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The aim of this thesis is to investigate the knowledge on gemstones as
recorded in Sanskrit and Thai literature, particularly the Sanskrit Ratnaparīkṣā and
the Thai Tamra Nopparat, and establish their textual relationship. The research
subjects were two Sanskrit works, i.e. Buddhabhaṭṭa’s Ratnaparīkṣā and
Ratnaparīkṣādhyāya in Garuḍa Purāṇa, and three Thai works, i.e. the Lilit Tamra
Nopparat, the prose of Tamra Nopparat and the comprehensive Ratnaśāstra text.
The study was divided into three parts. First, the contents of the Ratnaparīkṣā were
presented with the modern gemological knowledge. Second, the contents of the
Tamra Nopparat were described. Third, a critical analysis and comparison of the
Ratnaparīkṣā and the Tamra Nopparat were demonstrated.
It was found that the Ratnaparīkṣā corresponds to gemological theory
because its main content consists of origins and mines, physical properties, positive
and negative power based on physical properties, imitations, cutting, enhancement,
and appraisal of weight and price. In comparison with the Ratnaparīkṣā, the Tamra
Nopparat has relatively similar characteristics. Its content is parallel to the
Ratnaparīkṣā except imitations, cutting and enhancement. The similarity is that the
description of color of gemstones is provided with the metaphor of flowers, plants,
animals and illuminated objects. A lot of differences are also found. However, the
significant difference lies in the thematic description of power of gems. The
Ratnaparīkṣā focuses on the power of gemstones in averting dangers, enhancing
prosperity and curing diseases. On the other hand, the Tamra Nopparat focuses on
the power of gemstones as amulets, and bringing happiness, wealth, prosperity and
victory in warfare. It can be concluded that the relationship between the
Ratnaparīkṣā and the Tamra Nopparat exists. The former is the prototype of the
latter. Their differences are likely due to the purpose of composition: the
Ratnaparīkṣā is the compendium of jewelry trade whereas the Tamra Nopparat is
humbly offered to King Rama II as the literary work of the royal court.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
อัญมณีเปนสิ่งมีคาที่ดํารงอยูคูอารยธรรมโลกมาแตยุคโบราณ ในยุคกอนประวัติศาสตร%มีขนบ
ธรรมเนียมการฝ(งข)าวของเครื่องใช)ตาง ๆ และเครื่องประดับพร)อมกับผู)ตาย เพราะเชื่อวาผู)ตายจะได)
นําสิ่งของเหลานี้ติดตัวไปใช)สอยในโลกหน)า วัตถุดิบ ที่นํา มาใช)ทํา เครื่องประดับในระยะแรก ๆ เปน
วัสดุจําพวกหิน ลูกป(ด และกระดูกสัตว% ตอมามนุษย%รู)จักนําแรธาตุและโลหะตาง ๆ มาใช)ประโยชน%
หลังจากนั้นก็ได)พัฒนาเทคนิคการทําเครื่องประดับให)ประณีตงดงามยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการนําหินที่มี
คามาฝน ขัดถู ตลอดจนเจียระไนเหลี่ยมมุมให)มีสีสันสวยงาม สามารถสองประกายรัศมีได)งดงามเจิดจ)า
วัฒนธรรมการใช)อัญมณีเกิดขึ้นเพราะมนุษย%สังเกตเห็นความงามของทรัพยากรธรรมชาติ และทดลองนํา
วัสดุ ตามธรรมชาติ นั้น ๆ มาทําให)มีรูปทรงและคุณสมบั ติตามความต)องการและจินตนาการของตน
ความผูกพันใกล)ชิดกับธรรมชาติทําให)มนุษย%เชื่อมโยงอัญมณีกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ตนเคารพนับถือ ทําให)เกิดความเชื่อวา ความงามของวัตถุเหลานั้นแฝงพลังอํานาจของธรรมชาติไว)
ด)วย พลังอํานาจนี้ไมสามารถรับรู)ได)ด)วยประสาทสัมผัส และกลายมาเปนความเชื่อพื้นฐานที่วาอัญมณี
เปนสิ่งมงคล เปนเครื่องหมายของความสุขสวัสดีและโชคลาภ ความรู)เรื่องอัญมณีจึงเปนทั้งศาสตร%
ศิลป; และสิ่งมงคล
สังคมของคนอินเดียเปนสังคมของนักคิดและนักปราชญ%ในสาขาวิชาตาง ๆ ความมีนิสัยชางคิด
ชางจินตนาการ ชางสังเกต ใฝ<รู) และมักตั้งคําถามกับชีวิตและธรรมชาติรอบตัว สงผลให)เกิดตํารา
วิชาการและวรรณคดีมากมายหลายประเภท
ตําราวิชาการด)านอัญมณีสันนิษฐานวาเกิดขึ้นใน
คริสต%ศตวรรษที่ 6 เนื้อหาสาระกลาวถึงแหลงกําเนิด คุณสมบัติ ลักษณะคุณและโทษ การใช)
ประโยชน% รวมไปถึงการประเมินราคาอัญมณี ความรู)ในลักษณะเชนนี้สามารถเทียบได)กับความรู)
เรื่องอัญมณีวิทยาในป(จจุบัน ตําราอัญมณีดังกลาวเปนที่ร)ูจักในชื่อ รัตนปรีกษา
จุดเริ่มต)นการสืบทอดและเผยแพรวิชาอัญมณีวิทยาของอินเดียโบราณเกิดจากการที่อินเดียเปน
ผู)จําหนายสินค)าประเภทอัญมณีทั้งภายในและภายนอกประเทศ ความสัมพันธ%กับอินเดียด)านการค)า
ทํา ให)ไ ทยรับ วัฒ นธรรมของศาสนาพราหมณ%แ ละศาสนาฮิน ดูเ ข)า มาผสมผสานและปรับ ใช)ใ น
วัฒนธรรมหลาย ๆ ด)าน เรื่องการรับวัฒนธรรมเกี่ยวกับอัญมณีนั้นปรากฏวาไทยได)รับคติความเชื่อ
เรื่องนพรัตน%จากอินเดีย คติความเชื่อเรื่องนพรัตน%มีอิทธิพลอยางสูงในราชสํานัก มีการนํานพรัตน%มา
ใช) ป ระดั บ เครื่ อ งทรงและเครื่ อ งราชู ป โภค สํ า หรั บ พระมหากษั ต ริ ย% พระบรมวงศานุ ว งศ% ขุ น นาง
ข)าราชการชั้นผู)ใหญ ตลอดจนเปนบําเหน็จที่พระมหากษัตริย%จะพระราชทานแกผู)ทําคุณประโยชน%ตอ
แผนดิน นอกจากนี้คติความเชื่อเรื่องนพรัตน%ยังทําให)เกิดการแตงวรรณกรรมประเภทตํารานพรัตน%
หลายสํานวน ทั้งในรูปแบบร)อยแก)วและร)อยกรอง ตํารานพรัตน%ฉบับร)อยแก)วที่แพรหลายในประเทศ
ไทยนั้นได)อ)างถึง “คั มภี ร พุ ทธศาสตร” “ตํา หรั บ ไสยศาสตร” และ “ตํา หรั บ พราหมณ” ในบทนํา
ระบุวาเปนแหลงข)อมูลที่ผู)แตงนํามาประกอบการเรียบเรียงตําราขึ้นใหม พร)อ มกัน นั้น ก็ได)ย กคาถา
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ภาษาสัน สกฤตซึ ่ง มีใ จความจํ า แนกประเภทของอัญ มณีม าประกอบท)า ยเลม เมื่ อ พิ จ ารณา
ภาพรวมของเนื้อหาสาระจากตํารานพรัตน%ก็พบวา ตํารานพรัตน%มีหัวข)อคําอธิบายประกอบด)วยเรื่อง
ตํา นานอสูร ผู)บํา เพ็ญ ตบะเพื่อ สร)า งอัญ มณีใ ห)เ กิด ขึ้น บนโลก การพิจ ารณาลัก ษณะคุณ และโทษ
ของอัญมณี การพรรณนาอานุภาพของอัญมณีตามคุณลักษณะที่ปรากฏ ตลอดจนการประเมินราคา
เชนเดียวกับที่ปรากฏในตํารารัตนปรีกษา
หลั กฐานที่ กลาวมานี้ แสดงให) เห็ นวา อั ญมณี วิ ทยาหรื อความรู) เรื่ องการตรวจสอบอั ญมณี ได)
พัฒนาขึ้นมาตั้งแตสมัยโบราณแล)ว โดยมีจุดเริ่มต)นจากตํารารัตนปรีกษา การที่ตํารานพรัตน%อ)างถึงคัมภีร%
สันสกฤต และเนื้อหาของตํารานพรัตน%สอดคล)องกับตํารารัตนปรีกษานั้น เปนกุญแจสําคัญที่ทําให)
ผู)วิจัยสันนิษฐานวา ตําราอัญมณีในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีไทยมีความสัมพันธ%กัน ด)วยเหตุนี้
ผู)วิ จัย จึงต) องการศึกษาวา อั ญ มณี วิทยาในวรรณคดี สัน สกฤตโดยเฉพาะในตํ ารารัต นปรี กษานั้ น มี
เนื้อหาสาระอยางไรบ)าง และมีความสัมพันธ%กับตํารานพรัตน%ซึ่งเปนอัญมณีวิทยาในวรรณคดีไทย
มากน)อยเพียงใด
วัตถุประสงค!ของการวิจัย
วิ ท ยานิ พ นธ% เ รื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค% ที่ จ ะศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บและวิ เ คราะห% ตํา ราอั ญ มณี
ภาษาสั น สกฤตกั บ ตํา รานพรั ต น% ข องไทย เพื่ อ ให) รู) ถึ ง ที่ ม าและความสั ม พั น ธ% ร ะหวางตํา รา
ฉบั บ ตาง ๆ รวมทั้ ง เพื่ อ การถายทอดตํา ราอั ญ มณี วิ ท ยาฉบั บ ภาษาสั น สกฤตทั้ ง สองฉบั บ เปน
ภาษาไทยด) ว ย
สมมติฐานของการวิจัย
ตํารารัตนปรีกษาของอินเดียและตํารานพรัตน%ของไทย เปนหลักฐานชิ้นสําคัญที่สะท)อนให)เห็น
วา สังคมอิน เดี ยและสั งคมไทยมีวัฒ นธรรมการใช) อัญ มณี และมีความรู) ความเชื่ อเรื่ องอั ญมณี
รวมกันมาตั้งแตยุคโบราณ รัตนปรีกษาซึ่งเปนศาสตร%ที่วาด)วยการพิจารณาและการตรวจสอบอัญมณี
ประเภทตาง ๆ ได)รับการบันทึกเปนภาษาสัน สกฤตหลายฉบับ ตั้งแตสมั ยโบราณจนถึงหลังสมัยกลาง
ของอินเดีย โครงสร)างทั่วไปของเนื้อหาประกอบด)วย กําเนิดอัญมณี แหลงที่พบอัญมณี การจําแนก
อัญมณีต ามลั ก ษณะที่ ป รากฏ คุ ณ และโทษของอั ญ มณี การเจี ย ระไน การทํา ให) มี คุณ คาเพิ่ มขึ้ น
รวมทั้งการประเมินราคา ตํารานพรัตน%ของไทยอธิบายเรื่องอัญมณีวิทยาอยางสอดคล)องและคล)ายคลึง
กับโครงสร)างเนื้อหาในตํารารัตนปรีกษา ทั้งยังอ)างถึงบุ คคลและสถานที่ในคัมภีร%อินเดียโบราณอีก
ด)วย จึงสันนิ ษฐานวา ตํารารัตนปรี กษานาจะเปนที่มาของสาระความรู)เรื่ องอั ญมณีวิ ทยาใน
ตํารานพรัตน%ของไทย
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู) วิ จั ย แบงขอบเขตการวิ จั ย ออกเปนสองสวนด) ว ยกั น สวนที่ ห นึ่ ง จะ
ศึ ก ษาจากหลั ก ฐานชั้ น ต) น คื อ ตํา ราและคั ม ภี ร% โ บราณวาด) ว ยเรื่ อ งอั ญ มณี ว ิ ท ยาทั ้ ง ภาษา
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สั น สกฤตและภาษาไทย สวนที่สองจะศึกษาจากหลักฐานชั้นรอง ได)แก หนังสือประวัติวรรณคดี
สั น สกฤต ตํ า ราวิ ช าการ และสารานุ ก รมตาง ๆ ที่ ใ ห) ค วามรู) เ กี่ ย วกั บ อั ญ มณี ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข)องกับอัญมณีในวรรณคดีอินเดียโบราณด)วย
หลักฐานชั้นต)นที่เปนวรรณคดีสันสกฤต มีวรรณคดีสําคัญวาด)วยเรื่องอัญมณีวิทยาจํานวน
แปดเรื่อง ในที่นี้ผู)วิจัยได)เลือกมาศึกษาสองเรื่อง คือ รัตนปรีกษาซึ่งเปนผลงานของพุทธภัฏฏะ และ
รัต นปรีก ษาธยายะซึ่งเปนเรื่องแทรกอยู ในคัม ภีร%ค รุฑ ปุร าณะ ทั้งนี้ก็เ นื่อ งจากตํา รารัต นปรีกษา
ของพุ ท ธภั ฏ ฏะเปนตํา ราอั ญ มณี วิ ท ยาของอิ น เดี ย ที่ Louis Finot นั ก วิ ช าการด) า นภารตวิ ท ยา
ชาวฝรั่งเศสในคริส ต%ศตวรรษที่ 19 ยืน ยัน วาเกาแกที่สุด เทาที่มีการสืบ ค)น ได) มี เ นื้ อ หาครบถ) ว น
สมบูรณ% และยังเปนต)นแบบของตํารารัตนปรีกษาอื่น ๆ ซึ่งแตงขึ้นภายหลังด)วย สวนรัตนปรีกษาธยายะ
ในคัมภีร%ครุฑปุราณะเปนตํา ราอัญ มณีวิทยาที่ส ะท)อนให)เ ห็น ถึงการนํา รัต นปรีกษาของพุทธภัฏ ฏะ
มาผลิ ต ซ้ํา เพราะเมื่ อ เปรี ย บเที ย บต) น ฉบั บ แล) ว พบวามี ข) อ ความตรงกั น กั บ รั ต นปรี ก ษาของ
พุ ท ธภั ฏ ฏะในลั ก ษณะคํา ตอคํา เปนสวนมาก อยางไรก็ ต าม ต) น ฉบั บ รั ต นปรี ก ษาธยายะยั ง มี
ความคลาดเคลื่อนอยูไมน)อย เนื่องจากคัมภีร%ครุฑปุราณะไมเคยผานการชําระมากอน ผู)วิจัยจึ ง ถื อ โอกาส
นี้นําต)นฉบับรัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะมาสอบทานกับรัตนปรีกษาธยายะเพื่ อ ให) ไ ด) เ นื้ อ หาที่ ถู ก ต) อ ง
สมบู ร ณ% ยิ่ ง ขึ้ น อนึ่ ง ผู) วิ จั ย จะใช) ตํา รารั ต นปรี ก ษาฉบั บ อื่ น อ) า งอิ ง ประกอบด) ว ย โดยเฉพาะ
รั ต นปรี ก ษาธยายะในพฤหั ต สํ หิ ต าของวราหมิ หิ ร ะซึ่ ง แตงขึ้ น ในยุ ค สมั ย เดี ย วกั น กั บ รั ต นปรี ก ษา
ของพุ ทธภั ฏ ฏะ เพื่ อเพิ่ มเติ มรายละเอี ย ดในบางประเด็ น ให) ส มบู ร ณ% ยิ่ งขึ้ น
สวนตํา ราอัญ มณีในวรรณคดีไทยประกอบด)ว ย ตํา รานพรัต น%ที่ตีพิมพ%เปนหนังสือทั้งหมด
สองฉบับ คือ ลิลิต ตํารานพรัต น% ฉบับ ของหลวงนริน ทราภรณ% ซึ่งกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร%
กรมศิลปากร จัดพิมพ%เผยแพรเมื่อปP พ.ศ. 2542 และตํารานพรัตน%ฉบับพระยาสุริยวงศ%มนตรีและคณะ
ฉบับพิมพ%แจกในงานทรงบําเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา พระนางเจ)าสุขุมาลมารศรี
พระราชเทวี พ.ศ. 2464 นอกจากนี้ยังมีเอกสารโบราณหมวดตํารานพรัตน% ซึ่งตามบัญชีบริการหนังสือ
ตัวเขียนของกองหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร ระบุไว)วามีทั้งสิ้น 22 ฉบับ ในการวิจัยครั้งนี้ผู)วิจัยจะ
เลือกใช)ตํารานพรัตน%ที่ตีพิมพ%เปนหนังสือทั้งสองฉบับ ตํารานพรัตน%ทั้งสองฉบับนี้มีเนื้อหาสมบูรณ%และ
เปนหลักฐานที่เชื่อถือได) เนื่องจากผู)แตงได)สอบทานเนื้อหากับตํารานพรัตน%ฉบับอื่น ๆ ที่มีมากอนหน)า
นี้แล)วเปนอยางดี สวนเอกสารโบราณหมวดตํารานพรัตน%นั้นผู)วิจัยเลือกมาเพียงฉบับเดียว คือ ตํารา
รัตนสาตร%จบบริบูรรณ% เพราะมีเนื้อหาที่สมบูรณ%กวาฉบับอื่น ๆ แม)รายชื่ออัญมณีที่มีคําอธิบายจะไม
ครบถ)วนเทาลิลิตตํารานพรัตน% แตสิ่งที่นาสนใจก็คือ ตํารารัตนสาตร%จบบริบูรรณ%มีคําประพันธ%ร)อยกรอง
เรื่องการใช)อัญมณีให)สมพงศ%กับวันและปPเกิด ซึ่งเนื้อหาเชนนี้ไมมีกลาวไว)ในตํารานพรัตน%ที่ตีพิมพ%เปน
หนังสือ
วิธีดําเนินการวิจัย
ผู)วิจัยจะดําเนินการวิจัยตามข)อมูลจากหลักฐานชั้นต)นและชั้นรองดังที่ได)กลาวมาแล)ว และจะ
เริ่มต)นการวิจัยด)วยการแปลข)อมูลที่เปนภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยความ ไมแปล
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โดยพยัญชนะ ข)อมูลที่ได)จากหลักฐานสองประเภทนี้จะแยกแยะและจัดระเบียบตามหัวข)อตาง ๆ ที่ได)
กําหนดไว) การเปรียบเทียบและการวิเคราะห%จะกระทําเมื่อเสนอข)อมูลทั้งหลายเสร็จสิ้นแล)วเปนรายบทไป
ดังที่ปรากฏในสารบัญ และในการวิจัยนี้จะใช)หลักฐานชั้นต)นเปนหลักตัดสิน
อนึ่ง ข)อความที่เปนภาษาสันสกฤตเมื่อนํามาใช)อ)างอิงจะถายทอดเปนอักษรโรมันทั้งหมด เพื่อ
ประโยชน% ใ นการพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บเนื้ อ ความ การตี ค วาม และสํ า นวนภาษาในการแปลของ
วิทยานิพนธ%เลมนี้กับต)นฉบับเดิมซึ่งเปนภาษาสันสกฤต
ประโยชน!ที่คาดว*าจะได,รับ
วิท ยานิพ นธ%เ รื่อ งนี้เ ปนงานวิจัย อัญ มณีวิท ยาจากต)น ฉบับ ภาษาสัน สกฤตและภาษาไทย
ซึ ่ง นับ วามีป ระโยชน%ใ นการศึก ษาวรรณคดีป ระเภทตํ า ราโบราณได)เ ปนอยางดี เพราะได)ใ ห)
ความรู)เ รื่อ งอัญ มณีใ นทุก ด)า น ตั้งแตประวัติ การกํา เนิ ด สถานที่ ประเภท สีสัน วิ ธีการเจียระไน
กรรมวิธ ีใ นการเพิ ่ม คุณ คาของอัญ มณี พิก ัด ราคา คุณ และโทษของอัญ มณี รวมทั ้ง จะเปน
ประโยชน%ในการศึ กษาเปรียบเที ยบกับ ศาสตร% อัญมณีวิ ทยาในป(จจุบันด)วย

บทที่ 2
อัญมณีวิทยาในวรรณคดีสันสกฤต
อั ญ มณี วิ ท ยา (Gemology)1 เปนความรู เรื่ อ งอั ญ มณี ที่ มี ร ากฐานมาจากวิ ช าแร' วิ ท ยา
(Mineralogy) นําความรูดานฟ0สิกส2 เคมี และธรณีวิทยา มาประยุกต2ใชร'วมกันศึกษาแร'ชนิดต'าง ๆ
วิช าฟ0สิกส2แ ละเคมีใชศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติท างแสงของแร' ส'ว น
วิชาธรณีวิทยานั้นทําใหเขาใจวิธีการก'อรูปและการสืบหาตนกําเนิดของแร' ความรูเรื่องอัญมณีวิทยา
มีลักษณะเปนทั้งศาสตร2และศิล ปC เพราะเปนการผสมผสานความรูดานวิทยาศาสตร2เขากับความรูใน
สาขาอื่น ๆ เช'น เศรษฐศาสตร2 พาณิชยศาสตร2 และงานช'างศิลปC ประเด็นที่อยู'ในขอบข'ายการศึกษา
เรื่องอัญมณีวิทยา ไดแก' การเกิดและแหล'งกําเนิดของอัญมณี คุณสมบัติของอัญมณี วิธีการทดสอบ
การประเมิน การขัดแต'งและการเจียระไนอัญมณี การจัดคุณภาพอัญมณี รวมไปถึงการตลาดและ
การซื้อ ขายอัญ มณี การศึก ษานี้จ ะมุ'ง เนนเรื่อ งอัญ มณีที่เ กิด ขึ้น ตามธรรมชาติ ทว'า ก็ครอบคลุม
เรื่องอัญมณีสังเคราะห2 โลหะมีค'า และโลหะผสมดวย (Aber, 1999-2012; ปRญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ2,
[ม.ป.ป.]: ออนไลน2)
วิชาอัญมณีวิทยากําเนิดขึ้นที่ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปW ค.ศ.1908 สมาคมช'างทองแห'งชาติ
(National Association of Goldsmiths) ไดก'อตั้งคณะกรรมการอัญมณีวิทยา (Gemmological
Committee) ขึ ้น เพื ่อหารือ แนวทางในการพัฒ นาการคาปลีก อัญ มณีแ ละเครื ่อ งประดับ ของ
ประเทศสหราชอาณาจักรใหเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานวิชาการ ต'อมาคณะกรรมการชุดนี้ไดพัฒนา
มาเปนสมาคมอัญมณีวิทยาแห'งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ' (Gemmological Association of
Great Britain) ซึ่งเปนสาขาของสมาคมช'างทองแห'งชาติ จนในที่สุดไดกลายเปนองค2กรอิสระเต็มตัว
ปRจจุบันสมาคมอัญมณีวิทยาแห'งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ'เป0ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรอัญมณี
วิทยา เพื่อเสริมสรางมาตรฐานวิชาชีพดานอัญมณีและเครื่องประดับ และมีเครือข'ายอยู'ใน 25 ประเทศ
ทั่วโลก (The Gemmological Association of Great Britain, 2008: Online)
แมการศึก ษาเรื่อ งอัญ มณีเ ปนศาสตร2จ ะเพิ่ง เริ่ม ตนในช'ว งคริส ต2ศ ตวรรษที่ 19
แต'
นัก วิช าการดานวิท ยาศาสตร2ห ลายท'า นทั ้ง ชาวอิน เดีย และชาวตะวัน ตกไดคนพบว'า ความรู
เรื่อ งอัญ มณีวิท ยามีม าตั้ง แต'ส มัย โบราณแลว ตํ าราอรรถศาสตร2ของเกาฏิ ลยะซึ่งกําหนดอายุไว
ประมาณ 400 ปWก'อนคริสตกาล เปนตําราภาษาสันสกฤตเล'มแรกที่กล'าวถึงความรูเรื่องลักษณะ
ของอัญมณีและแหล'งกําเนิดหรือแหล'งที่พบอัญมณี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ผูมีหนาที่ดูแลเหมืองของรัฐควร
ตองรู ตํา ราสั นสกฤตเล' มแรกที่ว' า ดวยเรื่องอั ญ มณี วิทยาโดยตรงคื อ รั ตนปรี กษาของพุ ทธภัฏ ฏะ
1

ศัพท2ว'าอัญมณีวิทยาสะกดไดสองแบบ ถาเปนภาษาอังกฤษแบบอังกฤษสะกดว'า Gemmology
แต'ถาเปนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะสะกดว'า Gemology สารานุกรม Investopedia (2014:
Online) ระบุว'า Gemology เปนคําที่ใชเฉพาะในประเทศแถบอเมริกาเหนือ ประเทศนอกนั้นใชคํา
ว'า Gemmology ในที่นี้ผูวิจัยเลือกใชศัพท2 Gemology ตามพจนานุกรม Oxford River Books
English-Thai Dictionary
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แต'งในราวคริสต2ศตวรรษที่ 5-6 เนื้อ หาโดยรวมเมื่อ นํา ไป
เปรีย บเทีย บกับ ความรู เรื ่อ งอัญ มณีว ิท ยาปRจ จุบ ัน แลวก็พ บว'า มีห ลายส'ว นที ่ส อดคลองและ
เทีย บเคีย งกัน ได อินเดียยังมีตําราอัญมณีวิทยาอีกหลายฉบับ คัมภีร2ฉบับหนึ่งที่นํารัตนปรีกษาของ
พุทธภัฏฏะมาเปนตนแบบคือ คัมภีร2ครุฑปุราณะ (Garuḍa Purāṇa) อั ธ ยายะที่ 68-80 ชื่ อ
รั ต นปรี ก ษาธยายะ (Ratnaparīkṣādhyāya) ทั้ ง รั ต นปรี ก ษาและรัตนปรีกษาธยายะถือเปน
ตําราตนแบบอัญ มณีวิ ทยาของนั กอั ญมณีวิ ทยาชาวอิน เดีย ตั้งแต' อดีต จนถึงปRจจุบัน

(Buddhabhaṭṭa’s Ratnaparīkṣā)

2.1 ความหมายของอัญมณี
คําว'า อัญมณี ตามรูปศัพท2หมายถึง ของมีค'าอื่น ๆ เปนคําสมาสระหว'างคําว'า อัญ ซึ่งยืมมา
จาก อ&ฺญ ในภาษาบาลี หมายถึง อื่น หรือ อื่น ๆ และคําว'า มณี ซึ่งมาจากคํา มณิ ในภาษาบาลีและ
สันสกฤต แต'เ ดิมอัญ มณีห มายถึงของมีค'า จํา พวกเพชรพลอย เครื่องประดับ หรือ เครื่องรางของ
ขลัง 2 แมรูปศัพท2ดูเปนคํายืมจากภาษาบาลีและสันสกฤต แต'แทจริงแลวคํานี้มิไดมีใชในภาษาบาลี
และสันสกฤตแต'อย'างใด นักวิชาการใหความหมายของคําว'า อัญมณี ไวหลายประการ แต'สามารถ
สรุปใจความไดสี่ประการ คือ 1) รัตนชาติ หรือ เพชรพลอย รวมถึงเครื่องประดับต'าง ๆ โดยเฉพาะคําว'า
รัตนชาติ หรือ เพชรพลอย นั้นมุ'งหมายถึงอัญมณีสําคัญเกาชนิดที่เรียกกันว'า นพรัตน( 2) เพชรพลอย
ต'า ง ๆ นอกเหนือ จากนพรัต น2 3) สิ่ง ใดก็ต ามที่ถือ เปนของมีค'า ตัว อย'า งเช'น นาฬิก า ตู เย็น
เครื่องรับโทรทัศน2 เปนตน 4) พืชผลที่ปลูกไวในที่ดิน ความหมายนี้ปรากฏเฉพาะในกฎหมายตราสามดวง
ว'าดวยกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ ส'วนที่สอง (เพิ่มเติม) ความว'า “อนึ่ง ที่นอกเมืองชํารุดอยูนานก็มี
และมันผูหนึ่งลอมไวเป"นไร เป"นสวนมัน มันไดปลูกตนไมสรรพอัญมณีในที่นั้นไว ใหลดอากรไวแกมัน
ป(หนึ่ง พนกวานี้ เป"นอากรของหลวงแล” ทองยอย แสงสินชัย อธิบายเพิ่มเติมว'า “ที่เรียกวาอัญมณีนั้น
ก็ เ พราะถื อ วาที่ ดิ น นั้ น เป" น ทรั พ ย/ ป ระธาน พื ช ผลตนไมที่ ป ลู ก ไวในที่ ดิ น ยอมถื อ เป" น ทรั พ ย/ อีก
อยางหนึ่ง” (จํานงค2 ทองประเสริฐ, 2546: 195) ในปRจจุบันคําว'า อัญมณี มีความหมายแคบลง คือ
หมายถึงรัตนชาติหรือเพชรพลอยเท'านั้น
คําในภาษาไทยอีกคําหนึ่งที่มีความหมายคลายคํา อัญมณี คือคําว'า รัตนชาติ ซึ่งเปนคําสมาส
ระหว'างคํา รัตนะ กับ ชาติ คําว'า รัตนะ เปนคํายืมจาก รตน ในภาษาบาลี หรือ รตฺน ในภาษา
สันสกฤต มีความหมายต'าง ๆ ไดแก' 1) แกว 2) คน สัตว2 หรือสิ่งของที่ถือว'าวิเศษและมีค'ามาก เช'น
รัตนะเจ็ดของพระจักรพรรดิ 3) ของประเสริฐสุด ของยอดเยี่ยม เช'น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ2
เปนรัตนะสามของพุทธศาสนิกชน 4) ใชประกอบคําอื่น หมายถึง ยอดเยี่ยมในพวกนั้น ๆ เช'น บุรุษรัตน2
นารีรัตน2 รัตนกวี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 2546: 942-943) ส'วนคําว'า ชาติ
นั้น ความหมายโดยทั่วไปหมายถึง กําเนิด เผ'าพันธุ2 ชนิด ชัน้ จําพวก ฯลฯ (เรื่องเดียวกัน: 359) ในที่นี้
ใชเปนส'วนทายของคําสมาส เมื่อคําว'า รัตนะ มาสมาสกับคําว'า ชาติ จะมีความหมายว'า พวกรัตนะ
2

คําว'า มณี ในภาษาไทยมีความหมายต'างไปจากความหมายดั้งเดิมในภาษาบาลีและสันสกฤต
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หนา 830 ระบุว'า มณี หมายถึง แกวหินมีค'าสีแดงใน
จําพวกนพรัตน2 มักหมายถึงทับทิม
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โดยอรรถแลวความหมายไม'ต'างจากคําว'า รัตนะ คือหมายถึงแกวที่มีค'า เช'น เพชร ทับทิม มรกต หิน
หรือแร'ที่มีค'า เมื่อเจียระไนแลวจะตองมีลักษณะสวยงาม คงทน หายาก ราคาแพง และนํามาใชเปน
เครื่องประดับได (เรื่องเดียวกัน: 943) ในความหมายเช'นนี้ คําว'า รัตนชาติ และ อัญมณี ก็หมายถึง
เพชรพลอยเหมือนกัน แต'ในแวดวงวิทยาศาสตร2 คําว'า รัตนชาติ ใชเรียกเพชรพลอยที่ยังไม'ได
เจียระไน ต'อเมื่อนํามาเจียระไนใหมีคุณสมบัติตามตองการจึงจะเรียกว'า อัญมณี
ในภาษาสันสกฤต คําที่มีความหมายว'า อัญมณี มีอยู' 2 คํา คือ รัตนะ (ratna) และ มณิ
(maṇi) รัตนะ เปนคําที่ประกอบรูปจากธาตุ rā แปลว'า ให ในสมัยพระเวทคําว'า รัตนะ ที่ปรากฏใน
คัมภีร2ต'าง ๆ เช'น ฤคเวท อถรรพเวท พราหมณะ ไม'ไดหมายถึงอัญมณี แต'หมายถึงของขวัญ สินคา
ความมั่งคั่ง ความร่ํารวย ทรัพย2สมบัติ ตัวอย'างเช'นในฤคเวทมณฑลที่ 1 สูกตะที่ 1 มันตระที่ 1
สรรเสริญพระอัคนีว'าเปน ratnadhātamam หมายถึง ผูประทานของขวัญผูประเสริฐสุด3 ต'อมาใน
วรรณคดียุคหลังพระเวท เช'น มานวธรรมศาสตร2 มหาภารตะ รัตนะ หมายถึง สิ่งที่มีค'า ทรัพย2สมบัติ
เครื่องประดับ หินมีค'า เพชรพลอย โดยเฉพาะอัญมณีเกาชนิดที่เรียกว'า นวรัตนะ (navaratna) ไดแก'
ไข'มุก ทับทิม บุษราคัม เพชร มรกต ไพฑูรย2 แกวประพาฬ ไพลิน และเพทาย ในสมัยต'อมา รัตนะ ใช
ในความหมายว'า สิ่งใดก็ตามที่มีค'าที่สุดหรือดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่อยู'ในประเภทเดียวกัน ตัวอย'างเช'น
ปุตรรัตนะ (putraratna) หมายถึง บุตรผูประเสริฐสุด รัตนะ เทียบไดกับคําว'า แก+ว ในภาษาไทย ซึ่ง
ในบางครั้งใชประกอบคํานามเพื่อสื่อความหมายว'าสิ่งนั้นมีค'ามาก เปนที่รัก หรือดีเยี่ยม เช'น นางแกว
ลูกแกว ฯลฯ
ส'วนคําว'า มณิ มีมาตั้งแต'สมัยพระเวทเช'นกัน โดยทั่วไปหมายถึงเพชรพลอย ไข'มุก แกวผลึก
เครื่องประดับ สรอยคอ รวมไปถึงเครื่องรางทุกชนิด ในฤคเวทมณฑลที่ 1 สูกตะที่ 33 มันตระที่ 8 มี
ความตอนหนึ่งว'า “hiraṇyena maṇinā śumbhamānāḥ งดงามดวยเครื่องประดับทองคํา” ส'วน
ในฤคเวทมณฑลที่ 1 สูกตะที่ 122 มันตระที่ 4 มีความตอนหนึ่งว'า “hiraṇyakarṇaṃ maṇigrīvam
สวมตางหูทองคํา สวมสรอยคอ” ส'วนในคัมภีร2อถรรพเวท คําว'า มณิ ใชในความหมายว'าเปนวัตถุ
มงคลหรือเครื่องรางของขลังในลักษณะที่เปนสรอยคอ มักทําจากพืชพรรณธรรมชาติ ยกตัวอย'างเช'น
ชั ง คิ ฑ ะ (jaṅgiḍa)4 ซึ่ ง มี พ ลั ง อํ า นาจขจั ด บาป ทํ า ลายเวทมนตร2 ค าถาและภู ต ผี ปW ศ าจ ปR ด เปz า
3

4

agnimīḻe purohitam |
yajyasya devamṛtvijam |
hotāram ratnadhātamam || RV. 1.1.1 ||

Griffith (อางใน Chand, 1997:30) กล'า วว'า ชัง คิฑ ะที่ป รากฏในอถรรพเวทเปนพืช
สมุน ไพรชนิ ดหนึ่ งซึ่ งใชในการรั กษาโรคต' าง ๆ และเปนเครื่ องรางขั บไล' ภู ตผี ปW ศาจ สอดคลองกั บที่
Kumaraswamy (1985: 109-120) ผูศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของชังคิฑะระบุว'า ชังคิฑะคือพืช
สมุนไพรที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร2ว'า Withania Somnifera ซึ่งก็คือ โสมอินเดีย แถบอินเดียใตนิยมตัด
ส'วนหัวสดที่อยู'ใตดินมาทําเปนสรอยคอใหเด็กเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับลําไส แต' Chand ไม'เห็นดวย
กับ คําแปลนี้ โดยเสนอว'า ชังคิฑะ ในคัมภีร2อถรรพเวท กัณฑ2ที่ 2 อนุวากะที่ 4 โศลกที่ 1-6 ควร
หมายถึง เทพเจาผูชําระบาป และขจัดปRดเปzาอุปสรรคทั้งปวง
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สถานการณ2ที่เลวราย และทําใหอายุยืนยาว5 มะเดื่อ (udumbara)6 ทําใหเกิดความเจริญรุ'งเรือง
หญาทรรภะ (darbha) ซึ่ งเปนเลิ ศในบรรดาสมุ น ไพรทั้ งหลาย มี พลั งอํ า นาจ ใชปราบศั ต รู ไ ด7
นอกจากนี้วัต ถุจากสิ่งมีชีวิตก็นํา มาใชเปนเครื่องรางดวย ยกตัว อย'า งเช'นในอถรรพเวทกัณฑ2ที่ 4
อนุวากะที่ 10 โศลกที่ 4 กล'าวถึงหอยสังข2สีทองที่มีไข'มุกว'าเปนเครื่องรางที่ทําใหอายุยืนยาว8 ใน
ฉานโทคยอุปนิษัท อัธยายะที่ 6 ขัณฑ2ที่ 1 ขอความที่ 5 มีคําว'า โลหมณิ (lohamaṇi)9 ซึ่ง Charles
Edgar แปลว'า เครื่องประดับทําจากทองแดง10 ขอความเหล'านี้สะทอนใหเห็นว'า ในสมัยโบราณ
เครื่องประดับไม'ไดทําจากรัตนชาติเพียงอย'างเดียว แต'ยังทําจากวัตถุอื่น ๆ ในธรรมชาติดวย
โดยสรุป ในภาษาสันสกฤต คําว'า รัตนะ และ มณิ ที่ใชในความหมายว'าอัญมณีนั้นมี
ความหมายต'างกัน รัตนะ มีความหมายกวางกว'า มณิ มาก เพราะ รัตนะ หมายถึงของสิ่งใดก็ตามที่มี
คุณค'า คํานี้ใชไดทั้งในความหมายที่เปนวัตถุสิ่งของและความหมายเชิงอุปมา ส'วน มณิ มีความหมาย
ครอบคลุมเฉพาะในแง'ที่เปนวัตถุเท'านั้น ตามปกติหมายถึงเครื่องประดับ เครื่องราง รวมไปถึงวัตถุที่ใช

5

dīrghāyutvāya bṛhate raṇāyāriṣyanto dakṣamāṇāḥ sadaiva |
maṇiṃ viṣkandhadūṣaṇaṃ jaṅgiḍaṃ bibhṛmo vayam || AV. 2.4.1 ||
kṛtyādūṣir ayaṃ maṇir atho arātidūṣiḥ |
atho sahasvān jaṅgiḍaḥ pra ṇa āyuṃṣi tāriṣat || AV. 2.4.6 ||

6

7

8

yo no agnir gārhapatyaḥ paśūnām adhipā asat |
audumbaro vṛṣā maṇiḥ saṃ mā sṛjatu puṣṭyā || AV. 19.31.2 ||
sapatnahā śatakāṇḍaḥ sahasvān oṣadhīnāṃ prathamaḥ saṃ babhūva |
sa no ’yaṃ darbhaḥ pari pātu viśvatas tena sākṣīya pṛtanāḥ pṛtanyataḥ || AV. 19.31.2.10 ||
divi jātaḥ samudrajaḥ sindhutas pary ābhṛtaḥ |
sa no hiraṇyajāḥ śaṅkha āyuṣprataraṇo maṇiḥ || AV. 4.10.4 ||

ที่กล'าวว'าหอยสังข2มีไข'มุกนั้น ดูในอถรรพเวทกัณฑ2ที่ 4 อนุวากะที่ 10 บทที่ 1 ความตอนหนึ่งว'า
sa no hiraṇyajāḥ śaṅkhaḥ kṛśanaḥ pātv aṃhasaḥ
9

yathā somyaikena lohamaṇinā sarvaṃ lohamayaṃ vijñātaṃ syāt |
vācārambhaṇaṃ vikāro nāmadheyaṃ loham ity eva satyam || ChUp 6.1.5 ||

สังกราจารย2แต'งอรรถกถาความว'า
yathā saumyaikena lohamaṇinā suvarṇapiṇḍena sarvamanyadvikārajātaṃ
kaṭakamukuṭakeyūrādi vijñātaṃ syāt /
vācā ’rambhaṇamityādi samānam // ChUp 6.1.5 //
10

ในขณะที่ Max Müller แปลว'า กอนทอง (one nugget of gold)
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ทํา เครื่ อ งประดั บ ในความหมายแคบที่ สุ ด มณิ หมายถึ งสรอยคอ ในบริ บ ทของอั ญ มณี วิ ทยา
การกล' า วถึ งอั ญ มณี ที่ ใชคํา ว' า รั ต นะ จะใชแต' ในความหมายว' า เพชรพลอย เท' า นั้ น
2.2 คติเรื่องจํานวนอัญมณีในวรรณคดีสันสกฤต
อัญ มณี ในโลกนี้ มีห ลายประเภท หลายชนิ ด อคั ส ติ มตะ (Agastimata) ซึ่ งเปนคั มภี ร2
สันสกฤตโบราณแสดงรายการอัญมณีไวสูงสุดถึง 84 รายการ ทว'าอัญมณีที่มีความสําคัญในวรรณคดี
สันสกฤตมีเพียงไม'กี่ชนิดเท'านั้น Sircar (1971: 259) กล'าวว'า คําบอกจํานวนอัญมณีมีค'าที่ใชใน
วรรณคดีสันสกฤตมักจะไม'ต่ํากว'าหา จํานวนอัญมณีมีค'าที่ปรากฏในวรรณคดีสันสกฤตไดแก' หา เจ็ด
เกา และสิ บ สี่ ซึ่ ง ลวนมี ค วามหมายเปนมงคลทั้ ง สิ้ น อั ญ มณี ห าประการเรี ย กว' า ปR ญ จรั ต นะ
(pañcaratna) เจ็ ด ประการเรี ย กว' า สั ป ตรั ต นะ (saptaratna) เกาประการเรี ย กว' า นวรั ต นะ
(navaratna) และอัญมณีสิบสี่ประการเรียกว'า จตุรทศรัตนะ (caturdaśaratna)
ป1ญจรัตนะ
Sircar ตั้งขอสังเกตว'า คติเรื่องปRญจรัตนะปรากฏบ'อยที่สุดในวรรณคดีสันสกฤต โดยยกตัวอย'าง
คําประพันธ2ที่แจกแจงปRญจรัตนะมาสามตัวอย'าง เขาสันนิษฐานว'าคติเรื่องปRญจรัตนะน'าจะเปนคติที่เก'าแก'
และมีมาก'อนคติเรื่องจํานวนรัตนะอีกสองอย'าง คือ นวรัตนะและจตุรทศรัตนะ (เรื่องเดียวกัน: 262)
ตัวอย'างที่หนึ่ง
nīlakaṃ(1) vajrakaṃ(2) ceti padmarāgaś(3) ca mauktikam(4) |
prabālaṃ(5) ceti vijñeyaṃ pañcaratnaṃ maṇīṣibhiḥ ||

รายชื่ออัญมณี
(1) ไพลิน (2) เพชร (3) ทับทิม (4) ไข'มุก (5) ประพาฬ
ตัวอย'างที่สอง
suvarṇaṃ(1) rajataṃ(2) muktā(3) rājāvartaṃ(4) prabālakam(5) |
ratnapañcakam ākhyātam ………………………… ||

รายชื่ออัญมณี
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(1) ทอง (2) เงิน (3) ไข'มุก (4) เพชร11 (5) ประพาฬ

ในพจนานุก รมของ Monier-Williams ใหความหมายของคํา ว'า rājāvarta ไวสองอย'า ง
อย'า งแรกหมายถึงอัญ มณีป ระเภทลาพิส ลาซูลี (Lapis Lazuli) หรือมณีสีค ราม อีกอย'า งหนึ่ง
หมายถึงเพชรหรืออัญมณีชนิดอื่นที่มีคุณภาพต่ํา ซึ่งแมจะไม'นับว'าเปนเครื่องประดับ แต'กล'าวกันว'าผู ที่
ไดครอบครองอั ญมณีชนิ ดนี้จ ะมีโชคลาภ ในที่นี้ Sircar แปลคํานี้ว'า เพชร
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ตัวอย'างที่สาม
kanakaṃ(1) hīrakaṃ(2) nīlaṃ(3) padmarāgañ(4) ca mauktikam(5) |
pañcaratnam idaṃ proktam ṛṣibhiḥ pūrvadarśibhiḥ ||

รายชื่ออัญมณี
(1) ทอง (2) เพชร (3) ไพลิน (4) ทับทิม (5) ไข'มุก
ในตัวอย'างคําประพันธ2ที่ยกมานี้จะเห็นไดว'า ชื่อรัตนะหาประการที่แจกแจงในคําประพันธ2
แต'ละบทนั้นไม'สอดคลองกันทั้งหมด อย'างไรก็ตาม ลักษณะเช'นนี้สะทอนใหเห็นว'า ในคติอินเดียนั้น
วัตถุที่จัดเปนอัญมณีมีทั้งที่เปนแร'โลหะ คือ ทองและเงิน แร'อโลหะหรือแร'รัตนชาติ คือ เพชร ทับทิม
และไพลิน รวมถึงอัญมณีที่ไดจากสิ่งมีชีวิต คือ ไข'มุก และ ประพาฬ(แกวปะการัง) หากเชื่อตามคํากล'าว
ของ Sircar ว'าคติเรื่องปRญจรัตนะเปนคติเก'าแก'ที่สุด ความคิดเรื่องรัตนะหาประการก็อาจสะทอน
พัฒ นาการความคิดของชาวอารยันเรื่องรัตนะในระยะแรกเริ่มก็เ ปนได แต'ในทางโหราศาสตร2
ป1ญจรัตนะไดแก' อัญมณีสําคัญหาชนิดที่เมื่อนํามาประดับร'วมกันจะก'อใหเกิดสิริมงคล ช'วยสรางสมดุล
แห'งชี วิต ทั้ งนี้เพราะเชื่อว' าอัญมณีทั้งหาประการมีความสัมพั นธ2กับ ป1ญจภู ต (pañcabhūta) ซึ่ ง
หมายถึงองค2ประกอบหาอย'างของโลก คือ ดิน (bhūmi) น้ํา (jala) ลม (vāyu) ไฟ (agni) และ
อากาศธาตุ (ākāśa) การผนวกอัญมณีหาประการเขาดวยกันเปนสิ่งที่ยืดหยุ'นไม'ตายตัว สมมติว'าใช
รายการอัญมณีตามตัวอย'างที่สาม คือ ทอง เพชร ไพลิน ทับทิม และไข'มุก อัญมณีเหล'านี้จะสัมพันธ2
กับปRญจภูตดังนี้ ทองคําสัมพันธ2กับธาตุดิน เพชรกับอากาศธาตุ ไพลินกับธาตุลม ทับทิมกับธาตุไฟ
และไข'มุกกับธาตุน้ํา (บราวน2, 2545: 90) ความสัมพันธ2ระหว'างปRญจรัตนะกับปRญจภูตนี้สอดคลองกับ
ปรัชญาเรื่องสีของธาตุทั้งหาในนิกายไศวะ ซึ่งระบุสีของธาตุทั้งหาดังนี้
ธาตุดิน
อากาศธาตุ
ธาตุลม
ธาตุไฟ
ธาตุน้ํา

สีเหลือง
คือ สีของทองคํา
สีขาวอย'างแกวเจียระไน คือ สีของเพชร
สีน้ําเงินเขม
คือ สีของไพลิน
สีแดง
คือ สีของทับทิม
สีขาว
คือ สีของไข'มุก
(Janaki, 1988 อางใน Saraswati, 1995: Online)

สัปตรัตนะ
แนวคิดเรื่องอัญ มณี เจ็ด ประการนั้ นพบในวรรณคดีพุทธศาสนาเปนส' วนมาก Liu กล'า วว' า
รายชื่ออัญมณีเจ็ดประการน'าจะไดรับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องรัตนะเจ็ดประการของพระเจาจักรพรรดิ
อัน ประกอบดวย จัก รแกว ชางแกว มาแกว มณีแ กว นางแกว ขุน พลแกว และขุน คลัง แกว
คัมภีร2มหาวัสตุระบุชื่ออัญมณีเจ็ดประการไวดังนี้คือ ทอง (suvarṇa) เงิน (rūpya) ไพฑูรย2
(vaidūrya) แกวผลึก (sphaṭika) ปะการัง (lohitikā) มรกต (musāragalva) และไข'มุก (muktā)
(1988: 92-101 cited in Neelis, 2011: 22) อัญมณีทั้งเจ็ดประการนี้เปนวัตถุมีค'าที่พระราชา
นําไปใชสรางพระราชวังถวายเปนพุทธบูชา ดวยความเชื่อว'าการกระทําเช'นนี้จะทําใหไดรับบุญกุศล
ยิ่งใหญ' (Rai, 2012: 7)
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นวรัตนะ
คติเรื่องรัตนะเกาประการเปนคติที่คนทั่วไปรูจักกันดี พจนานุกรมของ Monier-Williams
(2005: 864) ระบุว'ารัตนะมีเกาประการ ไดแก' ไข'มุก ทับทิม บุษราคัม เพชร มรกต ไพฑูรย2 ไพลิน
ประพาฬ และเพทาย เช'นเดียวกับศัพทกัลปทรุมะ (Śabdakalpadruma) ซึ่งไดอางคําประพันธ2
อธิบายชื่อรัตนะทั้งเกาประการจากหนังสือ ตันตระสาระ (Tantrasāra) มีใจความว'า
muktāmāṇikyavaidūryagomedān vajravidrumau |
puṣyarāgaṃ
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marakataṃ nīlañceti yathākramāt ||

(Deva, 1967: 2: 839)
อัญมณีเกาประการไดแก' ไข'มุก ทับทิม ไพฑูรย2 เพทาย เพชร ประพาฬ บุษราคัม มรกต และ
ไพลิน
นอกจากนี้ ศัพทกัลปทรุมะยังอธิบายต'อไปว'า อัญมณีเกาชนิดแบ'งออกเปนสองกลุ'ม คือ
มหารัตนะ (mahāratna) อัญมณีมีค'าชั้นสูง (precious stone) และ อุปรัตนะ (uparatna) อัญมณีมีค'า
ชั้นรอง (semi-precious stone) ดังนี้
vajrañca mauktikañcaiva māṇikyaṃ nīlameva ca |
tathā marakataṃ jñeyaṃ mahāratnāni pañcadhā ||
13

gomedaḥ puṣyarāgañca vaidūryañca pravālakam |
catvāri uparatnāni navaratnamidaṃ smṛtaṃ ||

(เรื่องเดียวกัน)
ใจความว'า อั ญ มณี มีค'าชั้ น สูงหาชนิด ไดแก' เพชร ไข'มุก ทั บทิ ม ไพลิน และมรกต
ส'วนอัญมณีมีค'าชั้นรองสี่ชนิด ไดแก' โกเมน บุษราคัม ไพฑูรย2 และประพาฬ
เหตุที่อินเดียถือว'าอัญมณีเกาประการเปนสิริมงคลก็เพราะว'า อัญมณีทั้งเกานี้สัมพันธ2กับ
ดาวเคราะห2เกาดวงตามหลักโหราศาสตร2 ผูรูควรเลือกสวมใส'อัญมณีใหเหมาะสมกับดาวนพเคราะห2ที่
สัมพันธ2กับดวงชะตาของแต'ละคน ศัพทกัลปทรุมะไดยกคําประพันธ2จากคัมภีร2ชื่อ ทีป0กา (Dīpikā) มา
ดังนี้
vaidūryaṃ dhārayet sūrye nīlañca mṛgalāñchane |
āvaneye ’pi māṇikyaṃ puṣyarāgaṃ śaśāṅkale ||
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ตนฉบับเปน padmarāgaṃ แต' Sircar เห็นว'าควรจะแกเปน puṣyarāgaṃ
ตนฉบับเปน padmarāgañca แต'ผูวิจัยเห็นว'าควรจะแกเปน puṣyarāgañca

12
gurau muktāṃ bhṛgau vajraṃ śanau nīlaṃ vidurbuddhāḥ |
rāhau gomedakaṃ dhāryaṃ ketau marakatantathā ||

(แหล'งเดียวกัน)
เหล'าผูรอบรูพิจารณาว'า บุคคลพึงกําหนดให
ไพฑูรย2
ควรกําหนดใหสัมพันธ2กับ ดวงอาทิตย2
ไพลิน
ควรกําหนดใหสัมพันธ2กับ ดาวพุธ
ทับทิม
ควรกําหนดใหสัมพันธ2กับ ดาวอังคาร
บุษราคัม ควรกําหนดใหสัมพันธ2กับ ดวงจันทร2
ไข'มุก
ควรกําหนดใหสัมพันธ2กับ ดาวพฤหัสบดี
เพชร
ควรกําหนดใหสัมพันธ2กับ ดาวศุกร2
ไพลิน
ควรกําหนดใหสัมพันธ2กับ ดาวเสาร2
โกเมน
ควรกําหนดใหสัมพันธ2กับ ดาวราหู
มรกต
ควรกําหนดใหสัมพันธ2กับ ดาวเกตุ
คัมภีร2ปาริชาตชาดกเปนคัมภีร2อีกเล'มหนึ่งที่กล'าวถึงอัญมณีเกาประการว'ามีความสัมพันธ2กับสี
ของดาวพระเคราะห2ทั้งเกา ในบทที่ 2 โศลกที่ 7 อธิบ ายเรื่องการจํา แนกสีด าวพระเคราะห2ไวว'า
“พระอาทิตย/สีแดงเขม พระจันทร/สีขาวนวล พระพุธสีเขียวใบไมแก พระอังคารสีแดง พระพฤหัสบดี
สีเหลือง พระศุกร/สีขาว พระเสาร/สีดําสลัวหรือสีเทา พระราหูสีดํา พระเกตุสีลายสลับหลายสี หรือ
สีดางเป"นจุด ๆ” และในโศลกที่ 21 มีคําอธิบายเรื่องการจัดนพเคราะห2เทียบกั บนวรัตน2ดังนี้คือ
“ทับทิมเป"นรัตนะของพระอาทิตย/ ไขมุกของพระจันทร/ หินปะการังหรือแกวประพาฬของพระอังคาร
มรกตของพระพุธ บุษราคัมของพระพฤหัสบดี เพชรของพระศุกร/ นิล (ไพลิน) ของพระเสาร/ โกเมนของ
พระราหู และเพชรตาแมว (ไพฑูรย/) ของพระเกตุ” (ประจวบ วัชรปาณ, 2515: 33, 36-37)
จตุรทศรัตนะ
จตุรทศรัตนะ หรือรัตนะ 14 ประการในวรรณคดีสันสกฤตหมายถึง ของมีค'า 14 อย'างที่ได
จากการกวนเกษียรสมุทร ไดแก' พระลักษมี แกวเกาสตุภะ ตนปาริชาต นางวารุณีผูเปนเทวีแห'งสุรา
ธันวันตริผูเปนแพทย2แห'งสวรรค2 พระจันทร2 กามเธนุหรือแม'โคสุรภิของฤษีวสิฏฐ2 ชางเอราวัณ นาง
อัปสรสวรรค2ทั้งหลายมี นางรัมภาเปนตน มาอุจฉัย ศรพซึ่ งมีเจ็ ดหนา พิษรายจากพญานาควาสุกิ
ซึ่งพระศิวะทรงดื่มเพื่อพิทักษ2โลกใหพนภัย ธนูของพระวิษณุ สังข2 และหมอน้ําอมฤต14,15 สําหรับ
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lakṣmīḥ kaustubhapārijātakasurā dhanvantariścandramāḥ
gāvaḥ kāmadughā sureśvaragajo rambhādidevāṅganāḥ |
aśvaḥ saptamukho viṣaṃ haridhanuḥ śaṅkho ’mṛtaṃ
cāmbudhe ratnāni ha caturdaśa pratidinaṃ kuryuḥ sadā maṅgalam ||
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การเทียบเคียงกับอัญมณีหรือเพชรพลอย 14 ประการยังไม'พบในตําราใด อย'างไรก็ตาม ผูวิจัยมี
ขอสังเกตว'า ตํารารัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะไดกล'าวถึงอัญมณี 14 ชนิด ซึ่งจํานวนอัญมณีตรงกับ
รัตนะ 14 ประการตามตํานานของอินเดียดวย
2.3 ศาสตร(และวิทยาในภาษาสันสกฤต
ศัพท2ภาษาสันสกฤตสองคําที่หมายถึง ความรูและตํารา คือคําว5า ศาสตร( (śāstra) และวิทยา
(vidyā) คํ าว' า ศาสตร2 ในภาษาสั น สกฤตมี ห ลายความหมาย โดยทั่ ว ไปหมายถึ ง คํ าสั่ ง คํ าสอน
กฎระเบียบ หลักวิชา รวมถึงคัมภีร2และหนังสือทั่วไป นิยมนําไปประกอบเปนส'วนทายของคําสมาสใน
การบอกชื่อหนังสือ และบอกลักษณะของหนังสือว'าเปนคู'มือ สื่อการสอน หรือบทสรุปเกี่ยวกับความรู
ทางศาสนาหรือวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง อีกความหมายหนึ่งใชบ'งบอกหมวดหมู'ของความรู เช'น
รัต นศาสตร2 หมายถึง ชื่อตํา ราเกี่ย วกับ อัญ มณีและความรู เกี่ย วกับ อัญ มณี อรรถศาสตร2 หมายถึง
ตํ าราว' าดวยการเมื อง การทู ต การคลั ง และการปกครอง รวมถึ งการแสวงหาผลประโยชน2 ของรั ฐ
นอกจากนี้ ศาสตร2ยังหมายถึงวรรณคดีประเภทหนึ่งที่แต'งขึ้นเพื่ออธิบายความคิดบางประการทางศาสนา
และศิลปวิทยา (Monier-Williams, 2005: 1069) ดวยเหตุนี้ ศาสตร2จึงถือว'าเปน วรรณคดีตํารา
(scientific literature)
ส'วนคําว'า วิทยา นั้นมีความหมายไม'ต'างจากคําว'าศาสตร2มากนัก ตอนหนึ่งของศัพทกัลปทรุมะ
กล'าวว'า วิทยา หมายถึง ศาสตร และกล'าวถึงศาสตร2 18 ประการที่ระบุไวในคัมภีร2วิษณุปุราณะ16
ไดแก' เวทางค2 6 หมวด ประกอบดวยศิกษา (śikṣā) กัลปะ (kalpa) ไวยากรณ2 (vyākaraṇa) นิรุกตะ
(nirukta) ดาราศาสตร2 หรือ ชโยติษะ (jyotiṣa) และฉันท2 (chandas) พระเวท 4 หมวด คือ ฤคเวท
(ṛgveda) ยชุ ร เวท (yajurveda) สามเวท (sāmaveda) และอถรรพเวท (atharvaveda)
ปรัช ญา 2 แขนง คือ มีมางสา (mīmāṃsā) และ นยายะ (nyāya) ส'วนศาสตร2อีก 6 ประการที่เหลือ
ไดแก' คัมภีร2ธรรมศาสตร2 (dharmaśāstra) ปุราณะ (purāṇa) อายุรเวท (āyurveda) ธนุรเวท
(dhanurveda) คานธรรวเวท (gāndharveda) และอรรถศาสตร2 (arthaśāstra)
ในภาษาไทย คําว'า ศาสตร( และ วิทยา ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว'า คําสมาสที่ลงทายดวยคําว'า
science ใหแปลเปนภาษาไทยว'า ศาสตร( ส'วนคําสมาสที่ลงทายดวยคําว'า logy ใหแปลว'า วิทยา
ยกตัวอย'างเช'น เมื่อนํา วิทยา และ ศาสตร( ไปเติมทาย ธรณี เกิดเปนคํา ธรณีวิทยา และ ธรณีศาสตร(
ตามลําดับ สองคํานี้มีความหมายต'างกัน ธรณีวิทยาเปนวิทยาศาสตร2แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับโลก
มนุ ษ ย2 ต ลอดจนดวงดาวต' า ง ๆ และระบบสุ ริ ย จั ก รวาล โดยใหความสํ า คั ญ กั บ เรื่ อ งของวั ต ถุ
กระบวนการ ตลอดจนวิวัฒนาการของโลก ในขณะที่ธรณีศาสตร(มุ'งศึกษาความรูทุกอย'างที่เกี่ยวกับโลก
15

คําประพันธ2นี้เปนส'วนหนึ่งของบทสวดแปดบทที่มีชื่อว'า มังคลาษฏกะ (maṅgalāṣṭaka) ตาม
ประเพณีอินเดีย พราหมณ2จะสวดมังคลาษฏกะนี้เปนการอวยพรคู'บ'าวสาวในพิธีแต'งงาน (Long, 1976:
181; M.-Williams, 2005: 773; Rāmānuja, 2012: 102; Sircar, 1971: 261)
16

śāstram | tattu aṣṭādaśavidham | (Deva, 1967: 4: 389)
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เนื้อหาของธรณีศาสตร2นอกจากจะมีเรื่องธรณีวิทยาแลว ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องอื่น ๆ ดวย เช'น
อุ ท กวิ ท ยา อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ปฐพี วิ ท ยา แต' สํา หรั บ กรณี ข องวิ ช าความรู เกี่ ย วกั บ อั ญ มณี แ ลว คํา
อัญมณีวิทยา (Gemology) และ อัญมณีศาสตร( (Gemological Science) มีความหมายเดียวกัน
ในวิทยานิพนธ2ฉบับนี้ผูวิจัยจะใชคําว'า อัญมณีวิทยา ในการกล'าวถึงศาสตร2เกี่ยวกับอัญมณี ยึดตาม
พจนานุกรมศัพท2บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546
2.4 อัญมณีวิทยาในวรรณคดีสันสกฤต
อั ญ มณี วิ ท ยา ตรงกั บ ศั พ ท2 ภ าษาสั น สกฤตสองคํา คื อ รั ต นปรี ก ษา กั บ รั ต นศาสตร2
แวดวงวิชาการอัญมณีของอินเดียในปRจจุบันนิยมใชคํา รัตนศาสตร( กันมาก สันนิษฐานว'าเนื่องจากคํา
รัตนศาสตร( รวมความหมายที่สื่อถึงความเปนวรรณคดีตําราและวิชาการแขนงหนึ่งไวดวยกัน แต' Sarma
(1984: 13) กล'าวว'า ในวรรณคดีสันสกฤตนิยมใชคํา รัตนปรีกษา มากกว'า ในตําราการตรวจสอบอัญมณี
ของพุทธภัฏฏะใชคํา รัตนปรีกษา และ รัตนศาสตร( ในตํา แหน'งต'า งกัน รัต นปรีก ษา ปรากฏใน
คําลงทายคัมภีร2ว'า “iti śrībuddhabhaṭṭācāryakṛtā ratnaparīkṣā samāptā” แปลความว'า
“จบเรื่องรัตนปรีกษา อันศรีพุทธภัฏฏาจารย/ประพันธ/ไวแลว” แสดงว'า รัตนปรีกษา ใชเปนชื่อของตํารา
ส'วน รัตนศาสตร( ปรากฏในฉันท2บทที่ 1 โดยมิไดมีความหมายเปนชื่อของตํารา แต'หมายถึงความรู
เกี่ยวกับอัญมณี ซึ่งเทียบไดกับคํา อัญมณีวิทยา
ตามปกติแลวชื่อตําราต'าง ๆ มักจะลงทายดวยคําว'า วิทยา หรือ ศาสตร2 แต'ในที่นี้มีขอสังเกต
ว'าการตั้งชื่อตําราอัญมณีวิทยาใชคํา ปรีกฺษา (parīkṣā) เปนส'วนทายของคําสมาส “ปรีกษา” ตาม
รูปศัพท2หมายถึง การพิจารณารอบ ๆ ประกอบรูปจากธาตุ īkṣ แปลว'า มองดู พิจารณา ลงอุปสรรค
ปริ (pari) แปลว'า รอบ ความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมไดแก' การพิจารณา การพิสูจน2 การตรวจสอบ
การไต' ส วน และการทดสอบ ในความคิ ด เห็ น ของผู วิ จั ย การตั้ ง ชื่ อ ตํ า ราอั ญ มณี ว' า รั ต นปรี ก ษา
นอกจากจะมีความสัมพัน ธ2กับ เนื้อหาที่นํา เสนอแลว ยังครอบคลุมความหมายของคํา ว'า ปรีกษา
ทุ กประการ ทั้ ง ในแง' ข องการพิ จ ารณา การพิ สู จ น2 และการทดสอบ โดยที่ การพิ จ ารณาอั ญมณี
หมายถึงการพิจารณาเรื่องสี รัศมี ความใส ความวาว และตําหนิ การพิสูจน/อัญมณี มีจุดประสงค2เพื่อ
แยกแยะอัญมณีแทกับอัญมณีเทียม ส'วน การทดสอบอัญมณี ก็คือการทดสอบคุณสมบัติโดยใชกลวิธีต'าง ๆ
ที่สํ าคั ญคือการขูดข'วนเพื่ อทดสอบความแข็ งของอั ญมณี เพื่ อใหสามารถตั ดสิ นไดว'าอัญมณีที่นํามา
ทดสอบนั้นคืออัญมณีชนิดใด โดยเฉพาะอย'างยิ่งในกรณีที่อัญมณีบางชนิดมีคุณสมบัติที่สังเกตดวย
ตาเปล'าเหมือนกัน เช'น มีสีและคุณสมบัติทางแสงบางประการเหมือนกัน
คํ า ว' า รั ต นปรี ก ษา ปรากฏครั้ ง แรกในกามสู ต ร (Kāmasūtra)
ของวาตสยายนะ
(Vātsyāyana) ซึ่งมีขอความระบุว'ารัตนปรีกษาเปนหนึ่งในศิลปศาสตร2 64 ประการ ต'อมาใชเปน
ชื่อเรียกตําราการตรวจสอบอัญมณีหลายฉบับ นอกจากตําราอัญมณีของพุทธภัฏฏะแลว เนื้ อ หา
ตอนที่ ว' า ดวยเรื่ อ งอั ญ มณี วิ ท ยาในครุ ฑ ปุ ร าณะก็ ใ ชคํา ว' า รั ต นปรี ก ษาธยายะ เมื่ อ จบเนื้ อ หา
ของการตรวจสอบอั ญ มณี แ ต' ล ะชนิ ด จะใชคํา เรี ย กชื่ อ บทเหล' า นั้ น โดยมี ส' ว นทายของคํา สมาส
ว' า ปรี ก ษณะ (parīkṣaṇa) ตั ว อย' า งเช' น ตอนหนึ่ ง ของคํา ลงทายเรื่ อ งเพชรมี ข อความว' า
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การพรรณนาคุณลักษณะเดน ๆ ของอัญมณี มี

การตรวจสอบเพชรเป"นตน
2.5 ที่มาของอัญมณีวิทยาในวรรณคดีสันสกฤต
อินเดียเปนอนุทวีปที่อุดมดวยทรัพยากรแร'นานาชนิดมาตั้งแต'ยุคแรกเริ่มของอารยธรรมอินเดีย
หลั ก ฐานหนึ่ ง ที่ ค นพบจากการขุ ด คนทางโบราณคดี ที่ เ มื อ งสํ า คั ญ ๆ ในยุ ค ก' อ นประวั ติ ศ าสตร2
โดยเฉพาะเมืองฮารัปปาและโมเฮนโจดาโรนั้น มีวัต ถุประเภทแร'รัต นชาติและเครื่องประดับ ที่ทํา
จากอัญมณีและหินสีรวมอยู'ดวย ซึ่งแสดงใหเห็นว'าชาวชมพูทวีปรูจักใชประโยชน2จ ากแร'รัต นชาติ
มาตั้งแต'สมัย โบราณแลว วรรณคดีสัน สกฤต วรรณคดีป รากฤต และวรรณคดีบ าลีจํา นวนมาก
มีขอความระบุถึงการใชอัญมณีและเครื่องประดับของชาวชมพูทวีป
คัมภีร2พระเวทซึ่งบันทึกความคิดเกี่ยวกับเทพเจาและการบูชาบวงสรวง การประกอบพิธีกรรม
สภาพสังคม และวัฒนธรรมของชาวอารยัน มีขอความบางตอนกล'าวถึงแร'ธาตุและอัญมณีเช'นกัน แต'
ก็ไม'ไดใหรายละเอียดมากพอที่จะทําใหเราสามารถศึกษาวัฒนธรรมการใชแร'รัตนชาติหรืออัญมณีของ
ชาวอารยันได Biswas (1996: 2: 2) ตั้งขอสังเกตว'า ความรูที่ปรากฏในคัมภีร2พระเวทส'วนมากเปน
ความรู ดานปรั ช ญา เทววิ ท ยา วรรณคดี ประวั ติ ศาสตร2 ไวยากรณ2 เศรษฐกิ จ โหราศาสตร2
การแพทย2 และการเล'นแร'แปรธาตุ สําหรับเรื่องแร'และโลหะนั้นมีอยู'ค'อนขางนอยและกระจัดกระจาย
แสดงว'าชาวอารยันไม'ไดสนใจเรื่องแร'และโลหะเท'าที่ควร แมจะรูจักใชแร'และโลหะมาเปนเวลานานแลว
ก็ตาม ที่เปนเช'นนี้ก็เพราะว'าชาวอารยันสนใจความรูที่เกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
มากกว'า และเหตุผลที่สําคัญที่สุดก็คือ สังคมของชาวอารยันมีระบบวรรณะที่เขมงวด ความรูดานแร'
และโลหะนั้นเปนความรูของผูประกอบอาชีพช'างเหล็ก ความรูในวิชาชีพดังกล'าวจะสืบทอดเฉพาะ
ภายในกลุ'มคนที่อยู'ในวิชาชีพเดียวกัน ความรูเรื่องแร'และเหล็กอันรวมไปถึงอัญมณีจึงไม'เผยแพร'ให
คนหมู'มากไดรู ทําใหการศึกษาเรื่องอัญมณีในคัมภีร2โบราณเปนไปไดยาก
เดิมทีตํารารัตนปรีกษาไม'ไดเปนวิชาการหลัก เนื่องจากหมู'ผูมีการศึกษาไม'สนใจมากนัก แต'
ปรากฏว'าในยุ ค หลั ง คั ม ภี ร2 พ ระเวทเริ่ ม มี ก ารรวบรวมความรู เปนตํา ราอั ญ มณี ม ากขึ้ น กามสูตร
ของวาตสยายนะซึ่งแต'งขึ้นในช'วงคริสต2ศตวรรษที่ 4 ระบุถึงความรูเรื่องรัตนปรีกษาในฐานะที่เปนหนึ่ง
dhātuvādaḥ
ในศิ ล ปะ 64 ประการ ขอความตอนหนึ่งระบุ ว' า “rūpyaratnaparīkṣā
17
18
maṇirāgajñānam ākarajñānam การตรวจสอบเงินและเพชรพลอย โลหวิทยา ความรูเรื่องสี
และแหลงกําเนิดอัญมณี” ซึ่งแสดงว'า สาระสําคัญของความรูเรื่องรัตนปรีกษามุ'งไปที่การพิจารณาสี
17
18

Kāmasūtra 1.3.15

โลหวิทยา เปนวิชาว'าดวยศิลปะและวิทยาศาสตร2ของการแยกโลหะออกจากแร' และนําโลหะที่
ไดมาดั ด แปลงใชใหเปนประโยชน2 แ ก' ม นุ ษ ย2 งานอย' า งหนึ่ ง ที่ อ ยู' ใ นข' า ยของโลหวิ ท ยา คื อ
การตรวจสอบโลหะ ซึ่ ง เปนการเกี่ ย วกั บ การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของโลหะ เช' น
ความแข็ งแรง สภาพเนื้อโลหะ (เผ'าเทพ โชตินุชิต, 2505: 1, 14-15)
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และแหล'งกําเนิดของอัญมณี คัมภีร2ทิพยาวทาน (Divyāvadāna) ระบุว'า รัตนปรีกษาเปนวิช าที่
บุตรของพ'อคาจะตองเรียนรู วรรณคดีสันสกฤตเรื่องกาทัมพรี (Kādambarī) ของกวีพาณะ (Bāṇa)
ระบุว'า รัตนปรีกษาเปนวิชาหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาของเจาชายจันทราปWฑะ (Candrāpīḍa) ส'วน
พวกที่นับถือศาสนาเชนเชื่อกันว'า ฤษภะ (Ṛṣabha) ศาสดาองค2แรกของศาสนาเชน ไดสอนศาสตร2ต'าง ๆ
ใหแก'พาหุพลิ (Bāhubali) โอรสของตน หนึ่งในศาสตร2เหล'านั้นมีรัตนปรีกษารวมอยู'ดวย โดยสรุปแลว
รัตนปรีกษาเปนวิชาที่คนในวรรณะพราหมณ2 กษัตริย2 และแพศย2ควรศึกษา (Sarma, 1984: 13)
วรรณคดีประเภทรัตนปรีกษามีพัฒนาการที่แตกต'างจากวรรณคดีประเภทศาสตร2ทั้งหลาย
Schuh (2007: 11-12) กล'าวว'า รัตนปรีกษามีกําเนิดจากการคาอัญมณีในอินเดีย การคาอัญมณีที่
เจริญ รุ'งเรืองขึ้ น เรื่ อย ๆ และความจํ าเปนที่ พ'อคาอั ญมณีจ ะตองมี ความเชี่ ยวชาญในการพิจ ารณา
ตรวจสอบอั ญ มณี ทํ าใหมี การผลิ ต คู' มือสํ า หรั บใชในการประเมิ น คุ ณภาพและราคาอั ญ มณี ขึ้น มา
เพื่อใหเปนขอตกลงในการทําธุรกิจการคาระหว'างพ'อคาอัญมณีและผูซื้อ มีการจัดทํารายการอัญมณี
คุณสมบัติของอัญมณีในดานต'าง ๆ เช'น สี ประกายไฟ ความแข็ง คําอธิบายลักษณะคุณและโทษ
ของอัญมณี รวมไปถึงแหล'งกําเนิด ซึ่งใหขอมูลเชิงเปรียบอย'างละเอียดเพื่อจําแนกประเภทของอัญมณี
ตามลักษณะของแหล'งกําเนิด นอกจากนี้ยังบรรจุเรื่องขอสังเกตอัญมณีแทและอัญมณีเทียม เพื่อ
หลีกเลี่ยงอัญมณีปลอมหรืออัญมณีเลียนแบบ Sarma (1984: 14) กล'าวว'า รัตนปรีกษาเปนศาสตร2ที่มี
พัฒนาการมาจากการคาขายอัญมณีในอินเดียใตที่เมืองกาเวริปRตตินัม (Kāveripattinam) และ
เมื อ งมทุ ไ ร (Madurai) เริ่มตนมาจากคัมภีร2ภาษาทมิฬชื่อ ศิลัปปทิกรัม (Śilappadikaram) ซึ่ง
แต'งขึ้นในช'วงปลายคริสต2ศตวรรษที่ 2 คัมภีร2เ ล'มนี้บัน ทึกความเจริญ รุ'งเรืองดานการคาอัญ มณีที่
เมื อ งมทุ ไ ร สิ่ ง ที่ น' า สนใจก็ คื อ ศิ ลั ป ปทิ ก รั ม เปนวรรณคดี เ ล' ม แรกที่แบ'งเพชรออกเปนสี่วรรณะ
ตามสีที่ปรากฏ รวมไปถึงตําหนิสี่แบบ ไดแก' ตีนกา (kākapāda) รอยเปˆ‰อน (kalaṅka) จุด (bindu)
และรอยขีด (rekhā) คําศัพท2เหล'านี้เปนคําศัพท2เฉพาะในแวดวงอัญมณีที่ไม'เคยปรากฏมาก'อนใน
ตําราอรรถศาสตร2ของเกาฏิลยะ ซึ่งนักวิชาการถือกันว'าเปนวรรณคดีสันสกฤตเรื่องแรกที่บันทึกความรู
เกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณี
ตําราอรรถศาสตร2ของ เกาฏิลยะ ราชปุโรหิตในรัชสมัยของพระเจาจันทรคุปต2แห'งราชวงศ2เมารยะ
นั้น สันนิษฐานกันว'าน'าจะแต'งขึ้นในช'วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 4 ก'อนคริสตกาล ตําราอรรถศาสตร2
เปนวรรณคดี อิ น เดี ย เล' ม แรกที่ สุ ด ที่ บั น ทึ ก ความรู เรื่ อ งรั ต นปรี ก ษา นั ก วิ ช าการจึ ง ถื อ กั น ว' า
ตําราอรรถศาสตร2เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาความรูเรื่องรัตนปรีกษาในอินเดีย ความรูเรื่องรัตนปรีกษา
อยู' ในประกรณะที่ มีชื่ อว'า “kośapraveśyaratnaparīkṣā การตรวจสอบอัญมณีที่ควรนําเขา
พระคลัง” ในอธิกรณะที่ 2 อัธยายะที่ 11 โศลกที่ 28-41 ว'าดวยหนาที่ของเจาพนักงานพระคลัง
(kośādhyakṣa) ผูตองมีความรูอย'างดีในหลาย ๆ เรื่อง ตัวอย'างเช'น เรื่องราคา ลักษณะ ประเภท
การเก็ บ รั ก ษา การผลิ ต การซ' อ มแซมวั ต ถุ และการนํา วั ต ถุ ม าใชตามกาลเทศะ เช' น เดี ย วกั บ
เจาพนักงานในหนาที่อื่น ๆ (Wojtilla, 2011: 181) สําหรับเจาพนักงานเหมืองแร'นั้นจะตองมีความรู
ความชํานาญเกี่ยวกับแร'และโลหะมีค'า เช'น แร' การถลุงโลหะ และการดูลักษณะสีอัญมณี หนาที่ของ
เจาพนักงานเหมืองแร'มีความสําคัญมาก ตอนหนึ่งของตําราอรรถศาสตร2กล'าวว'า “เหมืองเป"นตนกําเนิด
ของพระคลัง กองทัพเกิดขึ้นไดเพราะพระคลัง...” Biswas วิเคราะห2ว'า ขอความดังกล'าวแสดงใหเห็น
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ถึงความสําคัญของเหมืองแร'ต'อสวัสดิภาพของสังคม ทั้งยังช'วยป‹องกันชาติใหพนภัยจากการบุกรุกของ
ศัตรูภายนอก กิจการของเหมืองจึงตองอยู'ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที่รัฐ แร'รัตนชาติสําคัญที่
บันทึกไวในตําราอรรถศาสตร2มีหลายประเภท เช'น เพชร ไข'มุก ทับทิม ไพลิน ไพฑูรย2 เพทาย แกวประพาฬ
จากชื่อของแหล'งที่พบอัญมณีแสดงว'า อัญมณีหลายประเภทเปนอัญมณีที่นําเขาจากอินเดียใต (Biswas,
1996: 40-41) เช'นเดียวกับที่ Wojtilla (แหล'งเดียวกัน) กล'าวว'า ตําราอรรถศาสตร2แสดงใหเห็นว'า
หอยสังข2 เพชร ทับทิม และไข'มุกพบมากทางตอนใตของอินเดียมากกว'าทางตอนเหนือ ผูวิจัยจึงเห็นว'า
เรื่องอัญมณีในตําราอรรถศาสตร2แสดงใหเห็นว'า การคาอัญมณีรุ'งเรืองในแถบอินเดียใตมาแต'โบราณกาล
การเรี ยบเรียงประวัติตํารารั ตนปรี กษาเปนเรื่ องที่ ทํา ไดยาก
เนื่ องจากตัว ตํารามี อยู'
กระจัดกระจาย อีกทั้งตําราหลายเล'มไม'ปรากฏผูแต'งและที่มาอย'างชัดเจน อย'างไรก็ตาม นักวิชาการ
บางท'านไดพยายามรวบรวมวรรณคดีทั้งหมดที่เกี่ยวของกับรัตนปรีกษา วรรณคดีสันสกฤตเรื่องสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับรัตนปรีกษาไดแก'
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

รัตนปรีกษา ของ พุทธภัตตะ (Ratnaparīkṣā Buddhabhaṭṭa)
พฤหัตสํหิตา ของ วราหมิหิระ (Varāhamihira’s Bṛhat Saṃhitā)
อคัสติมตะ (Agastimata)
ครุฑปุราณะ (Garuḍa Purāṇa)
มานโสลลาสะ ของ โสเมศวร (Mānasollāsa of Someśvara)
นวรัตนปรีกษา ของ นารายณะ (Navaratnaparīkṣā of Nārāyaṇa)
รัตนปรีกษา ของ อคัสติยา (Agastiyā’s Ratnaparīkṣā)
ลฆุรัตนปรีกษา (Laghu Ratnaparīkṣā)

ลักษณะของตํารารัตนปรีกษามีทั้งที่เปนตําราเดี่ยวและเปนเรื่องแทรกในวรรณคดี ตําราเดี่ยว
เกี่ ยวกั บรั ตนปรีกษาไดแก' รัต นปรี กษาของพุ ทธภั ฏฏะ อคั สติ มตะ มานโสลลาสะของโสเมศวร
นวรัตนปรีกษาของนารายณะ รัตนปรีกษาของอคัส ติย า และลฆุรัต นปรีกษา ส'ว นพฤหัตสํหิต า
ของวราหมิหิระ และครุฑปุราณะนั้นมีเรื่องรัตนปรีกษาเปนเรื่องแทรก ในงานวิจัยนี้จะนําเสนอเฉพาะ
ขอมูลของตํารารัตนปรีกษาที่คัดเลือกมาเปนหลักฐานชั้นตนเท'านั้น คือ รัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะ
และรั ต นปรี กษาธยายะในครุ ฑปุ ร าณะ
2.6 รัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะ
ผูแต'งตํารารัตนปรีกษาคือพุทธภัฏฏะ จากหลักฐานที่ป รากฏในขอความลงทายคัมภีร2ว'า
“iti śrībuddhabhaṭṭācāryakṛtā ratnaparīkṣā samāptā”19 ประวัติผูแต'งและช'วงเวลาที่แต'ง
ตําราไม'สามารถระบุไดแน'ชัด เนื่องจากไม'พบเอกสารหรือหลักฐานใดที่มีการอางอิงถึงหรือบันทึก
เรื่องราวเกี่ยวกับผูแต'งเลย อย'างไรก็ตาม ผลการศึกษาเปรียบเทียบตํารารัตนปรีกษาภาษาสันสกฤต
ของ Louis Finot แสดงใหเห็นว'า รัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะมีลักษณะบางประการคลายคลึงกับ
19

ดูคําแปลในหัวขอ 2.4
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รัตนปรีกษาธยายะในพฤหัตสํหิตาของวราหมิหิระ ยกตัวอย'างเช'น รายชื่ออัญมณีสําคัญที่สอดคลองกัน
มาตราเทียบราคาอัญมณีที่ใกลเคียงกัน ลักษณะเช'นนี้ทําให Finot (1896: II, VI, X) ลงความเห็นว'า
รัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะน'าจะแต'งขึ้นในช'วงเวลาที่ใกลเคียงกับสมัยที่วราหมิหิระแต'งพฤหัตสํหิตา คือ
ในช'วงปลายคริสต2ศตวรรษที่ 5 หรือตนคริสต2ศตวรรษที่ 6 และโดยเหตุที่บรรทัดแรกของตํารามีขอความ
นมัสการพระรัตนตรัยสั้น ๆ ว'า “namo ratnatrayāya” Finot จึงสันนิษฐานว'าพุทธภัฏฏะน'าจะเปน
ชาวพุทธ Sarma (1984: 14) กล'าวว'า รัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะเปนตําราเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณี
โดยตรงเล' มแรกในประวัติ วรรณคดีอินเดีย ทั้งยั งเปนตนแบบในการแต' งตํารารัต นปรีก ษาที่เ กิด ขึ ้น
ภายหลังหลายต'อหลายฉบับ โดยเฉพาะรัตนปรีกษาธยายะในครุฑปุราณะนั้นไดคัดลอกขอความใน
รัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะมาเกือบทั้งหมด แต'ตัดขอความที่แสดงถึงความเปนชาวพุทธของผูแต'งทิ้งไป
จนหมด เมื่อศึกษารัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะและรัตนปรีกษาธยายะในครุฑปุราณะอย'างจริงจังแลว
ผูวิ จั ย พบว' า ขอความในรัต นปรี กษาธยายะมิไดเหมือนกั บในรั ต นปรี กษาแบบคํ า ต' อคําโดยสิ้ น เชิ ง
หากแต'ไดปรับแกคําบางคําหรือขอความบางตอนใหแตกต'างออกไป แต'ก็ยังคงรักษาใจความตามเดิม
ไวไดเปนส'วนใหญ'
2.6.1 ที่มาของรัตนปรีกษา
ในคําประพันธ2บทแรก
พุทธภัฏฏะบอกจุดมุ'งหมายของการแต'งว'าตองการที่จะ
อธิบายความรูเรื่องอัญมณีโดยสังเขป (RP. 1) นําเสนอแต'อัญมณีที่สําคัญ 14 ชนิด ลักษณะเช'นนี้ทํา
ให Louis Finot สันนิษฐานว'า รัตนปรีกษาที่พุทธภัฏฏะนํามาเสนอไม'ใช'รัตนปรีกษาฉบับแรกสุด แต'
เปนฉบับที่แต'งขึ้นโดยอางอิงความรูจากคัมภีร2 “รัตนศาสตร2” ที่มีมาก'อน นอกจากนี้ผูวิจัยมีขอสังเกต
ว'า คํากล'าวของพุทธภัฏฏะที่ประสงค2จะนําเสนอแต'อัญมณีที่สําคัญ และไม'กล'าวถึงอัญมณีที่ไม'สําคัญ
นั้น ก็ช'วยยืนยันอีกชั้นหนึ่งว'า ตํารารัตนปรีกษาที่พุทธภัฏฏะแต'งขึ้นเปนเพียงบทสรุปสาระสําคัญของ
เรื่องรัตนศาสตร2ที่มีมาก'อน ซึ่งน'าจะมีรายละเอียดมากกว'าฉบับของพุทธภัฏฏะ ในปRจจุบันยังไม'มีผูใด
พบตนฉบับตํารารัตนศาสตร2ที่ว'านี้ และสันนิษฐานกันว'าตํารารัตนศาสตร2ฉบับดั้งเดิมไดสูญหายไปแลว
2.6.2 ลักษณะคําประพันธ(ในรัตนปรีกษา
รัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะแต'งเปนคําประพันธ2รอยกรอง มีความยาวรวมทั้งสิ้น
252 บท รูปแบบคําประพันธ2ที่ใชเปนฉันท2 11 ชนิด ไดแก' อินทรวัชระ (indravajra) อุเปนทรวัชระ
(upendravajra) อุ ป ชาติ (upajāti) อารยา (āryā) วสั น ตติ ล กา (vasantatilakā) เอาปR จ ฉั น ทสิ ก
(aupacchandasika) ศารทูลวิกรีฑิต (śārdūlavikrīḍita) ประหรรษิณี (praharṣiṇī) ปุษป0ตาครา
(puṣpitāgrā) มาลินี (mālinī) และโศลก (śloka)
วรรณคดีสันสกฤตส'วนมากเปนงานประพันธ2รอยกรองประเภทกวีนิพนธ2 การแต'ง
ฉันท2ถือเปนการแสดงความสามารถในการประพันธ2อย'างหนึ่งของกวี เนื่องจากฉันท2แต'ละชนิดลวนมี
ลีลาแตกต'างกันไป ผูแต'งจึงมักใชฉันท2ในรูปแบบต'าง ๆ ใหสัมพันธ2กับเนื้อหาและอารมณ2ของเรื่องราว
ที่ตองการนําเสนอ แต'สําหรับวรรณคดีประเภทตําราวิชาการ การแต'งฉันท2มิไดมีจุดประสงค2เพื่อ
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แสดงความสามารถในการประพันธ2เช'นนั้น หากมุ'งใหผูฟRงหรือผูอ'านจดจําเนื้อหาไดง'าย นอกจากนี้
การใชฉันท2แต'ละชนิดยังขึ้นอยู'กับความยาวของเนื้อหาในแต'ละบทที่ตองการนําเสนอดวย
2.6.3 วัตถุประสงค(ของการแต5งรัตนปรีกษา
ฉันท2บทที่ 14 และ 15 ในรัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะไดกล'าวถึงบุคคลประเภทต'าง
ๆ ที่ควรมีความรูเรื่องอัญมณีวิทยา ไดแก' ผูศึกษาเรื่องอัญมณี ช'างอัญมณี ผูตรวจสอบอัญมณี และ
พ'อคาอัญมณี โดยเฉพาะฉันท2บทที่ 15 ไดเนนความสําคัญของเรื่องการประเมินราคาอัญมณี ซึ่งแสดง
ใหเห็นว'า ตํารารัตนปรีกษาแต'งขึ้นเพื่อเปนคู'มือสําหรับการซื้อขายอัญมณี ทั้งยังใชเปนมาตรฐานใน
การประเมินราคาอัญมณีในสมัยโบราณดวย ผูอ'านกลุ'มเป‹าหมายคือผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับอัญมณี
รองลงมาคือผูสนใจทั่วไปที่ตองการศึกษาเรื่องอัญมณี
2.7 รัตนปรีกษาธยายะในครุฑปุราณะ
ครุฑปุราณะเปนคัมภีร2ปุราณะเล'มหนึ่งในบรรดามหาปุราณะทั้ง 18 เล'ม ตามขนบของ
วรรณคดีอินเดียเชื่อกันว'าฤษีวยาสะ (Vyāsa) เปนผูแต'งคัมภีร2ปุราณะทั้งหมด คัมภีร2ปุราณะแบ'งเปน
สามกลุ'ม ตามลักษณะเนื้อหาที่มุ'งสรรเสริญเทพเจาสําคัญสามองค2ในศาสนาฮินดู ไดแก' พระพรหม
พระวิษณุ และพระศิวะ สําหรับครุฑปุราณะนั้นจัดอยู'ในกลุ'มไวษณพนิกาย คือเปนปุราณะที่มีเนื้อหา
สดุดีพระวิษณุ Sharma (2008: 6) ไดเล'าที่มาตามตํานานของครุฑปุราณะว'า คัมภีร2เล'มนี้ตั้งชื่อว'า
“ครุฑปุราณะ” ตามชื่อครุฑซึ่งเปนพาหนะของพระวิษณุ เนื่องจากพระวิษณุเปนผูเล'าปุราณะใหครุฑฟRง
จากนั้ น ปุ ร าณะที่ เ รี ย กกั น ว' า ครุ ฑปุ ร าณะ ก็ ไดรั บ การเล' า ขานสื บต' อกั น มาเปนทอด ๆ จากครุ ฑสู'
ฤษีกัศยปะ จากฤษีกัศยปะสู'ฤษีวยาสะ และจากฤษีวยาสะสู'สูตะ20 ต'อจากนั้นสูตะไดนําครุฑปุราณะ
มาถ'ายทอดใหแก'บรรดาฤษีทั้งหลายซึ่งมาประชุมกันที่ไนมิษารัณยะ (Naimiṣāraṇya)21 เพื่อไต'ถาม
ปRญหาต'าง ๆ ดานปรัชญา
นักวิชาการที่ศึกษาคัมภีร2ปุราณะระบุว'า ปุราณะมีลักษณะเปนสารานุกรมที่รวบรวมความรู
แขนงต'าง ๆ ครอบคลุมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร2 สังคม การเมือง ปรัชญา วัฒนธรรม ตลอดจน
ความรู เกี่ ย วกั บ ลั ท ธิ ฮิ น ดู ข องอิ น เดี ย ในยุ ค โบราณและยุ ค กลาง ตามกฎเกณฑ2 ปุ ร าณะจะตอง
20

ในเทวี ภ าควตะ สกั ณ ฑะที่ 1
กล' า วว' า สู ต ะ (Sūta) เปนลู ก ชายของฤษี โ ลมหรรษะ
(Lomaharṣa) และเปนลูกศิษย2ของฤษีวยาสะ สูตะไดร่ําเรียนปุราณะ 18 เล'มมาจากวยาสะโดยตรง
ครั้งหนึ่งสูตะเดินทางไปยังปzาไนมิษะ ไดพบกับเหล'าฤษีซึ่งมาประชุมกัน ณ สถานที่แห'งนั้น เหล'าฤษี
ไดออนวอนใหสูตะสาธยายปุราณะทั้ง 18 เล'มใหพวกเขาฟRง โดยอางว'าการฟRงปุราณะจะช'วยลางบาป
และคุมครองสวรรค2ใหปลอดภัย (Parmeshwaranand, 2001: 5: 1251-1252)
21
ไนมิษารัณยะ หรือ ปzาไนมิษะ เปนสถานที่ศักดิ์ซึ่งตามตํานานอินเดียโบราณกล'าวว'า เศานกะ
และฤษี 60,000 ตนมาประชุมกัน ณ สถานที่แห'งนี้ เพื่อทําพิธีกรรมปRดเปzาความชั่วรายแห'งกลียุค
ปRจจุบันคือหมู'บานนิมขัร (Nimkhar) ริมฝR’งแม'น้ําโคมตี (Gomati River) ในรัฐอุตตรประเทศ (Knapp,
2011: Online)
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ประกอบดวยปRญจลักษณะ คือเนื้อหาสําคัญหาประการ ไดแก' ความเปนมาของจักรวาล การสิ้นโลก
และการสรางโลกขึ้นใหม'อีกครั้ง ประวัติของทวยเทพและฤษีคนสําคัญ ยุคของพระมนู 14 องค2 และ
การสืบราชสันตติวงศ2ของกษัตริย2สูรยวงศ2และจันทรวงศ2 สําหรับครุฑปุราณะนั้นไม'มีเนื้อหาที่ตรง
กั บ ปR ญ จลั ก ษณะ แต' มี ลั ก ษณะเปนสารานุ ก รมดานวิ ช าการและวั ฒ นธรรมที่ ป ระมวลความรู
หลากหลาย ไม' ว' า จะเปนความรู เรื่ อ งจั ก รวาลวิ ท ยา ดาราศาสตร2 โหราศาสตร2 แพทยศาสตร2
ฉันทศาสตร2 ไวยากรณ2 วรรณคดี การเมืองการปกครอง รวมไปถึงเรื่องอัญมณีวิทยา
2.7.1 ที่มาของรัตนปรีกษาธยายะ
รัตนปรีกษาหรืออัญมณีวิทยาอยู'ในบูรพขัณฑ2 (pūrvakhaṇḍa) หรือ อาจารกาณฑ2
(ācārakāṇḍa) ซึ่ ง เปนภาคแรกของครุ ฑ ปุ ร าณะ เนื้ อ หาในปู ร วขั ณ ฑ2 ป ระกอบดวยเนื้ อ หาต' า ง ๆ
จํานวน 240 อัธยายะ โดยรัตนปรีกษาอยู'ในอัธยายะที่ 68-80 มีชื่อเรียกว'า รัตนปรีกษาธยายะ มี
ความยาวรวมทั้งสิ้น 13 อัธยายะ Finot และ Biswas ผูศึกษาเรื่องตําราอัญมณีวิทยาของอินเดียกล'าวว'า
รัตนปรีกษาในครุฑปุร าณะแทบจะคัดลอกขอความมาจากรัตนปรี กษาของพุ ทธภัฏฏะทั้ งหมด ซึ่ ง
ลักษณะการคัดลอกและดัดแปลงขอความจากวรรณคดีเรื่องอื่นมาบันทึกไวในครุฑปุราณะนี้ Sharma
(แหล'งเดียวกัน: 7) กล'าวว'า สามารถพบไดในเนื้อหาอีกหลายเรื่อง ตัวอย'างเช'น ความรูเรื่องหนาที่
ของวรรณะต'าง ๆ ในอัธยายะที่ 93-106 นํามาจากเรื่องหนาที่ของวรรณะต'าง ๆ ในยาชญวัลกยสมฤติ
ความรูเรื่ องอายุรเวทในอัธยายะที่ 168-172 นํามาจากคัมภีร2 อายุรเวท เปนตน และเนื่องจากคัมภี ร2
ปุราณะมักจะมีการแต'งเติมเนื้อหาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การกําหนดอายุคัมภีร2ของปุราณะทั้งฉบับจึงเปนสิ่ง
ที่ทําไดยาก แต'ก็พอจะทําไดเพียงคร'าว ๆ โดยพิจารณาแยกส'วนตามลักษณะของเนื้อหา สําหรับเรื่อง
รัตนปรีกษาในครุฑปุราณะนั้นมีนักวิชาการสันนิษฐานไวหลายประการ โดยสรุปแลวน'าจะรวบรวมขึ้น
ในช'วง 1000-1300 ปWหลังคริสตกาล
2.7.2 ลักษณะคําประพันธ(ในรัตนปรีกษาธยายะ
รัตนปรีกษาธยายะในครุฑปุราณะแต'งดวยฉันท2 11 ชนิดเช'นเดียวกับรัตนปรีกษาของ
พุทธภัฏฏะ มีความยาวรวมทั้งสิ้น 231-234 บท22 สิ่งที่แตกต'างจากรัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะก็คือ
ตอนตนของเนื้อหาในแต'ละบทขึ้นตนดวยประโยคที่ว'า “sūta uvāca” เพื่อบ'งบอกว'าสูตะเปนผูเล'าเรื่อง
ในอัธยายะที่ 80 ซึ่งเปนบทสุดทายของเรื่องรัตนปรีกษา สูตะไดเรียกชื่อ เศานกะ (śaunaka) ผูฟRง
ความรูเรื่องอัญมณีที่สูตะถ'ายทอด แทจริงแลวยังมีฤษีอีก 60,000 คน ผูเปนศิษย2ของสูตะฟRงความรู
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หมายความว'า คําประพันธ2ที่มีครบสี่บาทตรงตามรูปแบบฉันทลักษณ2ทั่วไปนั้นมีจํานวน 231 บท
มีคําประพันธ2อยู'สามบทที่แต'งไม'ครบสี่บาท คือมีเพียงสองบาทเท'านั้น ผูวิจัยพบว'าลักษณะดังกล'าว
เปนการคัด ลอกขอความจากรัต นปรีก ษาของพุทธภัฏ ฏะที่ไม'ส มบูร ณ2 แต'เ นื่อ งจากคํา ประพัน ธ2
ทั้งสามบทนี้ยังสามารถรักษาใจความสําคัญของเนื้อหา และเมื่ออ' านแลวก็ยังเขาใจไดอยู' ผูวิจัยจึ ง
อนุโลมนับเปนบทดวย
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เรื่องอัญมณีนี้ดวย แต'ในที่นี้สูตะเรียกเฉพาะเศานกะผูเปนหัวหนา ในฐานะที่เปนตัวแทนลูกศิษย2ทั้งหมด
ของสูตะ
2.8 ความแตกต5างระหว5างรัตนปรีกษากับรัตนปรีกษาธยายะ
จากการแปลตนฉบับรัตนปรีกษาและรัตนปรีกษาธยายะ ผูวิจัยพบว'าตํารารัตนปรีกษาทั้ง
สองฉบับมีใจความสอดคลองกันแทบทุกประการ แมว'ารัตนปรีกษาธยายะมีการปรับแกการใชคําใน
หลายบทหลายตอนใหแตกต' า งไปจากฉบั บ ของพุ ท ธภั ฏ ฏะ แต' ลั ก ษณะเช' น นี้ ไ ม' มี ผ ลต' อ
การเปลี่ ย นแปลงเนื้ อ หาจากตนฉบั บ เดิ ม แต' ผู วิ จั ย ก็ พ บความแตกต' า งบางประการระหว' า ง
ตําราทั้งสองฉบับ ดังนี้
1) รัตนปรี กษาขึ้ นตนดวยบทนมัสการพระรั ตนตรั ย และระบุ ชื่อผูแต'งว'า “พุทธภัฏฏะ”
ในขณะที่รัต นปรีกษาธยายะไม'มีบ ทนมัส การพระรัต นตรัย แต'ขึ้น ตนดวยการอางถึง “สูต ะ” ว'า
เปนผูเล'าเรื่องรัตนปรีกษา ตามขนบของการแต'งคัมภีร2ปุราณะ
2) รัตนปรีกษามีคําอธิบายการตรวจสอบอัญมณี 14 ชนิด ในขณะที่ รัตนปรีกษาธยายะมี
คํา อธิ บ ายการตรวจสอบอั ญ มณี 13 ชนิ ด โดยชนิ ด ที่ ห ายไปคื อ อั ญ มณี ชื่ อ เศษะ
3) รัตนปรีกษาธยายะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาพิเ ศษเรื่องการเจียระไนอัญมณีในบทที่ว'าดวย
เพชร รวมทั้งการเก็บรักษาอัญมณีในบทที่ว'าดวยไข'มุก ซึ่งหัวขอเหล'านี้ไม'ปรากฏในรัตนปรีกษา
ความแตกต'างที่กล'าวมานี้นับเปนส'วนนอยเมื่อเทียบกับใจความโดยรวมทั้งหมด แต'ที่ยิ่งไป
กว'านั้นก็คือ ผูวิจัยพบการดัดแปลงการใชคําในบางบทบางตอนของรัตนปรีกษาธยายะใหต'างจาก
รัตนปรีกษาจนก'อใหเกิดความสับสนในขอเท็จจริง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเที่ยงตรงมากที่สุด
ผูวิจัยจึงนําตํ ารารัตนปรี กษาทั้งสองฉบับมาศึกษาประกอบกัน และในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จะ
นํา เสนอเนื้ อหาสาระที่ ไ ดจากรั ต นปรี ก ษาและรั ต นปรี กษาธยายะควบคู' กั น ไป
2.9 การกําเนิดอัญมณี
คําอธิบายเรื่องกําเนิดอัญมณีในรัตนปรีกษามีลักษณะการเขียนเปนเปนไปตามรูปแบบของ
คัมภีร2พราหมณะ23 โดยเฉพาะตรงกับส'วนของ อรรถวาท (arthavāda) ซึ่งเปนเนื้อหาส'วนสําคัญ
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คัม ภีร 2พ ราหมณะ เปนตํ า ราที ่สํ า นัก ศึก ษาวิช าพราหมณ2ผ ลิต ขึ ้น มาเพื ่อ เปนคู 'ม ือ
ประกอบการเรียนการสอนคัมภีร2พระเวทภายในสํานักของตน ซึ่งผูศึกษาจะตองศึกษาร'วมกับคัมภีร2
พระเวทเล'มที่เปนของสํา นักวิช านั้น ๆ ลัก ษณะขอเขีย นเปนรอยแกว มีเ นื้อหาว'า ดวยคํา อธิบ าย
ความหมายของบทสดุดีเ ทพเจา ความรู เกร็ด เกี่ย วกับ กฎที่จ ะตองทํา ในการพลีก รรม บทสวด
และบทสดุดีที่ใชในพิธีกรรม วิธีการออกสําเนียงถอยคําในบทสวดที่ถูกตอง นอกจากนี้ยังมีนิทาน
ตํา นานต'า ง ๆ ที่อ ธิบ ายเกี่ย วกับ กํา เนิด และความสําคัญของยัญพิธีแต'ละอย'าง (พระยาอนุมานราชธน,
2540: 65-66; มณีป0’น พรหมสุทธิรักษ2, 2551: 14)
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ของคั ม ภี ร2 อรรถวาทเปนคํ า อธิ บ ายความหมายและวั ต ถุ ป ระสงค2 ข องการประกอบพิ ธี ก รรม
ความหมายของการกระทํ า แต' ล ะอย' า งในพิ ธี รวมไปถึ งความหมายของบทสวด นํ า เสนอโดยใช
รู ป แบบการเล' า เรื่ อ งสามประเภท ประกอบดวย เรื่ องเล' า เหตุ การณ2 ต' า ง ๆ (itihāsa) เทพนิ ย าย
(ākhyāna) และตํ า นานปรั ม ปรา (purāṇa) เพื่ อ ทํ า ใหผู อ' า นเขาใจที ่ ม าและความสํ า คั ญ ของ
การประกอบพิธีบูชาบวงสรวงมากขึ้น เรื่องเล'าและตํานานที่ปรากฏในคัมภีร2พราหมณะมีลักษณะเปน
การแต'งเรื่องขึ้นใหม' หรือไม'ก็นําเรื่องเล'าเดิมจากคัมภีร2ฤคเวทสํหิตามาปรับแต'ง เรื่องเล'าจํานวนมาก
อธิบายตนกําเนิดของสิ่งต'าง ๆ รวมถึงขนบประเพณี โดยอางพระประชาบดี (prajāpati) เทพองค2
สําคัญสูงสุดผูสรางสรรค2สรรพสิ่ง ใหเกิดขึ้นบนโลกนี้ ดังมีตัวอย'างในตํานานความเปนมาของพิธีบูชา
ไฟ (agnihotṛ) ซึ่งมีใจความว'า แรกเริ่มเดิมทีโลกนี้มีเพียงพระประชาบดีผูเดียว ต'อมาพระประชาบดี
ประสงค2จะมีลูกหลาน จึงไดทําพิธีบําเพ็ญตบะ และสรางไฟออกมาจากปากของตน ดังนั้น ไฟจึงเปน
ผูเผาผลาญอาหาร และพระประชาบดีผูรูเหตุการณ2นี้ก็กลายเปนผูเผาผลาญอาหารตามไปดวย ทว'า
ณ ตอนนั้นโลกทั้งโลกว'างเปล'าไม'มีพืชพรรณขึ้นเลย จึงไม'มีอาหารใด ๆ ที่เหมาะสมสําหรับไฟมากไป
กว'าตัวพระประชาบดีเอง ทําใหพระประชาบดีเกิดความหวาดกลัว และประสงค2จะบวงสรวงตัวเอง
จึงใชมือทั้งสองขางถูกันเปนการบวงสรวงดวยเนยและนม ทําใหเกิดพืชพรรณต'าง ๆ ขึ้น การบวงสรวง
ดวยเนยและนมครั้งที่สองทําใหเกิดพระสูรยะ (ดวงอาทิตย2) และพระวายุ (ลม) ซึ่งนอกจากจะทําให
เกิดการสืบทอดเผ'าพันธุ2ของพระองค2แลว ยังช'วยป‹องกันไม'ใหไฟกลืนกินพระองค2จนถึงแก'ชีวิต ใน
คราวที่พระองค2สิ้นชีพ แมร'างจะถูกไฟเผาผลาญแต'ก็ไดเกิดใหม'อีกครั้ง ฉะนั้น จึงถือกันว'าการทําพิธี
บูช าไฟเปนสิ่งจํา เปน หากละเวนเสีย แลวจะไม'ไดกลับไปเกิดใหม' ตํา นานอีก เรื่องหนึ่งเกี่ย วกับ
พระประชาบดีมีใจความว'า พระประชาบดีไดทําพิธีบําเพ็ญตบะเพื่อสรางสิ่งมีชีวิตใหเกิดขึ้นในโลก
ครั้งแรกไดสรางนก ต'อมาสรางสัตว2เลื้อยคลานขนาดเล็ก แลวก็สรางงู แต'ในไม'ชาสิ่งเหล'านี้ที่สรางไว
ก็ถูกทําลายไปหมด เหลือแต'พระประชาบดีเพียงผูเดียว พระประชาบดีจึงใคร'ครวญเหตุผลของเรื่องที่
เกิ ด ขึ้ น นี้ และคิ ดไดว' า สิ่ งมี ชี วิ ต ทั้ งหลายเหล' า นั้ น ขาดอาหาร จึ ง ไดสรางสิ่ งใหม' ๆ เพิ่ มเติ มขึ้ น มา
พระองค2สรางน้ํานมจากอก สรางสัตว2จากอวัยวะสําคัญของร'างกาย สรางมนุษย2จากใจ สรางมาจาก
ดวงตา สรางแม'โคจากลมหายใจ สรางแกะจากหู สรางแพะจากเสียง ดวยเหตุที่มนุษย2เกิดจากใจ
ของพระประชาบดี และใจเปนอวัยวะที่สําคัญของร'างกายอันดับแรก ฉะนั้น มนุษย2จึงนับเปนสัตว2
บูชายัญอันดับแรก และแข็งแรงที่สุดในบรรดาสัตว2บูชายัญทั้งปวง (Winternitz, 1977: 1: 187-225)
นอกจากตํานานพระประชาบดีแลว คัมภีร2พราหมณะยังมีเรื่องราวการต'อสูระหว'างเทวดากับอสูร
ในลักษณะที่ต'างฝzายต'างแย'งชิงความมีอํานาจเหนือกว'ากันดวยการประกอบพลีกรรม แมแต'เทวดา
หลายองค2ซึ่งถูกลดบทบาทใหต่ํากว'าที่เคยปรากฏในคัมภีร2ฤคเวท ก็สามารถมีอํานาจขึ้นมาไดอีกครั้ง
ดวยการทําพิธีพลีกรรม จึงเกิดเปนแนวคิดว'า การอุทิศตนใหเทพเจาเปนพลีกรรมสูงสุด ซึ่งจะทําให
ตนไดบรรลุสิ่งที่ตองการ ตอนจบของเรื่องไดยกย'องคุณค'าของการประกอบพลีกรรมซึ่งจะส'งผลบุญแก'
ผูประกอบพิธีทั้งในชาตินี้และชาติหนา (ibid.) การสรางตํานานเกี่ยวกับเทพเจาที่ปรากฏในคัมภีร2
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พราหมณะในรูปแบบต'าง ๆ ไดกลายเปนขนบของการแต'งประวัติความเปนมาของศาสตร2ต'าง ๆ ในสมัย
หลัง เช'น โหราศาสตร224 นาฏยศาสตร225 รวมถึงรัตนปรีกษาดวย
ตํานานการต'อสูระหว'างเทวดากับอสูรที่ปรากฏในรัตนปรีกษามีตัวละครสําคัญของเรื่องคือ
พลาสูร อสูรตนนี้ก็คือ วละ (Vala) ผูเปนนองของวฤตระ (Vṛtra) ทั้งสองปรากฏในฤคเวทมณฑลที่ 1
สูกตะที่ 32 และมณฑลที่ 2 สูกตะที่ 12 ทั้งสองเปนผูกักเก็บน้ําฝนและป0ดกั้นแสงสว'างจนทําใหโลก
แหงแลง ต'อเมื่อถูกพระอินทร2สังหาร ฝนจึงตกลงมาสู'โลก ทําใหผืนแผ'นดินใหอุดมสมบูรณ2ขึ้นอีกครั้ง
รัต นปรีกษากล'า วว' า พลาสู ร เปนอสูร ผู มี ชื่ อเสี ย ง เนื่ องจากมี คุณสมบัติ สํ า คั ญสามประการ คื อ มี
พละกําลังอันยิ่งใหญ'ที่สุดในสามโลก มีความกลาหาญเปนที่ประจักษ2 และที่สําคัญที่สุด พลาสูรเปนผู
มีจิตใจบริสุทธิ์เปW’ยมดวยคุณธรรม จากการพรรณนาคุณสมบัตินี้ พลาสูรจึงมีคุณสมบัติอัน เทีย บได
กับพระประชาบดี ผูมีอํานาจสูงสุดในจักรวาลตามคัมภีร2พราหมณะ ตํา นานพลาสูรในรัตนปรีกษา
ของพุทธภัฏฏะมีใจความว'า พระอิน ทร2ผูเปนหัวหนาทวยเทพไดทําสงครามกั บ พลาสู ร หลายต' อ
หลายครั้ ง หวั ง ที่ จ ะปราบพลาสู ร ใหราบคาบแต' ก็ ไ ม' เ คยปราบได วันหนึ่งเหล'าเทวดาจึงคิดกล
อุ บ ายอั น แยบยลขึ้ น เพื่ อ ปราบพลาสู ร โดยขอรองใหเขาอุ ทิ ศ ตนเปนสั ต ว2 บู ช ายั ญ เพราะว' า
การเสียชีวิตของเขาจะมีคุณูปการอันยิ่งใหญ'ต'อโลกมนุษย2 ดวยเหตุที่พลาสูรเปนผูมีจิตใจกลาหาญ
และเปW’ยมดวยคุณธรรม พลาสูรจึงตอบตกลงเทวดาเหล'านั้นโดยมิรูเลยว'าตนไดตกหลุมพรางกลลวง
ของเหล' า เทวดา ทั น ที ที่ ต อบตกลง พลาสู ร ก็ ถูก เทวดานํ า บ' ว งมามั ด ตั ว ไวกั บ เสาหิ น ในยั ช ญพิ ธี
เหตุการณ2ครั้งนี้กล'าวไดว'าพลาสูรไดบําเพ็ญความดีอันยิ่งใหญ'ดวยการอุทิศชีวิตเปนพลีโดยไม'คํานึงถึง
ความทรมานที่ตนตองไดรับ ความดีอีกประการหนึ่งคือ การรักษาวาจาสัตย2ดวยการไม'คิดหลบหนี
พันธนาการตามที่ไดตกลงไวกับเหล'าเทวดา ดวยอานุภาพแห'งคุณความดีดังกล'าว ทําใหเมื่อสิ้นชีวิต
อวัยวะแต'ละส'วนของเขาจึงกลายเปนเชื้อกําเนิดอัญมณี บรรดาทวยเทพ ยักษ2 นักสิทธ2 และนาค เห็น
คุณค'าของเชื้อกําเนิดอัญมณีเหล'านี้จึงพากันแย'งชิงอวัยวะของพลาสูรเก็บไปครอบครอง ก'อนที่จะ
เหาะกลับสู'นิวาสสถานของตน ทว'าดวยเหตุที่เหาะไปในอากาศอย'างรวดเร็ว เมล็ดพันธุ2กําเนิดอัญมณี
เหล'านั้นจึงร'วงลงสู'สถานที่ต'าง ๆ ในโลก ไม'ว'าจะเปนมหาสมุทร แม'น้ํา ภูเขา รวมไปถึงปzาไม เมื่อ
เวลาผ'านไปอวัยวะของอสูรที่ฝRงตัวกระจัดกระจายตามสถานที่เหล'านั้นไดแปรสภาพเปนอัญมณีอัน
งดงามและทรงคุณค'า มีคุณวิเศษในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ สามารถขจัดพิษจากสัตว2ราย อีกทั้ง
ป‹องกันภยันตรายนานาประการ ส'ว นตํา นานพลาสูร ในรัต นปรีก ษาธยายะมีใ จความเพีย งสัง เขป
ว'า พลาสูรเปนผูมีอํานาจเหนือเทวดาทั้งปวง เหล'าเทวดาทั้งหลายซึ่งมีพระอินทร2เปนหัว หนาพยายาม
ปราบปรามอสูรตนนี้แต'ก็ไม'สามารถปราบได ต'อมาเหล'าเทวดาไดทํากลลวงใหพลาสูรเปนสัตว2บูชายัญ
โดยอางว'าการทําพลีกรรมครั้งนี้สามารถช'วยเหลือชาวโลกได ดวยเล็งเห็นประโยชน2ของพลีกรรม
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ดู ร ายละเอี ย ดใน คั มภี ร2 โ หราศาสตร2 ไ ทยมาตรฐานฉบั บ สมบู ร ณ2 ของ หลวงวิ ศาลดรุ ณกร
(อั้น สาริกบุตร) ภาคที่ 4 ตํานานนพเคราะห2และเฉลิมไตรภพ
25
ดูรายละเอียดใน นาฏยศาสตร2ของภรตมุนิ อัธยายะที่ 1 โศลกที่ 1-127 และ The Naṭyaśāstra:
A Treatise on Hindu Dramaturgy and Histrionics Ascribed to Bharata-Muni Vol. 1 ของ
Manomohan Ghosh หนา 1-17
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ดังกล'าว พลาสูรจึงตกลงที่จะอุทิศตนเปนพลีแด'ทวยเทพ ในที่สุดพลาสูรก็ถูกทวยเทพประหารชีวิต
จะเห็ น ไดว' า ตํ า นานกํ า เนิ ด อั ญ มณี ใ นรั ต นปรี ก ษาธยายะสั ้ น กว' า ในรั ต นปรี ก ษา ขอความที่
หายไปคือ การทําสงครามระหว'างพระอินทร2กับพลาสูร และภาพเหตุการณ2โดยละเอียดตั้งแต'ทวยเทพ
จับพลาสูรไปเปนสัตว2บูชายัญจนถึงพลาสูรเสียชีวิต การละทิ้งขอความดังกล'าวทําใหสาระสําคัญเกี่ยวกับ
คุณสมบัติที่แทจริงภายในจิตใจของพลาสูรหายไป อย'างไรก็ตาม ตอนจบของรัตนปรีกษาธยายะกล'าวถึง
ผลแห'งการบูชายัญพลาสูรเช'นเดียวกับรัตนปรีกษา มีใจความว'า อวัยวะแต'ละส'วนของอสูรกลายเปน
เชื้อกําเนิดอัญมณีซึ่งมีคุณสมบัติในการคุมครองป‹องกันโรคภัยนานัปการ และมีการแย'งชิงเมล็ดพันธุ2
กําเนิดอัญมณีในหมู'เทวดาและอมนุษย2 มีขอสังเกตว'า ในตอนเดินทางกลับเหล'าเทวดาขึ้นวิมานเหาะ
กลับไป ซึ่งคําว'า วิมาน (vimāna) นั้น ในรัตนปรีกษาใชคําว'า วิมล (vimala) อันเปนคําขยายบอก
สภาพทองฟ‹าที่ใสกระจ'าง
อวัยวะแต'ละส'วนของพลาสูรที่เหล'าทวยเทพทําตกลงมาจากสวรรค2ไดแปรสภาพเปนอัญมณี
หลากชนิด ตํารารัตนปรีกษาทั้งสองฉบับไดใหขอมูลที่เหมือนกันและต'างกันดังต'อไปนี้
กระดูก
ฟRน
เลือด
น้ําดี
น้ําดีปนน้ําลาย
ตาทั้งสองขาง
เสียงรอง
ผิวหนัง
เล็บ
ไขมัน

กลายเปน
กลายเปน
กลายเปน
กลายเปน
กลายเปน
กลายเปน
กลายเปน
กลายเปน
กลายเปน
กลายเปน

น้ําเหลืองไขมันปน
สีผิว
อวัยวะภายใน
น้ําอสุจิ

กลายเปน
กลายเปน
กลายเปน
กลายเปน

เพชร (BRP., GP.)
ไข'มุก (BRP., GP.)
ทับทิม (BRP., GP.)
มรกต (BRP., GP.)
เศษะ (BRP.)
ไพลิน (BRP., GP.)
ไพฑูรย2 (BRP., GP.)
บุษราคัม (BRP., GP.)
กรรเกตนะ (BRP., GP.) โกเมน (GP.)
โกเมน (BRP.) หินเขี้ยวหนุมาน (BRP., GP.)
และแกวประพาฬ (BRP.)
หินสีเลือด (BRP.)
หินสีเลือด (GP.)
ประพาฬ (GP.)
พลอยภีษมะ (BRP., GP.)

