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๑. ดวงชะตาของหลวงพอ ไดลักษณะลัคนานําพลติดตอกันทัง้ ๖ ราศี มีดาวที่
กุมลัคนและกุมตนุลัคนลวนเปนดาวศุกภเคราะหอันเรียงติดตอกันไป
ตามลําดับ คือ ดาวศุกรกุมลัคน ดาวพุธ ดาวจันทรเกษตรกุมอาทิตยตนุลัคน
และมีดาวพฤหัสบดีอยูเรือนที่ ๑๐ จากอาทิตยตนุลัคน นี่เองเปนเหตุบงชี้วา
ทานจะเปนพระสงฆที่บําเพ็ญประโยชนโดยแท มุงแตความดีและมีปฏิปทา
ไปทางธรรมหนักยิ่งกวาสิ่งใด ดาวมฤตยูเจาแหงการเปลี่ยนแปลง มีดาว
พฤหัสบดีนาํ หนา ดาวพฤหัสบดีซึ่งหมายถึงคุณธรรม และการถือบวชดวง
หนึ่งก็ตรีโกณถึงลัคนา บงถึงการเปลี่ยนแปลงการแกไขไปทางกุศล ทําใหทาน
เปนนักบําเพ็ญบารมีทสี่ ูงยิ่งเหมือนพระโพธิสัตวที่เกิดมาบําเพ็ญประโยชน
ใหแกชาวโลกโดยแท
๒. ดาวอาทิตย ตนุลักน ซึ่งมีดาวคูม ิตรคือดาวจันทรเกษตรเกาะกุมกับดาวพุธ
อยูราศี ทวาร ได เกณฑจันทรครุ สุริยา เปนเกณฑที่ดีเยี่ยม ทําใหทานเจริญ
ในพระธรรมวินัยพุทธศาสนามาตลอด เหมาะสมเปนพระอาจารยสอนพระ
กรรมฐาน นําอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมเครงครัดอยงตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
อีกอยางหนึ่งดาวพุธไดแกการประพันธ ดาวจันทรตัวจินตนาการทั้ง ๒ ดวงนี้
ดวงชะตาหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม

๑

กุมดาวอาทิตยตนุลัคน ทําใหหลวงพอสนใจการประพันธ การเขียนหนังสือ มี
ดาวพฤหัสบดี ดาวฝายธรรมลอยเหนือศีรษะ (อยูเ รือนที่ ๑๐) จากดาวอาทิตย
ตนุลัคนหนังสือสวนใหญที่หลวงพอเขียนขึ้นจึงสอนเรื่องบุญและบาป เรื่องที่
นาสนใจและสงใหชื่อเสียงหลวงพอดังไปไกล คือ กฎแหงกรรม – ธรรม
ปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้พิมพถงึ เลมที่ ๘ แลว สงผลใหหลวงพอดังไปทั่วประเทศและ
ถึงตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา เปนตน
๓. ดาวศุกร อันเปนดาวศิลปะการกอสราง การทรงฌาน การมีจินตนาการสูงสง
ทําใหหลวงพอไดสรางวัดอัมพวันในปจจุบันใหสวยงาม และสงางามมากยิ่งขึ้น
กวาเดิม ประดุจวิษณุกรรมเทพบุตรเนรมิตใหสงางามอยางรวดเร็ว เชน ศาลา
ปฏิบัติธรรมขนาดใหญบรรจุผูปฏิบัตไิ ดถึง ๑,๐๐๐ กวาคน โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมถึง ๓ ชั้น กุฏิกรรมฐานทั้งของคฤหัสถและบรรพชิต แบงเปนเขต
พุทธาวาสและสังฆาวาส เปนอารามอันสงบ สวยงามอยูทามกลางธรรมชาติที่
เหมาะสมอันเปนดินแดนภาคกลางของไทย เหมาะกับลัคนาของทานที่สถิต
ราศีสิงห และวัดก็ตั้งอยูในจังหวัดสิงหบุรีอยางมหัศจรรย ซึ่งวัดนี้สมเด็จพระ
ญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช องคปจจุบันไดเคยเสด็จไปประทับดูกิจการ
ของวัดและโปรดหลวงพอจรัญมากทีส่ ุด เพราะลัคนาของสมเด็จฯ ก็มีดาวศุกร
กุมลัคน เชนเดียวกับหลวงพอสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) วัดระฆังฯ ทานนิยม
สรางพระสรางวัดอันเปนที่รูกันก็เนื่องดวยในดวงชะตาสมเด็จโต ก็มีดาวศุกร
กุมลัคน ราศีพฤษภ เชนเดียวกันฉันนั้น
๔. ดาวพลูโต หมายถึงดาวที่เกี่ยวกับการฝกฝนจิต โยคหนาดาวพฤหัสบดีซึ่ง
ตรีโกณกับลัคนา และดาวพฤหัสบดีนี้ก็อยูในเรือนที่ ๑๐ ภพกัมมะจากอาทิตย
ตนุลัคน กิจกรรมหรือการงานของหลวงพอจึงโนมเอียงไปทางการปฏิบัตธิ รรม
การฝกฝนไปในฝายวิปสสนาธุระสมดังนามสมณศักดิ์ตั้งแตดํารงตําแหนงเปน
พระครูสัญญาบัตรนาฝา พระครูภาวนาวิสุทธิ์ ตอมาไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลาฯ ใหดํารงสมณศักดิ์เปนถึงพระราชาคณะในราชทินนาม พระ
ภาวนาวิสุทธิคุณ และเมื่อป ๒๕๓๕ ไดรับการโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนสมณ
ศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุทธิญาณมงคล อันเปนสมณศักดิ์
ของพระเถระฝายวิปสสนาโดยแท
๕. นอกจากเปนพระอาจารยสอนวิปสสนากรรมฐานแลว ในอดีตหลวงพอยังมี
ความเชี่ยวชาญในแพทยแผนโบราณ เพราะพื้นดวงมีดาวที่เกี่ยวกับวงการ
ดวงชะตาหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม

๒

แพทยแผนโบราณ เพราะพื้นดวงมีดาวที่เกี่ยวกับวงการแพทย คือดาวพลูโต
และดาวเนปจูนจากภพมรณะมากุมลัคนและดาวพลูโต เจาเรือนกัมมะจาก
อาทิตยตนุลัคนมาสถิตภพลาภะโยคหลังลัคนาอีกดวย
ทานจึงมีความ
เชี่ยวชาญดานแพทยแผนโบราณและชํานาญการเยียวยารักษาโรคตาง ๆ ได
ชวยรักษาชีวิตคนที่เปนโรครายใหหายขาดไดเปนจํานวนมาก
๖. ลัคนาของทานมีดาวบาปเคราะหทํามุมกากบาท หรือจตุโกณเปนจุดเบียนดวง
ชะตาคือเนปจูนมรณะมากุมลัคนา ดาวเสารอยูภพที่ ๔ ดาวอังคาร ราหู อยู
ภพที่ ๑๐ ถาไมเกิดอุบัติเหตุ ก็ตองถูกผาตัดดวยโรครายแรงอยางใดอยาง
หนึ่งในชีวิตของทานครัง้ หนึ่งเปนแนแท หลวงพอจึงหนีกรรมเกาไปไมพน คือ
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ หลวงพอมีอายุ ๕๐ ป อังคารเจาอุบตั เิ หตุลอย
เหนือศีรษะขณะเกิดทํามุมจตุโกณเสวยอายุ
และดาวจันทรพนื้ ดวงอยูภพ
วินาศนะ จึงไดประสบอุบัติเหตุถูกรถชนอยางแรงถึงอวัยวะสวนคอหัก แต
พระจันทรทเี่ ขาแทรกนั้นมีดาวศุภเคราะหคูมิตรเกาะกุม คือดาวพุธ ดวย
อํานาจฌานสมาธิที่หลวงพอไดฝกอบรมจิตใหมั่นคงอยูในพระกรรมฐาน ทาน
จึงรอดชีวิตมาได
๗. ดาวฝายมาตุคามที่จะรบกวนเพศบรรพชิตของทาน ก็ถูกกําราบเสียจนหมด
