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นับเริ่มตั้งแตมนุษยคนแรกไดขุดคนพื้นผิวของโลก อัญมณี คือแรธาตุที่เปนสมบัติล้ําคา ซึ่งถูกยกยองให
เปน ‘ แรรัตนชาติ’ ที่มีความสําคัญ ดวยคุณสมบัติพิเศษ 4 ประการ คือ ประกายความงาม
ความคงทนถาวร คุณคาของความหายาก และสามารถพกพาสะดวก เหลานี้ลวนเปนเหตุผล
ใหอัญมณีเปนที่นิยมและมีคาราคาสูง อันเปนเครื่องบงบอกถึงความมั่งคั่งของโลก
ในปจจุบันนอยคนที่จะสามารถเขาใจลึกซึ้งถึงประโยชนและพลังอิทธิพลของรัตนชาติ ตามหลักอัญมณี
ศาสตรและศิลปของโลก อันมีผลสะทอนตอผูครอบครอง เปรียบดั่งผลึกใสๆในเครื่องรับสงวิทยุ
ซึ่งเปนตัวแปลงสื่อ จากคลื่นทางอากาศและแปรสภาพสูเสียง เฉกเชนเดียวกัน อัญมณีทั้งเกาสี
คือสื่อดึงดูดคลื่นรังสี จากหมูดาวนพเคราะห กลาวคือ ดาวพระอาทิตย พระจันทร พระอังคาร พระพุธ
พระพฤหัสฯ พระศุกร พระเสาร และดาวเงาคือพระราหู และพระเกตุ
ซึ่งแผกระจายรังสีแหงจักรวาลสูพื้นโลก สงผลใหเกิดพลังงานแกมวลมนุษย

แสงสีขาวที่มองเห็นอยูทั่วไปในอากาศ แทจริงแลวคือ การรวมตัวกันของแถบสีทั้งเกา จาก สีรุง 7 สี คือ
มวง คราม น้ํา เงิน เขียว เหลือง แสด แดง และอีก 2 สียอยที่มองดวยตาเปลาไมเห็น คือ อุลตราไวโอเลต
กับอินฟราเรด แถบสีทั้งเกาเหลานี้มีความสัมพันธเชื่อมโยงโดยตรงตอกลุมดาวนพเคราะห
ในระบบสุริยจักรวาลและดาราจักร

…บรรดาธาตุวัตถุในโลก อัญมณี ถือเปนรัตนชาติที่มีความเปนธรรมชาติและบริสุทธิ์ที่สุด
มีคุณคาในตัว เอง ที่กอปรรังสีสั่งสมมาเปนเวลาชานานใตพื้นปฐพี ไดเขมขนและคงทนกวาสีใดใด
จึงถือไดวา นพรัตน หรือ อัญมณีเกาประการ เปนพลังงานบริสุทธิ์ขั้นเทพแหงสรวงสวรรค
หรือเปนวัตถุสีที่สะทอนพลังงาน ที่แผกระจายสงตรงมาจากกลุมดาราจักรไดอยางผสมผสานกลมกลืน
นพรัตน คืออัญมณีแหงดวงดาว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ดาราอัญมณี มีรากฐานจากอัญมณีศาสตร
โบราณ ที่ใชกันแพรหลายนับพันปในอารยธรรมแหงเอเชียสมัยพระเวท ซึ่งปราชญโบราณไดศึกษา
ถึงความสัมพันธระหวางอัญมณีและพลังงานบริสุทธิ์ของดวงดาวนพเคราะหที่สองผานมายังโลก
ในรูปของ คลื่นแสง สี ความถี่ และความยาวคลื่นที่แตกตางกัน
ซึ่งคลื่นรังสีทั้งเกาจะมีความถี่ที่สอดคลอง กันกับคลื่นรังสีที่ปรากฏอยูในนพรัตนหรือเการัตนชาติ เชน
รังสีที่สองประกายจากดวงอาทิตย จะมีคลื่นรังสีเดียวกับมณีแดงแหงทับทิมธรรมชาติ ดังนั้น
มนุษยจึงนําประโยชนจากอัญมณี มาใชในการรักษาดุลยภาพที่ดีของชีวิต
ที่สามารถเสริมสรางจุดแข็งและลบลางจุดออนเพื่อเปนสิริมงคล