ตํานานการเกิดอัญมณีขางตนนี้แสดงว'า อัญมณีมีกํา เนิด มาจากพลาสูร ผู ยิน ยอมสละชีวิต
เพื่อพลีกรรม อัญมณีเหล'านั้นมีคุณวิเศษนานัปการอันเกิดจากคุณธรรมในเรื่องความเสียสละ มีคํากล'าว
ว'า ชีวิตเปนสิ่งที่มีค'าสูงสุดสําหรับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง การเสียสละชีวิตจึงนับเปนยอดของความเสียสละ
ในกรณีข องพลาสูร นั้น แมตนจะมีอํา นาจยิ่ง ใหญ'เ หนือโลก สามารถรักษาชีวิต ตนเองใหรอดพน
จากการถูกรุกรานในสงครามที่ทวยเทพก'อขึ้นหลายต'อหลายครั้ง แต'สุดทายตนก็ยอมเสียสละชีวิตเพื่อ
สรางคุ ณู ป การอั น ยิ่ ง ใหญ' ใ หแก' โ ลกมนุ ษ ย2 นั่ น คื อ การก' อ กํา เนิ ด อั ญ มณี น านาชนิ ด ที่ จ ะนํา
ความเจริญรุ'งเรืองและสวัสดิภาพมาสู'โลก การเสียสละของเขาจึงเปนกุศลอันยิ่งใหญ'สุดประมาณ
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และทําใหอวัยวะทุกส'วนที่แตกกระจายไปดวยอํานาจแห'งพลีกรรม กลายเปนเชื้อกําเนิดอัญมณีที่มีค'า
ความดีของพลาสูรขอนี้ยังทําใหอัญมณีมีพลังวิเศษในการขจัดสิ่งชั่วรายทั้งปวง อัน ไดแก' โรคภัยไขเจ็บ
พิษจากสัต ว2ร าย ภัย พิบัติ อีกทั้งเปนเครื่องนํา มาซึ่งสิริมงคลและความเจริญ มั่งคั่ง นอกจากนี้
การเขีย นตํา นานกํา เนิด อัญ มณีใ นลัก ษณะเช'น นี้เ ปนการสะทอนความเชื่อ ที่มีจุด เริ่ม ตนมาจาก
คัมภีร2พราหมณะว'า พลีกรรมเปนยอดแหงบุญกิริยาทั้งปวง และทางพุทธศาสนาถือว'าพลีกรรมเปน
“ปรมัตถบารมี” หรือ การบําเพ็ญบารมีที่สูงสุด
ในทางวิท ยาศาสตร2มีคํา อธิบ ายว'า อัญ มณีคือ แร'ที่มีค'า อัน เนื่อ งมาจากคุณ สมบัติพิเ ศษ
บางประการ ซึ่งจะอยู'ในรูปของธาตุหรือสารประกอบ มีองค2ประกอบทางเคมีและโครงสรางผลึกที่
แน'นอน เมื่อธาตุหลายธาตุภายในโลกทําปฏิกิริยาเคมีต'อกัน ผ'านสภาวะอุณหภูมิและความกดดันใน
ระดับที่ลึกลงไปจากผิวโลกชั้นต'าง ๆ แลว ผลึกอัญมณีจึงก'อรูปขึ้นเปนอัญมณีประเภทต'าง ๆ ซึ่งอัญมณี
แต'ละประเภทก็ยังมีลักษณะปลีกย'อยจําแนกออกไปเปนหลายชนิด ศักดา ศิริพันธุ2 (2552: 3, 242)
กล'าวว'า การก'อรูปผลึกอัญมณีเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาสี่แบบ ไดแก'
1) กระบวนการตกผลึกของแร'จากสารเหลวที่รอนมากใตเปลือกโลก สารเหลวรอนที่ว'านี้คือ
หินหนืดหรือแมกมา (Magma) ที่อยู'ใตเปลือกโลก อธิบายไดว'าอัญมณีเกิดจากหินสองประเภทนี้คือ
หินหนืดที่เย็นตัวลงใตเปลือกโลก หรือ หินอัคนีแทรกซ+อน และหินหนืดที่ปะทุผ'านปล'องภูเขาไฟ
ออกมาพนเปลือกโลกแลวเย็นตัวลงกลายเปนลาวา เรียกว'า หินอัคนีพุ การเย็นตัวของหินหนืดนี้ทํา
ใหอะตอมของธาตุต'าง ๆ ก'อรูปเปนโครงสรางผลึก
2) การที่อัญมณีหลุดออกจากหินเดิมซึ่งผุพังแตกสลาย เมื่อบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป หิน
บางชนิดไดถูกแรงโนมถ'วงของโลกพัดพาไปฝRงตัวในชั้นตะกอนที่สะสมตัวกัน บางครั้งผลึกอัญมณีถูก
น้ําพัดพาไปกับตะกอนทางน้ําแลวไปสะสมตัวอยู'ในที่ราบตะกอนน้ําพา
3) การก'อรูปผลึกอัญมณีในหินแปร เกิดจากหินอัคนีหรือหินตะกอนไดรับอุณหภูมิ ความดัน
และปฏิกิริยาเคมีบางอย'าง ทําใหอะตอมต'าง ๆ ของธาตุก'อรูปและตกผลึก
4) การก'อรูปผลึกของอัญมณีจากน้ําหรือของเหลวที่นําพาแร'ธาตุมาสะสมตัวในรอยแตก
หรือรอยเลื่อนอันเปนช'องว'างในเปลือกโลก เมื่อเคลื่อนตัวขึ้นมาใกลผิวโลกของเหลวนั้นก็ไดตกผลึก
เปนสายแร' แทรกตัวเขาไปในซอกหินที่เกิดอยู'ก'อนแลว
ขอมูลทางธรณีวิทยาที่กล'าวมานี้ใหความรูว'า อัญมณีเกิดจาก หิน ซึ่งเปนส'ว นประกอบของ
เปลือกโลก ความรอน ความกดดัน และแรงลมทําใหหินเปลี่ยนแปลงโครงสรางและองค2ประกอบ
ภายในตัวของมันเอง ผ'านกระบวนการเผาผลาญ ผุพัง และพัดพา เราจึงพบผลึกอัญมณีสะสมตัว
ตามที่ต'าง ๆ ในโลก คือ ภูเขา ปzาไม และแหล'งน้ําตามธรรมชาติ
เมื่อนําตํานานกําเนิดอัญมณีในตํารารัตนปรีกษามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีการกําเนิดอัญมณี
ในทางอัญมณีวิทยาปRจจุบันแลว จะเห็นไดว'า ตํานานในรัตนปรีกษาและทฤษฎีทางอัญมณีวิทยา
อธิบายการกําเนิดของอัญมณีดวยแนวคิดที่คลายกันดังนี้ ประการที่หนึ่ง คือ องค2ประกอบที่ทําให
เกิดอัญมณี โดย ร5างกายของพลาสูร เปรียบไดกับหินตนกําเนิดอัญมณี ไฟในยัชญพิธี ซึ่งแผดเผา
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ร'างกายของพลาสูรใหแตกสลาย เปรียบเสมือนความรอนและความกดดันระดับสูงภายในเปลือกโลกซึ่ง
ดันหินตนกําเนิดอัญมณีใหปะทุขึ้นมาพนผิวโลก อวัยวะต5าง ๆ ของพลาสูร อันเปนเชื้อกําเนิดอัญมณี
ซึ่ ง มี ทั้ ง ของแข็ ง เช' น กระดู ก ฟR น เล็ บ ผิ ว หนั ง และของเหลว เช' น เลื อ ด น้ํ า ดี เสมหะ ไขมั น
เปรียบเสมือนผลึกอัญมณีซึ่งแยกออกจากหินตนกําเนิดอัญมณี ประการที่สอง การที่เหล'าทวยเทพ
ยั ก ษ2 นั ก สิ ท ธ2 และนาค นํ า เชื้ อ กํ า เนิ ด อั ญ มณี ไ ปโปรยปรายตามสถานที่ ต' า ง ๆ รวมถึ ง การที่ เ ชื้ อ
กําเนิดอัญมณีร'วงหล'นลงมาตามธรรมชาติ ก็เปรียบเสมือนการที่กระแสลม กระแสน้ํา พัดพาผลึกอัญมณี
ไปตกตะกอน ทับถม และฝRงตัวรวมกับกอนกรวด ดิน หรือ ทราย ตามธรรมชาติ ประการที่ส าม
ตามหลักวิทยาศาสตร2 แร'อัญมณีจะตกตะกอนตามที่ราบเชิงเขา พื้นที่ปzาไม ตลอดจนแนวฝR’งและ
ทองน้ํา ของแหล'ง น้ํา ต'าง ๆ อาทิ แม'น้ํา ชายทะเล มหาสมุท ร ขอเท็จ จริง ดัง กล'า วสอดคลองกับ
ขอความในตํา รารัต นปรีก ษาที่ร ะบุว'า ภูเ ขา แม'น้ํา ปzาไม และมหาสมุทร เปนแหล'งกําเนิดอัญมณี
แนวคิดทั้งสามประการที่กล'าวมาจึงแสดงใหเห็นว'า ตํานานกําเนิดอัญมณีในตํา รารัต นปรีกษามิใ ช'
จิน ตนาการที ่เ พอฝRน หากแต'ส อดคลองและเทีย บเคีย งไดกับ ความรู เรื ่อ งการกํ า เนิ ด อั ญ มณี
ในทางอัญมณีวิทยาปRจจุบัน พรอมกันนี้ก็ไดสะทอนใหเห็นภูมิปRญญาของอินเดียโบราณที่สามารถ
ถ'ายทอดอุบัติการณ2ตามธรรมชาติที่แทจริงของอัญมณีออกมาในรูปของเทพนิยายไดอย'างเหมาะสม

บทที่ 3
อัญมณีในตํารารัตนปรีกษา
ตํา รารัต นปรีก ษาทั ้ง สองฉบับ เรีย งลํ า ดับ การนํ า เสนอเนื ้อ หาอัญ มณีว ิท ยาในลัก ษณะ
เดีย วกัน กล าวคือ เริ่มต#นด#วยสาเหตุการกําเนิด แหลงกําเนิด คุณสมบัติ อานุภาพ การเจียระไน
การพิสูจน+ และการทดสอบอัญมณี ในรัตนปรีกษา ข#อมูลทั้งหมดเริ่มจากฉันท+บทที่ 1 ถึงบทที่ 252
อยางตอเนื่องตั้งแตต#นจนจบโดยไมแบงตอน แต Finot ผู#แปลรัตนปรีกษาเป9นภาษาฝรั่งเศสได#แบง
ข#อมูลเหลานั้นออกเป9น 14 ตอน ตามชนิดของอัญมณีดังนี้
ฉันท+บทที่ 1-51
ฉันท+บทที่ 52-107
ฉันท+บทที่ 108-145
ฉันท+บทที่ 146-174
ฉันท+บทที่ 175-178
ฉันท+บทที่ 179-197
ฉันท+บทที่ 198-209
ฉันท+บทที่ 210-220
ฉันท+บทที่ 221-230
ฉันท+บทที่ 231-240
ฉันท+บทที่ 241-242
ฉันท+บทที่ 243-245
ฉันท+บทที่ 246-248
ฉันท+บทที่ 249-252

เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 14

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

เพชร
ไขมุก
ทับทิม
มรกต
เศษะ
ไพลิน
ไพฑูรย+
บุษราคัม
กรรเกตนะ
พลอยภีษมะ
โกเมน
หินสีเลือด
หินเขี้ยวหนุมาน
ประพาฬ

อยางไรก็ตาม ผู#วิจัยพบวาการแบงข#อมูลของ Finot ในบางตอนยังไมถูกต#องตามหัวข#อที่
กําหนดไว# โดยตอนที่ 1 เรื่องเพชร ประกอบด#วยเนื้อหาสองสวน คือ การกําเนิดอัญมณีแตละชนิด
และการตรวจสอบเพชร นอกจากนี้ ตอนที่ 8 เรื่ อ งบุ ษราคั ม ประกอบด# ว ยเนื้ อหา 2 ส วน คื อ
การตรวจสอบไพฑูรย+ และการตรวจสอบบุษราคัม ฉะนั้น ผู#วิจัยจะขอแก#ไขเพิ่มเติมเรื่องการแบง
ข#อมูลเพื่อให#ตรงตามความเป9นจริงดังนี้คือ
ฉันทบทที่ 1-15
ฉันทบทที่ 16-51
ฉันท+บทที่ 52-107
ฉันท+บทที่ 108-145
ฉันท+บทที่ 146-174
ฉันท+บทที่ 175-178
ฉันท+บทที่ 179-197

เปน
เปน
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

กําเนิดอัญมณี
เพชร
ไขมุก
ทับทิม
มรกต
เศษะ
ไพลิน
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ฉันทบทที่ 198-215
ฉันทบทที่ 216-220
ฉันท+บทที่ 221-230
ฉันท+บทที่ 231-240
ฉันท+บทที่ 241-242
ฉันท+บทที่ 243-245
ฉันท+บทที่ 246-248
ฉันท+บทที่ 249-252

เปน
เปน
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น
เป9น

ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 14
ตอนที่ 15

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ไพฑูรย
บุษราคัม
กรรเกตนะ
พลอยภีษมะ
โกเมน
หินสีเลือด
หินเขี้ยวหนุมาน
ประพาฬ

สํา หรับ รัต นปรีก ษาธยายะนั้น เป9น เรื่อ งแทรกอยู ในกาณฑ+ที่ห นึ่ง ของคัม ภีร+ค รุฑ ปุร าณะ
ในอัธยายะที่ 68 ถึง 80 รวมทั้งสิ้น 13 อัธยายะ แตละอัธยายะวาด#วยอัญมณีแตละชนิด โดยเรียง
ตามลําดับดังนี้
อัธยายะที่
อัธยายะที่
อัธยายะที่
อัธยายะที่
อัธยายะที่
อัธยายะที่
อัธยายะที่
อัธยายะที่
อัธยายะที่
อัธยายะที่
อัธยายะที่
อัธยายะที่
อัธยายะที่

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

เพชร
ไขมุก
ทับทิม
มรกต
ไพลิน
ไพฑูรย+
บุษราคัม
กรรเกตนะ
พลอยภีษมะ
โกเมน
หินสีเลือด
หินเขี้ยวหนุมาน
ประพาฬ

มีข#อสังเกตวา ในอัธยายะที่ 68 ซึ่งประกอบด#วยฉันท+ 52 บทนั้น เรื่องการตรวจสอบเพชรอยูใน
ฉันท+บทที่ 15-52 สวนฉันท+บทที่ 1-14 เป9นเรื่องการกําเนิดอัญมณีแตละชนิด เนื้อหาเรื่องกําเนิดอัญมณี
ได#อธิบายไว#แล#วในบทที่ 2 หัวข#อ 2.9 ฉะนั้น ในบทนี้จะกลาวเฉพาะเนื้อหาของอัญมณีแตละชนิด
เรียงลําดับหัวข#อตามตํารารัตนปรีกษา
เนื้ อหาของอั ญมณี แต ละชนิ ดมี ลั กษณะที่ คล# ายกั นประการหนึ่ ง คื อ คํ าอธิ บายประกอบด# วย
สาระสําคัญดังนี้คือ การกําเนิด แหลงกําเนิด คุณสมบัติ การตรวจสอบและการทดสอบ อานุภาพ
และการประเมินราคาอัญมณี อยางไรก็ตาม ข#อมูลอัญมณีบางชนิดมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมเข#ามา เชน
การเจีย ระไน การนําไปทํา เป9 น เครื่องประดับ การทํา เที ยม การปรับ ปรุ งคุ ณภาพ รวมถึงการดู แล
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รักษาอัญมณี รายละเอียดของอัญมณีแตละชนิดนั้น ผู#วิจัยจะอธิบายตามลําดับที่ปรากฏในตํารา
รัตนปรีกษา
3.1 เพชร
เพชร ตรงกับคําภาษาสันสกฤตวา vajra ซึ่งประกอบรูปจากธาตุ vaj ที่แปลวา แข็ง แข็งแรง
ลง ra ปMจจัย ความหมายแรกเป9นคํานามปุลลิงค+และนปุงสกลิงค+ หมายถึง สิ่งที่แข็ง สิ่งที่ทรงพลัง ซึ่ง
เกี่ยวข#องกับคุณสมบัติของเพชรโดยตรงที่วา เพชรมีความแข็งที่สุดในบรรดาอัญมณีทุกชนิด คาความแข็ง
ของเพชรเทากับ 10 ตามมาตราวัดระดับความแข็งของโมส+ ความหมายที่สองหมายถึง สายฟOา ใน
คัมภีร+ฤคเวทระบุวาสายฟOาเป9นอาวุธที่พระอินทร+ใช#ปราบข#าศึกศัตรู กล าวกัน ว าทํา จากกระดูกของ
ฤษีทธีจะ (dadhīca) หรือทธีจิ (dadhīci) มีรูปเหมือนจักร แตในสมัยตอมาถือวามีรูปเหมือนสายฟOา
ที่ไขว#กันเป9นรูปกากบาท บางตํานานกลาววาอาวุธของเหลาทวยเทพหรืออมนุษย+ก็มีรูปเป9นสายฟOาไขว#
กันอยางสายฟOาของพระอินทร+ด#วย บางตํานานก็กลาววาอาวุธในลักษณะเดียวกันนี้ใช#ในการทําลายคําสาป
หรือเวทมนตร+ นอกจากนี้ วัชระในความหมายที่สองยังหมายรวมถึงสายฟOาทั่ว ๆ ไป ความหมายตอมา
หมายถึ งอั ญ มณี ที่เ รี ย กว าเพชร ซึ่ งถื อกั น ว ามี ความแข็ งเหมื อนสายฟO า ที่ เ ป9 น อาวุ ธ ของพระอิ น ทร+
ความหมายนี้ปรากฏในคัมภีร+ยุคตอมา คือ ในษัฑวึศพราหมณะ มานวธรรมศาสตร+ และมหาภารตะ
(Monier-Williams, 2005, 913)
3.1.1 การกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาระบุวา เพชรเกิดจากอนุภาคหรือเศษกระดูกของพลาสูรซึ่งรวงลงสู
ดินแดนหลายแหงในโลก
และเชื้อกําเนิดเพชรในดินแดนแตละแหงนั้นได#แปรสภาพเป9นเพชรที่มี
รูปลักษณ+ตาง ๆ กัน (BRP. 17; GP. 1.68.16) อันที่จริงแล#วตํานานนี้สามารถอธิบายได#ด#วยหลักการ
ทางวิทยาศาสตร+ กลาวคือ ทั้งเศษกระดูกและเพชรล#วนเป9นอัญรูป26หนึ่งของธาตุคาร+บอน ปMจจัยที่ทํา
ให#เพชรแตกตางจากอัญรูปอื่น ๆ ของคาร+บอนก็คือลักษณะการกําเนิด เพชรเกิดจากธาตุคาร+บอนที่
ถูกบีบอัดตัวด#วยความร#อนและความกดดันสูงภายใต#ผิวโลก ในทางธรณีวิทยามีคําอธิบายวา เพชรกอตัว
บริเวณชั้นแมนเทิล (mantle) หรือเนื้อโลกสวนบน ซึ่งอยูลึกลงไปจากเปลือกโลกประมาณ 150-200
กิโลเมตร ในชั้นนี้มีหินแมสองชนิด คือ เพริโดไทต+ (Peridotite) และเอโคลไจต+ (Eclogite) ซึ่ง
ประกอบด#วยธาตุคาร+บอนที่มีความบริสุทธิ์คิดเป9นร#อยละ 99.99 เมื่อธาตุคาร+บอนภายในหินแมทั้ง
สองชนิดนี้ได#รับความร#อนสูงถึง 1,700-2,500 องศาเซลเซียส และความกดดันสูงถึง 70,000 กิโลกรัม
ตอตารางเซนติเมตร ธาตุคาร+บอนก็จะเกิดการปรับโครงสร#าง กลายเป9นผลึกเพชรที่แข็งแกรงอยาง
ยิ่งยวด และสามารถทนความร#อนได#ในระดับสูง
26

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 1350) อธิบายไว#วา “อัญรูป” หมายถึง ธาตุ
เดียวกันแตมีสมบัติและรูปแบบตางกัน เมื่อนําไปทําปฏิกิริยากับธาตุอื่นธาตุเดียวกัน จะให$ผลเป&น
สารประกอบอันเดียวกัน เชน ธาตุคาร)บอน มีอัญรูป คือ เพชร กับ แกรไฟต) (Graphite) เมื่อนําอัญรูป
ทั้งสองนี้ไปเผาด$วยความร$อนสูงกับธาตุออกซิเจน จะได$แก9สคาร)บอนไดออกไซด)เชนเดียวกัน
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กําเนิดของเพชรมีความสัมพันธ+กับปรากฏการณ+ภูเขาไฟระเบิด ปรากฏการณ+นี้เริ่ม
จากการที่หินหนืดหรือแมกมา (magma) ซึ่งมีลักษณะเป9นของเหลวร#อน เดือดพลานอยูภายใต#
พื้นผิวโลก หินหนืดที่หลอมเหลวสวนหนึ่งได#นําหินแมเพริโดไทต+และเอโคลไจต+เคลื่อนตัวเข#าไปในรอย
แตกของหินเปลือกโลกด#านบน การเคลื่อนตัวของชั้นหินทําให#ผลึกเพชรในหินแมทั้งสองชนิดได#เย็นตัว
ลงในหินภูเขาไฟชนิดที่เรียกวา หินคิมเบอร+ไลต+ (Kimberlite) ในขณะที่เกิดภูเขาไฟระเบิดนั้นหินหนืด
อีกสวนหนึ่งได#เคลื่อนตัวขึ้นสูพื้นผิวโลกอยางรวดเร็วที่อัตรา 5-30 กิโลเมตรตอชั่วโมง และอาจเพิ่มขึ้น
เป9น 100-250 กิโลเมตรตอชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 1,000-1,200 องศาเซลเซียส หากเคลื่อนตัว
ช#ากวานี้ผลึกเพชรจะถูกเผาไหม#เป9นจุณ หรือกลายสภาพเป9นแกรไฟต+เพราะอยูในระดับอุณหภูมิที่สูง
เกินไปสวนผลึกเพชรที่ถูกพนออกมาจากปลองภูเขาไฟพร#อมกับหินหนืดนั้น เมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป9น
ลาวา กอให#เกิดปลองคิมเบอร+ไลต+ซึ่งจะปรากฏขึ้นมาเมื่อเปลือกโลกเคลื่อนตัว ปลองคิมเบอร+ไลต+เป9น
ชองทางที่ภูเขาไฟเกาแกนําสินแรเหลวขึ้นมาใกล#ผิวโลก สินแรเหลวที่วานี้มีเพชรปะปนอยูด#วย เมื่อ
ความร#อน แรงลม และฝุkนคอย ๆ กัดกรอนหินภูเขาไฟไปทีละน#อยเป9นเวลานานหลายร#อยปl ผลึก
เพชรจะหลุดออกมา บอยครั้งที่เราพบเพชรอยูหางไกลจากแหลงกําเนิดภูเขาไฟมาก นั่นเป9นเพราะวา
กระแสน้ําได#พัดพาเพชรไปตกตะกอนอยูที่ก#นแมน้ํา ในสภาพที่ปะปนอยูกับกรวดทรายตาง ๆ หรือไม
ก็ฝMงตัวอยูตามชายหาดและริมขอบมหาสมุทร (ศักดา ศิริพันธุ+, 2548: 25-26; บรรจง เทียนทอง,
2550: ออนไลน+)
โดยสรุป ในทางวิทยาศาสตร+อธิบายวา กําเนิดของเพชรเป9นผลมาจากการเคลื่อนไหว
ของเปลือกโลก การระเบิดของภูเขาไฟทําให#สินแรที่อยูภายใต#เปลือกโลกถูกดันปะทุขึ้นมาพ#นผิวโลก
ตอมาหินต#นกําเนิดเพชรเกิดการผุกรอน แล#วถูกกระแสลม กระแสน้ํา พัดพาเพชรไปตกตะกอน
ปะปนกับกรวดทรายในก#นแมน้ํา ตามชายฝMmงทะเล หรือชายฝMmงมหาสมุทร ทับถมกันเป9นเวลานานนับ
ล#านปl
นอกจากนี้ ข#อความในตํารารัตนปรีกษาที่ระบุวา เพชรในดินแดนแตละแหงบนโลก
มีรูปลักษณ+ตาง ๆ กันนั้นก็แสดงให#เห็นวา สภาพภูมิประเทศเป9นปMจจัยหนึ่งที่มีผลตอคุณสมบัติของ
เพชร
3.1.2 แหล1งกําเนิด
อิ น เดี ย เป9 น แหล งเพชรดั้ ง เดิ ม ของโลก ทั้ ง ยั ง เป9 น ศู น ย+ ก ลางการจํ า หน ายและ
ศูนย+กลางอุตสาหกรรมเพชรมาตั้งแตอดีตอันไกลโพ#นยาวนานจนถึงชวงต#นของศตวรรษที่ 18 ในชวง
เวลาดังกลาวมีแหลงการค#าสําคัญจากทางยุโรป เชน เวนิส บรุคส+ ลอนดอน เข#ามาติดตอค#าขายกับ
อิน เดีย อย างต อเนื่อ ง การใช#ป ระโยชน+จ ากเพชรมาแพร หลายเมื่อ ศตวรรษที่ 15 สองร#อ ยปl
ตอมา ความต#องการเพชรอินเดียเพิ่มสูงขึ้นมาก ปริมาณเพชรตามธรรมชาติในอินเดียจึงลดลงไป
ทีละเล็กทีละน#อย เมื่อมีการค#นพบแหลงเพชรในประเทศอื่น เชน ที่ประเทศบราซิลในปl ค.ศ.1725 ที่
ประเทศแอฟริกาใต#ในปl ค.ศ.1866 ที่ประเทศรัสเซียในปl ค.ศ.1945 แหลงเพชรในอินเดียจึงเสื่อมโทรม
ลงเรื่อย ๆ จนไมมีความสําคัญอีกตอไป แตปMจจุบันรัฐบาลอินเดียได#เริ่มทําการสํารวจพื้นที่แหลงเพชร
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ในประเทศอินเดีย และหาทางฟopนฟูแหลงเพชรเหลานั้นขึ้นอีกครั้ง (Council of Scientific &
Industrial Research, 1952: 3: 44; Diamond Mines of the World: Golconda, 2012: Online;
บรรจง เทียนทอง, เรื่องเดียวกัน)
ข#อเท็จจริงที่วาอินเดียเป9นแหลงเพชรดั้งเดิมของโลกนั้น นักวิชาการตางอ#างหลักฐาน
คําอธิบายเรื่องเพชรในตําราอรรถศาสตร+ของเกาฏิลยะซึ่งเชื่อวาแตงขึ้นในสมัยกอนคริสตกาล ในทาง
ปฏิบัติ การค#นพบเพชรเป9นครั้งแรกที่ประเทศอินเดียเกิดขึ้นในชวงอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ บริเวณ
แมน้ํ ากฤษณาและแมน้ํ าโคทาวารี ซึ่งปMจ จุบัน อยู ในรัฐกอลคอนดา ที่จริ งแล#วในเวลานั้น พวกชน
พื้นเมืองตั้งใจจะหาแรทองคํา ทวากลับพบ “แรที่มีความแข็งและคงทน” (ศักดา ศิริพันธุ+, 2548: 29,
32) ซึ่งแรชนิดนั้นก็คือเพชรนั่นเอง
แหล งกํ า เนิ ด เพชรในตํ า รารั ต นปรี ก ษามี แ ปดแหล ง ตํ า รารั ต นปรี ก ษาระบุ ชื่ อ
แหลงกําเนิดเพชรตรงกันเจ็ดแหลง ได#แก ดินแดนแถบเทือกเขาหิมาลัย แคว#นมาตังคะ แคว#นสุราษฏร+
แคว#นปุณฑระ แคว#นกลิงคะ แคว#นโกศล และบริเวณชายฝMmงแมน้ําไวณยาหรือเวณวา สําหรับแหลงเพชร
อีกแหลงหนึ่งที่ตางกันนั้น รัตนปรีกษาระบุวาเป9นดินแดนแถบเมืองสูรปาระ ในขณะที่รัตนปรีกษาธยายะ
ระบุวาเป9นแถบแคว#นเสาวีระ (BRP. 18; GP. 1.68.17) รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงเพชรตาง ๆ มีดังนี้
1) ดินแดนแถบเทือกเขาหิมาลัย (haima)
เทือกเขาหิมาลัยเกิดจากการชนกันระหวางแผนเปลือกโลกสองแผน คือ แผน
ออสเตรเลียซึ่งเป9นที่ตั้งของประเทศอินเดีย กับแผนยูเรเซียซึ่งเป9นที่ตั้งของทวีปเอเชีย แรงกระแทก
ระหว างแผ นเปลือ กโลกทั้ง สองส งผลให#แ ผ นเปลือ กโลกที่มีค วามหนาแน นสูง กว ามุด ตัว ลงและ
หลอมละลายในแมนเทิล สวนแผนเปลือกโลกที่มีความหนาแนนน#อยกวาจะถูกดันตัวให#สูงขึ้นมา
กอให#เกิดเทือกเขาขนาดใหญขึ้นบริเวณรอยตอของแผนเปลือกโลกนั้น (ภูมิศาสตร+กายภาพ บทที่ 3
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก: ออนไลน+) ตามหลักธรณีวิทยาแล#ว บริเวณที่มีรอยแยกระหวางแผน
เปลือกโลกมีโอกาสสูงที่จะเกิดภูเขาไฟระเบิด และการเกิดภูเขาไฟระเบิดนี้เองเป9นสาเหตุหนึ่งของ
กระบวนการเกิดอัญมณีตามที่กลาวมาแล#วตอนต#น อยางไรก็ตาม Webster (1994: 21) กลาววา
การยืนยันข#อเท็จจริงในเรื่องแหลงกําเนิดเพชรที่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยยังเป9นที่ถกเถียงกันอยูในปMจจุบัน
2) ดินแดนแถบแคว#นมาตังคะ (mātaṅga)
แคว#นมาตังคะคือพื้นที่ที่อยูระหวางแมน้ํากฤษณาและแมน้ําโคทาวารี ซึ่งมีชื่อ
เรียกวา เตลิงคนะ (Teliṅgana) และนาจะหมายถึงเหมืองเพชรที่รัฐกอลคอนดา (Golconda) ทาง
ตะวันออกของที่ราบสูงเดคคาน (Shastri, 1969: 326) ศักดา ศิริพันธุ+ (2548: 29, 32) กลาววา รัฐ
กอลคอนดาในประเทศอินเดียเป9นเหมืองเพชรในยุคแรก ๆ ของโลก เพชรที่ขุดพบ ณ ที่นี้มีเกือบทุก
ขนาด และมีราคาสูงด#วย อยางไรก็ตาม Webster กลาววา อันที่จริงแล#วรัฐกอลคอนดาไมใชพื้นที่
เหมืองเพชรโดยตรง แตนาจะเป9นศูนย+รวมอัญมณีซึ่งเหมืองตาง ๆ ในรัฐและตําบลใกล#เคียงสงมา
จําหนาย (Webster, 1994: 20)
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3) ดินแดนแถบแคว#นสุราษฏร+ (saurāṣṭra)
แคว#นสุราษฏร+เป9นแคว#นที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอินเดีย
บริเวณคาบสมุทรกาฐิยาวาฑ (Kāṭhiāwāḍ) ในคัมภีร+พุทธศาสนามีชื่อเมือง “สุรัฏฐะ” ซึ่งหมายถึง
เมืองสุรัต (Surat) เมืองทาค#าขายชายทะเลแหงหนึ่งที่เจริญรุงเรืองในสมัยโบราณ Finot (1896:
XXV) และ Biswas (1996: 1: 340) กลาวสอดคล#องกันวา เมื่อพิจารณาทําเลที่ตั้งแล#ว ดินแดนแถบ
แคว#นสุราษฏร+ไมใชเหมืองเพชร แตเป9นเมืองทาสงออกเพชร
4) ดินแดนแถบแคว#นปุณฑระ (pauṇḍra)
แคว#นปุณฑระเป9นแคว#นที่อยูทางด#านตะวันออกของอินเดีย ประกอบด#วยพื้นที่
บริเวณชายฝMmงด#านตะวันออกของแมน้ําโกสี (Kosī) และเมืองดินาชปูร+ (Dinājpur) ในปMจจุบัน
ครอบคลุมบริเวณตอนเหนือของรัฐเบงกอลและพื้นที่บางสวนที่อยูใกล#เคียง (Bhattacharyya, 1991:
254) Finot (1896: XXVI) กลาววาแท#จริงแล#วไมพบวามีแหลงเพชรในบริเวณดังกลาว ฉะนั้น
ดินแดนแถบแคว#นปุณฑระที่ตํารารัตนปรีกษาระบุวาเป9นแหลงเพชร ก็นาจะเป9นตลาดค#าเพชรด#วย
5) ดินแดนแถบแคว#นกลิงคะ (kāliṅga)
แคว#น กลิง คะเป9น ดิน แดนที ่อ ยู ทางตะวัน ออกของอิน เดีย ตั ้ง อยู ระหว าง
แม น้ํา โคทาวรีและแมน้ํามหานที มีอาณาเขตตั้งแตตอนลางของเมืองกฏกะ (Kaṭaka) หรือจุตตัก
(Cuttack) เมือ งหลวงของรัฐ โอริส สาในปMจ จุบัน จรดชายแดนทางตอนเหนือของหมู เกาะมัทราส
หรือ กล าวอีก อย างคือ เป9นดินแดนที่อยูตามแนวชายฝMmงโคโรมันเดล เหมืองเพชรของแคว#นกลิงคะมี
อยูหลายแหง ตัวอยางเชน แหลงตะกอนน้ําพาของแมน้ํามหานที (Mahānadī) ในตําบลสัมภัลปุระ
(Sambhalpur) และพื้นที่ที่เป9นทรายในแมน้ําโกเอล (Koel) เป9นต#น ทั้งสองแหงนี้เป9นเหมืองที่อยูใน
รัฐโอริสสา (Dowson, 2000: 149; Shastri, 1969: 326)
6) ดินแดนแถบแคว#นโกศล (kauśala)
โกศลเป9นชื่อแคว#นโบราณแคว#นหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตกว#างขวาง ตั้งอยูทางด#าน
ตะวันออกของอินเดีย ประกอบด#วยแวนแคว#นตาง ๆ มากมาย ซึ่งเมื่อรวมกันแล#วตรงกับแคว#นอูธ
(Oudh) ในรัฐอุตตรประเทศของอินเดีย ในสมัยราชวงศ+คุปตะแคว#นโกศลเป9นดินแดนที่มีชื่อเสียงเรื่อง
การทําเหมืองเพชร จากการสํารวจแหลงเพชรในดินแดนแถบเทือกเขาวินธัยของ Brown & Dey พบ
แหล งเพชรแหล งหนึ ่ง กระจายตัว อยู ในบริเ วณพื ้น ที ่ข องเมือ งบุน เดลคัน ต+ (Bundelkhand)
รัฐมัธยประเทศ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณกว#าง 10 ไมล+ ยาว 60 ไมล+ หรือกว#าง 16 กิโลเมตร ยาว
97 กิโลเมตร โดยประมาณ (Shastri, 1969: 326)
7) ดินแดบแถบเมืองสูรปาระ (sūrpāra)
สูรปาระเป9นชื่อของเมืองทาแหงหนึ่งซึ่งเป9นศูนย+กลางการค#าในอินเดียยุคโบราณ
และเป9นเมืองหลวงของแคว#นสุนาปรันตะ หรือแคว#นอปรันตะตามคัมภีร+พุทธศาสนา เมืองสูรปาระอยู
ทางทิศตะวัน ตกของอิน เดีย ปMจ จุบัน คือเมืองโสปาระ (Sopara) ในเขตฐนะ (Thana district)
รัฐมหาราษฏร+ (Shastri, 1969: 113; Singh, 1972: 313)
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8) ดินแดนแถบแคว#นเสาวีระ (sauvīra)
ดินแดนแถบแคว#นเสาวีระเป9 นแหลงเพชรที่ ปรากฏในรัตนปรี กษาธยายะเทานั้ น
แคว#นเสาวีระตั้งอยูระหวางลุมแมน้ําสินธุ (Indus) และแมน้ําสรัสวตี (Sarasvatī) ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของอินเดีย ในคัมภีร+อินเดียโบราณมักปรากฏชื่อสินธุและเสาวีระคูกัน (sindhu-sauvīra)
แสดงให#เห็นวาในอดีตดินแดนทั้งสองนี้ถูกรวมเป9นหนวยการปกครองเดียวกัน (Shastri, 1969: 99)
สวน Banerji (1971: 499) ระบุวา ดินแดนของแคว#นเสาวีระในสมัยโบราณครอบคลุมพื้นที่ทาง
ตะวันออกของลุมแมน้ําสินธุตอนลาง รวมถึงเมืองมุลตาน (Multan) ในรัฐปMญจาบ
9) บริเวณชายฝMmงแมน้ําไวณยา หรือเวณวา (BRP. vaiṇyātaṭa; GP. veṇvātaṭa)
แมน้ําไวณยาในรัตนปรีกษา หรือแมน้ําเวณวาในรัตนปรีกษาธยายะ ก็คือ แมน้ํา
เวณา (Veṇā) ตามพจนานุกรมสันสกฤต (Monier-Williams, 2005: 1014; Finot, 1896: XXVI)
ปMจจุบันแมน้ําเวณามีชื่อวา แมน้ําไวน+คังคา (Wainganga) เป9นสาขาของแมน้ําโคทาวรี อยูใกล#กับ
เมืองนาคปุระ (Nāgpur) นักวิชาการบางทานมีความเห็นวา แหลงเพชรบริเวณนี้นาจะหมายถึง
เหมืองเพชรแหงหมูบ#านไวราคัธ (Wairagadh) ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน เหมืองเพชรแหงนี้ตั้งอยูริมฝMmง
แมน้ําเวณา ตอมาได#รับการขนานนามวา วัชรากระ (Vajrākara) และวัชรคฤหะ (Vajragṛha)
(Shastri, 1969: 325)
3.1.3 คุณสมบัติ
ตํา รารัต นปรีกษาระบุว า เพชรที่มีคุณ ภาพสมบูร ณ+แ บบจะต#องเพีย บพร#อมด#ว ย
คุณสมบัติสํา คัญ คือ สี แสง รูปทรง ความบริสุทธิ์ และน้ําหนัก กลาวคือ สีของเพชรจะต#องงดงาม
เป9นเลิศ แสงรัศมีเจิดจ#า รูปทรงของเพชรจะต#องเหมาะเจาะทุกด#านและมีเหลี่ยมคม เพชรจะต#องใส
บริสุทธิ์ คือ แสงสามารถทะลุผานได# อีกทั้งจะต#องสะอาดปราศจากตําหนิตาง ๆ เชน เส#นตรง จุด
รอยเปopอน รอยตีนกา รอยร#าว นอกจากนี้ควรมีน้ําหนักเบา เชื่อกันวาเพชรที่มีคุณสมบัติครบถ#วนตามที่
กลาวมานี้จะมีทวยเทพประทับอยู (BRP. 20, 32; GP. 1.68.19, 31)
1) สี
สีเป9นองค+ประกอบแรกที่ตาของมนุษย+สัมผัสได# วัตถุที่มองเห็นวามีสีตาง ๆ นั้น
ก็เนื่องมาจากการที่แสงตกกระทบวัตถุแล#วสะท#อนเข#าสูตาเรา การรับรู#สีทําให#มนุษย+สามารถจําแนกสิ่ง
ตาง ๆ ได# ในทางอัญมณีวิทยา สีเป9นคุณสมบัติที่ทําให#อัญมณีมีความสวยงามประทับใจ ทั้งยังชวย
จําแนกความแตกตางระหวางอัญมณีแตละชนิดด#วย สําหรับอัญมณีบางชนิด เชน เพชร สียังเป9น
ปMจจัยที่มีผลตอการกําหนดราคา โดยเพชรสีจะมีราคาสูงกวาเพชรไร#สีเนื่องจากหาได#ยากกวา
ตํา รารั ต นปรี ก ษาให# ข# อ มู ล เรื ่ อ งเพชรสี ที่ พ บในแหล งกํา เนิ ด แต ละแหล ง
ตรงกั น ดังนี้ เพชรที่เกิดแถบแคว#นปุณฑระมีสีดํา เพชรแถบแคว#นมาตังคะมีสีเหลืองออน เพชรแถบ
แคว#นกลิงคะมีสีสุกปลั่งเหมือนทองคํา เพชรที่เกิดแถบแคว#นสุราษฏร+ในรัตนปรีกษาระบุวามีสี แ ดง
ส วนรัต นปรีก ษาธยายะระบุวามีสีทองแดง เพชรแถบภูเขาหิมาลัยมีสีแดงออน และเพชรบริเวณ
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ชายฝMmง แม น้ํา เวณวามีสีข าวนวลเหมือ นแสงจัน ทร+ ส วนเพชรที่เ กิด แถบแคว#น โกศลนั้น ตํา รา
รัตนปรีกษาทั้งสองฉบับ ระบุสีแ ตกต างกัน เล็กน#อย รัต นปรีก ษาระบุว าเพชรแถบแคว#น โกศลมีสี
อย างดอกจามจุรีสีทอง ในขณะที่รัตนปรีกษาธยายะระบุวามีสีเหลืองจ#า สําหรับแหลงเพชรอีกสอง
แหล งซึ ่ง ตํ า รารัต นปรีก ษาทั ้ง สองฉบับ ระบุไ ว#ไ ม ตรงกัน นั ้น มีข #อ สัง เกตว า สีข องเพชรใน
แหล งกํ า เนิด ทั้ งสองมีสี ใกล# เคี ยงกั น รั ตนปรี กษาระบุ ว าเพชรในเมื องสู รปาระมีสี คล้ํ าเหมือนเมฆฝน
รัตนปรีกษาธยายะระบุวาเพชรแถบแคว#นเสาวีระมีสีครามเหมือนบัวขาบและเมฆ (BRP. 19; GP.
1.68.18) อาจกลาวได#วา สีเป9นลักษณะเดนของเพชรที่พบในแตละแหลง และสีตาง ๆ ของเพชร
ยอมมีความหมายในการบงบอกให#ผู#ซื้อผู#ขายทราบวา เพชรนั้นได#มาจากแหลงใด
ก. วิธีการจําแนกสีของเพชรในเชิงสัญลักษณ
ในคติของคนอินเดีย สีเป9นสัญลักษณ+ที่ใช#แทนความคิด ความเชื่อ รวมไปถึง
ความหมายแหงชีวิตที่ตนพยายามแสวงหา (ประมวล เพ็งจันทร+, มปป.: ออนไลน+) ในกรณีของตํารา
รัตนปรีกษา การจําแนกสีของเพชรมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องการนําสีมาสัมพันธ+กับความคิด
ความเชื่อสองประการ คือ ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ#าและวรรณะทั้งสี่
แนวคิดเรื่องการนําสีมาเป9นสัญลักษณ+ของเทพเจ#านาจะมีต#นกําเนิดมาจาก
ตําราการละครสั นสกฤตที่ เรี ยกวา นาฏยศาสตร ซึ่งเชื่ อกั นว าภรตมุนิ แต งขึ้ นในคริสต+ศตวรรษที่ 1
ในอัธยายะที่ 6 ของนาฏยศาสตร+ซึ่งอธิบายเรื่องทฤษฎีรสนั้น ได#กําหนดให#รสแตละรสมีสีและเทพเจ#า
ประจําอยู โดยระบุวา สีเขียวคือศฤงคารรส สีขาวคือหาสยรส สีเทาอยางนกเขาคือกรุณรส สีแดง
คื อ เราทรรส สี เ หลื อ งอ อนคื อ วี ร รส สี ดํา คื อ ภยานกรส สี นิ ล คื อ พี ภั ต สรส และสี เ หลื อ งเข# ม
คื ออัทภุตรส27 จากนั้นนาฏยศาสตร+จึงระบุถึงเทพเจ#าประจํารสทั้งแปดดังนี้ พระวิษณุคือศฤงคารรส
พระประมถะ(อสูรผู#เป9นบริวารของพระศิวะ) คือหาสยรส พระรุทระ(พระศิวะปางดุร#าย) คือเราทรรส
พระยมคือกรุณรส พระมหากาละ(พระศิวะปางทําลาย) คือภีภัตสรส พระกามเทพคือภยานกรส
และพระอินทร+คือวีรรส28 ในเมื่อรสแตละรสมีเทพเจ#าประจําอยู สีซึ่งเป9นตัวแทนของรสแตละรสนั้น
จึงถือวามีเทพเจ#าประจําอยูด#วย แนวคิดเชนนี้นาจะเป9นต#นแบบให#แกแนวคิดเรื่องสีกับเทพเจ#าใน
ตํารารัตนปรีกษาด#วย ตํารารัตนปรีกษาระบุวา ลักษณะพิเศษของเทพแตละองค+กําหนดจําแนกตามสี
27

śyāmo bhavati śṛṅgāraḥ sito hāsyaḥ prakīrtitaḥ |
kapotaḥ karuṇaś caiva rakto raudraḥ prakīrtitaḥ || Nāṭyaś. 6.42 ||
gauro vīras tu vijñeyaḥ kṛṣṇaś caiva bhayānakaḥ |
nīlavarṇas tu bībhatsaḥ pitas caivādbhutaḥ smṛtaḥ || Nāṭyaś. 6.43 ||

28

śṛṅgāro viṣṇudevatyo hāsyaḥ pramathadaivataḥ |
raudro rudrādhidaivatyaḥ karuṇo yamadaivataḥ || Nāṭyaś. 6.44 ||
bībhatsasya mahākālaḥ kāmadevo bhayānakaḥ |
vīro mahendradevaḥ syād adbhuto brahmadaivataḥ || Nāṭyaś. 6.45 ||
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รัต นปรีก ษาให#เ หตุผ ลว า เนื่อ งจากสีเ ป9น ตัว แทนคุณ ลัก ษณะพิเ ศษของเทพแต ละองค+ ส วน
รัตนปรีกษาธยายะให#เหตุผลวา สีเป9นสัญลักษณ+เครื่องประดับของทวยเทพแตละองค+ อยางไรก็ตาม
ตํา รารัต นปรีก ษาได#ก ล าวถึงสีซึ่ง มีค วามสัม พัน ธ+กับ เทพแต ละองค+ดัง นี้คือ สีข าวเป9น สัญ ลัก ษณ+
ของพระวรุณ สีเหลืองเป9นสัญลักษณ+ของพระอินทร+ สีน้ําตาลแดงเป9นสัญลักษณ+ของพระอัคนี สีดํา
เป9นสัญ ลักษณ+ของพระยม สีทองแดงเป9 นสัญลักษณ+ของพระมรุต ส วนสีเขี ยวเป9 นสัญลักษณ+ของ
พระพุทธเจ#าในรัตนปรีกษา และเป9นสัญลักษณ+ของพระวิษณุในรัตนปรีกษาธยายะ (RP. 21-22, GP.
1.68.20-21) เนื่องจากสีเป9นสัญลักษณ+ของเทพเจ#า เพชรซึ่งมีสีเดียวกับสีสัญลักษณ+ของเทพเจ#าจึง
เป9นตัวแทนของเทพเจ#าองค+นั้น ๆ เชนกัน และเกิดความเชื่อที่วา เพชรทุกสีจะมีเทพเจ#าสถิตอยู
ภายใน ในพฤหัตสํหิตาของวราหมิหิระระบุชัดเจนวา เพชรที่มีสีเดียวกับสีสัญลักษณ+ของเทพเจ#าเป9น
เพชรของเทพเจ#าองค+นั้น ๆ ด#วย สิ่งที่นาสนใจประการหนึ่งคือ คําอธิบายเรื่องเพชรของเทพเจ#า
ในพฤหัตสํหิตาไมได#กําหนดจากสีเ พียงอยางเดีย ว แตยังผนวกคุณสมบัติด#านรูปทรงด#วย29 (Bhat,
1982: 739)
สวนแนวคิดเรื่องการนําสีมาเป9นสัญลักษณ+ของวรรณะทั้งสี่นั้นก็เริ่มปรากฏ
ในตํารานาฏยศาสตร+เชนกัน Kintaert กลาววา แมสีทั้งสี่ในนาฏยศาสตร+ ได#แก สีขาว แดง เหลือง
และดํา ต างมีค วามหมายเฉพาะตัว และเป9น สัญ ลัก ษณ+ข องวรรณะทั้ง สี่ดัง นี้ สีข าว หมายถึง
ความบริสุทธิ์และการศึกษาหาความรู# เป9นสัญลักษณ+ของวรรณะพราหมณ+ สีแดง หมายถึง พลังและ
ความแข็งแกรง เป9นสัญลักษณ+ของวรรณะกษัตริย+ สีเหลือง หมายถึง ทรัพย+สิน ความมั่งคั่ง เป9น
สัญลักษณ+ของวรรณะแพศย+ สีน้ําเงินเข#มหรือสีดํา หมายถึง คนที่ไมใชชาวอารยัน เป9นสัญลักษณ+ของ
วรรณะศูทร นอกจากนี้สีทั้งสี่ยังมีลําดับความสําคัญลดหลั่นกันลงมาตามระดับความสําคัญแหงวรรณะ
ของคนด#วย (Ghosh, 1951-1961: 1: 25 cited in Kintaert, 2005: 260) ความคิดเรื่องสีประจํา
วรรณะมีผลในทางปฏิบัติที่สะท#อนให#เห็นในวรรณคดีหลายเรื่อง เชน ตํารานาฏยศาสตร+ระบุสีที่ใช#
แตงหน#านักแสดงตามวรรณะของตัวละคร ถ#าตัวละครเป9นวรรณะพราหมณ+และกษัตริย+จะแตงหน#า
ด#วยสีออน แตถ#าเป9นวรรณะแพศย+และศูทรจะแตงหน#าด#วยสีเข#ม (Kintaert, ibid.) พฤหัตสํหิตาระบุ
วา รัศมีของพระอาทิตย+ทั้งสี่สี ได#แก ขาว แดง เหลือง ดํา มีผลทําลายวรรณะทั้งสี่ คือ พราหมณ+
กษัต ริย+ แพศย+ ศูทร ตามลํา ดับ (Shastri, 1963: 192-193) นอกจากนี้ก็ยังมีข#อความระบุถึง
การกําหนดเพชรสีตามวรรณะเชนเดียวกับตํารารัตนปรีกษา Biswas กลาววา การจําแนกเพชรตาม
ระบบวรรณะปรากฏเป9 น ครั้ ง แรกในวรรณคดี ท มิ ฬเรื่ อง ศิ ลั ป ปทิ กรั ม โดยอธิ บ ายว า เพชรของ
พราหมณ+มีสีขาวและเหลืองออน เพชรของกษัตริย+มีสีแดง เพชรของแพศย+มีสีเหลืองเข#มและสีหมอก
เพชรของศูทรมีสีดํา หรือเป9นเพชรที่ไมบริสุทธิ์ (Biswas, 1996: 76) สําหรับรายละเอียดเรื่องเพชรสี
29

aindraṃ ṣaḍaśri śuklaṃ yāmyaṃ sarpāsyarūpam asitaṃ ca |
kadalīkāṇḍanikāśaṃ vaiṣṇavam iti sarvasaṃsthānam || VarBṛS. 80.8 ||
vāruṇam abalāguhyopamaṃ bhavet karṇikārapuṣpanibham |
śṛṅgāṭakasaṃsthānaṃ vyāghrākṣinibhaṃ ca hautabhujam || VarBṛS. 80.9 ||
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ประจําวรรณะนั้น ตํารารัตนปรีกษาระบุไว#ดังนี้ เพชรของพราหมณ+มีสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ดังเปลือก
หอยสังข+ ดอกบัวขาว และแก#วผลึก เพชรของกษัตริย+มีสีน้ําตาลแดงสุกใสอยางตากระตาย เพชรของ
แพศย+มีสีคล#ายใบตองออน และเพชรของศูทรมีสีสวางวาวเหมือนดาบที่ขัดจนขึ้นเงา จะเห็นได#วาสี
ของเพชรเกือบทั้งหมดตรงตามสีประจําวรรณะ ยกเว#นวรรณะแพศย+ที่กําหนดให#สัมพันธ+กับเพชรสี
เขี ย ว ไมใช สี เ หลื องที่ เ ป9 น สี ป ระจํ า วรรณะ ส วนเพชรของกษั ต ริ ย+ มีความพิ เ ศษกว าวรรณะอื่ น ๆ
เพราะกําหนดให#มีสีที่เหมาะสมทั้งหมดสามสี ได#แก สีน้ํา ตาลอย างตาของกระต าย สีแดงอย าง
ดอกชบาและกิ่งปะการัง รวมทั้งสีเหลืองแสดคล#ายน้ําขมิ้น (RP. 23-24 ; GP. 1.68.22-23)
นอกจากนี้การกําหนดเพชรสีประจําวรรณะยังมีผลตอการเลือกใช#เพชรด#วย โดยมีข#อกําหนดเครงครัด
วา การใช#เพชรจะต#องสัมพันธ+กับระบบวรรณะ กลาวคือ ต#องเลือกเพชรให#สัมพันธ+กับวรรณะของตน
มิฉะนั้นจะประสบวิบัติในทํานองเดียวกับการแตงงานข#ามวรรณะ ตามคติที่วาสิ่งที่มีคาสูงสงยอมลด
คุณคาลง หรือหมดคุณคาได#เมื่อมารวมกับสิ่งที่ด#อยคากวา (RP. 26, GP. 1.68.25) แตสําหรับ
พระราชาซึ่งได#รับการยกยองวามีอํานาจสูงสุด เหนือทุกวรรณะแล#ว เรื่องนี้เ ป9น ข#อยกเว#น พระราชา
ยอมสามารถเลื อกใช#เ พชรทุ กสี ได#ต ามความต#องการ (RP. 25, GP. 1.68.24)
ข. สาเหตุการเกิดสี
คนทั่วไปมักเข#าใจวาเพชรจะต#องเป9นอัญมณีที่ปราศจากสีเทานัน้ แท#จริงแล#ว
เพชรตามธรรมชาติมีได#หลายสี ตั้งแตไมมีสีไปจนถึงสีตาง ๆ ได#แก เหลือง น้ําตาล เขียว น้ําเงิน แดง
ชมพู และดํา สาเหตุการเกิดสีในเพชรอาจอนุมานได#จากข#อความในตํารารัตนปรีกษาที่ระบุถึงเพชรสี
ในแหลงกําเนิดแตละแหลง (BRP. 19; GP. 1.68.18) ซึ่งสะท#อนให#เห็นวา สภาพภูมิประเทศของ
แหลงกําเนิดเพชรที่แตกตางกัน เป9นปMจจัยที่ทําให#เพชรจากแหลงกําเนิดแตละแหลงมีสีตางกันด#วย
ดั ง ที่ ไ ด# ก ล าวมาในเรื่ อ งการกํา เนิ ด เพชรทางวิ ท ยาศาสตร+ ว า เพชร
เกิ ด จากการรวมตัวของธาตุคาร+บอนใต#เปลือกโลก ซึ่งเป9นไปได#วาในขณะที่เพชรกอผลึกอยูนั้นอาจมี
แรธาตุอื่นในชั้นเนื้อโลกเข#ามาปะปนในโครงสร#างผลึกได# เพชรไร#สีประกอบด#วยธาตุคาร+บอนเพียง
อยางเดีย ว และมี โครงสร#า งผลึกที่ส มบู รณ+ ส วนเพชรที่ มีสี เข# มงดงามตามธรรมชาติ ที่เ รีย กกั นว า
“เพชรสีแฟนซี” นั้น เกิดจากการที่เพชรมีธาตุมลทิน คือ ธาตุอื่นที่ไมใชองค+ประกอบหลัก เข#าไป
ปะปนอยูในโครงสร#างผลึก หรือเกิดความผิดปกติในโครงสร#างผลึกเพชรด#วยปMจจัยบางประการ สีใน
เพชรอาจเนื่ อ งมาจากปM จ จั ย ข# อ ใดข# อ หนึ่ ง หรื อ ทั้ ง สองข# อ รวมกั น ก็ ไ ด# ปM จ จั ย เหล านั้ น ส งผลให#
เกิ ด การดูดกลืนคลื่นแสงสีบางแสงสีในสเปกตรัมไว# เราจึงมองเห็นสีที่ไมถูกดูดกลืน (ศักดา ศิริพันธุ+,
2548 : 92) ธาตุมลทินในเนื้อเพชรที่สําคัญ คือ ธาตุไนโตรเจน (N2) ซึ่งทําให#เพชรมีสีออกเหลือง
ส#ม ไปจนถึงน้ําตาล ลักษณะสียังสามารถแตกตางกันไปได#อีก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณธาตุไนโตรเจน
และลักษณะการรวมตัวกันของอะตอมไนโตรเจนในโครงสร#างผลึก ตัวอยางเชน หากเพชรมีอะตอม
ของไนโตรเจนปะปนในปริมาณน#อยและกระจายตัวทั่วโครงสร#างของผลึก เพชรจะดูดกลืนแสงชวง
กลุมสีน้ําเงินไว#แล#วสองแสงสีเหลืองออกมา ถ#าปริมาณไนโตรเจนมีมากขึ้นเพชรจะมีสีเหลืองอมเขียว
(บรรจง เทียนทอง, เรื่องเดียวกัน)
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ธาตุ มลทิ น ชนิ ด อื่ น ที่ เ มื่ อ อยู ในโครงสร# า งผลึ กแล# ว จะทํ าให# เ พชรมี สี ไ ด#
ตัวอยางเชน ธาตุโบรอนทําให#เพชรมีสีน้ําเงิน ธาตุไฮโดรเจนทําให#เพชรมีสีมวง มลทินธาตุคาร+บอน หรือ
จุดคาร+บอน ทําให#เพชรมีสีดํา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปMจจัยอื่น ๆ ที่สงผลให#เกิดสีในเพชรได# ตัวอยางเชน
โครงสร#างผลึกที่ผิดปกติเนื่องจากได#รับอุณหภูมิสูงเกินไปและมีแรงกดดันมากระทําตอผลึกทุกทิศทาง
ทําให#เพชรมีสีชมพู และการที่เพชรเกิดใกล#กับสารกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ เชน ยูเรเนียม ทําให#
เพชรมีสีเขียว เป9นต#น ในสวนของการกําหนดมูลคา ปMจจุบันถือกันวาเพชรที่ใสบริสุทธิ์และปราศจาก
มลทิน ตาง ๆ เป9นเพชรที่ห ายาก เพชรในลักษณะเชนนี้ จึงมีร าคาสู ง หากมี สีออกเหลื องไปจนถึ ง
น้ําตาลราคาจะต่ําลงตามลําดับ อยางไรก็ตาม เพชรสีตามธรรมชาติเป9นสิ่งที่หายากยิ่งกวา แม#จะ
ออกสีเพียงเล็กน#อย แตก็ยังมีราคาสูงกวาเพชรไร#สี (บรรจง เทียนทอง, เรื่องเดียวกัน)
2) แสง
ตํารารัตนปรีกษาระบุวา เพชรที่หาได#ยากในโลก “มีรัศมีแวววาบกระจายไปรอบ
ทิศทางในท$องฟ<า ประหนึ่งสายฟ<าของพระอินทร)” (BRP. 32; GP. 1.68.31) ข#อนี้แสดงให#เห็นวา
ความงามของเพชรมิได#เกิดจากสีเพียงประการเดียว แตยังเกิดจากคุณสมบัติทางแสงบางประการ
ในทางอัญมณีวิทยาแบงคุณสมบัติทางแสงของอัญมณีออกเป9นสองลักษณะ คือ คุณสมบัติทางแสงที่
เกิดจากปMจจัยภายนอกและปMจจัยภายใน ปMจจัยภายนอกคือแสงที่มาตกกระทบเพชร ซึ่งอธิบายตาม
หลักการการเกิดแสงได#วา เมื่อมีแสงจากภายนอกสองเข#าไปในเพชร แสงสวนหนึ่งจะสะท#อนจากผิว
เพชรกลับขึ้น สูด#านบน แตแสงอีกสวนหนึ่งเมื่อเดินทางเข#าไปในเพชรแล#ว จะถูก บัง คับ ให#เ ปลี่ย น
ทิศทาง อีกทั้งมีความเร็วที่ลดลงด#วย ลักษณะเชนนี้เรียกวา การหักเหแสง30 สําหรับเพชรที่ถือวา
มีความงามนั้น รัศมีที่หักเหภายในเพชรจะสะท#อนกลับ ขึ้น สูผิวเพชรด#านบนทั้งหมด การสะท#อน
กลับทั้งหมดของแสงทําให#เกิดประกายวาว ทั้งนี้จะมากหรือน#อยขึ้นอยูกับเหลี่ยมมุมเป9นสําคัญ หาก
เพชรใดมีเหลี่ยมมุมที่ไมมีความคมชัดและมีสัดสวนไมเหมาะสม แสงจะไมสะท#อนกลับขึ้นข#างบน แต
จะสะท#อนออกด#านข#าง หรือไมก็สะท#อนลงด#านลางของเพชร
ธรรมชาติของแสงที่ตาของมนุษย+เห็นเป9นสีขาวยอมประกอบด#วยรังสีทั้งหมด
เจ็ดสี ที่เรียกวา สีรุ:ง รังสีแตละรังสีล#วนมีดัชนีหักเหแสงและความยาวคลื่นแตกตางกัน ฉะนั้น เมื่อ
แสงขาวจากภายนอกสองเข#าไปในเพชร แสงจะกระจายออกเป9นรังสีตาง ๆ เจ็ดสี แล#วทํามุมหักเหใน
เพชรแตกตางกันเล็กน#อย โดยปกติแล#วรังสีสีมวงหักเหมากที่สุด สวนรังสีสีแดงหักเหน#อยที่สุด เมื่อ
เกิดการหักเหแสงแล#ว รังสีทุกรังสีจะสะท#อนกลับสูด#านบนเชนเดียวกับที่กลาวมา สีที่ตามองเห็นจะ
เป9นชุดของสีรุ#ง ลักษณะเชนนี้เรียกวา การกระจายแสงสี31 หรือที่เรียกกันทั่วไปวา ไฟ ซึ่งจะเห็นได#
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คาดัชนีหักเหแสงคํานวณจากอัตราสวนระหวางความเร็วของแสงในอากาศตอความเร็วของแสง
ในวัต ถุ สํา หรับ อัญ มณีนั้น สามารถตรวจสอบได#ด#ว ยเครื่องรีแ ฟรกโทมิเ ตอร+ (Refractometer)
คาดัชนีหักเหแสงของเพชรโดยทั่วไปเทากับ 2.417 (Webster, 1994: 59)
31
คาของการกระจายแสงสีในเพชรคํานวณจากผลตางระหวางคาดัชนีหักเหแสงของรังสีสีมวง
และสีแดง เพชรมีคาการกระจายแสงเทากับ 0.044 (ibid.)
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ชัดเจนที่สุดในเพชรไร#สี เนื่องจากเพชรไร#สีมีลักษณะโปรงใส ทวาเพชรสีก็สามารถเห็นการกระจาย
แสงสีได#เชนกัน หากนําไปเจียระไนให#ได#สัดสวนที่เหมาะสม
สํา หรับ คุณ สมบัติท างแสงที่เ กิด จากปMจ จัย ภายในก็คือ ความวาว
ซึ่ง
หมายถึงการที่มีแ สงสะท#อ นจากผิว ด#า นนอกของเพชร เพชรที่มีความวาวสูง คือเพชรที่มีส ภาพ
ผิวเรียบเป9นมัน ถ#าเพชรนั้นมีผิวไมเรียบหากนําไปขัดมันก็จะมีความแวววาวยิ่งขึ้น
3) รูปทรง
ตํารารัตนปรีกษากลาวถึงรูปทรงของเพชรวา เพชรยอมประกอบด$วยมุม 6 มุม
ด$าน 8 ด$าน และขอบ 12 ขอบ แตละขอบจะต$องแหลมคมและยาวเทากัน (BRP. 31; GP. 1.68.30)
ซึ่งในทางวิทยาศาสตร+เองก็อธิบายตรงกันวา เพชรที่เกิดตามธรรมชาติสวนใหญจะเป9นทรง 8 หน#า
เหมือนลักษณะของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองอันซึ่งมีฐานประกบกัน มีมุม 6 มุม และมีขอบ
12 ขอบ อยางไรก็ตาม อาจพบเพชรธรรมชาติในรูปทรงผลึกแบบอื่นด#วย เชน ทรง 12 หน#า ซึ่ง
ประกอบด#วยมุม 14 มุม และขอบ 24 ขอบ, ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก+ซึ่งประกอบด#วยมุม 8 มุม และขอบ
12 ขอบ, ผลึกบอร+ต (Bort) ซึ่งเป9นรูปทรงที่ไมแนนอนและทรงกลม มีเส#นรอบนอกแนวเรียบ สีผลึก
มีทั้งที่เป9นสีดําและสีเทา เป9นต#น คุณสมบัติด#านรูปทรงในที่นี้ไมถือวาสําคัญนักเมื่อเทียบกับคุณสมบัติ
ทางสีและแสงของอัญมณี อาจเป9นเพราะความคิดที่วา อัญมณีหากไมมีเหลี่ยมมุมที่คมชัดหรือรูปทรง
ที่สมสวนแล#ว ก็สามารถปรับปรุงให#ดีขึ้นได#ด#วยการเจียระไนให#ได#สัดสวนที่เหมาะสม
4) ความบริสุทธิ์
ความบริส ุท ธิ ์ข องเพชร หมายถึง เพชรที ่ดีจ ะต#อ งใสสะอาด ปราศจาก
ตํ า หนิทั้ง ปวงที่ จ ะทํ า ลายเพชรให# เ สื่ อ มคุ ณค า อั น ที่ จ ริ ง ร องรอยหรื อ ตํ า หนิ เ ป9 น สิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
ธรรมชาติอยูแล#วในระหวางที่เพชรกําลังตกผลึก ถือเป9นเครื่องหมายที่ธรรมชาติรังสรรค+ขึ้นมาซึ่งอาจ
ใช#แสดงเอกลักษณ+ของเพชรเม็ดนั้น ๆ ได# จึงอาจกลาวได#วา ตําหนิในเพชรเป9นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได#ยาก
สอดคล#องกับที่ตํารารัตนปรีกษาระบุวา เพชรที่ปราศจากตําหนิหาได#ยากในโลกนี้ (BRP. 32; GP.
1.68.31)
ความใสสะอาดของเพชรขึ้ น อยู กั บ ระดั บ การปราศจากตํ า หนิ ห รื อมลทิ น ทั้ ง
ภายในและภายนอก อันจะทําให#แสงสามารถเดินทางผานเนื้อเพชรได#โดยสะดวก ในทางอัญมณี
วิทยา รองรอยหรือตําหนิของเพชรจําแนกเป9นสองประเภทใหญ คือ
(1) มลทินภายใน
มลทินภายในเป9นลักษณะที่เหมือนมี สิ่งแปลกปลอมแทรกอยูในเนื้ออัญมณี
หรืออาจเกิดจากการมีโครงสร#างภายในที่ผิดแปลกไปบางประการ มลทินมีหลายชนิดด#วยกัน เชน
มลทินผลึก ในลักษณะตาง ๆ เป9นต#นวา ผลึกเดี่ยว ผลึกกลุม มลทินของแข็ง มลทินที่ปรากฏคล#ายเมฆ
มลทินรูปคล#ายปลายเข็ม แนวแตกเรียบ ซึ่งจะขนานไปกับทิศทางการจัดเรียงตัวของอะตอมคาร+บอน
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รอยแยก ไม ว าจะเป9 น รอยแยกขนนกหรื อรอยแยกตามขอบ ปรากฏการณทางโครงสร: า ง เช น
รองรอยการเติบโตของผลึกเป9นเส#นสีน้ําตาล (ศักดา ศิริพันธุ+, 2548: 73)
(2) ตําหนิภายนอก
ตํ า หนิ ภ ายนอกเป9 น ลั ก ษณะบกพร องที่ ป รากฏแก พื้ น ผิ ว หรื อรู ป ลั ก ษณ+
ภายนอกของอัญมณี ตําหนิชนิดนี้อาจเกิดขึ้นได#จากการหลงลืมหรือเลินเลอในระหวางการเจียระไน
และขัดเพชร และไมมีผลกระทบตอความใสสะอาดของเพชรแตอยางใด ตําหนิภายนอกที่พบได#มี
หลายลักษณะ เชน รอยบิ่นและรอยขวนเล็ก ๆ รองรอยการขัดเงา ความหยาบที่ปรากฏขึ้นบริเวณ
ขอบและมุมเพชร รอยแยกและรอยไหม# ที่ขอบเพชร เหลี่ ย มแซมและรอยผิว ผลึกเพชรที่ ค#า งอยู
รองรอยการเติบโตของผลึกแฝด เส#นตรง หรือแม#แตรองรอยจากผลึกบริเวณผิวที่ถูกเจียระไนหลุด
ออกไป เป9นต#น (ศักดา ศิริพันธุ+, หน#าเดียวกัน)
ตํารารัตนปรีกษาระบุวา ลักษณะตําหนิของเพชรที่พบได#มีทั้งที่เกิดภายในและ
ภายนอก ตําหนิภายในคือตําหนิเรื่องสี ได#แก การที่เพชรมีหลายสีผสมอยูในเม็ดเดียวกัน
สี
กระดํากระดางที่เปopอนตรงใจกลางเพชร รวมไปถึงสีแดงเป9นจุดในเนื้อเพชร สวนตําหนิภายนอก
กลาวถึงเฉพาะที่เกิดกับเหลี่ยมมุม ไมวาจะเป9นรอยแตกหรือรอยร#าวจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม รวม
ไปถึงรอยร#าวเนื่องจากถูกสะเก็ดไฟ ตําหนิทุกประเภทที่กลาวมาเป9นสิ่งพึงหลีกเลี่ยง ทางที่ดีไมควร
นําเพชรนั้นมาครอบครองหรือสวมใส เพราะมีความเชื่อวาเพชรที่มีตําหนิจะนําความหายนะมาสู
เจ#าของ เพชรที่มีคุณสมบัติดีพร#อมทุกประการแตหากตรงเหลี่ย มมุมมีร อยแตกร#า ว หรือใจกลาง
เพชรเป9น รอยดางด#วยสีใดก็ตามอันทําให#เพชรมีสีไมสม่ําเสมอทั่วกัน เพชรนั้นจะหมดสิ้นพลังอํานาจ
ด#านบวก ความเป9 น สิ ริ ม งคลก็ จ ะไม เกิ ด ขึ้ น แก เจ# า ของ หากในเพชรนั้ น มี จุ ด สี แ ดงหรื อ สี เ ลื อ ด
อยู จะทํา ให# ผู#ครอบครองเสียชีวิตได# (BRP. 28-30; GP. 1.68.27-29)
ในทางอัญมณีวิทยาระบุวา ตําหนิในเพชรมีหลายขนาด บางชนิดสามารถเห็น
ด#วยตาเปลา แตบางชนิดก็เล็กมากจนไมสามารถมองเห็นได#แม#ใช#เลนส+กําลังขยาย 10 เทา ถึงแม#
ตําหนิจะเป9นธรรมชาติของเพชร แตตําหนิก็ทําให#เพชรสูญเสียความงาม ฉะนั้น เมื่อนําไปจําหนาย
จึงได#ราคาน#อย ตํารารัตนปรีกษาระบุวา เพชรที่มีตําหนิขนาดเล็ก คือ มองไมเห็นด#วยตาเปลา จะมี
ราคาเพียง 1 ใน 10 ของราคาเต็ม แตหากมีตําหนิขนาดใหญ คือ มองเห็นชัดเจนด#วยตาเปลา เพชร
นั้นจะมีราคาไมถึง 1 ใน 100 ของราคาเต็ม นอกจากนี้ หากนําเพชรที่มีตําหนิชัดเจนไปล#อมอัญมณี
อื่น ๆ ที่ฝMงอยูในเครื่องประดับก็จะทําให#เครื่องประดับชิ้นนั้นมีราคาน#อย หรือถ#าเพชรนั้นเกิดตําหนิขึ้น
ตอนที่นําไปทําเครื่องประดับแล#ว เครื่องประดับนั้นก็จะมีราคาน#อยเชนกัน (BRP. 41-44; GP.
1.68.39-42)
5) น้ําหนัก
คุณสมบัติอีกประการหนึ่งคือ น้ําหนัก ตํารารัตนปรีกษาระบุวา เพชรลูกขนาด
เล็ก น้ําหนั กเบา มีคุณสมบัติที่ดีพร#อมทุกประการ จะมีทวยเทพประทับอยู (BRP. 20; GP.
1.68.19) เพชรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดี เ ลิ ศ และมี น้ํา หนั ก เบาเป9 น เพชรที่ น าปรารถนา (BRP. 39; GP.
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1.68.38) และน้ํา หนั ก ในเพชรไม ได# เ ป9 น ปM จ จั ย ที่ ทํา ให# เ พชรมี ร าคาสู ง (BRP. 40; GP.
1.68.47) กล าวโดยสรุ ป คื อ เพชรที่ ดี ค วรมี น้ํ า หนั ก เบาและลอยน้ํ า ได# แนวคิ ด ดั ง กล าวมี
คํา อธิ บ ายในคั ม ภี ร+ ชั้ น หลั ง Sarma ได# อ ธิ บ ายไว# ใ นหนั ง สื อ แปลตํ า รารั ต นปรี ก ษาภาษา
ปรากฤตชื่ อ รยณปริ ก ขา ของฐั ก กุ ร ะ เผรู ว า คุ ณ สมบั ติ ข องเพชรในเรื่ อ งความเบาและ
การลอยน้ํา ได# เ กี่ ย วข# อ งกั บ ความถ วงจํา เพาะของเพชร ฉั น ท+ บ ทที่ 33 ในรยณปริ ก ขาทํา ให#
ทราบว า ค าความถ วงจํา เพาะมี ผ ลต อพิ กั ด ราคาเพชร โดยในรยณปริ ก ขากํา หนดเพชรเม็ ด
หนึ่ ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดี เ ลิ ศ และปราศจากตํา หนิ ใ ห# เ ป9 น มาตรฐาน เพชรในคุ ณ ลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้
ถ# า มี น้ํา หนั ก มากกว าและมวลน# อ ยกว ามาตรฐาน เพชรนั้ น จะมี ร าคาต่ํา กว ามาตรฐาน ถ# า มี
น้ํา หนั ก น# อ ยกว าและมวลมากกว ามาตรฐาน เพชรนั้ น จะมี ร าคาสู ง กว ามาตรฐาน แต ถ# า มี
น้ํา หนั ก และมวลเท ากั บ มาตรฐาน เพชรนั้ น จะมี ร าคาเท ากั บ มาตรฐาน นอกจากนี้ Sarma ก็
ได# ย กข# อ ความตอนหนึ่ ง จากอคั ส ติ ม ตะมาอธิ บ ายเสริ ม ว า ในอคั ส ติ ม ตะกํา หนดเพชรที่ มี ม วล
เท ากั บ ข# า วบาร+ เ ลย และมี น้ํา หนั ก เท ากั บ 1 ตั ณ ฑุ ล ะ เป9 น มาตรฐาน เพชรที่ มี ม วลเท ากั บ
มาตรฐาน ถ# า มี น้ํา หนั ก ลดลง 1 ใน 4 ส วนของตั ณ ฑุ ล ะ ราคาจะสู ง กว ามาตรฐาน 18 เท า
ถ#ามีน้ําหนักลดลงครึ่งหนึ่งของตัณฑุละ ราคาจะสูงกวามาตรฐาน 36 เทา ถ:ามีน้ําหนักลดลง 3 ใน 4
ส1วนของตัณฑุละ เพชรนั้นจะลอยน้ําได: และมีราคาสูงกว1ามาตรฐาน 72 เท1า แตถ#ามีน้ํา หนั ก
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ครึ่ ง หนึ่ ง ของตั ณ ฑุ ล ะ ราคาจะลดลงเหลื อ ครึ่ ง หนึ่ ง ของราคามาตรฐาน
ในขณะที่ ตํา รารั ต นปรี ก ษาระบุ ว า น้ํา หนั ก ไม ได# เ ป9 น สาเหตุ ที่ ทํา ให# เ พชร
มี ร าคาสู ง แต ตํา รารั ต นปรี ก ษากลั บ กํา หนดพิ กั ด ราคาเพชรซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น ตามน้ํา หนั ก (BRP.
36-37; GP. 1.68.35-36) ในความเห็ น ของผู# วิ จั ย คํา อธิ บ ายที่ ดู เ หมื อ นขั ด แย# ง กั น ควรจะ
แยกพิ จ ารณาเป9 น สองประเด็ น ดั ง นี ้ คื อ เพชรที ่ ล อยน้ํา ได# จ ะไม คํา นวณราคาตามน้ํ า หนั ก ที่
เพิ่ ม ขึ้ น เพราะเป9 น เพชรเม็ ด เล็ ก ส วนเพชรที่ กํา หนดให# คํา นวณราคาตามน้ํา หนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น
คื อ เพชรเม็ ด ใหญ
อนึ ่ ง วิ ธี ก ารพิ สู จ น+ เ พชรด# ว ยการลอยน้ํ าตามตํ ารารั ต นปรี กษาสัมพั น ธ+ กับ
วิธีการหาคาความถวงจําเพาะของเพชรในทางวิทยาศาสตร+ โดยมีหลักการอยูวา "ปริมาตรของวัตถุ
สวนที่ จ มลงในน้ํ า ยอมเทากั บ ปริ ม าตรของน้ํ า ที่ ถู ก แทนที่ ด$ ว ยวัต ถุ" (สํ า นัก หอสมุด และศูน ย+
สารสนเทศวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี, 2553: ออนไลน+) คาความถวงจําเพาะไมมีหนวยวัดเพราะ
เป9น คาเชิงเปรี ยบเทีย บ โดยคํา นวณจากอั ตราสวนระหวางน้ํ าหนั กของวั ตถุกับน้ํ าหนั กของน้ํ าที่ มี
ปริมาตรเทากัน คาความถวงจําเพาะชวยในการตรวจจําแนกชนิดของอัญมณีได# โดยเฉพาะที่ไมได#อยู
ในตัวเรือน เพราะอัญมณีแตละชนิดมักมีคาความถวงจําเพาะที่คอนข#างคงที่ คาความถวงจําเพาะของ
เพชรตามมาตรฐานอยูที่ 3.52 (กรมทรัพยากรธรณี, ม.ป.ป.: ออนไลน+) หมายความวา เมื่อนําเพชร
ไปชั่งในน้ํา เพชรจะมีน้ําหนักมากกวาน้ําประมาณสี่เทา คํากลาวในตํา รารัต นปรีกษาที่ว าเพชรที่ดี
จะลอยน้ําได#นั้นอาจดูเหมือนไมสัมพันธ+กับหลักการข#อนี้ ทว าในทางอัญมณีวิทยาก็ได#ระบุเพิ่มเติม
วา เพชรที่มีขนาดเล็กมาก ๆ จะลอยน้ําได# และเพชรเม็ดเล็ก ๆ เหลานั้นมักจะเข#าไปรวมกันเป9นกลุม
(ศักดา ศิริพันธุ+, เรื่องเดียวกัน)
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3.1.4 การทดสอบเพชรแท:และเพชรเทียม
ผู#รู#จะทําเพชรเทียมด#วยโลหะ บุษราคัม เพทาย ไพฑูรย+ หินเขี้ยวหนุมาน และแก#ว
ชนิดตาง ๆ กฎเกณฑ+หนึ่งที่ใช#ตรวจสอบวาเป9นเพชรแท#หรือเพชรเทียม คือ การใช#ดางและหินลับมีด
แตไมได#ระบุวิธีการทํา วิธีหนึ่งซึ่งเป9นวิธีพื้นฐานการตรวจสอบแรที่ยังถือปฏิบัติกันอยูในปMจจุบัน และ
เป9นวิธีที่งายที่สุด นั่นก็คือ การตรวจสอบความแข็งด:วยการขูดข1วน ซึ่งมีประโยชน+ในการแยกแยะ
ระหวางเพชรแท#กับเพชรเทียม (BRP. 46-47; GP. 1.68.44-46)
ในทางอั ญ มณี วิ ทยา ความแข็ ง หมายถึ ง คุณสมบั ติ ที่อัญ มณี ชนิ ด หนึ่ งสามารถ
ทนทานต อการขี ด ข วนได# ความแข็ ง ถื อ เป9 น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ในอั ญ มณี ที่ ค อนข# า งคงที่ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับคุณสมบัติด#านอื่น เชน สีและรูปทรง ฉะนั้น ชนิดของอัญมณีจึงสามารถบงชี้ได#อยาง
ชัดเจนและแนนอน ด#วยการนํามาทดสอบความแข็ง คือ การนําวัสดุอื่น ๆ มาขูดขีดที่ผิวของอัญมณี
แล#วสังเกตวาวัสดุนั้น ๆ สามารถทําอัญมณีให#เป9นรอยขูดขีดได#ยากงายเพียงไร หลักการการพิจารณา
คาความแข็งเป9นไปตามที่ปรากฏในตํารารัตนปรีกษาวา อัญมณีที่มีชาติกําเนิดเยี่ยม สูงคากวา ยอม
ขูดขวนอัญมณีที่ด#อยกวาได# (BRP. 49; GP. 1.68.48) สําหรับเพชรแล#ว ความแข็งเป9นคุณสมบัติที่
โดดเดนที่สุด เพราะเพชรเป9นอัญมณีที่มีคาความแข็งสูงสุดในบรรดาอัญมณีทั้งปวง หมายความวา
เพชรเป9นอัญมณีที่ไมมีวัตถุอื่นใดหรืออัญมณีอื่นใดสามารถทํารอยขีดขวนหรือตัดให#ขาดจากกันเป9นชิ้นได#
นอกจากเพชรด#วยกันเองเทานั้น ดังข#อความในฉันท+บทเดียวกันวา “คมเพชรยอมขูดขวนทับทิม
รวมถึงอัญมณีทั้งหลายทั้งปวงได$ แตไมมีอัญมณีอื่นใดที่จะขูดขวนเพชรให$เป&นรอยได$” รวมถึงฉันท+
บทที่วา “เพชรแท$มีคมที่ใช$ขูดสารพันอัญมณีและโลหะธาตุอื่น ๆ ที่มีในโลกให$เกิดรอยได$” (BRP. 48)
ข#อเท็จจริงดังกลาวสอดคล#องกับวิธีการตรวจสอบคาความแข็งของแรตามหลักแรวิทยาในปMจจุบันได#วา
เพชรมีคาความแข็งสัมพัทธ+ หรือความแข็งเปรียบเทียบ เทากับ 10 ตามมาตราวัดระดับ ความแข็ง
ของโมส+ (Mohs’ scale of relative hardness) และคาความแข็งเชิงปริมาณในการตัด สาร
ตาง ๆ เทากับ 140,000 ตามมาตราวัดระดับความแข็งของโรซิวาล (Rosival) วิทยาศาสตร+สมัยใหม
อธิบายปรากฏการณ+เชนนี้วา เป9นเพราะเพชรมีโครงสร#างผลึกที่แข็งแรง โครงสร#างของผลึกเพชรมี
ลักษณะเป9นสามมิติ กลาวคือ อะตอมคาร+บอนทุก ๆ หนึ่งอะตอมที่อยูในผลึกเพชรนั้นจะเชื่อมตอกับ
อะตอมอื่นอีกสี่อะตอมที่อยูใกล#กัน โดยมีระยะหางระหวางนิวเคลียสของอะตอมที่ใกล#กันที่สุดเทากับ
1.54 อังสตรอม หรือ 0.154 นาโนเมตร ซึ่งนับวาเป9นแรงดึงดูดระหวางอะตอมที่แข็งและสั้นมาก
(ศักดา ศิริพันธุ+, 2548: 41, 44) แตคุณสมบัติที่แข็งมากเชนนี้กลับทําให#เพชรเปราะบางและแตกร#าว
ได#งาย อยางไรก็ตาม เพชรแตละเม็ดอาจมีคาความแข็งแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการมีมลทินปะปนอยู
หากมีมากก็ทําให#ความแข็งลดลง นอกจากนี้เพชรในแหลงกําเนิดที่ตางกันยอมมีความแข็งที่ตางกัน
ออกไปด#วย ในปMจจุบันเพชรของอินเดียมีความแข็งเป9นอันดับสองของโลก (บรรจง เทียนทอง, 2550:
ออนไลน+)
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3.1.5 อานุภาพ
ตํารารัตนปรีกษาระบุวา เพชรที่ใสบริสุทธิ์ ถึงพร#อมด#วยคุณสมบัติดีเลิศทุกประการ
จะนํ าพาโชคลาภและความเป9 น สิริ มงคลทั้ งหลายมาสู ผู#ส วมใส อานุ ภาพของเพชรจะทํ าให#ผู# เ ป9 น
เจ#าของมีทรัพย+สินเงินทอง ฝูงโค และสัตว+เลี้ยงมากมาย รวมทั้งภรรยาและบุตร นอกจากนี้เพชรยังมี
อานุภาพในด#านการคุ#มกันเภทภัย คือชวยให#ผู#สวมใสหางไกลจากภัยอันตรายตาง ๆ ไมวาจะเป9นภัยที่
เกิดขึ้นจากสัตว+ร#าย เชน งูกัด เสือขบ ภัยจากโจรผู#ร#าย ภัยจากการถูกวางยาพิษ ภัยธรรมชาติ ได#แก
ไฟไหม#และน้ําทวม รวมไปถึงภัยจากพิธีกรรมทั้งหลายตามที่ปรากฏในคัมภีร+อถรรพเวท หากผู#สวมใส
เป9นคนดีมีศีลธรรม กลาวอีกอยางคือ เป9นผู#ที่บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ เชนเดียวกับเพชรที่สวมใส
ด#วยแล#ว เพชรนั้นจะยิ่งมีอานุภาพในด#านที่เป9นคุณเพิ่มขึ้น (BRP. 33-34; GP. 1.68.32-33) ตรงกัน
ข#าม เพชรที่มีตําหนิไมวาจะเป9นภายในหรือภายนอก จะทําให#ผู#ครอบครองประสบภัยพิบัติและอาจ
ถึงแกชีวิตได# อยางไรก็ตาม เพชรที่มีเหลี่ยมมุมแตก มีจุด มีรอยขีด หรือมีสีซีด แตมีรัศมีสีรุ#ง ก็อาจ
เป9นเพชรที่ให#คุณได# หากได#ครอบครองจะทําให#มีทรัพย+สิน ธัญญาหาร และบุตร (BRP. 50; GP.
1.68.51)
แม# เ พชรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดี พ ร# อ มจะเหมาะแก การเป9 น เครื่ อ งประดั บ ก็ ต าม แต ก็ มี
แนวโน#มวาเพชรจะเป9นอัญมณีที่เหมาะสมสําหรับผู#ชายมากกวาผู#หญิง หญิงที่ต#องการมีบุตรไมควร
สวมเพชรที่มีลักษณะดี หากจะสวมก็ควรสวมแตเพชรที่มีลักษณะตรงกันข#าม กลาวคือ มีรูปยาว
แบน และทรงเป9นสามเหลี่ยม (BRP. 45; GP. 1.68.43) ในเรื่องนี้ S.R.Sarma (1984: 49-50) ได#อธิบาย
ไว#วา เพชรในภาษาสันสกฤตเรียกวา “วัช ระ” คํา นี้เ ป9น คํา เดีย วกับ ที่ใช#เ รีย กอาวุธ อย างหนึ่งของ
พระอินทร+ ซึ่งมีขอบคม สามารถตัด วัต ถุต าง ๆ ให#ขาดจากกัน ได# คนโบราณคิด ว าการมีขอบที่
แหลมคมเป9นคุณสมบัติรวมระหวางเพชรและวัชระที่อาจเชื่อมโยงถึงกันได# หากเพชรเป9นตัวแทนของ
วัชระ เพชรที่หญิงมีครรภ+สวมก็เปรียบได#กับวัชระอันแหลมคมซึ่งอาจทําร#ายบุตรที่จะเกิดมาได# จึง
เกิดเป9นความเชื่อวา หญิงมีครรภ+หากสวมเพชรที่มีขอบคมจะทําให#แท#งบุตร การสวมเพชรที่ มี
ลักษณะตรงข#ามตามที่ได#กลาวมา อีกทั้งขอบไมคม จึงเป9นวิธีแก#เคล็ดอยางหนึ่ง
ตามประเพณีของคนอินเดียที่วา การเลือกสวมใสหรือครอบครองเพชรควรเลือกให#
เหมาะสมกับวรรณะที่แตละบุคคลสังกัดอยู หากรู#วาตนอยูในวรรณะใด ก็ควรใช#เพชรสีที่กําหนดไว#
ตามวรรณะนั้น เพื่อให#เกิดความเป9นสิริมงคลและความเจริญรุงเรืองสูงสุด แตสําหรับพระราชาซึ่งมี
อํานาจสูงสุดในวรรณะกษัตริย+แล#วยอมมีสิทธิครอบครองเพชรได#ทุกสี สิ่งนี้แสดงให#เห็นวา ในยุคสมัย
ที่มีการแตงตํารารัตนปรีกษานั้น พระราชามีอํานาจเหนือวรรณะอื่น ๆ ในสังคม แตเพชรสีที่เหมาะ
กับพระราชาเป9นพิเศษ คือ เพชรสีแดงอยางดอกชบาหรือปะการังแดง และสีเหลืองแสดอยางน้ําขมิ้น
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้สะท#อนแนวคิดที่วา เพชรเป9นอัญมณีที่คูควรแกพระราชาเป9น อย างยิ่ง ตํา รา
รัต นปรี กษาได# ระบุ ถึงอานุภ าพของเพชรด#า นการเสริ มอํ านาจและบารมี ของพระราชาไว# ว า หาก
พระราชาได#ครอบครองเพชรที่มีน้ํางาม สองแสงแพรวพรายดุจสายฟOา เพชรเชนนี้จะชวยเสริมให#
พระราชามีความกล#าหาญ มีพระเดชานุภาพ สามารถเอาชนะข#าศึกศัตรูในยามสงคราม อีกทั้งจะได#
ครอบครองแผนดินทั่วทุกสารทิศ (BRP. 51; GP. 1.68.52)
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3.1.6 การเจียระไน
การเจี ย ระไน หมายถึ ง การทํ า เพชรพลอยหรื อ แก# ว ให# เ ป9 น เหลี่ ย มหรื อ รู ป
ตามต#องการแล#วขัดเงา การเจียระไนเป9นวิธีหนึ่งที่ชวยปรับปรุงเพชรจากเหมืองที่มีรูปลักษณ+ไมได#
สัดสวนให#มีรูปทรงงดงามสมสวน จากหน#าเหลี่ยมผิดสั ดสวนก็ จะมีหน#า เหลี่ยมที่สวยงามสมบูร ณ+
แม#แตเพชรที่มีตําหนิในบางกรณีก็สามารถขจัดตําหนิออกไปได# หากเจียระไนอยางถูกต#องสมสวนตาม
หลักการเรขาคณิตและการสังเกตแนวโครงสร#างผลึกแล#ว เพชรยอมสามารถสงประกายแสงได#มาก
แสงจะสะท#อนจากเหลี่ยมเพชรด#านหนึ่งไปสูอีกด#านหนึ่ง และกระจายออกทางด#านบนของเพชร
นัก วิช าการบางท านสัน นิษ ฐานว า การเจีย ระไนเพชรเริ่ม ต#น ที่ป ระเทศอิน เดีย
โมมิน ลาตีฟ (Momin Latif) นักประวัติศาสตร+ศิลปะอินเดียระบุวา คนอินเดียเชื่อเรื่องพลังอํานาจ
ของเพชรมาก การตัดและการเจียระไนอาจทําให#อํานาจของเพชรสูญสลายเพราะเนื้อเพชรได#สูญเสีย
ไป ในระยะแรกการเจียระไนเพชรจึงจํากัดอยูแคการขัดพื้นผิวเพชรดิบเพื่อรักษาน้ําหนัก และเพื่อ
รักษาอํานาจของเพชรไว#นั่นเอง ในยุคกลางก็เชนกัน การเจียระไนเพชรทําเพียงขัดสวนที่ขรุขระออก
แล# วขั ด พื้น ผิ วแต ละหน#า ของผลึกเพชร โดยที่ยั งรั กษารู ปทรงผลึ กไว# ได# ดี กอนที่ จะมี การพัฒ นา
รูปแบบการเจียระไนขึ้นอีกหลายรูปแบบในเวลาตอมา (ศักดา ศิริพันธุ+, 2548: 51)
สํา หรั บ เรื่ อ งการเจี ย ระไนเพชร มี เ พี ย งรั ต นปรี ก ษาธยายะเท านั้ น ที่ ก ล าวถึ ง
การเจียระไนเพชรตามแนวนอน ซึ่งนาจะหมายถึงการขัดแตงเพชรให#มีผิวเรียบ โดยกลาววา “หาก
เจียระไนอัญมณี ใด ๆ ตามแนวนอนด$ วยวิธีใดก็ตาม รัศมี ของอัญมณีที่ถูกขัดแตงตามแนวนอนจะ
กระจายออกทางด$านข$าง” (GP. 1.68.50)
3.1.7 ราคา
ตํา รารั ต นปรี ก ษากล าวถึ ง การประเมิ น ราคาของอั ญ มณี ทุ ก ชนิ ด ว า คิ ด เป9 น
รู ป กะ (rūpaka) ในเรื่องการประเมินราคาเพชร ราคาซื้อขายจะคิดตามน้ําหนัก หนวยน้ําหนักใช#
เป9น หน วยเมล็ด ข#า ว เรีย กว า ตัณฑุล ะ (taṇḍula) ซึ่งมีคาเทากับ เมล็ด มัส ตาร+ด สีขาว (sarṣapa)
8 เมล็ด เพชรที่มีน้ําหนักมากที่สุด ตํารารัตนปรีกษากําหนดวาเพชรที่มีน้ําหนัก 20 ตัณฑุละ32 มีราคา
สูงสุดถึง 200,000 รูปกะ ราคาของเพชรที่มีการเปรียบเทียบไว#จะลดลงตามสวนของน้ําหนัก เริ่ม
ตั้งแตน้ําหนัก 20 ตัณฑุละ ลดลงไปเรื่อย ๆ ทีละ 2 ตัณฑุละ ไปจนถึงน้ําหนักที่น#อยที่สุดคือ 1 ตัณฑุละ
มาตราราคาที่วานี้กําหนดให#ใช#กับเพชรที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติแล#วเทานั้น สําหรับเพชรที่มี
ตําหนิราคาจะไมเป9นไปตามนี้ ถ#าตําหนิเล็กมากจนแทบมองไมเห็น ราคาจะเหลือ 1 ใน 10 ของ
ราคาเต็ม แตถ#าตําหนินั้นมองเห็นได#ชัดไมวาเล็กใหญมากน#อยขนาดไหน ราคาจะไมถึง 1 ใน 100
ของราคาเต็ม รายละเอียดเรื่องราคาดูได#ในภาคผนวก (BRP. 35-38; GP. 1.68.34-1.68.37)
32

เพชรน้ํา หนั ก 20 ตั ณ ฑุ ล ะ มี คาเทากั บ เพชรน้ํา หนั ก 2 กะรั ต (Bonke, [n.d.]: Online)
ในทางอัญมณีวิทยาปM จ จุ บั น 1 กะรั ต มี ค าเท ากั บ 200 มิ ล ลิ ก รั ม ฉะนั้ น เพชรน้ํา หนั ก 20
ตั ณ ฑุ ล ะ คื อ เพชรน้ํา หนั ก 400 มิลลิกรัม
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3.2 ไข1มุก
ในคัมภีร+พระเวท ศัพท+สันสกฤตที่ใช#เรียกไขมุกคือคําวา kṛśana ตอมาในสมัยหลังนิยมใช#
ศัพท+ muktā และ muktāphala มากกวา เมื่อพิจารณาตามรูปศัพท+ muktā เป9นคําที่สร#างขึ้นจาก
ธาตุ muc แปลวา ปลอยให#เป9นอิสระ หลุดพ#น ประกอบกับ ta ปMจจัยในกริยากิตก+ สําเร็จรูปเป9น
ศัพท+หมายถึง สิ่งที่ปลอยออกมาจากหอยมุก คําอื่นที่หมายถึงไขมุกคือคําวา śauktika ตามรูปศัพท+
เป9นคําตัทธิตของคํา śukti ที่แปลวา หอยมุก śauktika จึงแปลวา “สิ่งที่เกิดจากหอยมุก คือ ไขมุก”
อีกคํ าหนึ่ งคือ mauktika คํ านี้ป รากฏเฉพาะในมหาภารตะ แปลว า ไขมุก เป9นคํ าตัทธิตของคํ า
muktā อยางไรก็ตาม Monier-Williams (2005: 836) เสนอวา ความหมายที่ถูกต#องนาจะเป9น
“จํานวนรวมของไขมุก” ในตํารารัตนปรีกษา ไขมุกไมได#หมายเฉพาะวัตถุที่เกิดจากหอยมุกเพียง
อยางเดียว แตยังครอบคลุมวัตถุที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ได#แก หอยสังข+ ช#าง หมูปkา ปลา งู และ
ไม#ไผ รวมไปถึงวัตถุที่เกิดจากเมฆ อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปถือวาไขมุกจากหอยมุกมีคุณคามากที่สุด
และพบแพรหลายมากที่สุดในโลก (BRP. 52-53; GP. 1.69.1-2) ตํารารัตนปรีกษาให#รายละเอียด
เรื่องการตรวจสอบและประเมินคาไขมุกจากหอยมุกมากเป9นพิเศษ รวมทั้งเพิ่มเติมเรื่องการทดสอบ
และการรั ก ษาคุ ณ ภาพของไข มุ ก จากหอยมุ ก ไว# ต อนท# า ยเรื่ อ ง ซึ่ ง แสดงให# เ ห็ น ว าไข มุ ก ที่ ไ ด# รั บ
การยกยองวาเป9นอัญมณีและนิยมนํามาทําเป9นเครื่องประดับมากที่สุดก็คือ ไขมุกจากหอยมุก
3.2.1 ชนิดของไข1มุก
ตํา รารัต นปรีกษาอธิ บ ายเรื่ องไขมุกโดยเริ่ มต# นจากการจํ าแนกชนิด ของไขมุ กตาม
ลักษณะกํ า เนิ ด ประกอบด# วยไขมุ กจากหอยมุ ก หอยสั งข+ งู เ ห า หมู ปk า ช# า ง ไม# ไผ ปลา และเมฆ
จากนั้นจึงเป9นเนื้อหาเกี่ยวกับไขมุกจากหอยมุก ในทางอัญมณีวิทยาปMจจุบันถือวา อัญมณีที่เรียกวา
ไขมุกนั้น เกิดในสิ่งมีชีวิตเพียงสองชนิดเทานั้น คือ หอยมุก (หอยนางรมชนิดที่ให#ไขมุก) และหอยสังข+
แตจากการศึกษาตํารารัตนปรีกษาทําให#ทราบวา ไขมุกในโลกทัศน+ของคนโบราณมิได#หมายเฉพาะ
ผลผลิตจากหอยทะเลในลักษณะของเม็ดทรงกลมสีขาวที่เงางามเทานั้น แตยังรวมไปถึงผลผลิตจาก
สัตว+ พืช และวัตถุธาตุตามธรรมชาติที่เรียกวา “คด” อีกด#วย “คด” เป9นวัตถุก#อนแข็งคล#ายหินซึ่ง
เกิดขึ้นในพืชและสัตว+ เปรียบได#กับเนื้องอกหรือถุงน้ําในรางกายมนุษย+ มีรูปรางไมแนนอน บ#างมี
ลักษณะกลมเหมือนไขมุกทั่วไป บ#างก็มีรูปทรงแปลก ๆ ถ#ายังไมได#ขัดแตงจะมีผิว ขรุขระ กํา เนิด ที่
แท#จริงของคดนั้นไมมีใครทราบได# ชาวตะวันออกเชื่อวาคดเกิดขึ้น จากความผิดปกติทางชีววิทยา
ของพืชและสัตว+ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู โดยที่พลังอํานาจเหนือธรรมชาติดลบันดาลให#เกิดขึ้น คดจึง
มีคุณคาในการเป9นเครื่ องรางของขลัง ในทางไสยศาสตร+ คดเป9น อัญมณีมีคาที่ เรีย กวา “ธาตุ แก# ว
กายสิทธิ์” เปlmยมด#วยพลังพิเศษเหนือธรรมชาติ มี อ านุ ภ าพในการคุ# ม ครองปO อ งกั น ภั ย บั น ดาลให#
เกิ ด อํา นาจอยู ยงคงกระพั น ทั้ ง ยั ง มี ส รรพคุ ณ เป9 น ยารั ก ษาโรค เป9 น ที่ นิ ย มในหมู นั ก รบและ
นักผจญภัยในสมัยโบราณ แพรหลายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต# เชน ไทย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟ•ลิป ป•น ส+ รวมถึง อิน เดีย (ราชบัณฑิต ยสถาน, 2542; Lie, 2006: Online) ส วน
ชาวตะวันตกเรียกคดวา “หินบีซัวร+” (Bezoar Stone) มีคําอธิบายในทํานองเดียวกันวา หินบีซัวร+คือ
ก#อนเนื้องอกที่พบในอวัย วะภายในของสัต ว+ห ลายชนิด เช น ในหัว ของปลาและงู ในกระเพาะ
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ของไกตัวผู# ในกระเพาะและลําไส#ของแพะปkา ลักษณะคล#ายนิ่วในถุงน้ําดี ในสมัยโบราณถือวามี
สรรพคุณเป9นยารักษาโรค (Donkin, 1998: 8-10)33 คดมีสี่ชนิด ได#แก
1) คดที่เกิดจากพืช คือสวนหนึ่งสวนใดของพืช เชน ผล ดอก ฝMก ลําต#น หรือเครือ
กลายเป9นหิน คดบางชนิดเกิดที่ใจกลางของลําต#น กลาวกันวาคดที่เกิดจากพืชเกิดขึ้นด#วยอํานาจของ
เทวดา มีคุณคาเป9นของกายสิทธิ์ ผู#มีวาสนาเทานั้นจึงจะได#ครอบครอง ในตํารารัตนปรีกษาอ#างถึง
ไขมุกจากไม#ไผ ซึ่งในที่นี้ก็คือ “คดไม#ไผ” นั่นเอง
2) คดที่เกิดจากสัตว+ หมายถึง ไขหรืออวัยวะสวนหนึ่งสวนใดของสัตว+กลายเป9น
หิน กลาวกันวาคดชนิดนี้เกิดจากวิบากกรรมของเทพเจ#าหรือนางฟOาที่ทําผิดกฎสวรรค+บางประการ
ทําให#ต#องลงมาชดใช#กรรมในโลกมนุษย+ด#วยการเกิดเป9นสัตว+เดียรัจฉานตามแตกรรมที่ทํามา กอนที่จะ
หมดกรรมแล#ว ขึ้น ไปจุติบ นสวรรค+ สัต ว+เ ดีย รัจ ฉานเหล านั้น ได#อธิษ ฐานร างให#เ ป9น ของกายสิท ธิ์
คดลักษณะเชนนี้พบในไขของสัตว+ เชน คดไขไก คดไขเป9ด คดไขเตา สวนคดที่เป9นอวัยวะของสัตว+
เชน เขากวางคุด เขี้ย วหมู ตัน เพชรตาแมว ถื อเป9 นของคูบุ ญบารมีที่เกิ ดมาพร# อมกับ ชีวิ ตของสัต ว+
เหลานั้น มีอํานาจในการปกปOองคุ#มครองชีวิตของตัวจนกวาจะสิ้นกรรม
3) คดที่เกิดจากมนุษย+ หมายถึง อวัยวะบางสวนของมนุษย+ที่กลายเป9นหิน เชน
ตับกลายเป9นหิน กรณีหนึ่งมีลักษณะคล#ายกับคดจากสัตว+ คือ เป9นของคูบุญบารมีที่มาพร#อมกับชีวิต
ของบุคคลนั้น ๆ อีกกรณีหนึ่งเกิดภายในรางกายของคนที่เรียนวิชาไสยศาสตร+ชั้นสูง และมีพลังจิตที่
แกร งกล# า ตั ว อย างคดประเภนี้ มี ตั บ เหล็ ก เคราทองแดง กระโปกทองแดง เกล# า นางนี ( เมาลี
พระโพธิ์สัตว+ เนื้อคุณ(หนังคนไมไหม#ไฟ) กระดูกคนเป9นสีดํา เป9นต#น
4) คดที่เกิดจากแรธาตุ เป9นลักษณะของแรธาตุบางชนิดที่เกิดผิดธรรมชาติ บ#าง
เชื่อกันวาเกิดขึ้นเนื่องจากพลังอํานาจอันเร#นลับที่ซอนอยูในธรรมชาติ ตัวอยางเชน คดดินกากยายัก
หั ต ถ+ แ ม พระธรณี ขวานฟO า ฟาด หมอนนกกระเต็ น คดมะม วงเหล็ ก ไหลเจ# า ปk า น้ํา หนึ ่ ง
(หยก เพชรพญานาค, 2556: ออนไลน+)
3.2.1.1 ไข1มุกจากช:าง
ตํา รารั ต นปรี ก ษาระบุ ต รงกั น ว าไข มุ ก ที่ เ กิ ด จากช# า งพบได# ใ นขมั บ ของ
ช# า งพันธุ+ดี ไขมุกจากช#างจะมีลักษณะทึบแสงไมแวววาว แม#มีคาต่ําสุดเมื่อเทียบกับไขมุกชนิดอื่น ๆ
แตก็ยังถือเป9นอัญมณีสิริมงคล รายละเอียดที่ตางกันคือเรื่องสี โดยรัตนปรีกษาระบุวาไขมุกจากช#างมี
34

33

คําวาบีซัวร+มาจาก pādzahr ในภาษาเปอร+เซีย และ bādizahr หรือ bāzahr ในภาษาอาหรับ
มีความหมายตามรูปศัพท+วา ยาแก#พิษ (Donkin, ibid.)
34
ช#างพันธุ+ดีที่วานี้นาจะเป9นช#างไอราวตะ (airāvata) หรือช#างเอราวัณ ในบทที่วาด#วยการตรวจสอบ
ไขมุกในพฤหัตสํหิตา
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สีทองแดงอมเหลือง แตรัตนปรีกษาธยายะระบุวามีสีเหลืองนวล เรื่องรูปทรงของไขมุกจากช#างระบุ
เฉพาะในรัตนปรีกษาธยายะเทานั้นวามีลักษณะกลม (BRP. 54, 56,57; GP. 1.69.3, 4, 6)
ไข มุก ที ่เ กิด จ า กช#า ง มีส อ งลัก ษณ ะ ลัก ษ ณะ แร ก เป9น ก#อ นท ร ง
สี่เ หลี่ย มผืน ผ#า สี น้ํา ตาลเข#ม เกิด จากสวนที่งอกออกมาจากงาช# างปกติ เรีย กวา “คดงาช# าง” มี
ลักษณะทึบแสงและไมมีเ หลือบ รูป ร างคล#า ยเปลวไฟ คดช#า งอีกลักษณะหนึ่งเป9น ก#อนกลมสีคล้ํา
ขนาดใหญเทาปะการังสมอง (Brain Coral) มีเส#นรอบวงคาดอยู เทียบได#กับ “คดโพรงอากาศช#าง”
ของไทย คดโพรงอากาศช#างเป9นวัตถุหายากเพราะไมได#มีในช#างทั่วไป ลักษณะเป9นก#อนหินอยูข#างใน
สมองช#าง การเก็บคดงาช#างและคดโพรงช#างทําได#ก็ตอเมื่อช#างตายแล#ว เชื่อกันวาคดโพรงอากาศช#าง
มีคุณวิเศษบางประการอยูภายใน จึงไมจําเป9นต#องนําไปปลุกเสกแตอยางใด ในคติของอินเดีย ช#างมี
ความสัมพันธ+กับ “พระคเณศ” เทพเจ#าแหงอุปสรรคทั้งปวง นอกจากนี้ช#างยังเป9นสัญลักษณ+มงคล
แหงอํานาจและความยิ่งใหญ คนอินเดียเชื่อวาหากกษัตริย+องค+ใดได#ครอบครองไขมุกชนิดนี้ ข#าศึก
ศัต รู จ ะเกรงกลั ว อํ า นาจและแตกพายไปในที่ สุ ด สํ าหรั บ บุ คคลทั่ว ไปนั้ น นิ ยมนํ า คดช# างมาทํ า เป9 น
เครื่องรางของขลังเพื่อเสริมบารมีและโชคลาภ (Trusty et al, [n.d.]: Online)
3.2.1.2 ไข1มุกจากหมูปIา
ตํารารัตนปรีกษาอธิบายเพียงสั้น ๆ วา ไขมุกจากหมูปkาเป9นอัญมณีมงคล
ชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นในตัวพญาหมูลักษณะดีซึ่งมีอยูทั่วไปในโลก มีลักษณะทึบแสงไมแวววาว และมี
รูปทรงเหมือนปลายเขี้ยวหมูปkา (BRP. 54, 60; GP. 1.69.3, 8) Trusty et al. (ibid.) ระบุวา ไขมุก
ชนิดนี้เกิดขึ้นในหัวของหมูปkา มีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก ลักษณะเป9นทรงกลมขนาดเทาลูกหิน
สีมวงเข#ม ผิวไมเรียบ แตเนื้อเกลี้ยงไมมีรูพรุน มีลักษณะทึบแสง แตบางสวนก็โปรงแสง เมื่อสอง
แสงลงไปมุกชนิดนี้จะเปลงแสงสีมวงมีรัศมียาวหลายฟุต ในทางวิทยาศาสตร+อธิบายวา สีมวงที่ปรากฏ
เกิดจากกระบวนการทางชีววิทยาในการรวมชั้นของธาตุเหล็กที่พบในรก (uteroferrin) ซึ่งเป9นสวน
สําคัญของการตั้งครรภ+และพัฒนาการหลังตั้งครรภ+ของตัวหมูปkา คนอินเดียถือวาเป9นของขลังที่มี
ความศักดิ์สิทธิ์และเป9นสิริมงคล เพราะหมูปkาคือพระวิษณุในวราหาวตาร ทั้งยังเชื่อกันวาไขมุกจาก
หมูปkามีอานุภาพในการเสริมพลังอํานาจให#สัตว+ร#ายเกรงกลัว สามารถเรียกลมและฝนได#
3.2.1.3 ไข1มุกจากปลา
ตํารารัตนปรีกษาระบุวา ไขมุกจากปลากําเนิดในปลาบางชนิดที่อาศัยอยูใน
มหาสมุทร มีสีเหมือนสวนหลังของกระโดงปลาเค#า ลักษณะกลมเกลี้ยง น้ําหนักเบา ไมแวววาว
(BRP. 54, 58; GP. 1.69.3, 7) Trusty et al. (ibid.) อธิบายการกําเนิดในเชิงวิทยาศาสตร+ไว#วา
ไขมุกชนิดนี้เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญอาหารในท#องของปลา โดยที่อาหารที่
ปลากิน เข#า ไปแล#ว ไม ย อยจะฝMง อยู ในตัว ปลา ไข มุก จากปลามีทั้ง สีช มพูแ ละสีเ หลือ งอมขาว มี
ความโปรงแสงปานกลาง เนื้อหยาบ และมีรูปทรงตาง ๆ บ#างมีขนาดเทาลูกหินขนาดใหญ บ#างก็
เล็กกวาเมล็ดถั่ว คนโบราณเชื่อกันวาไขมุกชนิดนี้จะเพิ่มพลังให#คนมองเห็นสิ่งที่อยูใต#น้ํา
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3.2.1.4 ไข1มุกจากไม:ไผ1
ตํารารัตนปรีกษาระบุวา ไขมุกจากไม#ไผ มีสีขาวงดงามเหมือนลูกเห็บ ไม
แวววาว เป9นอัญมณีมงคลชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในต#นไผที่เจริญเติบโตในอุทยานสวรรค+ ซึ่งก็คือที่ชุมนุม
ของเหลาผู#ทรงศีลหรือเทพยดา (BRP. 54, 61; GP. 1.69.3, 9) กลาวกันวาไขมุกจากไม#ไผหรือ คดไม:ไผ1
นี้ เกิดขึ้นจากการที่หยาดฝนชะกิ่งไผทุก ๆ วัน และทําปฏิกิริยากับแรธาตุในลําไม#ไผ ไขมุกชนิดนี้พบได#
ในข#อไม#ไผ หรือปล#องไม#ไผในตําแหนงที่มีตาไผงอกออกมา เชื่อกันวาคดไม#ไผคือธาตุกายสิทธิ์ซึ่งเสพ
โอชารสที่สงมาเลี้ยงตาไผ เมื่อคดงอกแทงตาไผออกมาจะทําให#ต#นไผตาย คดไม#ไผมีสีขาวนวลซึ่ง
ใกล#เคียงกับที่ระบุไว#ในรัตนปรีกษา แตบางชนิดก็มีสีเหลืองทองหรือสีเขียวคล#ายแรรัตนชาติบางชนิด
ที่มีสีเขียว มีรูปทรงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ#า ไปจนถึงรูปทรงที่ไมตายตัว คดไม#ไผมีหลายขนาดตั้งแตขนาด
เทากับข#อบนของนิ้วหัวแมมือไปจนถึงขนาดเทาลูกหินก#อนใหญ ลักษณะเดนของคดไม#ไผ คือ มีลาย
เยื่อไผทาบสลับซ#อนบนเนื้อหินเป9นสีเขียวออนถึงเขียวเข#มปรากฏบนเนื้อหิน โบราณเชื่อวาคดไม#ไผพบ
ได#ในปkาไผที่เป9นอาณาเขตของผู#ทรงศีลบําเพ็ญภาวนาอยูเทานั้น ไขมุกชนิดนี้มักไมใช#เป9นเครื่องประดับ
รางกาย แตจะใช#ในการรักษาโรคภัยไข#เจ็บ (Trusty et al., ibid.; บ#านอุณมิลิต, 2552: ออนไลน+;
ไขมุก, ม.ป.ป.: ออนไลน+)
3.2.1.5 ไข1มุกจากเมฆ
ตํารารัต นปรี กษาระบุวา ไขมุ กจากเมฆ หรื อ “มุกเมฆ” เป9นไขมุกชนิ ด
พิเศษที่มีอยูแตในโลกสวรรค+เทานั้น มนุษย+ไมสามารถเป9นเจ#าของได# ลักษณะเดนของมุกเมฆ คือ
คุณสมบัติทางแสง มีคําอธิบายวา รัศมีของมุกเมฆจะแผกระจายไปทั่วทุกทิศ เปรียบได#กับรัศมีของ
พระอาทิตย+ที่เจิดจ#าอยางยิ่งจนยากจะมองเห็นได#ชัดเจน นอกจากนี้ แสงเจิดจ#าจากมุกเมฆยังทําให#
ท#องฟOามืดมิดในเวลากลางคืนกลับสวางจ#าเหมือนมีพระอาทิตย+สองแสงอยู ตํารารัตนปรีกษายังระบุ
อีกวา ไขมุกจากเมฆมีคายิ่งกวาแผนดินทั้งหมดที่บริบูรณ+ด#วยทองคํา มีมหาสมุทรทั้งสี่ล#อมรอบและ
แพรวพราวอั ญ มณี ห ลากหลาย ไข มุ ก ชนิ ด นี้ มี อ านุ ภ าพยิ่ ง ใหญ สามารถดลบั น ดาลให# ค นต่ํา
ต# อ ยประสบความเจริ ญ รุ งเรื อ ง ทํ า ให# พ ระเจ# า แผ นดิ น มี อํ า นาจครอบครองแผ นดิ น ทั้ ง มวลโดย
ปราศจากศัตรู และทําให#ประชาชนประสบโชคดีและหางไกลจากความชั่วร#ายทั้งปวง (BRP. 67-71;
GP. 1.69.15-19) ในพฤหัตสํหิตามีคําอธิบายวา มุกเมฆมีลักษณะเหมือนลูกเห็บ มีแสงคล#ายสายฟOา
ตกจากชั้นบรรยากาศชั้นที่ 7 แตไมมาสูโลกมนุษย+เพราะถูกทวยเทพนําไปจากฟากฟOา (VarBṛS. 81.24)
3.2.1.6 ไข1มุกจากงู
ตํารารัตนปรีกษาอธิบายวา ไขมุกจากงูมีกําเนิดจากหัวงู มีลักษณะกลม สี
นิลวาววาม สะท#อนแสงสีเงินเป9นประกายระยับงามตา ไขมุกชนิดนี้มีอานุภาพแรงกล#า หากสาธุชน
ได#ครอบครองจะมีทรัพย+สินเพิ่มพูน ประสบความสําเร็จในสรรพสิ่งที่ยากจะได#รับ มีอํานาจยิ่งใหญ ผู#
ครอบครองไขมุกจากหัวงูควรประกอบพิธีบูชาไขมุกเพื่อความเป9นสิริมงคล กลาวกันวาเมื่อบูชาแล#วจะ
แคล#วคลาดจากภัยอั นตรายทั้งปวงที่เกิด จากงู อสูร โรคภัยไข#เ จ็บ รวมถึงความเสียหายจากภั ย
ธรรมชาติ ในการบูชานั้นจะต#องอัญเชิญพราหมณ+ผู#ชํานาญการมาประกอบพิธี เมื่อถึงฤกษ+งามยามดี
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พราหมณ+ผู#ทําพิธีจะประดิษฐานไขมุกบนปราสาท ในขณะทําพิธี ท#องฟOาจะเกิดการแปรปรวนพร#อม
จะเกิดพายุฝนฟOาคะนอง ตามคําบรรยายที่วา “ในกาลนั้น ท$องฟ<ายอมปกคลุมด$วยหมูเมฆที่สงเสียง
กึกก$องเหมือนเสียงกลองมโหระทึก ใจกลางเมฆมีฟ<าแลบสองแสงแปลบปลาบ เมฆที่กอตัวเป&นก$อน
จะลอยสูงขึ้นและคล$อยต่ําลง” (BRP. 62-66; GP. 1.69.10-14)
3.2.1.7 ไข1มุกจากหอยสังข
หอยสัง ข+เ ป9น สิ่ง ศัก ดิ์สิท ธิ์ต ามคติข องคนอิน เดีย ในคัม ภีร+ม หาภารตะ
หอยสังข+เป9นหนึ่งในรัตนะ 14 ประการซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ทวยเทพและอสูรกวนเกษียรสมุทรเพื่อให#
เกิดน้ําอมฤต หอยสังข+ยังมีความเกี่ยวข#องกับพระวิษณุ คือ พระองค+ทรงถือหอยสังข+ชื่อ ปาญจชันยะ
ซึ่งเป9นหนึ่งในอาวุธห#าประการของพระวิษณุปางที่อวตารเป9นพระกฤษณะ และพระองค+จะใช#สังข+นี้เปkา
ในยามสงครามและประสบชัยชนะ35
ตํ า รารั ต นปรี ก ษาระบุ ว า ไขมุ กจากหอยสั งข+ ไม มี แสงรั ศ มี ว าว มี ขนาด
ประมาณผลพุทราขนาดใหญ สําหรับเรื่องสีนั้นตํารารัตนปรีกษาทั้งสองฉบับระบุตรงกันวา มีสีเหมือน
เปลือกหอยสังข+ รัตนปรีกษาระบุวาไขมุกจากหอยสังข+มีสีเหมือนใจกลางเปลือกหอยด#านใน ในขณะที่
รัตนปรีกษาธยายะระบุว า ไขมุ กที่เกิดจากหอยสังข+พันธุ+ ดีที่สุดจะมีสีเหลื องออน “ประหนึ่งสี ที่
สะท$อนจากปลายธนูของพระวิษณุ” รัตนปรีกษาระบุวา ไขมุกจากหอยสังข+ในวงศ+ที่ดีที่สุดมีคุณคา
สูงสุดเพราะเป9นหอยสังข+ของพระวิษณุ ข#อความนี้สะท#อนให#เห็นวาตํานานของพระวิษณุในวรรณคดี
สันสกฤตมีอิทธิพลทําให#คนอินเดียนับถือไขมุกจากหอยสังข+วาเป9นของขลัง รัตนปรีกษาธยายะอธิบาย
เพิ่มเติมวา การสวมไขมุกหอยสังข+เป9นสิริมงคลแกผู#ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดังข#อความตอนหนึ่ง
วา “บุคคลผู$ปรารถนาความเจริญรุงเรืองและความเป&นสิริมงคลพึงสวมไขมุกที่มีกําเนิดจากหอยสังข)
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และในพิธีบวงสรวงเทพอัคนีและบรรพบุรุษ” (BRP. 54-59; GP.
1.69.3-6)
ไขมุกจากหอยสังข+มีชื่อเรียกโดยทั่วไปวา Conch Pearl ชื่อทางวิทยาศาสตร+คือ
Strombus Gigas และ Cassis corunta ที่พบในปMจจุบันสวนมากมีสีชมพูและชมพูอมส#ม บางครั้งมี
สีขาวหรือขาวอมเหลือง ไมมีชั้นมุก แตมีสารประกายมุกชนิดพิเศษลักษณะคล#ายพอซีเลน36 ซึ่ง
สองแสงแวววาวคล#ายผ#าไหมลายน้ําไหล เคลือบทอทางเดินอาหารของหอยสังข+ ในทางอัญมณีวิทยาถือว า
ไขมุ กชนิ ด นี้ มีคุณคาไมด# อยกว าไขมุ ก จากหอยมุ ก สามารถนํา มาผลิ ต เป9 น เครื่ อ งประดั บ ได# แต
ไมคอยแพรหลายเนื่องจากหอยสังข+ผลิตไขมุกได#ยาก ทั้งยังผลิตไขมุกที่มีคุณภาพได#น#อยเมื่อเทีย บ
กับหอยมุก โอกาสที่จะพบหอยสังข+ที่มีไขมุกมีเพียง 1 ใน 10,000 และในจํานวนนี้ไขมุกจากหอยสังข+
ที่ได#คุณภาพมีเพียง 1 ใน 100 เทานั้น กระบวนการผลิตไขมุกของหอยสังข+นั้นใช#เวลานานหลายปl
35

ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ มเติ มในหนั งสื อ เทพเจ# า และสิ่ งน ารู# พระราชนิ พนธ+ ในพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล#าเจ#าอยูหัว เรื่อง อาวุธพระนารายณ+
36
พอซีเลน (porcelain) คือเซรามิกเนื้อสีขาว เนื้อเนียนละเอียด บางเบา และเป9นมันวาว— ผู#วิจัย
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และมีความสลับซับซ#อนเนื่องจากต#องอาศัยสภาวะแวดล#อมที่เอื้อตอการเกิดไขมุกอยางมาก ไขมุก
จากหอยสังข+จึงมีราคาแพงและหายากในปMจจุบัน (Biswas, 1996: 112)
3.2.1.8 ไข1มุกจากหอยมุก
ตํารารัตนปรีกษาทั้งสองฉบับระบุวา ไขมุกจากหอยมุกมีคุณสมบัติโดดเดน
ประการหนึ่ ง ที่ ต างจากไข มุ ก ชนิ ด อื่ น โดยสิ้ น เชิ ง คื อ สามารถเจาะรู ร# อ ยเป9 น เส# น เพื่ อ ทํ า เป9 น
เครื่องประดับได# (BRP. 53; GP. 1.69.2) ไขมุกจากหอยมุกจึงมีประโยชน+มากในเชิงการค#า ตํารา
รัตนปรีกษาอธิบายกําเนิดของไขมุกวา เกิดจากการที่ฟMนของพลาสูรรวงกระจายลงสูมหาสมุทรตาง ๆ
ในโลก (BRP. 72-73; GP. 1.69.20-21) คําอธิบายนี้แม#จะเป9นเรื่องราวตามตํานาน แตก็แฝง
ความคิดที่นําไขมุกไปเปรียบเทียบกับธรรมชาติของคน มีข#อสังเกตวาฟMนของคนเราโดยปกติมีสีขาว
หลายลักษณะ ตั้งแตขาวบริสุทธิ์ ขาวนวล ไปจนถึงขาวเหลือง เฉกเช นสีของไขมุกธรรมชาติที่
พบมากซึ่งเป9นสีขาวในลักษณะตาง ๆ ตั้งแตขาวบริสุทธิ์ไปจนถึงขาวเหลือง สวนข#อความที่วาฟMน
ของพลาสูรตกลงไปในมหาสมุทรก็สัมพันธ+กับข#อเท็จจริงตามธรรมชาติวา ไขมุกเป9นอัญมณีที่เกิดใน
ท#องทะเลและมหาสมุทร
ตํารารัตนปรีกษาทั้งสองฉบับยังอธิบายกระบวนการเกิดไขมุกอีกอยางหนึ่ง
วา ไขมุกที่พบในมหาสมุทรนั้นเกิดจากการที่น้ําฝนไหลซึมเข#าไปในหอยมุก ทําให#เกิดเม็ดไขมุกอยูใน
เปลือกหอยมุกด#านใน (BRP. 74; GP. 1.69.22) ข#อความนี้สัมพันธ+กับหลักวิทยาศาสตร+ที่วาด#วย
กระบวนการเกิดไขมุกตามธรรมชาติ ในทางวิทยาศาสตร+มีคํา อธิบ ายว า ไขมุกเป9น ผลผลิต ของ
หอยนางรมไขมุกประเภทหอยกาบคู ชั้นนอกสุดของเปลือกหอยประกอบด#วยสารอินทรีย+จํา พวก
คอนชิ โ อลิ น (Conchiolin) ซึ่ ง เป9 น โปรตี น แบบเคราติ น และแคลเซี ย มคาร+ บ อเนตในรู ป ของ
แรอะราโกไนต+ (Aragonite) สวนชั้นในสุดและติดกับแมนเทิล (Mantle) เรียกวา ชั้นมุก หรือที่เรียกวา
Mother-of-Pearl A.K.Biswas (1996: 110-111) กลาววา ไขมุกตามธรรมชาติเกิดจากการที่
หอยมุ ก มี ป ฏิ กิ ร ิ ย าตอบสนองต อสิ ่ ง แปลกปลอมที ่ ห ลุ ด เข# า ไปในตั ว หอยที ่ เ รี ย กว า นิ ว เคลี ย ส
(Nucleus) เมื่อนิวเคลียสทําให#หอยมุกเกิดการระคายเคืองภายในชั้นแมนทิล หอยมุกก็จะสร#างชั้นมุก
โดยขับเมือกออกมาเคลือบตรงใจกลางผิวของเปลือกหอยด#านในเป9นชั้น ๆ แตรัก หรรษาเวก (2544:
74-89) ได#อธิ บายเพิ่ มเติมว า การที่ห อยมุกขั บเมื อกออกมาเคลื อบตั วเองนั้ นไมได# มีสาเหตุมาจาก
นิ ว เคลี ย สแต เพี ย งอย างเดี ย ว แต นั่ น เป9 น หน# า ที่ ข องเซลล+ เ นื้ อ เยื่ อ ชั้ น นอกของแมนเทิ ล ภายใน
ตัวหอยอยูแล#ว เพราะในการผลิตชั้นมุก เซลล+เนื้อเยื่อชั้นนอกของแมนเทิลบางสวนได#หลุดเข#าไปใน
ตัว หอยมุก โดยบัง เอิญ จากนั้น จะเกิด การแบ งตัว และขยายตัว กลายเป9น ถุง ไข มุก ซึ่งทํา หน#า ที่
สร#างชั้นมุกให#หนาขึ้นเรื่อย ๆ โดยความหนาของชั้นมุกจะเพิ่มขึ้นตลอดชีวิตของหอยมุก ชั้นมุกที่วานี้
มี ชื่ อเรี ย กว า อะราโกไนต+ มี ลั กษณะเรี ย บและเงาวาว ส วนประกอบเป9 น แคลเซี ย มคาร+ บ อเนต
(CaCO3) แตละชั้นมีคอนชิโอลินเป9นตัวประสานรอยตอระหวางชั้นมุก แสงที่เ ดิน ทางผ านชั้น มุก
เหลานี้จ ะเกิด การหักเหและสะท#อนแสงเป9น พิเ ศษ เกิด เป9น เหลือบสีบ นผิว ของชั้น มุก ถ#า ชั้น มุก
ยิ่งบางและเรียงตัวกันเป9นระเบียบเทาไร ไขมุกก็จะมีความวาวมากขึ้นเทานั้น
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3.2.2 แหล1งกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษากลาววา แหลงกําเนิดไขมุกมี 8 แหลง แตในความเป9นจริงแล#วนับ
ได# 11-12 แหลง แหลงไขมุกที่ระบุไว#ตรงกันในรัตนปรีกษาทั้งสองฉบับมี 7 แหลง ได#แก ดินแดนแถบ
เกาะลังกา เมืองปรโลกะ แคว#นสุราษฏร+ แมน้ําตามรปรรณี ภูเขาหิมาลัย พื้นที่ทางตอนเหนือของ
อินเดีย และดินแดนแถบอาณาจักรเปอร+เซีย สวนแหลงไขมุกที่เหลือนั้นตํารารัตนปรีกษาแตละฉบับให#
ข#อมูลตางกัน รัตนปรีกษากลาวถึงเมืองดินแดนแถบแคว#นปุณฑระ เมืองวาฏะ ดินแดนแถบบรรบระ
เมืองอาราวฏะ และเมืองโกนตระ ในขณะที่รัตนปรีกษาธยายะกลาวถึงดินแดนแถบแคว#นปาณฑยะ
วรรธนะ ปาตละ และโลกานตระ (BRP. 75-76; GP. 1.69.23-24)
1) ดินแดนแถบเกาะลังกา (BRP. siṃhala; GP. saiṃhalika)
ดิน แดนแถบเกาะลั งกามี ชื่อเสี ยงเรื่ องอุ ต สาหกรรมไขมุ กมาตั้ งแต ยุ คโบราณ
บันทึกของเมกาสธีนิสซึ่งเดินทางไปยังอินเดียในชวง 400 ปlกอนคริสตกาล37
และหนั งสื อ Periplus
of the Erythrian Sea ในชวงคริสต+ศตวรรษที่ 1 ระบุวาที่เกาะลังกามีไขมุกจํานวนมาก (Shastri,
1969: 330-331) บันทึกของหลวงจีนฟาเหียนซึ่งเดินทางไปเยือนอินเดียและลังกาในชวงคริสตศักราช
399-414 ระบุวา ศรีลังกาและเกาะเล็ก ๆ ที่อยูโดยรอบเป9นศูนย+กลางการผลิตไขมุก (Bhat, 1982:
742) พฤหัตสํหิตาระบุวา ไขมุกจากเกาะลังกามีหลากหลายรูปทรง ลักษณะลื่นเป9นมัน มีสีอยางหงส+
และมีขนาดใหญ38
2) ดินแดนแถบเมืองปรโลก (BRP., GP. pāralaukika)
นักวิชาการระบุวาเมืองปรโลกก็คือ เมืองปุรลิ (Purali) ในรัฐเกราละ (Kerala)
ดินแดนแถบเมืองปรโลกตรงกับพื้นที่บริเวณชายฝMmงทราวันคอร+ (Travancore Coast) ทางตะวันตก
ของอินเดียใต# (Bhat, ibid.) ในบันทึกของปโตเลมี เมืองปุรลิตรงกับชื่อ Paralia ซึ่งเป9นชื่อโบราณที่ใช#
เรียกเมืองแถบชายฝMmงทราวันคอร+ หนังสือ Periplus of the Erythrian Sea ระบุวา Paralia นาจะ
เพี้ยนมาจาก paraloka กลาวกันวาเมืองปุรลิมีชื่อเสียงในเรื่องการประมงหอยมุก (Shastri, 1969: 331)
พฤหัต สํหิต าระบุว า ไข มุกจากดิน แดนแถบเมือ งปรโลกมีสีดํา สีข าว หรือ สีเ หลือ ง เม็ด ไข มุก มี
กรวดทรายติดอยู และไมเรียบ39

37
38
39

Dahlquist (1962: 9) ระบุวาเป9นปl 302-288 กอนคริสตศักราช
bahusaṃsthānāḥ snigdhā haṃsābhāḥ siṃhalākarāḥ sthūlāḥ … || VarBṛS. 81.3 ||
kṛṣṇāḥ śvetāḥ pītāḥ saśarkarāḥ pāralaukikā viṣamāḥ … || VarBṛS. 81.4 ||
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3) ดินแดนแถบแคว#นสุราษฏร+ (BRP., GP. surāṣṭrika)
ดิ น แดนแถบแคว# น สุ ร าษฏร+ คื อ บริ เ วณคาบสมุ ท รกาฐิ ย าวาฑ (Kāṭhiāwāḍ
Peninsula) หรือตรงอาวแคมเบย+ (the Gulf of Cambay) (Bhat, ibid.) พฤหัตสํหิตาระบุวา ไขมุก
จากดินแดนแถบแคว#นสุ ราษฏร+มีขนาดไมใหญ และไมเล็ กมาก มีสีคล#ายเนยสด40
4) แมน้ํา ตามรปรรณี หรือ ดิน แดนแถบลุ มแม น้ํา ตามรปรรณี (BRP.

tāmra;

GP. tāmraparṇa)

ในภาษาสันสกฤต คําวา tāmra หากเป9นชื่อสถานที่จะมีสองความหมาย คือ
เกาะลังกา (tāmradvīpa) และแมน้ําสายหนึ่งในวรรณคดีเรื่องมหาภารตะ สวน tāmraparṇa มี
ความหมายเหมือนกับ tāmradvīpa คือหมายถึงเกาะลังกา (Monier-Williams, 2005: 443) Finot
(1896: 19) แปลคํา tāmra ซึ่งปรากฏในรัตนปรีกษาวา แมน้ําตามรปรรณี (Tāmraparṇī) สวน Dutt
(1908: 189) แปลคํา tāmraparṇa วา พื้นที่ที่หางจากชายฝMmงเมืองตัมลุก (Tamluk)41 ในพฤหัตสํหิตา
อัธยายะที่ 81 ฉันท+บทที่ 3 มีคําวา tāmraparṇi ซึ่งในที่นี้หมายถึงแมน้ําตามรปรรณี (Bhat, ibid.)
Shastri (1969: 62, 331) กลาววา แมน้ําตามรปรรณีมีต#นกําเนิดจากยอดเขาอคัสติกูฏ (Agastikūṭa)
ไหลผานอาณาจักรปาณฑยะซึ่งตั้งอยูบนคาบสมุทรอินเดีย ปMจจุบันคือแมน้ําตามรวาริ (Tāmravāri)
มีชื่อเสีย งเรื่อ งการประมงหอยมุก พฤหัต สํหิต าระบุว า ไข มุก จากแม น้ํา ตามรปรรณีมีสีข าวปน
แดงออนเล็กน#อย และมีแสงสวาง42
5) ดินแดนแถบเทือกเขาหิมาลัย (BRP., GP. haima)
เทือกเขาหิมาลัยอยูทางตอนเหนือของอินเดีย พฤหัตสํหิตาระบุวาไขมุกจาก
ดินแดนแถบเทือกเขาหิมาลัยมีน้ําหนักเบา ทึบแสง สีคล#ายนมเปรี้ยว มีขนาดใหญ และมีรูปทรงตาง ๆ43
6) ดินแดนทางภาคเหนือของอินเดีย (BRP., GP. kauvera)
ในภาษาสันสกฤต kauvera หรือ kaubera หมายถึง ดินแดนของท#าวกุเวร ซึ่งก็
คือ ทิศเหนือ อันมีท#าวกุเวรเป9นเทพผู#รักษาทิศ Finot (ibid.) แปลคํา kauvera วา ดินแดนทาง
ภาคเหนือ พฤหัตสํหิตาระบุวาไขมุกจากดินแดนทางภาคเหนือของอินเดียมีสีดําและสีขาว ผิวไมเรียบ
น้ําหนักเบา มีแสงรัศมีพอประมาณ44
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เมืองตัมลุกปMจจบันตั้งอยูในรัฐเบงกอลตะวันตก บริเวณริมฝMmงแมน้ํารุปนรายัน (Rupnarayan
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ตามรลิปติ (Tāmralipti)
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7) ดินแดนแถบอาณาจักรเปอร+เซีย (BRP. pārasīka; GP. pāraśava)
ดิน แดนแถบอาณาจัก รเปอร+เ ซีย ปรากฏในรายชื่อ แหล งไข มุก ทั ้ง แปดใน
รัตนปรีกษาธยายะ แตไมปรากฏในรายชื่อแหลงไขมุกทั้งแปดในรัตนปรีกษา ในภาษาสันสกฤต คํา
pārasīka และ pāraśava มีความหมายเป9นทั้งชื่อชาวเมืองและชื่อสถานที่ pārasīka เป9นคํานาม
ปุลลิงค+พหูพจน+ หมายถึงชาวเปอร+เซีย และนาจะเป9นคํานามนปุงสกลิงค+เอกพจน+ด#วย หมายถึง
อาณาจักรเปอร+เซีย สวน pāraśava เป9นคํานามปุลลิงค+พหูพจน+ หมายถึงชาวเมืองที่อยูทางตะวันตก
เฉียงใต#ของมัธยประเทศตามคัมภีร+วราหปุราณะและมารกัณเฑยปุราณะ ถ#าเป9นคํานามนปุงสกลิงค+
เอกพจน+หมายถึงชื่อแหลงกําเนิดไขมุก รวมถึงชื่อไขมุกที่พบในแหลงกําเนิดนั้น (Monier-Williams,
2005: 620) Shastri (ibid.) กลาววา pāraśava ในพฤหัตสํหิตาหมายถึงอาวเปอร+เซีย ฉะนั้นจึงสรุป
ได#วา pārasīka ในรัตนปรีกษา และ pāraśava ในรัตนปรีกษาธยายะหมายถึงดินแดนแถบอาณาจักร
เปอร+เซียเหมือนกัน ตํารารัตนปรีกษาทั้งสองฉบับกลาวตรงกันวา ไขมุกจากเปอร+เซียมีความงาม
ไมด#อยไปกวาไขมุกจากแหลงอื่น พฤหัตสํหิตาระบุวา ไขมุกจากเปอร+เซียมีความวาวเป9นประกาย มีสี
ขาว น้ําหนักมาก และมีคุณสมบัติดีเลิศ45
8) ดินแดนแถบแคว#นปุณฑระ (BRP. pauṇḍra)
ดินแดนแถบแคว#นปุณฑระได# รับการอ#างถึ งวาเป9 นหนึ่งในแหล งไขมุกทั้งแปด
แหลง ปรากฏเฉพาะในรัตนปรีกษา แคว#นปุณฑระคือดินแดนบริเวณทางตอนเหนือของอาวเบงกอล
มี เ มื อ งหลวงชื่ อ ว า ปุ ณ ฑรวรรธนะ (puṇḍravardhana) หรื อ ปุ ณ ฑรนคร (puṇḍranagara)
(Shastri, 1969: 94-95)

9) เมืองวาฏะ (BRP. vāṭa)
ในภาษาสันสกฤต vāṭa เป9นชื่อตําบลแหงหนึ่งในวรรณคดีเรื่องทศกุมารจริต
และเป9นหมูบ#านของคนในวรรณะต่ําซึ่งมีต#นไม#เป9นรั้วล#อม (Monier-Williams, 2005: 939) แหลง
ไขมุกที่เมืองวาฏะเป9นหนึ่งในแหลงไขมุกทั้งแปดที่ปรากฏในรัตนปรีกษา แต Finot ไมได#กลาวไว#
10) ดินแดนแถบแคว#นปาณฑยะ (GP. pāṇḍyavāṭaka)
แคว#นปาณฑยะเป9นหนึ่งในแหลงไขมุกทั้งแปดที่ปรากฏในรัตนปรีกษาธยายะ
ดิน แดนแถบแคว#น ปาณฑยะอยู ทางตอนใต#ของคาบสมุทรอิน เดีย ประกอบด#ว ยพื้น ที่ของตํา บล
ทินเวลลี (Tinnevelly) และตํ าบลมธุ รา (Madura ในเขตปกครองมั ทราสของอิน เดีย หนังสื อ
Periplus of the Erythian Sea ในศตวรรษที่ 1 ระบุวาแคว#นปาณฑยะเป9นแหลงทําประมงหอยมุก
และจําหนายไขมุก โดยแหลงประมงหอยมุกอยูบริเวณทาเรือ Colchi หรือ Korkai สวนแหลง
จําหนายไขมุกอยูที่ Argaru หรือ Uraiyur ปMจจุบันรัฐปาณฑยะก็ยังคงเป9นแหลงไขมุกมีชื่อเสียง
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(Shastri, 1969: 331-332) พฤหัตสํหิตาระบุวา ไขมุกจากดินแดนแถบแคว#นปาณฑยะมีขนาดเล็ก
เม็ดไขมุกเป9นรูปสามเหลี่ยมคล#ายเม็ดผักชี46
11) ดินแดนแถบบรรบระ (BRP. barbara)
แหลงไขมุกที่บรรบระปรากฏในรัตนปรีกษา แตไมได#รวมอยูในรายชื่อแหลง
ไขมุกที่สําคัญแปดแหลง มารกัณเฑยปุราณะระบุวา บรรบระเป9นดินแดนของพวกชนพื้นเมือง ตั้งอยู
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียบริเวณลุมแมน้ําสินธุ ผู#แตง Periplus of the Erythrian Sea
ระบุ ว า บรรบระจะต# องเป9 น พื้ น ที่ แถบทาเรื อ Barbaricum ตรงใจกลางปากแม น้ํ า สิ น ธุ ส วน
Ptolemy ระบุวาดินแดนแถบบรรบระอยูใกล#เมือง Barberei ประกอบด#วยเกาะตาง ๆ ในดินแดน
สามเหลี่ยมปากแมน้ําสินธุ (Shastri, 1969: 71-72)
12) ดินแดนแถบวรรธนะ (GP. vardhana)
คํา vardhana ปรากฏในรัตนปรีกษาธยายะ พจนานุกรมไมได#ระบุวาหมายถึง
สถานที่แหงใด Monier-Williams (ibid.: 926) สันนิษฐานวา vardhana อาจแปลวา เมือง ได#ด#วย
เหตุ ที่ ชื่ อ เมื อ งบางชื่ อ มี vardhana เป9 น ส วนท# า ยของคํ า สมาส ตั ว อย างเช น puṇḍravardhana
หมายถึง ปุณฑรวรรธนะ เมืองหลวงของแคว#นปุณฑระ นอกจากนี้ Monier-Williams ยังระบุวาตรง
กับคํา vardana ในภาษาเปอร+เซียโบราณ
13) ดินแดนแถบปาตาละ และ โลกานตระ (GP. pātāla, lokāntara)
ชื่อ ปาตาละ และ โลกานตระ ปรากฏในรัตนปรีกษาธยายะ ในภาษาสันสกฤต
ปาตาละ หมายถึง ดินแดนที่อยูใต#พื้นโลก เป9นที่อยูอาศัยของพวกนาคและอสูร ในวรรณคดีสันสกฤต
บางเรื่อง เชน มหาภารตะ ปาตาละเป9นชื่อเมืองเมืองหนึ่งในนาคบาดาล (Monier-Williams, 2005:
616) Dutt (ibid.) แปลคํา ปาตาละ วา เกาะทางตอนใต# สวน โลกานตระ หมายถึง โลกอื่น หรือโลก
หน#า (Monier-Williams, ibid.: 907) Dutt (ibid.) แปลคํา โลกานตระ วา เกาะอื่นในตางประเทศ
14) เมืองอาราวฏะ และ โกนตระ (BRP. ārāvaṭa, kontara)
เมืองอาราวฏะและโกนตระเป9นแหลงกําเนิดไขมุกที่ปรากฏในรัตนปรีกษา แต
ไมสามารถกําหนดพิกัดทางภูมิศาสตร+ได# เพราะไมมีข#อมูลและหลักฐานใดแสดงให#เห็นถึงการมีอยูจริง
ของสถานที่ ดั ง กล าว Finot แปล อาราวฏะ ว า เมื อ งอาราวฏี (ārāvaṭī) อย างไรก็ ต าม
ต#น ฉบับ รัต นปรีกษาบางฉบับ ที่ Finot ค#น พบใช#คํา ว า ปาราวตะ (pārāvata) ในภาษาสัน สกฤต
ปาราวตะเป9นคําคุณนาม หมายถึง อยูในที่หางไกลหรือตางประเทศ ถ#าเป9นคํานามปุลลิงค+มีหมาย
ความหมาย ในกรณีที่เป9นชื่อคนจะหมายถึงชนเผากลุมหนึ่งที่อาศัยอยูริมฝMmงแมน้ํายมุนา และอาจ
หมายถึงพวกนาคเผาไอราวัต นอกจากนี้ยังมีความหมายเป9นชื่อภูเขาด#วย (Monier-Williams, 2005:
620) สวน โกนตระ นั้น ผู#วิจัยไมสามารถค#นหาความหมายได# แม#แต Finot เองก็ไมทราบความหมาย
ของชื่อนี้
46
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3.2.3 คุณสมบัติของไข1มุก
ตํารารัตนปรีกษาระบุวา ไขมุกที่ดีเลิศและเป9นที่ต#องการมากที่สุดคือไขมุกที่มีคุณสมบัติ
ครบหกประการ ได#แก สีขาว รูปทรงกลมเกลี้ยง น้าํ หนักมาก ผิวเรียบลื่น มีเงาวาวสามารถ
สะท#อนแสงได# และสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน นอกจากนี้ยังต#องสามารถเจาะรูขนาดเล็กได#เสมอกัน
ด#วย (BRP. 95, 102; GP. 1.69.42-43) สวนไขมุกที่ด#อยคุณภาพและถือเป9นไขมุกที่ให#โทษก็คือ
ไขมุกที่สีซีดจาง มีรอยร#าว ไมมันวาว มีคราบสกปรกเป9นจุด ๆ ผิวสากกระด#าง และน้ําหนักเบา
(BRP. 101)
3.2.4 อานุภาพของไข1มุก
ไขมุกจากหอยมุกเป9นอัญมณีที่มีความงดงาม เหมาะสําหรับนําไปทําเป9นเครื่องประดับ
โดยเฉพาะสร#อยคอ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่สามารถเจาะรูได# สร#อยคอไขมุกถือเป9นอัญมณีมงคล มี
อานุ ภ าพในด# า นเครื่ อ งรางของขลั ง สามารถคุ# มครองผู# ส วมใส ที่ แม# เ ป9 น คนไร# คาให# ร อดพ# น จาก
โทษทัณฑ+ทั้งปวง
3.2.5 การประเมินราคาไข1มุก
ก อนที่ จ ะประเมิ น ราคาไข มุ ก ผู# ป ระเมิ น ควรตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องไข มุ ก
อย างพิ ถี พิ ถั น ในด# า นรู ป ทรงและขนาด (BRP. 77; GP. 1.69.25) ขนาดเป9 น คุ ณ สมบั ติ ที่
สํา คั ญ เพราะเกี่ ย วข# อ งกั บ น้ํา หนั ก ซึ่ ง น้ํา หนั ก นั้ น เป9 น ปM จ จั ย ที่ กํา หนดราคาไข มุ ก การประเมิ น
ราคาไข มุ ก มี ส องวิ ธี วิ ธี แ รก ประเมิ น ตามน้ํา หนั ก ของไข มุ ก แตละเม็ด ซึ่งจะใช#กับไขมุกขนาด
ใหญ มีหนวยน้ําหนักเป9นเมล็ดพืช ได#แก เมล็ดถั่ว หรือ มาษกะ (māṣaka) และเมล็ดมะกล่ําตาหนู
หรือ คุญชะ (guñja) วิธีที่สอง ประเมินตามน้ําหนักรวมของไขมุกขนาดเล็ก โดยคิดน้ํา หนักรวมเป9น
1 ธรณะ (dharaṇa) ราคาจะมากหรือ น#อ ยนั้น พิจ ารณาตามจํา นวนเม็ด ที่ร วมได# 1 ธรณะ นั่น
หมายความวา ไขมุกที่มีจํานวนรวมตอ 1 ธรณะมากยอมมีขนาดเล็กมาก ราคาของไขมุกขนาดเล็กจะ
ลดลงเรื่อย ๆ ตามจํานวนเม็ดรวมตอ 1 ธรณะที่เพิ่มขึ้น มาตราและเกณฑ+ ป ระเมิ น ราคาไข มุ ก ทั้ ง
สองวิ ธี นั้ น ดู ไ ด# ใ นภาคผนวก (BRP. 78-100; GP. 1.69.26-35)
3.2.6 การทดสอบไข1มุกแท:และไข1มุกเทียม
การทดสอบวาเป9นไขมุกแท#หรือไขมุกเทียมนั้น ตํารารัตนปรีกษาทั้งสองฉบับระบุวา
เป9นวิธีที่ทํากันในลังกา วิธีทําก็คือ นําไขมุกที่จะทดสอบไปจุมลงในน้ํามันดิบร#อนผสมเกลือ แล#ว
นําไปแชน้ําประมาณคืนหนึ่ง จากนั้นหยิบไขมุกขึ้นมาทดสอบโดยนําเมล็ดข#าวหรือผ#าแห#งมาถูที่ผิวของ
ไขมุก ไขมุกแท#จะไมเปลี่ยนสี แตไขมุกเทียมสีจะเปลี่ยนไป (BRP. 104-105; GP. 1.69.40-41)
นอกจากนี้ยังมีวิธีการทําไขมุกให#มีแสงรัศมีวาววามเพิ่มขึ้นด#วยการนําไปแชในปรอท รัตนปรีกษา
ระบุว า ไขมุก ที่ผ านกระบวนการดังกล าวเหมาะที่จ ะเป9น เครื่องประดับ ของทวยเทพ ในขณะที่
รัตนปรีกษาธยายะระบุวาควรนําไปประดับรางกาย (BRP. 106; GP. 1.69.39)

55
3.2.7 การเจาะรูและการเพิ่มคุณภาพ
รัต นปรีกษาธยายะมี คํา อธิ บ ายเพิ่ มเติ มเป9น พิ เ ศษเกี่ ยวกั บ การเจาะรู และการเพิ่ ม
คุณภาพของไขมุกซึ่งเป9นวิธีของชาวลังกาวา ให#ทําโดยนําไขมุกทั้งหมดใสลงในหม#อหุงข#าว คลุกเคล#า
กับน้ําคั้นจากลูกมะงั่ว แล#วจึงนําไขมุกมาขัด ถูด#วยแครอทเพื่อที่จะทําให#ไขมุกเล็กลงพอประมาณ
การเจาะรูไขมุกจะทําได#อยางงายดาย สวนวิธีการทําให#ผิวไขมุกสะอาด ลื่นเป9นมันวาว และถึงพร#อม
ด#วยความงามครบถ#วนทั้งหกประการ มีวิธีการทําดังนี้คือ ให#วางไขมุกลงตรงกลางภาชนะรูปปลาที่
พอกด#วยก#อนดิน จากนั้น จึงคอยอบไขมุกเพีย งเล็กน#อยด#ว ยภาชนะที่มีฝ าป•ด ขั้น ตอนนี้เ รีย กว า
วิตานปMตติ (vitānapatti) กอนจะนําไปต#มในน้ํานม ตามด#วยน้ําและน้ําผลไม# แล#วนําไปต#มในน้ํานมซ้ํา
อีกครั้ง เพื่อจะทําให#ผิวไขมุกสะอาดและลื่นเป9นมัน สุดท#ายให#เช็ดถูไขมุกด#วยผ#าสะอาด เพื่อทําให#
ไขมุกหมดมลทินและเป9นมันวาว (GP. 1.69.36-38)
3.3 ทับทิม
อัญมณีทับทิมตรงกับคําสันสกฤตวา ปทฺมราค (padmarāga) เป9นคําสมาสระหวาง ปทฺม
(padma) (ดอกบัวหลวง) และ ราค (rāga) (สี, สีแดง) มีความหมายตามรูปศัพท+วา สิ่งที่มีสีเหมือน
ดอกบั ว หลวง ทั บ ทิ ม โดยทั่ ว ไปมั ก มี สี แ ดง แต สี แ ดงในทั บ ทิ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ ก็ ยั ง มี
ความหลากหลายในด#านสีสัน ตลอดจนระดับความแกออนของสี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะการกําเนิด
3.3.1 การกําเนิด
ทับ ทิม เกิด จากเลือ ดของอสูร พละซึ่ง พระอาทิต ย+เ ป9น ผู#ค ว#า เอาไว#ไ ด# ในขณะที่
พระอาทิตย+กําลังเรงโคจรไปบนท#องฟOานั้น ราวณะเจ#ากรุงลังกาได#บุกเข#ามาขวางทาง การเผชิญหน#ากัน
เป9นเหตุให#พระอาทิตย+ทําเลือดของอสูรพละหยดลงไปในแมน้ําสายหนึ่งในเกาะลังกา จึงเป9นที่มาของ
การตั้งชื่อแมน้ําสายนี้วา ราวณคงคา (rāvaṇagaṅgā) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และถือวามีความสําคัญ
ทัด เที ย มกั บแมน้ํา คงคาในอิ น เดี ย ตํา รารั ตนปรีกษาอธิบ ายว าทั บทิ มเป9 นอั ญ มณี ที่มีแสงในตั วเอง
เสมือนมีไฟอยูภายใน สามารถให#ความสวางได#ในเวลากลางคืน ทับทิมจากราวณคงคาจะฝMงตัวอยูที่
ก#นแมน้ําและริมฝMmงแมน้ําทั้งสองฟาก กลาวกันวาเมื่อรัศมีเจิดจ#าของทับทิมที่ริมฝMmงแมน้ํามาผสมกับ
แสงประกายบนผิวน้ํา ทับทิมนั้นจะยิ่งเจิดจรัสเพิ่มขึ้น แมน้ําราวณคงคาอยูในเกาะลังกาซึ่งเทียบได#
กับประเทศศรีลังกาในปMจจุบัน ตามคําพรรณนาที่วา แมน้ําสายนั้น “มีแองน้ําลึก และระลอกน้ํา
กระเพื่อมราวอาการยักย$ายสะโพกงามสกลมกลึงเหมือนวงเดือนของหญิงชาวสิงหล” (BRP. 108113; GP. 1.70.1-5)
ในทางธรณีวิทยา ทับทิมคืออัญมณีในตระกูลแรคอรันดัมซึ่งเกิดจากหินต#นกําเนิด
สามชนิด คือ 1) หินอัคนีพุ หรือหินภูเขาไฟ 2) หินอัคนีแทรกซอน เชน หินเพกมาไทต+ หินจําพวก
แกรนิต และ 3) หินแปร เชน หินออน หินไนส+ ผลึกทับทิมที่ฝMงตัวอยูในหินต#นกําเนิดเหลานี้จะมี
ขนาดใหญ มีรูปรางผลึกเป9นเหลี่ยมคมเห็นได#ชัดเจน เมื่อหินต#นกําเนิดผุพัง ผลึกทับทิมที่หลุดออกมา
จะสะสมตัวอยูกับที่ หรือไมก็ถูกพัดพาไปสะสมตัวตามที่ตาง ๆ อาจเป9นบริเวณที่ไมไกล#ไมไกลจากหิน
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ต#นกําเนิดมากนัก บริเวณเชิงเขาหรือไหลเขา บางครั้งถูกกระแสน้ําพัดพาไปสะสมตัวรวมกับตะกอน
ดิน กรวด ทราย ในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพาและลานตะพักลําน้ํา เรียกวา การสะลมตัวแบบลานแร
การสะสมตัวในลักษณะตาง ๆ ที่กลาวมาล#วนมี ผลตอขนาดและคุณภาพของทับทิ ม ผลึกทับทิมที่
สะสมตัวในบริเวณใกล#กับหินต#นกําเนิดมากกวาจะมีขนาดใหญกวาเมื่อเทียบกับผลึกทับทิมที่สะสมตัว
ในบริเวณที่หางไกลออกไป แตการสะสมตัวแบบลานแรจะทําให#ได#ทับทิมที่มีเนื้อดีกวาทับทิมที่อยูใน
หินต#นกําเนิดโดยตรง สภาพแหลงกําเนิดยังเป9นปMจจัยที่ทําให#ทับทิมในแตละแหลงมีสีแดงตางกั น
ดังที่ศักดา ศิริพันธุ+ (2548: 26) อธิบายวา “ปริมาณธาตุโครเมียมในทับทิมจะมีมากหรือน$อยขึ้นอยูกับ
แหลงกํา เนิด ของทั บ ทิมนั้น ๆ” ซึ่ งสอดคล#องกับ ตํา รารั ตนปรี กษาที่อธิบ ายว า ทั บทิ มมีลั กษณะ
แตกตางกันตามสถานที่เกิด (BRP. 126; GP. 70.18)
3.3.2 การจําแนกชนิดและคุณสมบัติ
ตํ า รารั ต นปรี ก ษาระบุ ว า แม น้ํ า ราวณคงคาเป9 น แหล งกํ า เนิ ด ดั้ ง เดิ ม ของทั บ ทิ ม
คุณภาพสู ง การจํ าแนกชนิด ของทั บ ทิ มจึงยึ ด ลั กษณะของทั บ ทิมที่ ร าวณคงคาเป9 นต# น แบบ โดยมี
คําอธิบายวาสีแดงของทับทิมเปรียบได#กับดอกไม#ชนิดตาง ๆ เชน ดอกบัวหลวงสีแดง (raktotpala47)
ดอกเซง (bandhūka48) ดอกชบา (javā) ดอกทองกวาว (kiṃśuka49) สวนของพืช เชน เกสรสีแดง
ของหญ#าฝรั่น (kuṅkuma50) เมล็ดมะกล่ําตาหนู (guñjā51śakala) เมล็ดทับทิม (dāḍimabīja) สีแดง
ในสัตว+บางชนิดอยางแมลงอินทรโคปะ (indragopa)52 ในเลือดกระตาย (śaśāsṛj) ทับทิมบางชนิดมีสี
อย างวั ต ถุ ธ รรมชาติ เช น น้ํ า ครั ่ ง (lākṣārasa) และตะกั ่ ว แดง (sindūra) นอกจากนี ้ ย ั ง มี
ทั บ ทิ มบางชนิดที่มีสีขาวเหมือนสีดอกปรู (kolaka53puṣpa) (BRP. 115) ทับทิมสามารถจําแนกได#เป9น
สามชนิด ได#แก เสาคันธิกะ (saugandhika) กุรุวินทะ (kuruvinda) และสผฏิกะ (sphaṭika)
BRP. 114-121; GP. 1.70.6-13)

47

ในพจนานุ ก รมของเซอร+ โมเนี ย ร+ วิ ล เลี ย มส+ ให# ค วามหมายว าเป9 น พื ช ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ชื่ อ
วิทยาศาสตร+คือ Bombax Heptaphyllum และอาจหมายถึงดอกบัวหลวงสีแดง (red lotus) ใน
ครุฑปุราณะใช#คําวา padmotpala มาจาก padma (บัวหลวง) + utpala (ดอกบัวสาย, ดอกไม#ทั่ว ๆ ไป)
ในที่นี้ผู#วิจัยจะแปลวา ดอกบัวหลวง
48
ชื่อวิทยาศาสตร+คือ Pentapetes phoenicea
49
ชื่อวิทยาศาสตร+คือ Butea frondosa
50
ชื่อวิทยาศาสตร+คือ Crocus sativus
51
ชื่อวิทยาศาสตร+คือ Abrus precatorius
52
Finot แปลคํานี้วา แมลงโคชินีล (Cochenille)
53
ชื่อวิทยาศาสตร+คือ Alangium hexapetalum
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3.3.2.1 ทับทิมสผฏิกะ
ทับทิมสผฏิกะนับเป9นทับทิมที่มีคุณภาพดีที่สุดในบรรดาทับทิมทั้งสามชนิด
กลาวคือ มีรัศมีแวววาวบริสุทธิ์ดุจแก#วผลึก ทั้งยังมีพลัง ความแข็ง และน้ําหนักมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ทับทิมชนิดอื่น หากมีคุณสมบัติดีพร#อมทุกประการจะสามารถเปลงรัศมีเจิดจรัสอยางยิ่ง เมื่อลําแสง
จากดวงอาทิตย+สองเข#าไปภายใน ทับ ทิมสผฏิกะจะสามารถสะท#อนแสงรัศมีสีแดงกระจายไปได#
ทุกทิศทาง สีแดงของทับทิมสผฏิกะมีหลายระดับสีดังนี้
(1) สีแดงปนครามอยางดอกหญ#าฝรั่น (kusumbha)
(2) สี แ ดงสดอย างดอกทองกวาว ( kiṃśuka) ดอกงิ้ ว (kaṇṭhakāri)
ดอกรักขน (aruṣkara) พัสตราภรณ+สีแดง (raktāmbara) และดอกบัวแดง(raktāmbuja)
(3) สี แ ดงใสแบบแววตาของนกจโกระ ( cakora54) นกกาเหว าตั ว ผู#
(puṃskokila55) และนกกระเรียน (sārasa56) รวมไปถึงดอกบัวสายสีแดง (kokanada) ที่บานเต็มที่
คําวา สผฏิกะ ตามรูปศัพท+หมายถึงผลึกหินหรือแก#วเจียระไน (crystal)
นอกจากนี้ยังหมายถึงแรสองชนิด ชนิด หนึ่งคือแร ควอตซ+ห รือแร หิน เขี้ย วหนุมาน (quartz) เป9น
แร ที่มีสี ข าวหรื อ ไม มี สี มี ค วามวาวคล# า ยแก# ว อี ก ชนิ ด หนึ่ ง คื อ แร อะลั ม (alum)
เป9 น
.
สารประกอบไฮเดรตเต็ดโพแทสเซีย มอะลูมิเ นีย มซัล เฟต (KAl(SO4)2 12H2O) แร อะลัมจะไมมีสี
หรือ มีสีขาว รูปผลึกเป9นทรงแปดเหลี่ยม มีลักษณะโปรงแสง ถ#าได#จากการสังเคราะห+จะเรียกวา
“สารส# ม ” ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป9 น ก# อ นแข็ ง ให# ร สเปรี้ ย วฝาดบาดลิ้ น มี ชื่ อ ทางการค# า ว า คาลู ไ นต+
(Kalunite) (สมาคมธรณีวิทยาแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.: ออนไลน+; Natural Cosmetics
Organization, 2010: Online) จากความหมายเหลานี้ทําให#ผู#วิจัยสันนิษฐานวา ความเป9นผลึกและ
ความแวววาวที่ป รากฏในแก#ว เจีย ระไน แร หิน เขี้ย วหนุมาน หรือแร อะลัม น าจะเป9น ที่มาของ
การตั้งชื่อทับทิมชนิดนี้วา สผฏิกะ อันหมายถึง ทับทิมที่มีความแวววาวเหมือนผลึกแก#วหรือผลึกแร
3.3.2.2

ทับทิมกุรุวินทะ
ทั บ ทิ ม กุ ร ุ ว ิ น ทะมี ส ี แ ดงเหมื อ นทั บ ทิ ม สผฏิ ก ะ แต ต างกั น ตรงที่
ทั บ ทิ ม กุ รุ วิ นทะมีส ีแ ดงหม นมัว ไม มีร ัศ มีภ ายใน กล าวกัน ว ามีพ ลัง มากแต ไม เท าเทีย มกับ
ทับ ทิมสผฏิก ะ ทับทิมกุรุวินทะที่มีคุณภาพดีที่สุดพบที่ริมฝMmงแมน้ําราวณคงคา มีสีแดงเข#มเหมือน
ดอกบัวแดง และมีรัศมีเหมือนทับทิมสผฏิกะ
ในภาษาสันสกฤต กุรุวินทะมีความหมายหลายอยาง ถ#าเป9นอัญมณีจะ
หมายถึงทับทิม อีกความหมายหนึ่งที่นาสนใจ คือ ซินนาบาร+ หรือแรปรอท (M. Williams, 2005:
294) ซึ่งมีสวนประกอบทางเคมีเป9นเมอร+คิวริกซัลไฟต+ (HgS) แรชนิดนี้หายาก เกิดตามรอยร#าว
54
55
56

ชื่อวิทยาศาสตร+คือ Alectoris chukar
ชื่อสามัญ Koel หรือ Indian cuckoo
ชื่อวิทยาศาสตร+คือ Aedea Sibirica (Indian crane)

58
ใกล# ๆ แหลงหินภูเขาไฟและบอน้ําร#อน โครงสร#างผลึกเป9นทรงหกเหลี่ยม ลักษณะเป9นก#อนเนื้อแนน
คล#ายดิน เป9นมวลเมล็ด หรือเป9นเส#น บางครั้งพบกระจัดกระจายอยูในหินสีแดงสดถึงแดงเข#ม สีผง
ละเอียด57เป9นสีแดงและละลายได#ในกรดดินประสิว นอกจากนี้ยังมีรอยแตกขรุขระ เนื้อเปราะรวน
คาความแข็งเทากับ 2 – 2.5 แตมีน้ําหนักมาก มีคาความถวงจําเพาะเทากับ 8-8.2 และมีความวาว
คล#ายเพชร (กรมทรัพยากรธรณี, 2526: 66-67) เมื่อพิจารณาคุณสมบัติที่กลาวมาจะเห็นได#วามี
คุณสมบัติบางอยางพ#องกับทับ ทิม โดยเฉพาะเรื่องสีและความวาวของแร จึงเป9น ไปได#วา คําว า
“กุรุวินทะ” ที่ใช#เรียกทับทิมนี้อาจจะมีที่มาจากชื่อของแรปรอท
3.3.2.3

ทับทิมเสาคันธิกะ
ทับทิ มเสาคัน ธิกะเป9น ทับ ทิมที่มีพลั ง มีความแข็ง และน้ํ าหนักเหมือน
ทับทิมที่เกิดจากแก#วผลึก มีสีอยางดอกบัวสีแดงเข#ม (BRP. 120; GP. 1.70.12) รัตนปรีกษาธยายะ
ในพฤหั ต สํ หิ ต าอธิ บ ายว าทั บ ทิ ม เสาคั น ธิ ก ะเกิ ด จากแร กํ า มะถั น 58 เนื่ อ งจากคํ า ว า สุ ค นฺ ธ และ
เสาคนฺธิก ในพจนานุกรมนั้นหมายรวมถึงแรกํามะถันด#วย (M. Williams, 2005: 1222, 1252)
โดยทั่วไปแรกํามะถันมีสีเหลือง แตถ#ามีมลทินเจือปนก็อาจมีสีเขียว เทา หรือแดง นอกจากนี้ก็ยังมีสี
ส#ม น้ําตาล เหลือง หรือแม#แตสีเขียวสด มีความวาวแบบขี้ผึ้งและมีประกายคล#ายยางสน รูปผลึก
ของกํามะถันเป9นระบบสามแกนตาง ผลึกเกาะตัวกันเป9นกลุมก#อนมีรูปรางแนนอน บางครั้งก็มีรูปราง
ไมแนนอนในลักษณะที่เป9นคราบหรือเป9นก#อนเนื้อเนียนแตรวนมาก พบได#บริเวณปลองภูเขาไฟหรือ
ตามแหลงแรจําพวกซัลไฟต+ (บรรจง เทียนทอง, 2550: ออนไลน+; แรวิทยา, 2553: ไฟล+คอมพิวเตอร+)
ลักษณะของแรกํามะถันตามคําอธิบายนี้นาจะเป9นเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให#เกิดชื่อทับทิม
ชนิดดังกลาว
จากการวิเคราะห+ความหมายของชื่อทับทิมทั้งสามชนิดนี้ ผู#วิจัยพบวาความหมายที่
สอดคล# อ งต# อ งกั น ระหว างชื่ อ ทั้ ง สามชื่ อ อั น ได# แ ก สผฏิ ก ะ กุ รุ วิ น ทะ และเสาคั น ธิ ก ะ ก็ คื อ
ความหมายที่เป9นชื่อแร สผฏิกะคือแรที่มีลักษณะเป9นผลึกหิน อาจหมายถึงแรหินเขี้ยวหนุมานหรือ
แรอะลัมอยางใดอยางหนึ่ง กุรุวินทะคือแรปรอท สวนเสาคันธิกะคือแรกํามะถัน ฉะนั้นจึงอาจสรุปได#
วา ตํารารัตนปรีกษาจําแนกทับทิมตามชนิดของแรต#นกําเนิด อยางไรก็ตาม ในทางอัญมณีวิทยาถือวา
แร ที่ เ ป9 น ต# นกํ า เนิ ด ของทั บ ทิ มอย างแท# จ ริ ง คื อ แร คอรั น ดั ม แร ชนิ ด นี้ มีส วนประกอบทางเคมี เ ป9 น
สารประกอบอะลูมิเนียมออกไซด+ (Al2O3) โดยมีธาตุอะลูมิเนียมอยูร#อยละ 52.9 และธาตุออกซิเจน
ร#อยละ 47.1 แรคอรันดัมที่มีเพียงสารประกอบอะลูมิเนียมออกไซด+เทานั้นในโครงสร#างผลึกจะเป9นแร
คอรัน ดัม ที ่บ ริส ุท ธิ ์แ ละปราศจากสี แต ถ#า มีธ าตุม ลทิน เจือ ปนอยู ในโครงสร#า งผลึก แม#เ พีย ง
เล็กน#อย คอรันดัมจะเปลี่ยนสีไป การที่คอรันดัมจะเปลี่ยนเป9นสีอะไรนั้นขึ้นอยูกับชนิดของธาตุมลทิน
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หมายถึง สีของแรเมื่อบดละเอียดหรือนําไปขีดบนแผนกระเบื้องขาว
saugandhikakuruvindasphaṭikebhyaḥ padmarāgasambhūtiḥ |
saugandhikajā bhramarāñjanābjajambūrasadyutayaḥ || (VarBṛS. 82.1)

แปลความวา กําเนิดของทับทิมมาจากแรกํามะถัน แรปรอท และแก#วผลึก ทับทิมที่เกิดจากแร
กํามะถัน มีสีแดงเหมือนขี้ผึ้ง ดอกบัวหลวง และน้ําคั้นลูกหว#า
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สวนสีทับทิมจะเข#มข#นมากหรือน#อยนั้นขึ้นอยูกับปริมาณของธาตุมลทิน ถ#าคอรันดัมมีธาตุโครเมียม
(Cr3+) เข#าไปปะปนในโครงสร#างผลึก คอรันดัมจะกลายเป9นอัญมณีสีแดง เรียกวา ทับทิม คอรันดัม
สีอื่น ๆ ที่ไมใชสีแดงรวมเรียกวา แซปไฟร+ ตัวอยางเชน แซปไฟร+สีน้ําเงินหรือไพลิน เกิดจากการที่แร
คอรันดัมเจือปนด#วยธาตุเหล็ก (Fe2+) หรือธาตุไทเทเนียม (Ti4+) แซปไฟร+สีเหลืองหรือบุษราคัม
เกิดจากการที่แรคอรันดัมเจือปนด#วยธาตุเหล็ก (Fe3+) เป9นต#น มีข#อสังเกตวา คําวา คอรันดัม ที่ใช#
ในแวดวงอั ญ มณี วิ ทยามาจากภาษาสั น กฤตว า กุ รุ วิ น ทะ59 มี ค วามหมายเป9 น แร ชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ ป9 น
สารประกอบอะลูมิเนียมออกไซด+ ไมใชแรปรอทตามความหมายในตํารารัตนปรีกษา
ในความเห็นของผู#วิจัย การให#ข#อมูลเกี่ยวกับแรต#นกําเนิดของทับทิมในตํารารัตนปรีกษา
ซึ่งดูเหมือนขัดแย#งกับทฤษฎีอัญมณีวิทยาปMจจุบันนั้นสามารถตีความได#สองกรณี กรณีแรกคือ ทับทิม
ไมได#เกิดขึ้นมาจากแรหินเขี้ยวหนุมานหรือแรอะลัม (สผฏิกะ) แรปรอท (กุรุวินทะ) และแรกํามะถัน
(เสาคันธิกะ) ตามที่ระบุไว#ในตํารารัตนปรีกษา ทับทิมควรจะมาจากแรคอรันดัมตามข#อมูลในปMจจุบัน
สวนชื่อชนิดของทับทิมทั้งสามชื่อเป9นเพียงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของอัญมณีเทานั้น กรณีที่สอง
คือ ทับทิมมีกําเนิดมาจากแรหินเขี้ยวหนุมานหรือแรอะลัม (สผฏิกะ) แรปรอท (กุรุวินทะ) และแร
กํามะถัน (เสาคันธิกะ) จริง อยางไรก็ตามผู#วิจัยคิดวามีความเป9นไปได#ทั้งสองทาง มีคําอธิบายดังนี้
1) ในสวนที่ระบุวาทับทิมเกิดจากแรกํามะถันนั้น อาจอ#างคําอธิบายของ Tagore
ในหนังสื อมณิ มาลา ภาค 2 เขากลาววา ทับทิ มพบได$ ในเหมืองแรกํามะถั นและเหมืองแรปรอท
สําหรับเรื่องเหมืองแรกํามะถันนั้น Tagore อธิบายวา แตกอนเคยมีการค#นพบทับทิมโดยบังเอิญใน
เหมืองแรกํามะถันที่เมืองพะโค (Pegu)60 ภูมิประเทศของเหมืองมีลักษณะที่ไมเหมาะแกการตั้งถิ่นฐาน
บ#านเรือนโดยสิ้นเชิง เนื่องจากพื้นดินแห#งและแตกระแหง ดินที่นั่นมีสีดําและเป9นก#อนแข็ง ทั้งยังสง
กลิ่นกํามะถันออกมาเรื่อย ๆ นอกจากนี้พื้นที่เหมืองยังรายล#อมไปด#วยต#นไม#ใหญ ในฤดูฝนจึงเกิดพายุ
ฝนฟOาคะนองอยางรุนแรง แม#ดูเหมือนวาบริเวณเหมืองกํามะถันเป9นพื้นที่ที่เกือบจะเข#าถึงไมได#เลย
แต ปรากฏว าพวกนัก บวชพเนจรและยาจกสามารถฝkา ฟMน อุป สรรคของภูมิป ระเทศเข#า ไปขุด หา
ทับทิมได#สําเร็จ ทวาทับทิมที่ได#มานั้นไมสามารถเก็บไว#เป9นสมบัติสวนตัวหรือกระทําการซื้อขายใด ๆ
ได# เพราะกฎหมายได#บัญ ญัติไ ว#ว า ราษฎรจะต#องขายทับ ทิม ที่มีอยู ในครอบครองทั้งหมดให#แ ก
พระเจ#าแผนดิน หากจับได#วาผู#ใดป•ดบังความจริงหรือลักลอบซื้อขายทับทิมแล#ว ผู#นั้นจะถูกลงโทษ
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คํา ว า กุรุวิน ทะ เป9น ที่ม าของคํา ยืม ในภาษาต าง ๆ ภาษาฮิน ดีใ ช#คํา ว า คอรุน (korund)
ภาษาทมิฬใช#วา คุรุนตัม (kuruntam), ภาษาอังกฤษใช#วา คอรันดัม (Corundum) โดยมีความหมาย
เป9นชื่อแรที่ทําให#เกิดทับทิม สวนในภาษาไทยมีคํายืมที่เกี่ยวข#อง 2 คํา คือคําวา กะรุน และ กากรุน
กะรุน หมายถึง แรชนิดหนึ่ง ประกอบด#วยธาตุอะลูมิเนียมกับออกซิเจน แตมักมีสิ่งอื่นผสมอยูทําให#มีสี
ตาง ๆ เชน ถ#าเป9นสีแดง เรียกวา ทับทิม ถ#าเป9นสีนํ้าเงิน เรียกวา พลอยสีนํ้าเงิน ถ#าเป9นสีเขียว เรียกวา
เขียวสอง หรือ เขียวมรกต โดยสรุปคือแรรัตนชาติคอรันดัมนั่นเอง สวน กากรุน หมายถึง ผงของ
กะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็งเชนปOาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 97, 109)
60
ในอดีตเมืองพะโคเป9นเมืองหลวงของพมา มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา เมืองหงสาวดี ตั้งอยูใกล#
เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต#ของประเทศพมา— ผู#วิจัย
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ด#วยการถูกบังคับให#เวนคืนที่ดินทั้งหมดที่เป9นเจ#าของแกรัฐบาล กลาวกันวากษัตริย+พมาองค+หนึ่งเคย
พยายามทํา กิจ การเหมืองแร กํา มะถัน อย างใหญโต เพื่อค#น หาพลอยทับ ทิมน้ํา งามมาครอบครอง
การทําเหมืองไมประสบความสําเร็จเพราะสิ่งที่ขุดพบเป9นแตเพียงเศษแรเล็ก ๆ น#อย ๆ ตามผิวดิน
ยิ่งไปกวานั้น แรกํามะถันยังมีกลิ่นฉุนจนสุดแสนจะทนไหว ทําให#พระเจ#าแผนดินต#องล#มเลิกกิจการ
เหมืองไปในที่สุด (Tagore, 1881: 862-863)
2) ในสวนที่ระบุวาทับทิมเกิดจากแรปรอทนั้น ก็ยืนยันได#จากคํากลาวของ Tagore
(1881: 862) ในข#อ 1) เชนกัน ทวาไมมีคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาจากคําอธิบายลักษณะของทับทิมชนิดกุรุวินทะในตํารารัตนปรีกษาแล#ว ก็พบวาสามารถ
เปรียบเทียบได#กับแรคอรันดัมพื้นฐาน แรคอรันดัมพื้นฐานประกอบด#วยธาตุอะลูมิเนียมและออกซิเจน
อยูในโครงสร#างผลึก มีคาความแข็งเทากับ 9 และมีคาความถวงจําเพาะระหวาง 3.9-4.1 ซึ่งเป9น
คาที่ มากกว าของเพชร โครงสร# างผลึ กเป9น ทรงหกเหลี่ ย ม มี รู ป ทรงคล# า ยสี่ เหลี่ ย มขนมเปl ย กปู น
รูปทรงที่พบเห็นได#ทั่วไปมีลักษณะเหมือนถังไม#ใสเหล#า (barrel-shaped) และพีระมิด ไมมีรอยแยก
แนวเรียบ แตมีรอยแยกตรงสวนฐาน คอรันดัมทั่วไปมีหลายสีได#แก เทา น้ําตาล เขียว แดง มี
ความวาวเหมือนแก#วหรืออาจปราศจากความแวววาว มีคุณสมบัติที่ไมหลอมละลายในทอเปkาไฟหรือ
ไม#ซางสําหรับเปkากระสุนอาวุธ และทนทานตอการถูกกรดกัดกรอน หากถูกบดเป9นผงละเอียดและ
นําไปเผารวมกับโคบอลต+ไนเตรตด#วยอุณหภูมิสูง แรคอรันดัมจะเปลี่ยนเป9นสีน้ําเงิน
3) ในสวนที่ระบุวาทับทิมเกิดจากแรหินเขี้ยวหนุมานหรือแรอะลัมนั้น ผู#วิจัยเห็นวา
นาจะเป9นการเปรียบเทียบลักษณะของทับทิมชนิดนี้ที่มีความแวววาวกับแรหินเขี้ยวหนุมานหรือแรอะลัม
ทับทิมชนิดนี้แม#จะเกิดจากแรคอรันดัมเชนเดียวกับทับทิมในข#อ 2) แตด#วยความงามเป9นพิเศษทําให#
ได#รับการยกยองให#เป9นรัตนชาติมีคาชั้นสูง (Precious Stone) สีแดงของทับทิมมีหลายระดับตั้งแต
แดงเข#มไปจนถึงแดงออนหรือชมพู เนื้อทับทิมต#องมีลักษณะโปรงใส ซึ่งจะทําให#เกิดปรากฏการณ+ทาง
แสงที่ สํ า คั ญ สองประการ คื อ การหั ก เหแสงคู (Double
Refraction) และการเปลี่ ย นสี
(Pleochroism) ปรากฏการณ+ทั้งสองยอมเกิดขึ้นพร#อมกัน โดยเมื่อแสงสีขาว เชน แสงอาทิตย+ สอง
เข#าไปในทับทิมแล#ว ลําแสงจะหักเหออกเป9นเส#นสองเส#นที่ตั้งฉากซึ่งกัน และกัน และเมื่อลํา แสง
ทั้งสองเดินทางผานเนื้อผลึกที่มีจํานวนมลทินและโครงสร#างแตกตางกันเล็กน#อย ก็จะเกิดการดูดกลืน
แสงสีที่แตกตางกัน สงผลให#ลําแสงที่หักเหออกจากผลึกทับทิมมีสีสันและความเข#มแตกตางกัน เมื่อ
มองจากทิศทางที่ตรงกันข#ามกับแกนแสง (Council of Scientific & Industrial Research, 1973:
351; ศักดา ศิริพันธุ+, 2548: 246; อภิสมัย พยัคฆาภรณ+, 2550: 66-71)61

ดังนี้
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3.3.3 แหล1งกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาระบุถึงแหลงทับทิมเจ็ดแหลง (BRP. 110-111; GP. 1.70.3-4)

ดูคําอธิบายประกอบเรื่อง ทับทิมสผฏิกะ ได#ในหัวข#อ “การจําแนกชนิดของทับทิม”
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1) แมน้ําราวณคงคา (rāvaṇagaṅgā)
แมน้ําราวณคงคาเป9นแมน้ําสายหนึ่งในเกาะลังกา62 ชื่อของแมน้ําตั้งตามชื่อ
“ราวณะ” ผู#เป9นหัวหน#าของเหลาอสูรและเป9นเจ#ากรุงลงกา โดยมีที่มาจากตํานานกําเนิดทับทิมใน
ตํารารัตนปรีกษา เชื่อกันวาราวณคงคาเป9นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ+การตอสู#ระหวางพระอาทิตย+กับรา
วณะ อันเป9นเหตุให#พระอาทิตย+ทําเลือดของพลาสูรหยดลงไปในแมน้ํานั้น ตอมาเลือดของพลาสูรได#
แปรสภาพเป9นทับทิมที่มีความงดงาม ผู#วิจัยไมสามารถสืบหาพิกัดทางภูมิศาสตร+ในปMจจุบันของแมน้ํา
ราวณคงคาได# แตเชื่อวานาจะมีอยูจริงในสมัยโบราณ เพราะชื่อแมน้ําปรากฏในอัธยายะที่ 17 ใน
กาวยมีมางสาของราชเศขร63
2) ดินแดนแถบแคว#นอันธระ (andhradeśa)
แคว#น อัน ธระอยู ทางทิศตะวัน ออกเฉีย งใต#ของอิน เดีย เป9น ที่อยู อาศัย ของ
ชาวอัน ธระซึ่ง เป9น ชนพื้น เมือ ง นักวิช าการบางท านระบุว า แคว#น อัน ธระเป9น พื้น ที่ส ามเหลี่ย ม
ปากแมน้ํา อยูระหวางแมน้ํากฤษณาและโคทาวรี นอกจากนี้ ในวรรณคดีชาดกกลาวถึงเมืองเมือง
หนึ่ง ที่มีชื่อว า อัน ธปุร ะ (Andhapura) ตั้ง อยู ริมฝMmงแม น้ํา เตลวาหะ (Telavāha) ปMจ จุบัน คือ
เมือ งเบซวาดา (Bezwada) หรือวิชยวาดา (Vijayawada) ทางตะวันออกของรัฐอันธรประเทศ
(Shastri, 1969: 67-68)
3) เมืองตุมพระ (tumbara) หรือตุมพุรุ (tumburu)
ชื่อ ตุมพระ ปรากฏในรัตนปรีกษา สวน ตุมพุรุ ปรากฏในรัตนปรีกษาธยายะ
ทั้งสองชื่อหมายถึงเมืองเมืองเดียวกัน64 Sircar (1971: 44) ระบุวาชื่อเหลานี้นาจะเพี้ยนมาจาก
tumbavana ซึ่ง อาจสัน นิษ ฐานแหล งที่ตั้ง ในปMจ จุบัน ได#ส องประการ ประการหนึ่ง หมายถึง
หมูบ#านตุเมน (Tumain) ในตําบลคุณะ (Guna) หางจากเมืองวิทิศาออกไปทางทิศเหนือประมาณ
75 ไมล+ อีกประการหนึ่งหมายถึง เมืองตุมมานะ (Tummāna) หรือตุมาน (Tumān) หางจากเมือง
รัตนปุระออกไปทางทิศเหนือ 45 ไมล+ อยูในตําบลภิลัสปุระ (Bhilaspur) ของอินเดีย (Sircar, 1971:
44; Ayyar, 1987: 23)
4) เมืองกลศะ (kalaśapura)
กลศปุระเป9นชื่อที่อินเดียตั้งขึ้นเพื่อใช#เรียกดินแดนทางทิศตะวันออกเฉียงใต#ของ
เมืองแปร ใกล#ปากแมน้ําสะโตงในพมา (Sircar, 1971: 319 อ#างใน Bhattacharyya, 1999: 165)
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siṃhaladeśasya nadīviśeṣaḥ (Shabdakalpadruma, 1967: 4: 155)
narmadātāpīpayoṣṇīgodāvarīkāverībhaimarathīveṇākṛṣṇaveṇīvañjurātuṅgabhadrātāmraparṇy utpalāvatīrāvaṇagaṅgādyā nadyaḥ || KM. 17 ||
63
64

ในคัมภี ร+ปุราณะฉบั บตาง ๆ มี ชื่อเมื องที่คล#ายกัน ดังนี้ พรหมาณฑปุ ราณะเรียกวา บรรบระ
พรหมปุราณะเรียกวา (ตุ)จระ มารกัณเฑยปุราณะเรียกวา ตุมพุละ มัตสยปุราณะและวามนปุราณะ
เรียกวาตุมพระ และวายุปุราณะเรียกวา ตุมพุระ (Kirfel, 1920: 76)
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5) ดินแดนแถบเกาะลังกา (siṃhaladeśa)
เกาะลังกาอยูทางตอนใต#ของอนุทวีป ตํารารัตนปรีกษาระบุวาทับทิมในดินแดน
แถบเกาะลังกามีคุณภาพต่ํา ในที่นี้นาจะยกเว#นแหลงกําเนิดทับทิมที่แมน้ําราวณคงคาซึ่งได#รับการระบุ
ไว#ในตํารารัตนปรีกษาวา เป9นแหลงกําเนิดทับทิมคุณภาพสูง
6) ดินแดนแถบแคว#นมุกตมาลียะหรือมุกตปาณียะ (muktapāṇīya, muktamālīya)
และแคว#นศรีปูรณกะ (śrīpūrṇaka)
ผู# วิ จั ย ไม พบชื่ อ แคว# น มุ ก ตมาลี ย ะหรื อ มุ ก ตปาณี ย ะและแคว# น ศรี ปู ร ณกะใน
หลักฐานลายลักษณ+ใด ๆ จึงไมสามารถกําหนดพิกัดทางภูมิศาสตร+ของแคว#นเหลานี้ได#
3.3.4 คุณสมบัติ
ทั บ ทิ ม ทั่ ว ไปแบ งเป9 น สามชนิ ด คื อ ทั บ ทิ ม สผฏิ ก ะ ทั บ ทิ ม กุ รุ วิ น ทะ และทั บ ทิ ม
เสาคันธิกะตามที่ได#กลาวมาแล#ว คุณสมบัติของทับทิมประกอบด#วยสี รัศมี ความเรียบลื่นเป9นมันวาว
ความโปรงใส และน้ําหนัก (BRP. 125; GP. 1.70.17) มีข#อควรพิจารณาดังนี้
ไมซีดจาง

1) สี ทับทิมที่ดีต#องมีสีโดดเดน หมายความวา สีจะต#องเข#มสม่ําเสมอกันทั่วทั้งเม็ด

2) รัศมี ทับทิมที่ดีจะมีรัศมีเจิดจ#า ไมหมนมัว และกระจายแสงรัศมีได#ดี
3) ความเรีย บลื ่น เ ปน มัน วา ว ทับ ทิม ที ่ด ีจ ะมีผ ิว เรีย บลื ่น เป9น มัน ว าว
ในทางอัญมณีวิทยาระบุวา ทับทิมมีความวาวแบบแก#ว
4) ความโปร1งใส หมายความวา แสงต#องสามารถสองผานเข#าไปได# ไมทึบตัน
ไมมีคราบสกปรกที่จะไปขัดขวางการเดินทางของแสงในทับทิม
5) น้ําหนัก ทับ ทิมที่ ดีควรมี น้ําหนักมาก คุ ณสมบัติข#อนี้สั มพั นธ+กับเรื่ องขนาด
ทับทิมที่มีน้ําหนักมากยอมมีขนาดใหญกวาทับทิมที่มีน้ําหนักน#อย
ทับทิมที่มีคุณภาพดีต#องเป9นทับทิมที่เพียบพร#อมด#วยคุณสมบัติตามที่กลาวมาอยาง
ครบถ#ว น การเลือกทับ ทิม ที่เ หมาะสมไม ควรเลือ กทับ ทิมที่มีตํา หนิใด ๆ เช น สีซีด จาง น้ํา หนัก
น#อ ย ผิว หยาบ แข็งกระด#าง เป9 นรู มีคราบสกปรก และรัศมีหมนมัว แม#วาตําหนิเหลานั้ นถูกขจั ด
ออกไปแล# ว ก็ ต าม เพราะเชื่ อ กั น ว าตํ า หนิ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะนํ า พาความวิ บั ติ ม าสู ชี วิ ต ของตนเองและ
ครอบครัว ไมวาจะเป9นการประสบความทุกข+ยาก ความเจ็บปkวย ความสูญเสียญาติพี่น#องรวมไปถึง
ทรัพย+สิน ส วนตัว (BRP. 126-127; GP. 1.70.18-19) อยางไรก็ตาม สภาพการกําเนิดอาจทําให#
ทับทิมในแตละแหลงแตกตางกันได#ในเรื่องคุณลักษณะ คุณภาพ ตลอดจนปริมาณตําหนิที่มองเห็นได#
ด#วยตาเปลา ตัวอยางเชนในเรื่องสมบัติทางแสง ดังมีกลาวไว#ในตํารารัตนปรีกษาวา ทับทิมจาก
แหลงกําเนิดที่แตกตางกันยอมมีความเจิดจ#าของรัศมีไมเทากัน (BRP. 138; GP. 1.70.28) ซึ่ง
สอดคล#องกับใจความตอนหนึ่งในรัตนปรีกษาความวา “อัญมณีทั้งหลายมีคุณสมบัติมากน$อยตาม
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แหลงกําเนิด” (BRP. 126)65 ในทางกลับกัน คุณสมบัติของทับทิมยอมสามารถบงชี้แหลงกําเนิดหรือ
แหลงที่มาของทับทิมได#วามาจากเหมืองในที่ใด
นอกจากคุ ณสมบั ติ ภ ายนอกแล# ว แหล งกํ า เนิ ด ก็ เ ป9 น อี ก ข# อมู ล หนึ่ งที่ อ าจแนะให#
ผู#ตรวจสอบทราบได#ในเบื้องต# นว า พลอยที่ ได# มานั้น เป9 นทั บทิ มคุ ณภาพและเป9น ทับ ทิมแท# หรื อไม
เนื่องจากทับทิมที่พบในแตละแหลงกําเนิดมีคุณสมบัติไมเทากัน ทับทิมที่แม1น้ําราวณคงคามีคุณภาพ
งดงามเป9นพิเศษ และมีคามากที่สุด เนื่องจากมีสีแดงสด รัศมีแวววาวบริสุทธิ์ดุจแก#วผลึก เนื้อโปรงใส
และน้ําหนักมาก (BRP. 117, 121-122; GP. 1.70.9, 12-13) ทับทิมยังพบได#จากแหลงกําเนิดอื่น
ได#แก แคว#นอานธระและแคว# นตุมพระ ทับทิมที่แคว:นอานธระมีสี แดงเหมือนทับ ทิมทั่วไป สวน
ทับทิมที่แคว:นตุมพระมีคุณสมบัติด#านสีและรัศมีเหมือนทับทิมสผฏิกะที่แมน้ําราวณคงคา อยางไรก็ตาม
ทับทิมที่แคว#นอานธระและสผฏิกะมีคุณสมบัติเป9นรองทับทิมที่แมน้ําราวณคงคา เพราะเมื่อนํามา
ประเมินคาแล#ว ทับทิมที่แคว#นอานธระและแคว#นตุมพระมีราคาต่ํากวาทับทิมที่แมน้ําราวณคงคา
(BRP. 123-124; GP. 1.70.15-16) ทั้งนี้นาจะเป9นเพราะความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากตํานานการเกิด
ทับ ทิม ดังที่ก ล าวไว#ข#า งต#น ว าแมน้ํา ราวณคงคาเป9นแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป9นสถานที่ที่รองรับ
เลือดของพลาสูรซึ่งพระอาทิตย+ได#ปลอยให#ห กลงมา คนอิน เดีย จึงเชื่อกัน ว าความงามอัน น าตรึงตา
ตรึง ใจของทับ ทิม ที ่เ กิด ขึ ้น ณ แม น้ํา ราวณคงคานั้ น เป9น ผลมาจากพลั งแห งความศั กดิ์สิ ทธิ์ของ
สายน้ํา อีกทั้งเป9นผลของการที่ได#รับพลังจากแสงอาทิตย+
สวนทับทิมจากแหลงอื่นอีกห#าแหลง คือ เมืองกลศะ แคว:นตุมพระ เกาะสิงหล
แคว:นมุกตปาณียะ (หรือ มุกตมาลียะ) และแคว:นศรีปูรณกะ ล#วนเป9นทับทิมที่มีคุณภาพต่ําเพราะมี
ตําหนิเจือปนหรือมีลักษณะบกพรองบางอยาง แตตอมาผานการปรับปรุงคุณภาพให#มีลักษณะภายนอก
เหมื อนกั บทั บทิ มต# นแบบแทบทุ กประการ บางครั้ งอาจพบว าทั บทิ มบางชนิ ดที่ ทําเลี ยนแบบทั บทิ ม
ต# น แบบนั้ น กลั บ ทวี ค วามงดงามขึ้ น กว าเก า ฉะนั้ น จึ ง ต# อ งมี ก ารตรวจสอบทั บ ทิ ม อย างถี่ ถ# ว น
การตรวจสอบเพื่อแยกแยะลักษณะทับทิมคุณภาพดีกับทับทิมคุณภาพต่ํามีเกณฑ+การพิจารณาดังนี้ (BRP.
128-134; GP. 20-25)
1) สี ทับทิมที่ดีจะมีสีแดงเข#ม แตทับทิมที่ไมดีจะมีสีดํา (BRP. 132) หรือสีอยาง
ทองแดง (GP. 1.70.24) ทับทิมสีดําพบได#ที่เกาะลังกา ทับทิมสีอยางทองแดงพบได#ที่แคว#นตุมพระ
สวนที่มุกตปาณียะพบทับทิมสีเหมือนท#องฟOา
2) รัศมี ทับทิมที่ไมดีเมื่อผานการเช็ดถูแล#วจะหมดรัศมี เป9นลักษณะของทับทิมที่
เมืองศรีปูรณกะ
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แตครุฑปุราณะอัธยายะที่ 1.70.18 กลับระบุวา อัญมณีในแตละสถานที่มีคุณสมบัติเทากัน ซึ่ง
ไมนาเป9นไปได# เพราะข#อความในครุฑปุราณะอัธยายะที่ 1.70.28 ยืนยันวา คุณสมบัติเรื่องความเจิดจ#า
ของรัศมีขึ้นอยูกับแหลงกําเนิดทับทิม
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3) ความเรียบลื่นเปนมันวาว ทับทิมคุณภาพดีจะมีความวาวแบบแก#ว แตทับทิม
คุณภาพต่ําจะไมมีความวาวเลย หากต#องการทําให#ผิวทับทิมมีแสงเลื่อมวาวจะต#องนําทับทิมไปชโลม
น้ํามัน
4) ความโปร1งใส ทับทิมคุณภาพดีจะมีลักษณะโปรงใส แตทับทิมจากเมืองกลศะ
มีคุณภาพต่ําเพราะมีลักษณะทึบแสง โดยใจกลางของทับทิมดูเหมือนเต็มไปด#วยผงแกลบ ทําให#
ลําแสงใด ๆ ไมสามารถทะลุผานได#
5) น้ําหนัก น้ําหนักของทับทิมยอมแปรผันตามขนาด กลาวคือ ทับทิมที่มีขนาด
ใหญจะมีน้ําหนักมากกวาทับทิมที่มีขนาดเล็ก
ถ#าขนาดของทับทิมเทากันน้ําหนักทับทิมก็จะเทากัน
ตามไปด#วย
แตสําหรับทับทิมคุณภาพต่ําแล#ว
แม#จะมีขนาดเทาเทียมกับทับทิมคุณภาพดีจาก
แหลงกําเนิด ทวาน้ําหนักของทับทิมยอมน#อยกวา
3.3.5 การทดสอบ
นอกจากการสังเกตคุณสมบัติภายนอกแล#ว
ตํารารัตนปรีกษายังอธิบายถึงวิธีการ
ทดสอบคุณสมบัติของทับทิมแบบอื่น แบงตามวัตถุประสงค+ได#เป9นสองประการ ได#แก การทดสอบเพื่อ
พิสูจน+คุณภาพของทับทิม และการทดสอบเพื่อพิสูจน+ทับทิมแท# (BRP. 135-138; GP. 1.70.26-29)
1) การทดสอบเพื่อพิสูจนคุณภาพของทับทิม
วิธีพิสูจน+คุณภาพของทับทิมมีสองวิธี
ผู#ตรวจสอบสามารถเลือกทําตามวีธีใดวิธี
หนึ่งก็ได# วิธีแรกให#ใช#นิ้วสองนิ้วกดยอดทับทิม สวนวิธีที่สองให#นําทับทิมไปแชน้ําร#อน หาก
สังเกตเห็นสีดําเกิดขึ้นที่ด#านข#างทับทิมตามรอยนิ้วก็แสดงวาทับทิมเม็ดนั้นคุณภาพต่ํา
2) การทดสอบเพื่อพิสูจนทับทิมแท:
การสังเกตคุณสมบัติหลัก ได#แก สี คุณสมบัติทางแสง และน้ําหนัก อาจยังไมมี
เพี ย งเพี ย งพอที่ จ ะยื น ยั น ว าทั บ ทิ ม นั้ น เป9 น ทั บ ทิ ม แท# ห รื อ ไม ความแข็ ง เป9 น คุ ณ สมบั ติ ป ระจํา ตั ว
ของอัญมณีอีกประการหนึ่งที่ชวยแยกแยะทับทิมแท#ออกจากทับทิมเทียมได# ดังนั้น ผู#ตรวจสอบจึงควร
นําทับทิมไปทดสอบความแข็ง การทดสอบความแข็งนั้นมีสองวิธี วิธีหนึ่งใช#หินลับมีดเป9นเครื่องมือ
ทดสอบ ทวาไมมีรายละเอียดระบุไว# อีกวิธีหนึ่งทําโดยนําอัญมณีแตละชนิดมาขูดขีดกัน ซึ่งพบวามี
เพียงเพชรและทับทิมด#วยกันเองเทานั้นที่สามารถทํารอยขีดขวนได# สวนอัญมณีชนิดอื่นไมสามารถทํา
รอยขีดขวนบนทับทิมได#เลย ทับทิมจึงเป9นพลอยที่มีความแข็งเป9นอันดับสองรองจากเพชร ข#อมูลทาง
แรวิทยาระบุวา ความแข็งแกรงของทับทิมมีคาเทากับ 9 ตามมาตราวัดระดับความแข็งของโมส+ ที่
เป9 น เช นนี้ ก็เ พราะในเนื้ อทับ ทิ มมีส วนประกอบหลักทางเคมีคือธาตุ อะลู มิเ นีย มและธาตุ ออกซิ เ จน
โครงสร#างผลึกของทับทิมเป9นทรงหกเหลี่ยม ประกอบด#วยอะตอมของอะลูมิเนียมและอะตอมของ
ออกซิเจนซึ่งอยูชิดติดกันด#วยระยะหางระหวางอะตอมสั้นเพียง 0.4762 นาโนเมตร และเชื่อมตอกัน
ด#วยแรงดึงดูดระหวางอะตอมที่แข็งแกรงมากนั่นเอง66
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได#ในหัวข#อ ความแข็งของเพชร
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3.3.6 อานุภาพ
ตํารารัตนปรีกษาระบุไว#วา ทับทิมที่มีคุณสมบัติดีเลิศมีอานุภาพในการคุ#มครองชีวิต
ของผู#สวมใส สําหรับคนที่อาศัยอยูในทามกลางศัตรู ประพฤติตนนอกลูนอกทางเพราะประมาทใน
การดําเนินชีวิต ทับทิมสามารถปOองกันให#รอดพ#นจากภัยพิบัติได#ทุกประการ สําหรับคนเครงศาสนา
ทับทิมจะชวยขจัดปMดเปkาความชั่วร#ายและโรคภัยไข#เจ็บให#พ#นไปจากตัว
(BRP. 142-143; GP.
1.70.32-33)
3.3.7 ราคา
ตํารารัตนปรีกษาระบุวา หากเพชรและทับทิมมีคุณสมบัติดีเลิศเสมอกัน เพชร
น้ําหนัก 1 ตัณฑุละ จะมีราคาเทากับทับทิม 1 มาษกะ หรือกลาวอีกอยางคือ เพชรน้ําหนัก 0.05
มาษกะ ราคาเทากับทับทิมน้ําหนัก 1 มาษกะ67 เมื่อย#อนไปดูตารางราคาเพชรจะพบวา เพชรน้ําหนัก
1ตัณฑุละ ราคาเทากับ 200 รูปกะ จะเห็นได#วา ราคาเริ่มต#นของเพชรสูงกวาราคาเริ่มต#นของทับทิม
ฉะนั้น จึงกลาวได#วา ทับทิมมีราคาต่ํากวาเพชร แตราคาทับทิมอาจตกลงกวานี้ได#ถ#าทับทิมมี
คุณสมบัติที่ไมดีแฝงอยู (BRP. 144-145; GP. 1.70.34-35)
3.4 มรกต
มรกตในภาษาไทยเป9นคําทับศัพท+จากคําสันสกฤตวา marakata Warmington (1974:
382) สันนิษฐานวาคํานี้นาจะมาจากภาษากรีกวา smaragdos แต Biswas แย#งวาอันที่จริงแล#ว
smaragdos ในภาษากรีกนาจะมีที่มาจากคําวา marakata ในภาษาสันสกฤตมากกวา Biswas
อธิบายถึงที่มาของคําศัพท+โดยวิเคราะห+การประกอบรูปศัพท+ดังนี้คือ mara แผลงมาจาก maru ใน
ภาษาสันสกฤตซึ่งหมายถึง ภูเขา หรื อ ทะเลทราย สวน kata กร อนมาจาก saikata ซึ่ งหมายถึ ง
หาดทราย หรือชายฝMmงทะเล (Biswas, 1994: 146) ความหมายตามรูปศัพท+ของคําทั้งสองสะท#อนให#
เห็นแหลงกําเนิดของมรกต ซึ่งนาจะสัมพันธ+กับคําอธิบายเรื่องแหลงกําเนิดของมรกตในตํารารัตนปรีกษา
ที่ระบุวา เป9นพื้นที่ราบบริเวณเชิงเขาและอยูใกล#ชายฝMmงทะเล
3.4.1 การกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาอธิบายการกําเนิดมรกตด#วยตํานานการตอสู#ระหวางครุฑกับนาค
โดยอ# า งอิ ง เรื่ อ งราวความขั ด แย# ง ระหว างครุ ฑ กั บ นาคในเทพปกรณั ม ของอิ น เดี ย ตามตํา นาน
เทพปกรณั ม กล าวว า นางกั ท รู ผู# เ ป9 น แม ของนาคกั บ นางวิ น ตาผู# เ ป9 น แม ของครุ ฑ ท# า พนั น กั น
ด#ว ยการทายสีห างม#า อุจไฉห+ศรวัส (ucchaiḥśravas) ที่เกิดขึ้นในการกวนเกษียรสมุทร นางวินตาถูก
นางกัทรูใช#กลโกงเอาชนะได# จึงต#องตกเป9นทาสของนางกัทรูและเหลานาคตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว#
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เทียบจากมาตราชั่งของอินเดียโบราณวา 4 ตัณฑุละ เทากับ 1 คุญชะ และ 5 คุญชะ เทากับ 1 มาษกะ

66
ตั้งแตแรก ตอมานางวินตาได#เป9นอิสระเพราะครุฑผู#เป9นลูกไปชิงหม#อน้ําอมฤตจากเทวโลกมาให#นาค
ได#สําเร็จ เพื่อแลกกับการที่นาคปลดปลอยนางวินตาให#พ#นจากความเป9นทาส แตไมทันไรพระอินทร+ก็
แอบนําหม#อน้ําอมฤตกลับไป ทําให#นาคยิ่งทวีความโกรธแค#นที่มีตอครุฑ อยางไรก็ดี ครุฑเป9นฝkายที่มี
อํานาจเหนือนาคเสมอ เพราะกอนหน#านั้นครุฑได#รับพรจากพระอินทร+ให#สามารถจับนาคกินเป9 น
อาหารได#ด#วยข#อแลกเปลี่ยนที่พระอินทร+จะชิงหม#อน้ําอมฤตกลับคืนสูเทวโลกดังเดิม ความขัดแย#งและ
ความบาดหมางที่เกิดขึ้นทําให#ครุฑกับนาคเป9นศัตรูกันตั้งแตบัดนั้นมา68 ในตํารารัตนปรีกษามีฉาก
ที่ตัวละครสําคัญสองตน คือ พญานาคซึ่งมีชื่อวา วาสุกิ (vāsuki) หรือ ผณีนทระ (phaṇīndra)69 และ
พญาครุฑ (garuḍa) ตอสู#กัน ผู#แตงได#พรรณนาไว#วา พญานาคมีลําตัวที่ยาวและใหญมาก เมื่อเลื้อย
ผานท#องฟOาจะดูเหมือนวาท#องฟOาถูกแบงแยกออกเป9นสองฟาก นอกจากนี้ก็ยังมีหลายเศียรด#วย70 ซึ่ง
แสดงให#เห็นในตอนที่พญานาคเดินทางกลับเมืองบาดาล แสงจากอัญมณีบนเศียรพญานาคได#สะท#อน
เป9นเงาในน้ํามหาสมุทร เห็นเป9นเหมือนสะพานแยกขนาดมหึมา สวนครุฑนั้นก็เป9นพญานกที่มีพลัง
มหาศาล การกระพือปlกของพญาครุฑสามารถทําให#ทั่วทั้งผืนพิภพสั่นสะเทือน ฉะนั้น เมื่อครุฑตรง
เข#าไปโจมตีนาคก็แนนอนวานาคยอมสู#ไมได#
ในตํา รารัต นปรีก ษา เมื ่อ พลาสูร สิ้น ชีวิต ลง อวัย วะแต ละส วนได#ต กกระจาย
ตามที่ ต าง ๆ บรรดาทวยเทพ ยั ก ษ+ นั ก สิ ท ธ+ และนาค ต างพากั น แย งชิ ง อวั ย วะเหล านั้ น เพราะ
เป9 น เมล็ดพันธุ+แหงอัญมณี พญานาคสามารถชิงน้ําดีของพลาสูรมาได# แตขณะที่กําลังเดินทางกลับสู
เมืองบาดาล พญาครุฑได#เข#ามาจูโจมทําร#ายพญานาค พญานาคซึ่งเป9นฝkายเพลี่ยงพล้ําทําน้ําดีซึ่งเป9น
เมล็ดพันธุ+แหงอัญมณีที่อยูบนศีรษะหยดลงไปบนพื้นที่ราบลุมเชิงเขาใหญแหงหนึ่งที่อยูริมฝMmงมหาสมุทร
ระหวางที่น้ําดีหยดลงไปนั้น ครุฑโฉบเข#าไปอมน้ําดีบางสวนเก็บไว#ในปากได# แตก็พลั้งเผลอทําน้ําดี
ไหลออกมาทางรูจมูก น้ําดีจากรูจมูกของครุฑได#ไหลลงสูยอดเขาแหงนั้น (BRP. 146-151; GP.
1.71.1-6)
3.4.2 แหล1งกําเนิด
รัตนปรีกษาระบุวา แหลงกําเนิดมรกตตั้งอยู ณ บริเวณพื้นที่เชิงเขาใหญแหงหนึ่งซึ่ง
ปรากฏชื่อเฉพาะในรั ต นปรี กษาธยายะวา ภู เขามาณิ กยะ (māṇikya) ภูเ ขานี้ อยูริ มฝMm งมหาสมุ ทร
หางไกลจากดินแดนของพวกชนพื้นเมือง บริเวณดังกลาวมีต#นซอนกลิ่นเจริญเติบโตและอบอวลด#วย
กลิ่นกํายาน (BRP. 149-150; GP. 1.71.4-5) Biswas (1994: 147-149) กลาววา คําวา barbara
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ดูรายละเอียดใน Puranic Encyclopedia (Vettam Mani, 1998: 281-282)
ที่จริงแล#ว ‘ผณีนทระ’ เป9นชื่อหนึ่งของพญานาคเศษะ (śeṣa) ซึ่งเป9นพญานาคอีกตนหนึ่งที่
ปกครองเมืองบาดาลเชนเดียวกัน แตในบริบทของตํารารัตนปรีกษา ชื่อเรียกของพญานาคที่ดูเหมือน
จะหมายถึงพญานาคสองตนนั้น แท#จริงแล#วหมายถึงพญานาคตนเดียวกัน ในคัมภีร+สันสกฤตบางเลม
ก็มีลักษณะเชนนี้ คือกลาวรวมไปวาวาสุกิและเศษะคือพญานาคตนเดียวกัน (Coulter, 2000)
70
เศียรของเศษะมีคําอธิบายตางกันในแตละที่ บางตําราระบุวามีสามเศียร ในขณะที่บางตํารา
ระบุวามีพันเศียร (ibid.)
69

67
หรื อ varvara ที่ แ ปลว าชนพื้ น เมื อ งในรั ต นปรี ก ษาและรั ต นปรี ก ษาธยายะนั้ น น าจะหมายถึ ง
ชาวเอธิโอเปlย ซึ่งเป9นกลุมชนที่อาศัยอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แม#แหลง
มรกตในดิน แดนเอธิโ อเปlย จะเคยเป9น ที่รู#จัก ของคนโบราณ แต แหล งที่ตั้ง เหมือ งไม มีผู#ใ ดจํา ได#
นักประวัติศาสตร+คาดวาเหมืองมรกตแหงแรกของโลกนาจะเกิดขึ้นในสมัยของพระนางคลีโอพัตรา
โดยสั น นิ ษฐานจากการค# น พบโบราณวั ต ถุ ที่ เ ป9 น มรกตซึ่ ง พระนางคลี โ อพั ต ราได# พ ระราชทานแด
ราชอาคัน ตุกะ ที่มรกตนั้น มีการสลักรูป ของพระนางและข#อความว า “จากเหมืองคลีโ อพัต รา”
นักธรณีวิทยาทั้งชาวอียิปต+ ชาวอาหรับ และชาวโรมันได#พยายามหาแหลงที่ตั้งของเหมืองมรกตใน
ตํานานแตก็ไมพบ จนกระทั่งในปl ค.ศ. 1819 เฟรเดริก กายลีโอ (Frédéric Cailliaud) ได#ทําการ
สํารวจทางโบราณคดีเพื่อค#นหาแหลงมรกตในตํานาน ในที่สุดก็พบเหมืองคลีโอพัตราซึ่งตั้งอยูใกล#กับ
ทะเลแดง ประมาณกันวาเหมืองนี้มีอายุเกาแกที่สุดเทาที่กําหนดได#อยูในชวง 1650 ปlกอนคริสตกาล
เหมืองคลีโอพัตราแบงเป9น 2 กลุม กลุมแรกคือ Jebel Sikait ตั้งอยูในพื้นที่ทะเลทราย อีกกลุมหนึ่ง
คือ Jebel Sabara ตั้งอยูในที่ราบลุมบริเวณแนวเทือกเขาซึ่งเป9นพรมแดนกั้นชายฝMmงทะเลแดงทางทิศ
ตะวันตก คําเรียกชื่อเหมือง Jebel Sikait และ Jebel Sabara เป9นภาษาอาหรับ คําวา Jebel71
หมายถึง ภูเขาหรือแนวเทือกเขา สวน Sikait และ Sabara เทียบได#กับ saikata และ varvara ใน
ภาษาสั น สกฤตตามลํ า ดั บ คํ า ว า saikata หมายถึ งพื้ น ที่ ที่เ ป9 น ดิ น ทราย อาจเป9 น หาดทรายหรื อ
ทะเลทรายก็ได# ซึ่งจากความหมายของคําก็สอดคล#องกับความหมายของ Sikait ซึ่งแปลวาทะเลทราย
สวนคําวา varvara (หรือ barbara) ในคําวา varvarālaya นั้นก็มีความหมายตรงกับดินแดนของพวก
ชนพื้นเมืองซึ่งได#กลาวมาแล#ว เมื่อดูแผนที่ภูมิศาสตร+จะเห็นได#วา ทะเลแดงอยูทางตอนเหนือของ
มหาสมุทรอินเดีย ชายฝMmงทะเลแดงทางทิศตะวันตกติดกับประเทศอียิปต+และเอธิโอเปlย ประเทศ
อียิปต+อยูเลยไปทางทิศเหนือของเอธิโอเปlย Biswas ระบุวา เหมืองมรกต Jebel Sabara อยูหางจาก
เอธิ โ อเปl ย ออกไปทางทิ ศ เหนื อ เป9 น ระยะ 10 ไมล+ (ประมาณ 17 กิ โ ลเมตร) คํา อธิ บ ายใน
ตํา รารั ต นปรีกษาซึ่งอธิบายวา เหมืองมรกตเป9นพื้นที่เชิงเขาใกล#กับมหาสมุทรซึ่งอยูเลยไปจากดินแดน
ของชนพื้ นเมื อง หรืออีกนั ยหนึ่ งคื อ อยูหางออกไปทางทิศเหนือจากดิน แดนของชนพื้ นเมื องนั้ นจึ ง
สัมพันธ+สอดคล#องกับข#อมูลทางโบราณคดี ข#อมูลเรื่องแหลงกําเนิดที่กลาวมานี้จึงสะท#อนให#เห็นวา ใน
สมัยโบราณนั้นอินเดียนําเข#ามรกตจากตางประเทศ
3.4.3 คุณสมบัติ
ตํารารัตนปรีกษาทั้งสองฉบับกลาวถึงคุณสมบัติที่ดีของมรกตไว#วา จะต#องถึงพร#อม
ด#วยคุณสมบัติด#านสี แสงรัศมี รูปทรง และน้ําหนัก ในบรรดาคุณสมบัติทั้งปวงของมรกตนั้น สีและ
แสงรัศมีเป9นองค+ประกอบที่สําคัญที่สุด มรกตแท#ที่มาจากแหลงต#นกําเนิดมีสีตาง ๆ กันดังนี้ (BRP.
152; GP. 1.71.7)
1) สีเขียวอยางปลายปlกนกยูง
2) สีเขียวอยางขนออนที่คอนกแก#ว
71

คํานี้สวนมากใช#ในดินแดนแถบแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลาง
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

สีเขียวอยางหญ#าสด
สีเขียวอยางจอกแหน
สีเขียวอมเหลืองอยางดอกจามจุรีสีทอง
สีเขียวอมเหลืองอยางไฟที่หลังหิ่งห#อย
สีฟOาอมเขียวอยางดอกบัวขาบ
สีคล้ําอยางเหล็กดํา

นอกจากนี้ ตํารารัตนปรีกษายังกลาวตอไปวา มรกตชั้นเลิศมีคุณภาพสองระดับ
มรกตชั้นที่หนึ่งมีสีเขียวเข#มสม่ําเสมอกัน มีประกายรัศมีเจิดจ#าเมื่อต#องแสงอาทิตย+ เมื่อสองดูภายในจะ
เห็นประกายรัศมีสีเขียวเรืองรองเปรียบได#กับทุงหญ#าที่มีแสงจากสายฟOามากระทบ นอกจากนี้จะต#อง
มีรูปทรงดีและน้ําหนักมาก สวนมรกตชั้นที่สองเป9นมรกตที่มีคุณสมบัติรองลงมา โดยมีสีเขียวเข#ม
เรืองแสง ลักษณะเนื้อใสบริสุทธิ์ มีความหนาหรือความเหนียว และลื่นเป9นมัน มีคุณสมบัติด#อยกวา
มรกตชั้นแรกตรงที่มีประกายวาวน#อยกวา อันเนื่องมาจากสีของมรกตนั้นเข#มเกินไป (BRP. 157-162;
GP. 1.71.12-17)
การเกิด สี เ ขี ยวในมรกตอาจอธิ บ ายได# ด# วยตํ า นานการเกิ ด มรกตที่ กล าวมาแล# ว ว า
มรกตเกิดจากน้ําดีของพลาสูร โดยปกติน้ําดีมีสีเขียวหรือเขียวอมเหลือง ฉะนั้น สีมรกตทั้งแปดสีนี้จึง
ถือว าเป9น ผลมาจากน้ํา ดีที่ได#จ ากกายของพลาสูร ในทางอัญ มณี วิทยาระบุ วา มรกตเป9 นพลอยใน
ตระกูลแรเบริล (Beryl) มีชื่อเรียกทางเคมีวา เบริลเลียมอะลูมิเนียมซิลิเกต (Beryllium Aluminium
silicate, Be3Al2Si6O18) การเกิดสีเขียวในมรกตมีสาเหตุมาจากธาตุมลทินอยางใดอยางหนึ่งระหวาง
โครเมียม (Chromium) กับวานาเดียม (Vanadium) หรือธาตุทั้งสองอยางนี้เข#าไปอยูในโครงสร#าง
ผลึก ในทางอัญมณีวิทยาปMจจุบันกําหนดวาสีเขียวที่เป9นลักษณะของมรกตแท#จะต#องเป9นสีเขียวเข#ม
เทานั้น อยางไรก็ดี เราอาจพบมรกตชนิดที่มีสีออนกวามรกตชั้นเลิศตามมาตรฐานได# แตก็มีข#อควร
ทราบวา ถ#าพบอัญมณีใดที่มาจากแรเบริลเชนเดียวกันกับมรกตแตมีสีเขียวที่ออนกวามาก อัญมณี
ชนิดนั้นถือเป9นอัญมณีคนละชนิดกับมรกต เนื่องจากธาตุมลทินที่ทําให#เกิดสีคือธาตุเหล็ก ไมใชธาตุ
โครเมียมหรือวานาเดียมอยางที่ทําให#เกิดสีเขียวในมรกต
สวนมรกตที่ด#อยคุณภาพ คือ มรกตที่มีความบกพรองเนื่องจากปราศจากคุณสมบัติที่
พึงประสงค+ ความบกพรองของมรกตมาสองแบบ แบบแรกคือความไมสมบูรณ+ของลักษณะภายนอก
ลักษณะที่วานี้ได#แก สีไมสม่ําเสมอ เนื้อแข็งกระด#าง เปopอนน้ํามันดิน และมีรอยร#าวปรากฏที่ผิวมรกต
มีข#อสังเกตวาตํารารัตนปรีกษาทั้งสองฉบับอธิบายสาเหตุของรอยร#าวที่อาจเกิดขึ้นกับมรกตแตกตางกัน
รัตนปรีกษาระบุวาเกิดจากการที่มีหินและกรวดมากระทบ แตรัตนปรีกษาธยายะระบุวาเกิดขึ้นเพราะ
มีหินและกรวดแทรกอยู ความบกพรองแบบที่สองคือ การมีมลทินหรือสิ่งแปลกปลอมเจือปน เชน
หินแทรกในเนื้อ เป9นต#น (BRP. 163; GP. 1.71.18) อยางไรก็ตาม ในทางอัญมณีวิทยาระบุวา โดย
ธรรมชาติแล#วมรกตเป9นพลอยที่ไมคอยสะอาดเพราะมีมลทินภายในคอนข#างมาก มลทินที่พบมีทั้ง
ของแข็ ง ของเหลว และกš าซ ซึ่ งถ#ายิ่ งมีมากก็จะยิ่งทําให# มรกตมี ความโปรงใสลดลง มรกตที่ด#อย
คุณภาพนี้หากนําไปขายก็จะได#ราคาน#อยถึงน#อยมาก
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3.4.4 มรกตเทียม
ในการเลือกใช#มรกตนอกจากจะต#องตรวจสอบคุณสมบัติภายนอกเป9นอยางดีแล#ว ก็
ควรจะต#องหลีกเลี่ยงมรกตเทียมสามประเภท ได#แก แก#วภัลลาตะ (bhallāta)72 แก#วปุตริกา
(putrikā) และแก#วกระจก (kāca) มีข#อควรสังเกตดังนี้ (BRP. 165-167; GP. 1.71.20-22)
1) แก:วภัลลาตะ ตํารารัตนปรีกษาระบุวา แก#วภัลลาตะมีคุณสมบัติใกล#เคียงกับ
มรกตมากที่สุดเมื่อเทียบกับมรกตเทียมประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะสี รูปทรง รวมไปถึงคุณสมบัติทาง
แสง เชน ประกายวาวและรัศมีภายใน การทดสอบวาเป9นมรกตเทียมใช#วิธีการสังเกตสี รัตนปรีกษา
อธิ บ ายว าสี ข องแก# ว ภั ล ลาตะสามารถเปลี่ ย นแปรได# รั ต นปรี ก ษาธยายะขยายความว าสี ข อง
แก# ว ภัลลาตะจะเปลี่ยนไปเมื่อโดนลม
2) แก:วปุตริกา ทดสอบได#ด#วยการนําไปถูกับผ#าลินิน ผลก็คือรัศมีของแก#วปุตริกา
จะหมดไป จึงหมายความวา มรกตแท#เมื่อนําไปถูกับผ#าลินินแล#วรัศมีจะยังคงเจิดจรัสอยู
3) แก:วกระจก ทดสอบได#ด#วยการชั่งน้ําหนัก แก#วกระจกมีน้ําหนักเบากวามรกตแท#
3.4.5 อานุภาพ
ตํา รารัต นปรีก ษาระบุว า มรกตแท#มีอ านุภ าพในการรัก ษาโรค โดยสามารถ
ถอนพิษร#ายได#ทุกชนิดไมวาจะเป9นยาพิษหรืออสรพิษ แตสิ่งที่ตํารารัตนปรีกษาเน#นย้ําเป9นพิเศษก็คือ
การใช#ม รกตเยีย วยาอาการปkว ยที ่เ กิด จากการถูก พิษ งู ดัง มีคํา กล าวว า หากเวทมนตร+แ ละ
สมุน ไพรใด ๆ ก็ตามถอนพิษงูไมออกแล#ว มรกตสามารถชวยได# (BRP. 154-156; GP. 1.71.9-11)
ด#วยเหตุนี้คนอินเดียจึงเชื่อกันวามรกตเป9นอัญมณีที่มีพลังอํานาจศักดิ์สิทธิ์ การเชื่อมโยงความคิดเรื่อง
พลังอํานาจของมรกตน าจะมาจากพื้น ฐานความคิดที่วา พญานาคได#ครอบครองเชื้อกํา เนิด มรกต
อยูชั่วระยะหนึ่ง การครอบครองนั้นเป9นเหตุให#เชื้อกําเนิดมรกตได#ซึมซับพลังบางอยางจากพญานาค
นั่นเอง
3.4.6 เครื่องประดับ
ตํารารัตนปรีกษาระบุวา มรกตที่นําไปทําเป9นเครื่องประดับนั้นจะต#องผานการคัดเลือก
แล#ววามีคุณสมบัติดีเลิศ และจะต#องนําไปขึ้นตัวเรือนทองคํา เครื่องประดับมรกตเหมาะสมในการ
ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมที่เหมาะแกการสวมใสเครื่องประดับมรกตมีสี่พิธี ดังนี้
1) พิธีถวายโคและทองคําแกพราหมณ+ระหวางการสาธยายมนตร+ การสวดภาวนา
และการบูชาเทพเจ#าตามที่ระบุไว#ในรัตนปรีกษา แตรัตนปรีกษาธยายะระบุเสริมวาควรสวมขณะ
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แก#วภัลลาตะยังมีชื่อเรียกตาง ๆ กันอีก ได#แก ภัลลาตกะ (bhallātaka) (BRP. 167) และภัลลาตกี
(bhallātakī) (GP. 1.70.20)
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ถวายโคและทองคําในพิธีสนานะ (การชําระล#างรางกาย) และพิธีอาจมนะ (การจิบน้ําจากฝkามือ)73
ด#วย
2) พิธีแ ต งงาน พราหมณ+จ ะสวมเครื่อ งประดับ มรกตขณะทํา พิธีส วดบทสวด
พระเวทที่รวบรวมขึ้นมาสําหรับพิธีแตงงาน เรียกวา การสวดรักษามนตร+ เพื่อปMดเปkาเสนียดจัญไรให#
พ#นไปจากคูบาวสาว (Monier-Williams, 2005: )
3) พิธีบูชาคุรุ
4) พิธีบูชาบรรพบุรุษ
นอกจากนี้ เครื่องประดับมรกตยังเป9นสิริมงคลแกบุคคลหลายประเภท ตํารารัตนปรีกษา
แนะนํ า ว า เครื่ อ งประดั บ มรกตเป9 น เครื่ อ งรางของขลั ง ที่ ก ษั ต ริ ย+ ค วรสวมในขณะทํ า สงคราม
เครื่ อ งประดั บ มรกตจะช วยเสริ ม ความเจริ ญ รุ งเรื อ งในชี วิ ต ให# แ ก ผู# ส วมใส ดั ง มี คํ า กล าวว า ผู# ที่
ปรารถนาความเจริญรุงเรืองควรเลือกซื้อและเลือกสวมแตเครื่องประดับที่มีมรกตเป9นสวนประกอบ
เทานั้น นอกจากนี้ ผู#ที่เจ็บปkวยจากการได#รับเชื้อโรคหรือได#รับพิษหากสวมเครื่องประดับมรกตก็
สามารถรักษาอาการปkวยให#หายได#74 โดยสรุปแล#ว เครื่องประดับมรกตจะอํานวยความเจริญรุงเรือง
และสวัสดิภาพแกผู#สวม (BRP. 170-172; GP. 1.71.25-27)
3.4.7 ราคา
การประเมินราคาของมรกตแม#จะพิจารณาตามน้ําหนักก็จริง แตกอนที่จะประเมิน
ราคานั้นผู#ขายจะต#องตรวจสอบคุณสมบัติภายนอกเป9นลําดับแรก ซึ่งได#แก สี แสง รูปทรง และตําหนิ
มรกตที่มีคุณสมบัติดีพร#อม ปราศจากตําหนิใด ๆ จะมีราคาสูง หากมรกตมีตําหนิมากเทาไร ราคาก็
จะยิ่งต่ําลงมากเทานั้น ในตํารารัตนปรีกษาไมได#กําหนดมาตราเทียบราคาของมรกต แตได#กําหนด
เกณฑ+ การประเมิน ราคามรกตโดยพิจ ารณาเปรียบเทีย บกับ ทับทิ มวา หากนํา มรกตและทับ ทิมมา
เปรียบเทียบกันภายใต#เงื่อนไขของน้ําหนักเทากันแล#ว ถ#ามรกตและทับทิมนั้นมีคุณภาพดีเสมอกัน
มรกตจะมีราคาสูงกวาทับทิม แตถ#ามรกตและทับทิมนั้นด#อยคุณภาพเสมอกัน มรกตจะมีราคาต่ํากวา
ทับทิม (BRP. 173-174; GP. 1.71.28-29)
3.5 เศษะ
เศษะเป9 นอัญมณี ที่ปรากฏในรัตนปรีกษาเทานั้น ชื่ออัญ มณีวา “เศษะ” มาจากชื่อของ
พญานาคในวรรณคดีสันสกฤตที่มีพันเศียร เป9นราชาแหงนาค และเป9นเจ#าแหงเมืองบาดาล (MonierWilliams, 2005: 1088-1089) ในรัตนปรีกษามีคําอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับอัญมณีชนิดนี้ดังนี้
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สนานะและอาจมนะเป9นวิธีการชําระจิตใจให#บริสุทธิ์ ซึ่งผู#ประกอบพิธีกรรมจะต#องปฏิบัติกอน
การประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา
74
ให#เปรียบเทียบสรรพคุณของเครื่องประดับมรกตกับอานุภาพของมรกต ข#อ 3.4.5

71
3.5.1 การกําเนิดและแหล1งกําเนิด
เศษะเกิดจากน้ําดีและเสมหะของอสูรซึ่งตกลงไปในเหมืองมรกต แล#วกลายสภาพ
เป9นอัญมณีที่ไมมีสี ดังนั้น แหลงกําเนิดเศษะจึงเป9นแหลงเดียวกันกับมรกต (BRP. 175)
3.5.2 คุณสมบัติ
อั ญ มณี เ ศษะมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการเปลี่ ย นสี ในเวลากลางวั น จะมี สี ขาว และเวลา
กลางคื น จะเปลี่ ย นเป9 น สี เ ขี ย ว ลั ก ษณะเช นนี้ ทํ า ให# อั ญ มณี เ ศษะมี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย างว า หริ ห ระ
(harihara) การตั้งชื่อเศษะวาหริหระสะท#อนให#เห็นการนําสีของอัญมณีเศษะไปเปรียบเทียบกับสีกาย
ของพระหริ “พระวิษณุ” และพระหระ “พระศิว ะ” ในศาสนาฮิน ดู พระหริห ระมีค รึ่ง หนึ่งเป9น
พระวิษณุ สีกายเป9นสีเขียว อีกครึ่งหนึ่งเป9นพระศิวะ สีกายเป9นสีขาว (BRP. 176)
3.5.3 ตําหนิ
ตําหนิที่อาจพบได#ในเศษะมีลักษณะเชนเดียวกับตําหนิที่อาจพบได#ในมรกต กลาวคือ
สีไมสม่ําเสมอ เนื้อแข็งกระด#าง คราบน้ํามันดินแปดเปopอน รอยร#าวปรากฏที่ผิวอัญมณี และมลทิน
ภายใน ตําหนิเหลานี้ทําให#เศษะสูญเสียคุณสมบัติที่ดีไป ผู#รู#ไมควรนํามาสวมใส เพราะเชื่อกันวาอาจ
ทําให#ประสบโชคร#าย เชน อาจสูญเสียทรัพย+สมบัติได# (BRP. 178)
3.5.4 อานุภาพ
รัตนปรีกษาระบุวา เศษะมีคุณสมบัติเป9นยารักษาโรค โดยมีสรรพคุณในการขับน้ําดี
ละลายเสมหะ และชวยให#เจริญอาหาร มีข#อสังเกตวาคนอินเดียโบราณนําความคิดเรื่องกําเนิดของ
เศษะซึ่งเกิดจากน้ําดีและเสมหะของพลาสูรมาสัมพันธ+กับการกระตุ#นให#น้ําดีและเสมหะหลั่งออกมา
ในทางวิทยาศาสตร+น้ําดีและเสมหะเป9นเอนไซม+ที่ชวยยอยอาหาร เพราะเหตุนี้น้ําดีและเสมหะจึงชวย
ให#เจริญอาหาร
นอกจากนี้ เศษะยังมีอานุภาพในด#านโชคลาภ เป9นแก#วสารพัดนึกตามข#อความที่
กลาววา “...เป&นอัญมณีที่ให$ความสําเร็จในทุกสรรพสิ่ง...” รวมทั้งเป9นเครื่องรางของขลังที่ชวยปกปOอง
คุ#มครองภยันตรายจากอุทกภัย อัคคีภัย การสงคราม ตลอดจนปOองกันโรคภัยไข#เจ็บตาง ๆ โดยสรุปแล#ว
เศษะมีคุณสมบัติที่เน#นไปในด#านการรักษาโรคและปOองกันภยันตรายคล#าย ๆ กับมรกต (BRP. 176-177)
3.6 ไพลิน
ไพลินเป9นอัญมณีมีคาสีน้ําเงินเข#ม ภาษาอังกฤษเรียกวา Blue Sapphire สีน้ําเงินของไพลิน
มีลักษณะเหลือบกํามะหยี่ที่สวยงามเป9นเลิศ เดิมทีคนไทยเรียกอัญมณีชนิดนี้วา นิลกาฬ ตามคํากลอน
ตอนหนึ่งในตํารานพรัตน+ที่กลาววา “สีหมอกเมฆนิลกาฬ” ในประเทศไทยแหลงผลิตพลอยสีน้ําเงินที่
สําคัญอยูที่จังหวัดกาญจนบุรีและจันทบุรี แตในชวงหนึ่งมีการนําเข#าพลอยสีน้ําเงินจากจังหวัดไพลิน
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ในประเทศกั ม พู ช าในปริ ม าณมาก เนื่ อ งจากพลอยไพลิ น ที่ นี่ มี คุ ณ ภาพสู ง ตั้ ง แต นั้ น มาผู# ค นใน
แวดวงอัญมณีไทยจึงเรียกพลอยสีน้ําเงินในลักษณะเดียวกันนี้วา ไพลิน ตามชื่อของแหลงพลอยใน
ประเทศกัมพูชา คําวา นิลกาฬ จึงไมได#ใช#เป9นชื่อพลอยชนิดนี้อีกตอไป อีกคําหนึ่งที่ในสมัยกอนใช#
เรี ย กอั ญ มณี ไ พลิ น คื อ นิ ล ปรากฏในลิ ลิ ต ตํ า รานพรั ต น+ และมี อ ยู ในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ด#วย อยางไรก็ตาม ในปMจจุบันคนไทยไมใช#คําวา นิล เรียกอัญมณี
ไพลินแล#ว แตใช#หมายถึงอัญมณีที่มีสีดํา หรือ “นิลตะโก” ซึ่งมีชื่อเป9นภาษาอังกฤษวา Black Spinel
(โพยม อรัณยกานนท+, 2553: 33)
ไพลินในภาษาไทยตรงกับคําสันสกฤตวา indranīla เป9นคําสมาสระหวาง indra (พระอินทร+)
กับ nīla คําวา nīla ในความหมายที่ระบุถึงสีนั้น พจนานุกรมสันสกฤต-อังกฤษของ MonierWilliams (2005: 566) ระบุวาหมายถึง สีเข#ม โดยเฉพาะเป9นสีใดสีหนึ่งในสามสี คือ สีน้ําเงินเข#ม สี
เขียวเข#ม หรือสีดํา รวมไปถึงสีที่ได#จากต#นคราม สวนสํสกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธาน ของร#อยเอก หลวง
บวรบรรณรักษ+ (นิยม รักไทย) ระบุวา นีล หมายถึง สีคราม สีครามหมน หรือสีดํา และยังหมายถึงสีที่
ได#จากต#นครามด#วยเชนกัน (หลวงบวรบรรณรักษ+, 2552: 674) ความหมายตามรูปศัพท+ของ อินฺทฺรนีล
ปรากฏในศัพทกัลปทรุมะวา “สิ่งที่มีสีน้ําเงินเหมือนพระอินทร)”75 (Deva: 1: 211) ในคติอินเดีย พระ
อินทร+คือเทพเจ#าแหงฝน ความเชื่อดังกลาวมีที่มาจากวีรกรรมของพระอินทร+ในคัมภีร+ฤคเวท ซึ่งเลา
เรื่องราวการตอสู#ระหวางพระอินทร+ผู#เป9นจอมเทพแหงสรวงสวรรค+ กับ วฤตระ ผู#เป9นศัตรูของพระอินทร+
เรื่องราวมีวา วฤตระได#ขโมยวัวของมนุษย+ไป ตามตํานานนั้นวัวเป9นสัญลักษณ+ของฝน การกระทํา
ของวฤตระทําให#มนุษย+เดือดร#อนเพราะฝนไมตกลงมา พระอินทร+จึงยกกองทัพไปปราบวฤตระ ในที่สุด
ก็สามารถสังหารวฤตระได#ด#วยวัชระ เป9นผลให#ฝนตกลงมายังโลกมนุษย+ คืนความอุดมสมบูรณ+ให#แก
ผืนแผนดินอีกครั้ง ในการประกอบพิธีกรรมขอฝนของคนอินเดีย ผู#ประกอบพิธีจะต#องหันหน#าไปทาง
ทิศตะวันออกเพราะเป9นทิศที่ฝนจะตกลงมา เพื่อสวดอ#อนวอนให#พระอินทร+ซึ่งเป9นเทพเจ#าประจําทิศ
ตะวันออกนั้นดลบันดาลให#ฝนตก และเนื่องจากเมฆฝนมีสีนิล คือ สีน้ําเงินหรือน้ําเงินเข#มจนเกือบดํา
พระอินทร+ผู#เป9นเทพเจ#าแหงฝนจึงถูกกําหนดให#มีสีนิลเป9นสัญลักษณ+ประจําตัวตามสีของเมฆฝน (de
Visser, 1918: 31) ทั้งหมดนี้แสดงให#เห็นวา คําวา อินทฺรฺนีล ซึ่งเป9นคําเรียกไพลินในภาษาสันสกฤตมี
ความหมายสะท#อนความเชื่อเกี่ยวกับพระอินทร+ตามตํานานในคัมภีร+ฤคเวท
3.6.1 การกําเนิดและแหล1งกําเนิด
ตามตํานานกลาววา ดวงตาสองข#างของอสูรพละที่ตกลงไปในเกาะลังกาได#กอกําเนิด
เป9นไพลิน (BRP. 179; GP. 1.72.1 ) ข#อความที่กลาวมานี้แม#จะเป9นเพียงเทพนิยาย แตก็ได#สะท#อน
ข#อเท็จจริงเกี่ยวกับไพลินสองประเด็น คือ ประเด็นเกี่ยวกับสีและแหลงกําเนิด การที่กลาววาไพลินเกิด
จากดวงตาของอสูรแสดงให#เห็นถึงการเปรียบเทียบสีของดวงตากับสีของอัญมณี มีข#อสังเกตวาฉันท+
บทที่ 179 ในรัตนปรีกษาใช#คําเรียกสีของดวงตาอสูรวา นีล76 นอกจากจะหมายถึงสีที่มีความเข#มสามสี
75
76

indranīlaḥ, puṃ, (indravat nīlaḥ |)
ในรัตนปรีกษาธยายะใช#คํา kānta ผู#วิจัยแปลวา งาม

