรือการกระทําของตัวเองแลว
ไปทําสิ่งที่ผิดพลาดเขา) จุกจิกจนทะเลาะกับคนรักจนตองเลิกตอกัน ทะเลาะกับเพื่อนฝูงเพราะไปจูจี้มากเกินไป
สรุปก็คือคนถูกดาวศนิใหโทษ จะเกิดความวิตกจริตสสูงมาก ถาคุณสนธิสามารถฝกอานาปานสติจนเปนนิสัยจน
เกิดความชํานาญ เขาสมาธิเมื่อไหรก็ได จิตจะอยูกับปจจุบันขณะไดมาก ดาวเสารจะลดความนากลัวลง ชีวิตก็
ไดรับผลกระทบนอย นี่คือวิธีแกกรรมโดยธรรมชาติตามพุทธประเพณี อยาไปเชื่อหมอดูกระบือๆ ในเมืองไทย
จํานวนมากที่คอยแนะใหหลงไหวราหู ไหวดาวเสารอยางไรสาระ หมอดูพวกนี้เหมือนกระบือนั่นแหละครับ ตัวเอง
โงแลวยังทะลึ่งเอาความโงไปเผื่อแผคนอื่น ราหูคือโมหะ ดาวเสารคือวิตกจริต มีแต ‘คนโง’ เทานั้นที่จะไปสอน
ชาวบานเขาใหบูชาโมหะและวิตกจริต
ถาคุณสนธิฝกจิตทั้งสมถะและวิปสสนาไดจนจิตนิ่ง ทั้งดาวเสารและราหูก็ทําอะไรไมไดครับ ถึงเปนหัวหนาพรรค
ก็ไมควรคาดหวังตําแหนงใดๆ เพราะจะทําใหตกเปนเปาในการถูกลอบประทุษราย คุณสนธิควรผันตัวเองไปเปนธรร
มาจารย ศึกษาธรรมะจากพระไตรปฎกและนําเนื้อหามากระตุนใหสังคมหันมาสนใจศีลธรรมและตัวเองก็ปฏิบัติ
ธรรมสม่ําเสมอ กลายเปนแมทัพในกองทัพธรรมจะดีกวาและจะมีคนฟงมาก โดยเฉพาะกลุมพันธมิตร พระพุทธเจา
ตรัสวา ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ (ขุ.วิมาน.26/332/314) แปลวา ‘ธรรมะยอมรักษาผูประพฤติธรรม’ เมื่อคุณสนธิ
มายืนอยูในฐานะผูเผยแผธรรม ผูที่หวังประทุษรายทั้งหลายก็ทําอะไรไมได ชีวิตจะไมอยูปราศสติในบั้นปลายชีวิต
คนมุงรายคุณสนธิก็จะฉิบหายไปเอง เพราะผูประทุษรายตอบุคคลที่ไมประทุษราย มักประสบวิบัติตามมาเสมอ
แตมีอยางหนึ่งที่คุณสนธิควรออกมาพูด เรื่องอื่น อาจใหแกนนําพันธมิตรทานอื่นๆ ออกไปลุยหรือทําความเขาใจแก
ประชาชน แตเรื่องนี้สําคัญและจําเปนตองใหคุณสนธิเปนหัวเรือหลักในการพูด เพราะพันธมิตรทั่วประเทศซึ่งมีอยู

เปนจํานวนมากฟงคุณสนธิมากกวาใคร นั่นคือการพูดเพื่อกระตุนใหรัฐบาลและประชาชนลุกขึ้นมาสูทวงดินแดน
4.6 กิโลเมตรจากประเทศกัมพูชา เพราะประเทศไทยดูเหมือนจะพายแพกัมพูชาในเวทีศาลโลก ถาประชาชนพากัน
ลุกฮือขึ้นมา จนในที่สุด รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมีนโยบายเด็ดขาดในการใชกําลังทหารขับไลกองทัพกัมพูชาให
พนไปจากดินแดนไทยและประเทศไทยก็ไดผืนแผนดินที่ถูกยึดครองกลับมา ชื่อเสียงคุณสนธิและพรรคการเมือง
ใหมจะงดงามไพบูลย แมผมจะไวใจในคุณธรรมคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แตคุณอภิสิทธิ์เติบโตในครอบครัวดีพรอม
อะไรทั้งทีก็รีรอ คิดหนาคิดหลังมากไปรอบทิศ กระทั่งขาดลังเลหรือภาวะผูนํา อยางนี้สูฮุนเซนไมไดหรอกครับ กรณี
เขาพระวิหารนี้ ประเทศตองการแมทัพประเภทใจถึงมากกวานายกซึ่งมีหัวใจออกจะนิ่ม
ที่ผมตองพูดอยางนี้เพราะในพื้นดวง คุณสนธิมีดาวราหูเปนศูนยพาหะนําหนาลัคนา ซึ่งหมายถึงเปนคนประเภทดัน
ทุรังไมเลิก กลาไดกลาเสีย ขณะเดียวกัน มีดาวพฤหัสบดีฟนซึ่งตกตําแหนงมหาจักร (เหมือนพระเจาตาก) จึงมี
สติปญญาและปฏิภาณไหวพริบ รูทันเกมตางๆ ที่กัมพูชาพึงมี คนมีดวงอยางนี้เหมาะจะเปนแมทัพนําหนาคน
เพราะถาไมชนะไมกลับบาน การลุกขึ้นมาครั้งนี้ไมใชสักแตวิจารณทางจอทีวีนะครับ ผมหมายถึงระดมพันธมิตรให
ชุมนุมใหญที่ทองสนามหลวงหรือสะพานมัฆวานรังสรรค ใกลทําเนียบเพื่อพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะและหาทุนสมทบเอ
เอสทีวีดวย จะเปนการเปดตัวหาเสียงที่ยิ่งใหญของพรรคการเมืองใหมดวย การชุมนุมประทวงโดยมีเปาที่จะปลุกคน
ไทยใหตื่นเรื่องกัมพูชารุกล้ําประเทศไทยจะทําใหคนไทยหันมาสนับสนุนพรรคการเมืองใหมทวีคูณ

