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คําถาม 10: ดิฉันมีสามี มีลูกแลวคะ แตงงานเพราะทอง วันแตงงานสามีก็ไมเต็มใจ กอนหนานี้เคยจะเลิกกัน
แลวแตบังเอิญทองเสียกอน ลูกนารักคะเปนเด็กฉลาด นารักแตกตางจากเด็กรุนเดียวกัน คงเพราะดิฉันปฏิบัติ
ธรรมมาตั้งแตยังเด็ก ลูกจึงเปนกุลธดาที่ดีดังที่ขอไว แตสามีโมโหราย ชอบตบตี เลนพนัน โกหก ดิฉันเปนหนี้เปน
แสน ๆ ก็เพราะเขา พอแมลําบากก็ชวยเหลือไมได ลาสุดถึงกับตองแจงความเพราะดิฉันนิ้วหัก และตองเย็บตั้ง
หลายเข็ม ขอเลิกก็ไมยอม ตํารวจก็แคไกลเกลี่ย ดิฉันบอกวาไมรักเขาแลว ความรักไมมี ไมเหลือ คงไวแตความ
เปนเพื่อนและสงสาร พอแมของแฟนดีมากคะ เขาขอใหดิฉันอยูกับแฟน เลยรับปากไปเพราะเกรงใจ ทุกวันนี้
เขาดูเหมือนจะดีขึ้น แตไมแนเพราะก็เคยเปนแบบนั้นมากอน
เขาเรื่องคะ คือ ดิฉันพบกับผูชายคนใหม
หลังจากนั้น เขาดีกับดิฉันมากคะ คุยกันแบบเพื่อนบอกเขาไปวามีสามีมีลูกแลว เขาบอกไมเปนไร เราคบกันมา
เรื่อย ๆ ครั้งแรกที่ดิฉันเจอเขา ใจก็บอกวาเหมือนเคยพบกันมากอน และทุกอยางตัวไปหมด ความคิด และอีก
หลายอยาง ลืมบอกไปเขาเปนฝรั่งคะ พูดกันไมรูเรื่องแตแคมองตาเราก็พูดเรื่องเดียวกัน เขาบอกวา ‘ไมเปนไรเขา
รอได นี่อาจจะไมใชเวลาของเรา เรารูวาเรารักกันคะ ไมจําเปนตองอยูดวยกันก็ได’ แคพูดคุยกันทั้งเรื่องงาน เรื่อง
สวนตัวแนะนํากัน นี่ใชรักแทหรือไมคะ เพราะดิฉันบอกเขาวาถาวันหนึ่งพบใครที่เขารัก และฉันยังสามารถเปน
เพื่อนกับคุณไดเราอาจจะใหลูกของเราเปนเพื่อนกันก็ได อีกเรื่องคะ เราเคยมีอะไรกันแลว ดิฉันก็เสียใจที่ทําผิด
แตไมรูสึกเสียใจที่ทําผิดกับแฟนเลย ชวยหนอยเถอะคะ ผลกรรมนี้สงผลอะไรบางคะ อยากหยุดทุกอยางคะ
เหนื่อยวาจะเขาวัดแลว (Real Love/กทม)
คําตอบ: ผมขอตอบคําถามคุณในสองประเด็น เพื่อคุณจะไดมองภาพรวมชีวิตคุณวาเปนอยางไร ประเด็นที่
หนึ่งคือในแงโหราศาสตร สวนประเด็นที่สองก็คือประเด็นจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในแงโหราศาสตร คุณมีประเด็นสําคัญอยู 2 ประเด็นที่ตองรับรูเอาไวครับ กลาวคือ 1) คุณมีชะตากรรม
อันเกิดจากกรรมเกาซึ่งจะดลบันดาลใหคุณเจอคูแทหลังอายุ 27 ปแลว ดังนั้น ถาหากคุณไปคบกับใครก็ตาม
กอนอายุ 27 กรรมเกาที่คุณเคยทําจะทําใหคุณแตกแยกกับแฟนหรือเลิกรากันไมดวยเหตุใดก็เหตุหนึ่ง ดวงคุณ
เขาสูตรโหราศาสตรที่วานี้ เพราะฉะนั้น ผมถึงไมแปลกเลย 2) คุณมีเกณฑที่จะไดคูไมดีหรือไดสามีเลวกวาคุณ
คุณอาจจะเคยทํากรรมไมดีบางอยางเอาไวในอดีต เหตุผลทางโหราศาสตร (ซึ่งถาคุณไมเชื่อในสิ่งที่ผมอธิบาย
คุณสามารถเขาไปปรึกษากับนักโหราศาสตรไทยอาวุโสที่ไหนก็ได ยิ่งคนที่ไมเก็บเงินคาดูดวงและรับดูดวงเปน