(ดู BRP. 179 และ GP. 1.72.1)
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ได# แ ก สี เ ขี ย วเข# ม สี น้ํา เงิ น เข# ม และสี ดํา แล# ว คํา ว า นี ล ยั ง หมายถึ ง ไพลิ น ได# อี ก ด# ว ย ผู# วิ จั ย มี
ความคิดเห็นวา ปราชญ+โบราณคงจะสังเกตเห็นลักษณะสีของไพลินวามีสีออกน้ําเงินเข#มหรือเข#มจน
เกือบเป9นดํา ถ#าจะนําไปเปรียบกับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งก็คงเปรียบได#กับดวงตา และมีแนวโน#มวา
นาจะเป9นสวนของลูกตาดําโดยเฉพาะ นอกจากสีแล#วก็ยังพูดถึงประกายที่เปลงออกมาจากดวงตา
ของพลาสูร ประกายนั้ นคือแสงที่ สะท# อนจากนัย น+ต าออกมาให# เห็ นเป9นลํ าแสงหรือรัศมี ดังที่คํา
ประพันธ+เปรีย บเปรยไว#วา “คล$ายดอกบัว บาน” การอธิบายวาลําแสงจากดวงตามีลักษณะคล#า ย
ดอกบัวบานนั้นมีนัยวา ลําแสงจากศูนย+กลางของดวงตาแผกระจายออกไปทุกทิศทาง ฉะนั้น เมื่อ
นํามาเป9นความเปรียบของไพลินก็ทําให#ผู#อานเข#าใจวา ไพลินเป9นอัญมณีที่งดงามมาก
ในเรื่องแหลงกําเนิด
ปราชญ+โบราณใช#กลวิธีการพรรณนาสภาพภูมิป ระเทศเพื่ อ
บอกสถานที่ โดยพรรณนาว าแหล งกํา เนิ ด ไพลิ น เป9 น ผืนแผนดินริมฝMmงมหาสมุทรที่กว#างใหญไพศาล
มีดงการะเกดขึ้นหนานแนน และที่นั่นมี ห ญิ งชาวสิ งหลเด็ ด ชอดอกลวลี77 (BRP. 179-180; GP.
1.72.1-2) จากการพรรณนาสภาพภูมิประเทศที่เป9นพื้นที่ริมฝMmงมหาสมุทรและการอ#างถึงหญิงผู#อาศัย
อยูในเกาะลังกา ก็ทําให#สันนิษฐานได#วา ไพลินมีแหลงกําเนิดในเกาะลังกา
3.6.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติโดดเดนของไพลินคือสี ตํารารัตนปรีกษาอธิบายลักษณะสีของไพลินจาก
แหลงกําเนิดโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ ดังนี้ (BRP. 181-182; GP. 1.72.3-4)
(1) ไพลินสีน้ําเงินอมมวงเปรียบกับดอกไม#สี่ชนิด ได#แก ดอกบัวขาบ ดอกอัญชัน
ดอกถั่ว และดอกเพกา (กลีบดอกชั้นนอก)
(2) ไพลินสีน้ําเงินเข#มเปรียบกับอวัยวะของสัตว+สามชนิด ได#แก ลําตัวแมลงภู ขน
คอนกยูง และขนคอนกกาเหวาในฤดูผสมพันธุ+
(3) ไพลินสีครามเปรียบกับวัตถุในธรรมชาติสองชนิด ได#แก น้ําทะเลยามคลื่นสงบ
และฟองน้ําคราม
(4) ไพลินสีนิลเปรียบกับสีประจําองค+เ ทพเจ#า รวมทั้งเสื้อผ#าและอาวุธ ของเทพ
เจ#า ได#แก ศอพระศิวะ ภูษาและดาบของพลราม
(5) ไพลินสีน้ําเงินอมเขียวเปรียบกับสีและรัศมีของเทพเจ#า ได#แก รางพระวิษณุ
และรัศมีพระกฤษณะ
ข#อความตอนหนึ่งในตํารารัตนปรีกษาระบุวา ไพลินสามารถแบงได#เป9นสามประเภท
เชนเดียวกับทับทิม นอกจากนี้ การตรวจสอบและการวิเคราะห+ไพลินก็ใช#วิธีการเดียวกับที่ทําในทับทิม
(BRP. 187-188; GP. 1.72.9-10) ข#อความดังกลาวสอดคล#องกับข#อเท็จจริงในทางอัญมณีวิทยาที่วา
ไพลิ น และทั บ ทิ ม เป9 น อั ญ มณี ที่ ม าจากแร คอรั น ดั ม เหมื อ นกั น คุ ณ สมบั ติ ส วนใหญ จึ ง เหมื อ นกั น
แตกตางกันเพียงสีเทานั้นเนื่องจากมีธาตุมลทินปะปนในโครงสร#างตางชนิดกัน โดยธาตุมลทินที่ทําให#
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เกิดสีน้ําเงินในไพลินก็คือ เหล็กและไทเทเนียม อยางไรก็ตาม รัตนปรีกษาได#ระบุคุณสมบัติพิเศษ
ประการหนึ่งที่ทําให#ไพลินแตกตางจากทับทิมก็คือ ไพลินมีคุณสมบัติทนความร#อนได#มากกวาทับทิม
(BRP. 189; GP. 1.72.11) ฉะนั้น การเผาทับทิมจึงเป9นวิธีทดสอบไพลินแท#ประการหนึ่งด#วย ตํารา
รัตนปรีกษาระบุเพิ่มเติมวา ปกติแล#วการเผาเป9นวิธีการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีอยางหนึ่ ง อั ญ มณี ที่
นํา ไปเผาแล# ว จะปราศจากตํา หนิ และมี สี สั น สดใสยิ่ งขึ้ น แต ก็ มี คํา เตื อ นว า การเผาอัญมณีเป9นสิ่ง
ที่ไ มควรทํา เพราะอาจทํา ให#อัญ มณีเ กิด ความเสีย หายได# และไพลิน ที่เ ผาไมดีนั้น จะให#โ ทษแก
ผู#ทํา ผู#ซื้อ และผู#ส วมอัญ มณีไพลิน (BRP. 190-191; GP. 1.72.12-13) ในกรณีนี้ผู#วิจัย เห็น ว า
การเผาอัญมณีอาจทําได#ถ#าอยูในความควบคุมของชางอัญมณีซึ่งเชี่ยวชาญด#านการเผาพลอย
ไพลิ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดี น อกจากจะต# อ งมี สี ต ามที่ กํ า หนดและทนความร# อ นได# แ ล# ว
จะต#องมีความสะอาดปราศจากตําหนิตาง ๆ ไพลินที่ไมดีคือไพลินที่แปดเปopอนด#วยดิน ก#อนกรวด
ก#อนหิน และหินปูนขาว มีเงาสะท#อนของสีเมฆหมอกแทรกอยูในเนื้อไพลิน หรือมีรูและรอยร#า ว
(BRP. 184; GP. 1.72.6) หากนํามาสวมใสก็จะเกิดโทษภัยนานัปการ
3.6.3 อานุภาพ
เนื่องจากไพลินมีคุณสมบัติสวนใหญเหมือนกับทับทิม อานุภาพของทับทิมจึงเป9น
อานุภาพของไพลินด#วย กลาวคือ ไพลินที่ดีเลิศยอมมีอานุภาพในการคุ#มครองชีวิตของผู#สวมใส หาก
อยูในทามกลางศัตรู หรือประพฤติตนนอกลูนอกทางเพราะประมาทในการดําเนินชีวิต ไพลินสามารถ
ปOองกันให#รอดพ#นจากภัยพิบัติได#ทุกประการ สําหรับคนเครงศาสนา ไพลินจะชวยขจัดปMดเปkาความ
ชั่วร#ายและโรคภัยไข#เจ็บให#พ#นไปจากตัว (BRP. 186; GP. 1.72.8)
3.6.4 ไพลินเทียม
อัญมณีทําเทียมไพลินมีหลายชนิด ตัวอยางเชน แก#วกระจก แก#วอุตปละ แก#วกรวีระ
แก#ว เจีย ระไน และแก#ว ไพฑูร ย+ วิธีก ารพิสูจ น+ทํา โดยการชั่ง น้ํา หนัก และการทดสอบความแข็ง
ซึ่งอัญมณีเทียมทั้งหมดนี้มีน้ําหนักและความแข็งน#อยกวาไพลินทั้งสิ้น อีกประการหนึ่งคือ หากพบอัญมณี
ที่มีสีทองแดงในเหมืองไพลิน อัญมณีชนิดนั้นเป9นอัญมณีทําเทียมไพลินซึ่งมีชื่อวา แก#วกรวีระ หรือ
แก#วอุตปละ (BRP. 192-194; GP. 1.72.14-16)
3.6.5 การปรับปรุงคุณภาพ
ตํารารัตนปรีกษาระบุถึงวิธีการปรับปรุงคุณภาพไพลินให#มีสีเข#มขึ้น โดยการนําไพลิน
ไปแชในน้ํานมร#อยครั้ง เมื่อทําเชนนี้แล#วไพลินจะมีน้ําเงินเข#มสม่ําเสมอทุกสวน (BRP. 196; GP.
1.72.18)
3.6.6 ราคา
ตํารารัตนปรีกษากําหนดพิกัดราคาไพลินไว#วา เมื่อเปรียบเทียบระหวางไพลินที่ดีเลิศ
กับทับทิมที่ดีเลิศแล#ว ไพลินน้ําหนัก 1 สุวรรณะ จะมีราคาเทากับทับทิมน้ําหนัก 1 มาษะ (BRP.
197; GP. 1.72.19) กลาวอีกอยางคือ ไพลินน้ําหนัก 16 มาษะ (หรือ มาษกะ) จะมีราคาเทากับ
ทับทิม 1 มาษะ แสดงวาราคาเริ่มต#นของไพลินต่ํากวาทับทิม ฉะนั้น ไพลินมีคาต่ํากวาทับทิม (BRP.
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197; GP. 1.72.19) อยางไรก็ตาม สําหรับไพลินบางเม็ดที่มีแสงรุ#งพราวอยูในตรงใจกลางเม็ด ผู#รู#
กลาววา ไพลินดังกลาวหาได#ยากในโลก และมีราคาสูงมาก (BRP. 195; GP. 1.72.17)
3.7 ไพฑูรย
ไพฑู ร ย+ เ ป9 น คํ า ทั บ ศั พท+ สั น สกฤตว า vaiḍūrya ตํ ารารั ต นปรี กษาทั้ งสองสะกดคํ า นี้ ต างกั น
รัตนปรีกษาสะกดวา vaiḍūrya แตรัตนปรีกษาธยายะสะกดวา vaidūrya พจนานุกรมสันสกฤตของ
Monier-Williams มี ทั้ ง คํ า vaiḍūrya และ vaidūrya ความหมายของคํ า แรกถ# า เป9 น คํ า นาม
นปุ ง สกลิ ง ค+ ห มายถึ ง แก# ว ตาแมว แต ถ# า เป9 น คํา นามปุ ล ลิ ง ค+ จ ะหมายถึ ง ชื่ อ ของภู เ ขาลู ก หนึ่ ง ใน
มหาภารตะ ส วนคํ า ว า vaidūrya เป9 น คํ า คุ ณ นามที่ มี ค วามหมายว า สิ่ ง ที่ นํ า มาจากเมื อ งวิ ทู ร ะ
นอกจากนี้ยังมีความหมายเป9นชื่ออัญมณีเหมือนกับ vaiḍūrya แตพจนานุกรมได#ระบุวา vaidūrya
เป9นรูปคําที่สะกดผิด (Monier-Williams, 2005: 1021-1022) ที่จริงแล#วคําเรียกไพฑูรย+ควรเป9น
vaiḍūrya เพราะเทีย บได# กับคํ า veḻuriya ในภาษาบาลี ที่แปลวา อัญมณีที่มีสีเ ขียวอย1า งใบไผ1 ซึ่ ง
เป9นคําตัทธิตของคําวา veḻu หมายถึง ต#นไผ Alfred Master ยืนยันวา vaiḍūrya เป9นรูปคําที่ถูกต#อง
และเป9นรูปคําที่เกาแกที่สุด ปรากฏครั้งแรกในอัทภุตพราหมณะ (Adbhuta Brāhmaṇa) และตรง
กับคํา veḻuriya ในภาษาบาลี
Master อธิบายเพิ่มเติมวา เดิมมีผู#แปล vaiḍūrya วา ลาพิสลาซูลี (Lapis Lazuli) หรือ
มณีสีคราม แตมัลลินาถ (Mallinātha) อรรถกถาจารย+ทานหนึ่งอธิบายวา vaiḍūrya ไมควรแปลวา
มณีสีคราม แตควรแปลวา พลอยเบริล เชนเดียวกับคําวา vaidūrya ที่ปรากฏในวรรณคดีสันสกฤต
บางเรื่อง เชน กุม ารสมภพของกาลิท าส และศิศุป าลวธะของมาฆะ ซึ่ง จากคํา บรรยายลัก ษณะ
สามารถสรุป ได#ว า อัญมณีดังกลาวคือแทงใสของเบริล มีข#อสังเกตวา ในพจนานุ กรมของ Apte
ปรากฏเฉพาะคํา vaidūrya เท านั้ น โดยมี ค วามหมายเป9 น คํา คุ ณ นาม แปลว า นํา มาจากเมื อ ง
วิทูร ะหรือเกิดในเมือ งวิทูระ และเป9นคํานามหมายถึงอัญมณีที่มีกําเนิดที่ภูเขาวิทูร ซึ่งก็คือ ไพฑูรย+
(Apte, 2003: 890)78 ในกรณีเชนนี้ Master ให#ความเห็นวา Apte นาจะยึดความหมายของคํา
ไพฑูรย ตามมติของมัลลินาถ (Master, 1944: 304-305)
นักวิชาการด#านภารตวิทยาแปลคําวา vaiḍūrya ไมเหมือนกัน Louis Finot แปลคํานี้วา
พลอยตาแมว (Cat’s Eye) ในขณะที่ Dutt และคณะแปลคํานี้วา มณีสีคราม สําหรับการแปล
ความหมายของ vaiḍūrya ที่ไมเหมือนกันนี้ Winder (1990: 28) ได#อ#างผลการศึกษาของ Jaques
Andre และ Jean Filliozat ซึ่งเปรียบเทียบความหมายของคําวา vaiḍūrya ในพจนานุกรมสมัย
คริสต+ศตวรรษที่ 19 และได#ข#อสรุปวา พจนานุกรมในชวงต#นคริสต+ศตวรรษที่ 19 ใช#คําแปลวา Lapis
Lazuli แตพจนานุกรมในชวงปลายคริสต+ศตวรรษที่ 19 ใช#คําแปลวา Cat’s Eye ด#า น A.K.Biswas
กลาววา ลักษณะของไพฑูรย+ที่ปรากฏในตํารารัตนปรีกษามีความสัมพันธ+กับแรรัตนชาติสองชนิดที่
มีธาตุเบริลเลียมเป9นสวนประกอบ คือ แรคริโซเบริล (Chrysoberyl) กับแรเบริล (Beryl) ซึ่งทําให#
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เกิดอัญมณีสีเขียวและอัญมณีสีน้ําเงินเหมือน ๆ กัน อยางไรก็ตาม แรทั้งสองชนิดนี้เป9นแรตางประเภท
กัน ผู#ตรวจสอบสามารถจําแนกความแตกตางได#ด#วยการนําแรทั้งสองชนิดไปทดสอบความแข็ง และ
วิเคราะห+สวนประกอบทางเคมี โดยแรคริโซเบริลมีคาความแข็งเทากับ 8.5 และมีเหล็กออกไซด+อยูใน
สวนประกอบทางเคมี ในขณะที่แรเบริลมีความแข็งน#อยกวา มีคาเทากับ 7.75 และมีไซโคลซิลิเกต
(cyclo-silicate) อยูในสวนประกอบทางเคมี
3.7.1 การกําเนิดและแหล1งกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาระบุวา ไพฑูรย+เกิดจากเสียงร#องของพลาสูร (BRP. 198; GP.
1.73.2) ตําราอัญมณีวิทยาของอินเดียบางฉบับนําความเชื่อเรื่องการกําเนิดของไพฑูรย+ไปเป9นที่มาของ
อานุภาพในทางอายุรเวทวา ไพฑูรย+มีสรรพคุณในการรักษาโรคเกี่ยวกับความบกพรองด#านการพูด
และความผิดปกติของเส#นเสียง (Johari, 1996: 12)
ในตํา รารัต นปรีก ษา คํ า ว า วิทูร ะ เป9น ชื่อ ภูเ ขาลูก หนึ ่ง ซึ่ง ระบุว ามีไ หล เขาสูง
และไมไกลมากจากภูเขาลูกนี้เป9นที่ตั้งของเหมืองพลอยไพฑูรย+ (BRP. 199; GP. 1.73.3) จากความหมาย
นี้เ องทํา ให#ตํา รารัต นปรีก ษาใช#คํา แทนความหมายของไพฑูร ย+ว า vaiḍūrya หรือ vaidūrya
รัตนปรีกษาระบุวา สถานที่ตั้งของเหมืองไพฑูรย+คือ ชายแดนที่อยูระหวางแคว#นโกงคะและวาลิกะ
สวนรัตนปรีกษาธยายะระบุวา เหมืองไพฑูรย+ตั้งอยูตรงชายแดนของแคว#นกามภูติกะ ผู#วิจัยเห็นวา
คําอธิบายของพุทธภัฏฏะเป9นไปได#มากที่สุด เนื่องจาก A.K.Biswas สามารถสืบหาที่ตั้งทางภูมิศาสตร+
ที่แท#จริงของบริเวณดังกลาวได# เขากลาววาชายแดนที่อยูระหวางแคว#นโกงคะและวาลิกะคือบริเวณ
ตําบลซาเล็ม (Salem) ในปMจจุบัน โกงคะเป9นอาณาจักรแหงหนึ่งซึ่งเป9นที่ตั้งของเหมืองเบริลที่เมือง
คอมบาโต (Coimbatore) ซึ่งปMจจุบันอยูในตําบลซาเล็ม79 ในสมัยกอนเป9นแหลงผลิตเบริลที่สงออกไป
ยังอาณาจักรโรมั น คําอี กคํา หนึ่งที่มีค วามหมายว าไพฑูร ย+คือ vālavāyaja ซึ ่ง ตามรูป ศัพ ท+
หมายถึง เกิด ที่ภูเ ขาวาลวายะ ชื่อภูเ ขาวาลวายะนี้ Biswas อ#างวา มีรูปคําคล#ายกับ วาลิกะ ใน
รัตนปรีกษา และเป9นชื่อภูเขาที่ปตัญชลิระบุในมหาภาษยะวา เป9นแหลงกําเนิดของไพฑูรย+ที่แท#จริง80
ไมใชภูเขาวิทูระ สําหรับชื่อ “กามภูติกะ” นั้นเป9นชื่อเฉพาะที่ผู#วิจัยไมสามารถอธิบายได# เนื่องจากไม
ปรากฏในพจนานุกรม และไมพบหลักฐานอื่นใดที่สามารถอธิบายความหมายของชื่อดังกลาว
3.7.2 คุณสมบัติ
ไพฑู ร ย+ เ ป9 น อั ญ มณี ที่ ไ ด# รั บ การยกย องว ามี คุ ณ ค าสู ง ส งไม แพ# อั ญ มณี ช นิ ด อื่ น ๆ
เนื่องจากมีความงามหลากหลายและมีคุณสมบัติดีเลิศ แม#แตเหมืองไพฑูรย+ก็ยังได#รับการยกยองวา
“เป&นประหนึ่งอาภรณ)ของสามโลก” (BRP. 201; GP. 1.73.4) คําอธิบายคุณสมบัติของไพฑูรย+ใน
ตํารารัตนปรีกษาทั้งสองฉบับมีความสอดคล#องกันทุกประการ คุณสมบัติที่โดดเดนของไพฑูรย+คือสี
79
80

อยูในรัฐทมิฬนาฑู ทางตอนใต#ของอินเดีย
พจนานุกรมของ Monier-Williams ให#ความหมายไว#สองอยาง คือ แก#วตาแมวและมณีสีคราม
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ตํารารัตนปรีกษาระบุวา ไพฑูรย+เป9นอัญมณีที่มีสีสันหลากหลายและมีประกายแวววาว แตสีที่งดงาม
เป9นพิเศษมีดังนี้คือ
1)
2)
3)
4)

สีน้ําเงินอยางขนคอนกยูง
สีเขียวใบไผ
สีน้ําเงินอยางปลายปlกนกตะขาบทุง
สีแดงเหมือนพลอยทับทิม (BRP. 198, 202-203; GP. 1.73.2, 6-7)

Biswas กลาววา จากคุณสมบัติของไพฑูรย+ที่กลาวมา ไพฑูรย+นาจะเป9นอัญมณีใน
ตระกูลแรเบริลมากที่สุด เพราะสีที่มีความสําคัญสามสี คือ สีน้ําเงิน สีเขียว และสีแดงนั้น เป9นลักษณะ
สีที่พบได#ในพลอยเบริล
เมื่อเอยถึงเบริล คนทั่วไปอาจนึกถึงเบริลสีเขียวซึ่งเป9นเบริลที่พบมาก สีเขียวในแรเบริล
เกิดจากการที่มีโครเมียมหรือวานาเดียมเป9นมลทินธาตุในเนื้อผลึก เบริลที่มีมลทินธาตุในปริมาณมาก
จะมีสีเขียวเข#ม กลายเป9นอัญมณีที่เรียกวา มรกต (emerald) แตถ#ามลทินธาตุเจือปนในปริมาณน#อย
อัญมณีที่เกิดขึ้นจะเรียกวาเบริลสีเขียว (green beryl) เบริลสีน้ําเงินจะให#สีน้ําเงินออนหรือน้ําเงินเข#ม
เมื่อสองกับแสงอาทิตย+สีน้ําเงินจะคอย ๆ จางลงเปลี่ยนเป9นสีเหลืองอมน้ําตาล สวนเบริลสีแดงนั้นเกิด
จากแรเบริลมีมลทินของธาตุแมงกานีสปะปนอยู จัดเป9นเบริลที่หาได#ยากที่สุดในโลก
นอกจากนี้ ไพฑูรย+ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีแสง “..เกิดขึ้นคล$ายกลุมประกายไฟ...
มีหลากสีงามนารัก คล$ายสีเมฆในฤดูฝน” (BRP. 200; GP. 1.73.5) Biswas กลาววาสัมพันธ+กับ
ปรากฏการณ+เหลือบแสงหรือที่เรียกวาตาแมว ปรากฏการณ+ดังกลาวพบในแรหลายชนิดเชน คริโซเบริล
เขี้ยวหนุมาน แตไมมีรายงานวาพบในแรเบริล (Biswas, 1996: 82-83) สวนความคิดเห็นที่กลาววา
ไพฑูรย+คือลาพิสลาซูลีนั้น Marianne Winder ได#อธิบายวาปรากฏในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดี
บาลีหลายเรื่อง ตัวอยางหนี่งพบในเรื่องราชนิฆัณฏ› (rājanighaṇṭu) บทที่ 13 คําประพันธ+ที่ 194
ซึ่งมีข#อความระบุวา สีขนคอของนกยูงเปรียบได#กับตาแมว อัญมณีที่มีสีเชนนั้นจึงได#ชื่อวา แก#วตาแมว
และมีการขยายความตอในคําประพันธ+ที่ 216 วา อัญมณีชนิดนี้หากเป9นของแท#จะมีสีดําหรือสีน้ําเงิน
เข#ม ปราศจากรอยดางสีขาว มีความเรียบลื่น บริสุทธิ์ มีประกายวาว ลักษณะคล#ายกับคอนกยูง
นอกจากนี้ Winder ยัง ได#อ#า งถึง ผลการวิจัย ความหมายของคํา ว า vaiḍūrya ในพจนานุก รม
ฉบั บ ต าง ๆ สมั ย คริ ส ต+ ศ ตวรรษที่ 19 ซึ่ ง ได# ก ล าวมาแล# ว ก อนหน# า นี้ ว า vaiḍūrya นิ ย มแปลว า
ลาพิสลาซูลีกันมากในชวงต#นคริสต+ศตวรรษที่ 19
ในความเห็นของผู#วิจัย หากยึดตํารารัตนปรีกษาเป9นหลักแล#ว ไพฑูรย+ที่กลาวถึงใน
รัต นปรีกษาน าจะเป9น คํา ที่คนอิน เดีย โบราณใช#เ รีย กอัญ มณีทั้งที่มาจากแร เบริล และแร คริโซเบริล
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โดยที่ในสมัยโบราณยังไมมีการแยกแยะความแตกตางระหวางแรทั้งสองชนิด81 สวนลาพิสลาซูลีนั้น
สามารถเชื่อมโยงได#เฉพาะกับสีน้ําเงินอยางขนคอนกยูง และสีน้ําเงินอยางปลายปlกนกตะขาบทุ ง ไม
ครอบคลุ ม สี เ ขี ย วใบไผ และสี แ ดงแบบทั บ ทิ ม และไม สอดคล# อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ เรื่องความแวววาว
เนื่องจากลาพิสลาซูลีเป9นอัญมณีทึบแสง82
3.7.3 ไพฑูรยเทียม
ตํารารัตนปรีกษาระบุวา ในการพิจารณาเลือกไพฑูรย+ควรหลีกเลี่ยงอัญมณีทําเทียม
อัญมณีบางชนิ ดมีนําไปปรั บปรุงให#มีคุณสมบัติใกล# เคียงกับไพฑู รย+ ด#วยการนําไปย#อมสีคว#น หรื อ
เจียระไนให#สะท#อนแสงได# จนมีลักษณะภายนอกเหมือนไพฑูรย+ทุกประการ อัญมณีที่วานี้ได#แก คิริกาจะ
ศิศุปาละ แก#วกระจก และแก#วเจียระไน แตก็มีข#อสังเกตหรือวิธีทดสอบบางอยางซึ่งผู#ตรวจสอบควร
จะพิจารณาเป9นพิเศษ ดังนี้
1) คิริกาจะ (girikāca) มีลักษณะทึบแสง แตกตางจากไพฑูรย+ซึ่งมีลักษณะ
โปรงใสถึงโปรงแสง
2) ศิศุปาละ (śiśupāla) มีน้ําหนักเบา ตางจากไพฑูรย+แท#ซึ่งมีน้ําหนักมาก
3) แก:วกระจก (kāca) รัตนปรีกษาระบุวา แก#วกระจกทําเทียมได#ด#วยการใช#
ครั่งย#อม สวนรัตนปรีกษาธยายะระบุวา แก#วกระจกสังเกตได#จากภาวะที่ไมสามารถทํารอยขูดขีดได#
ซึ่งแสดงให#เห็นวา ไพฑูรย+แท#มีเนื้อออนกวาแก#วกระจก
4) แก:วเจียระไนหรือหินเขี้ยวหนุมาน (sphaṭika) สังเกตได#จากลักษณะที่มีสีโชติ
ชวงเนื่องจากผานการเจียระไนมาแล#ว
สิ่ง สํ า คัญ อย างยิ่ง ที่ผู#ต รวจสอบควรตระหนัก ก็คือ อัญ มณีที่มีสีเ หมือ นกัน ไม ได#
เป9นอัญมณีชนิดเดียวกันเสมอไป ฉะนั้น ควรพิจารณาไพฑูรย+วาแตกตางจากอัญมณีชนิดอื่นในด#าน
ความแข็ง ความวาว และน้ําหนัก (BRP. 205, 206, 209; GP. 1.73.9-10, 12-13)
3.7.4 อานุภาพ
ไพฑูรย+มีอานุภาพทําให#ผู#สวมใสหรือผู#ที่เป9นเจ#าของมีทรัพย+สินมั่งคั่งและปราศจาก
โรคภัยไข#เจ็บ ในทางตรงกันข#าม ไพฑูรย+ที่มีตําหนิจะทําให#ผู#ครอบครองประสบภัยพิบัติ (BRP. 204;
GP. 1.73.8)
81

ศักดา ศิริพันธุ+ (2552: 87) กลาววา ความเข#าใจผิดวาคริโซเบริลและเบริลเป9นอัญมณีชนิดเดียวกัน
มีมาเป9นเวลานาน จนกระทั่งในชวงคริสต+ศตวรรษที่ 18 จึงได#มีการค#นพบวาแรคริโซเบริลเป9นแรที่มี
สวนประกอบตางจากแรเบริล
82
Marianne Winder สรุปไว#ในงานวิจัยของเธอวา vaiḍūrya ในวรรณคดีสันสกฤตคืออัญมณี
ประเภทเบริล แตในคัมภีร+พุทธศาสนาโดยเฉพาะพระไตรป•ฎก veḻuriya หมายถึง ลาพิสลาซูลี
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3.7.5 ราคา
ตํ า รารั ต นปรี กษาระบุ ถึ งราคาของไพฑู ร ย+ โ ดยเปรี ย บเที ย บกั บ ไพลิ น ว า สํ า หรั บ
ไพฑูรย+และไพลินที่มีคุณสมบัติดีเลิศเทากันนั้น ไพฑูรย+หนัก 2 ปละ มีราคาเทากับไพลิน 1 สุวรรณะ
แตเนื่องจาก 1 ปละ มีคาเทากับ 4 สุวรรณะ ฉะนั้นจึงอาจกลาวได#วา ไพฑูรย+หนัก 8 สุวรรณะ มี
ราคาเทากับไพลิน 1 สุวรรณะ (BRP. 208; GP. 1.73.11) จากการเปรียบเทียบราคาแสดงให#เห็นวา
ไพฑูรย+มีราคาต่ํากวาไพลิน เกณฑ+เกี่ยวกับมาตราราคาของไพฑูรย+แสดงไว#แล#วในภาคผนวก
3.7.6 การปรับปรุงคุณภาพ
ตํารารัตนปรีกษากลาวถึงการเจียระไนอัญมณีวา สามารถชวยเพิ่มมูลคาของอัญมณี
ได# หากอัญมณีนั้นไร#ตําหนิ เมื่อนําไปเจียระไนจะมีราคาสูงขึ้นหกเทาจากราคามาตรฐานที่คิดตาม
น้ําหนัก การนําไพฑูรย+ไปเข#าเรือนเครื่องประดับก็ชวยเพิ่มมูลคาของไพฑูรย+เชนกัน ราคาจะมากหรือ
น#อยขึ้นอยูกับฝlมือของชางเจียระไน (BRP. 210-211; GP. 1.73.14-15)
3.8 บุษราคัม
ในภาษาไทย บุษราคัม หมายถึงพลอยชนิดหนึ่งที่มีสีเหลือง ตรงกับคําสันสกฤตสามคําคือ
puṣpa puṣyarāga และ puṣparāga (Monier-Williams, 2005: 639-640) เดิ ม เข# า ใจกั น ว า
เป9น อั ญมณี ป ระเภทโทแพซ (topaz) แต ต อมานั กอั ญ มณี วิ ทยาได# ค#น พบว า บุ ษราคั มซึ่ งพบมากที่
จังหวัดจันทบุรีของไทยนั้น แท#จริงแล#วคือแซปไฟร+สีเหลือง (yellow sapphire) ซึ่งเป9นอัญมณีใน
ตระกูลเดียวกันกับทับทิมและไพลิน ปMจ จุบัน จึงมีการกํา หนดใหมว า บุษราคัมหมายถึงแซปไฟร+
สีเหลืองเทานั้น แม#กระนั้นคนทั่วไปก็ยังคงใช#คํา บุษราคัม เรียกพลอยสีเหลืองประเภทโทแพซและ
แซปไฟร+ปะปนกัน ในความเป9นจริงพลอยสีเหลืองหลายชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่งพลอยสีเหลืองประเภท
แซปไฟร+ โทแพซ เพทาย และพลอยเขี้ ยวหนุมานสีเหลืองมะนาวหรื อซิต ริน (Citrine) มีคุณสมบั ติ
ภายนอกคล#ายกันมากจนยากที่จะแยกแยะได#ด#วยตาเปลา ฉะนั้น พลอยสีเหลืองชนิดใดก็ตามจึงควร
ที่จะให#ผู#เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อพิสูจน+วาพลอยชนิดนั้น ๆ เป9นบุษราคัมแท#หรือไม
3.8.1 การกําเนิดและแหล1งกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาระบุวา บุษราคัมคืออัญมณีที่กําเนิดจากผิวหนังของพลาสูรซึ่งตกลง
บนเทือกเขาหิมาลัย สวนแหลงกําเนิดบุษราคัมนั้นไมได#ระบุไว# แตก็อนุมานได#วาแหลงกําเนิดของ
บุษราคัมอยูบริเวณเทือกเขาหิมาลัย (BRP. 216; GP. 1.74.1)
3.8.2 คุณสมบัติ
ตํารารัตนปรีกษาไมได#ระบุถึงการตรวจสอบบุษราคัม แตได#จําแนกอัญมณีตามลักษณะสี
ที่ปรากฏ บุษราคัมจะต#องมีสีเหลืองออนเทานั้น สําหรับอัญมณีสีอื่น ๆ ตํารารัตนปรีกษาระบุวาไมใช
บุษราคัม แตเป9นอัญมณีชนิดอื่นซึ่งมีชื่อเรียกตางออกไป อัญมณีสีเหลืองอมแดงเรียกวา โคเมทกะ หรือ

80
เการัณ ฑกะ อัญ มณีแ ดงผสมเหลือ ง หรือ สีส#ม เรีย กว า กาษายกะ อัญมณีสีใสอมฟOาเรียกวา
โสมลกะ หรือ โสมาลกะ อัญมณีสีแดงคือทับทิม และอัญมณีสีน้ําเงิน คือ ไพลิน (BRP. 217-219;
GP. 1.74.2-4) มีข#อสังเกตวาชื่อของอัญมณีแตละชนิดบงบอกสีด#วย ในที่นี้จะนําเสนอคําอธิบาย
เฉพาะอัญมณีสองชนิด คือ บุษราคัมและโสมาลกะ
1) ปุษฺยราค/ปุษฺปราค

(puṣyarāga/puṣparāga)

ในการกล าวถึ ง พลอยสี เ หลื อ ง วรรณคดี สั น สกฤตหลายเล มและตํา รา
รัตนปรีกษาสวนใหญใช#คําวา ปุษฺปราค สวนคําวา ปุษฺยราค นั้นพบในวรรณคดีสันสกฤตเป9นบางเลม
เทาที่สํารวจพบวาตํารารัตนปรีกษาที่เรียกพลอยสีเหลืองวา ปุษฺยราค มีเพียงตําราอรรถศาสตร+ของ
เกาฏิ ล ยะและรั ต นปรี ก ษาของพุ ท ธภั ฏ ฏะ ยิ่ ง ไปกว านั้ น พจนานุ ก รมโดยมากเลื อ กเก็ บ แต คํ า ว า
ปุษฺปราค ไมเก็บคําวา ปุษฺยราค ไว#เลย ทําให#ผู#วิจัยเกิดข#อสงสัยวา เหตุใดคําวา ปุษฺยราค จึงไมมีการ
บัญญัติศัพท+ไว#ในพจนานุกรมเหลานั้น ในความเป9นจริง ดินแดนในภูมิภาคเอเชียใต#อันประกอบด#วย
ประเทศอิ น เดี ย เหนื อ อิ น เดี ย ใต# และศรี ลั ง กา เป9 น ดิ น แดนที ่ อุ ด มสมบู ร ณ+ ด# ว ยทรั พ ยากร
ประเภทอัญมณี ฉะนั้น คําศัพท+เกี่ยวกับชื่ออัญมณีจะต#องมีอยูในคลังภาษาของแตละชนชาติอยูแล#ว
จริงอยูที่ภาษามาตรฐานของแต ละท#องที่มีความแตกต างกัน ในสมัย โบราณภาษามาตรฐานของ
อิน เดีย เหนือใช#ภ าษาสัน สกฤต อิน เดีย ใต#ใช#ภ าษาทมิฬ ส วนเกาะลังกาใช#ภ าษาสิงหล แต ด#ว ย
แวนแคว#นเหลานี้มีอาณาเขตติดตอกันทางทะเล จึงเป9นไปได#ที่ในสมัยโบราณผู#คนในแวนแคว#นเหลานี้
มีการติดตอสัมพันธ+กัน และเกิดคํายืมในภาษาขึ้น กรณีนี้มีตัวอยางให#เห็นในคําเรียกพลอยบุษราคัม
ภาษาทมิฬเรีย กพลอยบุษ ราคัม ว า ปุษฺป รากมฺ ส วนภาษาสิง หลเรีย กว า ปุษฺป ราค จะเห็น ได#ว า
คําทั้งสองมีลักษณะใกล#เคียงกับคําวา ปุษฺปราค ในภาษาสันสกฤต โดยเฉพาะภาษาสิงหลซึ่งใช#คําวา
ปุษฺปราค เหมือนกับภาษาสันสกฤต ความคล#ายคลึงกันของคําเรียกบุษราคัมในสามภาษาที่กลาวมาได#
สะท#อนให#เห็นวา คําวา ปุษฺปราค เป9นที่รู#จักในหมูผู#ใช#ภาษาอยางกว#างขวางกวาเมื่อเทียบกับคําวา
ปุษฺยราค
ปุษฺยราค เป9นคําสมาสระหวางคําวา ปุษฺย และ ราค โดยคําวา ปุษฺย สร#างจาก
ธาตุ ปุ ษฺ ซึ่ งหมายถึ ง เลี้ ย งดู งอกงาม เติ บโต เจริ ญ รุ งเรื อ ง คํา ว า ปุ ษฺ ย มี ห ลายความหมาย
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ความหมายที่สําคัญได#แก ดอกไม# และ ดาวปุษยะ83 เมื่อนําไปสมาสกับคําวา ราค ที่แปลวา สี แล#ว
สามารถแปลความหมายตามรูปศัพท+ได#สองอยางคือ 1) สีของดอกไม#”84 และ 2) “สีของดาวปุษยะ”
ในพจนานุกรมศัพทกัลปทรุมะตอนที่ 3 หน#า 207 มีข#อความตอนหนึ่งซึ่งผู#วิจัย
เห็นวานาจะเป9นคําอธิบายความหมายตามรูปศัพท+ของ ปุษฺปราค ความหมายที่ 2) เพราะคําอธิบาย
ศัพท+มีการอ#างคําประพันธ+ตอนหนึ่งจากมหากาวยะของกาลิทาสเรื่อง รฆุวงศ+ ประกอบคําอธิบาย ดังมี
ใจความวา “พระชายาของเขาให$กําเนิด ‘ปุษยะ’ ผู$เปรียบดั่งบุษราคัมที่มีแสงในบุษยมาส”85
ตอจากนั้นมีคําอธิบายซึ่งอ#างอิงมาจากอรรถกถาของมัลลินาถ (Mallinātha) มีใจความวา “บุษราคัม
คืออัญมณีชนิดหนึ่งที่มีแสง”86 จากข#อความที่กลาวมานี้จึงอาจสรุปได#วา เหตุผลหนึ่งที่มีการเรียกชื่อ
บุษราคัมวา ปุษฺยราค ก็คือ อัญมณีประเภทบุษราคัมมีสีเหลืองที่สองแสงเหมือนดาวปุษยะนั่นเอง
สวนคําวา ปุษปราค นั้นเป9นคําสมาสระหวางคําวา ปุษฺป ที่แปลวาดอกไม#
และ ราค ที่แปลวาสี โดยคําวา ปุษฺป สร#างจากธาตุ ปุษฺ ธาตุเดียวกันกับที่เป9นที่มาของคําวา ปุษฺย
ในพจนานุกรมมีคําสมาสวา ปุษฺปราค หมายถึงอัญมณีประเภทบุษราคัม ได#รับการแปลตามรูปศัพท+วา
“สีของดอกไม#” สอดคล#องกับในศัพทกัลปทรุมะที่แปลตามรูปศัพท+ไว#วา “สีของบุษราคัมคือสีอยาง
ดอกไม$”87 และในพจนานุกรมเลมเดียวกันนี้ได#อ#างคําประพันธ+ตอนหนึ่งจากวรรณคดีเรื่องยุกติกัลปตรุ
(Yuktikalpataru) โดยมีใจความตอนหนึ่งกลาววา “(บุษราคัม) มีความงดงาม มีสีเหมือน
‘ดอกศณะ’ ลักษณะใสบริสุทธิ์ ลื่นเป&นมัน”88 ซึ่ง “ดอกศณะ” (śaṇapuṣpa) ตามพจนานุกรม
หมายถึงดอกไม# 2 ชนิด คือ ดอกกัญชา หรือ ดอกปอเทือง แตแหลงข#อมูลวิชาการด#าน
โหราศาสตร+อัญมณีระบุวา บุษราคัมมีสีเหมือนสีดอกมัสตารดหรือสีดอกราชพฤกษ ไมวาดอกไม#ซึ่ง
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ดาวปุษยะเป9นดาวนักษัตรหรือ "ดาวฤกษ+" ลําดับที่ 8 ในหมูดาวนักษัตร 27 กลุม อยูในราศี
กรกฏ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานระบุวา ในกลุมดาวปุษยะมีดาวอยู 3 ดวง แตเครือขาย
สารสนเทศดาราศาสตร+สําหรับโรงเรียน (ม.ป.ป.: ออนไลน+) ให#ข#อมูลวา กลุมดาวปุษยะมีดาวเรียงกัน
อยู 6 ดวง เป9นรูปสมอ หรือเรียงกัน 5 ดวงเป9นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู แตตามแผนที่ตารางดาวล#านนา มี
4 ดวง เรียงกันอยูเป9นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งดาวฤกษ+ที่ใช#เป9นดาวอ#างอิงในแผนที่ดาวสากลของกลุมดา
วปุษยะ คือ ดาว Delta-Cancri ในกลุมดาวราศีกรกฏ (Cancer) เป9นดาวฤกษ+สีแดง มีขนาดใหญและ
มีตําแหนงปรากฏอยูบนเส#นสุริยะวิถีพอดี
84
ดูคําอธิบายตอในหัวข#อ ปุษฺปราค
85
ข#อความในศัพทกัลปทรุมะคือ “tasya prabhā nirjitapuṣparāgaṃ pauṣyāntimau
puṣyamasūta patnī ||” แตที่ถูกต#องตามต#นฉบับภาษาสันสกฤตเรื่องรฆุวงศ+คือ
tasya prabhānirjitapuṣparāgaṃ pauṣyāṃ tithau puṣyamasūta patnī |
tasminnapuṣyannudite samagrāṃ puṣṭiṃ janāḥ puṣya iva dvitīye || 32 ||
86
87
88

prabhayā nirjitaḥ puṣparāgo maṇiviśeṣo yena |
puṣpasyeva rāgo varṇo ’sya |
śaṇapuṣpasamaḥ kāntyā svacchabhāvastu cikkaṇaḥ |
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เป9นที่มาของคําเรียกสีของบุษราคัมจะเป9นดอกไม#ชนิดใด ดอกไม#ชนิดนั้นคือดอกไม#ที่มีสีเหลืองอยาง
แนนอน ศัพทกัลปทรุมะให#คําไวพจน+ของบุษราคัมไว#หลายคํา ความหมายตามรูปศัพท+ของคําแตละ
คํายังบงบอกถึงลักษณะสีของบุษราคัมด#วย คําที่วานี้ได#แก
ปNต (pīta) มีสีเหลืองอยางเนยเหลว
ปNตสผฏิก (pītasphaṭika) แก$วผลึกสีเหลือง
ปNตาศมนฺ (pītāśman) หินสีเหลือง
ปNตมณิ (pītamaṇi) อัญมณีสีเหลือง
ปNตรกฺต (pītarakta) มีสีเหลืองอมแดง (สีส$ม)
ปุษฺปราช (puṣparāja) นาจะมาจากรูปคําภาษาปรากฤตวา puṃṁsarāya
ความหมายของคําเหลานี้ทําให#ทราบวา อัญมณีบุษราคัมจะมีสีเหลืองหรือคอน
ไปทางสีส#ม สีเหลืองเป9นสีสัญลักษณ+ของพระพฤหัสบดี และเป9นสีประจําวันของผู#ที่เกิดวันพฤหัสบดี
บุษราคัมจึงเป9นอัญมณีมงคลสําหรับผู#ที่เกิดวันพฤหัสบดี เชื่อกันวาอํานาจของพระพฤหัสบดีที่แฝงอยู
ในบุ ษ ราคั มจะคุ# มครองรั ก ษาและเพิ่ มพลั งแก ผู# ส วมใส บุ ษราคั ม ชื่ อของบุ ษ ราคั มบางชื่ อสะท# อ น
ความหมายที่สัมพันธ+กับพระพฤหัสบดี ได#แก วาจสฺปติวลฺลภ (vācaspativallabha) เป&นที่รักของ
พระพฤหัสบดี คุรุรตฺน (gururatna) อัญมณีของ “คุรุเทพ”89 ภาษาฮินดีเรียกบุษราคัมวา ปุขราช
90
(pukharāj) ซึ่งนาจะเพี้ยนมาจากคําวา ปุษฺปราช (puṣparāja) มีความหมายตามรูปศัพท+วา “ราชา
แหงดอกไม$”
2) โสมลกะ/โสมาลกะ (somalaka/somālaka)
“โสมลกะ” คือชื่อเรียกของพลอยที่ปรากฏในรัตนปรีกษา สวนรัตนปรีกษาธยายะ
เรียกชื่อวา “โสมาลกะ” ในที่นี้ผู#วิจัยจะขอเลือกใช#คําวา “โสมาลกะ” ในการกลาวถึงพลอยชนิดนี้
เพราะเป9นคําที่มีความหมายในพจนานุกรมซึ่งระบุไว#วา “โสมาลก” คือพลอยโทแพซชนิดหนึ่ง จาก
การพิจารณาตามรูปศัพท+สามารถอธิบายได#วา somālaka เป9นคําตัทธิตที่มีเค#ามาจากศัพท+ soma อัน
หมายถึงสิ่งตางๆ ที่มีสีนวลตา ได#แก น้ําโสม พระจันทร+ ท#องฟOา อากาศ นอกจากนี้ โสม ยังเป9นชื่อ
ของต#นโสม (Sarcostema Viminalis หรือ Asclepias Acida) ต#นไม#มงคลชนิดหนึ่งที่มีดอกสีขาว
นวล แต เมื่ อ มาเป9 น ชื่ อ อั ญ มณี แ ล# ว จะหมายถึ ง พลอยที่ มี สี น้ํ า เงิ น ผสมสี ข าวและมี ค วามนุ มนวล
(ānīlaśuklaḥ susnigdho ; ānīlaśuklavarṇaḥ snigdhaḥ) หรือเรียกได#วาเป9น “พลอยสีฟOาออน”
ลักษณะของสีดังกลาวคล#ายกับอัญมณีประเภทโทแพซที่มีสีน้ําเงินออนหรือฟOาออน ที่มีชื่อเรียกวา
บลูไวต+ (Blue White)
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คุรุเทพ คือ พระพฤหัสบดีผู#เป9นครูของทวยเทพ
ในศัพทกัลปทรุมะกลาวไว#วา ปุษฺปราช มีความหมายเหมือนกับ ปุษฺปราค
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ด#ว ยเหตุที่ไมมี ตํา รารั ต นปรี กษาเล มใดให# ข#อมู ลเกี่ ยวกั บบุ ษราคัมมากไปกว า
คุณสมบัติเรื่องสี ผู#วิจัยจึงค#นคว#าในพจนานุกรมศัพทกัลปทรุมะ และได#พบข#อความตอนหนึ่งที่ยกมา
จากวรรณคดีเรื่อง ยุกติกัลปตรุ (Yuktikalpataru) ซึ่งให#ข#อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุษราคัม ดังนี้
śaṇapuṣpasamaḥ kāntyā svacchabhāvas tu cikkaṇaḥ |
putrado dhanadaḥ puṇyaḥ puṣparāgamaṇirdhṛtaḥ ||
daityadhātusamudbhūtaḥ puṣparāgamaṇir dvidhā |
padmarāgākare kaścid kaścit tārkṣyopalākare ||

บุษราคัมมีสีเหมือนดอกศณะ (ดอกกัญชาหรือดอกปอเทือง)
ลื่นเป&น มัน โปรงใสด$วยแสงรัศมี ผู$สวมบุษราคัมจะมีบุญ มี
ความมั่ ง คั่ ง และจะได$ บุ ต รชาย บุ ษ ราคั ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากธาตุ
ของพลาสูรมีแหลงกําเนิดสองแหลง คือ เหมืองทับทิมและ
เหมืองไพลิน (Deva, 1961: 3: 207)
จากข#อความข#างต#น ยุกติกัลปตรุกลาวถึงคุณสมบัติทั้งด#านสีและแสงรัศมีของ
บุษราคัมรวมถึงแหลงกําเนิด ในเรื่องคุณสมบัติระบุวาบุษราคัมมีสีเหลือง มีความโปรงใสและความ
แวววาว เมื่อนําไปเชื่อมโยงกับคําอธิบายในตํารารัตนปรีกษาแล#วก็อาจกลาวได#วา ข#อความข#างต#นนี้
น าจะเป9 น คํ า อธิ บ ายคุ ณ สมบั ติ ของบุ ษราคั มชนิ ด ที่ มี ชื่ อ ว า ปุ ษฺย ราค หรื อ ปุ ษฺ ป ราค ส วนในเรื่ อ ง
แหล งกํ า เนิ ด นั้ นบุ ษราคั มมี แหลงกํ าเนิ ดอยู ในเหมืองทับ ทิ มและเหมื องไพลิน ข# อเท็ จ จริงดั งกล าว
สามารถนําไปตีความคําอธิบายเรื่องสีของบุษราคัมในรัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะและรัตนปรีกษาใน
ครุฑปุราณะได#วา เหตุที่บุษราคัมบางชนิดมีสีอมแดงหรือสีอมน้ําเงินนั้นเป9นเพราะวา บุษราคัม
เป9นอัญมณีที่มีกําเนิดรวมกับทับทิมและไพลินนั่นเอง
ในสมัยโบราณผู#คนในโลกตะวันตกเรียกอัญมณีสีเหลืองทุกชนิดวาโทแพซ และ
ถือวาโทแพซจะต#องมีสีเหลืองเทานั้น แท#จริงแล#วอัญมณีสีเหลืองมีมากมายหลายชนิด เชน คอรันดัม
ที่มีสีเหลืองหรือบุษราคัมในทางอัญมณีวิทยาปMจจุบัน (Yellow Sapphire), ควอตซ+สีเหลืองหรือซิทริน
(Citrine) เป9 น ต# น ส วนคนในโลกตะวั น ออกเรี ย กอั ญ มณี สี เ หลื อ งทุ ก ชนิ ด ว าบุ ษ ราคั ม ทุ ก วั น นี้
บุษราคัมก็ยังคงเป9นคําที่ใช#เรียกอัญมณีสีเหลืองอยู แตในหลักอัญมณีวิทยาปMจจุบันจะถือวาพลอย
บุษราคัมคือพลอยประเภทคอรันดัมสีเหลือง ไมใชโทแพซสีเหลือง
การตรวจสอบบุษราคัมในตํารารัตนปรีกษาให#ความสําคัญแตเฉพาะเรื่องคุณสมบัติ
ด#านสี สวนยุกติกัลปตรุกลาวถึงคุณสมบัติด#านสีและแสง ซึ่งในทางอัญมณีวิทยาปMจจุบันยังไมสามารถ
ใช#เป9นเกณฑ+ตัดสินประเภทหรือชนิดของอัญมณีได#ตรงตามความเป9นจริง การตัดสินจะทําได#ก็ตอเมื่อ
มีการนําไปตรวจสอบด# ว ยวิ ธี ต าง ๆ เช น การทดสอบความแข็ง การหาคาความถวงจํา เพาะ จาก
คําอธิบายเกี่ยวกับบุษราคัมในรัตนปรีกษาและรัตนปรีกษาธยายะ และข#อความเกี่ยวกับบุษราคัมใน
ยุกติกัลปตรุทําให#ผู#วิจัยคิดวา อัญมณีประเภทบุษราคัมนั้นมีความเป9นไปได#ที่จะสัมพันธ+กับอัญมณีทั้ง
ประเภทโทแพซและคอรันดัม หากนําข#อมูลทางวิทยาศาสตร+ของแรทั้งสองชนิดมาเปรียบเทียบกันก็
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จะพบวา แรคอรันดัมและแรโทแพซมีคุณสมบัติด#านสีและแสงที่ใกล#เคียงกันมาก คอรันดัมมีสีตาง ๆ
ได#แก สีแดง สีน้ําเงิน สีเหลือง สีเขียว สีส#มอมชมพูหรือชมพูอมส#ม มีลักษณะโปรงใสถึงโปรงแสง
สวนโทแพซมีสีตาง ๆ ดังนี้คือ สีเหลือง สีชมพู สีน้ําเงิน สีเขียว และไมมีสี ลักษณะโปรงใสถึงโปรง
แสง (พจนานุกรมแรและอัญมณีฉบับราชบัณฑิตยสถาน: 37-38, 104) สารานุกรม The Wealth of
India ได#ให#ข#อมูลเพิ่มเติมวา ผลึกโทแพซที่สมบูรณ+โดยปกติจะไร#สีและใสบริสุทธิ์ แตถ#ามีการปรากฏ
ของธาตุรองรอยซึ่งเป9นเม็ดสีตาง ๆ แล#ว โทแพซก็อาจมีสีตาง ๆ คือมีสีขาว สีเหลืองออนไปจนถึง
เหลืองเข#ม สีเทา สีอมเขียว สีอมน้ําเงินหรือแม#กระทั่งสีอมแดง (Council of Scientific &
Industrial Research, 1973: 259) ในทางอัญมณีวิทยากลาววา โทแพซชนิดที่มีสีเหลืองพบได$หลาย
แบบ ตั้งแตสีเหลืองออนจางอันบริสุทธิ์ ไปจนกระทั่งถึงสีเหลืองเข$มอมน้ําตาล และอาจมีสีแดงปน
นิด ๆ โทแพซสีเหลืองดูเหมือนวาจะเป&นเพียงชนิดเดียวเทานั้นที่นักเลนเพชรพลอยรู$จักกันทั่วไปวา
เป& น โทแพซ (บรรจง เที ย นทอง, 2550: ออนไลน+ ) เมื่ อ ประมวลข# อ มู ล วิ ท ยาศาสตร+ ทั้ ง หมดมา
เปรี ย บเที ย บกั บ ตํ า รารั ต นปรี ก ษาแล# ว สามารถวิ เ คราะห+ ไ ด# ว า บุ ษ ราคั ม ในตํ า รารั ต นปรี ก ษามี
ความสัมพันธ+กับอัญมณีประเภทโทแพซมากที่สุด โดยบุษราคัมที่แท#จริงคือพลอยประเภทที่มีสีเหลือง
ในแบบตาง ๆ รวมทั้งพลอยสีฟOาออนซึ่งผู#วิจัยได#กลาวไว#ในคําอธิบายเรื่องพลอยโสมาลกะวาสัมพันธ+
กับโทแพซสีฟOา91
3.8.3 อานุภาพ
ตํ า รารั ต นปรี ก ษาระบุ ว า บุ ษ ราคั มมี มูล คาเท ากั บ ไพฑู ร ย+ ฉะนั้ น ในการซื้ อขาย
บุษราคัมใช# มาตรฐานการประเมิ นราคาเดี ยวกับ มาตรฐานของไพฑูร ย+ ส วนคุ ณคาของบุ ษราคั มก็
เชนเดียวกับไพฑูรย+ คือ เหมาะสําหรับหญิงที่กําลังจะมีบุตร โดยเชื่อกันวาหญิงที่สวมเครื่องประดับทํา
ด#วยบุษราคัมจะได#ลูกชาย (BRP. 220; GP. 1.74.5)
3.9 กรรเกตนะ
กรรเกตนะ (karketana) เป9นชื่อของอัญมณีชนิดหนึ่ง ในพจนานุกรมสันสกฤต-อังกฤษ ของ
Monier-Williams ระบุวา ศัพท+ที่หมายถึงกรรเกตนะมีสามคํา คือ karkeṇata karketana และ
karketila (Monier-Williams, 2005: 256) คํา karketana ปรากฏในวรรณคดี สั น สกฤต
เรื่ อง มฤจฉกฏิกา (Mṛcchakaṭikā) องก+ที่ 4 โดยมีคําภาษาปรากฤตวา kakketaraa ซึ่ง Kale เทียบ
มีความหมายเหมือนกับ karketana จรกสํหิตา
กับคําภาษาสันสกฤตวา karketaraka
(Carakasaṁhitā) ซึ่งเป9นตําราการแพทย+ของอินเดียโบราณเลมหนึ่งที่มีชื่อเสียง มีคําวา karkeṇata
ซึ่งใกล#เคียงกับคําวา karketana หมายถึงหินเขี้ยวหนุมานชนิดหนึ่ง Berthold Laufer นัก
มานุษยวิทยาและผู#เชี่ยวชาญภาษาเอเชียตะวันออกชาวเยอรมัน ได#พยายามศึกษาที่มาของชื่อพลอย
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นั กวิ ทยาศาสตร+ กล าวว า สมั ย กอนโทแพซสี ฟOา ตามธรรมชาติ มีอยู เป9 น จํ า นวนมาก แตใน
ปMจจุบันหาได#ยาก โทแพซสีฟOาที่พบมักเกิดจากการฉายรังสีในโทแพซสีเหลือง
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กรรเกตนะ โดยอาศัยหลักนิรุกติศาสตร+ เขากลาววาในพระคัมภีร+ไบเบิลฉบับแปลภาษาอาร+เมเนีย92 มี
คําวา karkehan หมายถึงพลอยชนิดหนึ่งที่มีสีแดง Patkanov ผู#แปลตําราการเจียระไนเพชรพลอย
ภาษาอาร+เมเนียในคริสตศตวรรษที่ 17 ระบุวา karkehan มีความหมายเหมือนกับ seilan อันเป9นชื่อ
เรียกเกาะลังกา (Ceylon) โดยเหตุที่เกาะลังกาเป9นแหลงของเพทาย Patkanov จึงเสนอวา
karkehan เป9นเพทายชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกวา ไฮยาซินท+ (Hyacinth) แต Clément-Mullet เสนอวา
นาจะเป9นพลอยสีมวงดอกตะแบก (Amethyst) สวน Laufer กลาววา karkehan ในภาษาอาร+เมเนีย
ไมนาจะมีที่มาจากภาษาเซมิติกหรือภาษากรีก แตสันนิษฐานวามาจาก *karkaծan ในภาษาปาร+เธียน
(Parthian)93
3.9.1 การกําเนิดและแหล1งกําเนิด
รัตนปรีกษาระบุวา กรรเกตนะเกิดจากเล็บของพลาสูร ซึ่งลมพัดพาไปตกกระจาย
ตามที่ตาง ๆ ในดินแดนยวนะ ในขณะที่รัตนปรีกษาธยายะระบุวา กรรเกตนะเกิดในสระบัว (BRP. 221 ;
GP. 1.75.1)
ในการวิเคราะห+ที่มาของคําวา karketana ในภาษาสันสกฤต Laufer ได#ยกข#อความ
ที่วาด#วยการกําเนิดของกรรเกตนะในฉันท+บทที่ 221 ของรัตนปรีกษาขึ้นมาเพื่ออธิบายวา karketana
เป9นภาษาสันสกฤตที่ยืมมาจากภาษาอื่น โดยจะเห็นวาในตัวบทมีการอ#างถึงดินแดนของพวก “ชวนะ”
หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “ยวนะ” ในฐานะที่เป9นแหลงกําเนิดอัญมณี Laufer กลาววา ยวนะในที่นี้หมายถึง
ชาวกรีก หรือชาวตางชาติหลายจําพวก94 แตไมวาดินแดนของพวกยวนะจะอยูที่ใดก็ตาม อยางน#อย
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ภาษาอาร+เมเนีย (Armenian) อยูในตระกูลภาษาอินโดยุโรเปlยน (Indo-Europian)
เชนเดียวกับภาษาสันสกฤต ได#รับอิทธิพลของภาษาตางประเทศจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษา
ปาร+เธียน (Parthian) รองลงมาคือภาษากรีก ละติน เปอร+เซีย ฯลฯ รวมไปถึงภาษากลุมเซมิติก
(Semitic Languages) อยางภาษาอาหรับ ภาษาตุรกี เป9นต#น (Hopkins, 2008: Online)
93
ภาษาปาร+เธียนเป9นหนึ่งในภาษาราชการของจักรวรรดิอัรซาสิด (Arsacid Empire) หรือ
จักรวรรดิปาร+เธียน (Parthian Empire) ซึ่งปกครองโดยราชวงศ+อัรซาสิดในชวง 247 ปlกอนคริสตกาล
จนถึงคริสตศักราช 224 ภาษาปาร+เธียนจัดเป9นภาษาอิหรานยุคกลาง (Middle Iranian Language)
เดิมใช#เฉพาะในดินแดนแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรเปอร+เซีย ตอมาได#มีการใช#แพรหลายใน
ดินแดนตาง ๆ เชน เมโสโปเตเมีย อิหราน อาร+เมเนีย รวมถึงประเทศแถบเอเชียกลาง ซึ่งเป9นดินแดนที่
จักรวรรดิอัรซาสิดแผขยายอํานาจเข#าไป (Hopkins, ibid.)
94
ในพจนานุกรมสันสกฤตของ Monier-Williams หน#า 848 คําวา ยวนะ มีความหมายกว#างมาก ถ#า
ใช#เป9นคํานามพหูพจน+ หมายถึง ชาวไอโอเนียน หรือชาวกรีกที่เป9นโหร ถ#าใช#เป9นคํานามเอกพจน+
หมายถึงชาวตางชาติหลายจําพวก ระยะแรกหมายถึงชาวกรีก ในสมัยตอมาหมายถึงชาวมุสลิม ชาวยุโรป
ชาวต างชาติ เ ชื้ อ ชาติ ใ ด ๆ ก็ ต าม บางครั้ ง ก็ ห มายถึ ง ชนพื้ น เมื อ ง ส วนดิ น แดนของพวกยวนะ
(yavanadeśa) หมายถึงดินแดนของชาวกรีก บางครั้งใช#หมายถึงดินแดนไอโอเนีย (ชายฝMmงตะวันออก
ของทะเลเมดิเตอร+เรเนียนด#านเอเชียไมเนอร+) กรีซ แบกเตรีย และคาบสมุทรอาหรับ
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ข#อความเชนนี้ก็สะท#อนให#เห็นวา กรรเกตนะไมใชคําดั้งเดิมในภาษาสันสกฤตแนนอน นอกจากนี้
Laufer ยังอ#างถึงรองรอยของคําวากรรเกตนะในตําราจรกสํหิตาด#วย แม#จะยังสรุปแนชัดไมได#วาตํารา
จรกสํหิตาแตงขึ้นในชวงเวลาใด แตถ#ายึดตามประเพณีของพุทธศาสนาแล#ว ก็เชื่อกันวาแตงในสมัย
พระเจ#ากนิษกะแหงราชวงศ+กุษาณะ มีข#อสันนิษฐานวาพระเจ#ากนิษกะนาจะมีพระชนม+ชีพอยูในยุค
สมัยของราชวงศ+อัรซาสิด ฉะนั้น คํา karketana จึงนาจะเป9นที่รู#จักแล#วในยุคสมัย ดังกลาว ครั้ น
ตอมาในชวงคริสต+ศตวรรษที่ 8 มีการแปลจรกสํหิตาเป9 นภาษาเปอร+เซียและภาษาอาหรับ ทําให#คํา
karketana ถู ก ยื ม ไปใช# ใ นภาษาอื่ น ๆ ด# ว ย จากเหตุ ผ ลทั้ ง หมดที่ ก ล าวมา Laufer จึ ง สรุ ป ว า
karketana ในภาษาสันสกฤตเป9นคําที่ยืมมาจากภาษาอิหราน (Laufer, 1922: 43-46)
3.9.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติเดนของอัญมณีกรรเกตนะเน#นที่สีและแสงรัศมีเป9นสําคัญ ตํารารัตนปรีกษา
ระบุวา กรรเกตนะมีสามสีที่พ#องกัน ได#แก สีแดง สีเหลือง และสีแดงอมเหลือง สวนประกายรัศมีจะมี
สีเหลืองจ#าเจือสีทองแดงออน สวนที่ตางกันก็คือ รัตนปรีกษาระบุวา กรรเกตนะสีน้ําเงินเป9นอัญมณีมี
คา มีราคาเทากับทองคํา แตรัตนปรีกษาธยายะระบุวา กรรเกตนะสีน้ําเงินหรือสีขาวขุนเป9นอัญมณี
ที่มีโทษ การอธิบายลักษณะสีและแสงของกรรเกตนะในตํารารัตนปรีกษานั้นได#เปรียบเทียบกับวัตถุใน
ธรรมชาติและสิ่งที่ให#แสงสวาง คําเรียกสีของกรรเกตนะมีลักษณะการเปรียบเทียบดังนี้คือ สีแดง
เปรียบกับเลือด สีเหลืองเปรียบกับทองคํา (BRP.) และพระจันทร+ (GP.) สีแดงอมเหลืองเปรียบกับ
น้ําผึ้ง สวนประกายรัศมีเปรียบเทียบกับเปลวไฟ และแสงของพระอาทิตย+แรกขึ้นในวันที่ท#องฟOาปลอด
โปรงไร#หมอกเมฆบดบัง (BRP. 222 ; GP. 1.75.2)
รูปทรง ดังนี้

สวนกรรเกตนะที่ดีเลิศนั้นจะต#องมีคุณสมบัติด#านสี แสง ความสะอาด น้ําหนัก และ

1) สี ถ#าเป9นกรรเกตนะสีแดงเนื้อสีจะต#องแดงสม่ําเสมอ ถ#าเป9นสีน้ําเงินต#องเป9นสี
น้ําเงินเข#ม แตถ#าเป9นสีเหลืองก็จะต#องเป9นเหลืองที่มันวาวด#วย
2) แสง กรรเกตนะควรมีประกายวาวคล#ายแสงพระอาทิตย+แรกขึ้น
3) ความสะอาด หมายถึง การปราศจากตําหนิภายนอก เชน รอยร#าวและรอยบิ่น
4) น้ําหนัก กรรเกตนะที่ดีควรมีน้ําหนักมาก แตไมมีการกําหนดน้ําหนักชัดเจน
5) รูปทรง รูปทรงของกรรเกตนะควรมีลักษณะคล#ายผลพุทรา (BRP. 223, 229;
GP. 1.75.3, 1.75.7)
3.9.3 การตรวจสอบกรรเกตนะเทียม
ผู#ตรวจสอบควรหลีกเลี่ยงกรรเกตนะบางชนิดซึ่งมีรูปทรงเหมือนกรรเกตนะ สีน้ําเงิน
เจือสีแดงออน มีมลทิน เนื้อหยาบ แตไมมีรัศมี เป9นอัญมณีที่ประกอบด#วยโทษ หากครอบครองจะ
เจ็บปkวยได# (BRP. 228; GP. 1.75.6)
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3.9.4 การปรับปรุงคุณภาพ
ตํารารัตนปรีกษาแนะนําวิธีการปรับปรุงคุณภาพกรรเกตนะไว#วา หากกรรเกตนะมีสี
ด#าน การจะทําให#กรรเกตนะมีสีสวางใสยิ่งขึ้นนั้น ควรนํากรรเกตนะวางบนแผนทองคําแล#วนําไปเผา
ไฟ การทําวิธีนี้จะชวยให#มีมูลคาเพิ่มขึ้นด#วย (BRP. 224; GP. 1.75.4)
3.9.5 อานุภาพ
กรรเกตนะมีคุณคาสองประการ คือ เป9นอัญมณีเสริมสิริมงคลและเป9นเครื่องราง
ของขลัง ตํารารัตนปรีกษาระบุวา กรรเกตนะเป9นอัญมณีที่สามารถดลบันดาลความสุขสวัสดิมงคลให#
เกิดขึ้น ทั้งแกตัวผู#ครอบครองและญาติพี่น#อง ผู#สวมใสเครื่องประดับที่ทําด#วยกรรเกตนะจะมีทรัพย+สิน
มั่งคั่ง และเจริญรุงเรืองด#วยเกียรติยศ กรรเกตนะมีพลังพิเศษในการสลายความขัดแย#ง ดังนั้น
ครอบครัวที่ได#เป9นเจ#าของกรรเกตนะจะมีพี่น#องพร#อมพรั่ง และจะปราศจากความทุกข+โศก สําหรับ
อานุภาพในทางคุ#มครองปOองกันก็คือ ชวยปOองกันอันตราย ชวยรักษาโรคภัยไข#เจ็บและขจัดพิษภัย
ร#ายแรง จึงเชื่อกันวาผู#ที่สวมกรรเกตนะจะมีอายุยืนยาว
กรรเกตนะเป9นอัญมณีที่สามารถสวมใสได#ทั้งหญิงและชาย มีความเชื่อวาหญิงที่สวม
กรรเกตนะจะมีบุตรชาย สวนชายที่สวมกรรเกตนะจะมีอํานาจอันสูงสงได#เป9นถึงพระเจ#าแผนดิน และ
สามารถปราบศัตรูให#อยูในอํานาจของตนได# ในที่นี้มีข#อสังเกตวากรรเกตนะนาจะเป9นอัญมณีสําหรับ
ชายในวรรณะกษัตริย+ เนื่องจากสีของพลอยกรรเกตนะคือสีเหลืองและสีแดงซึ่งเป9นสีประจําวรรณะ
กษัตริย+นั่นเอง (BRP. 225-227, 230; GP. 1.75.4-5)
3.9.6 ราคา
กรรเกตนะที่สามารถประเมินราคาได#จะต#องผานการตรวจคุณสมบัติเป9นอยางดีแล#ว
ราคาของกรรเกตนะขึ้นอยูกับน้ําหนัก โดยกรรเกตนะที่มีน้ําหนักมากจะมีราคาสูงกวากรรเกตนะที่มี
น้ําหนักน#อย น้ําหนักของกรรเกตนะสามารถประเมินได#จากขนาด ตามหลักการทั่วไปที่วา อัญมณียิ่ง
มีขนาดใหญน้ําหนักก็จะยิ่งมาก สําหรับกรรเกตนะสีน้ําเงิน ราคาจะเทากับทองคํา (BRP. 229-230;
GP. 1.75.7)
3.9.7 การเปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ ข องกรรเกตนะในตํ า รารั ต นปรี ก ษากั บ ข: อ มู ล ทาง
อัญมณีวิทยาปOจจุบัน
นักวิชาการหลายทานแปลคําวา karketana ไว#ตาง ๆ กัน ได#แก หินเขี้ยวหนุมาน
(Quartz) เพทาย (Hyacinth) พลอยสีมวงดอกตะแบก (Amethyst) คริโซเบริล (Chrysoberyl) แต
สวนใหญยึดตามคําแปลของ Finot วา กรรเกตนะก็คืออัญมณีประเภทคริโซเบริล (Chrysoberyl)
คริโซเบริลมีสวนประกอบทางเคมีเป9นเบริลเลียมอะลูมิเนียมออกไซด+ สูตรทางเคมี
คือ BeAl2O4 รูปผลึกอยูในระบบสามแกนตาง มีความแข็งเทากับ 8.5 โดยปกติมีสีเหลือง เขียวออน
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เขี ย วอมเหลื อ ง เทา ฟO า น้ํา ตาล หรื อ ดํา มี ค วามวาวแบบแก# ว มี ค วามโปร งใสถึ ง โปร งแสง
คริโซเบริลมีสามชนิด คือ
1) แก:วตาแมวคริโซเบริล (Chrysoberyl Cat’s Eye) ตรงกับลักษณะของพลอยที่
เรี ย กว า “ไพฑู ร ย+ ” ในภาษาไทย มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษในการแสดงปรากฏการณ+ เ หลื อ บแสง
(Chatoyancy) ซึ่งเกิดขึ้นจากรอยตําหนิในลักษณะชุดของผลึกรูปเข็ม เส#นใย หรือรองเล็ก ๆ หลาย
รองเรียงตัวขนานกันอยางเป9นระเบียบ ทอดตัวไปในทิศทางเดียวกันภายใต#ผิวพลอย เมื่อนําพลอยไป
สองดูภายใต#แสงอาทิตย+หรือแสงจากโคมไฟ จะเห็นลําแสงสีขาวเป9นเส#นหรือเป9นแนวพาดกลางผิวโค#ง
ของพลอย ทั้งยังตั้งฉากกับแนวขนานของรอยตําหนิเหลานั้น หากจับพลอยพลิกไปมาจะเห็นวามี
ลักษณะแสงที่กลอกกลิ้งไปมาวาววู บวาบคล#า ยตาแมว ซึ่ งช องรับแสงสามารถเป•ด และป•ดได# ตาม
ตําแหนงของแสงที่สองไปที่ผิวโค#งของพลอยนั้น แก#วตาแมวคริโซเบริลที่บริสุทธิ์จะใสไมมีสี หากมี
มลทินธาตุเหล็กปริมาณน#อยเข#าไปแทนที่อะลูมิเนียมในโครงสร#างผลึกจะทําให#อัญมณีมีสีเหลืองออก
เขียวหรือเป9นสีเหลืองน้ําผึ้ง แตถ#ามีธาตุโครเมียมปริมาณน#อยเข#าไปแทนที่จะทําให#อัญมณีมีสีเขียว
คํา อธิ บ ายที่ กล าวมานี้ ไมน าจะสั มพั นธ+ กับ กรรเกตนะ เพราะถึงแม# จ ะมีสี เ หลื องคล# า ย ๆ กั น แต
ปรากฏการณ+เหลือบแสงเป9นปรากฏการณ+พิเศษเฉพาะของไพฑูรย+ ไมพบในกรรเกตนะแตอยางใด
2) อะเลกซานไดรต (Alexandrite) หรือ พลอย “เจ#าสามสี” มีสมบัติทางเคมีและ
กายภาพเหมือนกับแก#วตาแมวคริโซเบริลหรือไพฑูรย+ แตแตกตางกันตรงที่เจ#าสามสีมีความสามารถใน
การเปลี่ยนสีกะทันหันตามแหลงกําเนิดแสง เมื่อดูภายใต#แสงอาทิตย+มีสีเขียวมรกต แตเมื่อดูภายใต#
แสงไฟจะมีสีไวน+แดงถึงแดงแกมน้ําตาล อยางไรก็ตาม พลอยเจ#าสามสีอาจแสดงสีและปรากฏการณ+
ทางแสงแตกตางกันตามสภาพของแหลงกําเนิด แม#เจ#าสามสีจะมีสีแดงตรงกับสีของกรรเกตนะ แต
เนื่องจากไมมีรัตนปรีกษาฉบับใดกลาวถึงความสามารถในการเปลี่ยนสีของอัญมณี ฉะนั้น จึงไมอาจ
สรุปได#แนชัดวากรรเกตนะสัมพันธ+กับลักษณะของเจ#าสามสีโดยตรง
3) คริโซเบริลชนิดโปร1งแสงธรรมดา (Chrysoberyl) กลาวกันวาเป9นคริโซเบริลแท#
หาได#ยากยิ่ง แหลงที่พบคือในประเทศบราซิลและศรีลังกา ในอดีตเป9นที่นิยมอยางมากในประเทศ
แถบยุโรป สีที่สําคัญคือสีเหลืองอมเขียวโปรงใส และยังมีสีอื่น ๆ เชน สีเหลือง สีเหลืองแกมน้ําตาล
เป9 น ต# น คํา อธิ บ ายในตํา รารั ต นปรี ก ษาที่ ร ะบุ ว า กรรเกตนะมี ทั้งสี แดงเหมื อ นเลื อด สี ทองหรื อ

89
สี พระจันทร+ และสีน้ําผึ้ง (BRP. 222; GP. 1.75.2) ทําให#นักวิชาการสวนใหญรวมทั้ง Biswas และ
Sarma เห็นด#วยกับ Finot วา กรรเกตนะคือพลอยคริโซเบริล
อยางไรก็ตาม Patkanov เสนอคําแปลของกรรเกตนะวา ไฮยาซินท+ (Hyacinth)95
ซึ่งคําวา ไฮยาซินท+ หมายถึง เพทายชนิดหนึ่งซึ่งมีสีน้ําตาลอมแดง (Patkanov อ#างใน Laufer, เรื่อง
เดียวกัน) แตผู#วิจัยคิดวาความหมายดังกลาวไมตรงกับคุณสมบัติของกรรเกตนะโดยตรง และคําแปล
ดังกลาวนาจะเกิดจากความเข#าใจที่คาดเคลื่อน
3.10 พลอยภีษมะ
พลอยภีษมะ (bhīṣmamaṇi) เป9นหินมีคาที่ปรากฏเฉพาะในอินเดีย ตามรูปศัพท+ bhīṣma
ถ#าเป9นคุณนาม แปลวา นาสะพรึงกลัว แตถ#าเป9นคํานามหมายถึงความตาย ความนากลัว และเป9นชื่อ
ของตัวละครในมหาภารตะผู#เป9นบุตรของพระราชาศานตนุและพระแมคงคา มีชื่อเสียงในฐานะที่เป9นผู#
มีความกล#าหาญ รู#จักขมใจตนเอง และมีสัจจะวาจา (Monier-Williams, 2005: 758) มีข#อสังเกตวา
ความหมายของชื่อพลอยสัมพันธ+กับอานุภาพของพลอยภีษมะที่วา สามารถขจัดภัยอันตรายตาง ๆ ที่
นาสะพรึงกลัวได#
3.10.1 การกําเนิดและแหล1งกําเนิด
พลอยภี ษ มะเกิ ด จากน้ํ า อสุ จิ ข องพลาสู ร ที่ ต กลงไปในดิ น แดนทางตอนเหนื อของ
เทื อ กเขาหิ ม าลั ย จึ ง เชื่ อ กั น ว าดิ น แดนแถบเทื อ กเขาหิ ม าลั ย เป9 น แหล งกํ า เนิ ด พลอยภี ษ มะซึ่ ง มี
คุณสมบัติดีเลิศ (BRP. 231; GP. 1.76.1)
3.10.2 คุณสมบัติ
ตํารารัตนปรีกษาอธิบายคุณสมบัติของพลอยภีษมะเฉพาะเรื่องคุณสมบัติด#านสีและ
แสง สวนคุณสมบัติด#านอื่นไมได#อธิบาย สีของพลอยภีษมะมีลักษณะขาวนวลเปรียบได#กับหอยสังข+
และบัวขาว คําอธิบายเรื่องแสงมีการพูดถึงคุณสมบัติทางแสงตามหลักอัญมณีวิทยาสองประการ คือ
ความมีแสงนวลตา และความเป9นประกาย รัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะเปรียบเทียบลักษณะแสงของ
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โดยธรรมชาติแล#วเพทายมีหลากสี สีน้ําตาลเทาและสีน้ําตาลแดงเป9นสีที่ที่พบบอยที่สุด สีอื่น ๆ
ที่พบก็มีบ#าง อาทิ แดง ส#ม เหลือง เขียวอยางใบไม#หรือเขียวคล้ํา สีขาว และท#ายสุดคือเพทายไร#สีซึ่ง
หาได#ย าก ส วนข#อมูล จากกรมทรัพ ยากรธรณีร ะบุเ พิ่ม เติม ว า เพทายเป9น รัต นชาติที่ม าจากแร
เซอร+ค อน (Zircon) ที่มีลัก ษณะโปร งใส เพทายชนิด ผลึก ละเอีย ดจะเรือ งแสงสีท องภายใต#
แสงอัลตร#าไวโอเลตคลื่นสั้น แตถ#าผลึกมีขนาดใหญจะไมเรืองแสงเซอร+คอนที่มีสีน้ําตาลแดงจะเรียกวา
ไฮยาซินท+ (Hyacinth) หรือจาซินท+ สวนชนิดที่ไมมีสีหรือมีสีเหลืองหรือสีควันไฟ เรียกวา จาร+กอน
(Jargon) (ศักดา ศิริพันธุ+, 2552; กรมทรัพยากรธรณี, [ม.ป.ป.]: ออนไลน+)
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พลอยกับ พลอยโสมาลกะ ในขณะที่ค รุฑ ปุร าณะเปรีย บเทีย บกับ ดอกเพกา (śyonāka)96 ซึ่งมีสี
เหลืองนวลหรือเหลืองแกมเขียว สวนประกายแสงหรือลําแสงที่สะท#อนออกมาจากภายในอัญมณีนั้น
กลาวตรงกันวามีลักษณะเจิดจ#าเหมือนเพชร (BRP. 232; GP. 1.76.2) สวนพลอยภีษมะที่ไมดีจะ
พบวามีลักษณะดังนี้ สีเหลืองหรือออกเหลืองซีด เนื้อพลอยหยาบกระด#าง ปราศจากความวาว ที่ผิว
พลอยมีตะไครน้ําปกคลุมและมีตําหนิเป9นจุดคล#ายเมฆ ตํารารัตนปรีกษาไมได#ระบุถึงวิธีการกําจัด
ตําหนิตาง ๆ เพียงแต แนะนํา ว าให#ห ลีกเลี่ย งพลอยภีษมะที่มีข#อบกพร องทางคุณสมบัติ เพราะจะ
ให#โทษแกผู#สวมใส (BRP. 238; GP. 1.76.8)
จากข# อ ความในรั ต นปรี กษานี้ ทํ า ให# มี ผู# พ ยายามสั น นิ ษ ฐานว า พลอยภี ษ มะอาจ
เป9นอัญมณีประเภทหนึ่งในตระกูลควอตซ+ A.K.Biswas และ Sulekha Biswas กลาววาเรื่องนี้ยังเป9น
ที่ถกเถียงกันในวงวิชาการเพราะมีผู#เสนอความคิดเห็นแตกตางกันสองประการ Tagore เสนอวา
พลอยภีษมะคือหินเขี้ยวหนุมานชนิดหนึ่ง (1879: 497-501 อ#างใน Biswas, 1996: 98) ในขณะที่
Sarma (1984: 70) เสนอวาพลอยภีษมะนาจะเป9นคาลซิโดนีชนิดสีขาว แม#จะยังหาข#อสรุปที่แนชัด
ไมได# แตก็สามารถระบุคราว ๆ ได#วา พลอยภีษมะเทียบได#กับอัญมณีในกลุมหินเขี้ยวหนุมานหรือ
ควอตซ+ (Quartz) ต อไปนี้ ผู# วิจั ยจะขอยกคํา อธิบ ายเกี่ย วกั บควอตซ+ในทางวิ ทยาศาสตร+ เพื่ อเป9 น
แนวทางในการเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพลอยภีษมะตามตํารารัตนปรีกษา
ควอตซ+เป9นอัญมณีที่มีสวนประกอบหลักประกอบด#วยธาตุซิลิกอนและออกซิเจน มีสี
ตาง ๆ ขึ้นอยูกับมลทินแรที่เจือปนในเนื้อผลึก ควอตซ+ตามธรรมชาติแบงได#เป9นสองกลุม คือ
1) กลุ1มควอตซชนิดผลึกเดี่ยว มีลักษณะพิเศษตรงที่จะแสดงรูปผลึกอยางชัดเจน
มีผิวมันวาวแบบแก#ว มีความเป9นประกายน#อยและกระจายแสงได#ไมมากนัก จึงไมนิยมนํามาทําเป9น
เครื่องประดับแตนิยมนํามาทําวัสดุตกแตง
ในงานวิจัยของ A.K.Biswas และ Sulekha Biswas ระบุวา Tagore ได#
เปรียบเทียบพลอยภีษมะวามีลักษณะคล#ายกับควอตซ+ไร#สีหรือหินเขี้ยวหนุมานไร#สี แตผู#วิจัยเห็นวา
หากพลอยภีษมะเป9นควอตซ+สีขาวจริงก็ไมควรจะเป9นสีขาวใสอยางหินเขี้ยวหนุมาน97 แตควรจะเป9นสี
ขาวนวลซึ่งใกล#เคียงกับคําอธิบายลักษณะควอตซ+ที่เรียกวา ควอตซสีน้ํานม (Milky Quartz)
มากกวา ควอตซ+ชนิดนี้มีลักษณะสีขาวขุนคล#า ยน้ํา นม มักมีกšา ซและของเหลวเป9น มลทิน อยู ในรู
พรุนเล็ก ๆ ของผลึกหิน ซึ่งมีผลตอการดูดกลืนแสงสี ทําให#สีแรเปลี่ยนแปลงไปได#เมื่อมองจากบาง
96

เพกา (Oroxylum indicum) เป9นต#นไม#ที่มีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต#
พบขึ้นอยูตามธรรมชาติในปkาเบญจพรรณและปkาชื้นทั่ว ๆ ไป ออกดอกเป9นชอแบบกระจะ ชั้นในของดอก
หรือที่เรียกวาดอกออนมีสีเหลืองนวลหรือเหลืองแกมเขียว ในขณะที่ชั้นนอกหรือสวนที่เป9นโคนกลีบมี
สีมวงเข#มหรือมวงแดง ฉะนั้น ดอกเพกาที่ปรากฏในเรื่องคําเรียกสีไพลินจึงหมายถึงสวนโคนกลีบของ
ดอกเพกา
97
อยางไรก็ตาม หินเขี้ยวหนุมานจะอธิบายไว#ในเรื่อง สผฏิกะ (sphaṭika)
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มุม บางครั้งสีน้ํานมปรากฏเฉพาะที่สวนผิว คุณสมบัติทางแสงของควอตซ+สีน้ํา นมมีลักษณะโปรง
แสงถึงทึ บ แสง เนื้ อสมานแน น บางครั้ งมี ความวาวคล# า ยเที ย นไข เนื่ องจากมีลั กษณะคล# ายแก# ว
จันทรกานต+ ควอตซ+สีน้ํานมจึงมักนําไปทําเป9นเครื่องประดับอยูมากเพราะสีของอัญมณีสามารถเข#ากัน
ได#ดีกับอัญมณีชนิดอื่น ๆ (กรมทรัพยากรธรณี, 2526: 226; Council of Scientific & Industrial
Research, 1973: 341)
2) กลุ1มควอตซชนิด ผลึก เนื้อละเอียด เนื้อ ผลึกจะมีลักษณะเป9น เม็ด หรือเป9น
เส#นใย ซึ่งละเอียดกวาควอตซ+ในกลุมแรกมาก มีคุณสมบัติทางแสงตั้งแตโปรงแสงไปจนถึงทึบแสง จึง
นิยมนํามาทําเป9นเครื่องประดับ ยกตัวอยางเชน คาลซิโดนี (Chalcedony)
คาลซิโดนีเป9นพลอยในตระกูลเดียวกับควอตซ+ มีหลายสีและหลายรูปแบบ มี
ชื่อเรียกแตกตางกันตามสีสันและลักษณะลวดลายที่ปรากฏบนเนื้อผิว แตแตกตางจากควอตซ+ตรงที่มี
คาความแข็งต่ํากวา มีเนื้อผลึกละเอียดกวามาก ผลึกมีลักษณะเป9นเม็ดเล็ก ๆ หรือเป9นเส#นใยเล็ก ๆ
อัดตัวกันแนน มองด#วยตาเปลาจะเห็นวาผลึกมีลักษณะเนียนละเอียดเป9นเนื้อเดียวกัน แตถ#ามองผาน
กล#องจุลทรรศน+ที่มีกําลังขยายมาก ๆ จะเห็นวาผลึกเหลานั้นแยกตัวออกจากกัน นอกจากนี้ เนื้อแรซึ่ง
เป9นซิลิกานั้นคอนข#างพรุนและมีน้ําเป9นสวนประกอบรวมอยูด#วย สําหรับคุณสมบัติทางแสงนั้นพบวา
ใกล#เคียงกับควอตซ+ คือ มีตั้งแตโปรงแสงไปจนถึงทึบแสง ทั้งยังมีความวาวเหมือนขี้ผึ้ง (Biswas,
1996:98 ; ศักดา ศิริพันธุ+, 2552)
3.10.3 อานุภาพ
พลอยภีษมะเป9นอัญมณีมงคลที่ให#คุณประโยชน+แกผู#สวมใสในด#านตาง ๆ ดังนี้คือ
1) ใช:เปนเครื่องรางของขลัง
พลอยภี ษ มะมี อ านุ ภ าพในการปกปO อ งคุ# ม ครองผู# ส วมใส ให# ร อดพ# น จากภั ย
อันตรายดังตอไปนี้
(1) ภัยจากสัต วดุ ร: ายนานาชนิ ด เช น เสื อดาว เสื อโครง หมาปkา ช# า ง
สิงโต ฯลฯ ตลอดจนศรภะ โดยภีษมะมีอานุภาพที่ทําให#สัต ว+ร#ายเหล านั้นเกิด ความกลัว ไมกล#า
เข#ามาทําอันตรายแกผู#ที่สวมพลอย บ#างวาชวยขับไลให#สัตว+ร#ายหนีไป (BRP. 234; GP. 1.76.4)
(2) ภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบ เชน อุกกาบาตตก ฟOาฝkา พายุฝน
ฟOาคะนอง ไฟไหม# และน้ําทวม พลอยภีษมะมีอํานาจในการคุ#มกันไมให#ประสบภัยเหลานี้ (BRP.
235, 237)
(3) ภัยจากอุบัติเหตุ ในคําประพันธ+ใช#คําวา อาปาต (āpāta) หมายถึงภัยใด ๆ
ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด ผู#ที่สวมพลอยภีษมะจะรอดชีวิตจากอุบัติเหตุ (BRP. 235)
(4) ภัยจากบุคคล ได#แก ศัตรูและโจรผู#ร#าย เชื่อกันวาหากสวมพลอยภีษมะ
แล#วจะปลอดภัยอันตรายจากศัตรูและโจรผู#ร#าย (BRP. 237; GP. 1.76.7)
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2) ใช:เปนยารักษาโรคภัยไข:เจ็บ พลอยภีษมะสามารถเยียวยาพิษที่เกิดจากสัตว+มี
พิษเชน งูและแมงปkอง รัตนปรีกษาธยายะได#เพิ่มเติมพิษที่เกิดจากนกและหนูด#วย (BRP. 237; GP.
1.76.7)
3) เปนเครื่องประดับเพื่อสิริมงคลในชีวิตของผู:สวมใส1 รัตนปรีกษาธยายะระบุวา
ด#วยอานุภาพแหงการสวมเครื่องประดับที่ทําด#วยพลอยภีษมะนั้น ผู#สวมใสจะมีบริวารพร#อมพรั่ง (GP.
1.76.5)
4) ใช:เปนเครื่องประดับกายที่สําคัญในพิธีกรรม
ตํา รารั ต นปรี ก ษาระบุ ถึ ง การสวมใส พลอยภี ษ มะในพิ ธี บู ช าบรรพบุ รุ ษ ที่ มี
ชื่ อ ว า ปc ต ฤตรรปณะ (pitṛtarpaṇa) ซึ่งตามรูปศัพท+หมายถึง การทําให#บรรพบุรุษพึงพอใจ (BRP.
236; GP. 1.76.6) ในพจนานุกรมอธิบายวาเป9นการรดน้ําเพื่อทําให#บรรพบุรุษสดชื่น (MonierWilliams, 2005: 626) จุดประสงค+ของการประกอบพิธีป•ตฤตรรปณะคือ การบูชาบรรพบุรุษผู#ลวงลับ
ทั้งฝkายพอและฝkายแมของผู#ทําพิธี ซึ่งผู#ทําพิธีจะต#องเลือกบรรพบุรุษมาฝkายละ 6 ทาน แตละฝkาย
แบงเป9นชาย 3 ทาน หญิง 3 ทาน รวมทั้งสิ้น 12 ทาน โดยที่บรรพบุรุษจะต#องมีความสัมพันธ+ทาง
สายเลือดเป9น ปูk ยา ตา ยาย ของผู#ทําพิธีเทานั้น ผู#ทําพิธีต#องนําหญ#ากุศะ 12 เส#น แทนบรรพบุรุษแต
ละทาน จัดวางเป9นตารางในจานโลหะที่ใช#สําหรับพิธีกรรมโดยเฉพาะ จากนั้นเทงาลงในอุ#งมือขวา
แล#วนําน้ําสะอาดคอย ๆ รดตามลงไปด#วยมือซ#าย ผานงามนิ้วโปOงและนิ้วชี้ขวาให#ไหลลงไปที่หญ#ากุศะ
แตละเส#นจนครบ 12 เส#น พลางสวดคาถาบูชาบรรพบุรุษไปด#วย ทําเชนนี้ 3 รอบ และในระหวางทํา
พิธีนั้นผู#ทําพิธีควรสวมแหวนทําจากหญ# า ทรรภะ หรื อ แหวนอั ญ มณี ใ ด ๆ ก็ ไ ด# ที่ นิ้ ว นางข# า งขวา
แต รั ต นปรีกษาธยายะระบุว าให#ส วมแหวนพลอยภี ษมะที่ นิ้ว ทั้งสามนิ้ ว เพื่ อเสริ มสิ ริมงคลในการ
ประกอบพิธีกรรม กลาวกันวาการทําเชนนี้จะทําให#บรรพบุรุษพึงพอใจเป9นเวลาหลายปl (GP. 1.76.6)
(Maha Guru Agasthiar, 2009: Online; Rao, 2012: Computer file)
3.10.4 ราคา
รัตนปรีกษาไมได#แสดงมาตรฐานราคาของพลอยภีษมะไว# แตกลาววาราคาของ
พลอยภีษมะขึ้นอยูกับคุณสมบัติและแหลงกําเนิด พลอยภีษมะที่ผานการตรวจสอบแล#ววามีคุณสมบัติ
ที่ดีค รบถ#ว น หากมีแสงนวลเหมือนดอกมะลิแ ละแสงจัน ทร+ จะมีร าคาสูงเท ากับ ทองคํา ส วน
รัตนปรีกษาธยายะระบุวา พลอยภีษมะที่มาจากแหลงกําเนิดไกล ๆ จะมีราคาสูงกวาพลอยภีษมะจาก
แหล งในท# องถิ่น หรื อพื้ นที่ ใกล# เคี ยง ผู#วิ จัย คิด วา การที่พลอยมี สวนต างของราคาเช นนี้ แสดงวามี
การค#าพลอยผานพอค#าคนกลาง เป9นธรรมดาที่ในการตั้งราคาสินค#านั้น พอค#าจะต#องบวกคาขนสงอัน
เป9นต#นทุนอยางหนึ่งของสินค#าเข#าไปด#วย ฉะนั้น พลอยที่มาจากที่ไกลจึงต#องตั้งราคาไว#สูงเพราะ
ต#นทุนสูง (BRP. 239; GP. 1.76.9)
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3.11 โกเมน
พจนานุกรมสันสกฤต-อังกฤษของ Monier-Williams ระบุวา ปุลกะ (pulaka) เป9นแร
หรืออัญมณีชนิดหนึ่ง แต Finot ให#คําแปลของ ปุลกะ วา โกเมน
3.11.1 การกําเนิดและแหล1งกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษากลาวถึงที่มาของโกเมนตางกัน รัตนปรีกษาระบุวาโกเมนเกิดจาก
ไขมันของอสูร แตรัตนปรีกษาธยายะกลาวตางออกไปวา โกเมนเกิดจากเล็บของอสูร อยางไรก็ตาม
ทั้งสองตําราได#เลาที่มาของโกเมนตรงกันวา พวกงูเป9นผู#นําเชื้อกําเนิดโกเมนไปบูชา จากนั้นได#นําไป
ฝMงตามสถานที่ตาง ๆ ได#แก ภูเขา ปkาไม# แมน้ํา รวมไปถึงบนแผนดินบริเวณทางทิศเหนือ ซึ่ง Dutt
ระบุไว#ในรัตนปรีกษาธยายะฉบับแปลวาเป9นเทือกเขาหิมาลัย สถานที่ที่เป9นแหลงโกเมนมีดังนี้คือ 1)
ดินแดนแถบรัฐทศารณะ (Daśārṇa) อยูทางตอนกลางของอินเดียแถบเทือกเขาวินธัย 2) ดินแดน
แถบวาคทวะ (Vāgadava) ซึ่ง Biswas กลาววาคือกรุงแบกแดด (Bagdad) ในประเทศอิรัก 3) ภูเขา
เมกละ (Mekala) เป9นสวนหนึ่งของเทือกเขาวินธัย มีชื่อวา อมรกัณฏกะ (amarakaṇṭaka) เป9นต#น
กําเนิดของแมน้ํานัมมทา 4) แคว#นกลคะ (Kalaga) ไมทราบที่ตั้งในปMจจุบัน98 (BRP. 241-242; GP.
1.77.1-2)
3.11.2 คุณสมบัติ
ตํารารัตนปรีกษาระบุถึงคุณสมบัติของโกเมนเฉพาะเรื่องสี จากคําประพันธ+ในตํารา
รัตนปรีกษาทั้งสองทําให#เราทราบวา นอกจากสีแดงคล้ําแล#ว โกเมนยังมีสีอื่นอีก ได#แก สีขาว เหลือง
เขีย ว น้ํา ตาล และดํา รัต นปรีก ษาอธิบ ายว า โกเมนคือ อัญ มณีที่มีสีแ ดงดํา อย างเมล็ด มะกล่ํา
ตาหนู สีดํ าอยางผงทาตา สีเหลืองน้ํ าผึ้ง และสีเขียวใยบัว สวนรัตนปรีกษาธยายะนั้นก็ อธิบายไว#
ตรงกัน แตได#เพิ่มเติมวาโกเมนยังมีสีขาวอีกด#วย (GP. 1.77.3) สวนเรื่องคุณสมบัติทางแสงระบุ
เฉพาะในรัตนปรีกษาธยายะ โดยมีคํากลาววา โกเมนสองแสงเหมือนกวางชะมด ไฟ และต#นกล#วย
สวนโกเมนที่มีโทษคือโกเมนที่พบในปากของสัตว+ดุร#ายชนิดตาง ๆ ซึ่งเปopอนเลือดและเนื้อ ไมวาจะเป9น
นกกา นกแร#ง สุนัขจิ้งจอก สุนัขปkา และลา หากนํามาครอบครองยอมทําให#ถึงแกชีวิตได# (BRP. 242;
GP. 1.77.2-4)
3.11.3 อานุภาพ
โกเมนใช#เป9นเครื่องประดับรางกายและของตกแตงในลักษณะตาง ๆ หรือใช#เป9น
เครื่องรางเพื่อเสริมสิริมงคลและโชคลาภ
มีข#อสังเกตวารัตนปรีกษาธยายะได#ระบุถึงการนําโกเมน
หลากสีมาร#อยทําสร#อยลูกประคํา ดังคํากลาวที่วา “โกเมนทั้งหลายมีหลายสีแตกตางกัน คือ สี

98

ผู#วิจัยไมทราบความหมาย เพราะคํานี้ไมมีในพจนานุกรม
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เหมือนหอยสังข) ดอกบัวหลวง ผึ้งหลวง และดอกรัก เมื่อนํามาร$อยด$ายจะทําให$มีความบริสุทธิ์อยางยิ่ง
กอปรด$วยสิริมงคล” (BRP. 242; GP. 1.77.3)
3.12 หินสีเลือด
ในภาษาสัน สกฤต หิน สีเ ลือดใช#คํา ว า rudhirākṣa ในรัต นปรีกษา และ rudirākhya ใน
รัตนปรีกษาธยายะ ทั้งสองคํานี้ในพจนานุกรมของ Monier-Williams (2005: 884) แปลเหมือนกัน
ว า สิ่ ง ที่ มี ชื่ อ ว าเลื อ ด และ มี สี แ ดงในเลื อ ด ต# น ศั พ ท+ คื อ คํ า ว า rudhira เป9 น คํ า นามที่ มี ห ลาย
ความหมาย ได#แก เลือด หญ#าฝรั่น และดาวอังคาร จะเห็นได#วาวัตถุแตละอยางล#วนมีสีแดงตาม
ความหมายตามรูปศัพท+ Monier-Williams สันนิษฐานวา rudhira นาจะมาจากธาตุ rudh ที่แปลวา
มีสีแดง ปMจจุบันธาตุ rudh ไมมีคําวาเป9นสีแดง ในงานวิจัยนี้ผู#วิจัยจะแปล rudhirākṣa และ rudira
วา หินสีเลือด99 Finot แปล rudhirākṣa ว า คอร+น าลีน (Cornaline) หรือที่ภ าษาอังกฤษเรีย ก
คารเนเลียน (Carnelian) Biswas สนับ สนุน คํา แปลนี้เ ช นกัน เพราะเมื่อ วิเ คราะห+ลักษณะ
ของรุ ธิ ร ากษะในรั ต นปรี กษาตามหลั กอั ญ มณี วิ ทยาแล# ว มี ความเป9น ไปได# มากว าเป9 น คาร+ เ นเลี ย น
(Biswas, 1996: 99) ในทางอัญมณีวิทยากลาววาคาร+เนเลียนเป9นควอตซ+ในตระกูลคาลซิโดนี มีสีส#ม
อมแดง น้ําตาลแดง หรือน้ําตาลส#ม สีนั้นเกิดจากแรเหล็ก (Hematite) หรือเหล็กออกไซด+ (Iron
Oxide) และความร#อน สวนคุณสมบัติทางแสงมีทั้งกึ่งโปรงใสและโปรงแสง
คําวาบลัดสโตน (bloodstone) เป9นอีกคําหนึ่งที่นักวิชาการหลายคนกําหนดให#เป9นคําแปล
ของ rudhirākṣa ภาษาไทยแปล บลัดสโตน วา หินเลือดประหรือเลือดพระลักษมณ+ ในบริบทของ
ตํารารัตนปรีกษา คํา rudhirākṣa ไมเหมาะที่จะแปลวาหินเลือดประ เนื่องจากในทางอัญมณีวิทยา
ปMจ จุบัน อธิบ ายลัก ษณะของหิน เลือ ดประไว#ว า เป9น หิน สีที่มีเ นื้อ พื้น สีเ ขีย วเข#ม และมีจุด สีแ ดง
ของแจสเพอร+100อยู ในเนื้อสีเ ขีย ว เพื่อให#สื่อความหมายที่แท#จ ริงได#ต รงตามรูป ศัพท+และปOองกัน
ความเข#าใจคลาดเคลื่อน ดังนั้น ผู#วิจัยจึงเลือกแปลศัพท+ rudhirākṣa วา หินสีเลือด
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ผู#วิจัยไมเลือกใช#คําวาหินเลือดประ เพราะหินเลือดประในความหมายของอัญมณีวิทยาปMจจุบัน
ไมเหมือนกับรุธิรากษะในรัตนปรีกษา รายละเอียดคําอธิบายดูในหัวข#อ 3.12
100
แจสเพอร+ (Jasper) เป9นควอตซ+จําพวกคาลซิโดนีเชนเดียวกับบลัดสโตนและคาร+เนเลียน
ลักษณะเป9นเนื้อมวลละเอียดแนน วาวแบบดิน มักมีสารอื่นประกอบอยูด#วยโดยเฉพาะมลทินธาตุเหล็ก
สงผลให#เนื้อพลอยมีสีแดง เขียวอมเทา เหลือง หรือสีดํา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548: 66)

95
3.12.1 การกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาทั้งสองฉบับอธิบายการกําเนิดของหินสีเลือดตางกัน รัตนปรีกษา
ระบุว าเกิด จากน้ํา เหลืองไขมัน ปน 101ของพลาสูร ในขณะที่รัต นปรีกษาธยายะระบุว าเกิดจากสีผิว
ของพลาสูร แตระบุตรงกันวาเทพอัคนีเป9นผู#แยงชิงเชื้อกําเนิดอัญมณีไป (BRP. 243; GP. 1.78.1)
3.12.2 แหล1งกําเนิด
แหลงกําเนิดสําคัญของหินสีเลือดคือบริเวณแมน้ํานัมมทาและประเทศจีน
สวน
รัตนปรีกษาธยายะระบุวา แหลงกําเนิดของหินสีเลือดอยูในผืนแผนดินที่แห#งแล#ง ไมระบุพิกัดที่ตั้ง
ชัดเจน (BRP. 243; GP. 1.78.1)
3.12.3 คุณสมบัติ
รัตนปรีกษาทั้งสองฉบับระบุถึงคุณสมบัติของหินสีเลือดเฉพาะเรื่องสี โดยหินสีเลือดมี
สีเหมือนหิ่งห#อย ปlกนกแก#ว และรูปทรงเหมือนผลมะกาดาง (pīlu)102 มีคํากลาววาหินสีเลือดมีหลาย
ชนิด แตไมมีรายละเอียดในตัวบท หินสีเลือดที่มีคุณสมบัติดีเลิศจะมีคุณสมบัติทางแสงที่โดดเดน คือ
มีสีสวางสดใส มีแสงสะท#อนที่ผิวพลอย และตรงใจกลางจะมีความสวางเป9นพิเศษ (BRP. 244-245;
GP. 1.78.2-3)
3.12.4 อานุภาพ
หินสีเลือดที่มีคุณสมบัติดีเลิศเป9นวัตถุมงคลที่ชวยเสริมให#เจ#าของมีอํานาจสูงสงและมี
บริวารมากมาย (BRP. 245; GP. 1.78.3)
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แปลจากคําวา rasa ในพจนานุกรมให#ความหมายไว#หลายอยาง โดยทั่วไปหมายถึงของเหลว
ชนิด ใด ๆ ก็ตาม แตในบริบทเกี่ยวกับอวัยวะภายในรางกายเกี่ยวข#องกับสารตาง ๆ ดังนี้ (1) ซีรัม
(Serum) เป9นของเหลวสีเหลืองออนใสของเลือดซึ่งไมมีเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด มี
สารที่จําเป9นตอรางกาย เชน สารภูมิต#านทาน (2) ไขกระดูก (Marrow) คือเนื้อเยื่อไขมันที่นิ่มและเป9น
ทางในกระดูก (3) น้ําเหลืองไขมันปน หรือไคยล+ (Chyle) ทําหน#าที่ดูดซึมและขนสงไขมันและกรด
ไขมันจากกระเพาะอาหารกลับสูระบบไหลเวียนเลือด ในทางการแพทย+แผนโบราณไคยล+จัดเป9นรสะ
ธาตุ มีชื่อเรียกวา “น้ํายอดอาหาร” Finot แปล rasa วา น้ําเหลืองไขมันปน (Le Chyle)
102
ผลมะกาดางคือผลของต#นยาสีฟMน รู#จักกันทั่วไปในชื่อ มิสวาก (Miswak) มีชื่อวิทยาศาสตร+วา
Salvadora persica ลักษณะผลอวบ ทรงกลม เมื่อแกจะมีสีชมพูถึงแดงเลือดหมู
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3.12.5 การปรับปรุงคุณภาพ
รัตนปรีกษาธยายะกลาวถึงการปรับปรุงคุณภาพของหินเลือดโดยใช#ความร#อน มีคํา
กล าวว าหิ น เลื อดที่ ผ านการหุ งแล# ว จะมี สี รุ# งงดงาม คื อ มี “สี เ หมื อนสายฟ< า ของพระอิ น ทร) ” (GP.
1.78.3)
3.12.6 ราคา
ตํารารัตนปรีกษาไมระบุรายละเอียดการกําหนดราคาของหินสีเลือด แตกลาวตรงกัน
วา หินสีเลือดมีราคาเทากันหมด (BRP. 244-245; GP. 1.78.2-3)
3.13 หินเขี้ยวหนุมาน
หินเขี้ยวหนุมานตรงกับศัพท+สันสกฤตวา sphaṭika Alfred Master กลาววา sphaṭika
ไม ใช คํ า ที่ มี ม าแต เดิ ม ในภาษาสั น สกฤต แต เป9 น คํ า ยื ม จากภาษาของชนพื้ น เมื อ งหรื อ พวกทมิ ฬ
(Dravidians) ปรากฏเป9นครั้งแรกในคัมภีร+อุปนิษัท ทั้งนี้ได#ตั้งข#อสังเกตวา คําวา sphaṭika นาจะมี
ความหมายเกี่ยวข#องกับคําวา phaliga ที่ปรากฏในคัมภีร+ฤคเวท (RV. 1.62.4, 1.121.10, 4.50.5,
8.32.35) คําวา phaliga ในคัมภีร+ฤคเวทได#เข#าไปในภาษาบาลีด#วย กลายเป9นคําวา phalika
(Master, 1944: 297-304) ภาษาไทยยืมคํานี้เข#าไปใช#โดยการเปลี่ยนเสียงสระ กลายเป9นคําวา ผลึก
คําวา sphaṭika ในพจนานุกรมมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษสองคํา คือ crystal
และ quartz พจนานุกรมออกซ+ฟอร+ดอธิบายไว#วา คําวา crystal เป9นคําในภาษาอังกฤษโบราณยุค
หลัง (Late Old English) หมายถึงน้ําแข็ง หรือแรชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล#ายน้ําแข็ง มาจากภาษา
ฝรั่งเศสโบราณวา cristal ภาษาละตินวา crystallum รากศัพท+ของคําเหลานี้มาจากภาษากรีก
krystallos ซึ่งหมายถึง “น้ําแข็ง” (ice) ตามที่ชาวกรีกในยุคโบราณถึงยุคกลางเชื่อกันวา ผลึกควอตซ+
คือน้ําแข็งที่แข็งตัวจนเป9นของแข็งที่ไมมีการละลายตัวอีกตอไป ความหมายของคําวา crystal ใน
พจนานุกรมภาษาอังกฤษมีสี่ประการคือ 1) ลักษณะของแข็งที่กอรูปเป9นผลึกตามธรรมชาติ มีลักษณะ
ใส ผิวหน#าเรียบ เชน ผลึกน้ําแข็ง ผลึกเกลือ ความหมายนี้ถูกนํามาใช#ในแวดวงวิทยาศาสตร+ตั้งแต
ชวงต#นคริสต+ศตวรรษที่ 17 2) แรรัตนชาติชนิดหนึ่งมีลักษณะใสกระจาง ใช#ทําเครื่องประดับและ
วัสดุตกแตง เชน แรหินเขี้ยวหนุมาน 3) แก#วเจียระไน หรือแก#วกระจกที่มีคุณภาพสูงที่นํามาทํา
เป9นสิ่งของ เชน โคมไฟระย#า แจกัน 4) หน#าปMดนาฬิกา (Oxford Advanced Learner’s
Dictionary, 2006) สวนคําวา quartz ในภาษาอังกฤษนั้นยืมมาจากคําวา quarz ในภาษาเยอรมัน
ซึ่งมีที่มาจาก tvrdý ในภาษาสลาวิก แปลวา “แข็ง” (hard) quartz ในภาษาอังกฤษหมายถึงแรชนิด
หนึ่งที่มีความแข็ง มักกอตัวเป9นรูปผลึก ใช#ทํานาฬิกาแขวนและนาฬิกาข#อมือซึ่งชวยบอกเวลาได#อยาง
แมนยําและเที่ยงตรง
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให#ความหมายของคํา ผลึก ไว#วา เป9นคําที่ยืมมา
จาก ผลิก (phalika) ในภาษาบาลี มีความหมายหลายประการ ประการแรกคือ “ชื่อแกวอยางหนึ่ง
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มีสีใสขาว” ความหมายที่สองคือเป9น “คําเรียกสิ่งที่มีลักษณะขาวใสดั่งแก$ว เชน ผลึกน้ําตาล”
สังเกตได#วาความหมายนี้ใช#เป9นคําแสดงการเปรียบเทียบ สวนความหมายที่สามเป9นความหมายในเชิง
วิทยาศาสตร+ หมายถึง “ของแข็งที่มีโครงสร$างเป&นรูปทรงเรขาคณิตที่แนนอนเฉพาะตัว” (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542: 727) ผู#วิจัยมีความเห็นวา ผลึก ในความหมายแรกเกี่ยวข#อง
กับอัญมณีบางชนิดในตระกูลหินเขี้ยวหนุมาน
เพราะในพจนานุกรมมีคําอีกสองคําซึ่งมีความหมาย
เกี่ยวข#องกัน คําหนึ่งคือ แก:วผลึก หมายถึง แก#วหินสีขาวสลัว ตรงกับภาษาอังกฤษวา milky
quartz103 อีกคําหนึ่งคือ แก:วหิน หมายถึง “แรเขี้ยวหนุมาน มีสีขาวใสหรือมัว” ตรงกับคํา
ภาษาอังกฤษวา quartz (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542: 152) ผลึก ใน
ความหมายแรกจึงเป9นคําเรียกอัญมณีสีขาวประเภทหินเขี้ยวหนุมาน และมีความใสมากบ#างน#อยบ#าง
ตามแตชนิดของมัน
โดยสรุปแล#ว sphaṭika มีความหมายดังนี้
1) สิ่งที่มีลักษณะดุจก#อนน้ําแข็ง ตรงกับความหมายแรกของคําวา crystal ในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ และใกล#เคียงกับคําภาษาสันสกฤตวา phaliga ในคัมภีร+ฤคเวท
2) ชื่อแรรัตนชาติชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป9นผลึกสีขาว ภาษาไทยเรียกวา โปkงขาม หรือหิน
เขี้ยวหนุมาน มีความหมายตรงกับคําวา rock crystal และ quartz ในภาษาอังกฤษ
3) แก#วเจียระไน ซึ่งมีความใสสะอาดดุจกระจก มักใช#ทําของใช#หรือของประดับตกแตง
ตรงกับความหมายที่สามของคําวา crystal ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
4) ของแข็งที่กอรูปเป9นรูปทรงที่แนนอนและมีระนาบเรียบ ความหมายนี้เริ่มใช#ในแวดวง
วิทยาศาสตร+เมื่อต#นคริสต+ศตวรรษที่ 17
ในภาษาสันสกฤต สผฏิกะ (sphaṭika) มีคําแปลตามรูปศัพท+วา “แก$วผลึก” เทียบได#กับแร
ควอตซ+ (quartz) หรือแรหินเขี้ยวหนุมาน ในทางวิทยาศาสตร+หินเขี้ยวหนุมานเป9นแรรัตนชาติที่มี
อุดมสมบูรณ+ในโลกเพราะเป9นสวนประกอบหลักของเปลือกโลก สามารถพบได#ตามสภาพภูมิประเทศ
ตาง ๆ ไมวาจะเป9นยอดเขา แมน้ํา หาดทรายชายทะเล ตลอดจนทะเลทราย ควอตซ+เป9นสารประกอบ
ซิลิคอนไดออกไซด+ (SiO2) มีสวนประกอบหลักเป9นธาตุซิลิกอนและออกซิเจน รูปผลึกอยูในระบบสาม
แกนราบ (Trigonal) มักเกิดเป9นแทงยาวปลายแหลมทั้งหัวและท#าย คุณสมบัติที่สําคัญของควอตซ+ก็
คือ มีคาความแข็งเทากับ 7 ตามมาตราวัดระดับความแข็งของโมส+ จึงทนทานพอที่จะใช#เป9นอัญมณี
ได# มีความวาวแบบแก#ว บางชนิดวาวแบบน้ํามัน คุณสมบัติทางแสงมีตั้งแตโปรงใสไปจนถึงทึบแสง
ควอตซ+ที่ปราศจากสิ่งเจือปนจะใสไมมีสี แตหากมีมลทินธาตุอื่นเจือปนควอตซ+จะเปลี่ยนสีไปตามชนิด
ของธาตุที่ทําให#เกิดสี แม#เป9นแรรัตนชาติที่ราคาไมสูงนัก ทวาความมีสีสันที่งดงามหลากรูปแบบและ
รูปทรงผลึกอันโดดเดนและหลากหลาย จึงทําให#ผู#คนนิยมนําควอตซ+มาใช#ทําอัญมณีและเครื่องประดับ
(พจนานุกรมแรและอัญมณี ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2548: 89; ศักดา ศิริพันธุ+, 2552: 133-134)
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ภาษาไทยเรียกวา ควอตซ+สีน้ํานม (ศักดา ศิริพันธุ+, เรื่องเดียวกัน)
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3.13.1 การกําเนิดและแหล1งกําเนิด
หินเขี้ยวหนุมานเกิดจากไขมันของพลาสูร เมื่อพลเทพชิงไขมันของพลาสูรมาได#แล#วก็
โปรยปรายลงสูดินแดนตาง ๆ คือ ประเทศกรีก จีน เนปาล สวนที่อินเดียนั้นหินเขี้ยวหนุมานพบที่
แมน้ํากาเวรีซึ่งเป9นแมน้ําสายหนึ่งในคาบสมุทรเดคคาน104 และพบที่เทือกเขาวินธัย (BRP. 246; GP.
1.79.1)
3.13.2 คุณสมบัติ
หิน เขี้ ย วหนุมานมี สี ขาวบริ สุ ทธิ์ และมี รั ศมี เ จิ ด จ#า โดยสี ขาวของหิ น เขี้ ย วหนุ มาน
เปรียบได#กับใยบัวและหอยสังข+ สวนความโปรงใสเปรียบได#กับอากาศและน้ํามันงา นอกจากนี้หิน
เขี้ยวหนุมานสีอื่นพบได#เชนกัน แตวาไมมีรายละเอียดของสีอื่น ๆ (BRP. 247; GP. 1.79.2)
3.13.3 อานุภาพ
หินเขี้ยวหนุมานเป9นเครื่องรางที่ชวยขับไลภูตผีปlศาจ ภัยอันตราย และความอัปมงคล
ทั้งมวล (BRP. 248; GP. 1.79.3)
3.13.4 ราคา
ราคาของหินเขี้ยวหนุมานขึ้นอยูกับฝlมือการเจียระไน หินเขี้ยวหนุมานแม#เดิมจะมี
ราคาไมมาก แตถ#าได#รับการเจียระไนเป9นอยางดีแล#ว ราคาของหินเขี้ยวหนุมานนั้นก็จะสูงขึ้นทันที
(BRP. 248; GP. 1.79.3)
3.14 ประพาฬ
ประพาฬเป9นคําทับศัพท+จากภาษาสันสกฤตวา ประพาล (prabāla) หรือประวาล (pravāla)
โดยทั่วไปหมายถึงปะการังและหนอออน ในที่นี้ ใช#เป9นชื่อเรียกอัญมณีสีแดงชนิดหนึ่งซึ่งได#มาจาก
ปะการังแดง ในตํารารัตนปรีกษาเรียกอัญมณีจากปะการังวา วิทรุมะ (vidruma) มีความหมาย
เหมือนประพาลหรือประวาลทุกประการ
3.14.1 การกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาทั้งสองกลาวถึงต#นกําเนิดของแก#วประพาฬตางกัน รัตนปรีกษา
กลาววา แก#วประพาฬเกิดจากไขมันของพลาสูร ในขณะที่รัตนปรีกษาธยายะกลาววาเกิดจากอวัยวะ
ภายในของพลาสูร อยางไรก็ตาม ข#อมูลที่ตําราทั้งสองฉบับกลาวตรงกันก็คือ พลเทพเป9นผู#นําเมล็ด
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แมน้ํากาเวรีมีต#นกําเนิดจากเทือกเขาคาตส+ตะวันตก ไหลผานรัฐไมซอร+ลงสูอาวเบงกอลที่ตําบล
ตันชอร+ (Tanjore) ในรัฐมัทราส (Banerji, 1971: 487)
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พันธุ+กําเนิดแก#วปะการังที่ได#จากรางกายของอสูรนี้ไปโปรยปรายลงในสถานที่ตาง ๆ (BRP. 249; GP.
1.80.1)
ในความเป9นจริง แก#วประพาฬเป9นอัญมณีที่เกิดมาจากปะการังซึ่งเป9นสิ่งมีชีวิตใต#
ทะเล ในทางวิทยาศาสตร+ได#อธิบายวา ปะการังเป9นสัตว+ทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลังในจําพวกกัลปMงหา
มีโ ครงสร# า งแข็งเป9 น หิน ปู น เกิ ด จากสั ต ว+ทะเลชนิ ด หนึ่ งซึ่ งเรี ยกว า ตัว โพลิ ป (polyp) ได# ห ลั่ ง
สารอินทรีย+ขึ้นมาเคลือบตัวเอง สารอินทรีย+ที่วานี้มีแคลไซต+ (Calcite) หรือหินปูนเป9นสวนประกอบ
สําคัญ สงผลให#ปะการังมีโครงสร#างภายนอกที่แข็งแรงมาก ปะการังชนิดหนึ่งที่มนุษย+นิยมนํามาทํา
เป9นเครื่องประดับก็คือ ปะการังสีแดงในประเภท Corallium rubrum เนื่องจากมีเนื้อหินที่สวยงาม
ปะการังชนิดนี้เจริญเติบโตและแตกกิ่งก#านสาขาคล#ายต#นไม# กิ่งปะการังนั้นเองคือสวนที่นํามาทําเป9น
เครื่องประดับ นิพนธ+ พงศ+สุวรรณ (ม.ป.ป.: ออนไลน+) กลาววา การค#าปะการังแดงมีมาตั้งแตยุค
โบราณในแถบทะเลเมดิเตอร+เรเนียน ผู#คนสมัยนั้นนําปะการังไปใช#เป9นเครื่องประดับและเครื่องราง
ของขลัง
3.14.2 แหล1งกําเนิด
รั ต นปรี ก ษาระบุ ว า แหล งกํ า เนิ ด ของแก# ว ประพาฬอยู ที่ แ คว# น ศกั ม พละ
(śakambala) สวนรัตนปรีกษาธยายะระบุวาอยูที่เกรละ (kerala) นอกจากนี้ยังมีคํากลาวถึงแหลงที่
พบแก#วประพาฬในดินแดนตางประเทศอีกสามแหลง ตํารารัตนปรีกษาระบุถึงแหลงแก#วประพาฬ
ตรงกันสองแหลง คือ เทวกะ (devaka) และโรมกะ (romaka) แตอีกแหลงหนึ่งมีข#อมูลไมตรงกัน
รัต นปรีกษาระบุว าอยู ที่ “สัม ลาสกะ” (samlāsaka) ในขณะที่รัต นปรีก ษาธยายะระบุว าอยู ที่
“สุนีลกะ” (sunīlaka) (BRP. 249-251; GP. 1.80.1-3) ในบรรดาชื่อแหลงกําเนิดแก#วประพาฬที่
ระบุไว#ในรัตนปรีกษา ผู#วิจัยสามารถสืบหาข#อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร+ได#เพียงสามแหลง คือ เกรละ
เทวกะ และโรมกะ มีรายละเอียดดังนี้
เกรละ คือดินแดนแถบอินเดียใต# เทียบได#กับรัฐเกราละ (Kerala) ในปMจจุบัน
(Banerji, 1971: 487)
เทวกะ ในสมัยโบราณคือเมืองชายแดนเมืองหนึ่งที่อยูในการปกครองของพระเจ#า
สมุทรคุปต+ ปMจจุบันคือเมืองโดกัก (Dokak) ทางตอนเหนือของรัฐอัสสัมในปMจจุบัน (Bhattacharyya,
1991)
โรมกะ เทียบได#กับกรุงโรม (Rome) ประเทศอิตาลี (Shastri, 1969: 95)
ข#อมูลทางธรณีวิทยาระบุวา บริเวณที่มีการทําประมงปะการังกันมาก ได#แก ดินแดน
แถบทะเลเมดิเตอร+เรเนียน ทะเลแดง อาวเปอร+เซีย และมหาสมุทรอินเดีย เนื่องจากน้ําในทะเลและ
มหาสมุทรที่กลาวมานี้มีอุณหภูมิที่อบอุน ทําให#ปะการังชอบมาอาศัยอยู ข#อมูลแหลงแก#วประพาฬที่
ปรากฏในรัต นปรีกษาที่กลาวมานั บว าสอดคล# องกับข# อเท็จ จริ งดั งกลาว จะเห็น ได# วา แหลงแก# ว
ประพาฬที่อินเดียเป9นพื้นที่ทางเหนือสุด ตะวันออกสุด และใต#สุดของอนุทวีป ซึ่งตามแผนที่แล#วพื้นที่
เหลานี้ เป9 นพื้ น ที่ที่ติด ทะเล สวนแหลงปะการั งที่ กรุงโรมก็มีอยู จริงเช นกัน เพราะมี หลั กฐานทาง
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ประวัติศาสตร+บันทึกไว#วา การค#าปะการังแดงที่สําคัญในอดีตเป9นการค#าระหวางดินแดนแถบทะเล
เมดิเตอร+เรเนียนกับประเทศอินเดีย เกิดขึ้นในชวงต#นของหนึ่งพันปlแรกในสมัยประวัติศาสตร+ ไพลนี
(Pliny) นั กธรรมชาติ วิ ทยาชาวยุ โ รปกล าวว า การเก็ บ เกี่ ย วปะการั งแดงในดิ น แดนแถบทะเล
เมดิเตอร+เรเนียนเริ่มมาตั้งแตสมัยคริสต+ศตวรรษที่ 1 ด#านชาวโรมันมีการทําประมงปะการังน้ําตื้นใน
ทะเลเอเดรียติก (Adriatic Sea) ซึ่งเป9นนานน้ําสวนหนึ่งที่อยูทางเหนือสุดของทะเลเมดิเตอร+เรเนียน105
หินปะการังที่เก็บได#จะนํามาทําเป9นเครื่องประดับและเครื่องราง และพบวามีการสงออกหินปะการังไป
จําหนายยังตางประเทศอีกด#วย ปMจจุบันประเทศอิตาลีเป9นตลาดการค#าปะการังแดงระดับโลกที่ใหญ
ที่สุด จากทั้งหมดที่กลาวมานี้ผู#วิจัยจึงขอสรุปวา แหลงของแก#วประพาฬที่ปรากฏในรัตนปรีกษาอาจ
เป9นแหลงกําเนิดแก#วประพาฬจริง ๆ หรือไมก็เป9นแหลงจําหนายแก#วประพาฬ
3.14.3 คุณสมบัติ
ตํารารัตนปรีกษาระบุคุณสมบัติของแก#วประพาฬเฉพาะสีเทานั้น โดยระบุวา แก#ว
ประพาฬมีสีแดงก่ําเปรียบได#กับสีของเลือดกระตาย เมล็ดมะกล่ําตาหนู และดอกชบา (BRP. 250;
GP. 1.80.2) ในทางวิทยาศาสตร+ระบุวา สีแดงของแก#วประพาฬเกิดจากสีของธาตุเหล็ก โดยที่
โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย+ชนิดหนึ่งภายในแก#วประพาฬมีพันธะบางประการเชื่อมกับอะตอม
ของโลหะ สีของปะการังขึ้นอยูกับระดับความลึกของน้ําที่พบปะการัง โดยปะการังในน้ําลึกมีสีซีดกวา
และมีความวาวน#อยกวาปะการังน้ําตื้น106
3.14.4 การเจียระไน
ตํารารัตนปรีกษาอธิบายวา แก#วประพาฬที่เจียระไนแล#วจะมีลักษณะที่ดีสี่ประการ
คือ สีแดงก่ํา เนื้อใสบริสุทธิ์ มันวาว และรัศมีสวางนวลตา (BRP. 251; GP. 1.80.3) ในทางอัญมณี
วิทยาอธิบายวา โดยปกติแล#วอัญมณีปะการังสีแดงตามธรรมชาติจะไมเป9นมันวาว ฉะนั้น จึงต#อง
นํามาขัดเกลาเพื่อให#ความงามปรากฏขึ้นมา และทําให#สีของปะการังแดงเข#มขึ้นด#วย ซึ่งการปรับปรุง
สีของแก#ว ประพาฬนี้ก็มีกล าวไว#ใ นรัต นปรีกษาเช นกัน ข#อมูล เรื่องการเจีย ระไนแก#ว ประพาฬใน
รัตนปรีกษาจึงแสดงให#เห็นการนําปะการังแดงมาใช#ประโยชน+ในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
3.14.5 อานุภาพ
ตํารารัตนปรีกษาได#กลาวถึงอานุภาพของแก#วประพาฬในด#านตาง ๆ ประกอบด#วย
การเสริมความงาม การอํานวยโชคลาภ และการเป9นเครื่องรางของขลัง ประการแรก แก#วประพาฬ
เป9นอัญมณีที่เหมาะสมกับสตรี สตรีที่ใช#เครื่องประดับทําจากแก#วประพาฬจะมีความงามและมีเสนห+
ประการต อมา แก# ว ประพาฬเป9 น วั ต ถุ ม งคลที่ ช วยเสริ ม โชคลาภและความเจริ ญ มั่ ง คั่ ง ผู# ที่ ไ ด#
ครอบครองจะมีพืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ+ และประการสุดท#าย แก#วประพาฬมีคุณวิเศษใน
105
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ทางทิศตะวันตกของทะเลเอเดรียติกติดกับประเทศอิตาลี
หินปะการังมีคาพบในระดับน้ําลึกตั้งแต 3-300 เมตร
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การปกปOองคุ#มครองผู#สวมใสให#แคล#วคลาดจากอันตราย เป9นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจยามประสบภัย
อันตราย ชวยรักษาโรคร#ายแรง รวมทั้งชวยขจัดภัยจากอสรพิษทั้งปวงด#วย (BRP. 252; GP. 1.80.4)
ข#อมูลเรื่องอัญมณีในตํารารัตนปรีกษาทั้งสองฉบับตั้งแตเรื่องการกําเนิดอัญมณีแต ละชนิด
ไปจนถึงราคาของอัญมณีเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับความรู#ทางอัญมณีวิทยาปMจจุบันแล#ว จะเห็นได#วามี
ลักษณะสอดคล#องกัน อยางไรก็ตาม อัญมณีวิทยาที่ปรากฏในตํารารัตนปรีกษามีลักษณะพิเศษที่
แตกต างจากอัญ มณีวิทยาปMจ จุบัน กล าวคือ กลวิธีการนํา เสนอเนื้อหาด#ว ยการเชื่อ มโยงความรู#
เรื่องอัญมณีเข#ากับวัฒนธรรม ความเชื่อ และขนบประเพณีทางวรรณคดีตามคติของศาสนาพราหมณ+และ
ศาสนาฮินดู แนวคิดหลักของตํารารัตนปรีกษาสามารถสรุปได#ดังนี้คือ การกําเนิดอัญมณีแสดงให#เห็น
แนวคิดที่วาอัญมณีเป9นสิ่งมีคา เพราะพลาสูรผู#เป9นต#นกําเนิดอัญมณีได#บําเพ็ญความดีอันยิ่งใหญ นั่น
คือ การเสียสละชีวิต ซึ่งเป9นการเสียสละที่ทําได#ยากยิ่งสําหรับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง แหล1งกําเนิดอัญมณีที่
ระบุไว#ในตํารารัตนปรีกษาสวนใหญเป9นดินแดนชมพูทวีป อันประกอบด#วยอินเดียเหนือ อินเดียใต# และ
เกาะลังกา แสดงวาในสมัยโบราณนั้นดินแดนชมพูทวีปเป9นแหลงอัญมณีที่สําคัญ สวนการระบุถึง
แหลงกําเนิดอัญมณีในดินแดนตางประเทศ เชน จีน พมา เปอร+เซีย โรมัน ก็แสดงวาอินเดียมีการติดตอ
ค#าขายอัญมณีกับตางประเทศ คุณสมบัติของอัญมณีเน#นเรื่องสี เพราะในการพิจารณาวัตถุใด ๆ ก็
ตาม สีเป9นองค+ประกอบแรกที่ตาของมนุษย+สัมผัสได# ความโดดเดนของสีทําให#มนุษย+ใช#สีเป9นเกณฑ+
จําแนกสิ่งตาง ๆ รอบตัว ในวัฒนธรรมอินเดีย สีนอกจากจะใช#เป9นเกณฑ+จําแนกชนิดของอัญมณีแล#ว
ยังเป9นสัญลักษณ+ของเทพเจ#าแตละองค+และของคนในแตละวรรณะด#วย มีข#อสังเกตเพิ่มเติมวา สาเหตุ
การเกิดสีในอัญมณีสัมพันธ+กับลักษณะการกําเนิดของอั ญมณีแตละชนิด มีการกําหนดความสัมพัน ธ+
ระหวางอวัยวะสวนตาง ๆ ของพลาสูรกับชนิดของอัญมณีบนพื้นฐานความคิดที่วา อวัยวะสวนตาง ๆ
ของรางกายพลาสูรเป9นสิ่งสมมติของอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย+ อัญมณีตาง ๆ จึงมีสีเป9น
ลั กษณะเฉพาะด# ว ยเหตุ ที่ มาจากอวั ย วะส วนต าง ๆ ของร างกายมนุ ษย+ ซึ่ งมี ลั กษณะสี ต างกั น แต
เนื่องจากสีแตละสียอมมีระดับความเข#มตางกัน การอธิบายลักษณะสีจึงต#องมีการเปรียบเทียบกับสิ่งที่
มีอยูในธรรมชาติ ได#แก ดอกไม# สวนตาง ๆ ของพืช สัตว+และอวัยวะตาง ๆ ของสัตว+ วัตถุที่ให#แสง
สวาง ตลอดจนสีสัญลักษณ+ของเทพเจ#า
การประเมินราคาอัญมณีที่กําหนดด#วยสกุลเงินรูปกะเป9นสิ่งที่แสดงให#เห็นวา การค#าอัญมณี
เจริญรุ งเรืองในสมัยราชวงศ+คุปตะ เพราะราชวงศ+นี้เป9น ราชวงศ+ที่เริ่มมีการผลิตเหรียญเงินรูปกะ
และนิยมใช#เงินรูปกะเป9นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค#า พิกัดน้ําหนักของอัญมณีในตํารารัตนปรีกษากําหนด
เป9นมาตรฐานสําหรับอัญมณีทุกชนิด หนวยชั่งน้ําหนักอัญมณีสวนใหญเป9นเมล็ดพืชและโลหะ เมล็ด
พืชที่ใช#เป9นหนวยน้ําหนัก ได#แก เมล็ดข#าว (ตัณฑุละ) เมล็ดมัสตาร+ด (สรรษปะ) เมล็ดมะกล่ําตาหนู
(คุญชะ) และเมล็ดถั่ว (มาษะ หรือ มาษกะ) สวนโลหะที่ใช#เป9นหนวยน้ําหนักคือทองคํา (สุวรรณะ)
หน วยราคาที่ใช#เ ป9น หลัก คือ รูป กะ ซึ่งเป9น หรีย ญที่ทํา จากเงิน พิกัด น้ํา หนักของอัญ มณีในตํา รา
รัตนปรีกษากําหนดเป9นมาตรฐานสําหรับอัญมณีทุกชนิด แตพิกัดราคาอัญมณีโดยละเอียดปรากฏใน
เรื่องเพชรและไขมุกเทานั้น ราคาของอัญมณีอื่น ๆ พอจะคํานวณได#จากบริบทที่ตําราให#ไว# ผู#วิจัย
พบวาจํานวนเงิน 200 รูปกะ เทากับอัญมณีแตละชนิดในน้ําหนักที่ตางกันดังนี้คือ เพชร 0.05 มาษกะ
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ทับทิม 1 มาษกะ ไพลิน 16 มาษกะ และไพฑูรย+กับบุษราคัม 128 มาษกะ ฉะนั้นจึงสรุปได#วา เพชรมี
คาสูงสุดในบรรดาอัญมณีที่กลาวมา
การประเมินราคาอัญมณีตามที่กลาวมานั้นเป9นการประเมินราคาอัญมณีตอหนึ่งเม็ด แตไขมุก
มีวิธีการคิดราคาไขมุกสองแบบ ไขมุกเม็ดใหญจะคิดราคาตอหนึ่งเม็ด และราคาจะเพิ่มขึ้นตามน้ําหนัก
เม็ดไขมุก สวนไขมุกเม็ดเล็กจะคิดราคาเป9นจํานวนรวมตอหนึ่งธรณะ ถ#าจํานวนรวมไขมุกเพิ่มขึ้น
ราคาไขมุกจะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับอัญมณีชนิดอื่นที่กลาวมา จํานวนเงิน 200 รูปกะ ซื้อไขมุกได#
น้ําหนัก 6 คุญชะ หรือประมาณ 1.05 มาษกะ แสดงวาไขมุกมีราคาเป9นรองเพชรและทับทิม แต
ราคาสูงกวาไพลินและไพฑูรย+
แนวคิดสําคัญอีกประการหนึ่งในตํารารัตนปรีกษา คือ อานุภาพของอัญมณี แนวคิดนี้มาจาก
ตํานานพลาสูรผู#สละชีวิตเป9นพลีกรรม อันเป9นการบําเพ็ญปรมัตถบารมี ดังนั้น อัญมณีแตละชนิดซึ่ง
กํ า เนิ ด จากอวั ย วะต าง ๆ ของพลาสู ร จึ งมี อ านุ ภ าพแก ผู# ครอบครองในด# า นต าง ๆ อย างไรก็ ต าม
อานุภาพของอัญมณีขึ้นอยูกับคุณสมบัติของอัญมณีด#วย หากอัญมณีมีคุณสมบัติดีเลิศจะมีอานุภาพ
เป9นอัญมณีมงคล เป9นเครื่องรางของขลัง ปOองกันภยันตรายและรักษาโรคภัยไข#เจ็บ สวนอัญมณีที่มี
ตําหนิจะให#ผลตรงกันข#าม กลาวคือ ผู#ครอบครองจะประสบภัยพิบัติ โชคร#าย และเสียชีวิต อานุภาพ
ของอั ญ มณี แ ม# จ ะไม มี ก ารกล าวถึ ง ในตํ า ราอั ญ มณี วิ ท ยาปM จ จุ บั น แต ยั ง คงมี อ ยู ในความคิ ด ของ
ประชาชนโดยทั่วไป