โอกาส นั่นคือดาวมฤตยูปตนิไปอยูภพมรณะ ทั้งยังมีดาวบาปเคราะหเสาร
ตรีโกณใหโทษอยางแรง และมีบาปเคราะหราหู อังคารโยกหนาที่ทําลายดาว
มฤตยูปตนิ อีกจุดหนึ่งดวย
ดาวจันทรอนั เปนตัวแทน-สตรีเพศ แมจะเปนเกษตรกุมดาวอาทิตยตนุลัคน
และพุธคูมติ ร แตดาวจันทรก็ถูกทําลายถึง ๓ จุด คือ
จันทร ไปสถิตภพทุสถานะที่เสีย คือ อยูภพวินาศนะประการหนึ่ง
จันทร ถูกดาวบาปเคราะหเนปจูนและพลูโตบีบหนาบีบหลังประการสอง
จันทร ถูกดาวบาปเคราะหขนาดใหญ คือ ดาวมฤตยู ดาวเสารทํามุมตรีโกณ
ทําลายอยางยับเยินประการที่สาม
ดูคูครองจากอาทิตยตนุลัคน ก็เห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะดาวเสารปตนิ ถูก
ดาวบาปเคราะหตรีโกณทําลายอีกจุดหนึ่ง
ดาวเสารยังถูกดาวบาปเคราะหทํามุม
กากบาท คือดาวอังคาร ราหู และ เนปจูน ทําลายเปนจุดที่สอง จึงกลาวไดเต็มปากวา
ดวงนี้เปนดวงของนักบวชที่หลุดพนจากวิถีการครองเรือนโดยสิน้ เชิงแลว
ดวงชะตาหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม

๓

เพราะเหตุดังกลาวมาแลว หลวงพอจึงไมมีความอาลัยใยดีในการครองเรือน
อันเปนโลกียสุข หมดชาติวาสนากันที่ในเรื่องคู มุงปรารถนาแตโลกุตตรธรรม ยินดีแต
การประพฤติพรหมจรรยสมเปน สัมมาสัมพุทธสาวโก คือ สงฆสาวกของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาอยางแทจริง
เมื่อกลาวถึงดาวจันทรในดานฝายดี จันทรซึ่งหมายถึงสตรีกุมดาวอาทิตยตนุ
ลัคนนี้เปนเกษตรไดเกณฑปญจมหาบุรุษโยคอันเปนเกณฑที่สําคัญของโหรอินเดียก็
ถือวาหลวงพอมีสตรีสูงศักดิ์และสตรีที่มีหลักฐาน หลักทรัพยมั่นคง มีดาวพฤหัสบดี
อยูภพที่ ๑๐ (จากจันทร) พฤหัสบดี หมายถึงความมุงมัน่ ในบุญกุศลเปนเบื้องหนา
สตรีเหลานั้นไดพากันชักนําบุรุษมาบําเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมจากทุกสารทิศและผลที่
เกิดจากการปฏิบัติธรรม เขาไดพากันบริจาคทรัพยสรางถาวรวัตถุในวัดอัมพวันให
สงางามเปนวัดพัฒนาตัวอยาง (ไดรับรางวัลจากกรมการศาสนาป ๒๕๑๓) เนรมิตให
คลายกับวัดบุพพารามมหาวิหารของนางวิสาขามหาอุบาสิกาในสมัยพุทธกาลฉะนั้น
๘. ดาวศุกร (ที่กุมลัคน) เปนดาวฝายโลกีย เมื่อมีดาวพฤหัสบดีตรีโกณถึง ทําให
ศุกรไดรับเชื้อจากดาวพฤหัสบดี ดาวสมณะอยางเต็มที่ไมเบี่ยงเบนไปทาง
อกุศลไดเลย นอกจากหนทางแหงกุศลและศุกรบันดาลความสําเร็จในดาน
ฌานสมาธิอยางเต็มที่
อันที่จริงศุกร ซึ่งหมายถึงกามก็หมดเชื้ออยูแลว เพาะศุกรในดวงชะตาทํามุมกาก
บาตกับดาวบาปเคราะหราหู อังคาร และเสารอริ ซ้ํายังถูกดาวเนปจูนจากภพมรณะ
และเกตุเกาะกุมทําลาย ศุกรอีกจุดหนึ่งดวย ทําใหการฝกใฝทางกามไมมีหนทางที่จะ