ธรรมทานอยางผมไดยิ่งดีครับ) ก็คือคุณเกิดวันอาทิตย มีดาวจันทรเปนกาลกิณี ดาวจันทรนี้เปนดาวประจําเรือน
ปตนิ (คูครอง) และดาวจันทรซึ่งเปนกาลกิณีนี้กุมดาวอาทิตยซึ่งเปนดาวเกียรติยศดวย คุณถึงเสียตัวตั้งแตวัยรุน
พูดงายๆ ก็คือใจคุณไมยับยั้งชั่งใจเมื่อมีคนมาจีบ เพราะดาวจันทรซึ่งเปนดาวจริตมารยาทที่ดีของคุณเปน
กาลกิณี คุณถึงไมคํานึงถึงศีลธรรมหรือความควรไมควรสักเทาไหร

หนําซ้ําคนที่เปนแฟนก็ไมดีโดยมาตรฐานทางจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายความวาจะไดสามี
เลว ไมมีความรับผิดชอบร่ําไป ผมไมแปลกใจหรอกครับที่ 1) คุณจะทองกอนแตง 2.สามีคุณจะเตะหรือทุบตี
คุณ หลังจากไดอยูดวยกันแลว ดวงคุณบอกผมวาคุณจะมีชะตากรรมเชนนี้ไปตลอดชีวิตดวย ขณะนี้ คุณมี
อายุยังไมถึง 27 ปเลยก็มีฝรั่งมาชอบ แลวคุณก็หลงใหลไดปลื้มวาเจอรักแท ความจริง ถามองจากสายตาผม
กรณีคุณกับแฟนคุณ ขอโทษเปนอยางสูงนะครับ ถาผมจะบอกวาเปนการมาบรรจบกันระหวาง ‘หญิงโง’ กับ
‘ชายชั่ว’ มากกวาครับ ไมใชรักแทอยางที่คุณคิดหรอกครับ เพราะคุณไมมีรอบคอบในเรื่องการเลือกคูเอง
สวนประเด็นจริยธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น สามารถมองไดดังนี้ครับ 1) คุณไมไดใชวิจารณญาณ
หรือขาดโยนิดสมนสิการในการเลือกคู สงผลใหเกิดการขาดกามสังวรหรือไมรักนวลสงวนตัวซึ่งพระพุทธศาสนา
เนนมาก วัฒนธรรมไทยที่สอนใหรักนวลสงวนตัวนั้นสอนทั้งผูหญิงและผูชายครับ สวนใครจะทําหรือไมทําก็เปน
เรื่องเฉพาะตัว คนที่ดูถูกวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนามักจะไรศีลธรรม หาไมก็ตาม
วัฒนธรรมตะวันตกอยางมืดบอด 2) คุณคงเคยทํากรรมไมดีในเรื่องคูอะไรไวสักอยาง เกิดมาในชาตินี้จึงไดมา
เจอคูครองที่ไมดี ซึ่งที่จริง ไมควรเลือกคนที่มีพื้นฐานทางศีลธรรมต่ําเปนคูครองนะครับ เพราะจะทําใหชอกช้ําใจ
ในภายหลังได
คุณตั้งเปนประเด็นใหผมตอบวา ‘รักแทที่เกิดขึ้นผิดเวลา ผิดจรรยา จะเรียกวารักแทหรือไม?’ ผม
อยากจะตอบคุณวาความรักที่เกิดจากผูชายที่ไดคุณแลวทิ้ง หนําซ้ําทุบทีทํารายคุณ ไมเรียกวา ‘รักแท’ หรอก
ครับ ถารักแทตองมาโดนซอมแบบคุณนี้ ในโลกนี้ ไมมีใครอยากไดรักแทหรอกครับ ในความเปนจริง คุณ
แค ’เมา’ (ประมาท) หรือ ‘เคลิบเคลิ้ม’ ไปกับวาทะที่เขาจีบและตอมา ก็ไดเสียกับเขาจนมีบุตรีถือกําเนิดขึ้นมา
เทานั้นเอง พระพุทธเจาตรัสสอนวา ปมาโท มจฺจุโน ปทํ (ขุ.ธมฺม. 25/12/18) แปลวา ‘ความประมาทเปนทางแหง
ความตาย’ แลวความประมาทก็ทําใหคุณลืมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งมีรากฐานมาจากศีลธรรม
ความรักแทอันเกิดจากคูแทนั้น เมื่อเกิดขึ้นมาแลว ทั้งผูชายและผูหญิงจะหวงใยซึ่งกันและกันไปตลอด
จนกวาจะตายจากกันไปขาง