บทที่ 4
อัญมณีในตํารานพรัตน
ตําราอัญมณีของไทยหรือที่เรียกวา “ตํารานพรัตน” มีอยูหลายฉบับ ในการวิจัยครั้งนี้ผู'วิจัย
ได'คัดเลือกตํารานพรัตนฉบับสําคัญมาเป+นกรณีศึกษาสามฉบับ ได'แก
1) ตํารารัตนสาตรจบบริบูรรณ เป+นสมุดไทยดําที่หอสมุดแหงชาติได'มาจากกรมเลขาธิการ
คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ ป5 พ.ศ. 2482 ป5ที่จ ารนั้น ไมได'ร ะบุไ ว' เป+น สํา นวนร'อ ยแก'ว อธิบ ายลัก ษณะ
ของอัญมณีแปดชนิด ได'แก เพชร ทับทิม ไพฑูรย ไขมุก นิล มรกต บุษราคัม และโกเมน ตอนท'ายมี
คํากลอนเกี่ยวกับการเลือกใช'อัญมณีให'สมพงศกับป5เกิด และคํากลอนชื่ออัญมณีเก'าประการ
2) ตํารานพรัตน (ฉบับรอยแกว) เป+นผลงานการประพันธของคณะบุคคลในราชสํานักของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล'านภาลัย ตํารานพรัตนฉบับร'อยแก'วนี้เป+นฉบับตรวจสอบ ชําระ และ
เรียบเรียงตําราเพชรรัตนที่มีอยูในราชสํานักสามฉบับ ในบทนําของหนังสือระบุวา ตําราเลมนี้เกิดขึ้น
เพราะสมเด็จเจ'าพระยาบรมมหาประยุรวงศ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเป+นพระยาสุริยวงศมนตรี ได'ตรวจสอบ
พร'อมด'วยผู'มีนามในหนังสือนั้น อันประกอบด'วย พระมหาวิชาธรรม หลวงลิขิตปรีชา หลวงภักดีจินดา
และนายชม แล'วนําขึ้นทูลเกล'าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล'านภาลัย ภายหลังเมื่อสมเด็จ
เจ'าพระยาบรมมหาประยุรวงศถึงแกพิราลัย ตํารานพรัตนได'ตกมาเป+นสมบัติของคุณหญิงเนิน บุนนาค
ผู'เป+นธิดา และตอมาได'ถูกเก็บรักษาไว'ในห'องสมุดวังบางขุนพรหม
ปBจจุบันไมพบหลักฐานต'นฉบับตํารานพรัตนดั้งเดิม ฉบับเกาแกที่สุดที่ตกทอดมานั้นเป+น
เพียงสําเนาหนังสือซึ่งนาวาโทพระแสงสิทธิการ และนายศิลปD เทศะแพทย “อาศัยโอกาสที่ไดเปน
เลขานุการในพระองคของสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟ$ากรมหลวงนครสวรรควรพินิต พรอมกันขอ
พระราชทานพระอนุญ าตพิมพหนัง สือนี้. ..เพื่อนํา ขึ้น ทูล เกลาฯ ถวาย พระนางเจาสุขุมาลมารศรี
พระราชเทวี ในคราวงานทรงบําเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 60 พรรษาของพระองค ไวแจกเปน
ที่ระลึก” ในป5 พ.ศ.2464 มีข'อสังเกตวามีคําอธิบายศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอัญมณีปรากฏท'ายเลม
ด'วย กลาวได'วาตํารานพรัตนฉบับร'อยแก'วนี้แพรหลายมากที่สุดในปBจจุบัน เพราะตีพิมพเผยแพรซ้ํา
อีกหลายครั้งในวาระตาง ๆ ในเวลาตอมา ตํารานพรัตนฉบับหนึ่งเป+นเรื่องแทรกในหนังสือที่ระลึกงาน
พระราชทานเพลิงศพของ นายสงศักดิ์ อาวุธกรรมปรีชา และนางสาวสุธรรมา อาวุธกรรมปรีชา
บรรพบุรุษของผู'วิจัย ตีพิมพเมื่อป5 พ.ศ.2520
ความนําของตําราได'ให'ข'อมูลเกี่ยวกับการประพันธและเรียบเรียงตํารานพรัตนวา
ขาพระพุทธเจา พระยาสุริยวงศมนตรี, พระมหาวิชาธรรม, หลวงลิขิตปรีชา,
หลวงภักดีจินดา, นายชม ปรึกษาพรอมกันสอบตําราเพชรรัตนกับตําหรับ
พราหมณซึ่งหลวงภักดีจินดาไดเรียนไวมาชําระเทียบตองกันสามฉบับ พระ
มหาวิชาธรรมคนพระบาลีพุทธศาสตรประกอบกับตําหรับไสยศาสตร หลวง
ลิขิตปรีช าอาลั กษณแต>งตํา หรั บพุ ทธศาสตรประกอบกับ ตํา ราไสยศาสตร
ทูลเกลาฯ ถวาย...
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ข' อ ความดั ง กลาวทํา ให' ท ราบวา การเรี ย บเรี ย งตํา รานพรั ต นได' อ' า งอิ ง ข' อ มู ล จาก
(1) ตํา ราเพชรรั ต นที่ มี อ ยู ในราชสํา นั ก สามฉบั บ (2) ตํา หรั บ พราหมณที่ ห ลวงภั ก ดี จิ น ดาได'
เรี ย นมา (3) พระบาลีพุทธศาสตรกับตําหรับไสยศาสตร ที่หลวงลิขิตปรีชาเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นใหมให'
เป+ น ต' น ฉบั บ ประจํ า ราชสํ า นั ก มี ข' อ ที่ น าสั ง เกตคื อ ตํ า รานพรั ต นฉบั บ นี้ ไ มได' ร ะบุ ที่ ม าของ
เอกสารอ'างอิงอยางละเอียดชัดเจน ไมวาจะเป+นชื่อผู'แตงหรือวันเดือนป5ที่แตง
3) ตําราว#าดวยที่เกิดเนาวรัตน หรือ ลิลิตตํารานพรัตน ผู'แตงคือหลวงนรินทราภรณ (ชู)
ชางทองในราชสํานักกรุงรัตนโกสินทร แตงขึ้นเมื่อเดือน 7 ข'างขึ้น ป5มะเมีย จุลศักราช 1172 หรือ
พุทธศักราช 2353 นับเป+นป5ที่สองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล'านภาลัย ตํารานพรัตน
ฉบับนี้แตงขึ้นในระหวางปฏิบัติงานสร'างพระเบญจาทองคําในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เนื้อหาของตํารามีการสอบทานกับตํารานพรัตนฉบับที่มีอยูกอนหน'านี้รวมทั้งสิ้นหกฉบับ ได'แก ฉบับ
ของหลวงนริน ทราภรณกับ หมื่น มณีรัก ษา ฉบับ ของหลวงซึ่ง เก็บ รัก ษาในตู'เ จีย ระไน ฉบับ ของ
หลวงเทพนาจารย ฉบับของหมื่นแก'ว นายชางเจียระไน ฉบับของนายดิน ชางเจียระไนเพชร และ
ฉบับของนายดี ชางทองเชลยศักดิ์ ลักษณะคําประพันธเป+นลิลิตสุภาพ คือประกอบด'วยรายสุภาพ
สลับกับโคลงสุภาพ รายสุภาพใช'ในบทสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริยตอนต'นเรื่องและ
การบรรยาย การนําเนื้อหาที่เป+นวิชาการมาเรียบเรียงในรูปแบบของร'อยกรองด'วยฝ5มือกวีโวหารอัน
ไพเราะและคมคายทําให'ตํารานพรัตนฉบับนี้มีความพิเศษกวาตํารานพรัตนฉบับใด ๆ และได'รับยก
ยองให'เป+นวรรณคดีสําคัญเลมหนึ่งในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล'านภาลัย
หากยึดข'อมูลป5ที่แตงที่ปรากฏเป+นสําคัญ อาจกลาวได'วา ลิลิตตํารานพรัตนเป+นตําราเกาแก
ที่สุดในขณะนี้ อยางไรก็ตาม ความเกาแกของตนฉบับยังเปนปญหาเพราะมีขอมูลที่ขัดแยงกันเอง
อยู กลาวคือ แมหลักฐานระบุวาลิลิตตํารานพรัตน)แตงกอนตําราดูเพชฺญรรัตณฉบับหมื่นแกว
สองป.ก็ตาม แตกลับพบชื่อของตําราดูเพชฺญรรัตณฉบับหมื่นแกวเปนหนังสืออางอิงในลิลิตตํารา
นพรัตน) ซึ่งนั่นหมายความวาตําราดูเพชฺญรรัตณฉบับหมื่นแกวเปนเอกสารที่เกาแกกวา107
อนึ่ง แม'จะยังหาข'อยุติไมได'วาต'นฉบับใดเกาแกที่สุด แตอยางน'อยตํารานพรัตนทั้งหมดนี้ก็
แสดงให'เห็นตรงกันวา ความรู'เรื่องอัญมณีของไทยมีเค'ามาจากอินเดียโบราณ รองรอยที่ชัดเจนที่สุด
คือ ชื่อของ “อังคตฤๅษี” ผู'รู'ศาสตรเกี่ยวกับอัญมณีตามคัมภีรพระเวท ซึ่งเป+นตัวละครที่อ'างถึงตอนต'น
เรื่อง และนอกจากทวยเทพ นักสิทธิ์ ดาบส พระอินทร ซึ่งเป+นตัวละครสําคัญที่ปรากฏในเรื่องแล'ว
ยังมี “มหาพลอสูร” ซึ่งก็คือ “วล” ศัตรูของพระอินทรในคัมภีรพระเวท ผู'เป+นต'นกําเนิดของอัญมณี
ชนิดตาง ๆ นอกจากนี้ยังพบชื่อสถานที่สําคัญในอินเดียโบราณซึ่งเป+นแหลงกําเนิดอัญมณี เชน ในเรื่อง
เพชรมีชื่อเมืองตาง ๆ ซึ่งมีเหมืองเพชร เป+นต'นวาเมืองกลิงคราษฏร โกศล บันทร ซึ่งรัตนปรีกษาธยายะ
ก็มีชื่อแคว'นกลิงคะ โกศล และเปาณฑระ ตามลําดับ เชนกัน
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ปBจ จุบัน ตํ า ราดูเ พชญรรัต ณฉบับ หมื ่น แก'ว ยัง คงเก็บ รัก ษาไว'ใ นสํ า นัก หอสมุด แหงชาติ
และกรมศิลปากรได'พิมพเผยแพรไว'ในภาคผนวกของหนังสือ ถนิมพิมพาภรณ
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มีข'อสังเกตประการหนึ่งคือ มีเพียงตํารานพรัตนฉบับร'อยแก'วเทานั้นที่กลาวถึงแหลงข'อมูล
ดั้งเดิมโดยตรง เพราะมีการซ้ําคําวา “ตําราไสยศาสตร” เพื่อเน'นวาเป+นข'อมูลดั้งเดิมที่สําคัญในการ
อธิบายกําเนิดและการตรวจสอบอัญมณี ผู'วิจัยมีความเห็นวา แม'ตํารานพรัตนฉบับร'อยแก'วจะเป+น
หลักฐานใหมสุดซึ่งอาจไมนาเชื่อถือพอที่จะใช'สืบไปถึงต'นเค'าตํารานพรัตนเกาแกที่สุดได' แตคําสําคัญ
คือ “ตําราไสยศาสตร” ที่อ'างมานั้นก็ชวยเพิ่มเติมข'อเท็จจริงที่วา ตํารานพรัตนฉบับตาง ๆ ซึ่งแตเดิม
เข'าใจกันวาเป+นภูมิปBญญาโบราณของไทยนั้น แท'จริงแล'วได'รับอิทธิพลจากคติความเชื่อของอินเดีย
โบราณ
กอนที่จะพิจารณาความสัมพันธระหวางความรู'เรื่องอัญมณีวิทยาในวรรณคดีสันสกฤตและ
วรรณคดีไทย ผู'วิจัยจะขอนําเสนอข'อมูลจากตํารานพรัตน เรียงลําดับตามชนิดของอัญมณีที่ปรากฏ
ในลิลิตตํารานพรัตนดังนี้
4.1 เพชร
(ลิลิตนพรัตน: เพ็ชร นพรัตนรอยแกว: เพชร รัตนสาตร: เพชร)
4.1.1 การกําเนิด
เพชรเกิดจากเชื้อกําเนิดอัญมณีที่ทวยเทพนําไปประดิษฐานไว'ที่ภูเขาในเมืองตาง ๆ
ข'อมูลเรื่องอวัยวะที่เป+นเชื้อกําเนิดเพชรในตํารานพรัตนแตละเลมไมตรงกัน ลิลิตนพรัตนระบุวาเชื้อ
กําเนิดเพชรคือหัวใจของอสูร
ในขณะที่นพรัตนร'อยแก'วและรัตนสาตรระบุวาเชื้อกําเนิดเพชรคือ
กระดูกของอสูร
4.1.2 แหล#งกําเนิด
สถานที่ ที่ทวยเทพนําเมล็ ดพั นธุกํ าเนิดเพชรไปฝBงไว' เป+ นแหลงกําเนิด ของเพชรชนิ ด
พิเศษที่มีคุณภาพสูง ลิลิตนพรัตนและรัตนสาตรระบุชื่อเมืองและแวนแคว'นตาง ๆ รวมแปดแหง แต
นพรัตนร'อยแก'วระบุไว'เพียงหกแหง108 ดังแสดงในตารางข'างลาง
ลิลิตนพรัตน
กลิงคราฐ
แคว'นโกศล
เมืองมิลินท
แคว'นมาตุราฐ
108

แหล#งกําเนิดเพชร
นพรัตนรอยแกว
เมืองกลึงคราช
เมืองมิลินลราช

รัตนสาตร
กะลึงคราช
โกศลราช
มะลิมะราช
มาดลราช

ที่จริงแล'วนพรัตนร'อยแก'วไมมีข'อความที่ระบุถึงสถานที่ที่เทพยดานําเมล็ดพันธุกําเนิดเพชรไป
ฝBงไว' แตผู'อานก็พอจะทราบได'จากหัวข'อ สกุลเพชรพิเศษ 6 เมือง เนื่องจากรายละเอียดเรื่อง
คุณสมบัติของเพชรจากแหลงกําเนิดตาง ๆ ตามตํานานมีกลาวไว'ในตํารานพรัตนทุกฉบับ
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แหล#งกําเนิดเพชร (ต#อ)
ลิลิตนพรัตน นพรัตนรอยแกว
รัตนสาตร
เมืองบันทร
เมืองปBนทรราช ทิพ(ย)วุทธราช
เมืองสามล
เมืองสามลราช
สาวะราช
เมืองบุษบากร เมืองบุษบากรราช บุสากยราช
เมืองไพรากรราฐ เมืองไภรากราช โพสากยราช
ตารางที่ 1 แหลงกําเนิดเพชรตามตํารานพรัตน
จากตารางข'างบนจะเห็นได'วา รายชื่อเมืองที่เป+นแหลงกําเนิดเพชรสวนมากตรงกัน มี
เพียงชื่อเมืองทิพวุทธราช (หรือ ทิพยวุทธราช) และเมืองสาวะราชในรัตนสาตรเทานั้นที่ไมปรากฏใน
ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'ว ในทางกลับกันชื่อเมืองบันทรหรือปBนทรราช และเมืองสามลหรือ
สามลราช ก็ไมปรากฏในรัตนสาตรเลย กลาวกันวาทุก ๆ ครั้งที่สิ้นยุคจะมีเหมืองเพชรหายไปครั้งละ
สอง แหง เมื่อสิ้นกฤตยุค เพชรในเมืองกลิงคราฐ (ลิลิตนพรัตน) กลึงคราช (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือ
กะลึงคราช (รัตนสาตร) และแคว'นโกศล (ลิลิตนพรัตน) หรือโกศลราช (รัตนสาตร) จะหายไป เมื่อสิ้น
ไตรดายุค เพชรในเมือ งมิลิน ท (ลิลิต นพรัต น) มิลิน ลราช (นพรัต นร'อ ยแก'ว ) หรือ มะลิม ะราช
(รัตนสาตร) และแคว'นมาตุราฐ (ลิลิตนพรัตน) หรือมาดลราช (รัตนสาตร) จะหายไป เมื่อสิ้นทวาปรยุค
เพชรในเมืองบันทร (ลิลิตนพรัตน) ปBนทรราช (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือทิพยวุทธราช (รัตนสาตร) และ
เมืองสามล (ลิลิตนพรัตน) สามลราช (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือสาวะราช (รัตนสาตร) จะหายไป ในยุค
ปBจจุบันหรือกลียุคจึงมีเหมืองเพชรเพียงสองแหงเทานั้น คือที่เมืองบุษบากร (ลิลิตนพรัตน) บุษบากร
ราช (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือบุสากยราช (รัตนสาตร) และเมืองไพรากรราฐ (ลิลิตนพรัตน) ไภรากราช
(นพรั ต นร' อยแก' ว) หรื อโพสากยราช (รั ตนสาตร) สํ า หรั บ เมื องไพรากรราฐ ลิลิ ต นพรั ตนระบุ ว า
หมายถึง อริยกภูมิ และรัตนสาตรระบุวาเมืองโพสากยราชเทียบได'กับ คชประเทศ และ กาลประเทศ
ในปB จ จุ บั น ทั้ ง คํ า วา อริ ย กภู มิ คชประเทศ และกาลประเทศ เป+ น คํ า ที่ บ งบอกให' ท ราบวา
แหลงกําเนิดเพชรอยูที่ประเทศอินเดีย109 ผู'วิจัยสันนิษฐานวา ไพรากรราฐ หรือ ไพรากรราช นาจะ
หมายถึงเมืองวัชรากร (Vajrākara) หรือวัชรคฤห (Vajragṛha) ซึ่งได'ชื่อดังกลาวเพราะเป+นเมืองที่มี
เพชรมาก ปรากฏในจารึกวัดอธิปุรีศวร (Adhipurīśvara) ของพระเจ'ากุโลตตุงคะที่ 1 แหงราชวงศ
โจฬะ (Kulottuṅga Chola I) วา วยิราคระ (Vayirāgara)110 เหมืองเพชรนี้ก็คือเหมืองเพชร
บริเวณริมฝBRงแมน้ําราวณคงคาในตํารารัตนปรีกษานั่นเอง (Shastri, 1969: 325)
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คําวา อริยกภูมิ ในลิลิตนพรัตน แปลตามรูปศัพทได'วา ดินแดนของพวกอริยกะ หรือชาวอารยัน
ผู'เป+นบรรพบุรุษของชาวอินเดีย ชาวอิหราน และชาวยุโรปบางพวก (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2542) สวนคําวา “คชประเทศ” และ “กาลประเทศ” ในรัตนสาตรก็นาจะหมายถึงดินแดนของ
ชาวอินเดียเชนเดียวกัน
110
ในปBจจุบันเมืองดังกลาวมีชื่อวา ไวราคัธ (Wairagadh)
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4.1.3 คุณสมบัติ
คําอธิบายคุณสมบัติของเพชรแบงเป+นสองสวน สวนแรกวาด'วยการวิเคราะหคุณสมบัติ
ของเพชรตามลักษณะทางกายภาพ สวนที่สองวาด'วยการวิเคราะหคุณสมบัติของเพชรชนิดพิเศษโดย
จําแนกตามแหลงกําเนิด
4.1.3.1 คุณสมบัติของเพชรธรรมดา
ตํารานพรัตนแบงเพชรออกเป+นระดับคุณภาพสามระดับ ได'แก ปฐมชาติ
ทุติยชาติ และตติยชาติ ดังนี้
1) เพชรปฐมชาติ คื อ เพชรที่ มี คุ ณ ห' า ชนิ ด จํ า แนกตามลั กษณะสี ที่
ปรากฏ แตละชนิดตั้งชื่อตามวรรณะตาง ๆ ของคนอินเดีย ได'แก
(1) เพชรกษัตริยชาติ (ลิลิตนพรัตน)
เพชรขัตติยชาติ (นพรัตนร'อยแก'ว)
เพชรกระษัตรชาติ (รัตนสาตร)
(2) เพชรสมณชาติ

สีแดงดุจลูกตําลึงสุก

- สีเหลืองเจิดจ'า (ลิลิตนพรัตน.)
- สีเหลืองดังน้ํามันไก (นพรัตนร'อยแก'ว)

(3) เพชรพราหมณชาติ (ลิลิตนพรัตน, ร'อยแก'ว)
เพชรพรหมชาติ
(รัตนสาตร)
(4) เพชรแพสยชาติ (ลิลิตนพรัตน)
เพชรแพสชาติ (นพรัตนร'อยแก'ว)
เพชรชาติ
(รัตนสาตร)
(5) เพชรสูทรชาติ (ลิลิตนพรัตน)
เพชรสูทชาติ (นพรัตนร'อยแก'ว)

สีขาว
สวางสุกใส

สีเขียวเข'ม
- สีนิลหรือสีน้ําเงินเข'ม
(ลิลิตนพรัตน)
- สีดําหรือสีน้ําเงินออน
ดุจตะกั่วตัด
(นพรัตนร'อยแก'ว)

2) เพชรทุ ติยชาติ คื อ เพชรที่มีคุณสี่ช นิด จํ าแนกตามลั กษณะรูป ทรง
ได'แก
เพชรแผ#นกระดาน
เพชรยอด
เพชรเหลือง
เพชรเบา

เป+นเพชรที่มี 8 เหลี่ยม หรือ 6 เหลี่ยม
เป+นเพชรที่มีมุมยอดแหลมดุจปลายเข็ม
หมายถึง เพชรที่มีน้ํา (รัศมี) เป+นสีรุ'ง
อันที่จริงเพชรชนิดสุดท'ายไมมีชื่อเรียก พบแต
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คําอธิบายคุณสมบัติวา มีน้ําหนักเบากวาแก'วผลึก
3) เพชรตติยชาติ คือ เพชรที่ให'โทษแกผู'สวมใสเนื่องจากมีตําหนิปรากฏ
ตําราแตละเลมระบุลักษณะตําหนิของเพชรไว' 12 ชนิด เทากัน แตมีรายละเอียดแตกตางกันบ'าง
ตําหนิในเพชรแบงได'เป+นสองกลุม คือ ตําหนิด'านรูปทรง และตําหนิที่เป+นมลทิน
(1) ตําหนิดานรูปทรง
รูปทรงที่ไมสมบูรณ ประกอบด'วยลักษณะตอไปนี้

หมายถึง

ความบกพรองอันเกิดจากการมี

มีรอยบิ่น “เพ็ชรหนึ่งบางบิ่นเบื้อง ฤๅหนา” (ลิลิตนพรัตน)
ไม#มีเหลี่ยม “ภูเหลี่ยมบมีปรา กฎชั่ว ชี้แฮ” (ลิลิตนพรัตน)
“เพชรผลหาพูมิได” (นพรัตนร'อยแก'ว) และ “หาแหลมมิได” (รัตนสาตร)
รูปทรงบิดเบี้ยว “เบี้ยวบิดพิกลแสรง ส>อใหคนเห็น” (ลิลิต
นพรัตน) “แป$วแลมีรู” (รัตนสาตร) รวมถึง “เพชรมีผลเบี้ยว” และ “เพชรรูปผลดังทะนานมะพราว”
(นพรัตนร'อยแก'ว)
มีรูเจาะ “เพ็ชรใดเห็นแห>งราย รูราย” (ลิลิตนพรัตน) “เพชรผล
นั้นเห็นเปนรู”, “เพชรผลนั้นเห็นดังรูเจาะ” (นพรัตนร'อยแก'ว) และ “ดั่งรอยเจาะตลอด” (รัตนสาตร)
มีรอยแตก “แตกผ>าบุบสลายกล กาบช้ํา” (ลิลิตนพรัตน) และ
“เพชรผลแตก” (นพรัตนร'อยแก'ว) และ “เหนรอยระส่ําอยู>ทังนั้น” (รัตนสาตร)
มีรูปทรงบอบช้ํา “แตกผ>าบุบสลายกล กาบช้ํา” (ลิลิตนพรัตน)
และ “เพชรผลช้ําดังผมเพิ่งโกน” (นพรัตนร'อยแก'ว)
(2) ตําหนิที่เป>นมลทิน หมายถึง ความบกพรองอันเกิดจากการมี
ตําหนิที่เป+นเส'นหรือสีแทรกอยูในเนื้อเพชร ทําให'เพชรดูหมองมัวลงไป ประกอบด'วยลักษณะตอไปนี้
มีรอยขีดเป>นขนแมว “สายขีดขนวิฬาร จักแจง” (ลิลิตนพรัตน)
มีรอยตีนกา หรือรอยเสนรูปกากบาท “ตีนกาและขนทราย แดง
ดั่ง นี้นา” (ลิลิตนพรัตน) และ “เพชรผลเปนรอยดังตีนกา” (นพรัตนร'อยแก'ว)
มีจุดสีดําและสีแดงปนอยู#ในเนื้ออัญมณี “ไฝฝากดําแดงสลาย
โทษแท” (ลิลิตนพรัตน)
มี เ นื ้ อ เป> น เสี ้ ย นสี ดํ า หรื อ สี แ ดง “ดํ า แดงขี ด รอยสลาย
ยาวส>อ ไวนา” (ลิลิตนพรัตน) และ “เพชรผลเปนรอยยาว” (นพรัตนร'อยแก'ว)
มีเสนสีแดงดั่งขนเนื้อทรายอยู#ในเนื้ออัญมณี “ตีนกาและขนทราย
แดงดั่ง นี้นา” (ลิลิตนพรัตน)
มีจุดประสีดําทั่วผิวอัญมณี “หนึ่งดําดูประพรอย โปรยพราย”
(ลิลิตนพรัตน) และ “เพชรผลดํามิไดมีน้ําอื่นแกม” (นพรัตนร'อยแก'ว) และ “ดําทุกแห>ง” (รัตนสาตร)
มีรอยเจาะปนดวยสีอื่น “รอยเจาะเจือศรีสลาย อีกเกลี้ยง”
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มี ฟ องอากาศแทรกอยู# ใ นเนื ้ อ อั ญ มณี “เพชรผลนั้ น เปน
ลมเขาอยู> ” (นพรั ต นร' อ ยแก' ว )
4.1.3.2 คุณสมบัติของเพชรชนิดพิเศษ
เพชรชนิ ดพิ เศษที่ จะกลาวตอไปนี้ล' ว นเป+น เพชรที่มีคุณสมบัติ ดีเ ลิศทั้งสิ้ น
ได'รับการยกยองวามีคุณคาสูงสง เพราะเชื่อกันวาเกิดจากอํานาจของเทพเจ'า ซึ่งได'นําเชื้อกําเนิดเพชร
ไปฝBงไว'ตามสถานที่ตาง ๆ เพชรชนิดพิเศษนี้สามารถจําแนกยอยได'เป+นสองกลุม กลุมแรกคือเพชร
จากเมืองสําคัญ กลุมที่สองคือเพชรจากแหลงกําเนิดตามธรรมชาติ รายละเอียดมีดังนี้
1) เพชรจากเมืองสําคัญ
เมืองสําคัญที่เป+นแหลงกําเนิดเพชร คือ แหลงกําเนิดเพชรทั้งแปดที่ระบุ
ไว'ในต'นตํานาน ตํารานพรัตนระบุคุณสมบัติของเพชรจากเมืองสําคัญไว'หกชนิด ยกเว'นเพชรที่เกิดใน
เมืองโกศลและเมืองมาตุราฐ เพชรแตละชนิดตั้งชื่อตามแหลงกํา เนิด มีสีห รือรัศมีเ ป+น คุณสมบัติ
โดดเดนโดยเฉพาะ เปรียบได'กับพืช สัตว และวัตถุธรรมชาติ ดังนี้
(1) กลึงคเพชร (นพรัตนร'อยแก'ว รัตนสาตร)
แหลงกําเนิด: เมืองกลึงคราช (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือกะลึงคราช (รัตนสาตร)
รัศมี:
รัศมีสีเขียวดุจดังทองจาว (นพรัตนร'อยแก'ว) แสงขาวดั่งทองเนื้อสามน้ํา (รัตนสาตร)
(2) คชเพ็ชร (ลิลิตนพรัตน) หรือคชเพชร (นพรัตนร'อยแก'ว)
แหลงกําเนิด: เมืองมิลินทราฐ (ลิลิตนพรัตน) หรือมิลินลราช (นพรัตนร'อยแก'ว)
สี:
สีเหลืองขาวดังสีงาช'าง
(3) บันทรเพ็ชร (ลิลิตนพรัตน) หรือปBนทรเพชร (นพรัตนร'อยแก'ว)
แหลงกําเนิด: เมืองบันทรราช (ลิลิตนพรัตน) หรือปBนทรราช (นพรัตนร'อยแก'ว)
สี:
สีแ ดงเปรีย บได'กับ วัต ถุส องชนิด ชนิด หนึ ่ง คือ ชาดก'อ น (ลิล ิต นพรัต น “หิง คลู”
นพรัต นร'อ ยแก'ว “หิง คูล ”) 111 อีก ชนิด หนึ่ง คือ เท'า หงส หรือ หงสบาท (ลิลิต นพรัต น “ศรีห งส”
นพรัตนร'อยแก'ว “หงสิบบาท”)112
(4) เพ็ชรสังหาร (ลิลิตนพรัตน) เพชรสังหาร (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือ
113
เพชสังหาญ (รัตนสาตร)
111

หิงคลู หรือ หิงคูล มาจากภาษาสันสกฤตวา hiṅgula ถ'าเป+นวัตถุหมายถึงปรอทลักษณะ
กํามะถัน และชาด ถ'าเป+นสีหมายถึงสีแดงสด นพรัตนร'อยแก'วอธิบายวา “สีดังหิงคูล ภาษาพราหมณ
ว>าสีดุจดังยางโพธิ์”
112
หงสบาท มาจากภาษาสั น สกฤตวา haṃsapādaṃ หมายถึ ง เท' า หาน และสี แ ดงเข' ม
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 อธิบายวา หงสบาท หมายถึง มีสีคล'ายเท'าหงส คือ สีแดง
ปนเหลือง สีแดงเรื่อ หรือ สีแสด
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แหลงกําเนิด: เมืองสามลราฐ (ลิลิตนพรัตน) สามลราช (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือเสาวราช (รัตนสาตร)
สีหรือรัศมี: ลิลิตนพรัตนอธิบายวา เพชรสังหาร หมายถึง เพชรที่มีรัศมีดังหิ่งห'อย และใจกลางเพชรมี
แสงแววสวางขนาดเทาหัวแมลงวัน เพชรสังหารที่มีรัศมีแวววาวเทาหนึ่งในสามสวนของเมล็ดผักกาด
เรียกวา เชื้อสังหาร สวนเพชรสังหารที่มีแสงแววตรงกลางเพชรอยางหิ่งห'อยเรียกวา วรสังหาร
นพรัตนร'อยแก'วอธิบายวา เพชรสังหารมีสองชนิด ชนิดหนึ่งมีรัศมี
สีแดงขนาดเทาหนึ่งในสามสวนของเมล็ดผักกาด อีกชนิดหนึ่งมีรัศมีภายในเพชรดั่งแสงหิ่งห'อยขนาด
เทาซีกเมล็ดผักกาดหรือเทาหัวของแมลงวันหัวเขียว สวนรัตนสาตรอธิบายวา เพชรสังหาร คือ เพชรที่
มีรัศมีดังหิ่งห'อยขนาดเทาหัวแมลงวัน ตรงกับลิลิตนพรัตน สําหรับเพชรที่มีรัศมีสีแดงและรัศมีดัง
หิ่งห'อย ขนาดเทาสองในสามสวนของเมล็ดผักกาด เพชรชนิดนี้ไมมีชื่อเรียก แตก็นาจะมีชื่อวาเพชร
สังหารด'วย
(5) เพ็ชรหิมพานต (ลิลิตนพรัตน) หิมพานเพชร (นพรัตนร'อยแก'ว)
หรือเพชภานุช (รัตนสาตร)
แหลงกําเนิด: เมืองบุษบากรราฐ (ลิลิตนพรัตน) บุษบากรราช (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือบุสากยราช (รัตนสาตร)
สี:
สีเหลืองเลื่อมดังดอกเบญจมาศ
(6) เพ็ชรไพรากร (ลิลิตนพรัตน) ไภยรากรเพชร (นพรัตนร'อยแก'ว)
หรือไวยราคเพชร (รัตนสาตร)
แหลงกําเนิด: เมืองไพรากรราฐ (ลิลิตนพรัตน) ไภยรากรราช (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือโพสากยราช (รัตนสาตร)
สีหรือรัศมี: ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วระบุวา เพชรชนิดนี้มีรัศมีดุจน้ํากลิ้งบนใบบัว แตรัตนสาตร
ระบุวา “มีแสงขาวใสดุจน้ําอยู>ในใบตองบัวแลใบตองบอน”
นอกจากนี้ รัตนสาตรยังได'เพิ่มเติมเพชรจากสถานที่อีกแหงหนึ่งคือ
เพชรเกิดในเมืองมาดลราช ไมมีการระบุชื่อเพชร แตมีการระบุสีของรัศมีวา “แสงขาวแกมเหลืองดุจ
งาชาง”
2) เพชรจากแหล#งกําเนิดตามธรรมชาติ
แหลงกําเนิดเพชรตามธรรมชาติมีทั้งก'อนหิน สวนของพืช และอวัยวะ
ของสัตว บางชนิดเกิดขึ้นด'วยอานุภาพของเทพเจ'าซึ่งไมสามารถประเมินคาได' มีสีเป+นคุณสมบัติที่โดด
เดน ดังนี้
(1) เพ็ ชรติ ลา (ลิ ลิ ต นพรั ต น) ติ ลาเพชร (นพรั ต นร' อยแก' ว ) หรื อ
ศิลาเพ็ชร (รัตนสาตร)
แหลงกําเนิด: ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วระบุวาเกิดในหิน แตรัตนสาตรระบุวาเกิดในภูเขาที่มี
ทองแดง
113

แท'จริงแล'ว ในสมุดไทยเขียนวา “เชพสังหาญ” ผู'วิจัยเห็นวาคํานี้นาจะสะกดผิด จึงได'แก'
เป+นคําวา เพชสังหาญ ดังกลาว
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สี:
ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วระบุวา เพชรชนิดนี้มีสองสี คือ สีทองแดงและสี
พระจันทร แตรัตนสาตรระบุวา มีสีขาวแกมเหลืองอยางสีพระจันทรเพียงสีเดียว
(2) เพชรกุสุมาลี (ลิลิตนพรัตน) หรืออินทรเพชร (นพรัตนร'อยแก'ว)
แหลงกําเนิด: ปุ`มเปaอกชายฝBRงทะเล114
สีหรือรัศมี: ลิลิตนพรัตนระบุวา เพชรชนิดนี้มีประกายรัศมีสีขาวแกมดํา “แสงขาววรอันอุด ดมเลิศ
ยิ่งนา เปนแต>น้ําดําแล คล>องเคลาคลอแสง”115 นพรัตนร'อยแก'วระบุวา สีขาวใสดังน้ําค'างบนใบบัว มี
ประกายรัศมีสีแดงหมน116 เขียว ขาว
(3) นาคราชเพ็ชร (ลิลิตนพรัตน) หรือนาคราชเพชร (นพรัตนร'อยแก'ว)
แหลงกําเนิด: ลิลิตนพรัตนระบุวาเพชรชนิดนี้เกิดจากดอกบัวที่ขึ้นในน้ํา “สัตอุไทยบัวเกิดแกว รัตนา”
นพรัตนร'อยแก'วระบุวาเกิดในดอกบัวสัตตบุษย
สี:
ลิลิต นพรัต นระบุว ามีสีแ ดงดังหงอนพญานาค และมีป ระกายรัศมีสีขาวสลับ สีเ ขีย ว
117
และสีเหลือง ในขณะที่นพรัตนร'อยแก'วระบุวา เพชรชนิดนี้มีสีขนานกัน คือ สีดํา แดง ขาว เหลือง
เขียว เจือกันดังประพาฬนาคราช118
(4) เพ็ชราวุธ (ลิลิตนพรัตน) เพชราวุธ (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือ
เพชรอาวุทธ (รัตนสาตร)
แหลงกําเนิด:ลิลิต นพรัต นและนพรัต นร'อยแก'ว ระบุว าเกิดในหัว ของสัต วสามชนิด สองชนิด แรก
ระบุ ไ ว' ต รงกั น ได' แ ก นกเหยี่ ย ว และนกแร' ง สวนอี ก ชนิ ด หนึ่ ง นั้ น ลิ ลิ ต นพรั ต นระบุ ว า
นกกระเรีย น แตนพรัต นร'อยแก'ว ระบุว า แรด ในขณะที่รัต นสาตรระบุแหลงกํา เนิด แตกตางโดย
สิ้นเชิงวา มีกําเนิดอยูในพืชสองชนิด คือ ดอกหมาก และต'นเล็บเหยี่ยว
สี: ลิลิต นพรัต นและนพรัต นร'อ ยแก'ว ระบุต รงกัน วา เพชรชนิด นี ้มีส ีข าวดัง ระลอกคลื่น ใน
มหาสมุทร แตรัตนสาตรระบุวา เพชรชนิดนี้ตอนกลางวันมีสีขาวดังระลอกคลื่นในมหาสมุทร พอ
กลางคืนจะมีสีเขียว
(5) สังขนิลเพ็ชร (ลิลิตนพรัตน) หรือสังขนิลเพชร (นพรัตนร'อยแก'ว)
แหลงกําเนิด: อานุภาพของพระอินทร
114

ลิลิตนพรัตนใช'คําวา ปุbมเปaอก ซึ่งในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คําวา
ปุ`มเปaอก หรือ ปุbมเปaอก หมายถึง ตอมน้ําที่เกิดในเลนในตม นพรัตนร'อยแก'วใช'คําวา “ปุJมเปKอกกุสุมาลี
มหาสมุท” มีผู'สันนิษฐานวานาจะหมายถึง “เง>าบัวขึ้นในน้ํา”
115
บุญเตือน ศรีวรพจน (2542: 16) แปลความวา เพชรชนิดนีม้ ีสีขาว ประกายรัศมีสีขาวเหลือบดํา
116
ในนพรัตนร'อยแก'วใช'คําเรียกสีวา สีแดงขําหมอก
117
บุญเตือน ศรีวรพจน (2542: 16) แปลจากคําประพันธตอนหนึ่งวา “แดงดั่งวรประภา นาคราช
ขาวแข>งเขียวเหลืองแล สลับลวนหลายแสง”
118
นาจะเพี้ยนมาจากคําวา “ประภานาคราช” ในลิลิตนพรัตน— ผู'วิจัย
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สีหรือรัศมี: ลิลิตนพรัตนระบุวา เพชรชนิดนี้มีรัศมีเหมือนสุริยคราส นพรัตนร'อยแก'วระบุวามีรัศมี
แรงกล'าดังแสงพระอาทิตย เพชรชนิดนี้เป+นเพชรที่พระอินทรประทานให'หนุมาน ดังที่นพรัตนร'อย
แก'วอธิบายเพิ่มเติมวา “ทาวสุราคราชใหเพชรนี้แก>หนุมานครั้งไตรดายุคนั้น”
(6) บาระเพ็ชร (ลิลิตนพรัตน) หรือหิงษเพชร (รัตนสาตร)
แหลงกําเนิด: ดอกบัว
สี:
สีดุจพระอาทิตย
รั ต นสาตรกลาวถึ ง เพชรอี ก สองชนิ ด ชนิ ด หนึ่ ง ไมมี ชื่ อ เกิ ด ในต' น
เล็ บ เหยี่ ย ว มี รั ศ มี ดั่ ง ท' อ งฟb า ยามสายั ณ ห “แลแสงดั่ ง ตะวั น เมื่ อ มี สู ร มี จั น ทนั้ น ” อี ก ชนิ ด หนึ่ ง
ชื ่ อ วา สุ ท ะมิ ทเพชร มี การระบุ แ หลงกํ า เนิ ดไว' ว า “เกิ ด แต> เ สนขนพระหณุ ม าน” เพชรชนิ ด นี้ มี
อานุภาพยิ่งใหญ ดังใจความตอนหนึ่งวา “เพชรนั้นเปนใหญ>แก>รัตนชาติทัง 8 จําพวก เพราะว>าเอา
ร>อหัวแหวนทังนั้นก็แตกราวสิ้นเสียรัศมีสิ้นแล แมนว>าเอาเหล็กไปตองเพชรนั้น เหล็กก็แตกเปนจุลไป
แล”
4.1.4 อานุภาพ
เพชรที่มีคุณสมบัติดีเลิศจะมีอานุภาพในการอํานวยความสุขสวัสดี ความเจริญรุงเรือง
และสิริมงคลแกผู'ครอบครอง ในทางตรงกันข'าม เพชรที่มีตําหนิแปดเปaeอนหรือมีคุณสมบัติที่ไม
สมบูรณ จะนําความอัปมงคลมาสูผู'ครอบครอง ทําให'ต'องประสบความทุกข หายนะ และภัยพิบัติ
นานัปการ
1) อานุภาพของเพชรที่มีลักษณะเป>นคุณ
ก. เพชรปฐมชาติ
เพชรกษัตริย)ชาติ ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วระบุวา เพชรชนิด
นี้มีคุณในด'านการเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์และชัยชนะในศึกสงคราม รัตนสาตรระบุเพิ่มเติมวา ผู'
ครอบครองเพชรชนิดนี้จะมีปBญญาเฉียบแหลม119
เพชรสมณชาติ เป+นเพชรสวัสดิมงคล ผู'ครอบครองจะประสบความสุข
และบริบูรณด'วยทรัพยสมบัติ120
เพชรพราหมณชาติ ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วระบุวา เพชรชนิดนี้
เป+นเพชรล้ําคา ทําให'ผู'ครอบครองเจริญรุงเรืองด'วยโภคทรัพย และชวยปbองกันภัยจากศัตรู121 รัตนสาตร
ระบุตางออกไปวา ผู'ครอบครองจะได'รับลาภสักการะมากมาย เมื่อสิ้นชีวิตแล'วจะได'เป+นพรหม122
119

“...ผูใดถือเพชรขัตติยชาติ แมสกุลไพร>จะไดเปนนาย นายจะไดเปนขุน ขุนจะไดครองเมือง
ถาวงศาพญาจะไดเปนกษัตริย กระทําสงครามจะมีชัยชนะแก>ขาศีก ปราบศัตรูพ>ายแพทุกทิศ ใหผูก
เรือนธํามรงคทรงใส>นิ้วชี้เบื้องขวา...” (นพรัตนร'อยแก'ว)
120
“...เพชรดังนี้มีราคาจะคณนามิได ใหผูกเรือนแหวนถือนิ้วชี้มือเบื้องขวา จะจําเริญสุขสมบัติ
สมบูรณดวยอานุภาพ...” (นพรัตนร'อยแก'ว)
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เพชรแพศย) ช าติ เป+ น เพชรมงคลสํ า หรั บ พอค' า ทํ า ให' กิ จ การค' า ขาย
เจริญรุงเรือง และมีชัยชนะเหนือศัตรู123
เพชรศูทรชาติ ทําให'ผู'ครอบครองมีชัยชนะเหนือศัตรู รวมทั้งทําให'ผ'ู
ครอบครองมีความสุขและถึงพร'อมด'วยทรัพยสมบัติ นอกจากนี้ยังเป+นเพชรมงคลสําหรับเกษตรกร124
มีข'อสังเกตวา
เพชรปฐมชาติทั้งห'าชนิดล'วนเป+นเครื่องรางของขลัง มี
อานุภาพบันดาลความสุข ความมั่งคั่ง และความเจริญรุงเรือง เป+นเครื่องปbองกันภัยอันตราย และทํา
ให'ประสบชัยชนะในศึกสงคราม ในการใช'เพชรปฐมชาติควรทําเป+นหัวแหวนและสวมที่นิ้วชี้ข'างขวา
ซึ่งในภาษาสันสกฤต นิ้วชี้ (tarjanī) หมายถึง นิ้วที่ใช'สั่ง ขมขู ดุดาวากลาว (M.Williams, 2005: 440)
นิ้วชี้จึงเป+นสัญลักษณของอํานาจ
ข. เพชรทุติยชาติ
เพชรทุติยชาติมีอานุภาพในลักษณะเดียวกันกับเพชรปฐมชาติ คือ ผู'
ครอบครองเพชรชนิดนี้จะมีชีวิตที่ผาสุก มีอํานาจยิ่งใหญ มีสมบัติมากมาย หากทําศึกสงครามเพชร
ชนิดนี้จะเป+นเครื่องรางปbองกันศัสตราวุธและทําให'รบชนะ นอกจากนี้ยังมีอานุภาพปbองกันอัคคีภัย
ตลอดจนเยียวยาพิษที่เกิดจากงูกัด แตก็มีข'อคํานึงวาผู'ป`วยไมควรสวมเพชรชนิดนี้ เพราะจะทําให'
อาการเจ็บป`วยกําเริบได'
ค. เพชรชนิดพิเศษ
คชเพชร มีอานุภาพยิ่งใหญ พลังของเพชรชนิดนี้ทําให'ช'างหวาดกลัว
เพชรสังหาร มีคุณด'านอํานาจ ทําให'ศัตรูพายแพ' ใช'แก'คุณไสยและขับไล
ภูตผีป5ศาจ
หิมพานเพชร ทําให'ผู'ครอบครองสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา ผู'ที่เคยเป+น
ศัตรูกันมากอนจะเข'ามาสวามิภักดิ์ ควรสวมใสในพิธีสมโภชเชิญขวัญมังคลาภิเษก รัตนสาตรระบุวา
หากสวมใสเพชรชนิดนี้ในงานมงคลจะทําให'มีอายุยืน ถ'านําติดตัวไปในสถานที่ตาง ๆ จะไมถูกโจรทําร'าย
ศัตรูที่เคยปองร'ายจะเปลี่ยนใจมาเป+นพวก
บันทรเพชร ทําให'ผู'ครอบครองเจริญด'วยยศศักดิ์ เป+นที่รักยิ่งของคนทั้งหลาย
ไภยรากรเพชร เป+นเพชรสวัสดิมงคลสําหรับผู'ครอบครอง ทําให'มีอํานาจ
และปลอดจากภัยอันตรายทุกชนิด
121

“...เพชรดั่งนี้ดีนัก จะคณนาค>ามิได ใหถือนิ้วชี้ขวา สมบัติจะไหลมาสู> ศัตรูทํารายมิได...”
(นพรัตนร'อยแก'ว)
122
“ถาผูใดถือเพชรพรหมชาติชั่วนี้ก็ดีชั่วหนาก็ดีจําเริญลาภสการมากนักแล มีสิลาจารคือพรหม
เมื่อสิ้นชีพจะไดเปนพรหมแล” (รัตนสาตร)
123
“..ผูใดไดเพชรดังนี้ ใหถือนิ้วชี้เบื้องขวา ชอบคาขายจะมีกําไรมาก จะจําเริญสุขสวัสดิ์ ศัตรูจะ
ปราชัย...” (นพรัตนร'อยแก'ว)
124
“...เพชรดังนี้ดีนัก ใหผูกเรือนแหวนถือนิ้วชี้ขวาจะมีชัยชนะแก>ขาศึกศัตรู จะอยู>จําเริญสุขสวัสดิ์
จะบริบูรณดวยทรัพยสมบัติ ชอบทําไร>ไถนาสรางสวนดีนัก...” (นพรัตนร'อยแก'ว)
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กลึงคเพชร เป+นเพชรแหงชัยชนะและการเยียวยา ผู'ครอบครองจะมีชัยชนะ
เหนือศัตรู เพชรนี้สามารถรักษาอาการเจ็บป`วยที่เกิดจากอํานาจภูตผีป5ศาจได'ด'วย
2) อานุภาพของเพชรที่มีลักษณะเป>นโทษ
เพชรที่มีลักษณะเป+นโทษ คือ เพชรในชั้นตติยชาติซึ่งเป+นเพชรที่มีตําหนิ เพชร
ชนิดนี้ถ'านําไปเจียระไนให'ปราศจากตําหนิแล'วจะกลับเป+นเพชรที่มีคุณ แตถ'าเจียระไนแล'วตําหนิยัง
ออกไปไมหมด ผู'ครอบครองจะประสบแตความทุกขตลอดชีวิต125
นพรัตนร'อยแก'วอธิบายโทษที่เกิดจากการใช'เพชรที่มีตําหนิอยางละเอียดวา “...
จะเสียทรัพยเงินทอง จะตองเครื่องศัตราวุธปJวยลําบากเปนสาหัส ศัตรูหมู>ขาศึกจะปองทําราย จะฉิบ
หายทั้งชางมาขาใชสอย จะเกิดโรคพยาธิ จะเกิดภัยดวยเพลิงและน้ําเนือง ๆ ดวยโทษอันถือเพชรมิ
สิ้นโทษนั้น”
สวนรัตนสาตรอธิบายลักษณะโทษที่สัมพันธกับลักษณะตําหนิไว'ดังนี้
(1) เพชรที่มีรูปทรงบิดเบี้ยว มีรอยแตก ไมมีเหลี่ยมคม จะทําให'พายแพ'แกศัตรู
ต'องคมศัสตราวุธ และประสบแตความทุกข
(2) เพชรที่ไมมีเหลี่ยมคม จะทําให'สูญเสียพอแมและญาติพี่น'อง งูมักขึ้นเรือน
มักเป+นโรคกลากเกลื้อนและปากเบี้ยว
(3) เพชรที่มีรูเจาะและดําทั้งเม็ด จะทําให'ประสบภัยธรรมชาติ เชน ไฟไหม' น้ําทวม
4.1.5 ราคา
การประเมินราคาเพชรจะพิจารณาตามน้ําหนัก
เพชรที่มีน้ําหนักมากจะมีราคาสูง
มาตราชั่งน้ําหนักใช'เมล็ดพืช ในที่นี้คือ “กล่ํา” หรือเมล็ดมะกล่ําตาช'าง การคํานวณราคาเพชร
กําหนดทองเนื้อสามเป+นมาตรฐานในการซื้อขาย พิกัดราคาเพชรเป+นดังนี้
น้ําหนักเพชร 1 กล่ํา
น้ําหนักเพชร 2 กล่ํา
น้ําหนักเพชร 3 กล่ํา
น้ําหนักเพชร 4 กล่ํา
น้ําหนักเพชร 5 กล่ํา
น้ําหนักเพชร 6 กล่ํา
น้ําหนักเพชร 7 กล่ํา

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

4
8
1
2
3
4
5

สลึงทอง (ทอง 1 บาท)
สลึงทอง (ทอง 2 บาท)
ตําลึงทอง (ทอง 4 บาท)
ตําลึงทอง (ทอง 8 บาท)
ตําลึงทอง (ทอง 12 บาท)
ตําลึงทอง (ทอง 16 บาท)
ตําลึงทอง (ทอง 20 บาท)

4.2 ทับทิม
(ลิลิตนพรัตน: ธํามราช นพรัตนรอยแกว: ปNทมราช รัตนสาตร: ปNดธํามะราช)

125

“ใครถือทุกขผจญ จวบชีพ” (ลิลิตนพรัตน)
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4.2.1 การกําเนิดและแหล#งกําเนิด
ข'อมูลเรื่องการกําเนิดปรากฏแตในรัตนสาตรเทานั้น รัตนสาตรระบุวาทับทิมเกิดจาก
เนื้อและเลือดของมหาพลอสูร ซึ่งทวยเทพนําไปฝBงไว'ที่เชิงเขาสมณกูฏในลังกาทวีป สวนรายชื่อ
แหลงกําเนิดปรากฏเฉพาะในลิลิตนพรัตน ซึ่งระบุวามีทั้งสิ้น 12 แหลง แตทราบชื่อเพียง 8 แหลง
เทานั้น ได'แก ไตวะเบศ สุคนธภูมิ เบาลาระหัท ลาระภูมิ คันทิธาร กรูปฐมราฐ มัตตาหาระ และปะ
การภูมิ
4.2.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของทับทิมคือสี อัญมณีทับทิมจะต'องมีสีแดง รัตนสาตรระบุสีของทับทิมไว'
13 สี โดยเปรียบเทียบกับสิ่งตาง ๆ ได'แก ดอกไม'หรือสวนของดอกไม' สัตวและอวัยวะของสัตว พืช
และสวนตาง ๆ ของพืช ตลอดจนสิ่งที่ให'แสงสวาง ดังนี้
(1) ดอกไมหรือส#วนของดอกไม ได'แก ดอกเส'งนาบาน ปลายกลีบดอกจงกลนีบาน
ดอกทองหลางบาน และดอกชบาบาน
(2) สัตวและอวัยวะของสัตว ได'แก ยางครั่ง เลือดกระตาย และหลังของแมลงคอม
ทอง
(3) พืชและส#วนต#าง ๆ ของพืช ได'แก ลูกมะกล่ําตาช'างดํา เม็ดทับทิมดิบ น้ําครั่ง
และน้ําฝางที่เคี่ยวแล'ว
(4) สิ่งที่ใหแสงสว#าง ได'แก กองถานเพลิง และแสงประทีปเมื่อใกล'ดับ
สวนนพรัตนร'อยแก'วและลิลิตนพรัตนอธิบายคุณสมบัติเรื่องสีแตกตางจากรัตนสาตร
โดยจําแนกทับทิมออกเป+น 4 ประเภท คือ ปฐมชาติ ทุติยชาติ ตติยชาติ และจตุตถชาติ ทับทิมทั้งสี่
ประเภทที่กลาวมากําหนดให'เป+นทับทิมชั้นเลิศ แตละประเภทมีชื่อเรียกเฉพาะ และมีลักษณะสี
แตกตางกันดังนี้
(1) ทับทิมปฐมชาติ มีชื่อเรียกวา ชาติรังคะ สีแดงของทับทิมชาติรังคะเปรียบได'กับ
สิ่งตาง ๆ ดังนี้
ก. ดอกไม เปรียบกับสีของดอกไม'สีแดงชนิดตาง ๆ ได'แก ดอกบัวสัตตบุษย
ดอกบัวจงกลนี และดอกทับทิม
ข. สัตวและอวัยวะของสัตว ได'แก แมลงเตาทอง และตานกจากพราก ลิลิต
นพรัตนระบุเพิ่มเติมวา ทับทิมสีแดงอยางตานกจากพรากเป+นทับทิมที่หายาก
ค. พืชและส#วนต#าง ๆ ของพืช ได'แก ผลทับทิมแกและเม็ดทับทิมสุก
ง. สิ่งที่ใหแสงสว#าง ได'แก พระอาทิตยแรกขึ้น แสงประทีป และถานไฟ
ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วพรรณนาลักษณะของแสงประทีปไว'ตางกัน ลิลิตนพรัตนพรรณนาวา
“แสงประทีปมีเปลวสลับ” สวนนพรัตนร'อยแก'วพรรณนาวา “เปลวประทีปเมื่อจะใกลดับ”
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(2) ทับทิมทุติยชาติ มีชื่อเรียกวา กระวินทร ในนพรัตนร'อยแก'ว และ อินทร ในลิลิต
นพรัตน สีแดงของทับทิมกระวินทรหรืออินทรนั้นเปรียบได'กับสิ่งตาง ๆ ดังนี้
ก. ดอกไม ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วเปรียบเทียบกับสีของดอกไม'ตรงกัน
สามชนิด ได'แก ดอกทองหลาง ดอกเสอ'งนา(นพรัตนร'อยแก'ว) หรือดอกเซง(ลิลิตนพรัตน) และดอกไม'
แดงซึ่งในที่นี้ไมได'ระบุชื่อไว' นอกจากนี้นพรัตนร'อยแก'วยังเพิ่มเติมดอกไม'อีกสองชนิด คือ ดอก
ทองกวาว และดอกกระหมุดแดง (ดอกบัวแดง)
ข. อวัยวะของสัตว ได'แก เลือดกระตาย นพรัตนร'อยแก'วเพิ่มเติมความเปรียบ
เข'ามาอีกอยางหนึ่ง คือ ศีรษะลิงโลด
ค. พื ช และส# ว นต# า ง ๆ ของพื ช ลิ ลิ ต นพรั ต นและนพรั ต นร' อ ยแก' ว ระบุ วั ต ถุ
เปรียบเทียบตรงกันหนึ่งอยาง คือ ชาดหรคุณ หมายถึงก'อนชาดสีแดงเข'มซึ่งมีสวนผสมของปรอทและ
กํามะถัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) สวนพืชพรรณที่นํามาเปรียบเทียบตางกัน นพรัตนร'อยแก'ว
เปรียบเทียบกับผลมะกล่ําไฟ ในขณะที่ลิลิตนพรัตนเปรียบเทียบกับเถาวัลย และปูน126
(3) ทับทิมตติยชาติ มีชื่อเรียกวา เสาวคัณฑี ในนพรัตนร'อยแก'ว และ เสาวคนธ ใน
ลิลิตนพรัตน สีแดงของทับทิมเสาวคัณฑีหรือเสาวคนธนั้นเปรียบกับสิ่งตาง ๆ ดังนี้
ก. ดอกไม ได'แก ดอกงิ้ว และดอกรักแดง
ข. อวัยวะของสัตว ได'แก ตานกกาเหวา (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือนกดุเหวา (ลิลิต
นพรัตน) คําเรียกสีมีคําอธิบายในลิลิตนพรัตนวา เป+นสีแดงคล้ํา
ค. พื ช และส# ว นต# า ง ๆ ของพื ช ได' แก ผลสะบ' า สุ ก นอกจากนี้ ตํ า รานพรั ต น
เพิ่มเติมสีแดงอยางน้ําฝาง และลิลิตนพรัตนเพิ่มสีแดงอยางกลีบกระเทียม
(4) ทับทิมจตุตถชาติ มีชื่อเรียกวา กรวางค ในนพรัตนร'อยแก'ว และ กระวางค ใน
ลิลิตนพรัตน สีแดงของทับทิมกระวางคเปรียบได'กับสิ่งตาง ๆ ดังนี้
ก. ดอกไม ได'แก ดอกทองกวาว นพรัตนร'อยแก'วระบุวา ทับทิมกระวางคมีสี
แดงคล'ายดอกทองกวาว แตระดับสีออนกวา
ข. พืชและส#วนต#าง ๆ ของพืช ได'แก ผลกระดอมสุก นพรัตนร'อยแก'วเพิ่มเติม
วาเป+นสีเหลืองเจือแดง สีอิฐแดง และสีน้ําขมิ้น นอกจากนี้ลิลิตนพรัตนเพิ่มเติมสีอยางลูกทองกวาวสุก
เข'ามาด'วย
สวนทับทิมคุณภาพดีปานกลางซึ่งในตํารานพรัตนเรียกวา “ปNทมราชมัธยม” นั้น คือ
ทับทิมที่มี 4 สีดังตอไปนี้คือ สีแดงเรื่อ สีแดงก่ํา สีแดงออน และสีเหลืองเจือแดง ที่เรียกวา “สีหงษ
บาท” (ลิลิตนพรัตน) หรือ “หงสิบบาท” (นพรัตนร'อยแก'ว) นอกจากนี้หากมีสีอื่นนอกเหนือจาก 4 สี
ตามที่กลาวมา ก็จะต'องไมมีสีอื่นมาเจือปนให'เป+นมลทิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สีขาวและสีดํา แตถ'ามีสี
เขียวและสีเหลืองเจือปน มีสีสลับกันเป+นระลอกคลื่น หรือสีดุจป5กแมลงทับอยูภายใน ก็ยังถือวาเป+น
ทับทิมที่นํามาครอบครองได'
126

บุญเตือน ศรีวรพจน (2542: 17) ให'คําอธิบายวา เป+นสีอยางปูนกินหมาก
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ทับทิมที่มีลักษณะดีเลิศจะต'องเพียบพร'อมด'วยคุณสมบัติสามประการ คือ สี รูปทรง
และความสะอาด ทับ ทิม ที ่ดีจ ะต'อ งมีส ีแ ดงตามธรรมชาติ มีร ูป ทรงเหมือ นไขผากลางหรือ
มะนาวผากลาง และที่สําคัญคือจะต'องปราศจากโทษ หรือ ลักษณะตําหนิทุกประการ ลิ ลิ ต นพรั ต น
และนพรัตนร'อยแก'วระบุลักษณะโทษของทับทิมไว' 16 ประการ ในขณะที่ตํารารัตนสารระบุไว'เพียง
10 ประการ ลักษณะโทษในตํารานพรัตนสามารถแบงได'เป+นสองประเภท ดังนี้
(1) ตําหนิภายนอก หมายถึง ตําหนิที่เกิดจากความบกพรองหรือความไมสมบูรณของ
รูปทรง ได'แก
ดานบนของเม็ดทับทิมเป>นรอยบุHม “ทับทิมบอกโทษราย หลังหวํา” (ลิลิต
นพรัตน) “กลางผลวาม” (นพรัตนร'อยแก'ว) และ “หัวหวาม” (รัตนสาตร)
รูปทรงบิดเบี้ยว “เบี้ยวบิดพิกลโอน เปนแอ>ง หลังนา” (ลิลิตนพรัตน) “ผลเบี้ยว
บิด” (นพรัตนร'อยแก'ว) และ “ผูใดถืออันมีดั่งผมอันหงอกเขาเสียดอยู>แลบิดนั้นจะเสีย...” (รัตนสาตร)
รูเจาะ “เปนภูรูเจาะลวน ทรพล” (ลิลิตนพรัตน) “ผลเปนรูเจาะ” (นพรัต น
ร'อยแก'ว) และ “เปนรูดั่งรอยเจาะใหตระหลอด” (รัตนสาตร)
รูปทรงเป>นเหลี่ยม “เปนภูรูเจาะลวน ทรพล” (ลิลิตนพรัตน) “ผลเปนพู”
(นพรัตนร'อยแก'ว) และ “(ผูใดถืออัน)เปนเหลี่ยมดั่งเหลี่ยมสันดาบคมดาบก็ดี” (รัตนสาตร)
รอยช้ํา มีความเปรียบเหมือนศีรษะของคนที่เพิ่งโกนผมมา ได'แก “ช้ําเพศผม
พึงโกน เก>งราย” (ลิลิตนพรัตน) และ “ผลช้ําดั่งผมเพิ่งโกน” (นพรัตนร'อยแก'ว)
รอยบิ่น “รอยบิ่นดินแดงดํา ติดเนื้อ” (ลิลิตนพรัตน) และ “ผลรอยบิ่น”
(นพรัตนร'อยแก'ว)
รอยแตก “ผลแตก” (นพรัตนร'อยแก'ว)
เม็ดทับทิมแตกสลาย “แตกสลายยิ่งแรงเข็ญ คือราช ไภยนา” (ลิลิตนพรัตน)
และ “สลายทั้งผล” (นพรัตนร'อยแก'ว)
(2) ตําหนิภายใน หมายถึง ตําหนิที่เกิดจากการมีสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมเจือ
ปนอยูภายในทับทิม ได'แก
สีดําเจือในเนื้อ “สีดําเจือจับแตม ตาเห็น” (ลิลิตนพรัตน) “ผลเปนน้ําดํา”
(นพรัตนร'อยแก'ว) และ “(ผูใดถือ)น้ําดุจดินนิลกา...” (รัตนสาตร)
มลทินสีขาวเป>นคลื่น “น้ําขาวแล>นไหลปน ไปมาก” (ลิลิตนพรัตน) “ผลเห็นน้ํา
ขาวไหลไปมาในผล” (นพรัตนร'อยแก'ว) และ “มีน้ําขาวดุจน้ําท>าเขาติดอยู>” (รัตนสาตร)
สีขาวติดในเม็ด “สีขาวติดอยู>เนื้อ ในตน” (ลิลิตนพรัตน) “ผลเห็นน้ําขาวติด
อยู>” (นพรัตนร'อยแก'ว) และ “ขาวอันเปนรูดั่งรอยเจาะใหตระหลอด...” (รัตนสาตร)
ฟองอากาศ “ลางเหล>าลมหมกแมน มีใน” (ลิลิตนพรัตน) “ลมเขาอยู>ในผล”
(นพรัตนร'อยแก'ว) “ผูใดถือดั่งขี้ลมเขาอยู>นั้น...” (รัตนสาตร)
เสนสีขาวเหมือนผมหงอก “ผูใดถืออันมีดั่งผมอันหงอกเขาเสียดอยู>แลบิดนั้นจะ
เสีย...” (รัตนสาตร)
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ดินแทรกอยู#ในเนื้อสองประการ ได'แก ดินดําและดินแดง “รอยบิ่นดินแดงดํา
ติดเนื้อ” (ลิลิตนพรัตน) “ผลนั้นดินแดงเขาอยู>ใน” และ “ดินแดงเขาอยู>ในผล” (นพรัตนร'อยแก'ว)
และ “เมื่อผูใดถืออันมีดินดําดังดินแดงเหลืองเขาอยู>นั้น” (รัตนสาตร)
สีแดงและสีขาวปนอยู#อย#างละครึ่งหนึ่ง “แดงครึ่งหนึ่งขาวระคน โทษแท”
(ลิลิตนพรัตน)
สีทองคําเปลว “คําเปลวหนึ่งควันไฟ ติดอยู> ตัวนา” (ลิลติ นพรัตน) และ “เปน
สีเหลืองคําเปลวอยู>ในผล” (นพรัตนร'อยแก'ว)
สีควันไฟ “คําเปลวหนึ่งควันไฟ ติดอยู> ตัวนา” (ลิลิตนพรัตน) และ “เปนดัง
ควันไฟอยู>ในผล” (นพรัตนร'อยแก'ว)
ตํารานพรัตนระบุวา ทับทิมที่มีตําหนิไมควรเก็บไว'หรือนํามาสวมใส เพราะจะทําให'ผู'
ครอบครองประสบโชคร'ายและภัยพิบัตินานาประการ อยางไรก็ตาม ตําหนิบางชนิดสามารถขจัดให'
หมดไปได'ด'วยการเจียระไน ซึ่งควรทําด'วยความประณีต หากเจียระไนทับทิมแล'วพบวายังมีมลทินติด
อยู แม' เ พี ย งเล็ ก น' อ ย ทั บ ทิ ม นั้ น ไมควรนํา มาครอบครอง เพราะเชื่ อ กั น วาเป+ น บอเกิ ด แหง
ความอัป มงคล ตํารานพรัตนได'ยกตัวอยางเรื่องตําหนิในลักษณะของสีนิลแต'มอยูที่ผิวทับทิม โดย
กลาววาตําหนิชนิดนี้สามารถขจัดออกได'ด'วยการนําทับทิมไปเผาไฟ เมื่อเผาจนตําหนิหมดไปโดย
สิ้นเชิงแล'ว ทับทิมนั้นจะมีความบริสุทธิ์ มีสีอันเปรียบได'กับพระอาทิตยแรกขึ้น และนับเป+นทับทิมที่
มีคุณคามาก
4.2.3 อานุภาพ
ทับทิมที่มีคุณสมบัติเพียบพร'อมทุกประการทั้งด'านสี รูปทรง และความบริสุทธิ์ จะให'
คุณแกผู'สวมใสในด'านตาง ๆ ดังนี้คือ ดานโชคลาภและสิริมงคล ผู'สวมใสจะเจริญรุงเรืองด'วยโภค
ทรัพยและเกียรติยศ กลาวคือ จะมีทรัพยสินเงินทองเพิ่มพูน มีข'าทาสบริวาร ไพรพล และปศุสัตว คือ
ช'าง ม'า โค กระบือ มากมาย มีบุตรและภรรยา มีญาติพี่น'องพร'อมพรั่ง และมียศถาบรรดาศักดิ์สูงสง
ดานสวัสดิภาพ
ทับทิมจะทําให'ผู'สวมใสมีอายุยืนยาว ปลอดภัยจากข'าศึกศัตรูและคมศาตราวุธ
ทั้งหลาย หากทําศึกสงครามก็จะมีชัยชนะแกศัตรู มีข'อสังเกตวา แนวคิดประการหนึ่งที่ตํารานพรัตน
เน'นย้ําอยูเสมอก็คือ ทับทิมเป+นอัญมณีที่คูควรอยางยิ่งแกพระเจ'าแผนดิน และพระเจ'าแผนดินควรมี
ทับทิมไว'ในครอบครองเพื่อเสริมอํานาจและบารมีให'ยิ่งขึ้นไป กลาวกันวา ทับทิมที่เหมาะสําหรับ
พระเจ'าแผนดินนอกจากจะเพียบพร'อมคุณสมบัติหลัก 3 ประการที่กลาวมาแล'วนั้น ก็ควรมีประกาย
รัศมี 10 ประการ หรือ 9 ประการ กลาวกันวาทับทิมที่มีสีแดงใสบริสุทธิ์ มีเนื้อ 10 น้ํา มีรูปทรงอยาง
ไขผากลางหรือมะนาวผากลาง และปราศจากลักษณะโทษทุกประการ จะทําให'ผู'ครอบครองได'เป+น
พระเจ'าจักรพรรดิ และหากทับทิมชนิดนี้มีอยูในเมืองใด เมืองนั้นจะมีฝนตกเดือนละ 3 ครั้ง
ในทางตรงกันข'าม ทับทิมที่มีโทษจะทําให'ผู'ครอบครองประสบความโชคร'ายและภัย
พิบัติจนอาจถึงแกชีวิต อีกทั้งจะเสื่อมลาภยศ นพรัตนร'อยแก'วกลาวเป+นใจความสรุปวา “ถาผูใดมิได
รูว>าเปนพลอยโทษ เอามาถือจะบังเกิดโทษเปนพิบัติ แมนผูมีสกุลจะถูกกําจัดจากที่ยศศักดิ์และ
บริวาร จะเกิดโรคพิการลําบาก จะพลัดพรากจากบุตรภรรยาญาติวงศา จะเกิดอันตราย จะตาย
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ดวยตองคมอาวุธและไฟจะไหมเรือน” ในขณะที่ลิลิตนพรัตนและรัตนสาตรแจกแจงโทษของทับทิม
อยางละเอียดตามลักษณะตําหนิที่ปรากฏดังนี้
(1) ทับทิมที่ด'านบนของเม็ดทับทิมเป+นรอยบุiม หากครอบครองจะทําให'มีอายุสนั้
(2) ทับทิมที่มีมลทินสีขาวเป+นรอยแต'ม สีขาวเหมือนน้ําไหล หรือสีแดงและขาว
อยางละครึ่ง หากครอบครองก็จะทําให'เจ็บป`วย และเสื่อมยศได'
(3) ทับทิมที่มีสีขาวปนอยู เป+นรูเจาะที่เม็ด และมีฟองอากาศอยูภายใน จะทําให'ผู'
ครอบครองประสบหายนะ มีความทุกขโศก และเดือดเนื้อร'อนใจอยูเสมอ
(4) ทับทิมที่มีรอยบิ่น มีดินแดงและดินดําแทรกอยูในเนื้อทับทิม ลิลิตนพรัตนระบุวา
จะทําให'ผู'ครอบครองมีแตความทุกข ถ'ามีภรรยาด'วยก็จะเสียชีวิตทั้งคู สวนรัตนสาตรระบุวาผู'
ครอบครองทับทิมลักษณะเชนนี้หากมีบุตร บุตรก็จะต'องตายจากไป
(5) ทับทิมที่มีรูปทรงบิดเบี้ยวและมีรอยช้ําจะทําให'วงศตระกูลพินาศ ผู'ครอบครอง
จะสูญเสียญาติพี่น'อง บุตร และภรรยา
(6) ทับทิมที่มีสีแดงเข'มจนดํา หากสวมในขณะทําศึกสงครามก็มักจะต'องคมศัสตราวุธ
(7) ทับทิมที่แตกสลายทั้งเม็ด ผู'ครอบครองจะต'องพลัดพรากจากบ'านเรือน จะต'อง
ราชภัย และเรือนจะถูกริบเป+นของหลวง
(8) ทับทิมที่มีสีทองคําเปลวหรือสีควันไฟแทรกอยูในเนื้อ ผู'ครอบครองจะประสบ
อัคคีภัย บ'านเรือนจะถูกไฟไหม'
4.2.4 การนําไปทําเป>นเครื่องประดับ
ลิลิ ต นพรัต นระบุ วา ทั บทิ มที่ ควรนํ าไปทํ าเป+ น เครื่ องประดั บ คื อ ทั บ ทิ มชาติ รั งคะ
ชนิดที่มีสีแดงอยางดอกบัวแดง แมลงเตาทอง และตานกจากพราก ควรนําไปขึ้นเรือนที่ทําด'วยทองคํา
โดยเฉพาะทับทิมที่มีสีแดงอยางตานกจากพรากซึ่งถือกันวาหายากนั้น ควรนําไปขึ้นตัวเรือนที่ทําด'วย
ทองน้ําแปด
4.2.5 ราคา
ตํารานพรัตนระบุวา ทับทิมที่ประเมินราคาได'มีสองชั้น ชั้นแรกคือทับทิมชั้นเลิศ
หมายถึง ทับทิมที่ผานการพิจารณาแล'ววามีคุณสมบัติเพียบพร'อมทั้งด'านสี รูปทรง และความบริสุทธิ์
ในที่นี้หมายเฉพาะทับทิมสี่ประเภทตั้งแตปฐมชาติจนถึงจตุตถชาติ
ชั้นที่สองคือทับทิมชั้นมัธยม
ลักษณะสีไมแดงงามบริสุทธิ์เทาทับทิมชั้นเลิศ เพราะมีสีอื่นตัดผานและเนื้อสีไมเรียบสม่ําเสมอกัน
ราคาของทับทิมชั้นเลิศขึ้นอยูกับประกายรัศมีและน้ําหนัก
ในการกําหนดราคาจะ
จําแนกระดับคุณภาพของทับทิมตามลักษณะ “น้ํา” หรือประกายรัศมี ไลเรียงตั้งแตเนื้อ 10 น้ํา หรือ
รัศมี 10 ประการ ไปจนถึงเนื้อ 2 น้ํา หรือรัศมี 2 ประการ ในรายการจํานวนประกายรัศมีแตละข'อ
นั้นจะมีการระบุน้ําหนักของทับทิมและความสูงของรัศมีด'วย ทับทิมที่ดีจะต'องมีน้ําหนักและความสูง
ของรัศมี ดังตัวอยางพิกัดลักษณะทับทิมที่นํามาแสดงข'างลางนี้
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ทับทิมเนื้อ 10 น้ํา
ทับทิมเนื้อ 10 น้ํา
ทับทิมเนื้อ 9 น้ํา
ทับทิมเนื้อ 8 น้ํา
ทับทิมเนื้อ 7 น้ํา
ทับทิมเนื้อ 7 น้ํา
ทับทิมเนื้อ 6 น้ํา

น้ําหนัก 5 สลึง
น้ําหนัก 12 กล่ํา
น้ําหนัก 12 กล่ํา
น้ําหนัก 12 กล่ํา
น้ําหนัก 4 สลึง
น้ําหนัก 12 กล่ํา
น้ําหนัก 12 กล่ํา

รัศมีขึ้นสูง
รัศมีขึ้นสูง
รัศมีขึ้นสูง
รัศมีขึ้นสูง
รัศมีขึ้นสูง
รัศมีขึ้นสูง
รัศมีขึ้นสูง

46
64
48
30
40
18
12

องคุลี
องคุลี
องคุลี
องคุลี
องคุลี
องคุลี
องคุลี

ในเรื่องราคาของทับทิมชั้นเลิศ ตํารานพรัตนทั้งสามฉบับกําหนดให'คิดเป+นโกฏิทอง
แตตัวเลขราคาไมตรงกัน นอกจากนี้พิกัดราคาในตํารานพรัตนทุกฉบับก็ไมได'มีรายละเอียดครบถ'วน
ทั้งหมด ตัวอยางเชน กรณีทับทิมเนื้อ 10 น้ํา ลิลิตนพรัตนระบุวามีราคา 360 โกฏิทอง โดยคิด
เทียบกับทองเนื้อหก นพรัตนร'อยแก'วไมระบุราคา สวนรัตนสาตรระบุวามีราคาตั้งแต 12 โกฏิทอง
ไปจนถึง 105 โกฏิทอง ด'านทับทิมชั้นมัธยมนั้นประเมินราคาจากความบริสุทธิ์ของทับทิม หากไมมีสี
อื่นมาเจือปนจะกําหนดให'มีราคาตั้งแตทองร'อยหนักไปจนถึงทองหมื่นหนัก แตหากมีสีอื่นซึ่งไมถือวา
เป+นมลทินมาเจือปนจะกําหนดให'มีราคาตั้งแตหนึ่งบาททองไปจนถึงหนึ่งชั่งทอง
4.3 ไพฑูรย
(ลิลิตนพรัตน: ไพฑูริย นพรัตนรอยแกว: ไพฑูรย รัตนสาตร: ไพทูล)
4.3.1 การกําเนิดและแหล#งกําเนิด
รัตนสาตรระบุวา ไพฑูรยเกิดจากดวงตาและเศียรของมหาพลอสูร ซึ่งทวยเทพและ
ฤๅษีมุนีทั้งหลายนําไปประดิษฐานที่ยอดเขาไพทูลบรรพตในเมืองราชคฤห และเชิงเขาสมณโกฏใน
เกาะลังกา ลิลิตนพรัตนอธิบายตางไปวา ทวยเทพ ฤๅษี และนักสิทธทั้งหลายนําอวัยวะที่จะกลายเป+น
เชื้อกําเนิดไพฑูรยมาสองสวน คือ ดวงตาเฉพาะข'างขวา และเศียร แตละสวนนําไปประดิษฐานไว'ใน
สถานที่ ต างกั น ดวงตาข' า งขวานํ า ไปประดิ ษ ฐานที่ เ ขตเมื อ งพิ รุ ญ นคร สวนเศี ย รนั้ น อั ญ เชิ ญ ไป
ประดิษฐานที่เชิงเขามหาบูรบรรพต สวนนพรัตนร'อยแก'วไมระบุอวัยวะที่เป+นเชื้อกําเนิดไพฑูรย แต
ระบุวาแหลงกําเนิดไพฑูรย คือ เชิงเขาวิบูลบรรพต แดนเมืองพิรุลภูมิ และบอแก'วตาง ๆ
4.3.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของไพฑูรยคือสี รัตนสาตรระบุวา ไพฑูรยจากแหลงกําเนิดบนยอดเขาไพ
ทูลบรรพตและเชิงเขาสมณโกฏมี 10 ประเภท จําแนกตามลักษณะสีที่ปรากฏ ดังนี้
1) สีเขียวแกมขาวใสดั่งแววหางนกหว'า127
2) สีเขียวแกมเหลืองดั่งแสงแมลงคาคลานในเวลากลางคืน128
127

.นกหว'า คือ นกขนาดใหญชนิด Argusianus argus ในวงศ Phasianidae ตัวสีน้ําตาล หนัง
บริเวณใบหน'าและคอสีฟbา ตัวผู'หางยาวและมีแววขนที่ป5ก
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

สีเขียวใสแกมเหลืองดั่งตาตั๊กแตน ตานกแขกเต'า และตานกเปล'า
สีดั่งเปลวไฟ
สีดั่งดอกเข็มป`า129
สีดั่งปลีกล'วยบานใหม
สีเขียวดั่งหลังเรือดบาทและใบข'าว
สีดําปนเขียวดั่งตาวัว
สีดั่งไม'ไผอายุหนึ่งเดือน
สีขาวบริสุทธิ์ดังสังข

สวนลิ ลิ ต นพรั ต นและนพรั ต นร' อยแก' ว ไมได' ร ะบุ สี ข องไพฑู ร ยอยางรั ต นสาตร แต
จําแนกไพฑูรยออกเป+นสี่ประเภท ได'แก ไพฑูรยปฐมชาติ ทุติยชาติ ตติยชาติ และจตุตถชาติ ไพฑูรยสี่
ประเภทนี้ จั ด เป+ น ไพฑู ร ยที่ ดี เ ลิ ศ และมี คุ ณภาพลดหลั่ น กั น ตามลํ า ดั บ ไพฑู ร ยแตละประเภทมี
คุณสมบัติดังนี้
1) ไพฑูรยปฐมชาติ มีสองชนิด ได'แก
ชนิดที่หนึ่ง เป+นไพฑูรยที่มาจากเชิงเขามหาบูรบรรพต มีสีเหมือนแมลงคอมทอง
รัศมีเจิดจ'างามตา มีลวดลายหลากสีสันเหมือนนําดอกไม'หลากสี ได'แก เขียว ขาว ดํา และแดง มาวาง
สลับกัน 56 ชนิด และมีลําแสงเหมือนสายสังวาลพาดผานกลางพลอย ดังที่ลิลิตนพรัตนพรรณนาไว'
วา “...บัดไปJนานเกิดไพฑูรย รัศมีภูลเพริศพรรณ งามเฉิดฉันชื่นชอย พิศพร>างพรอยพรายแสง
แมนแมลงค>อมทอง ทั่วทั้งผองพอตา เพี้ยงผกาสลับลาย เขียวขาวขจายดําแดง สิริแสงหาสิบหก
กลดั่งตกแต>งไว พรรณพิไลยลักษณเลิศ สังวาลเพริศไพบูลย เรืองจรูญจรัสศรี...” นพรัตนร'อยแก'ว
อธิบายลักษณะไพฑูรยปฐมชาติไว'ใกล'เคียงกัน “...มีแสงขนานกันหลายสีดุจดังเอาดอกไมทุก ๆ พรรณ
แกมกับสลับหลายสี ดังเอาดอกบัวเผื่อนประดับคลับคลายเห็นลายดําแดงขาวเขียวดังแมลงเต>าทอง
ลายทั้งผองได 5-6 สิ่ง...” และเรียกชื่อไพฑูรยในลักษณะที่กลาวมาวา มโนหรไพฑูรย นอกจากนี้
ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วก็ระบุตรงกันวา ไพฑูรยที่มีลักษณะเชนนี้ปรากฏในวิธุรชาดก เป+น
ไพฑูรยที่บริกาสุรราช หรือบูรณากาสูร130 นําไปเป+นเดิมพันในการเลนสกากับท'าวธนญไชยโกรพยราช
และได'ชัยชนะมาครอบครอง
ชนิดที่สอง เป+นไพฑูรยที่มาจากเมืองพิรุญนครตามลิลิตนพรัตน หรือเมืองพิรุลภูมิ
ตามนพรัตนร'อยแก'ว ไพฑูรยชนิดนี้มีลักษณะเดนคือ มีลําแสงเป+นเส'นพาดผานกลางพลอยคล'ายสาย
สังวาล ซึ่งจะเปลงแสงวูบวาบในลักษณะตาง ๆ กัน ลิลิตนพรัตนระบุวาไพฑูรยปฐมชาติชนิดที่สองมี
128

แมลงคา แมงคา หรือแมงคาเรือง คือตะเข็บชนิดหนึ่งซึ่งเรืองแสงเมื่ออยูในที่มืด ตัวมีขนาด
เล็กเทาก'านไม'ขีดไฟ มักอาศัยอยูตามที่รกรุงรังหรือกองขยะมูลฝอย
129
ดอกเข็มป`ามีชื่อวิทยาศาสตรวา Ixora ebarbata Craib. ออกดอกเป+นชื่อ ดอกบานมีสีขาว
สวนดอกตูมมีสีเขียวออน--ผู'วิจัย
130
บุญเตือน ศรีวรพจน (2542: 19) กลาววา บริกาสุรราช คือ ปุณณกยักษ
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ลําแสงดั่งอินทรธนู เปลวไฟ และตาแมว สอดคล'องกับที่นพรัตนร'อยแก'วพรรณนาวา “...ไพฑูรยอัน
บังเกิดในแดนเมืองพิรุลภูมิเปนปฐมชาติมี 3 จําพวก จําพวกหนึ่งพิจารณาดูในผลนั้นเปนเสน สีขาว
กับสีเหลืองเคียงกันผ>านอยู>กลางผลนั้นเปนแสงอินทรธนูสังวาล จําพวกหนึ่งสีดังเปลวไฟ จําพวกหนึ่ง
สีดังตาแมว ทั้งสามจําพวกนี้เปนไพฑูรยบังเกิดในแดนเมืองพิรุลภูมิ จัดเปนปฐมชาติไพฑูรย”
2) ไพฑูรยทุติยชาติ ได'แก ไพฑูรยที่มีสีตามธรรมชาติเปรียบได'กับแววหางนกยูง
และแสงแมงคาเรือง และเปรียบกับดอกไม'ชนิดหนึ่ง คือ ดอกปริก
3) ไพฑูรยตติยชาติ
ไพฑูรยประเภทนี้มีสีเปรียบได'กับพืชพรรณตามธรรมชาติ
หลากหลายชนิด ได'แก สีเขียวใบตองออน ใบไผออน และใบทองกวาวออน สีเขียวแกมเหลืองอยาง
ใบไผออนและดอกกล'วยเพิ่งบาน และสีเขียวเจือแดงอยางกาบไผอายุหนึ่งเดือน รวมไปถึงสีที่เปรียบ
ได'กับสัตวบางชนิด คือ สีเขียวเหลืองออนอยางงูเขียวปากปลาหลด
4) ไพฑูรยจตุตถชาติ ได'แก ไพฑูรยที่มีสีเปรียบได'กับอวัยวะของสัตว คือ สีเหลือบ
เลื่อมเหมือนป5กแมลงทับ และสีที่เปรียบได'กับพืชพรรณธรรมชาติ คือ สีเขียวเจือเหลืองอยางผลหมากสง
4.3.3 อานุภาพ
ไพฑูรยที่มีสีงดงามตามธรรมชาติ มีความสะอาดปราศจากตําหนิ คือ เส'น จุด รวมไป
ถึงสิ่งแปลกปลอมใด ๆ ก็ตาม นับเป+นไพฑูรยที่มีคุณภาพเหมาะแกการครอบครอง แตไพฑูรยที่มี
อานุภาพในทางที่ให'คุณแกผู'สวมใสนั้นจะต'องมีคุณสมบัติพิเศษบางประการเพิ่มเติมด'วย ซึ่งรัตนสาตร
อธิบายไว'ดังนี้
1) ไพฑูรยที่มีสีดั่งปลายขนเมน และที่มีเส'นสังวาลพาดกลางพลอย 2-3 เส'น จะทํา
ให'ผู'ครอบครองมีความสุข และเป+นที่รักของเจ'านายชั้นผู'ใหญ
2) ไพฑูรยที่มีสายสังวาลพาดกลางพลอยยาวจรดริมพลอยทั้งสองข'าง และสองแสง
กลอกกลิ้งไปมา จะทําให'ผู'ครอบครองปลอดจากอัคคีภัยและศัตรู ข'าทาสบริวารจะไมหนีหาย หาก
สวมในขณะทําศึกสงครามก็จะประสบชัยชนะ
3) ไพฑูรยที่มีสายสังวาลสีเหลืองแกมขาวพาดกลางพลอย เป+นอัญมณีนําโชคสําหรับ
เพศชาย หากมีไว'ในครอบครองก็จะมีภรรยาหลายคน
4) ไพฑูรยที่มีสายสังวาลสีเขียวใสดั่งใบเสนียดออน หากสวมในขณะทําศึกสงคราม
จะมีชัยชนะเหนือศัตรู
5) ไพฑูรยที่มีสัณฐานดั่งเมล็ดข'าวเปลือกและไมมีสายสังวาลพาดผาน ผู'ครอบครองจะ
เป+นผู'มีบุญบารมีมากและเจริญรุงเรืองด'วยโภคทรัพย
สวนลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วมีรายละเอียดคําอธิบายตางจากรัตนสาตร ตํารา
นพรัตนแตละฉบับอธิบายคุณสมบัติพิเศษของไพฑูรยที่ให'คุณ พร'อมทั้งระบุอานุภาพที่จะเกิดขึ้นแกผู'
ครอบครองดังนี้
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1) ไพฑูรยที่มีรูปทรงกลมเหมือนเมล็ดมะกล่ําผากลาง และมีลําแสงดั่งสังวาลพาดผาน
กลางพลอยซึ่งจะเคลื่อนไปมาได'อยางช'า ๆ จะทําให'ผู'ครอบครองมีความสุข เทพเจ'าจะอํานวยพร
(ลิลิตนพรัตน)
2) ไพฑูรยสามชนิด ชนิดที่หนึ่ง มีรูปทรงกลม สัณฐานดั่งก'นทะนาน ชนิดที่สอง มี
รูปทรงกลมดั่งผลมะพร'าวผากลาง หัวไพฑูรยนูนสูง เมื่อกลอกดูเห็นแสงแลนไปมาอยูในหน'าพลอย
ชนิดที่สาม มีสีหมนปนสีเหลืองดั่งลูกกระพรวนไหม' มีสายสังวาลเป+นเส'นรีวนรอบขอบพลอย เมื่อ
กลอกพลอยกลับไปกลับมาจนสุดจะเห็นสายสังวาลพาดผานกลางพลอยจรดริมขอบพลอยทั้งสองข'าง
จํานวน 2-3 เส'น ไพฑูรยเหลานี้จะทําให'ผู'ครอบครองมีความสุข และเป+นที่รักของผู'คน (นพรัตนร'อยแก'ว)
3) ไพฑูร ยที่มีรูปทรงไมกลมเกลี้ย ง มีลํา แสงดั่ งสังวาลพาดผานกลางพลอยซึ่งจะ
เคลื่อนไปมาได'อยางรวดเร็ว และมีสายสังวาลสีแดงเวียนรอบขอบพลอยนั้นเป+นรูปวงรี จะทําให'ผู'
ครอบครองประสบความเจริญรุงเรือง มีทรัพยสินเงินทองมากมาย (ลิลิตนพรัตน)
4) ไพฑูรยที่มีสายสังวาลสองเส'น เส'นหนึ่งมีลักษณะเป+นรูปวงรีพาดกลางพลอย อีก
เส'นหนึ่งเป+นสายสีแดงวนรอบขอบพลอย ลิลิตนพรัตนระบุวาเป+นวัตถุมงคลสําหรับผู'ทําศึกสงคราม ผู'
สวมจะมีชัยชนะ ศัตรูจะทําร'ายมิได' สวนนพรัตนร'อยแก'วระบุเพิ่มเติมวา ไพฑูรยลักษณะเชนนี้จะ
ชวยปbองกันอัคคีภัย ข'าทาสบริวารจะไมหลบหนี
5) ไพฑูรยที่มีรูปทรงรีดั่งเมล็ดข'าวเปลือก มีลําแสงสีเขียวเจือเหลืองพาดผานกลาง
พลอย จะทําให'ผู'สวมใสประสบแตความเจริญรุงเรือง แตหากลําแสงกลางพลอยนั้นมีลักษณะเป+นเส'น
สีเขียวและเหลืองคูกัน จะทําให'ผู'ครอบครองเจริญด'วยยศศักดิ์ และเป+นยาแก'พิษงูได'ด'วย (นพรัตน
ร'อยแก'ว)
6) ไพฑูรยที่มีแสงสังวาลกลางพลอยสีเหลืองแกมเขียว และไพฑูรยที่มีแสงสังวาล
กลางพลอยสีเหลืองและเขียวแกมแดง มีรูปทรงรีดั่งเมล็ดข'าวเปลือก จะชวยบรรเทาพิษที่เกิดจาก
การถูกงูขบกัด (นพรัตนร'อยแก'ว)
7) ไพฑูรยที่มีแสงสังวาลกลางพลอยสีขาวหมน
เป+นไพฑูรยมงคลสําหรับพอค'า
หากติดตัวไว'ในยามค'าขายจะทําให'การค'าขายคลองตัว มีกําไรงอกงาม (ลิลิตนพรัตน)
8) ไพฑูรยที่มีแสงสังวาลกลางพลอยสีอยางผลเสม็ดออน ชวยปbองกันคุณไสยและ
ภูตผีป5ศาจ (ลิลิตนพรัตน)
อานุภาพที่เป+นคุณของไพฑูรยนี้สามารถสรุปได'วา ไพฑูรยที่มีคุณวิเศษไมเพียงแตต'อง
เพียบพร'อมด'วยคุณสมบัติด'านสีและความสะอาดเทานั้น แตยังต'องมีสัณฐานเป+นทรงกลมหรือทรงรี
และสวนใหญจะมีสายสังวาลพาดกลางพลอย หรือที่เรียกวา คุณสมบัติด'านการเหลือบแสงด'วย มี
ไพฑูรยที่ดีเลิศลักษณะหนึ่งซึ่งปรากฏข'อมูลตรงกันในตํารานพร'ตนทั้งสามฉบับ นั่นคือ ไพฑูรยที่มี
รูปทรงอยางไขผากลางหรือมะนาวผากลาง และปราศจากตําหนิทุกประการ ตํารานพรัตนทั้งสาม
กลาววา ไพฑูรยชนิดนี้เป+นสวัสดิมงคลแกผู'ครอบครอง หากมีอยูในเมืองใด ฝนจะตกในเมืองนั้น
เดือนละสามครั้ง
ในทางตรงกันข'าม ไพฑูรยที่มีตําหนิปรากฏเดนชัดหรือแฝงอยูภายในจะมีอานุภาพใน
การให'โทษแกผู'ครอบครอง ตํารานพรัตนระบุถึงลักษณะตําหนิและโทษของไพฑูรยที่มีตําหนิดังนี้
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1) ไพฑูรยที่แสงตายอยู#กลางดวงไม#เคลื่อนไปมา
ลิลิตนพรัตนระบุวา
ผู'ที่
ครอบครองไพฑูรยลักษณะนี้จะประสบความพินาศ นพรัตนร'อยแก'วขยายความวา ผู'ครอบครอง คน
ในครอบครัว ตลอดจนข'าทาสบริวารจะถึงแกชีวิต รัตนสาตรกลาวในทํานองเดียวกัน และเพิ่มเติมวา
ผู'ครอบครองจะสูญเสียทรัพยสมบัติ
2) ไพฑูรยที่มีรูเจาะ จะทําให'ผู'ครอบครองไมมีความสุข (ลิลิตนพรัตน) ผู'
ครอบครองจะสูญเสียทรัพยสิน (นพรัตนร'อยแก'ว) ผู'ครอบครองจะพลัดพรากจากที่อยู (รัตนสาตร)
3) ไพฑู รยที่ มีประกายรัศ มี ขุ#น มั ว ผู'ครอบครองจะไมมีความสุ ข (ลิลิต นพรัตน)
พี่น'องจะทะเลาะกัน (นพรัตนร'อยแก'ว)
4) ไพฑูรยมีแผลเป>นสีรุง ผู'ครอบครองจะเดือดเนื้อร'อนใจ (ลิลิตนพรัตน นพรัตน
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ร'อยแก'ว)
5) ไพฑูรยที่มีแสงสีดําดังปIกกา
ผู'ครอบครองต'องกลายเป+นโจร (ลิลิตนพรัตน
นพรัตนร'อยแก'ว) รัตนสาตรเพิ่มเติมวา ผู'ครอบครองมักต'องราชทัณฑ
6) ไพฑูรยที่ดานบนเม็ดเป>นรอยบุHมหรือแหลมดั่งกนทะนาน และมีรูปทรงบาง ผู'
ครอบครองจะได'รับบาดเจ็บจากอาวุธสงคราม หากประกอบอาชีพค'าขายก็จะขาดทุน (นพรัตนร'อยแก'ว
รัตนสาตร)
4.3.4 ราคา
ราคาของไพฑูรยโดยทั่วไปพิจารณาตามน้ําหนัก ไพฑูรยที่มีน้ําหนักมากราคาจะสูงกวา
ไพฑูรยที่มีน้ําหนักน'อยกวา ทั้งนี้ต'องผานการตรวจสอบคุณสมบัติมาแล'ววาดีพร'อมทั้งสี รูปทรง และ
คุณสมบัติทางแสงที่เป+นลักษณะเฉพาะของไพฑูรย ตํารานพรัตนทั้งสามฉบับระบุตรงกันวา เกณฑ
การประเมินราคาไพฑูรยปฐมชาติถึงจตุตถชาติ ใช'เกณฑเดียวกันกับราคาทับทิมปฐมชาติถึงจตุตถชาติ
แตในบางกรณี
เกณฑการประเมินราคาไพฑูรยก็แปรเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติบางอยางของไพฑูรย
ด'วย ซึ่งลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วระบุไว'ตรงกัน ดังตัวอยางที่ยกมาตอไปนี้
1) ไพฑูรยเนื้อ 10 น้ํา หรือไพฑูรยที่มีประกายรัศมีภายในตางกัน 10 สี ลิลิตนพรัตน
ระบุวา ถ'ามีน้ําหนัก 120 กล่ํา รัศมีจะขึ้นสูง 60 องคุลี ราคาเทียบเทาทองคํา 330 โกฏิทอง ในขณะที่
นพรัต นร'อยแก'วระบุวา ถ'า มีน้ําหนัก 12 กล่ํา รัศมีจ ะขึ้นสูง 60 องคุลี ราคาเทียบเทาทองคํา
313 โกฏิทอง
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ลิลิตนพรัตนใช'คําวา “มีแสงเปนรุงร>วง” ซึ่งคําวา รุ'งรวง เป+นคํานาม หมายถึง น้ําเพชรที่สง
แววออกเมื่อกระทบแสงสวาง สวนนพรัตนร'อยแก'วใช'คําวา “มีแผลรุงเขาไปในผล” ซึ่งคําวา รุ'ง เป+น
คําวิเศษณ หมายถึง กว'างโค'ง หรือ โค'ง (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 2556: 1006)
ในที่นี้ “แผลรุง” นาจะหมายถึงรอยตําหนิเป+นเส'นโค'งที่กินเข'าไปในเนื้อไพฑูรย จากที่กลาวมาสรุปได'
วา ตําราทั้งสองอ'างถึงลักษณะตําหนิเป+นรุ'งในแงมุมที่ตางกัน ในลิลิตนพรัตนเกี่ยวกับแสง สวนใน
นพรัตนร'อยแก'วเกี่ยวกับเส'น
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2) ไพฑูรยที่มีสีลายลักษณะตาง ๆ ได'แก สีเขียวใสแกมเหลืองดั่งตานกแขกเต'า สี
แดงดั่งตานกพิราบ สีเขียวใสดั่งตาตั๊กแตน รวมถึงไพฑูรยที่มีแสงอินทรธนูผากลาง และมีสายสังวาล
เวียนรอบพลอย 19 แถว สองแสงระยิบระยับดั่งแสงหิ่งห'อย เมื่อนําไปสองแดดจะเกิดประกายรัศมี
เจิดจ'า เกณฑราคาเป+นดังนี้
ไพฑูรยน้ําหนัก 1 ไพ ราคา หนึ่งชั่งทอง
ไพฑูรยน้ําหนัก 2 ไพ ราคา ทองหมื่นหนัก
ไพฑูรยน้ําหนัก 3 ไพ ราคา ทองแสนหนัก
ไพฑูรยน้ําหนัก 4-10 ไพ คิดราคาเป+นโกฏิทอง โดยราคาจะเพิ่มขึ้นตามน้ําหนักไพ
3) ไพฑูรยลายสีเบญจรงค คือ แดง ดํา ขาว เขียว เหลือง สลับกันเป+นระลอกคลื่น
ตรงกลางพลอยไมมีแสงอินทรธนู มีแตเมาลี คือ กลุมสีเหมือนหมอก คิดราคาดังนี้
ไพฑูรยน้ําหนัก 1 ไพ ราคา ทองร'อยหนัก
ไพฑูรยน้ําหนัก 2 ไพ ราคา ทองสองร'อยหนัก
ไพฑูรยน้ําหนัก 3-10 ไพ ราคา หนึ่งชั่งทอง ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามน้ําหนักไพ
4) ไพฑูรยที่มีเนื้อสีขาวบริสุทธิ์เหมือนระลอกคลื่นน้ํา ตรงกลางพลอยไมมีอินทรธนู
และไพฑูรยที่มีระลอกคลื่นน้ําสีดํา เหลือง แดง และเขียว อยางละหนึ่งเส'น พิกัดราคาเริ่มต'นที่น้ําหนัก
1 ไพ ราคาหนึ่งบาททอง
5) ไพฑูรยที่มีระลอกคลื่นน้ํา ตรงกลางมีเมาลีแตไมมีอินทรธนู พิกัดราคาเริ่มต'นที่
น้ําหนัก 1 ไพ ราคาหนึ่งตําลึงทอง
6) ไพฑูรยที่มีรัศมีภายในสีเบญจรงคตั้งแต 2-4 สาย ไมมีระลอกคลื่นน้ํา เมาลี และ
อินทรธนู นพรัตนร'อยแก'วระบุวาประเมินคามิได' ในขณะที่ลิลิตนพรัตนระบุวา ราคาขายไมกําหนด
ตายตัว สามารถตอรองกับพอค'าพลอยได'
อยางไรก็ตาม ไพฑูรยบางประเภทก็ไมสามารถประเมินราคาได' ดังที่ลิลิตนพรัต น
กลาวไว'วา
กล>าวพรรณไพฑูริยชาติ แสงโอภาษรังษี ทรงรัศมีหลากหลาย เลิศแลลาย
เล>หจักร พิศตระศักสามแถว สังวาลแวววาบแสง ขาวเขียวแดงดําเหลือง
สมบูรณเรืองรัตนราช หงษบาทเบิกสลับ เหลืองเลื่อมจับกลางดุม ประชุม
เกลียวกล>อมกลม อุดมเดียรทั้งผอง สามสิบสองสายเทียว รายรอบเกลียว
เวียนวง อินทธนูกงผ>านดํา ผิวผ>องขําชื่นชอย กลหิ่งหอยยยับแยม ติด
แตมเติมเจริญตา เหลือบเลื่อมปรากฏขึ้น พื้นส>องแดดดูพราย สายดวง
แล>นพราวพริบ ไดสามสิบสองคง ดุจเบญจรงคเรืองรุ>ง พ>างรพีพุ>งอัมพรา
เลื่อนรถาถึงเที่ยง ยังไปJเบี่ยงบ>ายทราม งามคู>เคี้ยดุจเดียว ไดมาเยียว
เทียบคา รอยพันวาโกฏิทอง เลยอยางปองเปรียบอาง คุณชั่งชางเผือก
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เบา รัตนนี้เนาสถานใคร สมบัติไกลเกิดเกื้อ ผลเพิ่มเพื้อเดชา อันสถาพร
พน พ>างวัชรินทรลน เลิศดวยไพฑูริย ยิ่งแล
ข'อความดังกลาวสอดคล'องกับนพรัตนร'อยแก'วซึ่งระบุวา
ไพฑูรยจําพวกหนึ่ง ลายดังจักรและมีน้ําเปนแถวแดงขาวเหลืองเขียวดําหงสิบ
บาทเขาจดดุมจักร และวงดุมจักรนั้นเปนเกลียวดุจดังเกลียวลวดทอง แสงดัง
หิ่งหอย มีอินทรธนูผ>านจักร เมื่อส>องดูดวยแดดเปนดวงแล>นออกได 32 ดวง
และดวงนั้นเปนสีเบญจรงค แสงกลาดังตะวันเมื่อเที่ยง ไพฑูรย)จําพวกนี้มี
ราคารอยโกฏิก็ดี พันโกฏิก็ดี ลานโกฏิก็ดี จะพิกัดคาเปนอันขาดมิได ผูใด
ถือ สมบัติจะมาสู>ดวยอานุภาพของแกว จะมีศรีสวัสดิ์ยิ่งนักแล
ข'อความข'างต'นแสดงวา ไพฑูรยชนิดนี้มีคุณสมบัติด'านสีและแสงเป+นพิเศษ ผิดแผก
จากไพฑูรยชนิดอื่น ๆ ข'อความที่ระบุวาไมสามารถประเมินราคาได'นั้น ทําให'เชื่อวาไพฑูรยชนิดนี้ไม
นาจะเป+นสมบัติของสามัญชน ผู'วิจัยสันนิษฐานวา ไพฑูรยชนิดนี้นาจะเป+นแก'วบริวารอยางหนึ่งใน
จําพวกแก'วมณีที่เป+นสมบัติของพระยาจักรพรรดิราช เนื่องจากในไตรภูมิกถามีข'อความตอนหนึ่งระบุ
วา มณีรัตนะและรัตนะที่เป+นบริวารอีก 84,000 จําพวกล'วนมีกําเนิดอยูในยอดเขาวิบูลบรรพต เมื่อมี
พระยาจักรพรรดิราชอุบัติขึ้น มณีรัตนะและรัตนะบริวารก็จะเหาะมาสูพระยาจักรพรรดิราช ด'วยบุญ
บารมีแหงพระยาจักรพรรดิราชพระองคนั้น ยอดเขาวิบูลบรรพตนี้ก็คือแหลงกําเนิดไพฑูรยแหลงหนึ่ง
ตามตํารานพรัตนนั่นเอง
ผู'วิจัยจะขอยกข'อความตอนหนึ่งจากไตรภูมิกถามาเป+นแนวทางในการ
พิจารณาข'อสันนิษฐานดังนี้
...แกวอันเปนพระญาแก>แกวทั้งหลายได 84,000 จําพวก แลแกวทั้งหลาย
ฝูงนั้น ลางจําพวกเท>าลูกฟNก ลางจําพวกเท>าลูกตาล ลางจําพวกเท>าลูก
มะตูม ลางจําพวกเท>าลูกมะนาว ลางจําพวกเท>าลูกมะม>วง ลางจําพวกเท>า
ลูกมะขามป$อม ลางจําพวกเท>าลูกมะกล่ํา ลางจําพวกยาว ลางจําพวกกลม
ลางจําพวกเปน 4 เหลี่ยมดูงามหนักหนา ลางอันมีพรรณอันแดง ลางอันสี
ขาว ลางอันสีเขียว ลางอันทราม ลางอันแดงก่ํา ลางอันหม>น ลางอันก>าน
ลางอันเหลือง ดูรุ>งเรืองนักหนา เทียรย>อมเขามาเฝ$าพระญาแกวดวงนั้น
(ดั่ ง )พระญาหงสตั ว หนึ่ ง ชื่ อ พระญามั ท ทราชแล มี ห มู> ห งสทั้ ง หลายได
84,000 มาลอมรอบเปนบริวารนั้นแล เมื่อนั้นแกวอันมีศักดิ์นักหนา แลมี
แกวทั้งหลายเปนบริวารแกวนั้นอันอยู>ในยอดภูเขาอันชื่อพิบูลบรรพตโพน
ไสร ดวยบุญแห>งพระยามหาจักรพรรดิราชนั้นหากไปชักไปชวนเอาแกวดวง
นั้นมาแล แกวนั้นบ>มิอาจอยู>ในที่อยู>แห>งตนนั้นไดเลย แกวนั้นจึงเหาะมา
โดยอากาศ แลมีหมู>แกวบริวารได 84,000 ตามกันมาวันนั้น ดูรุ>งเรืองเต็ม
ทั้งอากาศแล...
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4.4. ไข#มุก
(ลิลิตนพรัตน นพรัตนรอยแกว รัตนสาตร: มุกดา มุกดาหาร)
4.4.1 การกําเนิดและแหล#งกําเนิด
เมื่อพลาสูรสิ้นชีพแล'ว ฟBนของพลาสูรได'รวงลงสูสถานที่ตาง ๆ ในโลก ลิลิตนพรัตน
ระบุวามีทั้งสิ้น 713 แหง ตํารานพรัตนแบงไขมุกออกเป+น 14 ประเภทตามสิ่งที่ให'กําเนิดไขมุก อัน
ประกอบด'วย คน สัตว พืช และเมฆ ไขมุกแตละประเภทมีลักษณะดังนี้
แก'ว)
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(1) ไข#มุกจากหัวปลา มีสีขาวแกมแดงอยางดอกแคฝอย (ลิลิตนพรัตน นพรัตนร'อย
มีขนาดเทาเมล็ดมะกล่ําขาว (ลิลิตนพรัตน) หรือเมล็ดมะกล่ําไฟ (นพรัตนร'อยแก'ว)