สวนอัญมณีตามเดือนเกิด ที่แพรหลายอยูในปจจุบัน หาไดมีสวนสัมพันธกับหลักปรัชญาธรรมชาติ
แตอยางใด หากแตมีประวัติเกิดขึ้น ในปคริสตศักราช 1912 ที่ชนชาวยิวนํารายชื่ออัญมณีจากทับทรวง
นักบวชที่แบงอิสราเอลเปน 12 เผา มากําหนดเปนอัญมณีเดือนเกิด และยอมรับโดยสมาคมผูคาปลีก
อัญมณีเครื่องประดับแหงอเมริกา เพื่อเปนขอตกลงทางการคานับแตนั้นมา
อัญมณีทั้งเกาแหงดวงดาวนพเคราะห เมื่อนํามารอยเรียงเปนปฎิมากรรมบนเรือนเดียวกัน เรียกวา
ดารานพรัตน ซึ่งปราชญสมัยโบราณจัดวางอยางเหมาะสมตามระบบสุริยจักรวาล
เชื่อวาจะเปนสื่อกลาง ในการรวบรวมและถายเทพลังงานทั้งเกาจากจักรวาลไดเปนอยางดี
ซึ่งจะนําคุณประโยชนและความ รุงเรืองมาสูผูสวมใสอยางแทจริง

โดยบนสุดคือ เพชร คลื่นพลังงานแหงดาวศุกร
ลอมรอบตามเข็มนาฬิกาไขมุกแทแหงดาวจันทร
ประการังแกวประวาลแหงดาวอังคาร
โกเมนเอกแหงดาวราหู
ไพลิน คือ นิลกาฬแหงดาวเสาร
ไพฑูรย คือ เพชรตาแมวแหงดาวเกตุ
บุษราคัมแหงดาวพฤหัสบดี
มรกตแหงดาวพุธ
และศูนยกลางคือ ทับทิม เปนอัญมณีแหงดาวอาทิตย
รัตนทั้งเกาถือเปนสิ่งสูงคาและไดรับการยกยองใหเปนอัญมณีแหงขัตติยะราชและบุคคลชั้นสูง
ตั้งแตสมัยยุคทองของพระเวท ซึ่งนามของพระนครแหงรัตนโกสินทร ที่ไดรับพระราชทาน
ยังไดกลาวเปรียบเปรยดั่งวาพระนครแหงนี้เปนดังสรวงสวรรคแหงเทพ
และเปนที่สถิตของแกวเกาประการ ดังกลาวคือ
"กรุงเทพมหานคร
มหินทรายุธยามหาดิลก

อมรรัตนโกสินทร
ภพนพรัตนราชธานีบูรีรมย..."

จากอดีตสูปจจุบัน มนุษยไดนําพลังรัตนชาติอันบริสุทธิ์ มาใชเพื่อสงเสริมดวงดาวประจําชีพ
ของแตละบุคคล ดังคุณริชารด ชอว บราวน นักอัญมณีศาสตรยุคปจจุบันไดกลาวไววา
"อัญมณีที่สะอาดปราศจากรอยแตกราว เสมือนของวิเศษทั้งศักดิ์สิทธิ์และล้ําคา
ทําหนาที่เปนสื่อรับคลื่นพลังงานแหงดวงดาวอันพิสุทธิ์จากฟากฟาสองลงมายังโลก
ซึ่งพลังรัตนชาตินี้เปนคลื่นที่มีความถี่สูงและสื่อพลังงานในรูปของปฏิกริยาแมเหล็ก
อันเปนคุณสมบัติที่มีอยูตามธรรมชาติทางโครงสรางของผลึกใส "
และเรื่องนี้มีระบุใน "Secret Teaching of All Ages" โดย Manley Hall วา:
"รังสีแหงฟากฟาเมื่อตกกระทบสูพื้นผิวโลกเบื้องลางหลอหลอมใหกลายเปนผลึกแรธาตุรัตนชาติ
ที่เปนสวนหนึ่งแหงพลังงานบริสุทธิ์จากสรวงสวรรค เมื่อนํามาใชอยางเหมาะสมจะกอใหเกิดคุณ
อนันตตอมวลมนุษยชาติ"
ทั้งนักปรัชญาอยาง Agrippa ไดอธิบายใน"Three Books of Occult Philosophy"
ใจความตอนหนึ่งวา "เมื่อดาวดวงใดก็ตามเปลงรัศมีทอแสงสุกใส

ดวยความโดดเดนและสะทอนอิทธิพลที่ดี จะเสริมสงความโชคดีและสิริมงคล
เราจึงตองเลือกสรรอัญมณีและองคประกอบตางๆของดวงดาวนั้น มาประดับเขาดวยกัน
อยางถูกตองเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องรางนําโชคสิริมงคลสืบไป"
และในพระคัมภีรสันสกฤต พระครุฑโบราณ ไดบัญญัติเกี่ยวกับ อัญมณีแหงสิริมงคล
ไวดังนี้"อัญมณีธรรมชาติซึ่งปราศจากตําหนิ คือสื่อนําพลังงานอันบริสุทธิ์และสิริมงคล
ในขณะที่อัญมณีดอยคุณภาพ ทั้งตําหนิรุนแรงและแตกราวจะสื่อผลตรงกันขาม" บทที่ 68 โศลก 17