เมื่อพบกันแลวหรือเริ่มคบกันแลว ทุกๆอยางในชีวิตจะดีขึ้น ไมวาการงาน
สุขภาพจิตและการเงิน เพราะคูครองที่แทจริงหรือคูแทเขามาดวยอํานาจบุญบารมีที่คุณเคยทํา ดังนั้น สิ่งที่เกิด
มาจากอํานาจบุญก็ยอมตองทําใหตัวคุณดีขึ้นทุกๆ ดาน ความทุกขที่เคยมีก็รูสึกผอนคลายไปได ไมมากก็นอย
เพราะคูแทจะเปนที่ปรึกษาใหคุณ จะชวยเหลือคุณเทาที่เขาทําได ฯลฯ นั่นแหละครับ เขาเรียกวา ‘คูแท’ เชน
พระเวสสันดรกับพระนางมัทรี หรือสุทนตกับนางมโนรา คูแทนั้นไมเพียงแตจะไมเตะตอยคุณตามอารมณ เมื่อ
คุณประสบปญหาทุกอยาง เชน หนาตาโทรมลง เจ็บปวยหรือพิการลง การเงินขาดแคลน การงานไมกาวหนา
ฯลฯ เขาจะมีสวนชวยเหลือและเอาใจใสคุณไปตลอด ไมทอดทิ้งใหคุณลําบากคนเดียว อยางนอยก็ใหกําลังใจ
สม่ําเสมอ โดยปรกติ คูแทจะแสดงออกใน 2 ทางคือ 1) เมตตา แสดงความรักใครหวงใยตอคุณ ไมวาคุณจะอยู
ในสถานการณไหน 2) กรุณา ชวยเหลือคุณเมื่อคุณประสบปญหา แตวิสัยปุถุชนก็อาจมีเรื่องไมดีบาง แตเรื่องไม
ดีนั้นก็คงจะเปนสวนนอย ไมไดทําใหชีวิตคุณตกต่ําลงไปจากเดิม
คูไมแทนั้นมันมาเพราะมีความตองการทางเพศเปนหลักครับ ผมอธิบายไปแลวบางแหงในเวปไซตนี้วา
love มาจากรากศัพทเดียวกับคําวา โลภะ (lobha) ในภาษาบาลีและสันสกฤต เมื่อผูชายพูดวา I love you
ความหมายดั้งเดิมมีวา ‘ผมตองการไดตัวคุณมาระบายราคะของฉัน’ นี้คือความหมายดิบๆ ที่สะทอนถึงความคิด
อานของผูชายดั้งเดิม
แตตอนหลังมา มนุษยก็สรางวัฒนธรรมดีงามขึ้นมาครอบ ใหมีความรักที่มีความ
รับผิดชอบขึ้นมา ดังนั้น คุณตองระวังวาผูชายมีความตองการทางเพศอยางเดียวก็อาจบอกวา ’รักคุณ’ ได เมื่อ

บอกรักคุณไปแลว ถาคุณติดเบ็ด ก็จะชวนคุณไปเที่ยวโนนเที่ยวนี่ตลอดเวลา รวมทั้งชวนคุณละเมิดกฎเกณฑ
ประเพณีที่พอแมคุณไมชอบดวย เชน การรักนวลสงวนตัว การชิงสุกกอนหาม ฯลฯ วัฒนธรรมเหลานี้เปน
คุณธรรมครับ แตเมื่อคุณพบผูชายคนนี้ เขาชวนคุณเที่ยวและโปรยเสนหจนกระทั่งคุณเปนสาวเบลโลกอนแตง
นําความอับอายมาสูพอแมคุณ ซึ่งเจาตัวเขาไมไดแครอะไรดวยซ้ํา เพราะเขามีความตองการทางเพศที่อยาก
ระบายกับคุณเทานั้นเอง เมื่อไดแลว แมวาจะมีลูกกับคุณ เขาก็ทิ้งคุณไปได นี่ยอมแสดงใหเห็นวาเขาไมไดแคร
อะไรเลยดวยซ้ํา
มีภาษิตสันสกฤตบทหนึ่งจากคัมภีรหิโตปเทศ
ซึ่งผมเคยใชสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยใหอานและ
แปลวา อาหารนิทฺราภยไมถุนํ จ สามานฺยเมตตฺปศุภิรฺนราณามฺ, ธรฺโม หิ เตษามธิโก วิเศโษ, ธรฺเมณ หีนาะ ปศุ
ภิสฺ สมานาะฯ (The Hitopadeshas, Delhi: Motilalbanarsidass, 1967, p.3) ‘ความตองการอาหาร, ความ
ตองการนอนหลับและความตองการเมถุน (เพศสัมพันธ) มนุษยและสัตวมีเสมอเหมือนกัน แทจริง ธรรมะเปนสิ่ง