(2) ไข#มุกจากหอยสโคง หรือหอยโข#งใหญ# มีสีขาว (ลิลิตนพรัตน) หรือมีสีขาว
เหมือนสังข รูปทรงกลมเหมือนไขจิ้งจก (นพรัตนร'อยแก'ว)
(3) ไข#มุกจากหัวสมัน

มีสีเปรียบได'กับตานกเค'า

รัศมีแรงกล'าเปรียบดั่งแสงดวง

อาทิตย
(4) ไข#มุกจากงาชาง มีสีแดง ไมมีรัศมี ขนาดเทาไขไก
(5) ไข#มุกจากเขี้ยวหมู มีสีเหลืองดังสีเล็บเหยี่ยว มีขนาดเทาลูกเล็บเหยี่ยวที่มีลาย
ปรากฏเพียงเล็กน'อย
(6) ไข#มุกจากเมฆ มีสีขาวบริสุทธิ์ รัศมีดั่งพระอาทิตย มีประกายแสงแลดูงามทอตา ผู'
ที่ครอบครองไขมุกชนิดนี้ได'ก็คือฤๅษี มุนี และพิทยาธรเทานั้น ดังนั้น ไขมุกชนิดนี้จึงไมมีอยูในโลก
มนุษย
(7) ไข#มุกจากหอยทะเล พบในท'องทะเลสี่แหง ได'แก
ทะเลปาละฤๅษีเทศ (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือทะเลบาริศเทศ (รัตนสาตร) เป+น
ไขมุกสีขาวและสีดําแกม ขนาดเทาเมล็ดผักกาด รัศมีงดงามมาก รูปทรงไมคอยกลม
ทะเลปาลิไลยเทศ (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือทะเลบาลิโยค (รัตนสาตร) เป+นไขมุกสี
ขาวบริสุทธิ์เหมือนบัวขาวและมีแสงรัศมี
ทะเลตระนาวศรี (นพรัตนร'อยแก'ว) หรือทะเลตระนาวศรีเทศ (รัตนสาตร) เป+น
ไขมุกขนาดใหญ มีสีแดง
ทะเลสิงหล เป+นไขมุกสีขาวบริสุทธิ์ดุจดวงจันทรในคืนวันเพ็ญ (ลิลิตนพรัตน)
หรือไขมุกสีหมนเปรียบดั่งเมล็ดผักกาด แตรัศมีงดงาม (นพรัตนร'อยแก'ว)
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รัตนสาตรระบุวา ไขมุกจากหัวปลามีสีขาวแกมแดงอยางดอกมะลิและดอกแคฝอย
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นอกจากนี้ยั งมี ไขมุกอีกเจ็ ดชนิด ซึ่ งระบุ ไว' ในตํารานพรัตน แตไมมี คําอธิ บายลั กษณะ
ได'แก
(8) ไข#มุกจากหัวงู งูที่เป+นแหลงกําเนิดของไขมุกชนิดนี้ ได'แก งูใหญ และงูมีพิษ133
(9) ไข#มุกจากคอผูหญิง ปากผูชาย และคอนกกระทุง ไขมุกทั้งสามชนิดนี้กลาวกัน
วามีอยูในหมูทวยเทพและคนธรรพ และมีเฉพาะในกฤติยุค ไตรดายุค และทวาปรยุคเทานี้ ในกลียุค
คือ ยุคปBจจุบันไมมีไขมุกชนิดนี้ ด'วยเหตุดังกลาวตําราจึงไมได'ระบุคุณลักษณะของไขมุกไว'
(10) ไข#มุกจากตนออย134 ตนขาว และตนไผ# ไมมีคําอธิบายคุณลักษณะ
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของไขมุกแตละชนิดแล'ว จะเห็นได'วาไขมุกในความหมายของ
ตํารานพรัตนไมได'หมายเฉพาะไขมุกจากหอยมุกเทานั้น
แตยังรวมไปถึงวัตถุธรรมชาติบางชนิดที่
กอกําเนิดขึ้นภายในรางกายของสัตว ภายในต'นพืช ตลอดจนวัตถุที่เกิดขึ้นด'วยอํานาจแหงเทพยดา ซึ่ง
มนุษยเชื่อวาสิ่งเหลานั้นเป+นวัตถุมงคล มีพลังอํานาจในการคุ'มครองปbองกัน วัตถุดังกลาวคือสิ่งที่
เรียกวา “คด” นั่นเอง มีข'อสังเกตวา ในบรรดาไขมุกทั้ง 14 ประเภทนี้ ตํารานพรัตนได'เลือกเฉพาะ
ไขมุกจากหอยทะเลมาอธิบายวิธีพิจารณาคุณสมบัติและประเมินราคา นอกจากนี้ ในตอนต'นของ
นพรัตนร'อยแก'วก็มีคํานิยามสั้น ๆ เกี่ยวกับไขมุกซึ่งจัดเข'าเป+นหนึ่งในอัญมณีนพรัตนวา “มุตฺตาหารํ
อันว>ามุกดาหาร มีสีดังมุกอันเลื่อมพราย ดูงามเปนที่จําเริญจักขุบุคคลอันเล็งแลดู...” จึงสรุปได'วา
ไขมุกในความหมายกว'าง หมายถึง คดและไขมุกจากหอยทะเล สวนไขมุกในความหมายแคบ หมาย
เฉพาะไขมุกจากหอยทะเล หรือที่เรียกกันวา ไขมุกจากหอยมุก เทานั้น
4.4.2 คุณสมบัติ
ตํารานพรัตนกําหนดคุณสมบัติของไขมุกที่ให'คุณแกผู'สวมใสไว'สี่ประการ ดังนี้คือ
1) สี ไขมุกควรมีสีขาวบริสุทธิ์ หรือมีสีขาวแกมเหลืองอยางสีของดวงจันทร
2) รัศมี ไขมุกควรมีรัศมีนวลตา ดังปรากฏในความวา “บางเย็นแก>ตาคง คุณหก
ถวนนา” (ลิลิตนพรัตน), “จําพวกหนึ่งถือเย็นแก>ตา” (นพรัตนร'อยแก'ว), “เมื่อเอาเขามาใส>ตาดูเย็นแก>
ตา” (รัตนสาตร)
3) รูปทรง ไขมุกควรมีรูปทรงกลมเกลี้ยง หรือไมก็มีรูปทรงเหมือนดีนก
4) ผิวสัมผัส ไขมุกที่ดีเมื่อถือแล'วจะรู'สึกเย็นมือ และเบามือ
นอกจากนี้ ไขมุกที่ดีจะต'องปราศจากลักษณะตําหนิ 10 ประการ แบงได'เป+นสองกลุม
ได'แก
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“...มุกอันเกิดในศีศะนาคราชนั้น อย>าว>าแต>นาคราชเลยแลงูอันมีพิศมเรียกว>านาคราชไดแล...”
(รัตนสาตร)
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นพรัตนร'อยแก'วระบุวาเป+น ตนออ
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1) ตําหนิภายนอก ได'แก รูปทรงบิดเบี้ยว ลายกลีบ รวมไปถึงไขมุกแฝด
2) ตําหนิภายใน มีสองประการ ประการแรกคือ สิ่งแปลกปลอมที่ฝBงอยูในเนื้อ ได'แก
หนาม เม็ดทราย ดินแดง ดินดํา อีกประการหนึ่งเป+นตําหนิเกี่ยวกับสีที่ฝBงอยูในเนื้อ ไมวาจะเป+นสีเขียว
สีดํา หรือสีอยางน้ําไหล135
4.4.3 อานุภาพ
ไขมุกในประเภทคดมีอานุภาพดังนี้
ไข#มุกจากหัวปลา ผู'ครอบครองไขมุกจากหัวปลาเมื่ออยูในน้ําจะลอยตัวได' ไขมุก
จากหัวปลาจึงมีคุณวิเศษในการชวยให'คนไมจมน้ํา
ไข#มุกจากงาชาง ผู'ครอบครองไขมุกจากงาช'างในขณะออกศึกสงครามจะมีชัยชนะ
เหนือศัตรู นอกจากนี้ ไขมุกจากงาช'างยังมีอานุภาพบางอยางที่ทําให'ช'างหวาดกลัว (ลิลิตนพรัตน
นพรัตนร'อยแก'ว) เมื่อถือแล'วช'างจะวิ่งไลตามไมทัน (รัตนสาตร)
ไข#มุกจากเขี้ยวหมู ผู'ที่ได'ครอบครองไขมุกจากเขี้ยวหมู ไมวาทําการสิ่งใดก็จะ
สําเร็จสมความปรารถนาทุกประการ รัตนสาตรระบุเพิ่มเติมวา ไขมุกจากเขี้ยวหมูที่มีรัศมีดั่งเงินยวง
เป+นอัญมณีมงคล ควรถือติดตัวไปในพิธีทําขวัญข'าว
ไข#มุกจากหัวงู ไขมุกจากหัวงูมีอานุภาพยิ่งใหญหาที่เปรียบมิได' ผู'ที่ได'ครอบครอง
ไขมุกชนิดนี้จะมีความสุขความเจริญ เมื่อสวมในขณะทําศึกสงครามจะได'รับชัยชนะ นพรัตนร'อยแก'ว
และรัตนสาตรอธิบายเพิ่มเติมวา ข'าศึกที่ได'เห็นไขมุกชนิดนี้จะเกิดความหวาดกลัวเหมือนเห็นงูไลตาม
ทําให'ข'าศึกหลบหนีไปในที่สุด
ไข#มุกจากตนออย(หรือตนออ) ตนขาว และตนไผ# ไขมุกทั้งสามชนิดนี้มีอานุภาพใน
การทําให'ผู'ครอบครองไมวาจะเป+นหญิงหรือชายก็ตามมีเสนห เป+นที่รักของคนทั้งหลาย หากถือไปเข'า
เฝbาพระเจ'าแผนดิน พระองคก็จะสรรเสริญ
สวนไขมุ ก จากหอยทะเล หรื อ ไขมุ ก จากหอยมุ ก นั้ น หากผานการตรวจสอบ
คุณลักษณะทั้งด'านสี รัศมี รูปทรง และผิวสัมผัส ตลอดจนปราศจากตําหนิทุกประการแล'ว ตํารา
นพรัตนระบุวาไขมุกดังกลาวมีอานุภาพอยางยิ่ง จะทําให'ผู'ครอบครองมีความสุขสําราญ มีทรัพยสิน
เงินทองและข'าทาสบริวารเป+นจํานวนมาก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และครอบครัวจะ
อยูเย็ นเป+น สุข นอกจากนี้ ไขมุกยังเป+นอั ญมณี ที่คูควรแกพระเจ' าแผนดิน ทั้งยั งเป+น สิริมงคลแก
แผนดินด'วย กลาวกันวาหากไขมุกที่ดีเลิศปรากฏในเมืองใด เมืองนั้นจะมีฝนตกเดือนละสามครั้ง
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ในนพรัตนร'อยแก'วมีข'อความวา “หัวคร่ํามีสีดังน้ําไหลไปมา” ในทางจิตรกรรม สีน้ําไหลเกิด
จากสีครามผสมสีเหลืองเจือสีขาว
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ในทางตรงกันข'าม ไขมุกที่มีตําหนิจะทําให'ผู'ครอบครองอับโชค และประสบหายนะ
นานาประการ ดังนี้
1) โทษของไข#มุกที่มีตําหนิภายใน
- ไขมุกมีตําหนิประเภทหนามและเม็ดทราย จะทําให'ผู'ครอบครองเจ็บไข'ได'ป`วย
- ไขมุกมีตําหนิประเภทดินแดงและดินดํา
จะทําให'ผู'ครอบครองสูญเสีย
ทรัพยสมบัติ และประสบภยันตราย
- ไขมุกหัวคร่ําสีดังน้ําไหล
จะทําให'ผู'ครอบครองต'องคมเครื่องศัสตราวุธ
- ไขมุกหัวดําข'างหนึ่ง จะทําให'ผู'ครอบครองเป+นโรคเรื้อน
2) โทษของไข#มุกที่มีตําหนิภายนอก
- ไขมุกรูปทรงบิดเบี้ยว และไขมุกแฝด จะทําให'ผู'ครอบครองประสบแตความ
ทุกข มีชีวิตยากลําบาก ปราศจากสมบัติพัสถาน
- ไขมุกเป+นลายกลีบ จะทําให'ผู'ครอบครองหูหนวก
4.4.4 ราคา
พิกัดราคาไขมุกมีกลาวไว'เฉพาะในนพรัตนร'อยแก'ว การประเมินราคาไขมุกมีสองวิธี
วิธีแรกประเมินราคาไขมุกตอหนึ่งเม็ด ใช'กับไขมุกที่มีขนาดใหญ ราคาไขมุกจะเพิ่มขึ้นตามน้ําหนัก
หนวยราคาคิดเป+นหนักทอง ตัวอยางเชน ไขมุกหนัก 1 กล่ํา ราคา 1 สลึงทอง ไขมุกหนัก 2 กล่ํา
ราคา 2 สลึงทอง ไขมุกหนัก 3 กล่ํา ราคา 3 สลึงทอง ฯลฯ อีกวิธีหนึ่งประเมินราคาไขมุกเป+นจํานวน
รวมตอน้ําหนักหนึ่งบาท วิธีนี้ใช'กับไขมุกที่มีขนาดเล็ก ราคาของไขมุกจะเพิ่มสูงขึ้นหากจํานวนรวม
ของไขมุกตอน้ําหนักหนึ่งบาทน'อยลง หนวยราคาคิดเป+นหนักเงิน มีข'อสังเกตวานพรัตนร'อยแก'วไมได'
ระบุหนวยราคาของไขมุกจํานวนรวม ยกเว'นพิกัดราคาในรายการสุดท'ายซึ่งระบุหนวยเป+นหนักเงิน ผู'
เรียบเรียงตําราจึงสันนิษฐานไว'วาราคาของไขมุกจํานวนรวมนาจะคิดเป+นบาทเงิน โดยการใสวงเล็บ
คํา วา บาท ตามด'ว ยเครื่อ งหมายคํา ถามข'า งท'า ยพิกัด ไขมุก แตละรายการ พิกัด ราคาของไขมุก
จํานวนรวมเป+นดังนี้
ไขมุก
ไขมุก
ไขมุก
ไขมุก
ไขมุก
ไขมุก
ไขมุก
ไขมุก
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340
250
240
211
157
150
90
70

ลูก
ลูก
ลูก
ลูก
ลูก
ลูก
ลูก
ลูก

น้ําหนัก 1 บาท
น้ําหนัก 1 บาท
น้ําหนัก 1 บาท
น้ําหนัก 1 บาท
น้ําหนัก 1 บาท
น้ําหนัก 1 บาท
น้ําหนัก 1 บาท
น้ําหนัก 1 บาท

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

7,000
8,500
11,400
15,000
18,000
24,000
70,000
100,000

นพรัตนร'อยแก'วสันนิษฐานวา นาจะหมายถึงหนวยราคาเป+นบาทเงิน

หนักเงิน136
หนักเงิน
หนักเงิน
หนักเงิน
หนักเงิน
หนักเงิน
หนักเงิน
หนักเงิน
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ไขมุก
ไขมุก
ไขมุก
ไขมุก

40137
35
26
21

ลูก
ลูก
ลูก
ลูก

น้ําหนัก 1 บาท
น้ําหนัก 1 บาท
น้ําหนัก 1 บาท
น้ําหนัก 1 บาท

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

200,000
300,000
400,000
5,500,000

หนักเงิน
หนักเงิน
หนักเงิน
หนักเงิน

4.5 ไพลิน
(ลิลิตนพรัตน นพรัตนรอยแกว รัตนสาตร: นิล)
4.5.1 การกําเนิดและแหล#งกําเนิด
ลิลิตนพรัตนและรัตนสาตรระบุตรงกันวา ไพลินเกิดจากดวงตาของอสูร แตนพรัตน
ร'อยแก'วไมได'ระบุไว' สวนเรื่องแหลงกําเนิดนั้นปรากฏในตํารานพรัตนทั้งสามฉบับ ซึ่งได'ระบุตรงกัน
วา แหลงกําเนิดของไพลินคือเกาะลังกา ในการระบุชื่อแหลงกําเนิดไพลิน ลิลิตนพรัตนใช'คําวา
“สิงหฬ” นพรัตนร'อยแก'วใช'คําวา “แดนลังกา” สวนรัตนสาตรใช'คําวา “ลังกาทวีป”
4.5.2 คุณสมบัติ
การจําแนกชนิด ของไพลินในตํ ารานพรัตนมี 2 วิธี วิธีแรกจําแนกตามสีประจํ า
วรรณะที่เจือปนอยูในไพลิน วิธีที่สองจําแนกตามสีเนื้อไพลิน ในวิธีแรก ไพลินจะแบงเป+น ชาติ ตาม
สีประจําวรรณะที่เจือปนอยูในไพลินดังนี้คือ
1) ไพลิน กษัต ริย ชาติ (ลิลิต นพรัต น) ขัต ติย ชาติ (นพรัต นร'อ ยแก'ว ) หรือ
กระษัตรชาติ (รัตนสาตร) หมายถึง ไพลินที่มีสีแดงแกมอยูในเนื้อ
2) ไพลินพราหมณชาติ (ลิลิตนพรัตน) หมายถึง ไพลินที่มีสีขาวแกมอยูในเนื้อ
3) ไพลินแพศยชาติ ปรากฏเฉพาะในรัตนสาตรในชื่อ ไพลินแพตชาติ ไพลินชนิด
นี้มีสีเขียวใบไม'แกมอยูในเนื้อ
4) ไพลินศูทรชาติ ปรากฏในลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วตรงกันวา
หมายถึง ไพลินที่มีสีดําแกมอยูในเนื้อ มีข'อสังเกตวา รัตนสาตรกลาวถึงไพลิน “สูตรชาติ” และกลาว
วาไพลินชนิดนี้ “มีน้ําขาวเข'าแกมอยูด'วย” คําอธิบายดังกลาวนาจะผิดพลาด เพราะในตํารานพรัตน
ที่เหลืออีกสองฉบับระบุตรงกันวา ไพลินที่มีสีขาวแกมอยู เรียกวา ไพลินพราหมณชาติ
สวนการจําแนกชนิดของไพลินตามวิธีที่สอง ไพลินจะแบงออกเป+น 11 ชนิด138 มีชื่อ
และลักษณะดังนี้
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ต'นฉบับในนพรัตนร'อยแก'วระบุวา 4 ลูก แตในเมื่อพิกัดราคาเรียงตามลําดับจํานวนไขมุกที่
ลดลง ผู'วิจัยจึงคิดวานาจะเป+นจํานวนไขมุก 40 ลูกมากกวา
138
หมายเหตุ: ไพลินในข'อสองนับเป+นสองชนิด
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1) ไพลินที่มีชื่อเรียกวา บริวรนิล ในลิลิตนพรัตน ปริวารนิล ในนพรัตนร'อยแก'ว
และ เมฆนิล ในรัตนสาตร ไพลินชนิดนี้มีสีดุจน้ําคราม
2) ไพลินสองชนิดที่มีชื่อวา อินทนิล ตํารานพรัตนทั้งสามฉบับอธิบายไมตรงกัน
ลิลิตนพรัตนอธิบายวา อินทนิล หมายถึง ไพลิน 2 ชนิด ได'แก ไพลินที่มีสีเขียวขาบดังดอกอัญชัน
และไพลินที่มีสีเป+นเส'นคล'ายสายสร'อยเจืออยูในเนื้อ นพรัตนร'อยแก'วอธิบายวา อินทนิล คือ ไพลินที่
มีสีเป+นสายขาวเลื่อมในผลเมื่อนําไปสองดูด'วยแดด สัมพันธกับอินทรนิลชนิดที่มีสีคล'ายสายสร'อยใน
ลิลิตนพรัตน สวนอินทนิลชนิดที่ลิลิตนพรัตนระบุวามีสีอยางดอกอัญชันนั้น นพรัตนร'อยแก'วเรียกชื่อ
วา นิลอัญชัน ในขณะที่รัตนสาตรระบุวา อินทนิล หมายถึง ไพลินที่มีสีอยางหัวของเป+ดตัวผู'
3) ไพลินที่มีชื่อวา สรกาลังคะคันทีนิล มีสีเหมือนป5กแมลงทับ ในตํารานพรัตนใช'
ชื่อวา สรกาลังคนิล มีคําอธิบายคล'ายกันวา ไพลินชนิดนี้มี “เนื้อเขียวสีพรายเหลืองดังปfกแมลงทับ”
สวนรัตนสาตรไมกลาวถึงไพลินชนิดนี้
4) ไพลินที่มีชื่อวา ศุภราชนิล ในลิลิตนพรัตน หมายถึง ไพลินที่มีสีเหมือนตาวัว
นพรัตนร'อยแก'วและรัตนสาตรเรียกชื่อตรงกันวา ราชนิล
5) ไพลิ น ที่ มี ชื่ อ วา นิ ล อุ บ ล ในลิ ลิ ต นพรั ต น นิ ล บล ในนพรั ต นร' อ ยแก' ว และ
อุบลนิล ในรัตนสาตร หมายถึง ไพลินที่มีสีเหมือนดอกบัวจงกลนี หรือดอกบัวครั่ง
6) ไพลินที่มีชื่อวา มยุรนิล ในลิลิตนพรัตน และ มหาราชนิล ในนพรัตนร'อยแก'ว
หมายถึง ไพลินที่มีสีดังแววหางนกยูง รัตนสาตรไมได'กลาวถึงไพลินชนิดนี้
7) ไพลิ น ที่ มี ชื่ อ วา นิ ล คั น ถี ในลิ ลิ ต นพรั ต น และ นิ ล คนธี ในนพรั ต นร' อ ยแก' ว
หมายถึง ไพลินที่มีสีขาวแกมอยูภายในเล็กน'อย
8) ไพลินที่มีชื่อวา ชาติคันถี ในลิลิตนพรัตน หมายถึง ไพลินที่มีสีดังดอกสามหาว
หรือดอกผักตบ ตรงกับ นิลมาสคนธี ในนพรัตนร'อยแก'ว สวนในรัตนสาตรมีชื่อไพลินที่คล'ายกัน คือ
นิลมาศคันที แตมีคําอธิบายวา ไพลินชนิดนี้มีสีเหมือนดอกคนที
9) ไพลินที่มีชื่อวา พัทนิล หมายถึง ไพลินที่มีสีคล'ายขนคอนกดุเหวา ในรัตนสาตร
เรียกชื่อวา อุบลนิล
10) ไพลิ น ที่ เ มื่อเอาสํ า ลีปB ด แล' ว จะเห็ น มี รั ศมี จั บ สํ า ลี ไพลิ น ชนิ ด นี้ ไมมีชื่ อ แตมี
คําอธิบายลักษณะอยูในลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'ว
นอกจากนี้ รัตนสาตรยังได'ระบุถึงไพลินอีก 2 ชนิด คือ พรมรัศมี ไมมีคําอธิบาย
คุณลักษณะ และ กากะนิล อันหมายถึง ไพลินที่มีสีเหมือนไขกา
สวนตําหนิตาง ๆ ที่ทําให'ไพลินไมบริสุทธิ์ มีลักษณะดังนี้
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1) ตําหนิภายนอก ประกอบด'วย
- รูปทรงไม#สมบูรณ ได'แก บิดเบี้ยว มีรอยแตกผา เป+นลายกลีบ
- สีอื่นปะปน เชน ด'านบนของพลอยมีสีขาว (มีหัวขาว) รวมไปถึงสีขาวหมน
หรือสีอยางเมฆขาวแต'มที่ผิวพลอย ซึ่งในนพรัตนร'อยแก'วเรียกวา นิลโพรด
2) ตําหนิภายใน ประกอบด'วย
- ดินแทรกเนื้อ
- เสี้ยนสีดําปนสีขาว “มีอันธการเสี้ยนตะโหนดเปนสีขาวและสีดํา” (นพรัตน
ร'อยแก'ว) “มีกานขาวกานดํา” (รัตนสาตร)
- ฟองอากาศภายใน
- มลทินสีต#าง ๆ ได'แก สีเหลืองดังน้ําขมิ้น สีเหลืองดังสนิมขี้เหล็ก หรือไมก็ไมมี
รัศมีเลย
4.5.3 อานุภาพ
ไพลินที่มีคุณสมบัติดีและปราศจากโทษ จะทําให'ผู'ครอบครองอยูเย็นเป+นสุข มี
ทรัพยสินมั่งคั่ง พระอินทรและพระไพศรพณจะปกปbองคุ'มครองให'ปราศจากภยันตราย สวนไพลินที่ไม
บริสุทธิ์ มีตําหนิอันเป+นลักษณะโทษนั้นจะทําให'ผู'ครอบครองประสบวิบัติ ในรัตนสาตรจําแนก
รายละเอียด ดังนี้
- ไพลินที่อับรัศมี มีฟองอากาศ ผู'ครอบครองจะเสียทรัพยสมบัติ
- ไพลินที่มีเสี้ยนสีดําปนสีขาว ผู'ครอบครองจะเจ็บป`วยเรื้อรังรักษาไมหาย
- ไพลิน ที่มีสีเ หลือ งดั่ง น้ํา ขมิ้น เจือ ปน ผู'ค รอบครองจะประสบอัน ตรายจาก
สัตวตาง ๆ เชน ช'าง จระเข' โค และกระบือ
- ไพลิ น ที่ มี ดิ น แทรกเนื้ อ ผู' ครอบครองจะเจ็ บ ป` ว ยด' ว ยโรคท' องมาน หืด และ
มองครอ
4.5.4 ราคา
ราคาของไพลินคํานวณตามน้ําหนัก โดยมีพิกัดอยางเดียวกับพิกัดราคาไขมุก คือ
ไพลิน 1 กล่ํา ราคา 1 สลึงทอง ไพลิน 2 กล่ํา ราคา 2 สลึงทอง อยางนี้เป+นต'น
4.6 อัญมณีในตระกูลมรกต: มรกต นากสวาดิ และครุทธิการ
ในตํ า รานพรั ต น มรกตมี กํ า เนิ ด รวมกั บ อั ญ มณี ส องชนิ ด คื อ นากสวาดิ แ ละครุ ท ธิ ก าร
คําอธิบายมรกตจึงผนวกเรื่องนากสวาดิและครุทธิการเข'าไว'ด'วย ตํารานพรัตนทั้งสามระบุตรงกันวา
พญานาคให'กําเนิดอัญมณีสามชนิดเรียงตามลําดับดังนี้คือ นากสวาดิ มรกต และครุทธิการ แตความ
เป+นมาของอัญมณีทั้งสามชนิดนี้มีรายละเอียดตางกัน ลิลิตนพรัตนระบุวา หลังจากพลาสูรสิ้นชีพ
พญานาคจากนาคพิภพได'ตรงเข'าสูบเลือดของมหาพลอสูรจนแห'งเหือด จากนั้นพญานาคได'เลื้อย
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ออกไปสํารอกเลือดของพลาสูรที่เมืองตรุดดาษสองครั้ง เลือดจากการสํารอกครั้งแรกกลายเป+นอัญมณี
ชื่อ นากสวาดิ เลือดจากการสํารอกครั้งที่สองทําให'เกิดอัญมณีชื่อ มรกฏ ตอมาน้ําลายของพญานาค
หยดลงมา กลายเป+นอัญมณีชื่อ ครุทธิการ ในที่สุดพญานาคก็สิ้นชีพที่สิงหลประเทศ (เกาะลังกา)
เนื่องด'วยเลือดของอสูรที่สูบเข'าไปนั้นเป+นพิษ นพรัตนร'อยแก'วระบุวา พญาครุฑได'จับพญานาคที่ชื่อ
พาสุกินนาคราช (พญานาควาสุกรี) ไปกินที่เมืองตรุดตาด กอนที่พญานาคจะสิ้นชีพ พญานาคได'
สํารอกเลือดออกมาสองครั้ง ครั้งแรกทําให'เกิดอัญมณี นาคสวาท ครั้งที่สองทําให'เกิดอัญมณี มรกต
ตอมาน้ําลายของพญานาคได'หยดลงมากลายเป+น ครุฑธิการ สวนรัตนสาตรระบุวา พญานาควาสุกรี
นํ า น้ํ า ดีข องมหาพลอสูร ไปคายไว'ใ นเมือ งตัก กะสีล า (ตัก สิล า) น้ํ า ดีที ่ค ายออกมาครั ้ง แรก
กลายเป+นอัญมณี นาคบาตร หรือ นาคสวาด น้ําดีที่คายออกมาครั้งที่สองกลายเป+น อะมรกฎ ตอมา
น้ําลายของพญานาคได'หยดลงกลายเป+น ครุทธการ
ในการอธิบายคุณสมบัติของอัญมณีแตละชนิด
การกําเนิดของอัญมณีดังนี้

ผู'วิจัยจะเรียงลําดับการนําเสนอตามลําดับ

4.6.1 นากสวาดิ
(ลิลิตนพรัตน: นากสวาดิ นพรัตนรอยแกว: นาคสวาท รัตนสาตร: นาคสวาดิ)
4.6.1.1 การกําเนิดและแหล#งกําเนิด
ตํารานพรัตนแตละฉบับระบุเชื้อกําเนิดของนากสวาดิแตกตางกัน
ลิลิต
นพรัตนระบุวา นากสวาดิเกิดจากเลือดของมหาพลอสูร นพรัตนร'อยแก'วระบุวาเกิดจากเลือดของ
พญานาคพาสุกิน (วาสุกรี) สวนรัตนสาตรระบุวาเกิดจากน้ําดีของมหาพลอสูร
ในเรื่องแหลงกําเนิดนั้น
ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วระบุตรงกันวา
นากสวาดิเกิดที่เมืองตรุดดาษ (ลิลิตนพรัตน) หรือเมืองตรุดตาด (นพรัตนร'อยแก'ว) แตรัตนสาตรระบุ
วาเกิดที่เมืองตักสิลา (รัตนสาตร ตักกะสีลา) มีข'อสังเกตวา ชื่อเมือง ตรุดดาษ หรือ ตรุดตาด คล'ายกับ
คําในภาษาสันสกฤตวา ตุรุษกะ (turuṣka) คํานี้เป+นชื่อชาวเตอรก และเป+นชื่อดินแดนซึ่งเป+นที่อยูของ
ชนเผาเตอรก ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย (Monier-Williams, 2005: 451) Shastri
(1969: 319) ระบุวานาจะหมายถึงดินแดนแบกเตรีย ได'ชื่อวา ตุรุษกะ เพราะเป+นดินแดนที่อุดมไปด'วย
พันธุไม'มียางหอม สวนตักสิลาตรงกับคําในภาษาสันสกฤตวา ตักษศิลา (takṣaśilā) ซึ่งเป+นชื่อ
เมืองเมืองหนึ่งในแคว'นคันธาระ เป+นที่อยูอาศัยของพวกตักษะ (Monier-Williams, 2005: 431)
Sircar (1996: 197) ระบุวา ตักสิลาอยูในตําบลรวัลปrนดี (Rawalpindi) ทางปากีสถานตะวันตก
4.6.1.2 คุณสมบัติ
ตํารานพรัตนอธิบายคุณสมบัติของนากสวาดิเฉพาะเรื่องสี สีเขียวของอัญ
มณีนากสวาดิมี 5 ลักษณะ ได'แก
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1) สีเขียวดังตับเตา
ตับเตา มีความหมายเป+นทั้งชื่อพันธุไม'สามชนิด ชื่อเห็ดชนิดหนึ่ง และ
ชื่อแมลงชนิดหนึ่ง ในความหมายของชื่อพันธุไม' ตับเตา หมายถึงพันธุไม'สามชนิดดังตอไปนี้
(1) ไม'น้ําชนิด
Mimulus orbicularis Benth. ในวงศ
Scrophulariaceae มีดอกสีมวงออน จัดอยูในประเภทพืชใบเลื้ยงคู ใบมีลักษณะกลม ใช'เป+นผัก มี
ชื่อเรียกอีกอยางวา ผักอีแปะ
(2) ไม'น้ําชนิด Hydrocharis dubia (Blume) Backer ในวงศ
Hydrocharitaceae มีดอกสีขาว ลําต'นกลม จัดอยูในประเภทพืชใบเลื้ยงเดี่ยว ใบสามารถ
รับประทานได'
(3) กล'วยชนิดหนึ่งในสกุล Ensete มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Ensete
nepalensis (Wallich)
ความหมายที่เป+นชื่อเห็ด ตับเตา หมายถึง เห็ดหลายชนิดหลายสกุลใน
วงศ Boletaceae ขึ้นตามพื้นดินใต'พุมไม'ยืนต'นหลายชนิด โดยเฉพาะบริเวณสวนและป`าที่มีความชื้น
สูง ดอกเห็ดใหญ สีนํ้าตาลเข'ม ด'านลางมีรูสีเหลืองอมเขียวหมนไปจนถึงสีนํ้าตาลอมเขียวหมน โคน
ก'านใหญ เห็ดชนิดนี้สามารถรับประทานได' (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546; อารี พลดี, 2554: ออนไลน)
สวนความหมายที่เป+นชื่อแมลง ตับเตา หมายถึง แมลงป5กแข็งชนิดหนึ่ง
ลําตัวยาวเป+นวงรีคล'ายรูปไข ท'องและป5กใหญ ผิวเรียบลื่นเป+นมัน ลําตัวสีดําปนน้ําตาล บางชนิดมี
ลายสีเหลืองหมนหรือคอนไปทางเขียวแกมน้ําตาลออน ที่ป5กและลําตัวมีแถบสีออกเหลืองหมน
พาดผาน หนวดยาวเป+นเส'นด'าย ขาคูหลังยาวและแบนกวาขาคูอื่น ๆ มีขนเป+นแผง แมลงชนิดนี้
กลางวันอาศัยในน้ํา พอกลางคืนจะบินมาเลนแสงไฟ (พืชและสัตวท'องถิ่นหนองหาร: แมลงตับเตา,
2552: ออนไลน)
ตํารานพรัตนแตละฉบับแม'จะเปรียบเทียบสีของนากสวาดิกับตับเตา
ตรงกันทั้งหมด แตดูเหมือนวา ตับเตา ในตําราแตละฉบับไมได'หมายถึงวัตถุชนิดเดียวกัน นพรัตนร'อย
แก'วหมายถึงเห็ด139 ลิลิตนพรัตนใช'คํากว'าง ๆ วาตับเตา140 ซึ่งบุญเตือน ศรีวรพจน (2542: 24) ระบุ
วาเป+นผักชนิดหนึ่ง สวนรั ต นสาตรกลั บ หมายถึ ง หิ น ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี สี เ ขี ย ว 141
2) สีเขียวเหมือนไม'ไผ

139

“สีผลดังเห็ดตับเต>า” (นพรัตนร'อยแก'ว)
“ผิวไผ>ตับเต>าทาน เสมอเทียบ” (ลิลิตนพรัตน)
141
“จํา พวก 1 ดั่ ง หิ น ตั บ เต> า เปนพรรณ 6 สิ่ง แลมีแสงเขียวใส” (รัตนสาตร)
140
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ลิลิตนพรัตนและรัตนสาตรระบุตรงกันวา นากสวาดิมีสีเขียวเปรียบได'
กับผิวไม'ไผ สวนนพรัตนร'อยแก'วระบุวา นากสวาดิมีสีเขียวดั่งไม'ไผอายุ 1-2 เดือน
3) สีเขียวเหมือนงูเขียว
ลิ ลิ ต นพรั ต นและนพรั ต นร' อ ยแก' ว มี ค วามเปรี ย บสี ข องนากสวาดิ
กั บ สี งู เ ขี ย วเหมื อ นกั น นพรั ต นร' อ ยแก' ว อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม วา นากสวาดิ มี สี เ ขี ย วเหมื อ นงู เ ขี ย ว
ปากปลาหลด
4) สีเขียวดั่งคอนกแขกเต'า (รัตนสาตร)
5) สีเขียวเจือดํา (ลิลิตนพรัตน นพรัตนร'อยแก'ว)
4.6.1.3 อานุภาพ
ตํารานพรัตนระบุตรงกันวา
นากสวาดิทุกสีที่กลาวมาล'วนแล'วแตมีคุณ
ทั้งสิ้น นากสวาดิมีอานุภาพในการรักษาโรคภัยไข'เจ็บ ใช'เป+นยารักษาโรคฝ5เป+นพิษ แก'พิษจากสัตวมี
พิษ เชน งู ตะขาบ แมลงป`อง ตลอดจนอสรพิษทุกชนิด ในการรักษาโรคให'นํานากสวาดิมาแชน้ํา
แล'วนําน้ํานั้นมาดื่มหรือลูบแผล จะชวยขจัดโรคร'ายและถอนพิษได' นพรัตนร'อยแก'วระบุเพิ่มเติมวา
ควรกลั้นหายใจในขณะที่นํานากสวาดิมาแชน้ําด'วย142 นอกจากนี้ นากสวาดิยังเป+นเครื่องรางของขลัง
สําหรับผู'ทําศึกสงคราม ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วระบุวา ผู'ครอบครองนากสวาดิในขณะทํา
ศึกสงครามจะมีชัยชนะเหนือศัตรู สวนรัตนสาตรระบุเพิ่มเติมวา นากสวาดิชวยปbองกันอันตรายจาก
ศัตรูยามอยูในสมรภูมิและในที่พักอาศัย
4.6.1.4 วิธีการสังเกตนากสวาดิแท
วิธีการสังเกตนากสวาดิแท'ปรากฏเฉพาะในลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'ว
ลิลิตนพรัตนระบุวา หากอัญมณีนั้นเป+นนากสวาดิแท' เมื่อถึงเดือนสี่ของทุกป5จะมีรอยงูปรากฏขึ้นใน
เนื้ออัญมณีสามครั้ง
ใครใครรูว>าแท
นากสวาดิอันขลัง
ถึงเดือนสี่คอยสัง
รอยอุรคมีนี้

โดยหวัง
เช>นนี้
เกตส>อ ขึ้นนา
แน>แทสามหน

สวนนพรัตนร'อยแก'วอธิบายตางไปวา วิธีการสังเกตลักษณะของนากสวาดิ
แท'ควรทําพิธีบูชานากสวาดิในชวงเดือนสามถึงเดือนสี่ หากเป+นของแท'จะเห็นรอยงูเกิดขึ้นในสถานที่
ทําพิธี

142

“ใหเอานาคสวาทกลั้นใจชุบลงในน้ํานั้นมาทามากิน หายปวดพิษทั้งปวง” (นพรัตนร'อยแก'ว)
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“ท>านใหลองดูเมื่อเดือน 3 เดือน 4 ใหทําบัดพลีเครื่อง
กระยาบวงสรวงนาคสวาทตั้งไวในที่อันสมควร
ถาเห็น
คลับคลายดุจดังงูในที่บัดพลีนั้น จึงจะเปนนาคสวาทแท”
4.6.2 มรกต
(ลิลิตนพรัตน: มรกฎ นพรัตนรอยแกว: มรกฎ มรกต รัตนสาตร: อะมรกฎ อะมรกฎ)
4.6.2.1 การกําเนิดและแหล#งกําเนิด
การกํ า เนิ ด ของมรกตมี คํ า อธิ บ ายเหมื อ นกั บ การกํ า เนิ ด ของนากสวาดิ
กลาวคือ ลิลิตนพรัตนระบุวามรกตเกิดจากเลือดของมหาพลอสูร นพรัตนร'อยแก'วระบุวาเกิดจาก
เลือดของพญานาคพาสุกิน (วาสุกรี) รัตนสาตรระบุวาเกิดจากน้ําดีของมหาพลอสูร แหลงกําเนิดของ
มรกตคือเมืองตรุษดาษ หรือตรุดตาดตามลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'ว ในขณะที่รัตนสาตรระบุวา
คือเมืองตักสิลา
4.6.2.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของมรกต คือ สีและรูปทรง มรกตที่มีคุณมีหลายชนิด สามารถ
แบงชนิดได'โดยพิจารณาจากสี ตํารานพรัตนแตละฉบับจําแนกชนิดของมรกตที่มีคุณแตกตางกัน รัตน
สาตรจําแนกมรกตออกเป+นสี่ชนิด ได'แก มรกตสีเขียวดั่งแววหางนกยูง สีเขียวดั่งผิวไม'ไผ สีเขียวดั่ง(ขน)
คอนกแขกเต'า และสีเขียวดุจผลมะแว'งแก เมื่อนําสําลีมาทับด'านบนจะเห็นประกายรัศมีสีเขียวขึ้นจับ
สําลีนั้น ในขณะที่ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วจําแนกมรกตออกเป+นสองชั้น ชั้นแรกดีเลิศ
ประกอบด'วยมรกตจํานวนสี่สี ชั้นที่สองปานกลาง ลิลิตนพรัตนระบุวามรกตมีแปดสี สวนนพรัตนร'อย
แก'วระบุวามีเก'าสี รายละเอียดการจําแนกมรกตตามลักษณะสีมีดังนี้
มรกตชั้นดีเลิศ

ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วระบุตรงกันสามชนิด

ได'แก
1) มรกตสีเขียวเหลืองดั่งขนคอนกแขกเต'า
2) มรกตสีเขียวเหลือบเลื่อมหรือเขียวพรายดั่งป5กแมลงทับ
3) มรกตสีเขียวชนิดหนึ่ง ที่เมื่อนําสําลีไปทับหรือปBดที่ด'านบนของพลอย
แล'ว ประกายรัศมีสีเขียวจะติดสําลีขึ้นมาด'วย เมื่อย'อนไปดูรัตนสาตร สีเขียวในลักษณะนี้เรียกวา “สี
เขียวดุจผลมะแวงแก>”
4) สีเขียวดั่งใบแค (ลิลิตนพรัตน) มรกตสีเขียวดั่งใบแก'ว (นพรัตนร'อยแก'ว)
มรกตชั้นดีปานกลาง ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วระบุตรงกันเจ็ดชนิด
ได'แก
1) มรกตสีเขียวใสดังขนคอนกกาเหวา
2) มรกตสี(เขียวเหลือง)ดังตานกแขกเต'า
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3) มรกตสีเขียวเหลืองดั่งใบจิก
4) มรกตสีเขียวดังป5กแมลงคอมทอง (ลิลิตนพรัตน) หรือสีเขียวพรายดัง
แมลงคอมทอง (นพรัตนร'อยแก'ว)
5) มรกตสีเขียวดังใบข'าว
6) มรกตสีเขียวดังใบโลด
7) มรกตสีเขียวดังงูเขียว (ลิลิตนพรัตน) หรือสีเขียวแกดังงูเขียวสังวาล
พระอินทร (นพรัตนร'อยแก'ว)
8) มรกตสีเขียวดั่งขี้ทองแดง (ลิลิตนพรัตน)
มรกตสีเขียวดั่งขี้ทอง
(นพรัตนร'อยแก'ว)
9) มรกตสีเขียวดั่งใบแค (นพรัตนร'อยแก'ว)143
นอกจากนี้ คุณลักษณะของมรกตชั้นดีปานกลางยังรวมไปถึงคุณสมบัติด'าน
รูปทรง ลิลิตนพรัตนระบุวา มรกตชั้นดีปานกลางควรมีรูปทรงกลม และปราศจากตําหนิ นพรัตน
ร'อยแก'วระบุคล'ายกันวา มรกตชั้นดีปานกลางควรมีรูปบาง กลม และปราศจากตําหนิ
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้สรุปได'วา
มรกตที่ดีควรมีสีเขียวงดงามตาม
ธรรมชาติ มีรูปทรงเหมาะเจาะ และมีความบริสุทธิ์ปราศจากตําหนิ สวนมรกตที่ไมดีคือมรกตที่มี
ลักษณะโทษตาง ๆ อันได'แก มลทิน สี หรือรูปทรงผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐาน มรกตลักษณะเชนนี้ไม
ควรนํามาครอบครอง รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะโทษของมรกตมีกลาวไว'คล'ายกันและแตกตางกัน
บ'างในตําราแตละฉบับ ดังนี้
1) ตําหนิดานสี ได'แก สีเหมือนข'าวสุกขยําแกงผัก (ลิลิตนพรัตน) สี
เหมือนข'าวสุกขยําแกงฟBก (นพรัตนร'อยแก'ว) และสีเขียวที่ไมงาม (ลิลิตนพรัตน)
2) ตําหนิ ดานมลทิน ได'แก ลักษณะที่ มีดิน แทรกอยูในมรกต (ลิลิ ต
นพรัตน นพรัตนร'อยแก'ว รัตนสาตร)
3) ตําหนิดานรูปทรง ได'แก
- หลังหวํา (ลิลิตนพรัตน) หรือหัวว'าม (นพรัตนร'อยแก'ว) หมายถึง
ด'านบนของเม็ดมรกตเป+นรอยบุiมลง (บุญเตือน ศรีวรพจน, 2542: 24)
- รูปทรงเบี้ยว (รัตนสาตร) นพรัตนร'อยแก'วขยายวา เบี้ยวเป+นรูปแองทรายนอน หรือรูปเนื้อทรายนอน
- รูปทรงบิดเบือน (รัตนสาตร)
4.6.2.3 อานุภาพ
143

มีข'อสังเกตวา ลิลิตนพรัตนกําหนดให'มรกตชนิดนี้เป+นมรกตชั้นดีเลิศ
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ลิลิตนพรัตนเป+นตําราฉบับเดียวที่ระบุวา มรกตชั้นดีเลิศสี่ชนิดตามที่ระบุ
ไว'ในตํารานั้นเป+นอัญมณีที่คูควรแกพระเจ'าแผนดินและเป+นสิริมงคลแกแผนดิน สําหรับมรกตชั้นดี
ปานกลางมีคําพรรณนาอานุภาพในลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'ววา จะทําให'ผู'ครอบครองประสบ
แตความสุขความเจริญ สามารถถอนพิษที่เกิดจากงูกัดได' นพรัตนร'อยแก'วเพิ่มเติมวา หากมีมรกต
ชนิดนี้ไว'ในเรือน งูจะไมขึ้นเรือน สวนรัตนสาตรให'รายละเอียดเรื่องอานุภาพของมรกตมากกวาตํารา
ฉบับอื่น ๆ กลาวคือ ด'านชีวิตความเป+นอยู มรกตจะทําให'ผู'ครอบครองมีชีวิตที่ผาสุกทั้งกายและใจ
เจริ ญ รุ งเรื อ งด' ว ยโภคทรั พ ย มี ท รั พ ยสิ น มี ค ามากมาย ได' ล าภสั ก การะเป+ น อั น มาก หากทํ า
เกษตรกรรมจะได'ผลผลิตมาก ด'านสวัสดิภาพในชีวิต ผู'ที่มีมรกตจะปราศจากศัตรูเบียดเบียน ด'าน
สุขภาพ มรกตจะทําให'ผู'ครอบครองมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน การใช'มรกตในการ
รักษาโรคมีวิธีเดียวกับการใช'นากสวาดิรักษาพิษงู มีใจความวา “ถาไขเจ็บใหเอามรกฎแช>น้ําแลเอามา
กินลูบตัวหายแล”
4.6.3 ครุทธิการ
(ลิลิตนพรัตน: ครุทธิการ นพรัตนรอยแกว: ครุฑฺธิการ รัตนสาตร: ครุทธการ)
พระนารายณ
ครอบครอง
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รั ต นสาตรระบุ ว า
และยังระบุอีกวา

อั ญ มณี ครุ ทธิ ก ารตั้ งชื่ อตามพญาครุ ฑ ที่ เ ป+ น ที่ ป ระทั บ ของ
อัญมณีครุทธิการมีคาสูงยิ่ง ผู'มีบุญญาธิการเทานั้นจึงจะได'

4.6.3.1 การกําเนิดและแหล#งกําเนิด
ตํารานพรัตนระบุ ตรงกั นวา ครุ ทธิ การเกิดจากน้ําลายของมหาพลอสูร
สวนแหลงกําเนิด ของครุทธิการนั้นเหมือนกับแหลงกําเนิดนากสวาดิและมรกต
4.6.3.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติเดนของครุทธิการคือสี และจําแนกประเภทตามสี รัตนสาตร
ระบุวาครุทธิการมี 2 ชนิด ได'แก สีเขียวที่มีสีทองแดงเจืออยูภายใน และสีเขียวดั่งแสงของสําริดที่ถูกไฟ
ไหม' สวนลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วระบุสีคล'ายกันดังนี้คือ
1) สีเขียวดังทองคลุกด'วยดิน (ลิลิตนพรัตน) หรือสีเขียวดังสนิม
ทองเหลืองอันตกอยูในดิน (นพรัตนร'อยแก'ว)
2) สีเขียวหมนดังสําริดที่ถูกไฟไหม' (ลิลิตนพรัตน นพรัตนร'อยแก'ว)
3) สีเขียวดั่งทองหมน (ลิลิตนพรัตน) หรือสีเขียวเศร'าดังทองเหลืองมิได'
ชําระ (นพรัตนร'อยแก'ว)
144

“...อันครุทธการนี้ไดแก>ครุทธราชอันเปนอาศนองคพระนารายณนั้น เหตุดั่งนั้น จึงเรีย กว>า
ครุทธการเพื่อดังนั้นแล...” (รัตนสาตร)
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4.6.3.3 อานุภาพ
ตํารานพรัตนระบุตรงกันวา ผู'ที่ได'ครอบครองครุทธิการจะมีเสนหเป+นที่รัก
ยิ่งของคนทั้งหลาย มีทรัพยสินมากมาย หากทําศึกสงครามก็จะมีชัยชนะเหนือศัตรู นพรัตนร'อยแก'ว
เพิ่มเติมวา ผู'ครอบครองจะมียศศักดิ์รุงเรือง สวนรัตนสาตรระบุเพิ่มเติมวา จะได'รับการยกยอง
สรรเสริญจากพระเจ'าแผนดินและเหลาขุนนาง
4.6.3.4 ราคา
ลิลิตนพรัตนระบุพิกัดราคาของมรกตซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามน้ําหนัก พิกัดเริ่มต'น
น้ําหนักมรกต 1 กลอม ราคา 1 สลึงทอง พิกัดสูงสุด น้ําหนัก 10 กล่ํา (เทากับ 20 กลอม) ราคา 4 บาท
ทอง
4.7 เพทาย
(ลิลิตนพรัตน นพรัตนรอยแกว: เพทาย)
4.7.1 การกําเนิดและแหล#งกําเนิด
แหลงกําเนิดของเพทายคือเมืองสิงขราฐ (ลิลิตนพรัตน) หรือสิงคราช (นพรัตนร'อยแก'ว)
สวนเชื้อกําเนิดเพทายนั้น มีเพียงลิลิตนพรัตนที่ระบุวา เพทายเกิดจากตับของมหาพลอสูร
4.7.2 คุณสมบัติ
เพทายเป+นอัญมณีสีแดง คุณสมบัติเดน คือ ประกายรัศมี นอกจากนี้ยังมีการตั้งชื่อ
ให'กับลักษณะเดนของเพทายแตละชนิดด'วย ลิลิตนพรัตนและนพรัตนร'อยแก'วระบุการจําแนกเพทาย
ตรงกันเป+นสวนมาก และตั้งชื่อเพทายแตละชนิดไว'คล'าย ๆ กัน เพทายที่รวบรวมได'มี 11 ชนิด แต
ละชนิดมีชื่อและประกายรัศมี ดังนี้
1) ตรีตุกเพทาย (ลิลิตนพรัตน) ริตุกะเพทาย (นพรัตนร'อยแก'ว)
ประกายรัศมีสีเหลืองดังน้ําขมิ้น
2) จุมกุฏีเพทาย (ลิลิตนพรัตน) จุมกุดิเพทาย (นพรัตนร'อยแก'ว) ประกายรัศมี
สีขาวใส
3) คังควาเพทาย (ลิลิตนพรัตน) ครังคราทิเพทาย (นพรัตนร'อยแก'ว) ประกายรัศมี
สีดังน้ําฝาง
4) สุรคนทีเพทาย (ลิลิตนพรัตน) สุรคนธีเพทาย (นพรัตนร'อยแก'ว) ประกายรัศมี
สีอยางดอกสามหาว (ดอกผักตบ) นพรัตนร'อยแก'วเพิ่มเติมวา มีสีเนื้อเป+นสีแดงดังน้ําครั่งด'วย
ประกายรัศมีสีเหลืองอยางดอก
5) ไคเสบพเลดเพทาย (นพรัตนร'อยแก'ว)145
คูน และมีรูปทรงกลม
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ไมปรากฏชื่อเรียกในลิลิตนพรัตน
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6) ไมยเพทาย (ลิลิตนพรัตน) ชไมยเพทาย (นพรัตนร'อยแก'ว)

ประกายรัศมี

มีหลายสีสลับกัน
7) ทรัดวรรณเพทาย (ลิลิตนพรัตน) ทันตรเพทาย (นพรัตนร'อยแก'ว) ประกายรัศมี
สีขาวดังน้ําค'างไหลไปมาอยูภายในเพทาย
8) ระวางเพทาย (ลิลิตนพรัตน) รวางคเพทาย (นพรัตนร'อยแก'ว) ประกายรัศมี
สีดังใบบอนหรือใบตอง ประกายรัศมีดังน้ําติดอยูในดอกบอน
9) คุวินทเพทาย (ลิลิตนพรัตน) โควินทเพทาย (นพรัตนร'อยแก'ว) ประกายรัศมี
สีแดงดั่งอัญมณีทับทิม
10) กะฏะเพทาย (ลิลิตนพรัตน) กตเพทาย (นพรัตนร'อยแก'ว)
ประกายรัศมี
สีแดงปนขาว
มีข'อสังเกตวา ลิลิตนพรัตนจัดให'กะฏะเพทายเป+นเพทายชนิดที่ให'โทษ เพราะมี
ลักษณะเป+นสีแดงที่มีจุดในเนื้อสีขาว สีเหลือง หรือสีดํา
เนื่องจากเพทายเป+นอัญมณีที่มีสีแดงคล'ายกับพลอยทับทิม ตํารานพรัตนจึงอธิบาย
วิธีการตรวจสอบความแข็งเพื่อจําแนกแยกแยะระหวางเพทายกับทับทิมไว'สองวิธี วิธหี นึ่งทําโดยนํา
เพทายและทับทิมมาขูดชีดกัน โดยปกติแล'วเพทายจะมีเนื้อออนกวาทับทิม อัญมณีที่มีเนื้อออน
สามารถทํารอยขีดขวนได'งายกวาอัญมณีที่มีเนื้อแข็ง ฉะนั้น ถ'าอัญมณีชนิดใดมีรอยขีดขวนปรากฏ
อัญมณีชนิดนั้นคือเพทาย อีกวิธีหนึ่งคือ การนําเพทายไปทดลองฝนกับหิน จากนั้นเอาปูนมาทาที่รอย
ขีดขวน ทิ้งไว' 3 คืน จึงคอยล'างออกด'วยน้ํามะพร'าว อัญมณีที่เป+นรอยขูดขีดคือเพทาย สวนอัญมณี
ที่ไมมีรอยขูดขีดแตอยางใดคือทับทิม
4.7.3 ราคา
ราคาของเพทายไมมีการกําหนดพิกัดน้ําหนักตายตัว ไมวาเพทายจะมีน้ําหนักเทาใด
ก็ตาม จะมีราคา 5 สลึงทอง
4.8 บุษราคัม
(ลิลิตนพรัตน: บุษราคัม รัตนสาตร: บุษราคํา)
4.8.1 การกําเนิดและแหล#งกําเนิด
ลิลิตนพรัตนระบุวา บุษราคัมเกิดจากเนื้อของพลาสูรที่ทวยเทพนําไปประดิษฐานไว'ที่
เมืองลังกา จึงกลาวได'วาเมืองลังกาคือแหลงกําเนิดบุษราคัมที่มีสีบริสุทธิ์ดั่งรัศมีพระจันทร
4.8.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของบุษราคัมคือสี

ลิลิตนพรัตนและรัตนสาตรจําแนกสีของบุษราคัมได'สี่สี

ดังนี้
1) สีดุจผลทับทิม (ลิลิตนพรัตน) หรือ สีดุจผลทับทิมแกขนาดใหญ (รัตนสาตร)
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2) สีดุจดอกตะแบก (ลิลิตนพรัตน รัตนสาตร)
3) สีดุจน้ําไหลไปมา (ลิลิตนพรัตน) รัตนสาตรขยายความวา สีน้ําไหลเป+นสีเหลือง
แก เปรียบได'กับบัวขาวที่โผลขึ้นมาพ'นน้ํา
4) สีดุจน้ํากลิ้งบนกลีบบัว (ลิลิตนพรัตน) หรือสีดุจน้ํายอดตกลงในกลีบอุบล (รัตนสาตร)
นอกจากนี้ ลิลิตนพรัตนยังได'เพิ่มเติมลักษณะที่เป+นคุณของบุษราคัมอีกประการหนึ่ง
คือ บางชนิดถือแล'วเย็นใจ
สวนบุษราคัมที่ควรหลีกเลี่ยงตามตํารานพรัตนนั้น เป+นบุษราคัมที่มีตําหนิด'านรูปทรง
โดยมีลักษณะดังนี้คือ ด'านบนพลอยมีลักษณะแหลม146 และมีรอยบุiมตรงกลาง147 รูปทรงของพลอย
มีลักษณะบาง คอดกิ่ว และเป+นเอ็น (ลิลิตนพรัตน)
4.8.3 อานุภาพ
ลิลิตนพรัตนระบุวา ผู'ครอบครองบุษราคัมที่มีลักษณะดี บริสุทธิ์ปราศจากโทษทั้ง
ปวง จะประสบความสุขและความเจริญรุงเรือง สําหรับบุษราคัมสีดอกตะแบก มีคําแนะนําวาเป+น
บุษราคัมที่เหมาะแกการนําไปขึ้นเรือนทองคําทําเครื่องประดับ รัตนสาตรระบุอานุภาพที่เป+นคุณของ
บุษราคัมวา บุษราคัมสีเหลืองแกอยางน้ําไหลและบัวขาวโผลพ'นน้ําจะทําให'ผู'ครอบครองมีความสุข
และมั่งคั่งด'วยทรัพยสิน บุษราคัมสีดุจผลทับทิมและดอกตะแบกเป+นมงคลสําหรับเกษตรกรและพอค'า
เมื่อลงทุนไปยอมได'ผลกําไรตอบแทนมาก
และบุษราคัมที่มีสีอยางน้ํากลิ้งบนกลีบบัวจะทําให'ผู'
ครอบครองมีเสนห เป+นที่รักของคนทั้งหลาย ถือติดตัวไปเข'าเฝbาพระเจ'าแผนดินก็จะได'รับการ
สรรเสริญ นอกจากนี้ยังเป+นเครื่องรางที่ชวยปbองกันภัยจากโจรผู'ร'าย
สวนบุษราคัมที่เป+นโทษนั้น ลิลิตนพรัตนระบุวา จะทําให'ผู'ครอบครองประสบแต
ความทุกขและภัยอันตราย รัตนสาตรระบุตางไปวา บุษราคัมที่มีหัวแหลมจะทําให'ผู'ครอบครอง
บาดเจ็บจากอาวุธสงคราม และบุษราคัมที่หลามกลางจะสงผลให'ผู'ครอบครองไมได'รับผลบุญจากการ
ทําความดี
4.8.4 ราคา
พิกัดราคาบุษราคัมกําหนดเฉพาะในลิลิตนพรัตน
ราคาของบุษราคัมจะเพิ่มขึ้นตาม
น้ําหนัก มีรายละเอียดดังนี้
บุษราคัมน้ําหนัก 3 กล่ํา ราคา 1 สลึงทอง
บุษราคัมน้ําหนัก 5 กล่ํา ราคา 4 สลึงทอง (ทองหนึ่งบาท)
บุษราคัมน้ําหนัก 9 กล่ํา ราคา 10 สลึงทอง
4.9 โกเมน
(ลิลิตนพรัตน: โกเมน รัตนสาตร: โกเมล)
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หลังแหลม (ลิลิตนพรัตน) หัวแหลม (รัตนสาตร)
หลังหวํา (ลิลิตนพรัตน) หลามกลาง (รัตนสาตร)
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4.9.1 การกําเนิดและแหล#งกําเนิด
ลิลิตนพรัตนและรัตนสาตรระบุแหลงกําเนิดของโกเมนตรงกันวา โกเมนมีกําเนิดใน
สิงหลทวีป (เกาะลังกา) อันเป+นสถานที่ที่ทวยเทพนําเชื้อกําเนิดโกเมนไปฝBงไว' แตตําราทั้งสองระบุเชื้อ
กําเนิดโกเมนตางกัน ลิลติ นพรัตนระบุวาเกิดจากดวงตาข'างซ'ายของมหาพลอสูร ในขณะที่รัตนสาตรระบุวา
เกิดจากผมของมหาพลอสูร
4.9.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของโกเมนคือสี โดยทั่วไปสีของโกเมนเป+นสีเหลืองออนหรือเหลืองแกที่มีสี
อื่นมาแกมด'วย ลิลิตนพรัตนจําแนกโกเมนตามลักษณะสีที่เป+นคุณสี่สี ได'แก สีเหลืองแกมเขียว สี
เหลืองแกมแดง สีเหลืองแกมแดงอยางสีดอกกรรณิการปนสีก'านดอกกรรณิการ และสีเหลืองแกมขาว
รัตนสาตรระบุไว'เพียงสามสี ได'แก สีเหลืองแกมเขียว สีเหลืองดังดอกกรรณิกาที่มีสีแดงแกม และสี
เหลืองแกมขาว สวนโทษของโกเมนแบงเป+นสองประการ ได'แก
1) มลทินภายใน ประกอบด'วยมลทินที่เป+นสีลักษณะตาง ๆ ได'แก สีดําปนอยูใน
เนื้อ เส'นสีเขียวแทรกอยูภายในเม็ดโกเมน รวมถึงประกายรัศมีสีดําหมน
2) ตําหนิภายนอก เป+นความบกพรองจากคุณสมบัติภายนอกด'านสีและรูปทรง
ด'านสีประกอบด'วยลักษณะโกเมนที่มีสีเหลืองหมนแต'ม และโกเมนสีขาวสากไมมีรัศมี สวนด'านรูปทรง
คือ มีรอยเป+นรองสึกกรอนดังน้ําเซาะ
4.9.3 อานุภาพ
ลิลิตนพรัตนกลาวโดยรวมวา โกเมนเป+นอัญมณีที่ชวยขจัดปBดเป`าภัยอันตรายทั้งปวง
แตรัตนสาตรให'รายละเอียดของอานุภาพตามลักษณะคุณที่ปรากฏดังนี้
1) โกเมนสีเหลืองแกมเขียว ผู'ครอบครองจะสามารถรักษาทรัพยสินไว'ได'มั่นคง
2) โกเมนสีเหลืองแกมแดง ผู'ครอบครองจะเป+นที่รักใครของพระเจ'าแผนดินและ
เหลาขุนนาง
3) โกเมนสีเหลืองแกมขาว ผู'ครอบครองจะมีญาติพี่น'องและข'าทาสบริวารพร'อมพรั่ง
สวนโกเมนที่มีตําหนิ ลิลิตนพรัตนระบุวาจะทําให'ผู'ครอบครอง อีกทั้งครอบครัว ญาติ
พี่น'องและบริวารถึงแกชีวิต รัตนสาตรให'รายละเอียดของอานุภาพตามลักษณะโทษที่ปรากฏดังนี้
1) โกเมนที่มีประกายรัศมีสีดําหมน ผู'ครอบครองจะเสียตัว ศัตรูจะดูแคลน
2) โกเมนที่มีสีดําปนอยูในเนื้อ
ผู'ครอบครอง บุตรหลาน ญาติพี่น'อง ตลอดจน
ข'าทาสบริวารจะเสียชีวิต
3) โกเมนสีขาวสากไมมีรัศมี
ผู'ครอบครองจะมีเรื่องขัดแย'งกับเหลาเจ'านายและ
ขุนนาง
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4.9.4 ราคา
ราคาของโกเมนพิจารณาตามน้ําหนัก

พิกัดราคาโกเมนใช'อยางเดียวกับพิกัดราคาของ

บุษราคัม
4.10 แกวประพาฬ
(ลิลิตนพรัตน: ประพาฬ รัตนสาตร: แกวพระพาน148)
4.10.1 การกําเนิด แหล#งกําเนิด อานุภาพ และราคา
แก'วประพาฬเกิดจากลิ้ นของพลาสูร ซึ่งทวยเทพนําไปฝB งไว' ในสถานที่ตาง ๆ สวน
แหลงกําเนิด อานุภาพ และราคา ไมได'ระบุไว'
4.10.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของแก'วประพาฬ คือ สี แก'วประพาฬที่มีคุณสมบัติดีเลิศจําแนกได'สี่สี คือ
สีแดงสดใส สีแดงมีลายตรงกลาง สีแดงดังดอกบัวสัตตบุษย และสีขาวหมนดังแก'วผลึก
4.11 อัญมณีที่สมพงศกับวันและปIเกิด
การใช'อัญมณีให'สมพงศกับวันและป5เกิดปรากฏเฉพาะในรัตนสาตรจบบริบูรรณ เนื้อหาดังกลาว
แสดงถึ ง การนํ า อั ญ มณี ไ ปสั ม พั น ธกั บ คติ เ รื่ อ งดาวนพเคราะหและป5 นั ก ษั ต รในทางโหราศาสตร
สําหรับอัญมณีที่สมพงศกับวันเกิด รัตนสาตรจบบริบูรรณระบุวาอัญมณีเจ็ดชนิดสัมพันธกับวันทั้งเจ็ด
ในหนึ่งสัปดาห ที่เป+นเชนนี้ก็เนื่องมาจากความเชื่อตามตํานานนพเคราะหและเฉลิมไตรภพซึ่งเลาถึง
เรื่องราวที่พระอิศวรเป+นผู'ให'กําเนิดสรรพสิ่งในโลกนี้วา หลังจากที่พระอิศวรทรงสร'างมนุษยและสัตว
โลกทั้งหลายขึ้นแล'ว พระองคได'ทรงสร'างจักรราศี 12 ราศี ดาวฤกษ 27 ฤกษ วิมานนพเคราะห (ดาว
นพเคราะห) 9 วิมาน ทรงสร'างสัตวเดรัจฉานตาง ๆ ขึ้นเป+นนามป5 12 นักษัตร และทรงสร'างเทวดา
9 องคขึ้นรักษาวิมานที่จะตระเวนรอบราศีนั้น ประกอบด'ว ยพระอาทิต ย พระจัน ทร พระอังคาร
พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร พระเสาร พระราหู และพระเกตุ เทวดาทั้งเจ็ดองคตั้งแตพระอาทิตย
จนถึงพระเสารเป+นที่มาของชื่อวันทั้งเจ็ดในหนึ่งสัปดาห แตละวันจะมีสีประจําวันซึ่งสัมพันธกับสีกาย
ของเทวดาทั้งเจ็ดดังนี้ พระอาทิตยมีกายสีแดง พระจันทรกายสีนวล พระอังคารกายสีแก'วเพทาย
(บางฉบับวาสีลูกหว'า) พระพุธกายสีแก'วมรกต (บางฉบับวาสีแก'วโมรา) พระพฤหัสบดีกายสีแก'ว
ไพฑูรย พระศุกรกายสีประภัสสร (คือ สีเลื่อมพรายดั่งพระอาทิต ยแรกขึ้น บางฉบับ วาสีน้ํา เงิน )
พระเสารกายสีดํา (บางฉบับวาสีเ ขีย ว แดงคล้ํา หรือมวง) การใช'อัญ มณีให'สัมพัน ธกับ วัน ทั้งเจ็ด
จะทําให'เทวดาคุ'มครองรักษา และอํานวยสิริมงคลแกผู'สวมใสนั้น สวนเรื่องอัญมณีที่สมพงศกับป5เกิด
นั้น การใช'อัญมณีจะยึดหลักอัญมณีที่สัมพันธกับวันทั้งเจ็ดเป+นตัวตั้ง และไลเรียงป5 12 ป5ให'สัมพันธ
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แก'วพระพาน เป+นชื่อเรียกแก'วประพาฬที่ปรากฏในคํากลอนวาด'วยนพรัตนที่สมพงศกับวัน
และป5เกิด ทวารัตนสาตรไมได'ให'คําอธิบายเรื่องแก'วประพาฬแตอยางใด
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กับลําดับวันดังนี้ ป5ชวดเป+นป5ที่ 1 ตรงกับวันที่ 1 คือ วันอาทิตย ป5ฉลูเป+นป5ที่ 2 ตรงกับวันที่ 2 คือ
วันจันทร ฯลฯ เมื่อนับถึงป5ที่ 7 ป5มะเมีย ตรงกับวันที่ 7 คือ วันเสาร แล'ว ป5ที่เหลือให'นับวนขึ้นไป
เริ่มต'นรอบวันใหม จะได'วา ป5มะแมเป+นป5ที่ 8 ตรงกับวันที่ 1 คือวันอาทิตย ป5วอกเป+นป5ที่ 9 ตรงกับ
วันที่ 2 คือ วันจันทร ป5ระกาเป+นป5ที่ 10 ตรงกับวันที่ 3 คือวันอังคาร ป5จอเป+นป5ที่ 11 ตรงกับ
วันที่ 4 คือ วันพุธ และป5กุนเป+นป5ที่ 12 ตรงกับวันที่ 5 คือ วันพฤหัสบดี การใช'อัญมณีให'สมพงศกับ
วันและป5เกิดจึงเป+นไปตามที่แสดงในตารางข'างลางนี้
วัน
อาทิตย
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
เสาร

ปI
อัญมณี
ชวด มะแม
ทับทิม
ฉลู วอก มุกดาหาร
ขาล ระกา ประพาฬ
เถาะ จอ
มรกต
มะโรง กุน
ไพฑูรย
มะเส็ง
เพชร
มะเมีย นิล (ไพลิน)

ตารางที่ 2 อัญมณีที่สมพงศกับวันและป5เกิด
ข'อมูลเรื่องอัญมณีในตํารานพรัตนมีสาระสําคัญประกอบด'วย ตํานานพลาสูรผู'เป+นเชื้อกําเนิด
ของอัญมณีชนิดตาง ๆ แหลงกําเนิด คุณสมบัติ อานุภาพ และราคาของอัญมณี ตํารานพรัตนจะเน'น
เรื่ องคุ ณ สมบั ติ แ ละอานุ ภ าพของอั ญ มณี จ ะเน' น เป+ น พิ เ ศษ ดานคุ ณ สมบั ติ ตํ า รานพรั ต นอธิ บ าย
คุณสมบัติของอัญมณีในด'านสี รัศมี และรูปทรง แตจะให'ความสําคัญกับเรื่องสีมากที่สุด เพราะเป+น
คุณสมบัติที่โดดเดนที่สุดของอัญมณี ลักษณะเชนนี้ทําให'สีเป+นเกณฑหลักที่ใช'จําแนกอัญมณีแตละ
ชนิด รัศมีเป+นคุณสมบัติที่ตํารานพรัตนมักกลาวปะปนไปกับเรื่องสี ทั้งยังมีการระบุความยาวของรัศมี
ด'วย สวนรูปทรงเป+นคุณสมบัติที่มีการกลาวถึงรองลงมา สําหรับเรื่องอัญมณีที่ด'อยคุณภาพ คือ มี
ตําหนิ ตํารานพรัตนได'ให'รายละเอียดเกี่ยวกับตําหนิทั้งภายนอกและภายในในลักษณะตาง ๆ อยาง
มากมาย แสดงให'เ ห็น วาผู' แตงให' ความสํ า คัญ เป+ น พิเ ศษกั บคุ ณสมบัติ ของอั ญมณี ดานอานุภ าพ
ตํารานพรัตนอธิบายอานุภาพของอัญมณีแตละชนิดในลักษณะที่คล'ายกัน คําพรรณนาแบงได'เป+นสอง
สวน คือ อานุภาพของอัญมณีที่มีคุณภาพดี กับอานุภาพของอัญมณีที่ด'อยคุณภาพ อัญมณีที่ดีเลิศจะมี
อานุภาพในด'านการปbองกันภยันตราย บันดาลความสุข ความมั่งคั่ง และความเจริญรุงเรืองให'แกผู'
ครอบครอง ในทางตรงกันข'าม อัญมณีที่ด'อยคุณภาพ ไมวาจะมีตําหนิปรากฏมากหรือน'อยก็ตาม จะ
ทําให'ผู'ครอบครองประสบเภทภัย หายนะ โรคร'ายแรง หรือแม'กระทั่งเสียชีวิตได' มีข'อสังเกตวาตํารา
นพรั ต นเน' น ความสํ า คั ญ ของอั ญ มณี ต อพระมหากษั ต ริ ย เป+ น พิ เ ศษในการเสริ ม อํ า นาจและบารมี
ปbองกันอันตรายและทําให'ประสบชัยชนะในศึกสงคราม เนื่องจากตํารานพรัตนแตงขึ้นเพื่อทูลเกล'าฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล'านภาลัย และมีจุดมุงหมายเพื่อให'เป+นฉบับประจําราชสํานัก
นอกจากนี้ ตํ า รานพรั ต น โดยเฉพาะลิ ลิ ต นพรั ต นและนพรั ต นร' อ ยแก' ว ยั ง ให' ค วามรู' เ รื่ อ งการใช
เครื่องประดับอัญมณีสําหรับพระมหากษัตริย) ประเด็นดังกลาวแทรกอยูในเรื่องเพชร ทับทิม และ
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ไพฑูรย มีการกลาวถึงการนําเพชรปฐมชาติมาทําหัวแหวน การนําทับทิมและไพฑูรยที่ดีบางลักษณะ
มาขึ้นเรือนทองคําด'วย สวนตํารารัตนสาตรจบบริบูรรณจะแตกตางไปจากตํารานพรัตนสองฉบับที่
กลาวมา เพราะไมได'มีการจํากัดวาอัญมณีในลักษณะไหนเหมาะสมกับพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ แต
สิ่ ง ที่ น าสนใจคื อ คํา อธิ บ ายเรื่ อ งการใช' อั ญ มณี ใ ห' ส มพงศกั บ วั น และป5 เ กิ ด ซึ่ ง แสดงให' เ ห็ น การ
เชื่อมโยงอัญมณีกับดาวนพเคราะหและป5นักษัตรตามคติทางโหราศาสตร

บทที่ 5
ความสัมพันธระหวางตํารารัตนปรีกษากับตํารานพรัตน
ตํารานพรัตนของไทยทั้ งสามฉบับมีเนื้อหาสาระคลายกับตํารารัตนปรีกษาของอินเดียบาง
ประการ ประการหนึ่งที่เห็นไดชัดคือ คําอธิบายอัญมณีในตํารานพรัตนสามารถแบ,งไดเป-นสองส,วน
ส,วนแรกว,าดวยการกําเนิดอัญมณีชนิดต,าง ๆ ส,วนที่สองว,าดวยวิธีการตรวจสอบอัญมณีแต,ละชนิด
และในเนื้อหาของอัญมณีแต,ละชนิดก็จะประกอบดวยประเด็นสําคัญหาประการ ไดแก, การกําเนิด
แหล,งกําเนิด คุณสมบัติ อานุภาพ และราคา อย,างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดกลับพบว,า
เนื้อหาในตํารานพรัตนไม,สอดคลองกับตํารารัตนปรีกษาทั้งหมด บางส,วนมีขอมูลตรงกัน บางส,วน
ต,างกัน บางส,วนแมจะมีขอมูลตรงกันกับในรัตนปรีกษา แต,ก็ไดขยายความใหละเอียดลออและลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นกว,าเดิม
ในเรื่องการกําเนิดอัญมณี ตํารารัตนปรีกษาอธิบายความเป-นมาของอัญมณีโดยอางอิงตํานาน
การบูชายัญพลาสูรว,า สาเหตุที่ทําใหพลาสูรตองถูกบูชายัญก็เนื่องมาจากทวยเทพคิดจะปราบพลาสูร
การปราบอสูรดวยการทําสงครามไม,สัมฤทธิ์ผล จึงตองใชวิธีลวงล,อใหอสูรอุทิศตนเป-นสัตวบูชายัญ
ซึ่งพลาสูรเองก็เต็มใจสละชีวิตเป-นทาน
อํานาจของบุญกุศลนี้ทําใหเกิดอัญมณีมีค,าขึ้นหลายชนิด
ส,วนตํารานพรัตนก็อางอิงกําเนิดของอัญมณีดวยตํานานของมหาพลอสูร หรือพลาสูร เช,นกัน แต,มี
เรื่องเล,าต,างออกไปว,า บรรดาทวยเทพ ฤๅษี และมุนี เป-นผูเขาไปขอรองใหพลาสูรสละชีวิตเป-นทาน
เพื่อใหเกิดอัญมณีในโลกนี้ โดยที่ไม,มีเรื่องราวการต,อสูระหว,างพลาสูรกับพระอินทรและเหล,าทวยเทพ
เป-นเหตุการณนําเรื่อง
จากนั้นพลาสูรก็ไดตัดสินใจบําเพ็ญตบะอดอาหารเจ็ดวันเจ็ดคืนจนเสียชีวิต
เหล,าทวยเทพ ฤๅษี และมุนี ไดนําอวัยวะส,วนต,าง ๆ ของร,างกายพลาสูรไปฝ<งไว หรือไปประดิษฐานไว
ตามสถานที่สําคัญหลายแห,ง และอวัยวะเหล,านั้นไดกลายเป-นอัญมณีชนิดต,าง ๆ ที่มีค,ายิ่ง
สําหรับเรื่องวิธีการตรวจสอบอัญ มณี แต,ล ะชนิ ด ผูวิจั ยจะวิเ คราะหความสัมพันธระหว,า ง
ตําราอัญมณีวิทยาภาษาสันสกฤตกับภาษาไทย โดยคัดเลือกเฉพาะอัญมณีที่ปรากฏตรงกันทั้งในตํารา
รัตนปรีกษาและตํารานพรัตน แลวนํามาเปรียบเทียบเนื้อหาเป-นรายชนิด เพื่อใหเห็นลักษณะร,วมและ
ลั ก ษณะต, า ง อั ญ มณี ที่จ ะเปรี ย บเที ย บมี เ กาชนิ ด คื อ เพชร ไข, มุก ทั บ ทิ ม มรกต ไพลิ น ไพฑู ร ย
บุษราคัม โกเมน และประพาฬ
1. เพชร
การกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า เพชรกําเนิดจากกระดูกของพลาสูร ขอความนี้ตรงกับนพรัตนรอย
แกวและรัตนสาตร แต,ไม,ตรงกับลิลิตนพรัตนซึ่งระบุว,า เพชรกําเนิดจากหัวใจของอสูร
แหลงกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนระบุตรงกันว,า
สถานที่สําคัญที่เป-นแหล,งกําเนิดเพชรมี
แปดแห,ง แต,ชื่อสถานที่ตรงกันเพียงบางที่ ชื่อสถานที่ในตํารานพรัตนที่ผูวิจัยคิดว,าสัมพันธกับชื่อ
สถานที่ในตํารารัตนปรีกษา ไดแก, เมืองป<นทรราชกับแควนปุณฑระ เมืองโกศลราชกับแควนโกศล
และเมืองสาวะราชกับแควนสุราษฏร มีขอสังเกตว,า สภาพภูมิประเทศของแหล,งกําเนิดเพชรในตํารา
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รัตนปรีกษามีทั้งที่เป-นภูเขา และพื้นที่ชายฝ<Dงแม,น้ํา ทะเล หรือมหาสมุทร ในขณะที่ตํารานพรัตนระบุ
ว,า แหล,งกําเนิดเพชรคือภูเขาในเมืองสําคัญ แมขณะนี้จะไม,พบชื่อเมืองที่ใกลเคียงกันในภาษา
สันสกฤตและไม,สามารถสืบหาที่ตั้งของสถานที่อื่น ๆ ที่ระบุไวในตํารานพรัตนได แต,จากบริบทก็ทําให
เชื่อไดว,า สถานที่เหล,านั้นอยู,ในอาณาบริเวณของดินแดนชมพูทวีป
ความแตกต,างที่เห็นไดชัดประการหนึ่งระหว,างตํารารัตนปรีกษากับตํารานพรัตนก็คือ ตํารา
นพรัตนระบุถึงแหล,งกําเนิดเพชรอื่น ๆ นอกเหนือจากแหล,งกําเนิดทั้งแปดดวย ไดแก, หิน เหงาบัว
ดอกบัวสัตตบุษย และหัวของสัตวสามชนิด คือ แรด เหยี่ยว และนกกระเรียน นอกจากนี้อํานาจของ
พระอินทรก็ยังเป-นที่มาของเพชรบางชนิด ขอมูลที่กล,าวมานี้ไม,ปรากฏในตํารารัตนปรีกษา
คุณสมบัติ
• สี
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนระบุตรงกันว,า สีเป-นคุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งของเพชรที่
ดีเลิศ ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า เพชรที่ดีจะตองมีสีงามเลิศ และเพชรสีก็เป-นเพชรที่หาไดยากในโลก
ส,วนตํารานพรัตนจัดใหเพชรสีเป-นเพชรปฐมชาติ
หมายความว,า เพชรสีเป-นเพชรคุณภาพดีเยี่ยม
นอกจากนี้ ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนต,างใชสีเป-นเกณฑในการจําแนกชนิดของเพชรเหมือนกัน
ตํารารัตนปรีกษานําแนวคิดสองประการมาเป-นแบบอย,างในการจําแนกชนิดของเพชร ไดแก, แนวคิด
เรื่องสี สัญลักษณของวรรณะทั้งสี่ และสีที่แทนคุณลักษณะของเทพเจา แนวคิดทั้งสองนี้ทําใหเกิด
วิธีการจําแนกเพชรสีสองวิธี คือ การจําแนกเพชรสีตามวรรณะ และการจําแนกเพชรสีตามคุณลักษณะ
ของเทพเจา จากการวิจัยพบว,าสีของเพชรที่นํามาแบ,งตามวรรณะไม,ตรงกับสีสัญลักษณของวรรณะ
ทั้งหมด โดยเฉพาะเพชรสีเขียวซึ่งกําหนดใหเป-นเพชรวรรณะแพศยนั้นไม,สัมพันธกับสีสัญลักษณของ
วรรณะแพศยซึ่งเป-นสีเหลือง ส,วนการจําแนกเพชรสีตามสีคุณลักษณะของเทพเจานั้น รัตนปรีกษา
และรัตนปรีกษาธยายะไม,ไดระบุไว เพียงแต,อธิบายความสัมพันธระหว,างสีกับคุณลักษณะของเทพเจา
เท,านั้น แต,การจําแนกสีเพชรตามคุณลักษณะของเทพเจาจะระบุไวในพฤหัตสัมหิตาตอนที่ว,าดวยรัตนป
รีกษาธยายะ ซึ่งผูวิจัยพบว,าสีเพชรไม,ไดตรงกันกับสีสัญลักษณของเทพเจาทุกประการเช,นกัน
ส,วน
ตํารานพรัตน การจําแนกเพชรสีใชเกณฑเรื่องสีสัญลักษณของวรรณะเพียงประการเดียว แต,มีขอสังเกตว,า
เพชรสีในตํารานพรัตนจําแนกออกเป-นหาวรรณะ โดยวรรณะที่เพิ่มขึ้นมาคือ วรรณะสมณะ การ
จําแนกเพชรสีจึงมีลําดับใหม,ดังนี้คือ กษัตริยชาติ สมณชาติ พราหมณชาติ แพสยชาติ และสูทรชาติ
เพชรสมณชาติมีสีเหลือง ส,วนเพชรอื่น ๆ มีสีตรงตามที่ระบุไวในตํารารัตนปรีกษา
• รัศมี
รัศมีเป-นคุณสมบัติทางแสงที่สําคัญ ในตํารารัตนปรีกษา รัศมีเป-นคุณสมบัติจําเป-นสําหรับ
เพชรที่ดีเลิศ ส,วนในตํารานพรัตน รัศมีเป-นคุณสมบัติเฉพาะของเพชรชนิดพิเศษบางชนิด เช,น ไภยรา
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กรเพชร อินทรเพชร สังขนิลเพชร เป-นตน มีขอสังเกตว,า นพรัตนรอยแกวเป-นตํารานพรัตนฉบับ
เดียวที่ระบุว,า รัศมีเป-นคุณสมบัติของเพชรปฐมชาติทุกชนิด149
• รูปทรง
ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า รูปทรงของเพชรประกอบดวยเหลี่ยม 8 เหลี่ยม มุม 6 มุม และขอบ
12 ขอบ สําหรับตํารานพรัตน รูปทรงเป-นคุณสมบัติของเพชรแผ,นกระดาน ซึ่งเป-นเพชรทุติยชาติ
หรือเพชรดีปานกลาง ดังมีคําอธิบายว,า เพชรแผ,นกระดานเป-นเพชรที่มี 8 เหลี่ยม หรือ 6 เหลี่ยม
• น้ําหนัก
ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า เพชรที่ดีควรมีน้ําหนักเบา ตํารานพรัตนกําหนดใหความเบาเป-น
คุณสมบัติที่ดีอย,างหนึ่งของเพชรเช,นกันว,า เพชรเบา หรือเพชรที่มีน้ําหนักเบากว,าแกวผลึก จัดเป-น
เพชรทุติยชาติ
• ความบริสุทธิ์
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนระบุตรงกันว,า เพชรที่ดีจะตองมีลักษณะบริสุทธิ์ปราศจาก
ตําหนิทุกประการ ในตํารารัตนปรีกษา เพชรที่ไม,ดีคือเพชรที่รูปทรงบกพร,องเพราะมีเหลี่ยมมุม
แตกราว มีรอยราวที่ผิวเพชร มีสีไม,สม่ําเสมอ มีตําหนิเป-นจุด เป-นเสน รวมถึงมีมลทินเจือปนภายใน
เพชร ในตํารานพรัตน เพชรที่ไม,บริสุทธิ์ดวยตําหนิและมลทินจัดเป-นเพชรตติยชาติ คือ เพชรที่ใหโทษ
แก,ผูสวมใส, คําอธิบายลักษณะตําหนิและมลทินในตํารารัตนปรีกษาใกลเคียงกับในตํารานพรัตน แม
รายละเอียดจะแตกต,างกันบาง แต,โดยใจความแลวลักษณะตําหนิมีสองประเภท คือ ตําหนิภายนอก
จากความบกพร,องของรูปทรง และตําหนิภายในจากมลทินที่เป-นเสน สี และจุด เช,นเดียวกัน
• อานุภาพ
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนระบุตรงกันว,า เพชรที่มีคุณสมบัติดีพรอมย,อมมีคุณในดาน
การปH องกัน อั น ตราย การเสริ มอํ า นาจ และการเสริ มความเจริ ญ รุ, งเรื องแก, ชี วิ ต ดานการปH องกั น
อันตราย เพชรช,วยปHองกันภัยจากศัตรู อํานาจมืด และอันตรายในทุกรูปแบบ ดานการเสริมความ
เจริ ญ รุ,งเรื องในชี วิ ต เพชรทํ าใหผู ครอบครองมี ทรั พยสิ น มั่ งคั่ ง ดานการเสริ มอํ า นาจ เพชรเป- น
เครื่ อ งรางของขลั งที่ ทํา ใหผู ครอบครองมี ชั ย ชนะในการทํ า สงคราม นอกจากนี้ เพชรยั งทํ าใหผู
149

ชื่อวาขัตติยชาตินั้น...เมื่อสองดูดวยแดดเปนดวงแลนออกจากเหลี่ยมเปนสีเบญจรงค#ดานละ 8

ดวง
เพชรชื่อสมณชาติ...ครั้นสองดูดวยแดดเห็นแสงทอกันดังแสงตะวันเมื่อเที่ยงเปนชวงแลนออก
จากเหลี่ยมหลายสีเปนเบญจรงค#ทุกดาน
เพชรชื่อพราหมณชาติ...ครั้นสองตองแสงตะวัน แสงทอกันดังแสงพระอาทิตย#เมื่อเที่ยง
เพชรชื่อแพสชาติ...ถาสองดวยแสงแดดเปนแสงทอกันดั่งแสงตะวันเมื่อเที่ยง
เพชรชื่อสูทชาติ...ครั้นสองดูดวยแดด เห็นเปนดวงแลนฉวัดเฉวียนออกจากเหลี่ยมดานละ 8
ดวงดุจดังรุงกินน้ํา แสงเบญจรงค#ทอกันดังแสงตะวันเมื่อเที่ยง (ลิลิตนพรัตน)
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ครอบครองมีอํานาจสูงส,ง อาจมีบารมีไดเป-นถึงพระมหากษัตริย มีขัอสังเกตว,า ในตํารารัตนปรีกษา
เพชรสีเหมาะสําหรับคนแต,ละวรรณะ แต,พระเจาแผ,นดินหรือพระมหากษัตริยมีสิทธิพิเศษในการ
ครอบครองเพชรทุกวรรณะ และกําหนดใหเพชรที่มีคุณสมบัติสมบูรณพรอมทุกประการตั้งแต,เรื่องสี
รัศมี รูป ทรง ตลอดจนความบริ สุ ทธิ์ เป-น เพชรที่ เหมาะสมสํา หรั บ พระมหากษัต ริย ตํ ารานพรั ต น
กําหนดเพชรสีใหสัมพันธกับวรรณะเป-นบางวรรณะ โดยอธิบายเพียงว,า เพชรขัตติยชาติเป-นเพชร
สําหรับพระมหากษัตริย เพชรแพศยชาติสําหรับพ,อคา และเพชรสูทรชาติสําหรับเกษตรกร ไม,มีคํา
กล,าวว,าพระมหากษัตริยสามารถครอบครองเพชรไดทุกสี แต,จากคําอธิบายอานุภาพของเพชรดีทุก
ชนิด ซึ่งระบุว,าเพชรเป-นอัญมณีที่เหมาะแก,ผูทําศึกสงครามนั้น ก็แสดงใหเห็นว,าเพชรดีทุกชนิดลวน
ควรคู,บารมีพระมหากษัตริย
สําหรับเพชรที่มีคุณสมบัติไม,ดี ประกอบดวยตําหนิและมลทิน ตํารารัตนปรีกษาและตํารา
นพรัตนก็ระบุอานุภาพของเพชรที่มีลักษณะดังนั้นในทํานองเดียวกัน กล,าวคือ เพชรที่มีโทษจะทําใหผู
ครอบครองเจ็บปMวย ประสบโชครายและภัยพิบัติ ตลอดจนเสียชีวิต
• ราคา
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนระบุตรงกันว,า ราคาของเพชรจะเพิ่มขึ้นตามน้ําหนัก ค,า
ของน้ําหนักมีหน,วยเป-นเมล็ดพืช ตํารารัตนปรีกษาใชหน,วยเป-นเมล็ดขาว (ตัณฑุละ) และเมล็ด
มัสตารด (สรรษปะ) ส,วนตํารานพรัตนใชหน,วยเป-นเม็ดมะกล่ําตาชาง (กล่ํา) และเม็ดมะกล่ําตาหนู
(กล,อม) การประเมินราคาใชเงินตราที่ทําดวยโลหะ ราคาเพชรในตํารารัตนปรีกษามีหน,วยเป-นรูปกะ
วัตถุที่ใชเป-นเงินตราคือโลหะเงิน ในขณะที่ราคาเพชรในตํารานพรัตนมีหน,วยเป-นบาททอง วัตถุที่ใช
เป-นเงินตราคือโลหะทองคํา
• การเจียระไน
ตํารารัตนปรีกษามีขอมูลเรื่องวิธีการเจียระไนเพชรใหสามารถส,องประกายรัศมีไดเต็มที่ ตํารา
นพรัตนกล,าวถึงการเจียระไนเช,นกัน โดยระบุเพียงว,าการเจียระไนจะสามารถขจัดตําหนิและมลทินใน
เพชรได ทว,าไม,ระบุวิธีการเจียระไน และไม,มีแนวคิดเรื่องการเจียระไนเพชรเพื่อเพิ่มคุณสมบัติดาน
รัศมี
2. ไขมุก
การกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนระบุตรงกันว,า เพชรเกิดจากฟ<นของพลาสูร แต,ตํารา
รัตนปรีกษามีคําอธิบายที่เป-นเชิงวิทยาศาสตรดวยว,า ไข,มุกเกิดจากน้ําฝนเขาไปทําปฏิกิริยาในหอยมุก
ในขณะที่ตํารานพรัตนไม,มีคําอธิบายเช,นนี้
แหลงกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า แหล,งกําเนิดไข,มุกคือเทือกเขาหิมาลัย เมืองชายฝ<Dงทะเลหรือ
มหาสมุทรในแถบอินเดียใต รวมไปถึงดินแดนต,างประเทศโดยเฉพาะอาณาจักรเปอรเซีย ในขณะที่

151
ตํารานพรัตนระบุว,าแหล,งกําเนิดไข,มุกคือทองทะเลสี่แห,ง แห,งหนึ่งคือทะเลบริเวณเกาะลังกา อีกสาม
แห,งไม,ทราบที่ตั้งทางภูมิศาสตร เมื่อเปรียบเทียบกันแลว สถานที่ที่ตํารารัตนปรีกษาและตํารา
นพรัตนระบุตรงกันมีอยู,แห,งเดียว คือ เกาะลังกา
ชนิดของไขมุก
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนระบุตรงกันว,า ไข,มุกมีสองประเภท คือ ไข,มุกที่เป-นคด
อีกประเภทหนึ่งคือไข,มุกตามความเขาใจของคนทั่วไปในป<จจุบัน นั่นคือ ไข,มุกจากหอยมุก ตํารา
รัตนปรีกษาและตํารานพรัตนจําแนกชนิดของไข,มุกและใหรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของไข,มุกไม,
ตรงกัน ในการจําแนกชนิด ตํารารัตนปรีกษาระบุว,าไข,มุกมี 8 ชนิด ไดแก, ไข,มุกจากหอยมุก หอยสังข
งู หมู ปM า ชาง ไมไผ, ปลา และเมฆ ตํ า รานพรั ต นระบุ ถึ งไข, มุก ทุ กชนิ ด ที่ มีอยู, ในตํ า รารั ต นปรี กษา
ยกเวนไข,มุกจากหอยสังข แต,ไดระบุถึงไข,มุกจากหอยโข,ง นอกจากนี้ก็ไดเพิ่มเติมไข,มุกชนิดอื่นเขามา
ดวย ไดแก, ไข,มุกจากหัว สมั น ตนขาว ตนออยหรือตนออ คอผู หญิ ง คอนกกระทุ ง และปากผูชาย
ไข,มุกในตํา รานพรั ตนจึงมีทั้งสิ้น 14 ชนิ ด ส,ว นรายละเอีย ดของไข,มุกแต, ละประเภทนั้น มีความ
สอดคลองกันนอยมาก ในการเปรียบเทียบนั้นจะนําเสนอเฉพาะไข,มุกที่มีการระบุประเภทตรงกันดังนี้
ชนิดของไข,มุก
หอยสังข
หอยสโคง (หอยโข,ง)
หอยมุก (หอยทะเล)
ชาง
ไมไผ,
ปลา
เมฆ
งู
หมูปMา

แหล,งกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษา ตํารานพรัตน
หอยสังขดานใน
ไม,ระบุ
หอยมุกดานใน
ไม,ระบุ
ขมับ
งา
ลําตนของไผ,ใน
ลําตน
อุทยานสวรรค
ปาก
หัว
ท1องฟ3า
ท1องฟ3า
หัว
หัว
ตัว
เขี้ยว

ตารางที่ 3 แหล,งกําเนิดของไข,มุกแต,ละชนิด
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ชนิดของไข,มุก

ตํารารัตนปรีกษา
สีเหลืองอ,อน ไม,วาว

คุณสมบัติ
ตํารานพรัตน

หอยสังข
หอยสโคง (หอยโข,ง)
สีขาว กลม
หอยมุก
สีขาวบริสุทธิ์ กลมหรือมี สีขาวบริสุทธิ์ ขาวนวล ขาว
รูปทรงต,าง ๆ เจาะรูได แกมดํา หรือแดง ขึ้นอยู,กับ
สถานที่ที่พบไข,มุก
ชาง
สีทองแดงอมเหลืองหรือ แดง
เหลืองนวล
ทึบ
แสง
ไมไผ,
ขาวและกลม เหมือน
ไม,อธิบาย
ลูกเห็บ
ปลา
สีกระโดงหลังปลาเคา (สี ขาวแกมแดง กลม
เงินวาวอมเขียวอ,อน)
กลม เบา ไม,วาว
เมฆ
รัศมีเจิดจ1าดังพระ
สีขาวบริสุทธิ์ รัศมีดัง
อาทิตย
พระอาทิตย
งู
สีนิล สะทอนแสงสีเงิน ไม,อธิบาย
กลม
หมูปMา
ไม,ระบุสี ทึบแสง ขนาด เหลือง กลม
เท,าปลายเขี้ยวหมูปMา
ตารางที่ 4 คุณสมบัติของไข,มุกแต,ละชนิด
อย,างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากบริบทของคําอธิบายการตรวจสอบคุณสมบัติ คําพรรณนา
อานุภาพ และพิกัดราคาไข,มุกแลว ผูวิจัยพบว,าไข,มุกที่ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนใหความ
สนใจก็คือ ไข,มุกจากหอยมุกเท,านั้น
คุณสมบัติของไขมุกที่ดีเลิศ
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนระบุวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของไข,มุกที่ดีเลิศไว
ใกลเคียงกัน เกณฑที่ใชตรวจสอบไข,มุกตรงกัน กล,าวคือ จะคํานึงถึงเรื่องสี รูปทรง น้ําหนัก ผิว และ
ความบริสุทธิ์
- สี ตํารารัตนปรีกษาระบุว,าไข,มุกควรมีสีขาว ในขณะที่ตํารานพรัตนขยายความว,า สีขาว
ของไข,มุกนั้นจะเป-นสีขาวบริสุทธิ์หรือขาวนวลก็ได
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- รัศมี ตํารารัตนปรีกษาระบุว,าไข,มุกควรสะทอนแสงได ส,วนตํารานพรัตนระบุว,าไข,มุกควรมี
รัศมีนวลตา รัศมีจากไข,มุกในที่นี้น,าจะหมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ รัศมีที่สะทอนออกจากผิวของไข,มุกที่
เรียบลื่นและเป-นมันวาว
- รูปทรง ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า ไข,มุกที่ดีควรมีรูปทรงกลมเกลี้ยง ตํารานพรัตนก็ระบุ
เช,นนี้เหมือนกัน และไดเพิ่มเติมว,าไข,มุกที่ดีอาจมีรูปทรงเหมือนดีนก
- ผิว ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า ไข,มุกควรมีผิวเรียบลื่นและเป-นมันวาว ในขณะที่ตํารา
นพรัตนระบุว,าไข,มุกควรมีผิวสัมผัสที่เย็นมือ
- ความบริสุทธิ์ ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนระบุตรงกันว,า ไข,มุกควรปราศจากตําหนิ
และมลทินทั้งปวง แต,ลักษณะตําหนิที่อธิบายไวมีรายละเอียดต,างกันดังนี้
(1) ตําหนิภายนอก ตํารารัตนปรีกษาระบุถึงลักษณะตําหนิภายนอกไดแก, สีซีดจาง รอย
ราว รวมถึงผิวที่ไม,มันวาวและหยาบกระดาง คําอธิบายเช,นนี้ไม,ปรากฏในตํารานพรัตน ตําหนิ
ภายนอกที่ระบุไวในตํารานพรัตนเนนเรื่องรูปทรงที่ไม,กลมสมบูรณตามมาตรฐาน คือบิดเบี้ยว เป-นลาย
กลีบ และเป-นไข,มุกแฝด ซึ่งลักษณะเหล,านี้ตํารารัตนปรีกษาไม,ไดใหความสนใจเป-นพิเศษ เพราะ
ขอความตอนหนึ่งในตํารารัตนปรีกษาระบุว,า “กฎเกณฑ#ที่แนนอนในคุณสมบัติดีและดอยของไขมุก
นั้นไมมี ไขมุกทุกรูปทรงยอมเกิดขึ้นในทุกหนทุกแหง” (BRP. 77; GP. 1.69.25)
(2) ตําหนิภายใน ลักษณะตําหนิภายในที่ระบุไวในตํารารัตนปรีกษามีเพียงลักษณะของ
คราบสกปรกเป-นจุด ๆ แต,ตํารานพรัตนอธิบายละเอียดกว,าว,า คราบสกปรกที่อาจปนเปZ[อนในไข,มุก
ไดแก, หนาม เม็ดทราย ดินแดงหรือดินดํา รวมไปถึงสีอื่นที่ฝ<งอยู,ในเนื้อไข,มุก
- น้ําหนัก ขอมูลเกี่ยวกับน้ําหนักไม,ตรงกัน ตํารารัตนปรีกษาระบุว,าไข,มุกที่ดีควรมีน้ําหนัก
มาก แต,ตํารานพรัตนระบุว,า ไข,มุกที่ดีควรมีน้ําหนักเบามือ
อานุภาพ
ผูวิจัยจะวิเคราะหคําพรรณนาอานุภาพของไข,มุกในตําราอัญมณีวิทยาสันสกฤตและไทยโดย
จําแนกเป-นสองส,วน คือ อานุภาพของไข,มุกประเภทคด และอานุภาพของไข,มุกจากหอยมุก
• อานุภาพของไขมุกประเภทคด
ตํารารัตนปรีกษาอธิบายละเอียดเฉพาะไข,มุกสองประเภท คือ ไข,มุกจากงู และไข,มุกจากเมฆ
ไข,มุกนอกเหนือจากนั้น ไดแก, ไข,มุกจากตนไผ, พญาชาง ปลา หอยสังข และหมูปMา กล,าวเพียงโดยรวม
ว,าเป-นอัญมณีมงคล ส,วนตํารานพรัตนไม,ไดใหคําพรรณนาอานุภาพของไข,มุกประเภทคดครบทั้งหมด
ไข,มุกที่มีคําอธิบาย ไดแก, ไข,มุกจากพืชสามชนิด คือ ตนออย ตนขาว และตนไผ, และไข,มุกจากสัตว
ประเภทชาง ปลา งู และหมูปMาเท,านั้น ในกรณีที่มีคําอธิบายอานุภาพ ตํารานพรัตนจะใหรายละเอียด
ที่ชัดเจนกว,าตํารารัตนปรีกษา คําพรรณนาอานุภาพของไข,มุกประเภทคดในตําราอัญมณีวิทยาภาษา
สันสกฤตและภาษาไทยมีลักษณะที่แตกต,างกัน ผูวิจัยจะขอเปรียบเทียบเฉพาะประเภทของไข,มุกที่
ตรงกันดังนี้
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(1) ไขมุกจากงู
ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า ไข,มุกจากงูช,วยปHองกันภัยจากงู อสูร โรคภัยไขเจ็บ และภัย
ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังทําใหผูครอบครองมีอํานาจยิ่งใหญ, และมีบุญไดเป-นพระเจาแผ,นดิน ส,วน
ตํารานพรัตนก็ระบุถึงคุณวิเศษดานอานุภาพเช,นเดียวกัน โดยกล,าวว,าผูครอบครองไข,มุกจากงูจะมี
อํานาจยิ่งใหญ,ไม,มีผูใดเทียบเทียม แต,มีคําพรรณนาเพิ่มเติมว,า ไข,มุกชนิดนี้เป-นเครื่องรางของขลังที่
ทําใหผูทําสงครามมีชัยชนะเหนือศัตรูดวย มีขอสังเกตประการหนึ่งว,า ตํารารัตนปรีกษาอธิบายถึงการ
ทําพิธีบูชาไข,มุกจากหัวงูดวย ซึ่งไม,ปรากฏในตํารานพรัตน
(2) ไขมุกจากปลา ช1าง เขี้ยวหมู และไม1ไผ
ตํารารัตนปรีกษาระบุเพียงว,า ไข,มุกทั้งหลายเหล,านี้เป-นอัญมณีมงคลอย,างหนึ่ง ไม,มีคํา
พรรณนาอานุภาพมากไปกว,านั้น ในขณะที่ตํารานพรัตนอธิบายอานุภาพที่แตกต,างกันของไข,มุกแต,ละ
ประเภทดังนี้คือ ไข,มุกจากปลาช,วยใหคนที่ตกน้ําไม,จมน้ํา ไข,มุกจากชางช,วยปHองกันศัตรูและทําใหมี
ชัยชนะในศึกสงคราม ไข,มุกจากเขี้ยวหมูเป-นอัญมณีนําโชคซึ่งทําใหผูครอบครองประสบความสําเร็จ
ในทุกสิ่งที่ปรารถนา ส,วนไข,มุกจากไมไผ,ช,วยเสริมเสน,ห ทําใหผูครอบครองเป-นที่รักของคนทั่วไป
• อานุภาพของไขมุกจากหอยมุก
ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า ไข,มุกเป-นอัญมณีมงคลสําหรับพระเจาแผ,นดิน และเป-นเครื่องราง
ของขลังที่ช,วยคุมครองผูสวมใส,ดวยการขจัดป<ดเปMาภัยอันตรายและสิ่งชั่วรายนานาประการใหพนไป
ไกลตัว และปHองกันอาชญากรรม ส,วนตํารานพรัตนอธิบายว,า ไข,มุกเป-นอัญมณีนําโชค ช,วยใหผู
ครอบครองและคนในครอบครัวมีความสุข ทําใหผูครอบครองเจริญรุ,งเรืองดวยทรัพยสินและบริวาร
หากพระเจาแผ,นดินมีไวในครอบครองก็จะประสบสวัสดิมงคล โดยสรุปแลว คําพรรณนาอานุภาพ
ดานคุณของไข,มุกจากหอยมุกในตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนตรงกัน ในใจความสําคัญสอง
ประการ คือ อานุภาพในทางคุมกันภัย และอานุภาพดานการเสริมสิริมงคลสําหรับพระเจาแผ,นดิน150
สําหรับโทษของไข,มุก ตํารารัตนปรีกษาไม,ไดระบุอานุภาพของไข,มุกที่ใหโทษไว เนื่องจากไม,
มีคําอธิบายลักษณะโทษของไข,มุก “ไมมีกฎเกณฑ#ที่แนนอนเกี่ยวกับคุณสมบัติดีและคุณสมบัติดอย
ของไขมุก” (BRP. 77; GP. 1.69.25) ในขณะที่ตํารานพรัตนระบุอานุภาพในทางที่เป-นโทษของไข,มุก
ตามลั กษณะตํ า หนิ ที่ป รากฏ โดยสรุ ป แลวไข, มุกที่ มีตํ า หนิ ห รื อมลทิ น ปะปนจะทํ าใหผู ครอบครอง
ประสบความทุกขและภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย,างยิ่งจะ บาดเจ็บจากการถูกคมศัสตราวุธ เจ็บปMวยดวย
โรครายแรง และอาจถึงขั้นพิการได
ราคา
การประเมิ น ราคาไข, มุ ก ในตํ า รารั ต นปรี ก ษาและตํ า รานพรั ต นมี ห ลั ก เกณฑแบบเดี ย วกั น
กล,าวคือ ไข,มุกขนาดใหญ,จะประเมินราคาตามน้ําหนัก ส,วนไข,มุกขนาดเล็กจะประเมินราคาเป-น
150

หอยสั ง ขก็ นั บ เป- น หอยมุ กชนิ ด หนึ่ งดวย เพราะสามารถผลิ ตไข, มุกได ไข, มุ กจากหอยสั ง ข
เป-นอัญมณีที่ควรสวมใส,ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเสริมสิริมงคล ขอมูลที่กล,าวมานี้มี
เฉพาะในตํารารัตนปรีกษา ไม,มีในตํารานพรัตน