การกําหนดเกาอัญมณีตามระบบดาราจักรราศีมีระบุไวในคัมภีร “ปาริชาตชาดก” บทที่ 2 โศลก 21 หนา
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นพรัตนอัญมณีแหงสิริมงคลเปนอัญมณีแทนดาวเกิดตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของเอเชีย
ที่สืบทอดตอมาตั้งแตสมัยพระเวทโบราณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดวงดาว
พระอาทิตย
พระจันทร
พระอังคาร
พระพุธ
พระพฤหัสบดี
พระศุกร
พระเสาร
พระราหู
พระเกตุ

อัญมณี
ราศี
ทับทิม
ไขมุก
ประการังแดง
มรกต
บุษราคัม
เพชร
ไพลิน
โกเมนเอก
ไพฑูรย

สิงห
กรกฎ
เมษ/พิจิก
เมถุน/กันย
ธนู/มีน
พฤษภ/ตุลย
มังกร/กุมภ
ไมปกครองราศีใด
ไมปกครองราศีใดๆ

คลื่นรังสีของพระอาทิตย : มณีแดงบริสุทธิ์ ดั่งทับทิม/สปเนลสีแดง ซึ่งถายทอดความกลาหาญ
พลานุภาพแหงความเปนผูนํา และความเชื่อมั่นอันนํามาซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียง
ความสงบเยือกเย็นแหงพระจันทร : ไขมุกแทโดยธรรมชาติ มุกดาบริสุทธิ์ ซึ่งจะสะทอนถึง
อารมณที่ละเอียดออน นิสัยที่ดี และจิตใจที่สงบเย็น อันจะชวยพัฒนาสุนทรียภาพของชีวิต
คลื่นพลังงานของพระอังคาร : ประการังแดง/คารเนเลี่ยน/บลัดสโตน ถายเทพลังงานดาน
เสริมสรางศักยภาพ ความเพียร ความกลาหาญ มีปญญา และ เชี่ยวชาญการทหารและนํามาซึ่ง
ความกระตือรือรนชวยใหขามพนอุปสรรค
พลังงานจากคลื่นแสงสีเขียวของพระพุธ : มรกต/ซาโวไรท/โครมทัวมาลีน/หยก ที่พิสุทธิ์
จะสรางเสริมใหเปนผูมีเหตุผล พัฒนาสติปญญาความหยั่งรู รอบรู และชํานาญการสื่อสาร
พลังแหงพระพฤหัสบดี : ธาตุบุษราคัม/โทปาซ/เฮลิโอดอร/ทัวมาลีนสม/คริสโซเบริลสีสม
จะหลอหลอมสัมพันธภาพที่ดีใหแกครอบครัว สะทอนถึงความมีมนุษยธรรม การตัดสินใจที่ดี
กอเกิดความนับถือเชื่อมั่น และจะเปนผูใหความรู
พลังสีครามแหงพระศุกร : ธาตุ เพชร/ควอทซใส/ซัฟไฟร/เพทาย/ โทปาซใส /เทอรคอยซ
สะทอนถึงความมีเสนห ทวงทาอริยาบทงดงาม และความสามารถทางศิลปะ
รังสีสีมวงของพระเสาร : ไพลิน/อินดิโคไลท/อเมธิสต/สปเนลน้ําเงิน
จะสะทอนผลใหเกิดความสุขุม มีสมาธิ เสริมสรางระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
ยึดหลักแหงความเปนจริง แข็งแกรงและถอมตน สันโดษ

คลื่นแสงอุลตราไวโอเลตแหงพระราหู : โกเมนเอก/เพทาย สีทอง-น้ําตาล
มีพลังอํานาจในการปกครองคนหมูมากเพื่อมอบคุณประโยชนนานัปการ ทั้งในดานความคิดริเริ่ม
สรางแรงบันดาลใจแหงอัจฉริยภาพ
คลื่นแสงอินฟาเรดแหงพระเกตุ : ไพฑูรย/ไฟโบรไลท/ทัวมาลีนที่มีปรากฏการณ"ตาแมว"
จะเกื้อกูลใหมีจิตสํานึกที่ดี เกิดความรูกวางขวาง สติปญญาเฉียบแหลม ไดรับโชคลาภ
และปกปองภัยจากสิ่งซอนเรน
คุณริชารด ชอว บราวน นักอัญมณีศาสตร GIA., PG.
ผูออกแบบเครื่องประดับคูบารมี อัญมณีแหงสิริมงคล

http://www.agt-gems.com
e-mail:info@agt-gems.com