ที่ทําใหมนุษยตางจากสัตวเดรัจฉาน ถาปราศจากธรรม มนุษยจะเทากับสัตวเดรัจฉาน’
ความรับผิดชอบคือหนึ่งในคุณธรรมที่ทําใหมนุษยตางจากสัตว ถาคนเราสักแตมีความตองการมีเพศ
สัมพันธโดยไมมีความรับผิดชอบ คนเราจะแตกตางอะไรไปจากสัตวเดรัจฉาน คนที่มีพฤติกรรมแบบสัตว คือมี
เพศสัมพันธโดยไมรับผิดชอบนี้ ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา มนุสฺสติรจฺฉาโน มีอยูในสังคมไทยและสังคมโลก
ทั่วไปครับ ถาผูหญิงมีปญญาก็จะหลบพนจากพวกนี้ แตหลายคนที่ปญญาไมมากพอก็จะตกเปนเหยื่อ คุณก็
เห็นแลวใชมั้ยวาประเทศไทยนี้มีพวก ‘เสือผูหญิง’ (playboys) ซึ่งผมเรียกวานัก ‘เมถุนนิยม’ มากนอยขนาดไหน
นักเมถุนนิยมคือคนที่นิยมการมีเมถุนโดยไมคํานึงถึงศีลธรรม พวกนี้จะเปนพวกเดียวกับกลุมที่นิยมกามสุขัลลิ
กานุโยคสมัยพุทธกาล สอดคลองกับทฤษฎี hedonism ของตะวันตก พวกนี้เปนคอลัมนิสตก็มี ที่ชอบเขียน
กระตุนกามารมณนั่นแหละครับ เราจะไปสนใจทําไมกับหลักดําเนินชีวิตคนพวกนี้ เพราะไมเคยมีโคตรบรรพบุรุษ
ตะวันตกคนใดบรรลุอรหัตตผลมากอนเลย
คุณเปนคนเอาการเอางานนะครับและมีมนุษยสัมพันธ รูจักเจรจาพาที ชวงนี้ ดาวพฤหัสบดีทับลัคนา
อะไรดีๆ จะเกิดแกตัวคุณมาก ตั้งแต 20 เมษายน ดาวพฤหัสบดีจะโคจรไปเรือนกุฎมพะที่ราศีกุมภทับดาวจันทร
ผมคิดวาจะตองมีผูชายเขามาติดพันคุณอีกแน หนําซ้ํา หนาที่การงานอาจจะไดรับเลื่อนตําแหนงดวยเพราะ
พฤหัสบดีทับดาวอาทิตยดวย ฉะนั้น ขอใหคุณเตรียมตัวเอาไววา 1.การเลือกผูชาย ควรเลือกคนดี เลือกวาเขา
ไดรับการอบรมมาอยางไร มีประวัติความเปนมาอยางไร เขาดีกับคุณแลวเขาเคยดีกับคนอื่นๆ หรือปลาว? เขา
เคยมีภรรยามาแลวหรือยัง? ถามี เหตุใดถึงเลิก? คําพูดเขานาเชื่อถือไดมากนอยขนาดไหน? เขารักจริงหรือ
ปลาว? คุณตองตั้งสติ เอา ‘ปญญาทั้งหมด’ ของคุณมาตัดสินใหไดกอนวาเขาดีหรือไมดี คุณอาจขอความเห็น
ผูใหญอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจดวย อยาลืมนะครับ สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมที่ตัวเองกอ 2.คํานึงถึงสิ่งที่
ผมระบุเอาไวขางตนวาตามหลักโหราศาสตร ชีวิตคุณจะเจอคูแทหลังอายุ 27 ตอนนี้ยังไมเลย 27 ถามีคนมา
ชอบ ผมขอแนะนําวาอยาประกาศตัวเปนแฟน คบเปนเพื่อนไปกอน พอเลย 27 แลวคอยตัดสินใจเลือก ถาเขายัง
อยู ประการแรก คุณจําตองเชื่อผม สวนประการที่สองนี้ไมจําเปนตองเชื่อก็ไดครับ ขึ้นกับดุลยพินิจของคุณเอง
ครับ
อยางไรก็ดี คําอธิบายของผมที่วามานี้โดยเฉพาะประเด็นทางโหราศาสตรสักแตเปนความเห็นสวนตัว
เทานั้นนะครับ คุณไมจําเปนตองเชื่อตามผมก็ไดครับ ขอใหคุณใชวิจารณญาณตรองเองก็แลวกันและก็ขอใหโชค
ดีมีสุขตลอดไปครับ สวนดวงคุณเมื่อผูกแลวมีดังนี้ครับ