155
จํานวนรวมต,อหน,วยน้ําหนักมาตรฐานที่ตั้งไว ในการประเมินราคาไข,มุกขนาดเล็ก ตํารารัตนปรีกษา
คิดจํานวนรวมของไข,มุกต,อน้ําหนักหนึ่งธรณะ ส,วนตํารานพรัตนคิดจํานวนรวมของไข,มุกต,อน้ําหนัก
หนึ่งบาท
ส,ว นวิ ธี การทดสอบไข, มุก การดูแลรั กษา การทํา ความสะอาดและการเจาะรู ไข,มุก เป- น
รายละเอียดพิเศษที่ปรากฏเฉพาะในตํารารัตนปรีกษา ไม,ปรากฏในตํารานพรัตน
3. ทับทิม
การกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า ทับทิมเกิดจากเลือดของพลาสูร รัตนสาตรซึ่งเป-นตํารานพรัตนฉบับ
เดียวที่ใหขอมูลเชื้อกําเนิดของทับทิมก็ระบุไวใกลเคียงกันว,า ทับทิมเกิดจากเนื้อและเลือดของพลาสูร
สิ่งที่แตกต,างกันอย,างเห็นไดชัดระหว,างตําราอัญมณีภาษาสันสกฤตกับภาษาไทยก็คือ
การเล,าเรื่อง
ที่มาของทับทิม ตํารารัตนปรีกษาระบุว,าทับทิมเกิดจากพระอาทิตยควาเลือดของอสูรไว และเผลอทํา
เลือดหยดลงไปในแม,น้ําราวณคงคาเพราะถูกราหูสกัดกั้น
แต,ตํารานพรัตนฉบับรัตนสาตรระบุว,า
ทับทิมเกิดจากทวยเทพ ฤๅษ\ และมุนีทั้งหลายนําเนื้อและเลือดของอสูรไปฝ<งไวที่เชิงเขาสมณกูฏในเกาะ
ลังกา แมเรื่องเล,าจะมีรายละเอียดแตกต,างกัน แต,อย,างนอยที่สุด เรื่องเล,าทั้งสองนี้ก็ชี้ใหเห็นว,า
แหล,งกําเนิดของทับทิมตามตํานานเป-นดินแดนในบริเวณเดียวกัน คือเกาะลังกา
แหลงกําเนิด
ตํารารัต นปรีกษาระบุว,า แหล,งกําเนิดทั บทิมที่สํ าคัญอยู,ในเกาะลั งกา บริเวณริมฝ<Dงแม,น้ํ า
ราวณคงคา สถานที่อื่นที่เป-นแหล,งทับทิม เช,น แควนอานธระและเมืองตุมพระในอินเดีย เมืองกลศปุ
ระในพม,า เป-นตน ส,วนแหล,งกําเนิดทับทิมทั้งแปดแหล,งที่ระบุไวในลิลิตนพรัตนนั้นผูวิจัยไม,สามารถ
สืบคนได แต,อย,างนอยขอความในรัตนสาตรที่ระบุว,าทับทิมเกิดในเกาะลังกานั้น ก็ยังถือว,าสัมพันธกัน
อยู,กับขอความในตํารารัตนปรีกษาที่ระบุว,า ทับทิมเกิดในเกาะลังกา
คุณสมบัติ
ตํารารัตนปรีกษาแบ,งทับทิมออกเป-น 3 ชนิด ไดแก, ทับทิมสผฏิกะ ทับทิมกุรุวินทะ และ
ทับทิมเสาคันธิกะ ตามคุณสมบัติที่แตกต,างกันในดานลักษณะสี อันหมายถึง สีสันและระดับความเขม
ของสี เช,น ทับทิมสผฏิกะมีสีแดงใส แต,ทับทิมกุรุวินทะมีสีแดงหม,น อีกประการหนึ่งคือ ความ
แตกต,างดานรัศมี โดยเฉพาะในแง,ของความสามารถในการเปล,งรัศมี ตัวอย,างเช,น ทับทิมสผฏิกะมี
รัศมีเจิดจรัส แต,ทับทิมกุรุวินทะไม,มีรัศมีภายใน ส,วนตํารานพรัตนแบ,งทับทิมออกเป-น 4 ประเภท
ตั้งแต,ทับทิมปฐมชาติไปจนถึงทับทิมจตุตถชาติ โดยพิจารณาตามลักษณะสีที่ปรากฏเป-นหลัก รัศมี
ไม,ใช,องคประกอบสําคัญของคําอธิบายคุณสมบัติ
แต,เป-นองคประกอบสําคัญในการประเมินราคา
ทับทิม มีขอสังเกตว,าความสูงของรัศมีย,อมสัมพันธกับน้ําหนักทับทิม ฉะนั้น น้ําหนักและความสูง
ของรัศมีจึงเป-นป<จจัยที่มีผลในการประเมินราคาทับทิม โดยทับทิมที่มีน้ําหนักมาก รัศมีจะพุ,งขึ้นสูง
ราคาทับทิมจึงสูงตามไปดวย คําอธิบายลักษณะสีของทับทิมในตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนมี
ลักษณะร,วมประการหนึ่งคือ คําเรียกสีมีการเปรียบเทียบกับดอกไม พืชและส,วนต,าง ๆ ของพืช รวมถึง
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สัตวและอวัยวะต,าง ๆ ของสัตว ความเปรียบสีของทับทิมที่ปรากฏร,วมกันทั้งในตํารารัตนปรีกษาและตํารา
นพรัตน ไดแก, สีอย,างดอกบัวหลวง ดอกเซ,ง ดอกชบา ดอกทองกวาว ตานกกาเหว,า และน้ําครั่ง
สําหรับการจัดระดับชั้นคุณภาพของทับทิมนั้น ผูวิจัยพบว,าตํารารัตนปรีกษาจําแนกคุณภาพ
ของทับทิมตามแหล,งที่พบ ทับทิมจากแม,น้ําราวณคงคามีคุณภาพสูงสุด ทับทิมที่แควนอานธระแมจะ
มีสีเหมือนกับทับทิมที่ราวณคงคาแต,ก็มีคุณภาพรองลงมา ส,วนทับทิมที่พบในดินแดนอื่น ๆ ตํารา
รัตนปรี กษาระบุว,าไม, ใช, ทับทิ มแท เพราะเป- นทั บทิมที่ทําเทียมขึ้น มาใหดู เหมือนทับ ทิมคุ ณภาพดี
นอกจากนี้ ลักษณะประกายรัศมีก็เป-นองคประกอบหนึ่งที่ช,วยใหระบุแหล,งกําเนิดของทับทิมได อีก
นัยหนึ่งความแรงกลาและความสดใสของประกายรัศมีก็ยังบ,งบอกถึงคุณภาพของทับทิมไดดวย (BRP.
138; GP. 1.70.29) แต,การจัดระดับคุณภาพทับทิมในตํารานพรัตนมิไดพิจารณาตามแหล,งกําเนิด
หากแต,พิจารณาที่คุณภาพของสี ทับทิมคุณภาพดีเลิศ คือ ทับทิมปฐมชาติจนถึงจตุตถชาติที่มีสีแดง
สดใส ส,วนทับทิมดีปานกลางคือทับทิมสีแดงไม,เขมหรือไม,สดใสเท,าทับทิมชั้นเลิศ รวมถึงทับทิมที่มีสี
อื่นเจือปนในลักษณะที่ไม,ก,อใหเกิดโทษตามตํารา
อานุภาพ
สําหรับทับทิมที่เป-นคุณ ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า ทับทิมมีอานุภาพในการคุมครองผูสวมใส,
ใหรอดพนจากภัยพิบัติแมตกอยู,ในวงลอมของศัตรูหรือการดําเนินชีวิตดวยความประมาท รวมทั้ง
ปHองกันโรคภัยไขเจ็บ อํานาจชั่วราย ภัยธรรมชาติ ใหแก,ผูสวมทับทิมที่เป-นคนเคร,งศาสนา ส,วนตํารา
นพรัตนนั้นไม,เพียงพรรณนาอานุภาพของทับทิมดานสวัสดิภาพในชีวิตของผูครอบครองเพียงอย,าง
เดียวเท,านั้น แต,ยังระบุถึงอานุภาพในดานการเป-นเครื่องรางของขลังที่นําโชคลาภ ทรัพยสิน บริวาร
และปศุสัตว มาสู,ผูครอบครองอีกดวย มีขอสังเกตว,า ตํารานพรัตนระบุใหทับทิมเป-นอัญมณีมงคล
สําหรับพระมหากษัตริย พระมหากษัตริยที่ไดครอบครองทับทิมคุณภาพสูงจะมีอํานาจยิ่งใหญ, มีชัย
ชนะในศึกสงคราม และไม,บาดเจ็บจากศัสตราวุธ นอกจากนี้ฝนจะตกในเมืองที่มีทับทิมประดิษฐาน
อยู,เดือนละ 3 ครั้ง สังเกตไดว,าคําพรรณนาอานุภาพของทับทิมตามที่กล,าวมามีใจความสอดคลองกับ
อานุภาพของไข,มุกในตํารานพรัตน
สําหรับทับทิมที่เป-นโทษ ตํารารัตนปรีกษาไม,มีคําอธิบายอานุภาพที่เกิดจากทับทิมใหโทษ
เนื่องจากไม,มีการกําหนดลักษณะโทษของทับทิมแต,อย,างใด ในขณะที่ตํารานพรัตนใหรายละเอียด
เรื่องลักษณะตําหนิและมลทิน และไดระบุโทษที่เกิดจากการครอบครองทับทิมในลักษณะเหล,านั้น
อย,างละเอียด ตัวอย,างเช,น ทับทิมที่มีรอยบุ]มบนเม็ดจะทําใหผูครอบครองอายุสั้น ทับทิมที่มีสีควัน
ไฟหรือทองคําเปลวแทรกอยู,ในเนื้อจะทําใหผูครอบครองประสบอัคคีภัย เป-นตน
ราคา
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนประเมินราคาของทับทิมตามน้ําหนักเหมือนกัน อย,างไรก็
ตาม ราคาของทั บ ทิ มในตํ า รารั ต นปรี กษาเปลี่ ย นแปลงไดตามความสมบู ร ณพรอมของคุ ณ สมบั ติ
ทับทิมที่ปรากฏคุณสมบัติบกพร,องบางประการจะมีราคาต่ํากว,ามาตรฐาน “แนนอนวา อัญมณีที่งาม
พรอมดวยสีและรัศมียอมไดรับการสรรเสริญ อัญมณีที่คุณสมบัติทั้งสองนี้ดอยแมเพียงเล็กนอย ราคา
ยอมจะตกลงมาก” (BRP. 145; GP. 1.70.35) ส,วนในตํารานพรัตน พิกัดราคาของทับทิมมีไวสําหรับ
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ทับทิมที่มีคุณสมบัติดีเลิศและดีปานกลางเท,านั้น และราคาของทับทิมจะเป-นไปตามระดับคุณภาพ
ฉะนั้น ทับทิมชั้นดีเลิศจึงมีราคาสูงกว,าทับทิมชั้นดีปานกลาง โดยสรุปแลว การประเมินราคาทับทิม
ในตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนมีคําอธิบายใกลเคียงกัน
ประเด็นที่พบในตํารารัตนปรีกษา แต,ไม,พบในตํารานพรัตนก็คือ การพิจารณาลักษณะทับทิม
เทียม การตรวจสอบคุณสมบัติดานความแข็งดวยการขูดขีดกับพลอยชนิดอื่นและการขูดขีดกับหินลับ
มีด รวมถึงขอควรคํานึงในการนําทับทิมไปทําเครื่องประดับ
4. มรกต
การกําเนิด
ตํานานกําเนิดมรกตในตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนมีลักษณะร,วมกันประการหนึ่ง คือ
เหตุการณที่ทําใหเกิดมรกตลวนเกี่ยวของกับพญานาค
แต,เมื่อเปรียบเทียบรายละเอียดของตํานาน
แลว พบว,าตํารานพรัตนพรรณนาเรื่องราวตรงตามตํารารัตนปรีกษานอยมาก ในบรรดาตํารานพรัตน
ทั้งสามฉบับ รัตนสาตรเป-นตําราที่พรรณนาตํานานกําเนิดมรกตไดใกลเคียงกับตํารารัตนปรีกษามาก
ที่สุด ขอมูลที่รัตนสาตรระบุตรงกับตํารารัตนปรีกษาก็คือ มรกตเกิดจากน้ําดีของอสูร ขอมูลในลิลิต
นพรัตนที่ว,ามรกตเกิดจากเลือดของอสูรที่พญานาคสูบเขาไปแลวทําพิษจนตองสํารอกออกมานั้น ไม,
พบในตํารารัตนปรีกษาที่เลือกมาศึกษา ส,วนกําเนิดมรกตในนพรัตนรอยแกวไม,เกี่ยวของกับพลาสูร
เลย
นพรัตนรอยแกวเล,าว,าการกําเนิดของมรกตสืบเนื่องมาจากเหตุการณที่ครุฑจับนาคไปกิน
คําอธิบายเช,นนี้น,าจะไดรับอิทธิพลจากตํานานครุฑยุดนาคในวรรณคดีสันสกฤต เมื่อยอนไปดูในตํารา
รัตนปรีกษาจะพบว,า ตํารารัตนปรีกษาอางเรื่องราวการต,อสูระหว,างครุฑกับนาคเช,นเดียวกัน แต,
รายละเอียดแตกต,างกัน ครุฑในตํารารัตนปรีกษาไม,ไดกินนาค แต,บุกเขาโจมตีนาคดวยหวังช,วงชิง
น้ําดีของพลาสูรอันเป-นเชื้อกําเนิดมรกตที่มีค,า
ลักษณะร,วมอีกประการหนึ่งระหว,างตํานานกําเนิดมรกตในตํารารัตนปรีกษากับตํารานพรัตนก็
คือ กําเนิดมรกตส,งผลใหมีอัญมณีชนิดพิเศษบางชนิดเกิดขึ้นตามมาดวย อัญมณีร,วมตระกูลกับมรกต
ในตํารารัตนปรีกษา โดยเฉพาะรัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะ คือ เศษะ ส,วนอัญมณีร,วมตระกูลกับ
มรกตปรากฏตรงกันในตํารานพรัตนทั้งสามฉบับว,า ไดแก, นากสวาดิและครุทธิการ มีขอสังเกตว,า
ชื่ออัญมณีชนิดพิเศษในตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนลวนมีความหมายเกี่ยวของกับตัวละครใน
ตํานาน เศษะ เป-นชื่อพญานาคที่เป-นไวกูณฐของพระวิษณุ ครุทธิการ ก็คือ พญาครุฑที่เป-นพาหนะ
ของพระนารายณ ส,วนนากสวาดิ (ลิลิตนพรัตน) นาคสวาท (นพรัตนรอยแกว) หรือนาคสวาดิ (รัตน
สาตร) นั้น มีความหมายเกี่ยวของกับนาคโดยเหตุที่มีลักษณะพิเศษตามที่ปรากฏในลิลิตนพรัตนและ
นพรัตนรอยแกวว,า เมื่อถึงเดือนสี่ของทุกป^จะมีรอยงูปรากฏในเนื้อพลอยนากสวาดิสามครั้ง
แหลงกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนระบุสถานที่ที่เป-นแหล,งกําเนิดของมรกตไม,ตรงกัน ตํารา
รั ต นปรี ก ษาระบุ ว, า เหมื องมรกตอยู, ใ กลชายฝ<D ง มหาสมุ ท รเหนื อ ดิ น แดนของชนพื้ น เมื อ งทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย แต,ตํารานพรัตนระบุที่ตั้งเหมืองมรกตไวสองแห,ง แห,งหนึ่งอยู,ที่เมือง
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ตรุษดาษหรือตรุดตาด อีกแห,งหนึ่งอยู,ที่เมืองตักสิลา อย,างไรก็ตาม การระบุแหล,งกําเนิดของมรกต
ในตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนเป-นไปในทิศทางเดียวกันว,า เหมืองมรกตตั้งอยู,ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของอินเดีย
คุณสมบัติ
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนอธิบายคุณสมบัติของมรกตโดยเนนคุณสมบัติเรื่องสีและ
รั ศมี เ หมื อนกั น ในเรื่ องสี มีคํา อธิ บ ายตรงกั น ว, า สี ข องมรกตควรเป- น สี เ ขี ย วเขมสม่ํ า เสมอ ส, ว น
คําอธิบายเรื่องรัศมีไม,ปรากฏในตํารานพรัตน แต,ปรากฏในตํารารัตนปรีกษาว,า มรกตที่ดีเลิศควรมี
รัศมีกลอกกลิ้งอยู,ภายใน และสามารถเปล,งประกายแสงไดมากเมื่อตองแสงอาทิตย เรื่องรูปทรงก็
เป-นคุณสมบัติขอหนึ่งของมรกตที่ดีในตํารารัตนปรีกษา ทว,าไม,มีคําอธิบาย ในขณะที่ตํารานพรัตน
อธิบายละเอียดว,า มรกตควรมีรูปทรงกลม ไม,บิดเบี้ยว และไม,มีรอยบุ]มบนเม็ดมรกต ส,วนคําอธิบาย
ลักษณะตําหนินั้น ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนมีคําอธิบายลักษณะตําหนิภายนอกและตําหนิ
ภายในของมรกตที่ไม,ตรงกัน ตัวอย,างเช,น ในเรื่องตําหนิดานสี ตํารารัตนปรีกษากล,าวถึงสีมรกตที่ไม,
สม่ําเสมอ แต,ตํารานพรัตนกล,าวถึงสีมรกตที่ไม,ใช,สีเขียวเขม นอกจากนี้ รายละเอียดบางอย,างปรากฏ
ในตํารารัตนปรีกษา แต,ไม,ปรากฏในตํารานพรัตน เช,น ตํารารัตนปรีกษากล,าวถึงตําหนิที่เป-นรอย
ราวเนื่องจากมรกตกระทบหินและกรวด ในขณะที่ตํารานพรัตนไม,ไดกล,าวถึงตําหนิประเภทรอยราว
ในเรื่องการจําแนกประเภทของมรกต ตํารารัตนปรีกษาแบ,งมรกตออกเป-น 2 ชนิด ซึ่ง
องคประกอบที่ใชจําแนกความแตกต,างระหว,างมรกตทั้งสองชนิด คือ รัศมี โดยมรกตชั้นดีเลิศจะส,อง
ประกายรัศมีไดมาก และมีรัศมีกลอกกลิ้งอยู,ภายใน แต,มรกตชั้นดีปานกลางจะไม,มีประกายรัศมี ทั้ง
ยังมีลักษณะทึบแสงอย,างเห็นไดชัด ส,วนการจําแนกมรกตออกเป-น 2 ระดับคุณภาพในตํารานพรัตน
พิจารณาแต,ลักษณะสีเป-นหลัก
แมคําการเปรียบเทียบลักษณะสีของมรกตในตํารารัตนปรีกษากับ
ตํารานพรัตนจะใชวิธีการเปรียบเทียบกับสีของพืชพรรณและอวัยวะของสัตวเหมือนกัน
แต,ความ
เปรียบที่ยกมานั้นแตกต,างกัน เช,น พืชพรรณที่ยกมาเปรียบในตํารารัตนปรีกษาคือ ดอกจามจุรีสีทอง
หญาสด และจอกแหน ในขณะที่ตํารานพรัตนเปรียบเทียบกับใบขาว ใบโลด ใบจิก เป-นตน
มรกตเทียม
เรื่องมรกตเทียมปรากฏในตํารารัตนปรีกษา ส,วนตํารานพรัตนไม,ไดอธิบายเรื่องนี้
อานุภาพ
อานุภาพสําคัญของมรกตที่ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนระบุตรงกันคือ
มรกตมี
สรรพคุณในการบําบัดพิษงู และรักษาโรคภัยไขเจ็บนานาชนิด นอกจากนี้มรกตยังเป-นเครื่องรางของ
ขลังสําหรับผูทําศึกสงคราม หากสวมมรกตออกศึกจะมีชัยชนะ มีขอสังเกตว,าตํารานพรัตนเพิ่มเติม
วิธีการใชมรกตรักษาโรคดวย อย,างไรก็ตาม ยังมีอานุภาพดานอื่น ๆ ที่ตํารารัตนปรีกษาและตํารา
นพรัตนระบุไวแตกต,างกัน ตํารารัตนปรีกษาใหความสําคัญกับการสวมใส,เครื่องประดับมรกตเพื่อเสริม
สิริมงคลในขณะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส,วนตํารานพรัตนเนนอานุภาพของมรกตดานโชคลาภ
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และสวัสดิมงคล โดยระบุว,ามรกตเป-นอัญมณีมงคลสําหรับพระเจาแผ,นดิน นอกจากนี้ผูครอบครอง
มรกตจะมีความสุข มีทรัพยสินมั่งคั่ง และอายุยืน ทั้งยังช,วยใหการทําเกษตรกรรมไดผลผลิตมาก
ราคา
โดยปกติแลว ขอมูลเรื่องราคาของอัญมณีในตําราอัญมณีวิทยาโบราณมักมีการนําเสนอใน
รูปแบบของพิกัดราคาตามน้ําหนัก ทว,าผูวิจัยพบว,าตํารารัตนปรีกษามิไดกําหนดพิกัดราคาของมรกต
ไว เพียงแต,ระบุว,ามรกตชั้นดีมีราคาสูงกว,าทับทิมชั้นดี หากมรกตมีตําหนิ ราคาที่ไดจะต่ํากว,าทับทิม
ที่มีตําหนิ ส,วนตํารานพรัตนยังคงรักษาขนบของการกําหนดราคาตามน้ําหนัก
5. ไพลิน
การกําเนิดและแหลงกําเนิด
ตํา รารั ตนปรี กษาและตํา รานพรั ต นระบุ ต รงกั นว, า ไพลิ น เกิด จากดวงตาของพลาสู ร แต,
ลักษณะการกําเนิดแตกต,างกันเล็กนอย ตํารารัตนปรีกษาระบุว,าดวงตาของพลาสูรตกลงไปเองใน
แผ,นดินชายฝ<Dงเกาะลังกา ในขณะที่ตํารานพรัตนระบุว,าทวยเทพ ฤๅษี และมุนีทั้งหลายนําดวงตาของพ
ลาสูรไปฝ<งไวที่เกาะลังกา ขอมูลลักษณะกําเนิดที่กล,าวมาจึงแสดงใหเห็นว,า ตํารารัตนปรีกษาและ
ตํารานพรัตนระบุแหล,งกําเนิดไพลินที่เกาะลังกาตรงกัน
คุณสมบัติ
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนอธิบายคุณสมบัติของไพลินเหมือนกัน คือ เนนเรื่องสี และ
การระบุสีของไพลินจะเปรียบเทียบกับสีของดอกไม พืชและส,วนต,าง ๆ ของพืช รวมถึงสัตวและอวัยวะ
ต,าง ๆ ของสัตว ส,วนการเปรียบเทียบกับสีสัญลักษณของเทพเจาปรากฏในตํารารัตนปรีกษาเท,านั้น มี
ขอสังเกตว,า ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนมีความเปรียบสีไพลินคลายกันบางประการ ในขณะที่
ตํารารัตนปรีกษาเปรียบเทียบสีของไพลินกับฟองน้ําคราม ดอกอัญชัน คอนกกาเหว,าในฤดูผสมพันธุ
ตํารานพรัตนก็มีความเปรียบสีของไพลินกับน้ําคราม ดอกอัญชัน และขนคอนกกาเหว,าดวย คุณสมบัติ
ของไพลินประการหนึ่งที่ปรากฏในตํารารัตนปรีกษา แต,ไม,ปรากฏในตํารานพรัตนก็คือ ความทนทาน
ต,อความรอน
ในเรื่องการจําแนกชนิดของไพลิน ตํารารัตนปรีกษาจําแนกไพลินเป-นสามชนิดตามลักษณะสี
ระดับความเขมของสี และประกายรัศมี ซึ่งเกณฑนี้เป-นเกณฑเดียวกันกับที่ใชจําแนกชนิดของทับทิม
ตามหลักการที่ว,า ไพลินและทับทิมคืออัญมณีในตระกูลคอรันดัมเหมือนกัน ส,วนตํารานพรัตนไม,ได
จําแนกชนิดของไพลินออกเป-นระดับชั้นคุณภาพที่แตกต,างกัน ผูวิจัยพบเพียงแต,การตั้งชื่อไพลินตาม
ลักษณะสีที่ปรากฏ
ในเรื่องตํ าหนิของไพลิน ตํา รารัต นปรีกษาและตํา รานพรัต นมี คํา แนะนํ าอย,า งเดีย วกั นว, า
ไพลินที่มีตําหนิทั้งภายนอกและภายในเป-นไพลินที่ควรหลีกเลี่ยง ขอมูลเรื่องตําหนิที่ตรงกัน คือ ตําหนิ
ภายใน อันไดแก, การมีกอนดินแทรกอยู,ในเนื้อไพลิน รวมไปถึงตําหนิในลักษณะของสีอื่นที่เจือปน
เขามา อย,างไรก็ดี ลักษณะตําหนิบางอย,างปรากฏในตํารารัตนปรีกษาแต,ไม,ปรากฏในตํารานพรัตน
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และในทางกลับกัน ตําหนิบางอย,างปรากฏในตํารานพรัตนแต,ไม,ปรากฏในตํารารัตนปรีกษา เช,น
ตําหนิประเภทกอนหินและกอนกรวดปรากฏในตํารารัตนปรีกษา ในขณะที่ตําหนิประเภทฟองอากาศ
และเสี้ยนปรากฏในตํารานพรัตน
อานุภาพ
อานุภาพของไพลินที่ปรากฏในตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนเป-นไปในทิศทางเดียวกัน
คื อ ไพลิ น จะช, ว ยคุ มครองปH อ งกั น ผู ครอบครองใหพนจากอั น ตรายทั้ ง ปวง ตํ า รารั ต นปรี กษาเนน
คุณสมบัติของไพลินดานการคุมครองปHองกันภัยเป-นสําคัญ ส,วนตํารานพรัตนระบุว,า พระอินทรและ
พระไพศรพณจะคุมครองเจาของไพลิ นใหปราศจากอั นตราย นอกจากนี้ ตํา รานพรั ตนยังเพิ่ มเติ ม
อานุภาพเรื่องการทําใหเกิดความเจริญมั่งคั่งในทรัพยสินอีกดวย
ส,วนอานุภาพในทางที่เป-นโทษนั้น ตํารารัตนปรีกษาไม,มีคําอธิบาย แต,ตํารานพรัตนอธิบาย
อย,างละเอียดว,า อานุภาพที่เป-นโทษจะขึ้นอยู,กับลักษณะตําหนิ
ราคา
ตํารารัตนปรีกษาไม,ไดระบุพิกัดราคาไพลินตามน้ําหนักอย,างที่ปรากฏในตํารานพรัตน ระบุ
เพียงว,า เมื่อเปรียบเทียบไพลินที่มีคุณสมบัติดีเลิศกับทับทิมที่มีคุณสมบัติดีเลิศแลว ราคาเริ่มตนของ
ไพลินต่ํากว,าราคาเริ่มตนของทับทิม นั่นแสดงว,า ไพลินมีค,านอยกว,าทับทิม
ไพลินเทียม และการปรับปรุงคุณภาพของไพลิน
ประเด็นทั้งสองนี้ปรากฏเฉพาะในตํารารัตนปรีกษาเท,านั้น ไม,ปรากฏในตํารานพรัตน
6. ไพฑูรย
การกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า ไพฑูรยเกิดจากเสียงรองของพลาสูร แต,ตํารานพรัตนระบุแตกต,าง
ว,า ไพฑูรยเกิดจากอวัยวะสองส,วนของพลาสูร คือ ดวงตาขางขวา และเศียร
แหลงกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า เหมืองไพฑูรยอยู,ที่ชายแดนระหว,างแควนโกงคะและวาลิกะซึ่งเป-น
บริเวณที่ห,างจากภูเขาวิทูรเพียงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิศาสตรป<จจุบันแลว พื้นที่ดังกล,าวอยู,
บริเวณคาบสมุทรเดคคาน ตํารานพรัตนระบุแหล,งกําเนิดแตกต,างจากตํารารัตนปรีกษา เมื่อประมวล
ขอมูล จากตํารานพรัตนทั้งสามฉบับรวมกั นสามารถสรุ ปไดว,า แหล,งกํ าเนิ ดของไพฑูรยตามตํา รา
นพรัตนมีสามแหล,ง คือ ภูเขาในเมืองราชคฤห ภูเขาในเกาะลังกา และเมืองพิรุญนครหรือพิรุลภูมิ
ซึ่งไม,ทราบที่ตั้ง แต,น,าจะเป-นเมืองเมืองหนึ่งในชมพูทวีป
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของไพฑูรยในตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนเนนที่สีและความสามารถในการ
เหลือบแสงเหมือนกัน แต,เมื่อพิจารณารายละเอียดแลวผูวิจัยมีความเห็นว,า ไพฑูรยในความหมาย
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ของตํารารัตนปรีกษาแตกต,างจากไพฑูรยในความหมายของตํารานพรัตนอย,างมาก ในเรื่องสี ตํารา
รัตนปรีกษาระบุว,าไพฑูรยมีหลากสีสัน แต,สีไพฑูรยที่สวยที่สุด คือ สีเขียวและสีน้ําเงิน เรื่องคุณสมบัติ
ทางแสงก็เป-นองคประกอบอีกอย,างที่พึงพิจารณาร,วมดวย เพราะว,าคุณสมบัติเรื่องสีเพียงอย,างเดียว
ไม, เ พี ย งพอที่ จ ะทํ าใหผูตรวจสอบอั ญ มณี ร ะบุ ไดว, า อั ญ มณี ชนิ ด นั้ น ๆ คื อไพฑู ร ยที่แทจริ งหรื อไม,
คุณสมบัติทางแสงที่ว,านี้คือ ปรากฏการณเหลือบแสง ตํารารัตนปรีกษาใหคําอธิบายว,า เหลือบแสง
ของไพฑูรยมีลักษณะแวววาวคลายกลุ,มประกายไฟ และสีของประกายไฟนั้นคลายสีของเมฆในฤดูฝน
ส,ว นตํ ารานพรั ตนระบุว, า สี ของไพฑู รยโดยมากเป-น สีเ ขีย ว ไพฑู รยบางชนิด อาจมี ลวดลายเป- น สี
สลับกันปรากฏที่ผิวพลอยร,วมดวย แต,ไพฑูรยที่มีอานุภาพเป-นคุณอย,างยิ่งส,วนใหญ,จะมีเสนแสงพาด
กลางพลอยซึ่งในตํา รานพรัตนเรียกว,า “สังวาล” หากเสนแสงพาดกลางพลอยเป-น สีรุงจะเรี ยกว, า
“อินทรธนู” ซึ่งกลุ,มประกายไฟ สังวาล และอิ นทรธนูในตําราอัญมณีวิทยาโบราณก็คือสิ่งที่คนใน
ป<จจุบันเรียกว,า “ตาแมว” นั่นเอง หากพิจารณาตามหลักอัญมณีวิทยา ไพฑูรยในตํารารัตนปรีกษา
และตํารานพรัตนเป-นอัญมณีคนละชนิดกัน ไพฑูรยในตํารารัตนปรีกษาคือเบริลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะ
เหลือบแสง ส,วนไพฑูรยในตํารานพรัตนคือ แกวตาแมวคริโซเบริล
สําหรับการจําแนกชนิดของไพฑูรย ตํารารัตนปรีกษาไม,ไดแบ,งชนิดของไพฑูรยอย,างชัดเจน
แต,ไดจัดใหไพฑูรยที่มีสีน้ําเงินอย,างขนคอนกยูง สีเขียวใบไผ, และสีน้ําเงินอย,างปลายป^กนกตะขาบทุ,ง
รวมถึงไพฑูรยจากแหล,งกําเนิดซึ่งมีกลุ,มประกายไฟเกิดขึ้นที่ผิวพลอยเป-นไพฑูรยชั้นเลิศ มีคุณค,าสูง
กว,าไพฑูรยสีอื่น ๆ การจําแนกชนิดของไพฑูรยปรากฏชัดในตํารานพรัตน โดยไพฑูรยจําแนกออกเป-น
4 ประเภทตามลักษณะสี ไดแก, ไพฑูรยปฐมชาติ ทุติยชาติ ตติยชาติ และจตุตถชาติ และไพฑูรยทุก
ประเภทมีสีเขียวตามธรรมชาติเปรียบไดกับดอกไม สัตว หรืออวัยวะของสัตว พืชพรรณธรรมชาติ และ
สิ่งที่ใหแสงสว,าง
ในเรื่องคุณสมบัติของอัญมณีเทียม ตํารารัตนปรีกษาอธิบายวิธีสังเกตลักษณะของไพฑูรย
เทียมไว ในขณะที่ตํารานพรัตนไม,ไดอธิบาย
อานุภาพ
แมว,าคําพรรณนาอานุภาพของไพฑูรยในตํารานพรัตนจะมีรายละเอียดมากกว,าในตํารารัตนป
รีกษา แต,โดยสรุปแลวใจความของคําพรรณนาจากตําราอัญมณีวิทยาทั้งสองภาษากล,าวถึงอานุภาพ
สองประการตรงกัน ไดแก, อานุภาพในดานการรักษาโรคภัยไขเจ็บ และการเพิ่มพูนทรัพยสินของผู
ครอบครอง อานุภาพดานอื่น ๆ ที่ปรากฏในตํารานพรัตน แต,ไม,ปรากฏในตํารารัตนปรีกษา เช,น การ
เสริมเสน,หใหแก,ผูครอบครอง การปHองกันอัคคีภัย การเป-นเครื่องรางของขลังสําหรับผูทําศึกสงคราม
ฯลฯ อานุภาพในทางที่เป-นโทษของไพฑูรยมีคําพรรณนาในตํารารัตนปรีกษาเพียงสั้น ๆ ว,า จะทําให
ผูครอบครองประสบภัยพิบัติ ส,วนตํารานพรัตนใหคําอธิบายลักษณะโทษอย,างละเอียดตามลักษณะ
ตําหนิที่ปรากฏ สรุปไดว,า ไพฑูรยที่มีลักษณะเป-นโทษจะส,งผลแก,ผูครอบครองในทางตรงกันขามกับ
ไพฑูรยที่มีลักษณะเป-นคุณ ยกตัวอย,างเช,น ทําใหผูครอบครองสูญเสียทรัพยสิน บาดเจ็บจากอาวุธ
สงคราม หรือแมกระทั่งทําใหตนเอง คนในครอบครัว ตลอดจนขาทาสบริวารสิ้นชีวิตได
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ราคา
ตํารารัตนปรีกษาไม,ไดกําหนดราคาของไพฑูรยไว เกณฑที่ปรากฏในตํารารัตนปรีกษาเป-น
เพียงมาตราเทียบน้ําหนักของอัญมณี ในขณะที่ตํารานพรัตนระบุเกณฑการประเมินราคาตามน้ําหนัก
เริ่มตนที่น้ําหนัก 1 ไพ ไปจนถึงน้ําหนัก 10 ไพ ราคาของไพฑูรยคิดเป-นบาททองคํา
7. บุษราคัม
การกําเนิดและแหลงกําเนิด
ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนระบุตรงกันว,า บุษราคัมมีกําเนิดจากผิวหนังหรือเนื้อของพ
ลาสูร แต,เรื่องราวการกําเนิดแตกต,างกัน ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า บุษราคัมเกิดจากผิวหนังของอสูร
ที่ตกลงบนเทือกเขาหิมาลัย ในขณะที่ตํารานพรัตนระบุว,า บุษราคัมเกิดจากเนื้อของอสูรที่ทวยเทพ
ฤๅษี และมุ นี ทั้ ง หลายนํ า ไปประดิ ษ ฐานที่ เ มื อ งลั ง กา จากเรื่ อ งราวที่ ก ล, า วมานี้ แ สดงใหเห็ น ว, า
แหล,งกําเนิดของบุษราคัมในตําราอัญมณีวิทยาโบราณแตกต,างกัน
คุณสมบัติ
ตํารารัตนปรีกษาระบุคุณสมบัติของบุษราคัมเพียงประการเดียวว,า จะตองเป-นพลอยสีเหลือง
อ,อนเท,านั้น พลอยชนิดอื่นที่มีสีเหลืองแต,ก็มีสีอื่นเจือปนดวยไม,ใช,บุษราคัม นอกจากนี้ ตํารารัตนป
รีกษาไม,ไดอธิบายวิธีการพิจารณาหรือตรวจสอบบุษราคัม หากแต,ระบุวิธีจําแนกพลอยชนิดต,าง ๆ
ดวยการสั ง เกตสี เ ท, า นั้ น ส, ว นเรื่ อ งบุ ษ ราคั ม ในตํ า รานพรั ต นเป- น คํ า อธิ บ ายวิ ธี การพิ จ ารณาและ
ตรวจสอบบุษราคัมอย,างชัดเจน การพิจารณาบุษราคัมในตํารานพรัตนเนนที่สีเช,นเดียวกับในตํารา
รัตนปรีกษา แต,มีขอสังเกตว,า คําอธิบายลักษณะสีของบุษราคัมแตกต,างจากตํารารัตนปรีกษา โดย
ตํารานพรัตนระบุว,าบุษราคัมที่ดีมีอยู, 4 ชนิด จําแนกตามสี ไดแก, สีแดงดุจผลทับทิม สีม,วงแดงดุจดอก
ตะแบก สีเหลืองแก,ดุจน้ําไหล และสีขาวดุจน้ํากลิ้งบนใบบัว ส,วนบุษราคัมที่มาจากแหล,งกําเนิดใน
เกาะลังกาจะมีสีบริสุทธิ์ดุจพระจันทร151 ในเรื่องลักษณะตําหนิของบุษราคัม ตํารารัตนปรีกษาไม,ได
ระบุไว ส,วนตํารานพรัตนไดระบุลักษณะตําหนิภายนอกว,า เป-นตําหนิที่เกิดจากความบกพร,องของ
รูปทรง
อานุภาพ
ตํา รารั ต นปรี กษาระบุ ถึงอานุ ภ าพของบุ ษราคั มเพี ย งประการเดี ย ว คื อ จะทํ าใหผู หญิ งได
บุตรชาย ส,วนตํารานพรัตนพรรณนาอานุภาพของบุษราคัมไวหลายประการ ซึ่งอานุภาพนั้นขึ้นอยู,กับ
ชนิดของบุษราคัม แต,โดยรวมแลวอานุภาพของบุษราคัมในตํารานพรัตนเป-นไปในดานการอํานวย
ความสุข ความเจริญรุ,งเรือง และสวัสดิมงคลแก,ผูครอบครอง หากบุษราคัมมีลักษณะตําหนิจะใหผล
แก,ผูครอบครองในทางตรงกันขาม คือ ความทุกขและภัยอันตราย

151
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ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า การประเมินราคาบุษราคัมใชหลักเกณฑเดียวกันกับการประเมิน
ราคาไพฑูรย เพราะถือว,าบุษราคัมและไพฑูรยเป-นอัญมณีที่มีค,าเท,ากัน ในขณะที่ตํารานพรัตนตั้ง
พิกัดราคาไพฑูรยและราคาบุษราคัมไวแตกต,างกัน และเมื่อเปรียบเทียบขอมูลพิกัดราคาต่ําสุดของอัญ
มณีแต,ละชนิด ระหว,างบุษราคัมน้ําหนัก 3 กล่ํา ราคา 1 สลึงทอง กับ ไพฑูรยน้ําหนัก 1 กล่ํา ราคา 1
บาททอง ก็ทําใหทราบไดว,าบุษราคัมมีราคาถูกกว,าไพฑูรย
8. โกเมน
การกําเนิดและแหลงกําเนิด
ตํ า รารั ต นปรี กษาและตํ า รานพรั ต นใหขอมู ล เรื่ องการกํ า เนิ ด และแหล, งกํ า เนิ ด ของโกเมน
แตกต,างกันโดยสิ้นเชิง ตํารารัตนปรีกษาระบุว,าโกเมนเกิดจากไขมันของพลาสูร แต,ตํารานพรัตนเล,ม
หนึ่ งระบุ ว, าโกเมนเกิ ด จากดวงตาขางซายของอสูร อี กเล, มหนึ่ งระบุ ว, า เกิ ด จากผมของอสู ร ส, ว น
แหล,งกําเนิดของโกเมนนั้น ตํารารัตนปรีกษาระบุว,าอยู,ในธรรมชาติ พบไดบริเวณภูเขา แม,น้ํา และปMา
ไม มี เ พี ย งรั ต นปรี ก ษาธยายะที่ ร ะบุ ชั ด เจนว, า โกเมนพบไดในประเทศอิ น เดี ย รวมถึ ง ดิ น แดน
ต,างประเทศอย,างเมืองแบกแดด (ประเทศอิรัก) แต,ตํารานพรัตนระบุว,าโกเมนพบไดที่เกาะลังกา
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของโกเมนในตําราอัญมณีวิทยาโบราณเนนที่สี ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตน
ระบุสีของโกเมนไม,ตรงกัน ตํารารัตนปรีกษาระบุว,าโกเมนมีสีแดงเขมหรือแดงดํา สีดํา สีเหลือง และสี
เขียว ในขณะที่ตํารานพรัตนระบุว,าโกเมนมีสีเหลืองสี่ลักษณะ ไดแก, เหลืองแกมเขียว เหลืองแกมแดง
เหลืองแกมแสดอย,างกานดอกกรรณิการ และเหลืองแกมขาว นอกจากนี้ คําอธิบายลักษณะโกเมนที่
เป-นโทษก็ไม,ตรงกันดวย ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า โกเมนที่เป-นโทษคือโกเมนที่อยู,ในปากเปZ[อนเลือด
และเนื้อของสัตวดุราย ส,วนตํารานพรัตนระบุลักษณะโกเมนที่เป-นโทษ โดยพิจารณาจากตําหนิทั้ง
ภายนอกและภายใน
อานุภาพ
ตํารารัตนปรีกษาอธิบายว,า โกเมนจะมีอานุภาพก็ต,อเมื่อนํามารอยดาย ใจความดังกล,าว
น,าจะหมายถึงการนําโกเมนมารอยเป-นสรอยประคําสําหรับสวมใส,เพื่อเสริมสิริมงคล แต,ตํารานพรัตน
อธิ บ ายอานุ ภ าพของโกเมนคลาย ๆ กั บ อานุ ภ าพของอั ญ มณี ช นิ ด อื่ น ว, า โกเมนช, ว ยคุ มครองภั ย
อันตราย และช,วยเสริมโชคลาภ ทําใหผูสวมใส,มีทรัพยสินมั่งคั่ง มีญาติพี่นองและบริวารพรอมพรั่ง
รวมทั้งเป-นที่รักของบรรดาเจานายชั้นผูใหญ, อานุภาพที่เป-นโทษของโกเมนในตํารานพรัตนจะเป-นไป
ในทิศทางตรงกันขามกับอานุภาพที่เป-นคุณทุกประการ ส,วนตํารารัตนปรีกษาระบุว,า โกเมนที่เป-น
โทษจะทําใหผูครอบครองเสียชีวิต
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พิกัดราคาของโกเมนปรากฏทั้งในตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตน ตํารารัตนปรีกษาให
ขอมูลไม,เพียงพอที่จะนํามาตัดสินค,าของโกเมนได แต,ตํารานพรัตนไดแสดงใหเห็นว,า โกเมนมีค,า
เท,ากับบุษราคัม เนื่องจากเกณฑการประเมินราคาโกเมนเป-นอย,างเดียวกันกับเกณฑราคาบุษราคัม
9. ประพาฬ
การกําเนิดและแหลงกําเนิด
ขอมูลเรื่องการกําเนิดและแหล,งกําเนิดของประพาฬในตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตน
แตกต,างกันโดยสิ้นเชิง รัตนปรีกษาธยายะระบุว,า ประพาฬเกิดจากอวัยวะภายในของอสูร ส,วนตํารา
นพรัตนระบุว,าเกิดจากลิ้นของอสูร ในเรื่องแหล,งกําเนิดนั้น ตํารานพรัตนเพียงแต,ระบุว,าเป-นแหล,งใน
ธรรมชาติ ไม,ไดเจาะจงสถานที่ แต,ตํารารัตนปรีกษาระบุชัดเจนว,าแหล,งกําเนิดประพาฬคือเมือง
สําคัญ เช,น รัฐเกราละและเมืองเทวกะ ในอินเดีย กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) และอาจพบในสถานที่
อื่นดวย ทว,าเป-นแหล,งกําเนิดที่ไม,สําคัญ
คุณสมบัติ
ตํ า รารั ต นปรี ก ษาและตํ า รานพรั ต นระบุ ต รงกั น ว, า ประพาฬมี สี แ ดง วิ ธี เ รี ย กสี ใ ชการ
เปรียบเทียบกับดอกไม และวัตถุธรรมชาติที่มีสีแดง ดอกไมที่ใชเปรียบไม,เหมือนกัน ตัวอย,างเช,น
ตํารารัตนปรีกษาเปรียบเทียบสีแดงกับดอกชบา ในขณะที่ตํารานพรัตนเปรียบเทียบสีแดงกับดอกบัว
สัตตบุษย มีขอสังเกตว,าตํารานพรัตนไดเพิ่มเติมสีของประพาฬอีกสีหนึ่งดวย คือ สีขาวหม,นดังแกว
ผลึก
ในเรื่องการจําแนกชนิดของประพาฬ พบว,ามีเพียงตํารานพรัตนเท,านั้นที่จําแนกประพาฬ
ออกเป-น 4 ชนิดตามลักษณะสี ประกอบดวยสีแดงแบบต,าง ๆ และสีขาว ซึ่งประพาฬทั้งสี่สีนี้จัดว,า
เป-นประพาฬที่มีคุณสมบัติดีเลิศทั้งสิ้น ส,วนในตํารารัตนปรีกษา ไม,มีการจําแนกชนิดของประพาฬ
แต,มีการจัดระดับคุณภาพของประพาฬตามแหล,งกําเนิด ประพาฬที่คุณภาพดีเลิศพบไดที่รัฐเกราละ
อย,างไรก็ต าม ตํารารัตนปรีกษาไดเพิ่มเติมคําอธิบายเรื่องการเจี ยระไนประพาฬ แสดงใหเห็นว, า
ประพาฬจะมีคุณภาพดีหรือไม,นั้นไม,ไดขึ้นอยู,กับแหล,งกําเนิดเพียงประการเดียว แต,ยังขึ้นอยู,กับฝ^มือ
การเจียระไนของช,างเพชรพลอยอีกดวย ซึ่งเมื่อเจียระไนแลวก็จะมีคุณสมบัติเป-นเลิศ คุณสมบัติดีเลิศ
ของประพาฬมิไดมีเพียงสีเช,นที่ปรากฏในตํารานพรัตน แต,ยังรวมไปถึงคุณสมบัติดานความใสบริสุทธิ์
ของเนื้อประพาฬ ความมันวาว และความสามารถในการเปล,งรัศมีดวย
อานุภาพ
คํา พรรณนาอานุภ าพของประพาฬปรากฏเฉพาะในตํ า รารัต นปรี กษา ไม,ป รากฏในตํา รา
นพรัตน ตํารารัตนปรีกษาระบุว,า ประพาฬเป-นอัญมณีที่ช,วยคุมครองปHองกันภัยใหแก,ผูสวมใส, ทั้งยัง
ทําใหเกิดความเจริญรุ,งเรืองดานทรัพยสินและพืชพรรณธัญญาหาร
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ทั้งตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตนไม,ไดกําหนดราคาของประพาฬไว
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลในตํารารัตนปรีกษากับตํารานพรัตนแลว ผูวิจัยมีความเห็นว,า ตํารา
นพรัตนและตํารารัตนปรีกษามีประเด็นสําคัญที่สอดคลองกันคือ มีการเริ่มตนเรื่องดวยตํานานพลาสูร
ผูเป-นเชื้อกําเนิดอัญมณี ชื่ออัญมณีในตํารานพรัตนตรงกับชื่ออัญมณีตํารารัตนปรีกษาเกือบทั้งหมด
แหล,งกําเนิดอัญมณีในตํารานพรัตนมีทั้งที่ตรงและไม,ตรงกับในตํารารัตนปรีกษา แต,ส,วนใหญ,ก็เป-นชื่อ
สถานที่ในดินแดนชมพูทวีป การอธิบายคุณสมบัติของอัญมณีเนนความสําคัญในดานสี รัศมี และ
รูปทรงเช,นเดียวกัน ส,วนอานุภาพของอัญมณีมีแนวคิดคลายกัน แต,ตํารานพรัตนจะเนนอานุภาพ
ของอัญมณีที่ส,งผลต,อพระมหากษัตริยเป-นพิเศษ คือ เป-นเครื่องรางของขลังในการทําศึกสงคราม
เสริมอํานาจและบารมีแก,พระมหากษัตริย และเป-นอัญมณีมงคลแก,แผ,นดิน ในขณะที่ตํารารัตนป
รีกษาเนนอานุภาพสามดาน คือ ดานการปHองกันภยันตรายทุกรูปแบบ
การเสริมสรางความ
เจริญรุ,งเรือง และการรักษาโรค ดวยเหตุผลที่กล,าวมานี้ ผูวิจัยจึงมีความเห็นว,า ตํารานพรัตนไดเคา
โครงเรื่องหลักมาจากตํารารัตนปรีกษา แต,ไดเพิ่มเติมรายละเอียดบางประการที่แสดงถึงความเชื่อตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
ความรู เรื่องอัญ มณีใ นตํา รารัต นปรีก ษาภาษาสัน สกฤตสองฉบับ ไดแก! รัต นปรีก ษาของ
พุทธภัฏฏะ และรัตนปรีกษาธยายะในครุฑปุราณะ และความรูเรื่องอัญมณีในตํารานพรัตน,ของไทย
สามฉบั บ ไดแก! ลิ ลิ ต ตํา รานพรั ต น, ข องหลวงนริ น ทราภรณ, ตํา รานพรั ต น, ฉ บั บ รอยแกวของ
พระยาสุริยวงศ,มนตรีและคณะ และตํารารัตนสาตร,จบบริบูรรณ, ลวนมีลักษณะเป1นอัญมณีวิทยา ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นว!า ความรูเรื่องอัญมณีของไทยมีเคามาจากอินเดียโบราณ จากหลักฐานที่
สําคัญสามประการ คือ ตํานานกําเนิดอัญมณี ชื่ออัญมณี และสถานที่สําคัญในอินเดียโบราณซึ่ง
เป+นแหล,งกําเนิดอัญมณี
อัญมณีวิทยาในวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีไทยมีสาระสําคัญประกอบดวยเรื่องการกําเนิด
แหล!งกําเนิด คุณสมบัติ อานุภาพ การปรับปรุงคุณภาพ และการประเมินราคาอัญมณี การกํ าเนิ ดอั ญมณี
อางอิงตํานานพลาสูรซึ่งถูกไฟในยัชญพิธีแผดเผาจนอวัยวะแต!ละส!วนของร!างกายกลายสภาพเป1นอัญมณีที่
มี ค! า ซึ่ ง เรื่ อ งราวดั ง กล! า วสั ม พั น ธ, กั บ ทฤษฎี ก ารกํ า เนิ ด อั ญ มณี ใ นทางอั ญ มณี วิ ท ยาป: จ จุ บั น
แหล$งกําเนิดของอัญมณีส!วนใหญ!อยู!ในประเทศอินเดียและลังกา ยกเวนมรกตซึ่งเป1นอัญมณีที่นําเขา
จากต!างประเทศ ภูมิประเทศที่พบอัญมณีคือพื้นที่บริเวณภูเขา ป<าไม แม!น้ํา ชายทะเล และมหาสมุทร
คุณสมบัติของอัญมณีประกอบดวย สี คุณสมบัติทางแสงคือรัศมีและความวาว รูปทรง และขนาด สี
เป1 น คุ ณสมบั ติ ที่ตํ า ราทั้ งสองใหความสํ า คั ญ สู ง สุ ด เพราะนอกจากจะใชเป1น เกณฑ,จํ า แนกชนิด
ของอัญมณีแลว สียังเป1น เกณฑ,ในการแบ!งระดับ คุณภาพของอัญ มณี การระบุลักษณะสีใชวิธีการ
เปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู!ในธรรมชาติ ไดแก! ดอกไม ส!วนต!าง ๆ ของพืช สั ต ว, แ ละอวั ย วะต! า ง ๆ
ของสั ต ว, รวมถึ ง สิ่ ง ที่ ใ หแสงสว! า ง การใชความเปรี ย บในธรรมชาติ จึ ง เป1นวัฒนธรรมที่ปรากฏ
ร! ว มกั น ในสั ง คมอิ น เดี ย และสั ง คมไทย ส! ว นความแตกต! า งในเรื่ อ งวั ต ถุ ค วามเปรี ย บเป1 น สิ่ ง ที่ สื บ
เนื่องมาจากความแตกต!างของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในแต!ละทองถิ่น
อานุภาพของอัญมณี
ครอบคลุ มดานการดลบั น ดาลโชคลาภ ความสุ ข ความเจริ ญ รุ! ง เรื อ ง ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรั พย, สิ น ตลอดจนการรักษาโรคภัยไขเจ็บ แต!อัญมณีจะใหคุณหรือใหโทษแก!ผูครอบครองนั้นขึ้นอยู!
กั บ คุ ณ สมบั ติ ที่ ป รากฏ อั ญ มณี ที่ ดี จ ะใหคุ ณ แก! ผู ครอบครอง ส! ว นอั ญ มณี ที่ ไ ม! ดี จ ะใหโทษแก! ผู
ครอบครอง การปรั บปรุ งคุณ ภาพอั ญมณี เ ป1 น วิ ธีการขจั ดขอบกพร!องเรื่ องตํา หนิ และมลทิ น บาง
ประการ อันเป1นเหตุใหอัญมณีมีลักษณะที่ไม!สมบูรณ, ช!วยใหอัญมณีที่ไม!ดีกลับมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมา
หรือ ทํ า ใหอัญ มณีที ่ดีอ ยู !แ ลวมีค วามงดงามยิ ่ง ขึ ้น การประเมิน ราคาอัญ มณี พิจ ารณาตาม
น้ํา หนัก การชั่งน้ําหนักอัญมณีใชเมล็ดธัญพืชหรือโลหะเป1นหน!วยวัด ส!วนการกําหนดราคาอัญมณี
พบว!ามีการตีราคาอัญมณีเป1นค!าเงิน ซึ่งจะแตกต!างกันไปในแต!ละทองที่ อินเดียคิดราคาอัญมณีเป1น
หน!วยเหรียญเงินหรือรูปกะ ส!วนไทยคิดราคาอัญมณีเป1นหน!วยทองคํา
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ สดงใหเห็ น ลั ก ษณะสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของอั ญ มณี วิ ท ยาในวรรณคดี
สันสกฤตและวรรณคดีไทย คือ อัญมณีวิทยาในวรรณคดีทั้งสองเกิดจากการผสมผสานและหลอมรวม
ความรูที่สอดคลองกับหลักการทางวิทยาศาสตร,เขากับความเชื่อตามคติของศาสนาพราหมณ,และ
ศาสนาฮิน ดู ความรู ในตํา รารัต นปรีก ษามีลัก ษณะเป1น ความรู เชิง ประจัก ษ, เพราะการพิสูจ น,
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หรือการตรวจสอบอัญมณีทําดวยการสังเกต และการใชเครื่องมือหรือสารบางชนิด ส!วนความเชื่อตาม
คติ ข องศาสนาพราหมณ, และศาสนาฮิ น ดู ที่ป รากฏในตํ า รารั ต นปรี กษาและตํ า รานพรั ต น, เ ป1 น การ
เชื่อ มโยงอํา นาจของเทพเจาใหสัม พัน ธ,กับ อัญ มณี ก!อ เกิด เป1น ความรู เรื่อ งกํา เนิด และอานุภ าพ
ของอั ญ มณี อาจกล! า วไดว! า ความรู เรื่ องอั ญ มณีวิ ทยาในวรรณคดี สั น สกฤตและวรรณคดี ไทยเป1 น
รากฐานของความรูดานอัญมณีวิทยาในป:จจุบัน ซึ่งเกิดจากการประยุกต,ความรูทางวิทยาศาสตร,หลาย
แขนง ตัวอย!างเช!น การระบุแหล!งกําเนิดอัญมณีสัมพันธ,กับความรูดานธรณีวิทยาเพื่อการสํารวจและ
คนหาแหล!งแร!รัตนชาติ การพรรณนาคุณสมบัติทางกายภาพของอัญมณีสัมพันธ,กับความรูดานฟEสิกส,
เพื่อการตรวจสอบอัญมณี เป1นตน ฉะนั้น ตํารารัตนปรีกษาและตํารานพรัตน,จึงเป1นวรรณคดีที่สะทอน
คุณค!าแห!งภูมิป:ญญาดานอัญมณีวิทยาในยุคดั้งเดิมอย!างแทจริง
6.2 ขอเสนอแนะ
รัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะและรัตนปรี กษาธยายะในครุฑปุราณะเป1นเพียงจุ ดเริ่มตนของ
พัฒนาการเรื่องอัญมณีวิทยาในวรรณคดีสันสกฤต หากนําตํารารัตนปรีกษาฉบับอื่น ๆ ซึ่งแต!งขึ้นในยุค
หลัง เช!น อคัสติมตะ อคัสตยสัมหิตา นวรัตนปรีกษาของนารายณะ มาศึกษาดวย ก็จะช!วยใหเห็น
พัฒนาการของอัญมณีวิทยาในวรรณคดีสันสกฤต และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอัญมณีวิทยาใน
วรรณคดีสันสกฤตเพิ่มขึ้น
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namo ratnatrayāya
I
ratnatrayāya bhuvanatrayavanditāya
kṛtvā namaḥ samavalokya ca ratnaśāstram |
ratnapravekam adhikṛtya vimucya phalgu
saṃkṣepamātram iha buddhabhaṭena dṛṣṭam || 1 ||
bhuvanatritayākrāntaprakāśīkṛtavikramaḥ |
balo nāmābhavac chrīmān dānavendro mahābalaḥ || 2 ||
asakṛt saṃyuge yena bhajyamāne divaspatau |
noduvāha śacī vīrapatnī garvonnataṃ ciraḥ || 3 ||
aśaknuvadbhir nijetuṃ samare yuddhadurdamam |
varavyājena paśutāṃ prārthitaḥ sa surair makhe || 4 ||
sāttvikānāṃ samatvasya sāraṃ pratyādiśad balī |
śauṭīryamānī vibudhāṃs tatheti pratyapadyata || 5 ||
dhairyād agaṇitaprāṇaparibhraṃśārtisaṃbhramaḥ |
paśuvat tridaśaiḥ stambhe svavākpāśaniyantritaḥ || 6 ||
tasya jātiviśuddhasya pariśuddhena karmaṇā |
kāyasyāvayavāḥ sarve ratnabījatvam āyayuḥ || 7 ||
devānām atha yakṣāṇāṃ siddhānāṃ pavanāśinām |
ratnabījasvayaṃgrahaḥ sumahān abhavat tadā || 8 ||
teṣāṃ sampatatāṃ vegād vimalena vihāyasā |
yad yat papāta ratnānāṃ bījaṃ kvacana kiṃcana || 9 ||
payonidhau sariti ca parvate kānane ’pi vā |
tat tad ākaratāṃ yātaṃ sthānam adhyeyagauravāt || 10 ||
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teṣu rakṣoviṣavyālavyādhighnāny aghahāni ca |
prādurbhavanti ratnāni tathaiva viguṇāni ca || 11 |
pāpalagneṣu jāyante yāni copahate ’hani |
doṣais tāny upagṛhyante hīyante guṇasampadā || 12 ||
parīkṣāpariśuddhānāṃ ratnānāṃ pṛthivīkṣitā |
dhāraṇaṃ saṃgrahaṃ caiva kāryaṃ śriyaṃ abhīpsatā || 13 ||
śāstravit kuśalaś cāpi ratnānāṃ sa parīkṣakaḥ |
sa eva mūlyamātrāyāḥ paricchettā prakīrtitaḥ || 14 ||
vettāro ratnamūlyasya deśakālāntarānugāḥ |
na śāstravaśagā grāhyā vidvadbhis te ’pi nepsitāḥ || 15 ||

181
II
mahāprabhāvaṃ vidvadbhir yasmād vajram udāhṛtam |
vajraṃ pūrvaṃ parīkṣeyaṃ tato ’smābhir nigadyate || 16 ||
tasyāsthileśo nipapāta yeṣu
bhuvaḥ pradeśeṣu kathaṃcid eva |
vajrāṇi vajrāyudhanirjigīṣor
bhavanti nānākṛtimanti teṣu || 17 ||
saurāṣṭrahaimamātaṅgapauṇḍrakāliṅgakośalāḥ |
vaiṇyātaṭaṃ ca sūrpārā vajrasyāṣṭau mahākarāḥ || 18 ||
śyāmaṃ pauṇḍrabhavaṃ mātaṅgaviṣaye nātyantapītaprabhaṃ
sūrpāraṃ śītasārdrameghasadṛśaṃ raktaṃ ca saurāṣṭrajam |
ātāmraṃ himaśailajaṃ śaśinibhaṃ vaiṇyātaṭotthaṃ tathā
kāliṅgaṃ kanakāvabhāsaruciraṃ śairīṣakaṃ kauśalam || 19 ||
susvacchaṃ laghu varṇataś ca guṇavat pārśveṣu samyaksamaṃ
rekhābindukalaṅkakākapadakatrāsādibhir varjitam |
loke ’smin paramāṇumātram api yad vajraṃ kvacij jāyate
tasmin devasamāśrayo hy avitathaṃ tīkṣṇāgradhāraṃ yadi || 20 ||
vajreṣu varṇayuktyā ca devānāṃ saṃparigrahaḥ |
proktavarṇavibhāgaś ca kāryo varṇāśrayād eva || 21 ||
haritasitapītapiṅgaśyāmātāmrāḥ svabhāvato rucirāḥ |
jinavaruṇaśakrahutavahapitṛpatimarutāṃ svakā varṇāḥ || 22 ||
viprasya caṅkhakumudasphaṭikāvadātaḥ
syāt kṣatriyasya śaśababhruvilocanābhaḥ |
vaiśyasya kāntakadalīdalasaṃnikāśaḥ
śūdrasya dhautakaravālasamānadīptiḥ || 23 ||
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dvau vajravarṇau pṛthivīpatīnāṃ
sadbhiḥ pradiṣṭau na tu sārvavarṇau |
yaḥ syāj javāvidrumabhaṅgaśoṇo
yo vā haridrārasasaṃnikāśaḥ || 24 ||
īśatvāt sarvavarṇānāṃ guṇavat sārvavarṇikam |
kāmato dhārayed rājā na tu hīnaḥ kathaṃcana || 25 ||
adharottaravṛttyā hi yādṛśo varṇasaṃkaraḥ |
tataḥ kaṣṭataro vajre varṇānāṃ saṃkaro mataḥ || 26 ||
na ca varṇavibhāgamātrayuktyā
viduṣā vajraparigraho vidheyaḥ |
guṇavān guṇasampadāṃ prasūtir
viparītaṃ vyasanodayasya hetuḥ || 27 ||
ekam api yasya śṛṅgaṃ vidalitam avalokyate viśīrṇaṃ vā |
guṇavad api tan na dhāryaṃ vajraṃ śreyo ’rthibhir bhuvane || 28 ||
sphuṭitāgraviśīrṇaśṛṅgadeśaṃ
malavarṇaiḥ pṛṣatair upetamadhyam |
na hi vajrabhṛto ’pi vajram āśu
śriyam anyāśrayalālasāṃ na kuryāt || 29 ||
yasyaikadeśaḥ kṣatajāvabhāso
yad vā bhavel lohitabinducitram |
na tan na kūryād dhriyamānam āśu
svacchandamṛtyor api jīvitāntam || 30 ||
koṭyaḥ pārśvāni dhārāś ca ṣaḍ aṣṭau dvādaśaiva ca |
uttuṅgasamatīkṣṇāgrā vajrasyākarajā guṇāḥ || 31 ||
ṣaṭkoṭi śuddham amalaṃ sphuṭatīkṣṇadhāraṃ
varṇānvitaṃ laghu supārśvam apetadoṣam |
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indrāyudhāṃśuvisṛtisphuritāntarikṣam
evaṃvidhaṃ bhuvi bhavet sulabhaṃ na vajraṃ || 32 ||
tīkṣnāgraṃ vimalam apetasarvadoṣaṃ
dhatte yaḥ prayatatanuḥ sadaiva vajram |
vṛddhiṃ tat pratidinam eti yāvad āyuḥ
śrīsampatsutadhanadhānyagopaśūnām || 33 ||
vyālavahniviṣavyādhitaskarāmbubhayāni ca |
dūrāt tasya nivartante karmāṇy ātharvaṇāni ca || 34 ||
yadi vajram apetasarvadoṣaṃ
bibhṛyād viṃśatitaṇḍulaṃ gurutvam |
maṇiśāstravido vadanti tasya
dviguṇaṃ rūpakalakṣam agramūlyam || 35 ||
tribhāgahīnārdhatadardhaṣaṣṭhatrayodaśatriṃśatadardhahīnāḥ |
aśītibhāgaś ca tathā śatāṃśaḥ
sahasram ity eṣa samāsayogaḥ || 36 ||
yat taṇḍulair viṃśatibhir dhṛtasya
vajrasya mūlyaṃ paramaṃ pradiṣṭam |
dvābhyāṃ kramād dhānim upāgatasya
ekāvasānasya viniścayo ’yam || 37 ||
na cāpi taṇḍulair eva vajrāṇāṃ dhāraṇakramaḥ |
aṣṭabhiḥ sarṣapair gaurais taṇḍulaḥ parikīrtitaḥ || 38 ||
viṃśatitaṇḍulagurutvaṃ bibharti
yad vajraṃ tasya mūlyam ekataḥ

200.000

aṣṭādaśataṇḍulaguruvajramūlyaṃ

133.333 1/6

ṣoḍaśataṇḍulagurutvavajramūlyaṃ

100.000

caturdaśataṇḍulagurutvavajramūlyaṃ

50.000

dvādaśataṇḍulagurutvavajramūlyaṃ

33.333 1/6
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daśataṇḍulagurutvavajramūlyaṃ

15.384 2/6

aṣṭataṇḍulagurutvavajramūlyaṃ

6.666 3/6

ṣaṭtaṇḍulagurutvavajramūlyaṃ

3.333 1/4

catustaṇḍulagurutvavajramūlyaṃ

2.500

dvitaṇḍulagurutvavajramūlyaṃ

2.000

ekataṇḍulagurutvavajramūlyaṃ

1.000

yat tatsarvaguṇair yuktaṃ vajraṃ tarati vāribhiḥ |
ratnavarge samaste ’pi tasya dhāraṇam iṣyate || 39 ||
gurutā sarvaratnānāṃ gauravādhārakāriṇī |
vajre tadvaiparītyena gauravaṃ paricakṣate || 40 ||
aṇunāpi hi doṣeṇa lakṣyālakṣyeṇa dūṣitam |
svamūlyād daśamaṃ bhāgaṃ vajraṃ prāpnoti vā na vā || 41 ||
prakaṭānekadoṣasya svalpasya mahato ’pi vā |
svamūlyac chatabhāge ’pi na vajrasya vidhīyate || 42 ||
spaṣṭadoṣam alaṃkāre na vajraṃ yojyate budhaiḥ |
ratnānāṃ parikarmārthaṃ mūlyaṃ tasyeṣyate laghu || 43 ||
prathamaṃ guṇasaṃpadābhyupetaṃ
pratibaddhaṃ samupaiti yac ca doṣam |
alam ābharaṇena tena rājño
guṇahīnā maṇayo na bhūṣanāya || 44 ||
nāryā vajram adhāryaṃ guṇavad api sutapravṛddhim icchatyāḥ |
anyatra dīrghacipiṭāt tryaśrāc cānyair guṇair nirmuktāt || 45 ||
ayasā puṣyarāgeṇa tathā gomedakena ca |
vaiḍūryasphaṭikābhyāṃ ca kācaiś cāpi pṛthagvidhaiḥ || 46 ||
pratirūpāṇi kurvanti vajrāṇāṃ kuśalā janāḥ |
kṣārollekhanaśānābhis teṣāṃ kāryaṃ parīkṣaṇam || 47 ||
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pṛthivyāṃ yāni ratnāni ye ca syur lohadhātavaḥ |
sarvāṃs tān vilikhed vajraṃ vajraṃ tair na vilikhyate || 48 ||
jātyājātyaṃ vilikhati jātyaṃ vilikhati vajraṃ kuruvindān |
vajraṃ vilikhati sarvān nānyena vilikhyate vajram || 49 ||
yady api koṭiviśīrṇaṃ sabindu rekhānvitaṃ viśīrṇaṃ vā |
tad api dhanadhānyaputrān karoti sendrāyudhaṃ vajram || 50 ||
saudāminīvisphuritābhirāmaṃ
rājā yathoktaṃ kuliśaṃ dadhānaḥ
parākramākrāntaparapratāpaḥ
samastasīmāntabhuvaṃ bhunakti || 51 ||
iti vajraparīkṣā samāptā
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III
dvipendrajīmūtavarāhaśaṅkhamatsyāhiśuktyudbhavaveṇujāni |
muktāphalāni prathitāni loke
teṣāṃ hi śuktyudbhavam eva bhūri || 52 ||
tasyaiva caikasya hi mūlyamātrā
nirdiśyate na tv aparasya jātu |
vedhyaṃ tu śuktyudbhavam eva teṣāṃ
śeṣāny avedhyāni vadanti tajjñāḥ || 53 ||
tvaksāranāgendratimiprasūtaṃ
yac chaṅkhajaṃ yac ca varāhajātam |
prāyo vimuktāni bhavanti bhāsā
pūjyāni māṅgalyatayā tathāpi || 54 ||
yā mauktikānām iha yonayo ’ṣṭau
prakīrtitā ratnaviniścayajñaiḥ |
kambūdbhavaṃ puṇyatamaṃ pradiṣṭaṃ
mātaṅgajaṃ cāpy adhamaṃ ca teṣu || 55 ||
svayonimadhyacchavitulyavarṇaṃ
śaṅkhaṃ bṛhatkolaphalapramāṇam |
utpadyate vāraṇakumbhamadhyād
āpītatāmraṃ prabhayā vihīnam || 56 ||
ye kambavaḥ śārṅgimukhāvasaṅgāt
pūtasya śaṅkhapravarasya gotre |
mātaṅgajāś cāpi viśuddhavaṃśās
te mauktikānāṃ prabhavāḥ pradiṣṭāḥ || 57 ||
pāṭhīnapṛṣṭhasya samānavarṇaṃ
mīnāt suvṛttaṃ laghu nātisūkṣmam |
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utpadyate vāricarānaneṣu
matsyā hi te madhyacarāḥ payodheḥ || 58 ||
devāgnipitṛkāryeṣu yoge ’bhyudayakarmaṇi |
dhāryaṃ kambūdbhavaṃ nityaṃ māṅgalyaṃ bhūtim icchatā || 59 ||
varāhadaṃṣṭrodbhavam ekam eva
tasyaiva daṃṣṭrāṅkurasaṃnikāśām |
kvacit kathaṃcic ca sabhūpradeśe
prajāyate śūkararāḍviśiṣṭe || 60 ||
varṣopalānāṃ samavarṇaśobhaṃ
tvaksāraparvaprabhavaṃ pradiṣṭam |
te veṇavo divyajanopabhogye
sthāne prarohanti na sarvabhūmau || 61 ||
bhaujaṃgamaṃ nīlaviśuddhavṛttaṃ
sarvaṃ bhavaty ujjvalavarṇaśobham |
nitāntadhautapravikampamānaṃ
nistriṃśadhārāsamavarṇadīpti || 62 ||
prāpnoti ratnāni mahāprabhāṇi
dhanaṃ śriyaṃ vā mahatīṃ durāpām |
bhogā hi te puṇyakṛto bhavanti
muktāphalasyāhiśirodbhavasya || 63 ||
jijñāsayā ratnavaraṃ vidhijñaiḥ
śubhe muhūrte prayataiḥ prayatnāt |
rakṣāvidhānaṃ sumahad vidhāya
harmyopariṣṭhaṃ kriyate yadā tat || 64 ||
tadā mahādundubhinādaghoṣair
vidyullatāvisphuritāntarālaiḥ |
payodharākrāntivilambibaddhair
ghanair ghanair ādhriyate ’ntarikṣam || 65 ||
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na taṃ bhujaṃgā na tu yātudhānā
na vyādhayo nāpy upasargadoṣāḥ |
hiṃsanti yasyāhiśiraḥsamutthaṃ
muktāphalaṃ tiṣṭhati pūjyamānam || 66 ||
nābhyeti meghaprabhavaṃ dharitrīṃ
viyadgataṃ tad vibudhā haranti |
arcipratānāvṛtadigvibhāgam
ādityavad duḥkhavibhāvyabimbam || 67 ||
tejas tiraskṛtya hutāśanendunakṣatratārāgrahajaṃ samastam |
divā yathā dīptikaraṃ tathaiva
tamovigāḍhāsv api tan niśāsu || 68 ||
vicitraratnadyuticārutoyacatuḥsamudrābharaṇābhirāmā |
mūlyaṃ na vā syād iti niścayo me
kṛtsnā mahī tasya suvarṇapūrṇā || 69 ||
hīno ’pi yas tal labhate kadācid
vipākayogān mahataḥ śubhasya |
sapatnahīnāṃ sa mahīṃ samagrāṃ
bhunakti tat tiṣṭhati yāvad eva || 70 ||
na kevalaṃ tac chubhadaṃ nṛpasya
bhāgyaṃ prajānām api tasya janma |
tad yojanānāṃ paritaḥ sahasraṃ
sarvān anarthān vimukhīkaroti || 71 ||
nakṣatramāleva dive vakīrṇā
dantāvalis tasya mahāsurasya |
vicitravarṇā suviśuddharūpā
payaḥsu patyuḥ payasāṃ papāta || 72 ||
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saṃpūrṇacandrāṃśukalāpakānter
maṇipravarasya mahāguṇasya |
yasmin pradeśe ’mbunidheḥ papāta
tac cāru muktāmaṇiratnabījam || 73 ||
tasmin payas toyadharāvakīrṇaṃ
śuktisthitaṃ mauktikatāṃ prayāti |
tac chuktikāsu sthitam āpa bījam
āsan purāpy anyabhavāni yāni || 74 ||
siṃhalapāralaukikasaurāṣṭrikatāmrapauṇḍrāḥ |
kauveravāṭahaimāsu śuktyudbhūtākarā hy aṣṭau || 75 ||
śuktyudbhavaṃ nātinikṛṣṭavarṇaṃ
pramāṇasaṃsthānaguṇair upetam |
utpadyate barbarapārasīke
ārāvaṭe kontarasiṃhaleṣu || 76 ||
hitvā tu tasyākarajān viśeṣān
rūpe pramāṇe ca yateta vidvān |
na ca vyavasthāsti guṇāguṇair yāḥ
sarvatra sarvākṛtayo bhavanti || 77 ||
pañcābhir māṣako jñeyo guñjābhir māṣakais tathā |
caturbhiḥ śāṇam ākhyātaṃ munibhir mānavādibhiḥ || 78 ||
ekasya śuktiprabhavasya dṛṣṭaṃ
muktāmaṇeḥ śāṇatulādhṛtasya |
mūlyaṃ sahasrāṇy api rūpakāṇāṃ
tribhiḥ śatair abhyadhikāni pañca || 79 ||
yan māṣakārdhena tato vihīnaṃ
tatpañcabhāgadvayahīnamūlyam |
yan māṣakāṃs trīn bibhṛyāt sahasre
dve tasya mūlyaṃ paramaṃ pradiṣṭam || 80 ||
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ardhādhikau dvau vidhṛtasya mūlyaṃ
tribhiḥ śatair abhyadhikaṃ sahasram |
dvimāṣakonmāpitagauravasya
śatāni cāṣṭau kathitāni mūlyam || 81 ||
ardhādhikaṃ māṣakam unmitasya
sapañcaviṃśaṃ tritayaṃ śatānām |
guñjāś ca ṣaḍ dhārayataḥ śate dve
mūlyapramāṇaṃ paramaṃ pradiṣṭam || 82 ||
yan māṣakonmāpitagauravaṃ syāt
tasyādhikaṃ viṃśatibhiḥ śataṃ syāt |
guñjāc catasro vidhṛtaṃ śatārdhaṃ
daśādhikaṃ vāpi labheta kiṃcit || 83 ||
guñjāś ca tisro vidhṛtaṃ śatārdhād
ardhaṃ labhetābhyadhikaṃ tribhir vā |
guñjādvayaṃ yad dhriyate tad asya
jñeyaṃ daśa dvādaśa vāpi mūlyam || 84 ||
ataḥ paraṃ syād dharaṇaṃ pramāṇaṃ
saṃkhyāṃ vinirdiśya viniścayo ’yam |
………………………………………….
…………………………………………. || 85 ||
trayodaśānāṃ dharaṇe dhṛtānāṃ
guccheti nāma pravadanti tajjñāḥ |
adhyardham unmāpakṛtaṃ śataṃ syān
mūlyaṃ guṇais tasya samanvitasya || 86 ||
yadi ṣoḍaśabhir bhaved anūnaṃ
dharaṇaṃ tat pravadanti dārvikākhyam |
adhikaṃ daśabhiḥ śataṃ ca mūlyaṃ
samavāpnoty api bāliśasya hastāt || 87 ||

191
yadi viṃśatibhir bhaved anūnaṃ
dharaṇaṃ tac chuvakaṃ vadanti tajjñāḥ |
navasaptatim āpnuyāt tu mūlyaṃ
yadi na syād guṇayuktito vihīnam || 88 ||
triṃśatā dharaṇaṃ pūrṇaṃ siktahasteti kīrtitam |
catvāriṃśad bhavet tasya paro mūlyaviniścayaḥ || 89 ||
siktaś catvāriṃśatā syāt triṃśan mūlyaṃ labhet tu saḥ |
ṣaṣṭir makaraśīrṣaṃ syān mūlyaṃ tasya caturdaśa || 90 ||
aśītir navatiś caiva kūpyeti parikīrtitaḥ |
ekādaśa nava ca syāt tato mūlyam anukramāt || 91 ||
śatam ardhādhikaṃ dve ca pūrṇo yaṃ parikīrtyate |
sapta pañca trayaś caiva teṣāṃ mūlyam anukramāt || 92 ||
śāṇāt paraṃ māṣakam ekam ekaṃ
yāvad vivardheta guṇair ahīnaṃ |
mūlyena tāvad dviguṇena yogaṃ
prāpnoty anāvṛṣṭihate ca deśe || 93 ||
sūkṣmātisūkṣmottaramadhyamānāṃ
yan mauktikānām iha mūlyam uktam |
tajjātimātreṇa na jātu kāryaṃ
guṇair ahīnasya tu tat pradiṣṭam || 94 ||
sitaṃ vṛttaṃ guru snigdhaṃ sutāraṃ nirmalaṃ tathā |
ṣaḍbhirguṇaiḥ samāyuktaṃ mauktikaṃ guṇavat smṛtam || 95 ||
pītakasya bhaved ardham avṛttasya tribhāgataḥ |
cipiṭatryaśrabhāgānāṃ ṣaḍbhāgaṃ mūlyam ādiśet || 96 ||
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ṛjuvedhaguṇair yutasya kāryaṃ
gurunaḥ kāntimataḥ sunirmalasya |
paribhāṣitam etad agramūlyaṃ
yadi viddhaṃ tad ato ’rdhamūlyam āhuḥ || 97 ||
ardharūpāṇi visphoṭapaṅkapūrṇāni yāni ca |
yāni tatpaṅkavarṇāni kāṃsyavarṇāni yāni tu || 98 ||
ekadeśaprabhāvanti sakalaśleṣitāni ca |
asārāṇi ca yāni syuḥ karkarāvanti yāni ca || 99 ||
mīnanetrasavarṇāni granthibhiḥ saṃvṛtāni ca |
pramāṇenāpi yuktānāṃ mūlyaṃ yat kiṃcid ādiśet || 100 ||
rūkṣaṃ vivarṇaṃ paruṣaṃ karkaśaṃ laghu savraṇam |
avadhāritam ācāryaiḥ sadoṣam iti mauktikam || 101 ||
pramāṇavad gauravaraśmiyuktaṃ
sitaṃ suvṛttaṃ samasūkṣmavedham |
akretur apy āvahati pramodaṃ
yan mauktikaṃ tad guṇavat pradiṣṭam || 102 ||
evaṃsamastena guṇodayena
ye mauktikā yogam upāgatā syuḥ |
teṣāṃ na bhartāram anarthayogyam
eko ’pi kaścit samupaiti doṣaḥ || 103 ||
yasmin kṛtrimasaṃdehaḥ kretur bhavati mauktike |
uṣṇe salavaṇe snehe niśāntaṃ sthāpayej jale || 104 ||
vrīhibhir mardanīyaṃ vā śuṣkavastropaveṣṭitam |
yadi nāyāti vaivarṇyaṃ vijñeyaṃ tad akṛtrimam || 105 ||
sitakācasamaṃ tāraṃ himāṃśuśatayojitam |
rasarājapratīvāpaṃ mauktikaṃ devabhūṣaṇam || 106 ||
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evaṃ siṃhaladeśeṣu kurvanti kuśalā janāḥ
paṇḍitais tūpalakṣyante durlabhaṃ tatparīkṣaṇam || 107 ||
iti muktāphalaparīkṣā
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divākaras tasya mahāmahimno
mahāsurasyottamaratnabījam |
asṛg gṛhītvā tvarituṃ pratasthe
nistriṃśanīlena nabhastalena || 108 ||
jetrāsurāṇāṃ samareṣv ajasraṃ
vīryāvalepoddhatamānasena |
laṅkādhipenānupathaṃ sametya
svarbhānuneva prasabhaṃ niruddhaḥ || 109 ||
tat siṃhalīcārunitambabimbavikṣobhitāgādhamahāhradāyām |
pūgadrumacchannataṭadvayāyāṃ
mumoca sūryaḥ sariduttamāyām || 110 ||
tataḥprabhṛti sā gaṅgātulyapuṇyaphalodayā |
nāmnā rāvaṇagaṅgeti mahimānam upāyayau || 111 ||
tataḥprabhṛty eva ca śarvarīṣu
kūlāni ratnair nicitāni tasyāḥ |
kukūlavahniprakarair ivāntarvibhānti saṃsaktataṭopalāni || 112 ||
kvacit kvacic cāpi maṇiprabhābhir
vibhidyamānāni payāṃsi tasyāḥ |
suvarṇanārācaśatair ivāntarvahnipradīptair nicitāni bhānti || 113 ||
tasyās taṭeṣūjjvalacitrarūpā
bhavanti toyeṣu ca padmarāgāḥ |
saugandhikotthāḥ kuruvindajāś ca
mahāguṇāś ca sphaṭikaprasūtāḥ || 114 ||
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bandhūkaguñjāśakalendragopajavāśaśāsṛksamavarṇaśobhāḥ |
bhrājiṣṇavo dāḍimabījavarṇās
tathāpare kolakapuṣpabhāsaḥ || 115 ||
sindūraraktotpalakuṅkumānāṃ
lākṣārasasyāpi samānavarṇāḥ |
sāndre ’pi rāge prabhayā svayaiva
bhavanti lakṣyāḥ sphuṭamadhyarāgāḥ || 116 ||
bhānoḥ svabhāsāṃ hy anuvedhayogam
āsādya raśmiprakareṇa dūram |
pārśvāni sarvāṇy anurañjayanti
guṇopapannāḥ sphaṭikaprasūtāḥ || 117 ||
kusumbhanīlāvyatimiśrarāgāḥ
pratyagraraktāmbaratulyavarṇāḥ |
tathāpare kiṃśukakaṇṭakārīpuṣpatviṣo hiṅgulakatviṣo ’nye || 118 ||
cakorapuṃskokilasārasānāṃ
netrāvabhāsadyutayaś ca kecit |
anye punar bhānti vipuṣpitānāṃ
tulyatviṣaḥ kokanadodarāṇām || 119 ||
prabhāvakāṭhinyagurutvayogaiḥ
prāyaḥ samānāḥ sphaṭikaprasūtāḥ |
ānīlaraktotpalatulyabhāsaḥ
saugandhikotthā maṇayo bhavanti || 120 ||
kāmaṃ tu rāgaḥ kuruvindajeṣu
teṣv eva yādṛk sphaṭikodbhaveṣu |
nirarciṣo ’ntar bahulā bhavanti
prabhāvavanto ’pi na tatsamastāḥ || 121 ||
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ye tu rāvaṇagaṅgāyāṃ jāyante kuruvindajāḥ |
padmarāgaghanaṃ rāgaṃ bibhrāṇāḥ sphaṭikārciṣaḥ || 122 ||
varṇānuyāyinas teṣām andhradeśe tathāpare |
jāyante ye tu kecit te tanmūlyād aṃśam āpnuyuḥ || 123 ||
tathaiva sphaṭikotthānāṃ deśe tumbarasaṃjñake |
samānavarṇā jāyante svalpamūlyā hi te smṛtāḥ || 124 ||
varṇādhikyaṃ gurutvaṃ ca snigdhatā samatācchatā |
arciṣmattā mahattā ca maṇīnāṃ guṇasaṃgrahaḥ || 125 ||
ye karkarāś chidramalopadigdhāḥ
prabhāvimuktāḥ paruṣā vivarṇāḥ |
na te praśastā maṇayo bhavanti
samāsato jātiguṇair upetāḥ || 126 ||
doṣāpamṛṣṭaṃ maṇim aprabodhād
bibharti yaḥ kaścana kiṃcid eva |
taṃ bandhaduḥkhāmayabandhuvitta
nāśādayo doṣagaṇā bhajanti || 127 ||
kāmaṃ cārutarāḥ santi jātīnāṃ pratirūpakāḥ |
vijātayaḥ prayatnena vidvāṃs tān upalakṣayet || 128 ||
kalaśapurodbhavatumbarasiṃhaladeśotthamuktamālīyāḥ |
śrīpūrṇakāś ca sadṛśā vijātayaḥ padmarāgāṇām || 129 ||
tuṣopasargāt kalaśābhidhānam
ātāmrabhāvād api tumbarastham |
kārṣṇyāt tathā siṃhaladeśajātaṃ
muktābhidhānaṃ nabhasaḥ svabhāvāt || 130 ||
śrīpūrṇakaṃ dīptivinākṛtatvād
vijātiliṅgāśraya eṣa bhedaḥ |
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snehaprabhedo mṛdutā laghutvaṃ
vijātiliṅgaṃ khalu sārvajanyam || 131 ||
yaḥ kālikāṃ puṣyati padmarāgo
yo vā tuṣāṇām iva pūrṇamadhyaḥ |
yaḥ snehadigdhaś ca yathāvabhāti
yo vā pramṛṣṭaḥ prajahāti lakṣmīṃ || 132 ||
ākrāntamūrdhā ca tathāṅgulibhyāṃ
yaḥ kālikāṃ pārśvagatāṃ bibharti |
saṃprāpya coṣṇāṃ payasāṃ pravṛttiṃ
bibharti yaḥ pārśvagatāṃ tathaiva || 133 ||
tulyapramāṇasya tu tulyajāter
yo vā gurutvena bhaven na tulyaḥ |
………………………………………
……………………………………… || 134 ||
prāpyāpi tān ākarajān viśeṣāñ
jātyā budho jātiguṇān avekṣet |
evaṃpradiṣṭaiḥ pariśodhayeta
varṇādibhir liṅgaguṇais tu samyak || 135 ||
apraṇaśyati saṃdehe śāṇāyāṃ parigharṣayet |
svajātikaviśuddhena vilikhed vā parasparam || 136 ||
vajraṃ vā kuruvindaṃ vā vimucyānyena kenacit |
na śakyaṃ lekhanaṃ kartuṃ padmarāgendranīlayoḥ || 137 ||
jātyasya sarvasya maṇer na jātu
vijātayaḥ santi samānabhāsaḥ |
tathāpi nānāprakaraṇārtham eṣāṃ
bhedaprakāropanayaḥ pradiṣṭaḥ || 138 ||
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guṇopapannena sahāvabaddho
maṇir na dhāryo viguṇo ’pi jātyaḥ |
na kaustubhenāpi sahāvabaddhaṃ
vidvān vijātiṃ bibhṛyāt kadācit || 139 ||
caṇḍāla eko ’pi yathā dvijātīn
sametya bhūrīn upahanty ayatnāt |
tathā maṇīn bhūriguṇopapannāñ
śaknoti viplāvayituṃ vijātiḥ || 140 ||
guṇaśatam api doṣaḥ kaścid eko ’pinaddhaḥ
kṣapayati yadi nānyas tadvirodhī guṇo ’sti |
ghaṭaśatam api pūrṇaṃ pañcagavyasya śaktyā
malinayati surāṇāṃ bindur eko ’pi sarvam || 141 ||
sapatnamadhye ’pi kṛtādhivāsaṃ
pramādavṛttyā ca vivartamānam |
na padmarāgasya mahāguṇasya
bhartāram āpat samupaiti jātu || 142 ||
doṣopasargaprabhavāś ca dehe
na vyādhayas taṃ samabhidravanti |
guṇaiḥ samuttejitacārurāgaṃ
yaḥ padmarāgaṃ prayato bibharti || 143 ||
vajrasya yat taṇḍulasaṃkhyayoktaṃ
mūlyaṃ samunmāpitagauravasya |
syāt padmarāgasya mahāguṇasya
tan māṣakākhyātulitasya mūlyam || 144 ||
varṇadīptyupapannaṃ hi maṇiratnaṃ praśasyate |
tābhyām īṣad api bhraṣṭaṃ bahu mūlyāt prahīyate || 145 ||
iti padmarāgaparīkṣā
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V
dānavādhipateḥ pittam ādāya bhujagādhipaḥ |
dvidhā kurvann iva vyoma tvaritaṃ vāsukir yayau || 146 ||
sa tadā svaśiroratnaprabhādīptamahāmbudhau |
rajataḥ sumahān ekaḥ khaṇḍasetur ivābabhau || 147 ||
tataḥ pakṣanipātena saṃharann iva rodasī |
garutmān gagane tasya prahartum upacakrame || 148 ||
sahasaiva mumoca tat phaṇīndraḥ
svarasābhyaktaturuṣkapādapāyām |
nalikāvanagandhavāsitāyām
avanīndrasya girer upatyakāyām || 149 ||
tasya prapātasamanantarakālam eva
tad barbarālayam atītya maroḥ samīpe |
sthānaṃ kṣiter upa payonidhitīradeśe
tatpratyayān marakatākaratāṃ jagāma || 150 ||
tatraiva kiṃcit patitaṃ sa pittaṃ
jagrāha tuṇḍena tu tad garutmān |
mūrchāparītaḥ sahasaiva ghoṇārandhradvayena pramumoca cādrau || 151 ||
tatrākaṭhoraśukakaṇṭhaśirīṣapuṣpakhadyotapṛṣṭhanavaśādvalaśaivalānām |
kārṣṇāyasasya ca bhujaṃgabhujāṃ ca pattraprāntatviṣo marakatā maṇayo bhavanti || 152 ||
yad yatra bhogīndrabhujā vimuktaṃ
papāta pittaṃ ditijādhipasya |
tasyākarasyātitarāṃ pradeśo
duḥkhopalabhyaś ca guṇaiś ca yuktaḥ || 153 ||
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tasmin marakatasthāne yat kiṃcid upajāyate |
tat sarvaṃ viṣavegāṇāṃ praśamāya prakalpyate || 154 ||
sarvamantrauṣadhigaṇair yan na śakyaṃ cikitsitum |
mahāhidaṃṣṭrāprabhavaṃ viṣaṃ tat tena śāmyati || 155 ||
anyad apy ākare tatra yad doṣaiḥ parivarjitam |
jāyate tat pavitrāṇām uttamaṃ parikīrtitam || 156 ||
atyarthaharitavarṇaṃ komalam arcir vitānajaṭilaṃ ca |
kāñcanacūrṇenāntaḥ pūrṇam iva vilakṣyate yac ca || 157 ||
yuktaṃ saṃsthānaguṇaiḥ samarāgaṃ gaurave na parihīnam |
savituḥ karasamparkāc churayati sarvāśrayaṃ dīptyā || 158 ||
bhittvā tu haritabhāvaṃ yasyāntarbhedasambhavā dīptiḥ |
aciraprabhāsamadyutinavaśādvalasaṃnibhā bhāti || 159 ||
yac ca manasaḥ pramodaṃ vidadhāti nirīkṣamāṇam atimātram |
tan marakataṃ mahāguṇam iti ratnavidāṃ manovṛttiḥ || 160 ||
varṇasyātibahutvād yady api na svacchakiraṇaparivāram |
sāndrasṇigdhaviśuddhaṃ komalabahulaprabhādigdham || 161 ||
varṇodbhavayā kāntyā sāndrākārāvabhāsam āyāti |
tad api ca guṇavatsaṃjñāṃ prāpnoti tu yādṛśīṃ pūrvam || 162 ||
śabalaṃ jaṭharaṃ malinaṃ rūkṣaṃ pāṣāṇaśarkarābhinnam |
digdhaṃ śilājatunāpi marakatam evaṃvidhaṃ viguṇam || 163 ||
yat saṃdhiśleṣitaṃ ratnam anyan marakatād bhavet |
śreyaskāmair na tad dhāryaṃ kretavyaṃ ca kathaṃcana || 164 ||
bhallātaputrikākācās tadvarṇasyānuyāyinaḥ |
maṇer marakatasyaite lakṣaṇīyā vijātayaḥ || 165 ||

201
kṣaumeṇa vāsasā gṛṣṭvā dīptiṃ tyajati putrikā |
lāghavena tu kācasya śakyaṃ kartuṃ vibhāvanam || 166 ||
kasyacid anekarūpair marakatam anugacchato ’pi guṇayogaiḥ |
bhallātakasya cāntarbhedaṃ samupaiti varṇasya || 167 ||
vajrāṇi muktāmaṇayo ye kecin na vijātayaḥ |
teṣām apratibaddhānāṃ bhā bhaved ūrdhvagāminī || 168 ||
ṛjvāgataṃ tu keṣāṃcit kathaṃcid upajāyate |
tiryag ālokyamānānāṃ sadya eva praṇaśyati || 169 ||
svādhyayārcanajāpyeṣu rakṣāmantrakriyāvidhau |
dadadbhir gohiraṇyāni kurvadbhiḥ sādhanāni ca || 170 ||
devapitrātitheyeṣu gurūṇāṃ pūjaneṣu ca |
badhyamānaiś ca vividhair doṣajātair viṣodbhavaiḥ || 171 ||
doṣair muktaṃ guṇair yuktaṃ kāñcanapratiyojitam |
saṃgrāme vicaradbhiś ca dhāryaṃ marakataṃ budhaiḥ || 172 ||
tulayā padmarāgasya yan mūlyam upajāyate |
labhetābhyadhikaṃ tasmād guṇair marakataṃ yutam || 173 ||
yathā ca padmarāgāṇāṃ doṣair mūlyaṃ prahīyate |
tato ’py adhikahāniḥ syād doṣair marakatasya hi || 174 ||
iti marakataparīkṣā
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ato raṅgena hīnā ye jātā marakatasthale |
śeṣās te tu samākhyātāḥ pittaśleṣmasamudbhavāḥ || 175 ||
pittaśleṣmavilaye ca śreyās te rucirāḥ smṛtāḥ |
haritāḥ syur niśā bhāge divā bhāge sitās tathā || 176 ||
tasmād hariharāḥ proktāḥ śeṣāḥ sarvārthasiddhidāḥ |
jalāgniśastrarogāṇāṃ bhayebhyas trāyakāḥ sadā || 177 ||
duṣṭā mārakatair doṣaiḥ śesās te tu jugupsitāḥ |
dhanādīnāṃ vināśāya dhāryamāṇāḥ prakīrtitāḥ || 178 ||
iti śeṣaparīkṣā
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VII
tatraiva siṃhalavadhūkarapallavāgravyādhūtabālalavalīkusumapravāle |
deśe papāta ditijasya nitāntanīlaṃ
protphullanīrajadaladyutinetrayugmam || 179 ||
tatpratyayāt prabhavabhāvitagauravā sā
vistāriṇī jalanidher upaśalyabhūmiḥ |
prodbhinnaketakavanapratibaddharekhā
sāndrendranīlamaṇiratnacitā babhūva || 180 ||
tatrāsitābjadalabhṛṅgasamānapṛṣṭhāḥ
śārṅgāyudhāṃśuharakaṇṭhakalāyapuṣpaiḥ |
śukletaraiś ca kusumair girikarṇikāyāḥ
tasyāṃ bhavanti maṇayaḥ sadṛśāvabhāsāḥ || 181 ||
anye prasannapayasaḥ payasāṃ vidhātur
ambutviṣo ’hiripukaṇṭhanibhās tathānye |
nīlīrasaprabhavabudbudasaṃnibhāś ca
kecittathā samadakokilakaṇṭhabhāsinaḥ || 182 ||
etatprabhavavisṛṣṭā varṇaśobhāvabhāsinaḥ |
jāyante maṇayas tasminn indranīlā mahāguṇāḥ || 183 ||
mṛtpāṣāṇaśilārandhrakarkarātrāsasaṃyutāḥ |
abhritapaṭalacchāyā varṇadoṣaiś ca dūṣitāḥ || 184 ||
tasminn eva prajāyante maṇayaḥ khalu bhūrayaḥ |
śāstrasaṃbodhitadhiyaḥ tān na śaṃsanti sūrayaḥ || 185 ||
dhāryamāṇasya ye dṛṣṭāḥ padmarāgamaṇer guṇāḥ |
dhāraṇād indranīlasya tān evāpnoti mānavaḥ || 186 ||
yathā ca padmarāgasya jātakatritayaṃ bhavet |
indranīleṣv api tathā draṣṭavyam aviśeṣataḥ || 187 ||
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parīkṣāpratyayair yaiś ca padmarāgaḥ parīkṣyate |
sa eva pratyayo dṛṣṭo indranīlamaṇer api || 188 ||
yāvantaṃ caṃkramed agniṃ padmarāgaḥ prayojitaḥ |
indranīlamaṇis tasmāt sahed agniṃ sa uttaram || 189 ||
tathāpi na parīkṣārthaṃ guṇānām api vṛddhaye |
maṇiragnau samādheyaḥ kathaṃcid api kaścana || 190 ||
agnimātrāparijñānād dāhadoṣair vidūṣitaḥ |
so ’narthāya bhavet kartuḥ kretur dhārayitus tathā || 191 ||
kācotpalakaravīrasphaṭikādyā iha budhaiḥ savaiḍūryāḥ |
kathitā vijātaya ime sadṛśā maṇaya indranīlena || 192 ||
gurubhāvakaṭhinabhāvāv eteṣāṃ nityam eva pradṛśyete |
kācād yathā bahutaraṃ vivardhamānau viśeṣeṇa || 193 ||
indranīlo yadā kaścid bibharty ātāmravarṇatām |
lakṣaṇīyau tadātāmrau karavīrotpalāv ubhau || 194 ||
yasya madhye gatā bhānti nīlasyendrāyudhaprabhāḥ |
tam indranīlam ity āhur mahārghaṃ lokadurlabham || 195 ||
yatra varṇasya bhūyatvāt kṣīre śataguṇe sthitaḥ |
nīlītāṃ tan nayet sarvaṃ mahānīlaḥ sa ucyate || 196 ||
yat padmarāgasya mahāguṇasya
mūlyaṃ bhaven māṣasamunmitasya |
tad indranīlasya mahāguṇasya
suvarṇasaṃkhyātulitasya mūlyam || 197 ||
iti indranīlaparīkṣā
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VIII
kalpāntavātakṣubhitāmburāśinihrādikalpād ditijasya nādāt |
vaiḍūryam utpannam anekavarṇaṃ
śobhābhirāmadyutiratnabījam || 198 ||
avidūre vidūrasya girer uttuṅgarodhasaḥ |
koṅgavālikasīmānte maṇes tasyākaro bhavat || 199 ||
asyaiva dānavapater ninadānurūpāḥ
prāvṛṭpayodharavidarśitacārurūpāḥ |
vaiḍūryaratnamaṇayo vividhāvabhāsās
tasmāt sphuliṅganivahā iva saṃbhavanti || 200 ||
tatpratyayasamutthatvād ākaraḥ sa mahāguṇaḥ |
bhūriratnārcitataro lokatrayavibhūṣaṇaḥ || 201 ||
padmarāgam upādāya maṇivarṇāś ca ye kṣitau |
sarvāṃs tān varṇaśobhābhir vaiḍūryam upagacchati || 202 ||
teṣāṃ pradhānaḥ śikhikaṇṭhanīlo
yo vā bhaved veṇudalaprakāśaḥ |
cāṣāgrapattrapratimadyutiś ca
nānye praśastā maṇayo bhavanti || 203 ||
guṇavān vaiḍūryamaṇir yojayati svāminaṃ dhanārogyaiḥ |
doṣair yukto doṣais tasmād yatnāt sa vijñeyaḥ || 204 ||
girikācaśaiśupālau kācasphaṭikāś ca dhūmanirbhinnāḥ |
vaiḍūryāṇām ete vijātayaḥ saṃnibhā bhānti || 205 ||
lākṣāyogāt kācaṃ laghubhāvāt śaiśupālakaṃ vidyāt |
girikācam adīptitvāt sphaṭikaṃ varṇojjvalatvena || 206 ||
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upeto pi hi varṇena dīptiśobhāvivarjitaḥ |
mahārghatāṃ naiti maṇiḥ prabhāvān na ca hīyate || 207 ||
yad indranīlasya mahāguṇasya
tad eva vaiḍūryamaṇeḥ pradiṣṭam |
suvarṇasaṃkhyātulitasya mūlyam
paladvayonmāpitagauravasya || 208 ||
mūrkhopalakṣyaś ca sadā vicāryo hy |
ayaṃ tu bhedo viduṣā nareṇa
snehaprabhedo mṛdutā laghutvaṃ
vijātiliṅgaṃ khalu sārvajanyam || 209 ||
kuśalākuśalaiḥ prayujyamānāḥ
pratibaddhāḥ pratipatkriyopayogaiḥ |
guṇadoṣasamudbhavaṃ labhante
maṇayaḥ puruṣair guṇāntarajñaiḥ || 210 ||
kramaśaḥ samatītya sarvaśāṇān
pratibaddhaṃ kuśalena hemakartrā |
yadi nāma bhavanti doṣahīnā
maṇayaḥ ṣaḍguṇam āpnuvanti mūlyam || 211 ||
ākarāt samatītānām udadhes tīrasaṃnidhau |
mūlyam etan maṇīnāṃ hi na sarvasmin mahītale || 212 ||
suvarṇo manunā yas tu proktaḥ ṣoḍaśamāṣakaḥ |
tasya sapratibhāgasya saṃjñā rūpakam ucyate || 213 ||
śāṇaś caturmāṣakaḥ syān māṣakaḥ pañcakṛṣṇalaḥ |
catuḥśānaḥ suvarṇas tu catuḥsuvarṇakaṃ palam || 214 ||
palasya daśamo bhāgo dharaṇaḥ samudāhṛtaḥ |
iti śāṇavidhiḥ prokto ratnānāṃ mūlyaniścayaḥ || 215 ||
iti vaiḍūryaparīkṣā
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patitā yā himādrau tu tvacas tasya suradviṣaḥ |
prādurbhavanti maṇayaḥ puṣyarāgā mahāguṇāḥ || 216 ||
āpītāpāṇḍupāṣāṇaḥ puṣyarāgo vidhīyate |
tam eva lohitāpītam āhur gomedakaṃ budhāḥ || 217 ||
ālohitam āpītaṃ ca svacchaṃ kāṣāyakaṃ viduḥ |
indranīlaṃ sunīlatvāt padmarāgaṃ sulohitam || 218 ||
ānīlaśuklaḥ susnigdho maṇiḥ somalakaḥ smṛtaḥ |
eṣa bhedaprakāras tu ratnavidbhir udāhṛtaḥ || 219 ||
mūlyaṃ vaiḍūryamaṇer iva gaditaṃ ratnaśāstravidbhiḥ |
dhāraṇaphalaṃ ca tadvat strīṇāṃ sutapradaṃ bhavati || 220 ||
iti puṣyarāgaparīkṣā
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vāyur nakhān daityapater gṛhītvā
cikṣepa samyag javaneṣu hṛṣṭaḥ |
tataḥ prasūtaṃ javanopapannaṃ
karketanaṃ pūjyatamaṃ pṛthivyām || 221 ||
varṇena tad rudhirahemamadhuprakāśam
ātāmrapītadahanojjvalitaṃ vibhāti |
pratyagrasūryakiraṇojjvalanaprakāśaṃ
saṃdhyāruṇāvaramanojñaviśuddhavarṇam || 222 ||
snigdhā viśuddhāḥ samarāgiṇaś ca
āpītavarṇā guravo vicitrāḥ |
trāsavraṇavyālavivarjitāś ca
karketanās te paramāḥ pavitrāḥ || 223 ||
pātreṇa kāñcanamayena tu veṣṭayitvā
nyastaṃ yadā hutavahe bhavati prakāśam |
śītaṃ kṛtaṃ yadi bhaven na vivarṇarūpaṃ
karketanaṃ bhavati tat pṛthivīprakāśam || 224 ||
rogapraśamaṃ bhavati bhayanāśam āyuḥkaraṃ kulakaraṃ ca
sutajanmasukhapradaṃ ca saubhāgyapuṣṭidhanavardhanam || 225 ||
karketanaṃ yac ca sadaiva śuddhaṃ
ye dhārayanti kṣitipā bhavanti |
nijapratāpāgnividahyamānaripukṣitiṃ śāsati dīrghakālam || 226 ||
ye dhārayanti manujāḥ kanakojjvalasthaṃ
karketanaṃ rudhirahemasamaprakāśam |
te pūjitā bahudhanā bahubandhavāśca
nityojjvalāḥ pramuditā api te bhavanti || 227 ||
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eke py anabhyadhikṛtāḥ kulanīlabhāsaḥ
pramlānarāgalulitāḥ kaluṣā virūkṣāḥ |
tejotipuṣtikuladīptivihīnavarṇāḥ
karketanasya sadṛśaṃ vapur udvahanti || 228 ||
karketanaṃ yadi parīkṣitavarṇarūpaṃ
pratyagrabhāskarasamaṃ vadarīphalābham |
tasyaiva ratnaviduṣaś ca viniścayo ’sti
jñeyaṃ ca kiṃcid api tat tulitasya mūlyam || 229 ||
kulasutadhanadhānyavṛddhisaukhyaṃ
viṣagadaśokam apākaroti cāśu |
kanakasamam iṣṭam asya mūlyam
kaluṣavinīlavivarjitaṃ yadi syāt || 230 ||
iti karketanaparīkṣā
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XI
himavaty uttaradeśe vīryaṃ patitaṃ suradviṣas tasya |
saṃprāptam uttamānām ākaratāṃ bhīṣmaratnānām || 231 ||
śuklāḥ śaṅkhābjanibhāḥ somālakasaṃnibhāḥ prabhāvantaḥ |
prabhavanti tatas taruṇā vajranibhā bhīṣmapāṣāṇāḥ || 232 ||
hemādipratibaddhaṃ śuddhamatiḥ śraddhayā vidhatte yaḥ |
bhīṣmamaṇiṃ grīvādiṣu niyatam asau sampadaṃ labhate || 233 ||
viṣamā no bādhante tam āraṇyanivāsinaḥ samīpe ’pi |
dvīpivṛkaśarabhakuñjarasiṃhavyāghrādayo hiṃsrāḥ || 234 ||
tasyolkāpātakṛtaṃ na bhavati tathāśanisamutthaṃ ca |
nāpātāj janitabhayaṃ na mahāmeghāt samudbhūtam || 235 ||
bhīṣme maṇau guṇāyukte samyak saṃprāpyāṅgulīyake |
saṃtarpaṇāt pitṝṇāṃ tṛptir bahuvarṣikī bhavati || 236 ||
śāmyaty udbhūtāny api sarpottuṅgāni vṛścikaviṣāṇi |
salilāgnivairitaskarabhayāś ca bhīmā nivartante || 237 ||
śabalaṃ balāhakābhaṃ paruṣaṃ pītaprabhaṃ prabhāhīnam |
muktadyuti ca vivarṇaṃ dūrāt parivarjayet prājñaḥ || 238 ||
mūlyaṃ prakalpanīyaṃ vibudhavarair deśakālavijñānāt |
dūrodbhūtānāṃ bahu kiṃcin nikaṭaprabhūtānām || 239 ||
yat tu sarvaguṇair yuktaṃ bhīṣmaṃ kundendusaprabham |
taddhemasamatulyena mūlyaṃ nityam avāpnuyāt || 240 ||
iti bhīṣmaparīkṣā

211
XII
anyeṣu parvatavaneṣu ca nimnagāsu
sthānāntareṣu ca tathā nagarottameṣu |
saṃsthāpitaṃ valavaśaṃ bhujagaiḥ prakāśaṃ
saṃpūjya ratnanivahair atiśuddham eva || 241 ||
guñjāñjanakṣaudramṛṇālavarṇā
ete praśastāḥ pulakāḥ pratiṣṭhāḥ |
sūtrair upetāḥ paramāḥ pavitrā
māṅgalyarūpā bahurūpacitrāḥ || 242 ||
iti pulakaparīkṣā
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XIII
hutabhug rasam ādāya dānavasya yathepsitam |
narmadāyāṃ vicikṣepa kiṃcic cīnādibhūmiṣu || 243 ||
tac cendragopakanibhaṃ śukapattravarṇaṃ
saṃsthānataḥ prakaṭapīlusamānadeham |
nānāprakāravihitaṃ rudhirākṣamukhyam
udbhūtam asya khalu mūlyasamānam eva || 244 ||
madhye ’tipāṇḍuram atīnduviśuddhavarṇaṃ
tac cendranīlasadṛśaṃ paṭalaṃ tale syāt |
aiśvaryabhṛtyaphaladaṃ kathitaṃ tad eva
śastaṃ ca tat kila bhavet sumanojñavarṇam || 245 ||
iti rudhirākṣaparīkṣā
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XIV
kāverīvindhyayavanacīnanepālabhūmiṣu |
lāṅgalī vyakiran medo dānavasya prayatnataḥ || 246 ||
ākāśatailaśuddhāccham utpannaṃ sphaṭikaṃ tataḥ |
mṛṇālaśaṅkhadhavalaṃ kiṃcid varṇāntarānvitam || 247 ||
na ca tulyaṃ hi ratnānām atha vā pāpanāśanam |
saṃskṛtaṃ śilpinā samyag mūlyaṃ kiṃcil labhet tataḥ || 248 ||
iti sphaṭikaparīkṣā
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XV
ādāya medas tasyāśu yaśaḥ śakambalādiṣu |
cikṣepa tatra jāyante vidrumāḥ sumahāguṇāḥ || 249 ||
tatra pradhānaṃ śaśalohitābhaṃ
guñjājavāpuṣpanibhaṃ praśastam |
saṃlāsakaṃ devakaromake ca
sthānāni yeṣu prathitaṃ surāgam || 250 ||
anyatra jātaṃ ca na tat pradhānaṃ
mūlyaṃ bhavec chilpiviśeṣayogāt |
……..………………………………
……………………………………. || 251 ||
prasannaṃ komalaṃ snigdhaṃ surāgaṃ vidrumaṃ hitam |
dhanadhānyakaraṃ loke strīṇāṃ saubhāgyadāyakam |
duṣṭavyādhiharaṃ caiva viṣādibhayanāśanam || 252 ||
iti vidrumaparīkṣā
iti śrībuddhabhaṭṭācāryakṛtā ratnaparīkṣā samāptā

ภาคผนวก ข
คําแปลภาษาไทย รัตนปรีกษาของพุทธภัฏฏะ
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ขอนอมนมัสการแดพระรัตนตรัย
ตอนที่ 1 กําเนิดอัญมณี
1. เมื่อนมัสการพระรัตนตรัยซึ่งเปนที่บูชาในสามโลกแล#ว และเมื่อได#ศึกษาเรื่องรัตนศาสตร)ทั้งหมด
จบสมบูรณ)แล#ว พุทธภัฏฏะก็ได#นําเรื่องรัตนศาสตร)มาแสดงไว# ณ ที่นี้โดยสังเขป โดยเลือกพิจารณา
เฉพาะอัญมณีที่สําคัญ และไม9กล9าวถึงอัญมณีที่ไม9สําคัญ
2. จอมทานพผู#ทรงพลังยิ่งใหญ9ตนหนึ่งนามว9า พล เปนผู#มีชื่อเสียงโด9งดัง มีความกล#าหาญเปนที่
ประจักษ) และมีชัยชนะเหนือสามโลก
3. ในการต9อสู#หลายครั้ง พระอินทร)เปนฝ>ายพ9ายแพ#อสูรตนนั้น
พระอินทร)จึงไม9สามารถจะหยิ่งทะนงตนอยู9ได#เปนเวลานาน

พระนางศจีผู#เปนชายาของ

4. ทวยเทพไม9สามารถเอาชนะอสูรได#ด#วยการต9อสู#ในสงคราม จึงใช#กลลวงอันแยบยลโดยขอร#อง
ให#พลาสูรอุทิศตนเปนสัตว)บูชายัญในพิธีบวงสรวง
5. พลาสูรเปนผู#มีจิตใจสูงส9ง กล#าหาญ และมุ9งสู9สาระแห9งความสงบในจิตใจตามแบบอย9างของ
สาธุชน จึงตอบตกลงกับเทวดาเหล9านั้น
6. ด#วยความกล#าหาญเด็ดเดี่ยวไม9คิดจะหลบหนี
เขายินยอมให#ทวยเทพใช#บ9วงมัดตนเองไว#กับเสาหิน

และดูเหมือนไม9คํานึงถึงความเจ็บปวดและชีวิต

7. เนื่องจากเขาผู#มีธาตุแท#อันบริสุทธิ์กระทําพลีกรรมอันบริสุทธิ์ อวัยวะทุกส9วนในร9างกายของเขา
จึงกลายเปนเชื้อกําเนิดอัญมณี
8.