กลับมากําเริบอีกตอไป
๙. ดาวพฤหัสบดี เจาแหงการเดินทางไกลสถิตภพที่ ๙ มีดาวเสารบาปเคราะห
ไปเบียนภพที่ ๔ หมายถึงบานประการหนึ่ง ดาวอาทิตยตนุลัคนมีดาวมฤตยู
หมายถึงการทองเที่ยวหรือการไปตางถิ่นตางแดนประการที่ ๒ ทําใหหลวงพอ
สมัยเมื่ออุปสมบทแลวจึงไดออกเดินธุดงคจาริกทองเที่ยวไปเรียนพระ
กรรมฐานพระอาจารยหลายสํานัก เชนไปศึกษาพระกรรมฐานกับหลวงพอเดิม
จังหวัดนครสวรรค หลวงพอลี วัดโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ หลวงพอสด
วัดปากน้ํา พระราชสิทธิมุนี (โชดก) ป.ธ.๙ วัดมหาธาตุ และศึกษาพระ
อภิธรรมกับพระอาจารยเตชิน วัดระฆังโฆสิตธาราม กรุงเทพมหานคร และ
ดาวพฤหัสบดีที่อยูในภพที่ ๙ นี้เปนเกณฑที่สูงสงหมายถึงโชคลาภจากแดน
ไกลจากผลงานของทานที่ไดปรับปรุงพัฒนาวัดอัมพวันใหเปนวัดพัฒนา
ดวงชะตาหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม

๔

ตัวอยางเปดอบรม เผยแผพระพุทธศาสนา สอนปฏิบัตธิ รรมและวิปสสนา
กรรมฐานตั้งแตดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดอัมพวัน เมื่อป ๒๕๐๐ และ
ภายหลังไดดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอพรหมบุรี
ผลงานของทานจึงเลิศสมดังพุทธภาษิตที่วา “สตฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ”
เพราะกลิ่นหอมฟุงทั้งตามลม ทวนลมทั้ง ในดานอาณาจักร คือเปนวัดศูนยกลาง
พัฒนาจิตใจกําลังพล กองทัพบก และสวนราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการไดพากันหมุนเวียนเขาไปปฏิบัติธรรมวัดอัมพวันอยางไมหยุดยั้ง
และ ในดานพุทธจักร กรมการศาสนาไดเจาะจงเอาวัดอัมพวัน เปนศูนยฝกหัดสอน
ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆไทย ได
นํานักศึกษาจํานวนกวา ๔๐๐ รูปมาปกกลดฝกวิปสสนากับหลวงพอทุกปและ ใน
ดานตางประเทศ หลวงพอยังไดจาริกไปประกาศศาสนาทั้งในอเมริกา สิงคโปร
ลังกา เปนตน
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆไทย จึงไดมีมติถวายปริญญา
พุทธ ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อตนป ๒๕๓๖ และสภาการฝกหัดครูไดมีมติ
ถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
โปรแกรมสังคมศึกษาเมือ่ กลางป
พุทธศักราช ๒๕๓๖ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกยองทานใหปรากฏสมเปนสัตบุรุษ
ตามพุทธภาษิตที่พระพุทธเจาตรัสวา สรางรมเงาใหความรมเย็นแกผูอื่นทั้งคน
และหมูสัตวแลว สวนตนเองยืนหยัดรับความรอนของแสงแดดอยางไมพรั่น
พรึง ถึงคราวมีลูกผลก็มีเพื่อผูอื่น สัตวอื่นไดรับประทาน หาใชมีเพื่อตนเองไม
พฤกษชาติฉันใด สัตบุรุษก็ฉันนั้น
๑๐.
ดาวที่อํานวยโยคเกณฑสําคัญและมีอิทธิพลใหหลวงพอมีวาสนาเดน
คือ
๑๐.๑ ลัคนาอยูในอัฒจักร หรือมาลัยโยค โดยมีศุกรกุมเดนอยูนําหนา
ดาวทั้งหลาย ทําใหเปนดวงมีวาสนาบารมีอยางยิ่ง
๑๐.๒ ดาวอังคารและราหูอยูในดวงหลักคือ “ปศวทสเกณฑ” ตาม
โหราศาสตรไทยที่วา สุริยันจันทราภุมมครุสถิตและเปนทสเกณฑ
กั้นศักดิ์ ล้ําเลอคุณ คือ ถาดํารงตําแหนงครองเรือนจะไดดีกวาคนใน
ถิ่นนั้น ถาเปนพระสงฆจะมีสมณศักดิ์เปนถึงพระราชาคณะ
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๑๐.๓ ดาวพฤหัสบดีสถิตภพที่๙ ภพที่ดีเดนในดวงชะตา จึงใหคุณอัน
ยิ่งใหญแกดวงของหลวงพอ ทําใหเปนที่รักเคารพของบรรดาศิษยานุ
ศิษยทั้งหลาย
๑๐.๔ ดาวอาทิตยตนุลัคน มีดาวศุภเคราะหคูมติ รเกาะกุม คือ จันทร
กับดาวพุธมีดาวศุกรนําหนา และดาวพฤหัสบดีอยูเรือนที่ ๑๐ จาก
จันทรและทัง้ หมดอยูในราศีทวาร ไดเกณฑจันทรครุ สุริยา ทั้งจันทร
เปนดาวหลักเขาดวย ยอมบงถึงดวงชะตาหลวงพอสูงสง มีชื่อเสียงขจร
ไปทั่วประเทศและตางประเทศ
๑๐.๕ อีกอยางหนึ่ง อาทิตยตนุลัคน ก็อยูในทามกลางของดาวที่
กระจายอยูติดตอกันถึง ๖ ราศี และดาวมหาภูตรูปทั้ง ๔ ธาตุ คือ
อาทิตย พลูโต พฤหัสบดี ธาตุไฟ จันทร อังคาร เนปจูน ธาตุน้ํา พุธ
ราหู ธาตุดิน ศุกร เกตุ มฤตยู ธาตุลม ประชุมครบกันทําใหหลวงพอมี
อิทธิฤทธิอ์ ยางแรงกลา ไมวาดําริจะสรางถาวรวัตถุที่เกี่ยวกับวัดแลว
ทุกอยางก็สําเร็จไดรวดเร็วเหมือนวิษณุกรรมเทพบุตรที่เนรมิตขึ้น
ฉะนั้น
ผูเขียนไดวิจารณดวงชะตาพระเดชพระคุณหลวงพอวัดอัมพวันครบ ๑๐ ขอ ตาม
บารมี ๑๐ ทัศ ที่หลวงพอไดบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลแตพุทธบริษัทสมเปน สงฆ
สาวกของพระพุทธเจา โดยใชวิชาการโหราศาสตรเปนที่ตั้ง หากจะมีขอผิดพลาด
ประการใดก็ตองขออภัยทานโหราจารยทั้งหลายดวย ถาจะมีคุณงามความดีอยูบาง
ผูเขียนขออุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ และขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และบารมีทหี่ ลวงพอไดบําเพ็ญมา จงดลบันดาลใหหลวงพอมีอายุยืนยาว มีสุขภาพ
แข็งแรง อยูเปนหลักชัยแหงพระอรหันต นําศิษยานุศิษยทั้งหลายสูโชคสมหวังของ
ชีวิต คือ พระนิพพานในอนาคตกาลดวยเทอญ
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