ครั้งนั้นเกิดการแย9งชิงเมล็ดพันธุ)แห9งอัญมณีครั้งมโหฬารในหมู9ทวยเทพ ยักษ) นักสิทธ) และนาค

9. ระหว9า งที่ทวยเทพ ยักษ) นักสิทธ) และนาค เหาะไปบนท#องฟG าที่ใสกระจ9า งอย9า งรวดเร็วนั้ น
เมล็ดพันธุ)อัญมณีต9างชนิดได#ตกเรี่ยรายตามที่ต9าง ๆ
10. สถานที่ เ หล9 า นั้ น ไม9 ว9 า จะเปนมหาสมุ ท ร แม9 น้ํ า ภู เ ขา หรื อ ป> า จึ งมี ค วามสํ า คั ญ เพราะเปน
แหล9งกําเนิดอัญมณีนานาชนิด
11. อัญมณีทั้งหลายที่ปรากฏอยู9 ณ สถานที่เหล9านั้นมีคุณวิเศษซึ่งสามารถขจัดบาป รากษส ยาพิษ
งู และโรคภัยไข#เจ็บได#
12. อัญมณีที่เกิดในลัคนาไม9ดีและในวันอัปมงคลย9อมประกอบด#วยโทษมากมาย และปราศจาก
คุณสมบัติอันดีพร#อม
13. พระเจ# า แผ9น ดิ นผู# ป รารถนาความเจริญ รุ9 งเรื องพึ งสวมหรือสะสมอั ญมณี ที่ตรวจสอบแล# ว ว9 า
บริสุทธิ์
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14. ผู#รอบรู#เรื่องอัญมณี ผู#เชี่ยวชาญ และผู#ตรวจสอบอัญมณี ล#วนได#รับการนับถือว9าเปนผู#กําหนด
มาตรฐานราคาของอัญมณี
15. ผู#รู#เ รื่องราคาของอัญ มณีเปนผู#ปฏิบัติตามกาลเทศะ นอกจากจะถือว9า เปนผู#ทรงความรู#แล#ว
ยังเปนที่ต#องการของปราชญ)ทั้งหลาย
ตอนที่ 2 เพชร
16. เนื่ อ งจากเพชรเปนอั ญ มณี ที่ ผู# รู# ทั้ ง หลายกล9 า วว9 า มี พ ลั ง มาก ดั ง นั้ น ความรู# เ รื่ อ ง
การตรวจสอบอั ญ มณี จ ะเริ่ ม จากเพชรเปนลํา ดั บ แรก
17. อนุภาคแห9งกระดูกของพลาสูรผู#ปรารถนาที่จะเอาชนะพระอินทร)ได#ร9วงลงสู9ดินแดนหลายแห9ง
ในโลก และกลายเปนเพชรที่มีรูปลักษณ)ต9าง ๆ
18. ดินแดนที่มีเพชรอุดมสมบูรณ)นั้นมีแปดแห9ง ได#แก9 แถบแคว#นสุราษฏร) แถบเทือกเขาหิมาลัย
แถบแคว#นมาตังคะ แถบแคว#นปุณฑระ แถบแคว#นกลิงคะ แถบแคว#นโกศล แถบแคว#นสูรปาระ และ
บริเวณชายฝLMงแม9น้ําไวณยา
19. มีการบันทึกไว#ว9า เพชรที่เกิดแถบแคว#นปุณฑระมีสีดํา เพชรในดินแดนแถบแคว#นมาตังคะ
มีสีเหลืองอ9อน เพชรแถบแคว#นสูรปาระมีสีขาวเหมือนเมฆฝน เพชรที่เกิดแถบแคว#นสุราษฏร)มีสีแดง
เพชรที่เ กิด แถบภูเ ขาหิม าลัย มีสีแ ดงอ9อ น เพชรบริเ วณชายฝLMง แม9น้ํา ไวณยามีสีข าวนวลเหมือ น
แสงจันทร) เพชรที่เกิดแถบแคว#นกลิงคะมีสีสุกปลั่งเหมือนทองคํา และเพชรที่เกิดแถบแคว#นโกศล
มีสีเหลืองอย9างดอกจามจุรีสีทอง
20. ที่ใดในโลกนี้หากว9ามีเพชรลูกที่แม#ขนาดเล็กจิ๋ว แต9หากมีเ หลี่ย มคม น้ํา หนักเบา ใสบริสุทธิ์
สี ง ามเลิ ศ รู ป ทรงเหมาะเจาะทุ ก ด# า น ปราศจากตํา หนิ ต9 า ง ๆ เช9 น เส# น ตรง จุ ด รอยเปPQ อ น
รอยตีนกา และรอยร#าวแล#ว ที่นั้นย9อมเปนที่ประทับของทวยเทพโดยแท#
21. อนึ่ง คุณลักษณะของทวยเทพย9อมสัมพันธ)กับสีของเพชร เพราะการอาศัยสีนี่เอง ลักษณะพิเศษ
ของเทพแต9ละองค)จึงต#องกําหนดจําแนกตามสีที่ระบุไว#
22. เทพแต9ละองค)มีสีงดงามตามธรรมชาติดังนี้ พระพุทธเจ#ามีสีเขียว พระวรุณสีขาว พระอินทร)
สีเหลือง พระอัคนีสีน้ําตาลแดง พระยมสีดํา และพระมรุตสีทองแดง
23. เพชรของพราหมณ) มี สี ข าวสะอาดบริ สุ ท ธิ์ ดั ง เปลื อ กหอยสั ง ข) ดอกบั ว ขาว และแก# ว ผลึ ก
เพชรของกษัตริย)สีน้ําตาลแดงสุกใสอย9างตากระต9าย เพชรของแพศย)สีคล#ายใบตองอ9อน เพชรของศูทร
สีสว9างวาวเหมือนดาบ
24. อีกประการหนึ่ง ผู#ชาญฉลาดได#บัญญัติไว#ว9า เพชรเฉพาะของพระเจ#าแผ9นดินมีสองสี สีหนึ่งคือ
สีแดงอย9างดอกชบาและกิ่งปะการัง อีกสีหนึ่งคือเหลืองแสดคล#ายน้ําขมิ้น
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25. เนื่องจากมีพระราชอํานาจเหนือทุกวรรณะ พระราชาจึงสามารถครอบครองเพชรทุกชนิดที่มี
ลักษณะดีเลิศได#ตามความปรารถนา แต9คนวรรณะอื่นไม9สามารถทําเช9นนี้ได#เลย
26. เพราะว9 าการผสมวรรณะด# วยการสมรสพึงเปรีย บได#กับ การทํ าให#สิ่ งที่ สูงค9 ากว9า ลดค9า ต่ํา ลง
ดังนั้น จึงเชื่อกันว9าการผสมสีทั้งหลายลงในเพชรมีผลในทางทําลายมากกว9า
27. อนึ่ง ผู#รู#ไม9ควรเลือกเพชรด#ว ยการพิจ ารณาจากสี ลัก ษณะเด9น และขนาดเพีย งอย9า งเดีย ว
เพชรที่ดีเลิศย9อมเปนบ9อเกิดของคุณความดีทั้งหลายอันยิ่งใหญ9 ส9วนเพชรที่ตรงข#ามย9อมเปนสาเหตุ
ของความอับโชค
28. หากได#เห็นเพชรใดที่แม#จะดีเลิศแต9มีรอยแตกหรือรอยร#าวแม#เพียงเหลี่ยมมุมเดียว ผู#ปรารถนา
ความเจริญรุ9งเรืองไม9ควรเก็บเพชรนั้นไว#ในบ#าน
29. เพชรที่ บ ริ เ วณเหลี่ ย มมุ ม มี ร อยร# า วด# ว ยสะเก็ ด ไฟและใจกลางเม็ ด มี ร อยเปPQ อ นเปน
สี ก ระดํา กระด9 า งไม9 ใ ช9 เ พชรของพระอิ น ทร) แ น9 น อน และไม9 ไ ด# ทํา ให# แ ม# แ ต9 พ ระลั ก ษมี ก ลายเปน
เทวีผู#อุทิศตนเพื่อประทานความช9วยเหลือ
30. เพชรเม็ดใดมีจุดสีเลือดหรือจุดสีแดงปรากฏ แน9นอนว9าเพชรนั้นจะทําให#ผู#มีชีวิตอยู9สิ้นชีวิต
ในทันที และทําความตายให#เกิดขึ้นในทันทีแก9ผู#ที่สามารถกําหนดความตายของตนเองได#
31. บรรดาคุณสมบัติของเพชรที่เกิดในเหมือง ได#แก9 มุม 6 มุม ด#าน 8 ด#าน และขอบที่มีเหลี่ยมคม
สูงเสมอกัน 12 ขอบ
32. เพชรที่หาได#ยากในโลกมีคุณลักษณะดังนี้ มีมุมบริสุทธิ์สะอาด 6 มุม มีขอบคมใสกระจ9าง มีสี
น้ําหนักเบา ทุกด#านสวยงาม ปราศจากตําหนิ รัศมีแวววาบกระจายไปรอบทิศทางในท#องฟGาประหนึ่ง
สายฟGาของพระอินทร)
33. ผู#ใดเปนคนดีมีศีลธรรมสวมเพชรบริสุทธิ์ สมบูรณ)แบบ และมีเหลี่ยมมุมแหลมคมตลอดเวลา ผู#นั้น
จะประสบความสําเร็จในการได#ครอบครองสรรพสิ่งที่มีค9า คือ ภรรยาและบุตร ทรัพย)สินเงินทอง ฝูงโค
และสัตว)เลี้ยงทุก ๆ วัน ตลอดชีวิต
34. ภยันตรายจากงู ไฟ ยาพิษ โรคภัยไข#เจ็บ โจร น้ํา และพิธีกรรมทั้งหลายในคัมภีร)อถรรพเวท
ย9อมห9างไกลจากตัวเขา
35. ผู#รู#อัญมณีวิทยากล9าวว9า เพชรที่สมบูรณ)แบบหากมีน้ําหนัก 20 ตัณฑุละ (เมล็ดข#าว) จะมีมูลค9า
สูงถึง 200,000 รูปกะ
36-37. ราคาเพชรที่มีน้ําหนัก 20 ตัณฑุละนี้กําหนดไว#เปนมาตรฐานสูงสุด แต9หากว9าน้ําหนักลดลงทีละ
2 ตัณฑุละ การวินิจฉัยเปนดังนี้
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เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1

ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ

ราคา 200,000
รูปกะ
ราคา 133,333. 33 รูปกะ*
ราคา 100,000
รูปกะ
ราคา 50,000
รูปกะ
ราคา 33,333. 33 รูปกะ
ราคา 15,384. 62 รูปกะ
ราคา 6,666. 67 รูปกะ
ราคา 3,333. 33 รูปกะ
ราคา 2,500
รูปกะ
ราคา 2,000
รูปกะ
ราคา
200
รูปกะ

38. กฎเกณฑ)เรื่องน้ําหนักของเพชรไม9ควรกําหนดด#วยตัณฑุละเพียงอย9างเดียว แต9ควรกําหนดว9า
1 ตัณฑุละ เท9ากับ 8 สรรษปะ (เมล็ดมัสตาร)ดสีเหลืองหรือสีขาว)
39. อนึ่ง เพชรใดประกอบด#วยคุณสมบัติดีพร#อม ลอยน้ําได# การได#ครอบครองเพชรนั้นย9อมเปนสิ่ง
น9าปรารถนายิ่งกว9าบรรดาอัญมณีทั้งปวง
40. สําหรับอัญมณีทั้งหลายทั้งปวง น้ําหนักเปนสาเหตุที่ทําให#มีราคาสูง แต9ผู#รู#ทั้งหลายกล9าวว9า
น้ําหนักของเพชรไม9ได#เปนสาเหตุของการมีราคาสูง
41. หากว9าเพชรมีมลทินด#วยตําหนิแม#เพียงเล็กน#อยที่มองแทบไม9เห็น ผู#ขายจะได#รับราคา 1 ใน 10
จากราคาเต็ม หรือน#อยกว9านั้น
42. หากว9า เพชรมีตํ า หนิม ากที่เ ห็น ได#ชัด เจนไม9ว9า เล็ก นิด เดีย วหรือ ใหญ9 เพชรนั ้น ไม9ค วรมี
ราคาถึง 1 ใน 100 ของราคาเต็ม
43. สํ า หรั บ เครื่ อ งประดั บ หากว9 า ใช# เ พชรที่ มี ตํ า หนิ เ ห็ น ได# ชั ด เจนนํ า ไปล# อ มอั ญ มณี อื่ น ๆ
เครื่องประดับชิ้นนั้นจะมีราคาน#อย
44. แม#ว9าเพชรมีคุณสมบัติที่สมบูรณ)แบบอยู9ก9อน แต9เมื่อนําไปทําเปนเครื่องประดับก็พบว9ามีตําหนิ
พระราชาไม9ควรสวมอาภรณ)ที่ประดับด#วยเพชรนั้น อัญมณีไม9ดีไม9ควรนํามาทําเปนเครื่องประดับ
45. หญิ งผู# ต#องการให#กํา เนิ ดบุ ต รไม9ควรสวมเพชร แม#เ พชรนั้น จะมี คุณสมบั ติดี ก็ต าม มิ ฉะนั้ น
หากจะสวมก็ควรสวมเพชรที่มีคุณสมบัติไม9ดี เปนต#นว9ามีรูปยาว แบน และทรงเปนสามเหลี่ยม
*

ต#นฉบับสันสกฤตระบุราคาเพชรที่มีน้ําหนักตั้งแต9 18 ตัณฑุละลงไปจนถึง 1 ตัณฑุละ เปนเศษส9วน
ที่เทียบจากราคาสูงสุดคือ 200,000 รูปกะ ดังนี้คือ เศษสองส9วนสาม เศษหนึ่งส9วนสอง เศษหนึ่งส9วนสี่
เศษหนึ่งส9วนหก เศษหนึ่งส9วนสิบสาม เศษหนึ่งส9วนสามสิบ เศษหนึ่งส9วนหกสิบ เศษหนึ่งส9วนแปดสิบ
เศษหนึ่งส9วนร#อย และเศษหนึ่งส9วนพัน ตามลําดับ
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46-47. คนชาญฉลาดทั้งหลายย9อมทําเพชรเทียมด#วยโลหะ บุษราคัม เพทาย ไพฑูรย) หินเขี้ยวหนุมาน และ
แก#วต9าง ๆ หลายชนิด ผู#รู#ควรตรวจสอบเพชรเทียมโดยใช#ด9าง การขูดข9วน และหินลับมีด
48. เพชรแท#มีคมที่ใช#ขูดสารพันอัญมณีและโลหะธาตุอื่น ๆ ที่มีในโลกให#เกิดรอยได# แต9ไม9มีอัญมณี
อื่นใดที่จะขูดข9วนเพชรให#เปนรอยได#
49. อัญมณีที่มีชาติกําเนิดเยี่ยม สูงค9ากว9า ย9อมขูดข9วนอัญมณีที่ด#อยกว9าได# คมเพชรย9อมขูดข9วน
ทับทิมรวมถึงอัญมณีทั้งหลายทั้งปวงได# แต9ไม9มีอัญมณีอื่นใดสามารถขูดข9วนเพชรให#เปนรอยได#
50. หากว9 าเพชรใดมี เ หลี่ย มมุ มแตก มี จุด มี ร อยขี ด หรื อมี รอยร# า ว แต9 มีรัศมี สี รุ# ง เพชรนั้ น ย9 อม
บันดาลให#เกิดทรัพย)สิน ธัญญาหาร และบุตร
51. พระราชาผู#สวมเพชรที่มีคุณลักษณะตามที่ได#กล9าวมาแล#ว คือ เพชรงามและส9องแสงแพรวพราย
ดุจสายฟGา จะทรงเปนผู#มีความกล#าหาญ มีชัยชนะเหนือศัตรู และมีพระเดชานุภาพครอบครองแผ9นดิน
ทั่วทุกสารทิศได#
ตอนที่ 3 ไขมุก
52. ไข9มุกทั้งปวงที่มีชื่อเสียงในโลกเกิดจากพญาช#าง เมฆ หมูป>า หอยสังข) ปลา งู ต#นไผ9 และหอยมุก
และในบรรดาสิ่งที่ให#กําเนิดไข9มุกทั้งหลายเหล9านั้น หอยมุกให#กําเนิดไข9มุกจํานวนมากทีเดียว
53. และเนื่องจากมาตรฐานราคาไข9มุกที่เกิดจากหอยมุกเพียงอย9างเดียวใช#กับไข9มุกชนิดอื่นไม9ได#เลย
ผู#เชี่ยวชาญเรื่องอัญมณีย9อมกล9า วว9า ไข9มุกที่เ กิด จากหอยมุกเท9า นั้น ที่เ จาะรูได# ส9ว นไข9มุกที่เ กิด
จากกําเนิดอื่น ๆ เจาะรูไม9ได#
54. ไข9 มุ ก ส9 ว นมากที่ เ กิ ด จากต# น ไผ9 พญาช# า ง ปลา หอยสั ง ข) และหมู ป> า จะไม9 มี แ สงรั ศ มี ว าว
แม#กระนั้นก็ยังได#รับการยกย9องว9าเปนสิริมงคล
55. ผู#รู#เรื่องการวินิจฉัยอัญมณีประกาศว9า ไข9มุกทั้งหลายในโลกมีกําเนิดแปดประการ ในบรรดา
ไข9มุกที่มีกําเนิดทั้งแปดประการนี้ ไข9มุกที่เกิดจากหอยสังข)ทรงคุณค9าสูงสุด ส9วนไข9มุกที่เกิดจากขมับช#าง
มีค9าต่ําสุด
56. ไข9มุกที่เกิดจากหอยสังข)มีขนาดประมาณเท9าผลพุทราขนาดใหญ9 มีสีเสมอกับผิวเปลือกหอยสังข)
ส9วนกลางด#านใน ส9วนไข9มุกที่เกิดขึ้นในขมับช#างย9อมมีสีทองแดงอมเหลืองและไม9วาววาม
57. กําเนิดของไข9มุกทั้งหลายอันผู#รู#กําหนดไว#มีดังนี้ ไข9มุกที่เกิดจากสังข)ในวงศ)ของหอยสังข)บริสุทธิ์
นับว9าดี ที่สุด เพราะเคยสัมผัสกับโอษฐ)ของพระวิษณุ และแม# ไข9มุกที่ เกิดจากช#างในวงศ)บ ริสุทธิ์ ก็
เช9นเดียวกัน
58. ในบรรดาไข9มุกทั้งหลาย ไข9มุกที่เกิดในปากของปลาย9อมมีสีเหมือนหลังของกระโดงปลาเค#า
รูปกลมเกลี้ยง น้ําหนักเบา และขนาดไม9เล็กจนเกินไป ปลาเหล9านี้แหวกว9ายอยู9กลางมหาสมุทร

221
59. บุ ค คลผู# ป รารถนาความเจริ ญ รุ9 ง เรื อ งและความเปนสิ ริ ม งคล พึ ง สวมไข9 มุ ก ที่ มี กํ า เนิ ด จาก
หอยสังข)ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและในพิธีบวงสรวงเทพอัคนีและบรรพบุรุษ
60. ไข9มุกชนิดหนึ่งที่กําเนิดจากเขี้ยวหมูป>า มีลักษณะเหมือนปลายเขี้ยวของหมูนั้น ย9อมเกิดขึ้นใน
ตัวพญาหมูผู#ประเสริฐในทุกดินแดนทั่วโลกด#วยวิธีต9าง ๆ
61. ไข9 มุก ที่ มีแ หล9 ง กํ า เนิ ดในปล# อ งไม# ไผ9 ย9 อมงามเด9 น ด# ว ยสี ขาวเสมื อนลู กเห็ บ ต# น ไผ9 ทั้ ง หลาย
เหล9านั้นไม9มีอยู9ในสถานที่ทั่วไป แต9ย9อมงอกขึ้นเฉพาะในอุทยานสวรรค)
62. ไข9มุกทั้งปวงที่เกิดในงูย9อมงามเด9นด#วยสีนิลวาววาม มีลักษณะกลม สะท#อนแสงสว9างดังใบดาบ
ที่ต#องแสงเปนประกายพราวระยับ
63. เพราะว9าผู#ที่ครอบครองอัญมณีทั้งหลายที่มีพลังมากย9อมได#รับทรัพย)สินหรือความสําเร็จยิ่งใหญ9
อัน ยากที่จ ะได#รับ ผู#ทํา แต9สิ่ง ที่เ ปนบุญ กุศ ลก็เ ช9น กัน หากมีไ ข9มุก ที่มีกํา เนิด จากหัว งูย9อ มได#รับ
โภคสมบัติเหล9านั้น
64. พราหมณ)ผู#รู#เ รื่อ งพิธีก รรมอย9า งดี เมื่อ ตรวจสอบอัญ มณีอัน มีค9า ที่สุด ด#ว ยความอุต สาหะ
อย9 า งเต็ มที่ แล# ว ย9 อมกระทํ า การพิ ทัก ษ) รั กษาไข9 มุกจากหั ว งู อ ย9 า งถี่ ถ# ว น โดยประดิ ษฐานไข9 มุกไว#
บนปราสาทในเวลาอันเปนมงคล
65. ในกาลนั้ น ท# อ งฟG า จะปกคลุ ม ด# ว ยหมู9 เ มฆที่ ส9 ง เสี ย งกึ ก ก# อ งเหมื อ นเสี ย งกลองมโหระทึ ก
ใจกลางเมฆมีฟGาแลบส9องแสงแปลบปลาบ เมฆที่ก9อตัวเปนก#อนจะลอยสูงขึ้นและคล#อยต่ําลง
66. ผู# บู ช าไข9 มุ ก ที่ เ กิ ด จากหั ว งู จ ะไม9 ป ระสบภั ย จากงู ภั ย จากอสู ร โรคภั ย ไข# เ จ็ บ และแม# แ ต9
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
67. ไข9 มุกจากเมฆย9อมไม9มาสู9โ ลกเพราะทวยเทพนําไข9มุกนั้ นเหาะไปในอากาศ รั ศมี ของไข9 มุก
แผ9กระจายไปทั่วทุกทิศ มีประภามณฑลประหนึ่งแสงอาทิตย) ยากที่จะมองเห็นได#
68. ในยามค่ําคืนที่มืดสนิท เมื่อบังแสงสว9างที่เกิดจากไฟ พระจันทร) ดาวนักษัตร และดาวเคราะห)ไว#ได#
ทั้งหมดแล#ว ไข9มุกจะส9องแสงสว9างจ#าเสมือนแสงตะวัน
69. ข#าพเจ#าวินิจฉัยได#ว9า แผ9นดินทั้งมวลที่บริบูรณ)ด#วยทองคํา งดงามด#วยอาภรณ)คือมหาสมุทรทั้งสี่
ที่มีน้ําเต็มเปYMยมและแพรวพราวด#วยอัญมณีหลากหลาย ไม9มีค9าเท9าไข9มุกที่เกิดจากเมฆ
70. คนต่ําต#อยแม#ได#รับไข9มุกนี้ในเวลาใดก็ตามย9อมประสบผล คือ ความเจริญรุ9งเรืองอันยิ่งใหญ9
ตราบใดที่ไข9มุกอยู9กับเขา ตราบนั้นเขาจะได#ครอบครองแผ9นดินทั้งมวลที่ปราศจากศัตรู
71. ไข9มุกนั้นไม9ได#ให#ความเจริญรุ9งเรืองแก9พระเจ#าแผ9นดินเพียงผู#เดียวเท9านั้น แต9กําเนิดของไข9มุก
ย9อมก9อเกิดโชคดีแก9ประชาชนทั้งหลายด#วย ไข9มุกจะขับไล9ความชั่วร#ายทั้งมวลไปไกลถึงพันโยชน)
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72. แถวฟLนของพลาสูรตนนั้นที่มีสีขาวสว9างสุกใสอย9างยิ่งเหมือนกลุ9มดาวนักษัตรที่ดารดาษอยู9ใน
ท#องฟGา ได#ตกลงไปแล#วในน้ํามหาสมุทรทั้งหลาย
73. สถานที่อสุ รทนต) คือ เม็ ดไข9มุกสวยงามนั้ นตกลงไป คื อมหาสมุทรส9ว นที่ มีแสงรั ศมีบ ริบู ร ณ)
ประหนึ่งแสงอาทิตย)และแสงจันทร)คืนเพ็ญ ทั้งยังทรงคุณความดีอันยิ่งใหญ9 เปนที่เกิดของอัญมณี
ดีเลิศ
74. ณ ที่นั้น น้ํา ที่โ ปรยปรายลงมาจากเมฆฝนย9อมซึมเข#า ไปอยู9ใ นหอยมุกแล#ว กลายเปนไข9มุก
เม็ดไข9มุกนี้ย9อมสถิตอยู9ในเปลือกหอยมุกด#านใน ส9วนไข9มุกใด ๆ ที่มีกําเนิดในที่อื่นมีอยู9แล#วแต9กาลก9อน
75. แหล9 งกํ า เนิ ด ของไข9 มุกที่ เ กิ ด จากหอยมุ ก มี แปดแหล9 ง ได# แ ก9 เกาะสิ งหล เมื อ งปารเลากิ ก ะ
แคว#นสุราษฏร) แม9น้ําตามรปLณณิ แคว#นปุณฑระ ดินแดนทางภาคเหนือของอินเดีย เมืองวาฏะ และ
ดินแดนแถบเทือกเขาหิมาลัย
76. ไข9มุกที่กําเนิดจากหอยมุกงามไม9ด#อยกว9าไข9มุกอื่น ถึงพร#อมด#วยขนาด รูปทรง และคุณสมบัติ
ทั้งหลายตามมาตรฐาน จะอุบัติขึ้นในดินแดนของชนเผ9าพื้นเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย
บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม9น้ําสินธุ อาณาจักรเปอร)เซีย อาราวฏะ โกนตระ และเกาะสิงหล
77. นอกจากความพิ เ ศษทั้ ง หลายที่ เ กิ ด จากแหล9 ง กํ า เนิ ด ของไข9 มุ กแล# ว ผู# รู# ควรสนใจในรู ป ทรง
และขนาด แต9กฎเกณฑ)ที่แน9นอนเกี่ยวกับคุณสมบัติดีและด#อยของไข9มุกนั้นไม9มี ไข9มุกทุกรูปทรงย9อม
เกิดขึ้นในทุกหนแห9ง
78. คนทั้งหลายมีมุนีเปนต#นพึงทราบว9าน้ําหนัก 1 มาษกะ มีค9าเท9ากับ 5 คุญชะ ในทํานองเดียวกัน
น้ําหนัก 1 ศาณะ มีค9าเท9ากับ 4 มาษกะ
79. มูลค9าของไข9มุกเม็ดหนึ่งที่มีกําเนิดจากหอยมุก ถ#ามีน้ําหนัก 1 ศาณะ จะมีราคา 5,300 รูปกะ
80. ไข9มุกใดมีน้ําหนักน#อยกว9านั้น คือ หนัก 0.5 มาษกะ มูลค9าของไข9มุกนั้นจะหายไป 2 ใน 5 ส9วน
ไข9มุกใดหนัก 3 มาษกะ มูลค9าสูงสุดของไข9มุกนั้นคือ 2,000 รูปกะ
81. ไข9มุกที่มีน้ําหนัก 2.5 มาษกะ จะมีราคา 1,300 รูปกะ ถ#าไข9มุกมีน้ําหนัก 2 มาษกะ จะมีราคา
800 รูปกะ
82. ถ#าไข9มุกมีน้ําหนัก 1.5 มาษกะ จะมีราคา 325 รูปกะ ถ#าไข9มุกมีน้ําหนัก 6 คุญชะ ราคาโดยประมาณ
ที่สูงสุดคือ 200 รูปกะ
83. หากไข9มุกมีน้ําหนัก 1 มาษกะ จะมีราคา 120 รูปกะ หากไข9มุกใด ๆ ก็ตามมีน้ําหนัก 4 คุญชะ
จะมีราคา 60 รูปกะ
84. หากว9าไข9มุกมีน้ําหนัก 3 คุญชะ พึงได#รับราคา 25 รูปกะ หรือ 28 รูปกะ หากว9าไข9มุกมีน้ําหนัก
2 คุญชะ จะมีราคา 10 หรือ 12 รูปกะ
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85. ต9อไปนี้เปนข#อตกลงเรื่องจํานวนรวมของไข9มุกหนึ่งธรณะ*
86. ผู#รู#เรื่องไข9มุกตั้งชื่อไข9มุกจํานวนเม็ดรวมหนึ่งธรณะที่มี 13 เม็ดว9า คุจฉะ ราคาของไข9มุกนี้ที่
เพียบพร#อมด#วยคุณสมบัติที่ดีคือ 150 รูปกะ
87. หากว9 า ไข9 มุ ก หนึ่ ง ธรณะมี จํา นวนเม็ ด รวมไม9 น# อ ยกว9 า 16 เม็ ด จะตั้ ง ชื่ อ ว9 า ทารวิ ก ะ และ
มีราคา 110 รูปกะ แม#เด็กจะเปนผู#ซื้อก็ตาม
88. หากว9าไข9มุกหนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวมไม9น#อยกว9า 20 เม็ด ผู#รู#ตั้งชื่อว9า ศุวกะ ถ#ามีคุณสมบัติที่
ไม9ด#อยจะมีราคา 79 รูปกะ
89. หากว9าไข9มุกหนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวม 30 เม็ดถ#วน จะมีชื่อว9า ศิกตหัสตะ ราคาสูงสุดของ
ไข9มุกนี้คือ 40 รูปกะ
90. ไข9 มุ ก ชื่ อ ศิ ก ตะ หนึ่ ง ธรณะมี จํา นวนเม็ ด รวม 40 เม็ ด จะมี ร าคา 30 รู ป กะ ไข9 มุ ก ชื่ อ
มกรศีรษะ หนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวม 60 เม็ด จะมีราคา 14 รูปกะ
91. ไข9มุกหนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวม 80 เม็ด มีราคา 11 รูปกะ ไข9มุกหนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวม
90 เม็ด มีราคา 9 รูปกะ ไข9มุกทั้งสองอย9างนี้มีชื่อเรียกว9า กูปยะ
92. ไข9มุกที่หนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวม 100 เม็ด มีราคา 7 รูปกะ ไข9มุกที่หนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ด
รวม 150 เม็ด มีราคา 5 รูปกะ ไข9มุกที่หนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวม 152 เม็ด มีราคา 3 รูปกะ
93. ในดินแดนที่อุดมสมบู รณ) คือ ไม9แห#งแล#งและมีฝ นตก ไข9มุกที่นี่ที่มีคุณสมบั ติดีพร# อมถ#า มี
น้ําหนักเพิ่มขึ้นจาก 1 ศาณะ อีก 1 มาษกะ ราคาของไข9มุกนั้นจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เท9า
94. ราคาไข9มุกขนาดปานกลางจะสูงกว9าไข9มุกขนาดเล็กและเล็กมาก แหล9งกําเนิดไม9ใช9สิ่งพิจารณา
แต9จะพิจารณาคุณสมบัติดังต9อไปนี้
95. ตามประเพณีกําหนดไว#ว9า ไข9มุกที่ดีเลิศประกอบด#วยคุณสมบัติหกประการ ได#แก9 สีขาว รูป
กลมเกลี้ยง มีน้ําหนัก ผิวเรียบลื่น วาววาม และบริสุทธิ์สะอาด
96. ราคาไข9มุกสีเหลืองลดลงครึ่งหนึ่ง ราคาไข9มุกที่ไม9กลมลดเหลือ 1 ใน 8 และไข9มุกรูปแบนหรือ
เปนสามเหลี่ยม ราคาจะลดลงเหลือเพียง 1 ใน 6
97. หากว9าไข9มุกที่เจาะรูได#เปนเส#นตรง ทั้งมีน้ําหนัก มีแสงวาววาม และบริสุทธิ์สะอาด ย9อมเปนที่
ยกย9องว9ามีราคาสูง แต9ถ#ามีรอยแตกราคาไข9มุกจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง

*

บทนี้มีข#อความเพียงครึ่งโศลก
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98-99. อนึ่ ง ไข9 มุก เหล9 า ใดมี ค รี่ ง เม็ ด เต็ ม ไปด# ว ยรอยแตกและคราบสกปรก มี สี ขุ9 น คลั่ ก สี เ หมื อ น
ทองเหลือง หรือสะท#อนแสงได#เพียงด#านเดียว ส9วนประกอบทั้งหมดมีสี่ด#านเหมือนหินปูนขาว ไข9มุก
เหล9านั้นย9อมไม9มีค9า
100. อนึ่ ง ไข9 มุ กใดมี ลั ก ษณะคล# า ยตาปลา เต็ ม ไปด# ว ยปุ> ม ปม ราคาไข9 มุ กลั กษณะนี้ โ ดยเฉลี่ ย
นับว9าน#อยมาก
101. อาจารย)ทั้งหลายลงมติกันว9า ไข9มุกที่มีโทษจะมีสีซีดจาง ไม9มันวาว มีคราบสกปรกเปนจุด ๆ
ผิวสากกระด#าง น้ําหนักเบา และมีรอยร#าว
102. ไข9มุกที่ผ9านการพิสูจน)แล#วว9าน้ําหนักดี เงาวาวสะท#อนแสง สีขาว กลมเกลี้ยง เจาะรูขนาดเล็กได#
เสมอกัน ย9อมเปนไข9มุกที่ผู#ขายพึงพอใจ เพราะไข9มุกนั้นย9อมปรากฏชัดว9ามีคุณสมบัติดีเลิศ
103. ไข9มุกทั้งหลายเหล9าใดมีคุณสมบัติครบถ#ว นสมบูร ณ)แบบดังที่กล9า วมานี้ ผู#ครอบครองไข9มุก
ทั้งหลายเหล9านั้นแม#เปนคนไร#ค9า ย9อมรอดพ#นจากโทษทัณฑ)ทั้งปวง
104. หากผู#ซื้อสงสัยว9าไข9มุกใดเปนของเทียม ผู#รู#พึงนําไข9มุกนั้น ไปใส9ในน้ํา มัน ดิบ ร#อนผสมเกลือ
แล#วนําไปแช9น้ําตลอดคืน
105. จากนั้นนําไข9มุกไปขัดถูด#วยเมล็ดข#าว หรือนําไปห9อด#วยผ#าแห#ง ถ#าไข9มุกไม9เปลี่ยนสี พึงรู#ว9า
ไข9มุกนั้นเปนของจริง
106. ไข9มุกที่นําไปแช9ในปรอทจะมีแสงสุกใสเสมอกับแก#วกระจกหรือดวงจันทร)ร#อยดวง สมควรเปน
เครื่องประดับของทวยเทพ
107. ผู#รู#ทั้งหลายควรระมัดระวังชาวสิงหลผู#สันทัดจัดเจนเรื่องไข9มุกซึ่งมักจะทําวิธีนี้ แต9การตรวจสอบ
ในเรื่องนี้ก็เปนเรื่องยาก
ตอนที่ 4 ทับทิม
108. เมื่อพระอาทิตย)รับเอาเลือดซึ่งเปนเชื้อกําเนิดอันสูงส9งของมหาอสูรผู#มีความยิ่งใหญ9สุดประมาณ
ไปแล#ว ก็เร9งรีบโคจรไปบนท#องฟGาที่มีสีครามเหมือนดาบ
109. ในเส#นทางโคจร พระอาทิตย)ได#พบกับเจ#ากรุงลังกาผู#มีชัยชนะเหนืออสูรทั้งหลายตลอดกาลใน
สนามรบและมีใจหยิ่งทะนงในพละกําลัง และแล#วพระอาทิตย)ก็ถูกเจ#ากรุงลังกาผู#ประหนึ่งราหูสกัดกั้น
อย9างดุเดือด
110. พระอาทิ ต ย) จึ ง ปล9 อ ยเลื อ ดนั้ น ลงในแม9 น้ํา ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง สองฟากฝLM ง ปกคลุ ม ด# ว ยต# น หมาก
มี แอ9 งน้ํา ลึ ก และระลอกน้ํา กระเพื่ อ มราวอาการยั ก ย# า ยสะโพกงามกลมกลึ ง เหมื อ นวงเดื อ นของ
หญิงชาวสิงหล
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111. ตั้ งแต9 นั้ น เปนต# น มา แม9 น้ํา นั้ น ซึ่ งบริ บู ร ณ) ด# ว ยผลบุ ญ เสมอกั บ แม9 น้ํา คงคาก็ มีชื่ อ เสี ย งโด9 งดั ง
ในนามว9า “ราวณคงคา”
112. และตั้งแต9นั้นมา ในเวลากลางคืนที่มีแสงดาวระยิบระยับ ชายฝLMงทั้งสองฟากของแม9น้ํานั้นก็
เต็มไปด#วยอัญมณี อัญมณีที่ฝLงตัวอยู9ตามริมฝLMงน้ําย9อมส9องแสงเจิดจรัสจากภายใน เสมือนหนึ่งกองไฟ
ที่ลุกไหม#เรืองโรจน)
113. น้ําทั้งมวลในแม9น้ํานั้นผสมผสานกับแสงของอัญมณี จึงเปYMยมด#วยรัศมีเปนประกายจากภายใน
เสมือนหนึ่งแสงสะท#อนจากลูกศรทองคําร#อยดอก
114. อนึ่ง ทับทิมที่มีรูปทรงงามเด9นและมีรัศมีเ กิด จากแร9กํา มะถัน โลหะปรอท และแก#ว ผลึก
มีค9าสูงยิ่งยวด ย9อมเกิดขึ้นบนฝLMงและในน้ําของแม9น้ํานั้น
115. ทับทิมทั้งหลายที่ปรากฏอยู9บ นฝLMงและในน้ํ าของแม9 น้ํามี หลากสีส วยงามเทียบได#กับดอกเซ9 ง
เมล็ดมะกล่ําตาหนู แมลงอินทรโคปะ ดอกชบา และเลือดกระต9าย และมีสีเหมือนเมล็ดทับทิมซึ่ง
มีรัศมีสว9าง นอกจากนั้น ก็ยังมีทับทิมที่สีเจิดจ#าเหมือนดอกทองกวาว
116. นอกจากนี้ยังมีทับทิมที่สีเสมอกับน้ําครั่ง ตะกั่วแดง ดอกบัวแดง และหญ#าฝรั่น สีแดงโดดเด9น
ตรงใจกลางเม็ดย9อมปรากฏเด9นชัดด#วยแสงของเม็ดทับทิมเอง โดยเฉพาะในทับทิมสีแดงเข#ม
117. ทับทิมที่กําเนิดจากแก#วผลึกสมบูรณ)พร#อมด#วยคุณสมบัติ เมื่อได#รับมวลรัศมีของดวงอาทิตย)ที่
กระจายจ#าจากที่ไกลประสานกับรัศมีจากภายในแล#ว จะทอประกายแสงสีแดงออกไปรอบด#าน
118. นอกจากนั้ น ทั บ ทิ ม บ า ง ช นิ ด อ า จ มี สี แ ด ง ผ ส ม สี ค ร า ม สี เ ห มื อ น ด อ ก ห ญ# า ฝ รั่ น
สี เ สมอกั บ พั ส ตราภรณ) สี แ ดงสด และสี แ ดงสดเหมื อ นสี ด อกทองกวาวและดอกงิ้ ว
119. อนึ่ง ทับ ทิมบางชนิด มีรัศมีสุกใสเหมือนตานกจโกระ นกกาเหว9า ตัว ผู# และนกกระเรีย น
แต9ทับทิมบางชนิดย9อมปรากฏสีแจ9มเหมือนกลีบด#านในของบัวสายสีแดงที่บานเต็มที่
120. โดยทั่ว ๆ ไป ทับทิมที่เกิดจากแร9กํามะถันมีสีอย9างดอกบัวแดงเข#มย9อมมีคุณสมบัติ คือ พลัง
ความแข็ง และน้ําหนัก เหมือนทับทิมที่เกิดจากแก#วผลึก
121. แม#จะเปนความจริงที่ว9า ทับทิมที่เกิดจากโลหะปรอทมีสีแดงเหมือนกับทับทิมที่เกิดจากแก#วผลึก
แต9 สี ทับ ทิ มที่ เ กิ ด จากโลหะปรอทย9 อมขุ9 น มั ว ไม9 มีรั ศมี ภ ายใน ทั บ ทิ ม เหล9 า นั้ น แม# จ ะมี พ ลั ง แต9 ก็
ไม9เท9าเทียมกับทับทิมที่เกิดจากแก#วผลึก
122. เฉพาะทับทิ มที่ เกิด จากโลหะปรอทที่ เกิด ขึ้น ริมฝLM งแม9น้ํา ราวณคงคาเท9 านั้ นจึงจะมีสีแดงเข# ม
เหมือนดอกบัวแดง และมีรัศมีอย9างทับทิมที่เกิดจากแก#วผลึก
123. นอกจากนั้น ทับทิมบางชนิดที่เกิดในแคว#นอานธรประเทศแม#จะมีสีแดงเหมือนทับทิมทั่วไป
แต9มีราคาเพียงหนึ่งส9วนจากราคาของทับทิมทั้งหลาย
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124. ในทํานองเดียวกัน เปนที่รู#กันว9าทับทิมทั้งหลายแม#มีสีเหมือนทับทิมที่เกิดจากแก#วผลึก หากเกิด
ในแคว#นตุมพระ ทับทิมเหล9านั้นย9อมมีราคาน#อย
125. สีโดดเด9น น้ําหนัก ความมันวาว ความเรียบ ความโปร9งใส ความมีรัศมี และขนาดใหญ9
เหล9านี้เปนคุณสมบัติของอัญมณีทั้งหลาย
126. อั ญ มณี ทั้ ง หลายเหล9 า ใดแข็ ง กระด# า ง มี รู มี ค ราบสกปรก รั ศ มี ห ม9 น มั ว ผิ ว หยาบ สี ซี ด
อั ญ มณี ทั้ง หลายเหล9 า นั้ น ย9 อ มไม9 ได# รั บ ความนิ ย ม กล9 า วโดยสรุ ป ก็ คือ อั ญ มณี ทั้ งหลายมี คุณสมบั ติ
มากน#อยตามแหล9งกําเนิด
127. ใครก็ ต ามสวมอั ญ มณี ที่ตํา หนิ ถูก ขจั ด ไปแล# ว ด# ว ยวิ ธี ต9 า ง ๆ โดยไม9 รู# ผู# นั้ น ย9 อ มประสบ
เคราะห)กรรมต9าง ๆ เช9น ถูกจองจํา ตกทุกข)ได#ยาก เจ็บป>วย สูญเสียญาติพี่น#องและทรัพย)สมบัติ เปนต#น
128. แน9นอนว9า ทับทิมที่เกิด ณ สถานที่ต9างกัน ถ#านํามาทําให#เหมือนทับทิมชาติกําเนิดดีทั้งหลาย
ย9อมงามมากขึ้น ผู#รู#พึงสังเกตทับทิมเหล9านั้นด#วยความระมัดระวัง
129. ทับทิมที่แปลงลักษณะให#คล#ายกับทับทิมที่มีชาติกําเนิดดี ได#แก9 ทับทิมจากเมืองกลศะ แคว#น
ตุมพระ เกาะสิงหล แคว#นมุกตมาลียะ และแคว#นศรีปูรณกะ
130. ทับทิมที่มาจากเมืองกลศะมีส9วนผสมของผงแกลบ ทับทิมที่แคว#นตุมพระมีสีแดงอ9อน ทับทิมที่
เกิดในเกาะลังกามีสีดํา ทับทิมที่เรียกว9า “มุกตะ” สีเหมือนท#องฟGา
131. ทับทิมที่แคว#นศรีปูรณกะไม9มีรัศมี ความแตกต9างนี้เปนเครื่องหมายว9าแหล9งกําเนิดของทับทิม
แตกต9างกัน ความมันวาว ความอ9อนนุ9ม และความมีน้ําหนักเบา เปนคุณลักษณะสากลที่บ9งบอกว9า
แหล9งกําเนิดของทับทิมแตกต9างกัน
132. ทับทิมคุณภาพต่ํา คือ ทั บทิมที่มีสีดําหรื อใจกลางดวงประหนึ่งว9าเต็มไปด#วยผงแกลบ และ
ทับทิมที่ต#องชโลมน้ํามันจึงจะมีแสงเลื่อมวาวออกมา หรือเมื่อเช็ดถูแล#วรัศมีหายไป
133. หรือทับทิมที่ถูกกดยอดด#วยนิ้วสองนิ้วแล#วจะมีสีดําตรงด#านข#างตามรอยนิ้วนั้น และทับทิมที่
นําไปแช9น้ําร#อนแล#วจะมีสีดําที่ด#านข#างเช9นเดียวกัน
134. หรือทับทิมที่ไม9มีน้ําหนักเท9ากับทับทิมที่มีขนาดเดียวกันและมีแหล9งกําเนิดเดียวกัน*
135. แม#พบความโดดเด9นของทับทิมจากเหมืองเหล9านั้นแล#ว ผู#รู#พึงสังเกตคุณสมบัติตามแหล9งกําเนิด
อย9างแท#จริง ทับทิมควรจะบริสุทธิ์ด#วยคุณสมบัติต9าง ๆ ที่เปนสัญลักษณ) เช9น สี ตามที่กําหนดมานี้
อย9างถูกต#อง
136. เมื่อยังสงสัยอยู9 พึงนําทับทิมมาถูที่หินลับมีด หรือเอามาสีกับทับทิมชนิดเดียวกันที่บริสุทธิ์
*

คําประพันธ)นี้มีข#อความเพียงครึ่งบท
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137. ในบรรดาอัญมณีทั้งหลาย เพชร และทับทิมที่เกิดจากโลหะปรอทเท9านั้นที่สามารถทําให#ทับทิม
และไพลินเปนรอยขีดข9วนได#
138. อัญมณีแท#ทุกชนิดที่ต9างแหล9งกําเนิดไม9เคยมีรัศมีเสมอกันเลย อย9างไรก็ดี ผู#รู#ได#บัญญัติเรื่อง
การระบุประเภทและชนิดของแหล9งกําเนิด ที่มีสาเหตุทําให#เกิดความแตกต9างในอัญมณีเหล9านั้นไว#แล#ว
139. อนึ่ ง อั ญ มณี แ ท# ถ# า ไม9 มี คุ ณ สมบั ติ แต9 ฝL ง ร9 ว มกั บ อั ญ มณี ที่ เ พี ย บพร# อ มด# ว ยคุ ณ สมบั ติ ก็
ไม9ควรสวม ผู#รู#ไม9ควรสวมอัญมณีต9างชนิดกันเลย แม#จะฝLงอยู9กับแก#วเกาสตุภะก็ตาม
140. เมื่อมาพบกัน จัณฑาลแม#เพียงคนเดียวย9อมทําร#ายทวิชาติทั้งหลายได#อย9างง9ายดายฉันใด อัญมณี
ต9างชนิดกันก็ย9อมสามารถทําลายบรรดาอัญมณีที่เพียบพร#อมด#วยคุณสมบัติมากมายได#ฉันนั้น
141. โทษใด ๆ ก็ตามแม#เพียงหนึ่งที่ซ9อนอยู9ย9อมทําลายคุณสมบัติที่ดีแม#ร#อยประการได# เพราะไม9มี
คุณความดีอื่นใดที่จะขจัดโทษนั้นได# เช9นเดียวกับน้ําเหล#าแม#เพียงหยดเดียวย9อมทําให#ประสิทธิภาพ
ของผลผลิตจากน้ํานมโคห#าชนิดที่เต็มเปYMยมอยู9ในหม#อร#อยใบเสียรสได#ทั้งหมด
142. ความวิบัติย9อมไม9เ กิด ขึ้น กับ ผู#ครอบครองทับ ทิมที่มีคุณ สมบัติดีเ ลิศ ได#เ ลย แม#เ ขาจะสร#า ง
ที่พักอยู9ในระหว9างศัตรู และประพฤติตนนอกลู9นอกทางเพราะความประมาทก็ตาม
143. คนเคร9งศาสนาผู#ใดหากได#สวมทับทิมสีแดงงามซึ่งโชติช9วงด#วยลักษณะที่ดีทั้งปวง โรคภัยไข#เจ็บ
อีกทั้งพลังแห9งความชั่วร#ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติย9อมไม9เข#ามากล้ํากรายร9างของผู#นั้น
144. เพชรที่เจียระไนอย9างดีให#มีน้ําหนักเสมอกันทุกด#าน ถ#าคํานวณน้ําหนักได# 1 ตัณฑุละ จะมีราคา
เท9ากับทับทิมที่มีคุณสมบัติดีเลิศน้ําหนัก 1 มาษกะ
145. แน9นอนว9า อัญมณีที่งามพร#อมด#วยสีและรัศมีย9อมได#รับการสรรเสริญ อัญมณีที่คุณสมบัติทั้งสองนี้
ด#อยแม#เพียงเล็กน#อย ราคาจะตกลงมาก
ตอนที่ 5 มรกต
146. เมื่อพญานาควาสุกิเอาน้ําดีของพละผู#เปนจอมอสูรไปแล#ว ก็เลื้อยรุดไปในท#องฟGาประหนึ่งว9า
จะทําให#ฟGาแยกออกเปนสองฟาก
147. ในกาลนั้น แสงอัญมณีบนศีรษะพญานาควาสุกิซึ่งพร9างพราวอยู9บนฟGาก็สะท#อนลงในมหาสมุทร
ดูเหมือนสะพานแยกมหึมาสีเงินวาววาม
148. จากนั้น ครุฑผู#คล#ายจะมุ9งทําลายสวรรค)และโลกจึงเข#าปะทะโจมตี ใช#ปYกทําร#ายพญานาควาสุกิ
กลางท#องฟGา
149. ทั น ใดนั้ น พญานาคก็ ป ล9 อ ยน้ํา ดี ล งไปบนพื้ น ที่ เ ชิ ง เขาใหญ9 ที่ อ บอวลด# ว ยกลิ่ น หอมของ
ดงดอกซ9อนกลิ่น และมีต#นกํายานซึง่ มีน้ํามันหอมตามธรรมชาติด#วย
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150. เชื่อกันว9า น้ําดีนั้นได#หยดร9วงลงเฉียดผ9านดินแดนของพวกชนพื้นเมืองไปตกลงที่ใกล#ภูเขานั้นซึ่ง
อยู9ริมฝLMงมหาสมุทร สถานที่นั้นได#กลายเปนเหมืองมรกต
151. ฝ>ายครุฑอ#าจะงอยปากรับน้ําดีส9วนหนึ่งที่หยดลง ณ ที่นั้นไว#ได# และเผลอปล9อยน้ําดีไหลออกมา
ทางจมูกสองข#างลงสู9ภูเขาโดยตรง
152. มรกตที่เ กิด ณ สถานที่นั้น มีสีเ ขีย วอย9า งปลายปYกนกยูง สีเ ขีย วอย9า งขนอ9อ นที่คอนกแก#ว
สีเขียวอย9างหญ#าสดและจอกแหน สีคล้ําอย9างเหล็กดํา สีเขียวเหลืองอย9างดอกจามจุรีสีทอง และไฟที่
หลังหิ่งห#อย
153. พญานาคปล9อยน้ําดีของจอมอสูรลงสู9สถานที่ใด สถานที่นั้นย9อมหาได#ยากยิ่งและประกอบด#วย
สิริมงคลทั้งมวล
154. ทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้น ณ แหล9งกําเนิดของมรกตนั้นย9อมรับรองได#ว9า ใช#บําบัดแก#พิษร#ายได#ทุกอย9าง
155. พิษที่เกิดจากเขี้ยวของงูใหญ9ซึ่งมนตร)และสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวงไม9สามารถจะเยียวยาได# มีแต9
มรกตที่จะบําบัดพิษนั้นให#หมดสิ้นไป
156. อนึ่ง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเหมืองมรกตนั้นปราศจากโทษทั้งปวง ทั้งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบรรดา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
157. มรกตที่ สี เ ขี ย วเข# ม และรั ศ มี เ รื อ งสว9 า งไปทั่ ว ทุ ก ทิ ศ สั ง เกตได# ว9 า ภายในเสมื อ นหนึ่ ง เต็มไป
ด#วยผงทอง
158. มรกตดีประกอบด#วยคุณสมบัติคือ รูปทรงดี สีสม่ําเสมอ น้ําหนักมาก และรัศมีส9องไปรอบทิศ
เมื่อต#องลําแสงพระอาทิตย)
159. มรกตที่ มี แ สงเลื่ อ มพรายกลอกกลิ้ ง อยู9 ภ ายในทํา ให# สี เ ขี ย วปรากฏคล# า ยทุ9 ง หญ# า เขี ย วขจี
ที่เรืองระยับดุจสายฟGา
160. และมรกตใดมองแล#วใจเกิดความปYติยิน ดีสุด ประมาณ ผู#รู#เ รื่องอัญ มณีย9อมคิด ว9า มรกตนั้น
มีคุณค9ายิ่ง
161. มรกตบางเม็ด ไม9มีรัศ มีแ จ9ม จรัส เพราะว9า มีสีเ ข#ม เกิน ไป แต9เ นื้อ ใสบริสุท ธิ์ หนา มัน วาว
และมีแสงเรืองสว9างนวลตา
162. มรกตที่มีสีเข#มจัดและรัศมีเรืองจรัสย9อมได#ชื่อว9ามีคุณสมบัติดีเลิศเช9นเดียวกับมรกตที่กล9าวมา
ก9อนหน#านี้
163. มรกตที่สีไม9สม่ําเสมอ เนื้อแข็งกระด#าง มีมลทิน มีรอยร#าวเพราะกระทบหินและกรวด ทั้งยัง
แปดเปPQอนด#วยน้ํามันดิน นับว9าเปนมรกตที่ไม9มีคุณค9า
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164. อัญมณีอื่น ๆ ถ#าประกอบเข#า เรือนรวมกัน โดยไม9มีมรกตร9ว มด#ว ย คนทั้งหลายผู#ป รารถนา
ความเจริญรุ9งเรืองไม9ควรสวมและซื้อเลย
165. แก#วภัลลาตะและแก#วปุตริกามีสีคล#ายมรกต แต9ยังเห็นได#ชัดว9าต9างจากมรกตแท#
166. แก#วปุตริกาเมื่อนํามาถูกับผ#าลินินจะหมดรัศมี ส9วนที่ตรวจสอบได#ว9าเปนแก#วกระจกนั้นก็เพราะ
พิจารณาได#จากความไม9มีน้ําหนัก
167. แก#วภัลลาตกะบางชนิดอาจทําเทียมมรกตได#ด#วยคุณสมบัติพิเศษหลายประการรวมกัน แต9สีใน
ดวงแก#วภัลลาตกะนั้นย9อมเปลี่ยนแปรได#
168. อัญมณีบางชนิดในประเภทเดียวกัน คือ เพชรและไข9มุกที่ไม9ได#นํามาเข#าเรือน รัศมีจะพุ9งขึ้น
ด#านบน
169. อัญมณีหากส9องดูตามแนวตั้งก็พอจะเห็นรัศมีได#บ#าง แต9หากมองตามด#านข#างจะไม9เห็นรัศมี
170-172. มรกตที่ปราศจากโทษทั้งปวงประกอบด#วยคุณสมบัติดีเลิศที่นําไปประกอบเรือนทองคํา
แล#ว ผู#ที่ควรสวม ได#แก9
1) คนที่กําลังถวายโคและทองคําในขณะสาธยายมนตร) ในยามบูชาเทพเจ#า และระหว9าง
สวดมนตร)ภาวนา
2) คนที่ร9ายเวทมนตร)คาถาในขณะประกอบพิธีสวดรักษามนตร)
3) คนที่เจ็บไข#ได#ป>วยด#วยโรคที่เกิดจากยาพิษและเชื้อโรคต9าง ๆ ในขณะต#อนรับเทพเจ#า
และบรรพบุรุษ และในขณะบูชาคุรุ
4) ผู#รู#ที่กําลังต9อสู#ในสนามรบ
173. มรกตที่ประกอบด#วยคุณสมบัติดีเลิศพึงมีราคาสูงกว9าทับทิมที่มีน้ําหนักเท9ากัน
174. ในทางกลับกัน มูลค9าของมรกตที่มีตําหนิย9อมน#อยกว9าทับทิมที่มีตําหนิ
ตอนที่ 6 เศษะ
175. ในแหล9งกําเนิดมรกต น้ําดีและเสมหะของอสูรกลายเปนอัญมณีไม9มีสี ชื่อว9า “เศษะ”
176. โบราณาจารย)กล9าวไว#ว9า เศษะเหล9านั้นมีสรรพคุณในการขับน้ําดี ละลายเสมหะ และช9วยให#
เจริญอาหาร ในเวลากลางวันจะมีสีขาว ส9วนในเวลากลางคืนจะมีสีเขียว
177. เพราะเหตุนั้น อัญมณีเศษะจึงได#ชื่อว9า “หริหระ” ถือว9าเปนอัญมณีที่ให#ความสําเร็จในทุกสรรพสิ่ง
เปนอัญมณีที่ปกปGองให#รอดพ#นจากภัยทั้งหลายที่เกิดจากน้ํา ไฟ ศัสตราวุธ และโรคภัยไข#เจ็บทั้งหลาย
ในกาลทุกเมื่อ
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178. อนึ่ง เศษะที่เสียหายเพราะมีตําหนิอย9างมรกตไม9ควรนํามาสวม ถือกันว9าถ#านํามาสวมจะทําให#
สูญเสียสิ่งมีค9าทั้งหลายมีทรัพย)สมบัติเปนต#น
ตอนที่ 7 ไพลิน
179. ดวงตาสี ดํา สนิ ท ทั้ ง คู9 ข องพลาสู ร ที่ มี รั ศ มี ค ล# า ยดอกบั ว บาน ตกลงไปแล# ว ในสถานที่
ซึ่ ง ช9อดอกลวลีแรกแย#มบานกําลังสั่นไหวเพราะปลายนิ้วมือของหญิงชาวสิงหล
180. แผ9นดินนั้นซึ่งแผ9ขยายล#อมรอบมหาสมุทรเปนวงกว#าง เปนที่สะสมของอัญมณีไพลินจํานวนมาก
ตามแนวดงการะเกดที่เติบโตหนาแน9น เนื่องจากเหตุนี้ แผ9นดินนั้นจึงทรงพลังและมีความสําคัญ
181. เนื่องจากเหตุนี้ ไพลิน ทั้งหลายที่เ กิด ณ ที่นั้น มีสีผิว เสมอกับ กลีบ ดอกบัว สีน้ํา เงิน แมลงภู9
รัศมีของพระกฤษณะ ศอพระศิวะ ดอกถั่ว และดอกอัญชันสีน้ําเงินอมม9วง
182. ไพลิ น บางชนิ ด มี สี เ หมื อ นสี น้ํา ในมหาสมุ ท รยามสงบ บางชนิ ด สี เ หมื อ นคอนกยู ง
บางชนิ ด สีคล#ายฟองน้ําคราม บางชนิดสีเหมือนคอนกกาเหว9าในฤดูผสมพันธุ)
183. ไพลินทั้งหลายที่เกิดขึ้นและแพร9กระจายอยู9ในแหล9งกําเนิดนี้มีสีงามระยับแพรวพรายและมี
คุณสมบัติดีเลิศ
184. ไพลินที่ไม9ดีจะมีตําหนิคือแปดเปPQอนด#วยดิน ก#อนกรวด ก#อนหิน หินปูนขาว มีรูและรอยร#าว อีกทั้ง
ด9างพร#อยเพราะมีเงาสะท#อนของสีเมฆหมอกแทรกอยู9
185. นักปราชญ)ทั้งหลายผู#รู#จริงในศาสตร)ที่ตนได#ศึกษามาไม9รับรองไพลินจํานวนมากที่เกิดขึ้นที่สิงหล
186. คุณความดีทั้งหลายเหล9าใดที่ปรากฏแก9ผู#สวมทับทิม คนทั้งหลายที่สวมไพลิน ย9อมได#รับ ซึ่ง
คุณความดีทั้งหลายเหล9านั้นเช9นกัน
187. ไพลินมีแหล9งกําเนิดสามประการเช9นเดียวกับทับทิม
188. การตรวจสอบและการวิเคราะห)ไพลินใช#วิธีการเดียวกับทับทิม
189. เมื่อนําไพลินและทับทิมไปเผาไฟ ไพลินสามารถทนไฟได#มากกว9าทับทิม
190. อย9างไรก็ตาม ไม9ควรนําอัญมณีชนิดใด ๆ ไปเผาไฟเลย แม#ปรารถนาที่จะทดสอบให#มีคุณสมบัติ
เพิ่มขึ้น
191. เนื่องจากไม9มีความรู#เรื่องระดับของไฟ อัญมณีที่เสียหาย เกิดตําหนิเนื่องจากการนําไปเผาไฟ
นั้น ย9อมนําโชคร#ายมาสู9ผู#ทํา ผู#ซื้อ และผู#สวม
192. อัญมณีชนิดต9าง ๆ ได#แก9 แก#วกระจก แก#วอุตปละ แก#วกรวีระ แก#วผลึก และแก#วไพฑูรย) เปนต#น
ผู#เชี่ยวชาญกล9าวว9าเปนอัญมณีที่ทําเลียนแบบไพลิน
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193. อัญมณีห#าชนิดนี้ปรากฏให#เห็นอยู9เสมอว9า มีความหนักและความแข็งเรียงตามลําดับจากน#อย
ไปหามาก โดยเริ่มต#นจากแก#วกระจกไปตามลําดับ
194. หากไพลินบางชนิดมีสีทองแดง ก็พึงเข#าใจว9าเปนแก#วกรวีระและแก#วอุตปละที่มีสีทองแดงเช9นกัน
195. หากว9ามีแสงรุ#งพราวอยู9ในใจกลางของไพลินเม็ดใด
และหาได#ยากในโลก

ผู#รู#ทั้งหลายกล9าวว9าไพลินเม็ดนั้นมีค9าสูงยิ่ง

196. ถ#าต#องการให#ไพลินมีสีเข#มขึ้น ให#เอาไพลินไปแช9ในน้ํานมร#อยครั้ง ไพลินนั้นก็จะมีสีน้ําเงินเข#ม
สม่ําเสมอทุกส9วน มีชื่อเรียกว9า “มหานิล”
197. ทับทิมที่มีคุณสมบัติดีเลิศน้ําหนัก 1 มาษะ จะมีราคาเท9ากับไพลินที่มีคุณสมบัติดีเลิศน้ําหนัก
1 สุวรรณะ
ตอนที่ 8 ไพฑูรย,
198. อั ญ มณี ไ พฑู ร ย) ไ ด# ถื อ กํา เนิ ด ขึ้ น จากเสี ย งกั ม ปนาทของจอมอสู ร ผู # เ ปนโอรสของนางทิ ติ
เปนเมล็ ด อั ญ มณี ที่มีแสงแวววาวน9 า อภิ ร มย) และมี ห ลากสี
199. ไม9ไกลมากนักจากภูเขาวิทูรที่มีไหล9เขาสูง เหมืองของอัญมณีไพฑูรย)เกิดขึ้นแล#ว ณ ชายแดนของ
แคว#นโกงกะและวาลิกะ
200. อัญมณีไพฑูรย)เกิดขึ้นคล#ายกลุ9มประกายไฟที่ก9อรูป ขึ้น จากเสีย งคํา รามของอสูร พละนั่น เอง
มีหลากสีงามน9ารักคล#ายสีเมฆในฤดูฝน
201. เนื่ อ งจากเกิ ด ขึ้ น ด# ว ยเหตุ คื อ เสี ย งของอสู ร นั้ น เหมื อ งไพฑู ร ย) จึ ง มี คุ ณ สมบั ติ ดี เ ลิ ศ ได#รับ
ยกย9องว9าเหนือกว9าอัญมณีอื่น ๆ โดยมาก เปนประหนึ่งอาภรณ)ของสามโลก
202. ไพฑูรย)มีสีงดงามครบทุกสีของอัญมณีทั้งหลายในโลก เช9น ทับทิม เปนต#น
203. ในบรรดาสีทั้งหลาย สีที่สวยที่สุดของไพฑูรย) คือ สีน้ําเงินอย9างขนคอนกยูง หรือสีเขียวใบไผ9
หรือสีที่งามระยับเหมือนปลายปYกนกตะขาบทุ9ง ไพฑูรย)สีอื่น ๆ มีคุณค9าน#อย
204. อัญมณีไพฑูรย)ที่มีคุณสมบัติดีเลิศย9อมทําให#ผู#ครอบครองมั่งคั่งและปราศจากโรคภัยไข#เจ็บ ส9วน
ไพฑูร ย)ที่ม ีตํ า หนิจ ะทํ า ให#ผู #ค รอบครองประสบภัย พิบัต ิ ดัง นั ้น เราควรตรวจดูไ พฑูร ย)อ ย9า ง
รอบคอบ
205. แก#วคิริกาจะ แก#วไศศุปาละ แก#วกระจก และแก#วผลึก ไม9ใช9อัญมณีชนิดเดียวกับแก#วไพฑูรย) แต9
ทําเทียมให#เหมือนด#วยการย#อมสีควัน และเจียระไนให#สะท#อนแสงได#
206. แก#วกระจกพิสูจน)ได#ด#วยการใช#ครั่ง แก#วไศศุปาละพิสูจน)ได#ด#วยน้ําหนักเบา แก#วคิริกาจะด#วย
ความทึบแสง และแก#วเจียระไนด#วยสีที่โชติช9วง
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207. อัญมณีที่มีสีงดงามแต9ปราศจากรัศมีพราวพรายย9อมไม9มีราคาสูง แต9ไม9ปราศจากพลัง
208. ไพลินที่มีคุณสมบัติดีเลิศน้ําหนัก 1 สุวรรณะ ราคาเท9ากับไพฑูรย)ซึ่งมีน้ําหนัก 2 ปละ
209. ความแตกต9 างนี้แม# คนโง9ก็ส ามารถสังเกตเห็น ได# แต9 สํา หรับ ผู#รู# นั้ นควรตรวจสอบให# ดี เสมอ
ลัก ษณะพิเ ศษของอัญ มณีต9า งชนิด กัน โดยทั่ว ๆ ไปมีดัง นี้คือ ความมัน วาว ความอ9อ นนุ9ม และ
ความเบา
210. อัญมณีทั้งหลายที่ถูกนําไปใช#และจัดทําด#วยวิธีการตามความเข#าใจของผู#รู#ความแตกต9างของ
คุณสมบัติ ทั้งที่เปนผู#เชี่ยวชาญและไม9เชี่ยวชาญนั้น ย9อมเกิดคุณและโทษแล#วแต9กรณี
211. อัญมณีทั้งหลายที่ช9างทองผู#เชี่ยวชาญจัดการอย9างรอบคอบ เมื่อผ9านการพิสูจน)จากหินลับมีด
ทุกชนิดแล#วตามลําดับ หากไม9มีโทษจริง ๆ จะมีราคาสูงขึ้นถึงหกเท9า
212. ต9อไปนี้เปนราคาของอัญมณีดีเลิศทั้งหลายอันเกิดจากเหมืองที่อยู9ใกล#ชายฝLMงของมหาสมุทร
อัญมณีที่มีราคาเช9นนี้ไม9ได#มีอยู9ทั่วไปในโลก
213. พระมนูตรัสว9า น้ําหนัก 1 สุวรรณะเท9ากับน้ําหนัก 16 มาษกะ หรือ 7 สัมชญา
214. น้ําหนัก 1 ปละ เท9ากับน้ําหนัก
น้ําหนัก 1 สุวรรณะ เท9ากับน้ําหนัก
น้ําหนัก 1 สาณะ เท9ากับน้ําหนัก
น้ําหนัก 1 มาษกะ เท9ากับน้ําหนัก

4
4
4
5

สุวรรณะ
สาณะ
มาษกะ
กฤษณละ

215. น้ําหนัก 1 ปละ เท9ากับน้ําหนัก 10 ธรณะ
กฎของสาณะอันเปนข#อกําหนดราคาอัญมณีทั้งหลายประกาศไว#แล#วดังนี้
ตอนที่ 9 บุษราคัม
216. ผิวหนังทั้งหมดของอสูรพละได#ตกลงบนภูเขาหิมาลัยแล#วกลายเปนอัญมณีที่มีคุณสมบัติดีเลิศ ชื่อว9า
บุษราคัม
217. เหล9าผู#รู#กําหนดว9า พลอยสีเหลืองอ9อนคือบุษราคัม ส9วนพลอยสีเหลืองอมแดงคือเพทาย
218. พลอยใสสี แดงและเหลือง คื อ กาษายกะ พลอยสีน้ํ าเงิน เข# มคื อไพลิน พลอยสีแดงเข# มคื อ
ทับทิม
219. ส9วนพลอยสีฟGาอ9อนละมุน คือ โสมลกะ ประเภทของความแตกต9างนี้ผู#รู#เรื่องอัญมณีได#กล9าวไว#แล#ว
220. ผู# ร อบรู# เ รื่ อ งรั ต นศาสตร) ก ล9 า วว9 า บุ ษ ราคั ม มี ค9 า เท9 า กั บ ไพฑู ร ย) และผลที่ จ ะได# รั บ จาก
การสวมบุษราคัมสําหรับผู#หญิงก็คือ จะได#บุตรชาย เช9นเดียวกับการสวมไพฑูรย)
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ตอนที่ 10 กรรเกตนะ
221. เมื่อลมผู#เบิกบานใจฉวยเอาเล็บทั้งหลายของจอมอสูรไว#แล#วก็โปรยปรายไปทั่วโดยเร็ว จากนั้น
เล็บที่ลมพัดกระจายก็กลายเปนพลอยกรรเกตนะซึ่งได#รับการบูชาสูงสุดในแผ9นดิน
222. กรรเกตนะนั้นมีทั้งสีแดงเหมือนเลือด สีทอง และสีน้ําผึ้ง สว9างโชติช9วงเหมือนเปลวไฟเหลืองจ#า
เจือสีทองแดงอ9อน เหมือนแสงรัศมีอันบริสุทธิ์งดงามยิ่งของพระอาทิตย)ไร#เมฆในยามรุ9งอรุณ
223. กรรเกตนะที่มีสีแดงสม่ําเสมอและสีเหลืองวาวระยับ งามบริสุทธิ์ มีน้ําหนัก อีกทั้งปราศจาก
รอยร#าวรานร9อยและบิ่น นับเปนพลอยกรรเกตนะที่บริสุทธิ์อย9างยิ่ง
224. เมื่อวางกรรเกตนะที่ใจกลางแผ9นทองคําแล#วนําไปเผาไฟย9อมปรากฏแสงรัศมี พอเย็นลงแล#วจะ
มีสีสดใสเสมือนแสงสว9างของโลก
225. คุ ณสมบั ติ ของกรรเกตนะ คื อ การเยี ย วยาโรคภั ย ไข# เ จ็ บ การขจั ด ภั ย อั น ตราย อายุ ยื น ยาว
วงศ)ต ระกูล เจริญ รุ9งเรือ ง การให#กํา เนิด บุต รชาย การอํา นวยความสุข รวมทั้งความเจริญ รุ9งเรือ ง
ด#วยโชคลาภและความมั่งคั่ง
226. คนทั้งหลายที่สวมกรรเกตนะบริสุทธิ์จะได#เปนพระเจ#าแผ9นดิน จะได#ปกครองดินแดนของข#าศึก
ผู#ถูกเผาผลาญด#วยไฟ คือ พระเดชานุภาพของพระองค) และต#องทนทุกข)ทรมานสิ้นกาลนาน
227. มนุษย)ทั้งหลายผู#สวมกรรเกตนะสีแดงและสีทองสว9างที่ฝLงอยู9ในเรือนทองคําสีสุกปลั่งจะได#รับ
การบู ช า มี ท รั พ ย) สิ น เงิ น ทองมากมาย มี ญ าติ พี่ น# อ งพร# อ มพรั่ ง ประสบความเจริ ญ รุ9 ง เรื อ งและมี
ความเบิกบานใจอยู9เสมอ
228. อัญมณีทําเทียมบางชนิดมี รูปทรงเหมือนแก#วกรรเกตนะ
สี น้ําเงินเหมือนหินกุละ แต9 เจื อ
สีแดงอ9อน มีมลทิน เนื้อหยาบ และสีด#าน ต9างจากอัญมณีแท#ที่มีรัศมีโชติช9วง
229. หากว9ากรรเกตนะที่ผ9านการทดสอบอย9างดีแล#ว มีความแวววาวเปนประกายคล#ายแสงรัศมีของ
อาทิตย)อุทัย และมีรูป ทรงเหมือนผลพุทรา ผู#รู#เรื่องอัญมณีตกลงกันว9า ราคาของกรรเกตนะนี้จ ะ
ขึ้นอยู9กับน้ําหนัก
230. หากว9ากรรเกตนะนั้นมีสีน้ําเงินเข#ม ปราศจากมลทิน ราคาจะเปนที่น9าปรารถนาเท9ากับทองคํา
กรรเกตนะนั้นจะทําให#วงศ)ตระกูลสูงส9ง มีบุตรชาย พรั่งพร#อมด#วยทรัพย)สมบัติ พืชพรรณธัญญาหาร
ความเจริญรุ9งเรืองและความสุข ทั้งช9วยขจัดสิ่งมีพิษ ความเจ็บป>วย ความเศร#าโศก ให#พ#นไปอย9างรวดเร็ว
ตอนที่ 11 พลอยภีษมะ
231. น้ําอสุจิ ของพลาสูร ผู#เปนศัตรูของทวยเทพได#ตกลงไปในดินแดนตอนเหนื อของภูเขาหิมาลั ย
กลายเปนแหล9งกําเนิดพลอยภีษมะที่ดีเลิศ
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232. พลอยภีษมะสีขาวนวลเหมือนหอยสังข)และบัวขาว มีแสงรัศมีเหมือนพลอยโสมาลกะ และมี
ประกายจรัสเหมือนเพชร
233. ผู#มีจิตบริสุทธิ์หากนําพลอยภีษมะมาเข#าเรือนอาภรณ)นานาชนิดที่ทําด#วยทองคําเปนต#น แล#วใช#
ประดับกายตามอวัยวะต9าง ๆ เช9น ที่คอ ด#วยความศรัทธา ย9อมประสบความเจริญรุ9งเรือง
234. ปวงสัตว)ป>าที่ดุร#ายและน9าสะพรึงกลัว มีเสือดาว หมาป>า ศรภะ ช#าง สิงโต และเสือโคร9ง เปนต#น
จะไม9ทําร#ายเขาผู#นั้นแม#จะอยู9ในที่ใกล#
235-236. ผู#ที่สวมอัญมณีภีษมะจะไม9ประสบภัยอันตรายจากอุกกาบาต อสนีบาต อุบัติเหตุ และพายุ
ฝนฟGาคะนอง เมื่อได#พลอยภีษมะที่ประกอบด#วยคุณสมบัติที่ดีมาประกอบเรือนแหวนอย9างงามแล#ว
บรรพบุรุษย9อมเกิดความสดชื่นและพึงพอใจเปนเวลาหลายปY
237. พลอยภีษมะย9อมบําบัดพิษที่เกิดจากแมงป>องและแผลบวมที่เกิดจากงูกัด ภัยอันตรายที่เกิด
จากน้ํา ไฟ ศัตรู และโจร ที่น9าสะพรึงกลัว ย9อมสลายไป
238. นักปราชญ)พึงหลีกเลี่ยงให#ไกลจากพลอยภีษมะที่เนื้อหยาบกระด#าง สีเหลืองซีด ไม9แวววาว และ
มีตําหนิเปนจุดคล#ายเมฆ
239. ผู#มีความรู#ดีย9อมกําหนดราคาของอัญมณีที่เกิดในถิ่นไกลให#มากกว9าอัญมณีที่เกิดในถิ่นใกล#
240. พลอยภี ษ มะที่ ป ระกอบด# ว ยคุ ณ สมบั ติ ดี เ ลิ ศ ทุ ก ประการ มี แ สงนวลเหมื อ นดอกมะลิ แ ละ
แสงจันทร) จะมีราคาสูงเท9าทองคํา
ตอนที่ 12 โกเมน
241. เมื่องูทั้งหลายบูชาไขมันของอสูรพละที่แวววาวและบริสุทธิ์อย9างยิ่งแล#ว ได#นําอัญมณีไปวางไว#ใน
ที่ต9าง ๆ เช9น ป>า ภูเขา แม9น้ํา และสถานที่อื่น ๆ รวมถึงในเมืองสําคัญ
242. โกเมนที่มีชื่อเสียง ได#รับการยกย9องว9าดีที่สุดเหล9านี้ มีทั้งสีแดงดําอย9างเมล็ดมะกล่ําตาหนู สีดํา
อย9างผงทาตา สีเหลืองน้ําผึ้ง และสีเขียวใยบัว เมื่อนําไปร#อยด#วยเส#นด#ายจะช9วยให#มีความบริสุทธิ์
อย9างยิ่ง สามารถนําไปทําเปนวัตถุมงคลและเครื่องประดับได#หลากหลายรูปทรง
ตอนที่ 13 หินสีเลือด
243. เมื่อเทพอัคนีได#รับน้ําเหลืองในเลือดของอสูรพละตามต#องการแล#ว ก็นําไปโปรยปรายลงใน
แม9น้ํานัมมทา และบางส9วนโปรยปรายลงบนแผ9นดินหลายแห9ง มีที่ประเทศจีนเปนต#น
244. อัญ มณีที่เ กิด ขึ้น จากน้ํา เหลือ งในเลือ ดมีชื่อ ว9า หิน สีเ ลือ ด มีห ลายชนิด สีเ หมือ นหิ่ง ห#อ ย
และปYกนกแก#ว มีขนาดและรูปทรงเท9ากับผลปYลุตามธรรมชาติอย9างเห็นได#ชัด ราคาของหินสีเลือด
เท9ากันหมด
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245. หินสีเลือดที่มีสีแจ9มใสยิ่งกว9าพระจันทร) ตรงใจกลางมีจุดขาวเจิดจ#า บริเวณผิวด#านหน#ามีแสงรัศมี
นับว9ามีคุณค9าเท9ากับไพลิน กล9าวกันว9าหินสีเลือดชนิดนั้นจะส9งผลให#มีอํานาจยิ่งใหญ9และมีข#าทาสบริวาร
พร#อมพรั่ง หินสีเลือดที่มีสีงามยิ่งควรได#รับการยกย9องโดยแท#
ตอนที่ 14 หินเขี้ยวหนุมาน
246. พลเทพได#พยายามโปรยปรายไขมันของทานพพละไปในดินแดนต9าง ๆ ได#แก9 แม9น้ํา กาเวรี
ภูเขาวินธัย ประเทศกรีก จีน และเนปาล
247. ไขมันของอสูรตนนั้นกลับเกิดเปนหินเขี้ยวหนุมานที่เนื้อโปร9งใส สะอาดบริสุทธิ์เหมือนอากาศ
และน้ํามันงา มีสีขาวเจิดจ#าเหมือนใยบัวและหอยสังข) เขี้ยวหนุมานบางชนิดอาจจะมีสีอื่นต9างออกไป
ก็ได#
248. ไม9 มี อั ญ มณี อื่ น ใดทรงคุ ณ ค9 า เที ย บเท9 า หิ น เขี้ ย วหนุ ม านในการกํา จั ด ความชั่ ว ร# า ยทั้ ง หลาย
หิ น เขี้ ย วหนุ ม านบางเม็ ด ถ# า ช9 า งเพชรพลอยเจี ย ระไนอย9 า งดี จ ะมี ร าคาสู ง มาก
ตอนที่ 15 ประพาฬ
249. เมื่อพลเทพฉกไขมันที่ทรงคุณค9าของอสูรตนนั้นไปแล#ว ก็รีบโปรยปรายลงในสถานที่ต9าง ๆ
เช9น แคว#นศกัมพละ แก#วประพาฬที่มีคุณสมบัติดีเลิศได#เกิดขึ้น ณ สถานที่นั้น ๆ
250. แก#วประพาฬที่ได#รับการสรรเสริญมากที่สุดเกิดขึ้นในแคว#นศกะและอัมพะระ มีสีแดงอย9าง
เลื อดกระต9 า ย เมล็ ด มะกล่ํ า ตาหนู และดอกชบา ส9 ว นแก# ว ประพาฬที่ แพร9 กระจายอยู9 ในดิ น แดน
ต9างประเทศ ได#แก9 สัมลาสกะ เทวกะ และโรมกะ มีสีแดงก่ํา
251. แก#ว ประพาฬที่เ กิดในที่อื่น ๆ ไม9ค9อยเปนที่นิย ม ราคาของแก#ว ประพาฬขึ้น อยู9กับ ฝYมือใน
การเจี ย ระไนของช9 า งเพชรพลอย แก# ว ประพาฬสี แ ดงก่ํา ที่ เ จี ย ระไนแล# ว นั้ น จะมี เ นื้ อ ใสบริ สุ ท ธิ์
มันวาว และมีรัศมีสว9างเรืองนวลตา
252. แก# ว ประพาฬสี แ ดงก่ํา ที่ เ จี ย ระไนอย9 า งดี มี เ นื้ อใส แสงนวล และมั น วาว จะก9 อ ให# เ กิ ด
ความมั่ งคั่ งและพืชพรรณธัญญาหารในโลก จะทําให#หญิงทั้งหลายมีความงามทรงเสน9ห) ขจัดโรคร#าย
และภัยจากสิ่งทั้งหลาย มีภัยจากยาพิษเปนต#น

ภาคผนวก ค
ตนฉบับภาษาสันสกฤต รัตนปรีกษาธยายะในครุฑปุราณะ
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Ratnaparīkṣādhyāya in Garuḍa Purāṇa
I
sūta uvāca |
parīkṣāṃ vacmi ratnānāṃ balo nāmāsuro ’bhavat |
indrādyā nirjitās tena vijetuṃ tair na śakyate || 1 ||
varavyājena paśutāṃ yācitaḥ sa surair makhe |
balo dadau svapaśutām atisattvasurair hataḥ || 2 ||
paśuvatsaviśastas taiḥ svavākyāśani yantritaḥ |
balo lokoparāya devānāṃ hitakāmyayā || 3 ||
tasya sattvaviśuddhasya viśuddhena ca karmaṇā |
kāyasyāvayavāḥ sarve ratnabījatvam āyayuḥ || 4 ||
devānām atha yakṣāṇāṃ siddhānāṃ pavanāśinām |
ratnabījaṃ svayaṃ grāhaḥ sumahān abhavat tadā || 5 ||
teṣāṃ tu patatāṃ vegād vimānena vihāyasā |
yad yat papāta ratnānāṃ bījaṃ kvacana kiñcana || 6 ||
mahodadhau sariti vā parvate kānane ’pi vā |
tat tadākaratāṃ yātaṃ sthānam ādheya gauravāt || 7 ||
teṣu rakṣoviṣavyālavyādhighnāny aghahāni ca |
prādurbhavanti ratnāni tathaiva viguṇāni ca || 8 ||
vajraṃ muktāmaṇayaḥ sapadmarāgāḥ samarakatāḥ proktāḥ |
api cendranīlamaṇivaravaidūryāḥ puṣparāgāś ca || 9 ||
karketanaṃ sapulakaṃ rudhirākhyasamanvitaṃ tathā sphaṭikam |
vidrumamaṇiś ca yatnād uddiṣṭaṃ saṃgrahe tajjñaiḥ || 10 ||
ākāravarṇau prathamaṃ guṇadoṣau tatphalaṃ parīkṣā ca |
mūlyaṃ ca ratnakuśalair vijñeyaṃ sarvaśāstrāṇām || 11 ||
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kulagneṣu upajāyante yāni copahate ’hani |
doṣais tāny api yujyante hīyante guṇasampadā || 12 ||
parīkṣāpariśuddhānāṃ ratnānāṃ pṛthivībhujā |
dhāraṇaṃ saṃgraho vāpi kāryaḥ śriyam abhīpsatā || 13 ||
śāstrajñāḥ kuśalāś cāpi ratnabhājaḥ parīkṣakāḥ |
ta eva mūlyamātrāyā vettāraḥ parikīrtitāḥ || 14 ||
mahāprabhāvaṃ vibudhair yasmād vajram udāhṛtam |
vajrapūrvā parīkṣeyaṃ tato ’smābhiḥ prakīrtyate || 15 ||
tasyāsthileśo nipapāta yeṣu bhuvaḥ pradeśeṣu kathañcid eva |
vajrāṇi vajrāyudhanirjigīṣor bhavanti nānākṛtimanti teṣu || 16 ||
haimamātaṅgasaurāṣṭrāḥ pauṇḍrakāliṅgakosalāḥ |
veṇvātaṭāḥ sasauvīrā vajrasyāṣṭa vihārakāḥ || 17 ||
ātāmrā himaśailajāś ca śaśibhā veṇvātaṭīyāḥ smṛtāḥ sauvīre
tvasitābjameghasadṛśās tāmrāś ca saurāṣṭrajāḥ |
kāliṅgāḥ kanakāvadātarucirāḥ pītaprabhāḥ kosale śyāmāḥ
puṇḍrabhavā mataṅgaviṣaye nātyantapītaprabhāḥ || 18 ||
atyarthaṃ laghu varṇataś ca guṇavat pārśveṣu samyak
samaṃrekhābindukalaṅkakākapadakatrāsādibhir varjitam |
loke ’smin paramāṇumātram api yad vajraṃ kvacid dṛśyate
tasmin devasamāśrayo hyavitathas tīkṣṇāgradhāraṃ yadi || 19 ||
vajreṣu varṇayuktyā devānām api vigrahaḥ proktaḥ |
varṇebhyaś ca vibhāgaḥ kāryo varṇāśrayād eva || 20 ||
haritasitapītapiṅgaśyāmās tāmrāḥ svabhāvato rucirāḥ |
harivaruṇaśakrahutavahapitṛpatimarutāṃ svakā varṇāḥ || 21 ||
viprasya śaṅkhakumudasphaṭikāvadātaḥ
syāt kṣattriyasya śaśababhruvilocanābhaḥ |
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vaiśyasya kāntakadalīdalasannikāśaḥ śūdrasya
dhautakaravālasamānadīptiḥ || 22 ||
dvau vajravarṇau pṛthivīpatīnāṃ
sadbhiḥ pradiṣṭau na tu sārvajanyau |
yaḥ syāj javāvidrumabhaṅgaśoṇo
yo vā haridrārasasannikāśaḥ || 23 ||
īśatvāt sarvavarṇānāṃ guṇavat sārvavarṇikam |
kāmato dhārayed rājā na tv anyo ’nyat kathañcana || 24 ||
adharottaravṛttyā hi yādṛk syād varṇasaṅkaraḥ |
tataḥ kaṣṭataro vajravarṇānāṃ saṅkaro mataḥ || 25 ||
na ca varṇavibhāgamātravṛttyā
viduṣā vajraparigraho vidheyaḥ |
guṇavad guṇasampadāṃ vibhūtirviparīto vyasanodayasya hetuḥ || 26 ||
ekam api yasya śṛṅgaṃ vidalitam avalokyate viśīrṇaṃ vā |
guṇavad api tan na dhāryaṃ vajraṃ śreyo ’rthibhir bhavane || 27 ||
sphuṭitāgniviśīrṇaśṛṅgadeśaṃ
malavarṇaiḥ pṛṣatair upetam adhyam |
na hi vajrabhṛto ’pi vajram āśu
śriyam apy āśrayalālasāṃ na kuryāt || 28 ||
yasyaikadeśaḥ kṣatajāvabhāso
yad vā bhavel lohitavarṇacitram |
na tan na kuryād dhriyamāṇam āśu
svacchandamṛtyor api jīvitāntam || 29 ||
koṭyaḥ pārśvāni dhārāś ca ṣaḍ aṣṭau dvādaśeti ca |
uttuṅgasamatīkṣṇāgrāḥ vajrasyākarajā guṇāḥ || 30 ||
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ṣaṭkoṭi śuddham amalaṃ sphuṭatīkṣṇadhāraṃ
varṇānvitaṃ laghu supārśvam apetadoṣam |
indrāyudhāṃśuvisṛticchuritāntarikṣam
evaṃvidhaṃ bhuvi bhavet sulabhaṃ na vajram || 31 ||
tīkṣṇāgraṃ vimalam apetasarvadoṣaṃ
dhatte yaḥ prayatatanuḥ sadaiva vajram |
vṛddhis taṃ pratidinam eti yāvadāyuḥ
strīsampatsutadhanadhānyagopaśūnām || 32 ||
vyālavahniviṣavyāghrataskarāmbubhayāni ca |
dūrāt tasya nivartante karmāṇy ārtharvaṇāni ca || 33 ||
yadi vajram apetasarvadoṣaṃ
bibhṛyāt taṇḍulaviṃśatiṃ gurutve |
maṇiśāstravido vadanti tasya
dviguṇaṃ rūpakalakṣam agramūlyam || 34 ||
tribhāgahīnārdhatadardhaśeṣaṃ
trayodaśaṃ triṃśadato ’rdhabhāgāḥ |
aśītibhāgo ’tha śatāṃśabhāgaḥ
sahasrabhāgo ’lpasamānayogaḥ || 35 ||
yat taṇḍulair viṃśatibhir dhṛtasya
vajrasya mūlyaṃ prathamaṃ pradiṣṭam |
dvābhyāṃ kramād dhānim upāgatasya
tv ekāvamānasya viniścayo ’yam || 36 ||
na cāpi taṇḍulair eva vajrāṇāṃ dharaṇakramaḥ |
aṣṭābhiḥ sarṣapair gaurais taṇḍulaṃ parikalpayet || 37 ||
yat tu sarvaguṇair yuktaṃ vajraṃ tarati vāriṇi |
ratnavarge samaste ’pi tasya dhāraṇam iṣyate || 38 ||
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alpenāpi hi doṣeṇa lakṣyālakṣyeṇa dūṣitam |
svamūlyād daśamaṃ bhāgaṃ vajraṃ labhati mānavaḥ || 39 ||
prakaṭānekadoṣasya svalpasya mahato ’pi vā |
svamūlyācchataśo bhāgo vajrasya na vidhīyate || 40 ||
spaṣṭadoṣam alaṅkāre vajraṃ yady api dṛśyate |
ratnānāṃ parikarmārthaṃ mūlyaṃ tasya bhavel laghu || 41 ||
prathamaṃ guṇasampadābhyupetaṃ
pratibaddhaṃ samupaiti yac ca doṣam |
alam ābharaṇena tasya rājño
guṇahīno ’pi maṇir na bhūṣaṇāya || 42 ||
nāryā vajram adhāryaṃ guṇavad api sutaprasūtim icchantyāḥ |
anyatra dīrghacipiṭatryaśrādy aguṇair viyuktāc ca || 43 ||
ayasā puṣparāgeṇa tathā gomedakena ca |
vaidūryasphaṭikābhyāṃ ca kācaiś cāpi pṛthagvidhaiḥ || 44 ||
pratirūpāṇi kurvanti vajrasya kuśalā janāḥ |
parīkṣā teṣu kartavyā vidvadbhiḥ suparīkṣakaiḥ || 45 ||
kṣārollekhanaśāṇābhis teṣāṃ kāryaṃ parīkṣaṇam |
pṛthivyāṃ yāni ratnāni ye cānye lohadhātavaḥ || 46 ||
sarvāṇi vilikhed vajraṃ tac ca tair na vilikhyate |
gurutā sarvaratnānāṃ gauravādhārakāraṇam || 47 ||
vajre tāṃ vaiparītyena sūrayaḥ paricakṣate |
jātirajātiṃ vilikhati jātiṃ vilikhanti vajrakuruvindāḥ || 48 ||
vajrair vajraṃ vilikhati nānyena vilikhyate vajram |
vajrāṇi muktāmaṇayo ye ca kecana jātayaḥ || 49 ||
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na teṣāṃ pratibaddhānāṃ bhā bhavaty ūrdhvagāminī |
tiryak kṣatatvāt keṣāñcid kathāñcid yadi jāyate |
tiryag vilikhyamānānāṃ sā pārśveṣu vihanyate || 50 ||
yady api viśīrṇakoṭiḥ sabindurekhānvito vivarṇo vā |
tad api dhanadhānyaputrān karoti sendrāyudho vajraḥ || 51 ||
saudāminīvisphuritābhirāmaṃ
rājā yathoktaṃ kuliśaṃ dadhānaḥ |
parākramākrāntaparapratāpaḥ
samastasāmantabhuvaṃ bhunakti || 52 ||
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
ratnatadviśeṣavajraparīkṣaṇādivarṇanaṃ nāmāṣṭaṣaṣṭitamo ’dhyāyaḥ
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II
sūta uvāca |
dvipendrajīmūtavarāhaśaṅkhamatsyāhiśuktyudbhavaveṇujāni |
muktāphalāni prathitāni loke teṣāṃ ca śuktyudbhavam eva bhūri || 1 ||
tatraiva caikasya hi mūlamātrāniviśyate ratnapadasya jātu |
vedhyaṃ tu śuktyudbhavam eva teṣāṃ śeṣāṇyavedhyāni vadanti tajjñāḥ || 2 ||
tvaksāranāgendratimiprasūtaṃ yac chaṅkhajaṃ yac ca varāhajātam |
prāyo vimuktāni bhavanti bhāsā śastāni māṅgalyatayā tathāpi || 3 ||
yā mauktikānām iha jātayo ’ṣṭau prakīrtitā ratnaviniścayajñaiḥ |
kambūdbhavaṃ teṣv adhamaṃ pradiṣṭam utpadyate yac ca gajendrakumbhāt || 4 ||

svayonimadhyacchavitulyavarṇaṃ śāṅkhaṃ bṛhatkolaphalapramāṇam |
utpadyate vāraṇakumbhamadhyādāpītavarṇaṃ prabhayā vihīnam || 5 ||
ye kambavaḥ śārṅgamukhāvamarśapītasya śaṅkhapravarasya gotre |
mataṅgajāś cāpi viśuddhavaṃśyās te mauktikānāṃ prabhavāḥ pradiṣṭāḥ |
utpadyate mauktikameṣu vṛttam āpītavarṇaṃ prabhayā vihīnam || 6 ||
pāṭhīnapṛṣṭhasya samānavarṇaṃ mīnāt suvṛttaṃ laghu cātisūkṣmam |
utpadyate vāricarānaneṣu matsyāś ca te madhyacarāḥ payodheḥ || 7 ||
varāhadaṃṣṭrāprabhavaṃ pradiṣṭaṃ tasyaiva daṃṣṭrāṅkuratulyavarṇam |
kvacit kathañcit sa bhuvaḥ pradeśe prajāyate sūkararāḍ viśiṣṭaḥ || 8 ||
varṣopalānāṃ samavarṇaśobhaṃ tvaksāraparvaprabhavaṃ pradiṣṭam |
te veṇavo divyajanopabhogye sthāne prarohanti na sārvajanye || 9 ||
bhaujaṃ gamaṃ nīlaviśuddhavṛttaṃ saṃsthānato ’tyujjvalavarṇaśobham |
nitāntadhautapravikalpamānanistriṃśadhārāsamavarṇakānti || 10 ||
prāpyātiratnāni mahāprabhāṇi rājyaṃ śriyaṃ vā mahatīṃ durāpām |
tejo ’nvitāḥ puṇyakṛto bhavanti muktāphalasyāhiśirobhavasya || 11 ||
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jijñāsayā ratnadhanaṃ vidhijñaiḥ śubhe muhūrte prayataiḥ prayatnāt |
rakṣāvidhānaṃ sumahad vidhāya harmyopariṣṭhaṃ kriyate yadā tat || 12 ||
tadā mahādundubhimandraghoṣair vidyullatāvisphuritāntarālaiḥ |
payodharākrāntivilambibaddhair ghanair ghanair ādhriyate ’ntarikṣam || 13 ||
na taṃ bhujaṅgā na tu yātudhānā na vyādhayo nāpy upasargadoṣāḥ |
hiṃsanti yasyāhiśiraḥ samutthaṃ muktāphalaṃ tiṣṭhati kośamadhye || 14 ||
nābhyeti meghaprabhavaṃ dharitrīṃ viyadgataṃ tadvibudhā haranti |
arciḥ prabhānāvṛtadigvibhāgam ādityavad duḥkhavibhāvyabimbam || 15 ||
tejastiraskṛtya hutāśanendunakṣatratārāprabhavaṃ samagram |
divā yathā dīptiṅkaraṃ tathaiva tamo ’vagāḍhāsv api tan niśāsu || 16 ||
vicitraratnadyuticārutoyā catuḥsamudrābharaṇopapannā |
mūlyaṃ na vā syād iti niścayo me kṛtsnā mahī tasya suvarṇapūrṇā || 17 ||
hīno’ pi yas tal labhate kadācid vipākayogān mahataḥ śubhasya |
sāpatnyahīnāṃ sa mahīṃ samagrāṃ bhunakti tat tiṣṭhati yāvad eva || 18 ||
na kevalaṃ tac chubhakṛn nṛpasya bhāgyaiḥ prajānām api tasya janma |
tad yojanānāṃ paritaḥ sahasraṃ sarvān anarthān vimukhīkaroti || 19 ||
nakṣatramāleva divo viśīrṇā dantāvalis tasya mahāsurasya |
vicitravarṇeṣu viśuddhavarṇā payaḥsu patyuḥ payasāṃ papāta || 20 ||
sampūrṇacandrāṃśukalāpakānter maṇipravekasya mahāguṇasya |
yasmin pradeśe ’mbunidhau papāta sucārumuktāmaṇiratnabījam || 21 ||
tasmin payas toyadharāvakīrṇaṃ śuktau sthitaṃ mauktikatām avāpa |
tac chuktimatsu sthitim āpa bījam āsan purāpy anyabhavāni yāni || 22 ||
saiṃhalikapāralaukikasaurāṣṭrikatāmraparṇapāraśavāḥ |
kauverapāṇḍyavāṭakahaimāsv ity ākarās tv aṣṭau || 23 ||
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śuktyudbhavaṃ nātinikṛṣṭavarṇaṃ pramāṇasaṃsthānaguṇaprabhābhiḥ |
utpadyate vardhanapārasīkapātālalokāntarasiṃhaleṣu || 24 ||
cintyā na tasyākarajā viśeṣā rūpe pramāṇe ca yateta vidvān |
na ca vyavasthāsti guṇāguṇeṣu sarvatra sarvākṛtayo bhavanti || 25 ||
ekasya śuktiprabhavasya muktāphalasya cānyena samunmitasya |
mūlyaṃ sahasrāṇi tu rūpakāṇāṃ tribhiḥ śatair apy adhikāni pañca || 26 ||
yan māṣakārdhena tato vihīnaṃ tatpañcabhāgadvayahīnamūlyam |
yan māṣakāṃs trīn bibhṛyāt sahasre dve tasya mūlyaṃ paramaṃ pradiṣṭam || 27 ||

ardhādhikau dvau vahato’ sya mūlyaṃ tribhiḥ śatair apy adhikaṃ sahasram |
dvimāṣakonmānitagauravasya śatāni cāṣṭau kathitāni mūlyam || 28 ||
ardhādhikaṃ māṣakam unmitasya samañ ca viṃśatritayaṃ śatānām |
guñjāś ca ṣaḍ dhārayataḥ śate dve mūlyaṃ paraṃ tasya vadanti tajjñāḥ || 29 ||
adhyardham unmāpakṛtaṃ śataṃ syān mūlyaṃ guṇais tasya samanvitasya || 30 ||
yadi ṣoḍaśabhir bhaved anūnaṃ dharaṇaṃ tat pravadanti dārvikākhyam |
adhikaṃ daśabhiḥ śataṃ ca mūlyaṃ samavāpnoty api bāliśasya hastāt || 31 ||
dviguṇair daśabhir bhaved anūnaṃ dharaṇaṃ tad bhavakaṃ vadanti tajjñāḥ |
navasaptatim āpnuyāt svamūlyaṃ yadi na syād guṇasampadā vihīnam || 32 ||
triṃśatā dharaṇaṃ pūrṇaṃ śikyaṃ tasyeti kīrtyate |
catvāriṃśad bhavet tasyāḥ paraṃ mūlyaṃ viniścayaḥ || 33 ||
catvāriṃśad bhavet tasyās triṃśan mūlyaṃ labhet tu sā |
pañcāśat tu bhavet somas tasya mūlyaṃ tu viṃśatiḥ |
ṣaṣṭir nikaraśīrṣaṃ syāt tasyā mūlyaṃ caturdaśa || 34 ||
aśītir navatiś caiva kūpyeti parikīrtitā |
ekādaśa syān nava ca tayor mūlyam anukramāt || 35 ||
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ādāya tatsakalam eva tato ’nnabhāṇḍaṃ
jambīrajātarasayojanayā vipakvam |
ghṛṣṭaṃ tato mṛdutanūkṛtapiṇḍamūlaiḥ
kuryād yatheṣṭam anu mauktikam āśu viddham || 36 ||
mṛlliptamatsyapuṭamadhyagataṃ tu kṛtvā
*

paścāt pacet tanu tataś ca biḍālapuṭyā |
dugdhe tataḥ payasi taṃ vipacet sudhāyāṃ
pakvaṃ tato ’pi payasā śucicikkaṇena || 37 ||
śuddhaṃ tato vimalavastranigharṣaṇena syān mauktikaṃ
vipulasadguṇakāntiyuktam |
vyāḍir jagāda jagatāṃ hi mahāprabhāvaḥ siddho
vidagdhahitatatparayā dayāluḥ || 38 ||
śvetakācasamaṃ tāraṃ hemāṃśaśatayojitam |
rasamadhye pradhāryeta mauktikaṃ dehabhūṣaṇam || 39 ||
evaṃ hi siṃhale deśe kurvanti kuśalā janāḥ |
yasmin kṛtrimasandehaḥ kvacid bhavati mauktike |
uṣṇe salavaṇe snehe niśāṃ tad vāsayej jale || 40 ||
vrīhibhir mardanīyaṃ vā śuṣkavastropaveṣṭitam |
yat tu nāyāti vaivarṇyaṃ vijñeyaṃ tad akṛtrimam || 41 ||
sitaṃ pramāṇavat snigdhaṃ guru svacchaṃ sunirmalam |
tejo’ dhikaṃ suvṛttaṃ ca mauktikaṃ guṇavat smṛtam || 42 ||
pramāṇavad gauravaraśmiyuktaṃ sitaṃ suvṛttaṃ samasūkṣmavedham |
akretur apy āvahati pramodaṃ yan mauktikaṃ tad guṇavat pradiṣṭam || 43 ||
evaṃ samastena guṇodayena yan mauktikaṃ yogam upāgataṃ syāt |
na tasya bhartāram anarthajāta eko ’pi kaścit samupaiti doṣaḥ || 44 ||

*

ในศัพทกัลปทรุมะใชคําวา vitānapaṭyā
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iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
muktāphalapramāṇādivarṇanaṃ nāma muktāphalaparīkṣā
nāmaikonasaptatitamo ’dhyāyaḥ
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LXX
sūta uvāca |
divākaras tasya mahāmahimno mahāsurasyottamaratnabījam |
asṛg gṛhītvā carituṃ pratasthe nistriṃśanīlena nabhastalena || 1 ||
jettrāsurāṇāṃ samareṣv ajastraṃ vīryāvalepoddhatamānasena |
laṅkādhipenārdhapathe sametya svarbhānuneva prasabhaṃ niruddhaḥ || 2 ||
tatsiṃhalīcārunitambabimbavikṣobhitāgādhamahāhradāyām |
pūgadrumābaddhataṭadvayāyāṃ mumoca sūryaḥ sarid uttamāyām || 3 ||
tataḥ prabhṛti sā gaṅgā tulyapuṇyaphalodayā |
nāmnā rāvaṇagaṅgeti prathimānam upāgatā || 4 ||
tataḥ prabhṛtyeva ca śarvarīṣu kūlāni ratnair nicitāni tasyāḥ |
suvarṇanārācaśatair ivāntarbahiḥ pradīptair niśitāni bhānti || 5 ||
tasyās taṭeṣūjjvalacārurāgā bhavanti toyeṣu ca padmarāgāḥ |
saugandhikotthāḥ kuruvindajāś ca mahāguṇāḥ sphāṭikasaṃprasūtāḥ || 6 ||
bandhūkaguñjāsakalendragopajavāsamāsṛksamavarṇaśobhāḥ |
bhrājiṣṇavo dāḍimabījavarṇās tathāpare kiṃśukapuṣpabhāsaḥ || 7 ||
khindūrapadmotpalakuṅkumānāṃ lākṣārasasyāpi samānavarṇaḥ |
sāṃdre ’pi rāge prabhayā svayaiva bhānti svalakṣyāḥ sphuṭamadhyaśobhāḥ || 8 ||
bhānoś ca bhāsām anuvedhayogam āsādya raśmiprakareṇa dūram |
pārśvāni sarvāṇy anurañjayanti guṇopapannāḥ sphaṭikaprasūtāḥ || 9 ||
kusuṃbhanīlavyatimiśrarāgapratyugraraktāmbujatulyabhāsaḥ |
tathāpare ’ruṣkarakaṇṭakāripuṣpatviṣo hiṅgulavat tviṣo ’nye || 10 ||
cakorapuṃskokilasārasānāṃ netrāvabhāsaś ca bhavanti kecit |
anye punaḥ santi ca puṣpitānāṃ tulyatviṣā kokanadottamānām || 11 ||
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prabhāvakāṭhinyagurutvayogaiḥ prāyaḥ samānāḥ sphaṭikodbhavānām |
ānīlaraktotpalacārubhāsaḥ saugandhikotthā maṇayo bhavanti || 12 ||
kāmaṃ tu rāgaḥ kuruvindajeṣu sa naiva yādṛk sphaṭikodbhaveṣu |
nirarciṣo ’ntarbahulā bhavanti prabhāvavanto ’pi nataiḥ samastaiḥ || 13 ||
ye tu rāvaṇagaṅgāyāṃ jāyante kuruvindakāḥ |
padmarāgaghanaṃ rāgaṃ bibhrāṇāḥ sphaṭikārciṣaḥ || 14 ||
varṇānuyāyinas teṣām āndhradeśe tathā pare |
na jāyante hi ye kecin mūlyaleśam avāpnuyuḥ || 15 ||
tathaiva sphāṭikotthānāṃ deśe tumburusaṃjñake |
sadharmāṇaḥ prajāyante svalpamūlyā hi te smṛtāḥ || 16 ||
varṇādhikyaṃ gurutvaṃ ca snigdhatā samatācchatā |
arciṣmattā mahattā ca maṇīnāṃ guṇasaṅgrahaḥ || 17 ||
ye karkaracchidramalopadigdhāḥ prabhāvimuktāḥ paruṣā vivarṇāḥ |
na te praśastā maṇayo bhavanti samānato jātiguṇaiḥ samastaiḥ || 18 ||
doṣopasṛṣṭaṃ maṇim aprabodhād bibharti yaḥ kaścana kañcid eva |
taṃ śokacintāmayamṛtyuvittanāśādayo doṣagaṇā bhajante || 19 ||
kāmaṃ cārutarāḥ pañca jātīnāṃ pratirūpakāḥ |
vijātayaḥ prayatnena vidvāṃs tān upalakṣayet || 20 ||
kalaśapurodbhavasiṃhalatumburudeśotthamuktapāṇīyāḥ |
śrīpūrṇakāś ca sadṛśā vijātayaḥ padmarāgāṇām || 21 ||
tuṣopasargāt kalaśābhidhānam ātāmrabhāvād api tumburūttham |
kārṣṇyāt tathā siṃhaladeśajātaṃ muktābhidhānaṃ nabhasaḥ svabhāvāt || 22 ||
śrīpūrṇakaṃ dīptivinākṛtatvād vijātiliṅgāśraya eva bhedaḥ |
yas tāmrikāṃ puṣyati padmarāgo yogāt tuṣāṇām iva pūrṇamadhyaḥ || 23 ||
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snehapradigdhaḥ pratibhāti yaś ca yo vā praghṛṣṭaḥ prajahāti dīptim |
ākrāntamūrdhā ca tathāṅgulibhyāṃ yaḥ kālikāṃ pārśvagatāṃ bibharti || 24 ||
saṃprāpya cotkṣipya yathānuvṛttiṃ vibharti yaḥ sarvaguṇān atīva |
tulyapramāṇasya ca tulyajāter yo vā gurutvena bhavet tu tulyaḥ |
prāpyāpi ratnākarajā svajātiṃ lakṣedgurutvena guṇena vidvān || 25 ||
apraṇaśyati sandehe śāṇe tu parilekhayet |
svajātakasamutthena likhitvāpi parasparam || 26 ||
vajraṃ vā kuruvindaṃ vā vimucyān yena kenacit |
nāśakyaṃ lekhanaṃ kartuṃ padmarāgendranīlayoḥ || 27 ||
jātyasya sarve ’pi maṇerna jātu vijātayaḥ santi samānavarṇāḥ |
tathāpi nānākaraṇārtham eva bhedaprakāraḥ paramaḥ pradiṣṭaḥ || 28 ||
guṇopapannena sahāvabaddho maṇir na dhāryo viguṇo hi jātyā |
na kaustubhenāpi sahāvabaddhaṃ vidvān vijātiṃ bibhṛyāt kadācit || 29 ||
cāṇḍāla eko ’pi yathā dvijātīn sametya bhūrīn api hanty ayatnāt |
atho maṇīn bhūriguṇopapannāñ chaknoti viplāvayituṃ vijātyaḥ || 30 ||
sapatnamadhye ’pi kṛtādhivāsaṃ pramādavṛttāv api vartamānam |
na padmarāgasya mahāguṇasya bhartāram āpat spṛśatīha kācit || 31 ||
doṣopasargaprabhavāś ca ye te nopadravās taṃ samabhidravanti |
guṇaiḥ samuttejitacārurāgaṃ yaḥ padmarāgaṃ prayato bibharti || 32 ||
vajrasya yattaṇḍulasaṅkhyayoktaṃ mūlyaṃ samutpāditagauravasya |
tatpadmarāgasya mahāguṇasya tan māṣakalpākalitasya mūlyam || 33 ||
varṇadīptyupapannaṃ hi maṇiratnaṃ praśasyate |
tābhyām īṣad api bhraṣṭaṃ maṇimūlyāt prahīyate || 34 ||
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
padmarāgaparīkṣaṇaṃ nāma saptatitamo ’dhyāyaḥ || 70 ||
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LXXI
sūta uvāca |
dānavādhipateḥ pittam ādāya bhujagādhipaḥ |
dvidhā kurvann iva vyoma satvaraṃ vāsukir yayau || 1 ||
sa tadā svaśiroratnaprabhādīpte nabho ’mbudhau |
rājataḥ sa mahānekaḥ khaṇḍasetur ivābabhau || 2 ||
tataḥ pakṣanipātena saṃharann iva rodasī |
garutmān pannagendrasya prahartum upacakrame || 3 ||

sahasaiva mumoca tat phaṇīndraḥ surasābhyaktaturuṣkapādapāyām |
nalikāghanagandhavāsitāyāṃ varamāṇikyagirer upatyakāyām || 4 ||

tasya prapātasamanantarakālam eva tad varvarālayam atītya ramāsamīpe |
sthānaṃ kṣiter upapayonidhitīralekhāyāṃ tatpratyayān marakatākaratāṃ jagāma || 5 ||
tatraiva kiñcit patatas tu pittād upetya jagrāha tato garutmān |
mūrchāparītaḥ sahasaiva ghoṇārandhradvayena pramumoca sarvam || 6 ||
tatrākaṭhoraśukakaṇṭhaśirīṣapuṣpakhadyotapṛṣṭhanavaśādvalaśaivalānām |
kalhāraśaṣpakabhujaṅgabhujāñca pattraprāntatviṣo marakatāḥ śubhadā bhavanti || 7 ||
tad yatra bhogīndrabhujābhiyuktaṃ papāta pittaṃ ditijādhipasya |
tasyākarasyātitarāṃ sa deśo duḥkhopalabhyaś ca guṇaiś ca yuktaḥ || 8 ||
tasmin marakatasthāne yat kiñcid upajāyate |
tat sarvaṃ viṣarogāṇāṃ praśamāya prakīrtyate || 9 ||
sarvamantrauṣadhigaṇair yan na śakyaṃ cikitsitum |
mahāhidaṃṣṭrāprabhavaṃ viṣaṃ tat tena śāmyati || 10 ||
anyad apy ākare tatra yad doṣair upavarjitam |
jāyate tat pavitrāṇām uttamaṃ parikīrtitam || 11 ||
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atyantaharitavarṇaṃ komalam arcir vibhedajaṭilaṃ ca |
kāñcanacūrṇasyāntaḥ pūrṇam iva lakṣyate yac ca || 12 ||
yuktaṃ saṃsthānaguṇaiḥ samarāgaṃ gauraveṇa na vihīnam |
savituḥ karasaṃsparśāc churayati sarvāśramaṃ dīptyā || 13 ||
hitvā ca haritabhāvaṃ yasyāntarvinihitā bhaved dīptiḥ |
aciraprabhāprabhāhatanavaśādvalasannibhā bhāti || 14 ||
yac ca manasaḥ prasādaṃ vidadhāti nirīkṣyam atimātram |
tan marakataṃ mahāguṇam iti ratnavidāṃ manovṛttiḥ || 15 ||
varṇasyātivibhutvādyasyāntaḥ svacchakiraṇaparidhānam* |
sāndrasnigdhaviśuddhaṃ komalabarhi**prabhādisamakānti || 16 ||
varṇojjvalayā kāntyā sāndrākāro vibhāsayā bhāti |
tad api guṇavat sañjñām āpnoti hi yādṛśīṃ pūrvam || 17 ||
śabalakaṭhoramalinaṃ rūkṣaṃ pāṣāṇakarkaropetam |
digdhaṃ śilājatunā marakatam evaṃvidhaṃ viguṇam || 18 ||
yat sandhiśoṣitaṃ ratnam anyan marakatād bhavet |
śreyas kāmair na tad dhāryaṃ kretavyaṃ vā kathañcana || 19 ||
bhallātakī putrikā ca tad varṇasamayogataḥ |
maṇer marakatasyaite lakṣaṇīyā vijātayaḥ || 20 ||
kṣaumeṇa vāsasā mṛṣṭā dīptiṃ tyajati putrikā |
lāghavenaiva kācasya śakyā kartuṃ vibhāvanā || 21 ||
kasyacid anekarūpair marakatam anugacchato ’pi guṇavarṇaiḥ |
bhallātakasya svanāt tu vaiṣamyam upaiti varṇasya || 22 ||

*
**

นาจะเป"น na svacchakiraṇaparidhānam
ตนฉบับรัตนปรีกษาธยายะศัพทกัลปทรุมะ เลมที่ 3 หนาที่ 636 ใชคําวา barha
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vajrāṇi muktāḥ santy anye ye ca kecid dvijātayaḥ |
teṣāṃ nāpratibaddhānāṃ bhā bhavatyūrdhvagāminī || 23 ||
ṛjutvāc caiva keṣāñcit kathañcid upajāyate |
tiryag ālocyamānānāṃ sadyaś caiva praṇaśyati || 24 ||
snānācamanajapyeṣu rakṣāmantrakriyāvidhau |
dadadbhir gohiraṇyāni kurvadbhiḥ sādhanāni ca || 25 ||
daivapitryātitheyeṣu gurusaṃpūjaneṣu ca |
bādhyamāneṣu vividhair doṣajātair viṣodbhavaiḥ || 26 ||
dauṣair hīnaṃ guṇair yuktaṃ kāñcanapratiyojitam |
saṃgrāme vicaradbhiś ca dhāryaṃ marakataṃ budhaiḥ || 27 ||
tulayā padmarāgasya yan mūlyam upajāyate |
labhate ’bhyadhikaṃ tasmād guṇair marakataṃ yutam || 28 ||
tathā ca padmarāgāṇāṃ doṣair mūlyaṃ prahīyate |
tato ’syāpy adhikā hānir doṣair marakate bhavet || 29 ||
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍa
marakataparīkṣaṇaṃ nāmaikasaptatitamo ’dhyāyaḥ
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LXXII
sūta uvāca |
tatraiva siṃhalavadhūkarapallavāgravyālūnabālalavalīkusumapravāle |
deśe papāta ditijasya nitāntakāntaṃ protphullanīrajasamadyuti netrayugmam || 1 ||
tatpratyayād ubhayaśobhanavīcibhāsā vistāriṇī jalanidher upakacchabhūmiḥ |
prodbhinnaketakavanapratibaddhalekhāsāndrendranīlamaṇiratnavatī vibhāti || 2 ||
tatrāsitābjahalabhṛdvasanāsibhṛṅgaśārṅgāyudhāṅgaharakaṇṭhakaṣāyapuṣpaiḥ |
śuṣketaraiś ca kusumair girikarṇikāyās tasmād bhavanti maṇayaḥ sadṛśāvabhāsaḥ || 3 ||
anye prasannapayasaḥ payasāṃ nidhātur ambutviṣaḥ śikhigaṇapratimāstathānye |
nīlīrasaprabhavabudbudabhāś ca kecit kecit tathā samadakokilakaṇṭhabhāsaḥ || 4 ||
ekaprakārā vispaṣṭavarṇaśobhāvabhāsinaḥ |
jāyante maṇayas tasminn indranīlā mahāguṇāḥ || 5 ||
mṛtpāṣāṇaśilārandhrakarkarātrāsasaṃyutāḥ |
abhritapaṭalacchāyāvarṇadoṣaiś ca dūṣitāḥ || 6 ||
tata eva hi jāyante maṇayas tatra bhūrayaḥ |
śāstrasambodhitadhiyas tān praśaṃsanti sūrayaḥ || 7 ||
dhāryamāṇasya ye dṛṣṭāḥ padmarāgamaṇer guṇāḥ |
dhāraṇād indranīlasya tān evāpnoti mānavaḥ || 8 ||
yathā ca padmarāgāṇāṃ jātakatritayaṃ bhavet |
indranīleṣv api tathā draṣṭavyam aviśeṣataḥ || 9 ||
parīkṣāpratyayair yaiś ca padmarāgaḥ parīkṣyate |
ta eva pratyayā dṛṣṭā indranīlamaṇer api || 10 ||
yāvantaṃ ca kramed agniṃ padmarāgopayogataḥ |
indranīlamaṇis tasmāt krameta sumahat taram || 11 ||
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tathāpi na parīkṣārthaṃ guṇānām api vṛddhaye |
maṇir agnau samādheyaḥ kathañcid api kaścana || 12 ||
agnimātrāparijñāne dāhadoṣaiś ca dūṣitaḥ |
so ’narthāya bhaved bhartuḥ kartuḥ kārayitus tathā || 13 ||
kācotpalakaravīrasphaṭikādyā iha budhaiḥ savaidūryāḥ |
kathitā vijātaya ime sadṛśā maṇinendranīlena || 14 ||
gurubhāvakaṭhinabhāvāv eteṣāṃ nityam eva vijñeyau |
kācād yathāvaduttaravivardhamānau viśeṣeṇa || 15 ||
indranīlo yathā kaścid bibharty ātāmravarṇatām |
rakṣaṇīyau tathā tāmrau karavīrotpalāvubhau || 16 ||
yasya madhyagatā bhāti nīlasyendrāyudhaprabhā |
tam indranīlam ity āhur mahārhaṃ bhuvi durlabham || 17 ||
yasya varṇasya bhūyastvātkṣīre śataguṇe sthitaḥ |
nīlatāṃ tannayetsarvaṃ mahānīlaḥ sa ucyate || 18 ||
yat padmarāgasya mahāguṇasya mūlyaṃ bhaven māṣasamunmitasya |
tad indranīlasya mahāguṇasya suvarṇasaṃkhyātulitasya mūlyam || 19 ||
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
indranīlaparīkṣaṇaṃ nāma dvisaptatitamo ’dhyāyaḥ || 72 ||
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LXXIII
sūta uvāca |
vaidūryapuṣparāgāṇāṃ karkete bhīṣmake vade |
parīkṣāṃ brahmaṇā proktāṃ vyāsena kathitāṃ dvidhā || 1 ||
kalpāntakālakṣubhitāmburāśernihrādakalpād ditijasya nādāt |
vaidūryam utpannam anekavarṇaṃ śobhābhirāmadyutivarṇabījam || 2 ||
avidūre vidūrasya girer uttuṅgarodhasaḥ |
kāmabhūtikasīmānam anu tasyākarobhavat || 3 ||
tasya nādasamutthatvād ākaraḥ sumahāguṇaḥ |
abhūd uttarato loke lokatrayavibhūṣaṇaḥ || 4 ||
tasyaiva dānavapater ninadānurūpāḥ prāvṛṭpayodavaradarśitacārurūpāḥ |
vaidūryaratnamaṇayo vividhāvabhāsas tasmāt sphuliṅganivahā iva saṃbabhūvuḥ || 5 ||
padmarāgam upādāya maṇivarṇā hi ye kṣitau |
sarvāṃs tān varṇaśobhābhir vaidūryam anugacchati || 6 ||
teṣāṃ pradhānaṃ śikhikaṇṭhanīlaṃ yad vā bhaved veṇudalaprakāśam |
cāṣāgrapakṣapratimaśriyo ye na te praśastā maṇiśāstravidbhiḥ || 7 ||
guṇavān vaidūryamaṇir yojayati svāminaṃ paraṃbhāgyaiḥ |
doṣair yukto doṣais tasmād yatnāt parīkṣeta || 8 ||
girikācaśiśupālau kācasphaṭikāś ca dhūmanir bhinnāḥ |
vaidūryamaṇer ete vijātayaḥ sannibhāḥ santi || 9 ||
likhyābhāvāt kācaṃ laghubhāvāc chaiśupālakaṃ vidyāt |
girikācasadīptitvāt sphaṭikaṃ varṇojjvalatvena || 10 ||
yad indranīlasya mahāguṇasya suvarṇasaṃkhyākalitasya mūlyam |
tad eva vaidūryamaṇeḥ pradiṣṭaṃ paladvayonmāpitagauravasya || 11 ||
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jātyasya sarve ’pi maṇes tu yādṛg vijātayaḥ santi samānavarṇāḥ |
tathāpi nānākaraṇānumeyabhedaprakāraḥ paramaḥ pradiṣṭaḥ || 12 ||
sukhopalakṣyaś ca sadā vicāryo hy ayaṃ prabhedo viduṣā nareṇa |
snehaprabhedo laghutā mṛdutvaṃ vijātiliṅgaṃ khalu sārvajanyam || 13 ||
kuśalākuśalaiḥ prapūryamāṇāḥ pratibaddhāḥ pratisatkriyāprayogaiḥ |
guṇadoṣasamudbhavaṃ labhante maṇayo ’rthāntaramūlyam eva bhinnāḥ || 14 ||
kramaśaḥ samatītavartamānāḥ pratibaddhā maṇibandhakena yatnāt |
yadi nāma bhavanti doṣahīnā maṇayaḥ ṣaḍguṇam āpnuvanti mūlyam || 15 ||
ākarān samatītānām udadhes tīrasannidhau |
mūlyam etan maṇīnāṃ tu na sarvatra mahītale || 16 ||
suvarṇo manunā yastu proktaḥ ṣoḍaśamāṣakaḥ |
tasya saptatimo bhāgaḥ saṃjñārūpaṃ kariṣyati || 17 ||
śāṇaś caturmāṣamāno māṣakaḥ pañcakṛṣṇalaḥ |
palasya daśamo bhāgo dharaṇaḥ parikīrtitaḥ || 18 ||
itthaṃ maṇividhiḥ prokto ratnānāṃ mūlyaniścaye || 19 ||
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
vaidūryaparīkṣaṇaṃ nāma trisaptatitamo ’dhyāyaḥ || 73 ||
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LXXIV
sūta uvāca |
patitāyā himādrau tu tvacas tasya suradviṣaḥ |
prādurbhavanti tābhyas tu puṣparāgā mahāguṇāḥ || 1 ||
āpītapāṇḍuruciraḥ pāṣāṇaḥ puṣparāgasaṃjñastu |
kauraṇḍakanāmā syāt sa eva yadi lohitāpītaḥ || 2 ||
ālohitas tu pītaḥ svacchaḥ kāṣāyakaḥ sa evoktaḥ |
ānīlaśuklavarṇaḥ snigdhaḥ somālakaḥ saguṇaḥ || 3 ||
atyantalohito yaḥ sa eva khalu padmarāgasaṃjñaḥ syāt |
api cendranīlasaṃjñaḥ sa eva kathitaḥ sunīlaḥ san || 4 ||
mūlyaṃ vaidūryamaṇer iva gaditaṃ hy asya ratnaśāstravidā |
dhāraṇaphalaṃ ca tadvat kiṃ tu strīṇāṃ sutaprado bhavati || 5 ||
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
puṣparāgaparīkṣaṇaṃ nāma catuḥsaptatitamo ’dhyāyaḥ || 74 ||
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LXXV
sūta uvāca |
vāyur nakhān daityapater gṛhītvā cikṣepa satpadmavaneṣu hṛṣṭaḥ |
tataḥ prasūtaṃ pavanopapannaṃ karketanaṃ pūjyatamaṃ pṛthivyām || 1 ||
varṇena tad rudhirasomamadhuprakāśam ātāmrapītadahanojjvalitaṃ vibhāti |
nīlaṃ punaḥ khalu sitaṃ paruṣaṃ vibhinnaṃ |
vyādhyādidoṣakaraṇena ca tad vibhāti || 2 ||
snigdhā viśuddhāḥ samarāgiṇaś ca āpītavarṇā guravo vicitrāḥ |
trāsavraṇavyālavivarjitāś ca karketanās te paramaṃ pavitrāḥ || 3 ||
patreṇa kāñcanamayena tu veṣṭayitvā taptaṃ yadā hutavahe bhavati prakāśam |
rogapraṇāśanakaraṃ kalināśanaṃ tad āyuṣkaraṃ kulakaraṃ ca sukhapradaṃ ca || 4 ||
evaṃvidhaṃ bahuguṇaṃ maṇim āvahanti karketanaṃ śubham alaṅkṛtaye narā ye |
te pūjitā bahudhanā bahubāndhavāś ca nityojjvalāḥ pramuditā apite bhavanti || 5 ||
eke ’panahya vikṛtākulanīlabhāsaḥ pramlānarāgalulitāḥ kaluṣā virūpāḥ |
tejo ’tidīpti kulapuṣṭivihīnavarṇāḥ karketanasya sadṛśaṃ vapur udvahanti || 6 ||
karketanaṃ yadi parīkṣitavarṇarūpaṃ pratyagrabhāsvaradivākarasuprakāśam |
tasyottamasya maṇiśāstravidāṃ mahimnā tulyaṃ tu mūlyam uditaṃ tulitasya kāryam || 7 ||
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
karketanaparīkṣaṇaṃ nāma pañcasaptatitamo ’dhyāyaḥ || 75 ||
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LXXVI
sūta uvāca |
himavaty uttaradeśe vīryaṃ patitaṃ suradviṣas tasya |
saṃprāptam uttamānām ākaratāṃ bhīṣmaratnānām || 1 ||
śuklāḥ śaṅkhābjanibhāḥ syonākasannibhā prabhāvantaḥ |
prabhavanti tatas taruṇā vajranibhā bhīṣmapāṣāṇāḥ || 2 ||
hemādipratibaddhāḥ śuddham api śraddhayā vidhatte yaḥ |
bhīṣmamaṇiṃ grīvādiṣu susampadaṃ sa sarvadā labhate || 3 ||
nirīkṣya palāyante yaṃ tam araṇyanivāsinaḥ samīpa ’pi |
dvīpivṛkaśarabhakuñjarasiṃhavyāghrādayo hiṃstrāḥ || 4 ||
tasyotkavalitakṛtino bhavanti bhayaṃ na cāpi samupasthitam || 5 ||
bhīṣmamaṇir guṇayuktaḥ samyak saṃprāptāṅgulitritayaḥ |

*

pitṛtarpaṇe pitṝṇāṃ tṛptir bahuvārṣikī bhavati || 6 ||
śāmyanty adbhutāny api sarpāṇḍajākhuvṛścikaviṣāṇi |
salilāgnivairitaskarabhayāni bhīmāni naśyanti || 7 ||
śaivalabalāhakābhaṃ puruṣaṃ pītaprabhaṃ prabhāhīnam |
malinadyuti ca vivarṇaṃ dūrāt parivarjayet prājñaḥ || 8 ||
mūlyaṃ prakalpyam eṣāṃ vibudhavarair deśakālavijñānāt |
dūre bhūtānāṃ bahu kiñcin nikaṭaprasūtānām || 9 ||

*

ผูวิจัยนําขอความในบทที่ 5 และครึ่งแรกของบทที่ 6 ในภาคผนวกนี้มาจากศัพทกัลปทรุมะ เลมที่ 3
หนา 526-527 เนื่องจากตนฉบับเดิมในครุฑปุราณะแปลแลวไมไดใจความ ที่จริงสองบรรทัดนี้ถือเป"น
ฉันท>บทที่ 5 ในอัธยายะที่ 76 แตผูวิจัยนํามาแบงตอนใหมโดยดูจากความเหมาะสมของความหมาย
ขอความเดิมในครุฑปุราณะเป"นดังนี้
tasyotkalataṣṭataror bhavati bhayaṃ na cāśtīśamupahasanti |
bhīṣmamaṇir guṇayukto samyakprāptāṅgulīkalatratvaḥ || 5 ||
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iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
bhīṣmaparīkṣaṇaṃ nāma ṣaṭsaptatitamo ’dhyāyaḥ || 76 ||
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LXXVII
sūta uvāca |
puṇyeṣu parvatavareṣu ca nimnagāsu sthānāntareṣu ca tathottaradeśagatvāt |
saṃsthāpitāś ca nakharā bhujagaiḥ prakāśaṃ saṃpūjya dānavapatiṃ prathite pradeśe || 1 ||
dāśārṇavāgadavamekalakālagādau guñjāñjanakṣaudramṛṇālavarṇāḥ |
gandharvavahnikadalīsadṛśāvabhāsā ete praśastāḥ pulakāḥ prasūtāḥ || 2 ||
śaṅkhābjabhṛṅgārkavicitrabhaṅgā sūtrair upetāḥ paramāḥ pavitrāḥ |
maṅgalyayuktā bahubhakticitrā vṛddhipradās te pulakā bhavanti || 3 ||
kākaśvarāsabhasṛgālavṛkograrūpair gṛdhraiḥ samāṃsarudhirārdramukhairupetāḥ |
mṛtyupradāś ca viduṣā parivarjanīyā mūlyaṃ palasya kathitaṃ ca śatāni pañca || 4 ||
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
pulakaparīkṣaṇaṃ nāma saptasaptatitamo ’dhyāyaḥ || 77 ||
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LXXVIII
sūta uvāca |
hutabhug rūpam ādāya dānavasya yathepsitam |
narmadāyāṃ nicikṣepa kiñcid dhīnādibhūmiṣu || 1 ||
tatrendragopakalitaṃ śukavakravarṇaṃ
saṃsthānataḥ prakaṭapīlusamānamātram |
nānāprakāravihitaṃ rudhirākhyaratnam uddhṛtya
tasya khalu sarvasamānam eva || 2 ||
madhyendupāṇḍuram atīva viśuddhavarṇaṃ tac cendranīlasadṛśaṃ paṭalaṃ tule syāt |
saiśvaryabhṛtyajananaṃ kathitaṃ tadaiva pakvañca tat kila bhavet suravajravarṇam || 3 ||
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
rudhirākṣaratnaparīkṣaṇaṃ nāmāṣṭasaptatitamo ’dhyāyaḥ || 78 ||
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LXXIX
sūta uvāca |
kāveravindhyayavanacīnanepālabhūmiṣu |
lāṅgalī vyakiran medo dānavasya prayatnataḥ || 1 ||
ākāśaśuddhaṃ tailākhyam utpannaṃ sphaṭikaṃ tataḥ |
mṛṇālaśaṅkhadhavalaṃ kiñcid varṇāntaranvitam || 2 ||
na tat tulyaṃ hi ratnānām athavā pāpanāśanam |
saṃskṛtaṃ śilpinā sadyo mūlyaṃ kiñcil labhet tadā || 3 ||
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
sphaṭikaparīkṣaṇaṃ nāmaikonāśītitamo ’dhyāyaḥ || 79 ||

265
LXXX
sūta uvāca |
ādāya śeṣas tasyāntraṃ balasya keralādiṣu |
cikṣepa tatra jāyante vidrumāḥ sumahāguṇāḥ || 1 ||
tatra pradhānaṃ śaśalohitābhaṃ guñjājapāpuṣpanibhaṃ pradiṣṭam |
sunīlakaṃ devakaromakañ ca sthānāni teṣu prabhavaṃ surāgam || 2 ||
anyatra jātaṃ ca na tat pradhānaṃ mūlyaṃ bhavec chilpiviśeṣayogāt |
prasannaṃ komalaṃ snigdhaṃ surāgaṃ vidrumaṃ hi tat || 3 ||
dhanadhānyakaraṃ loke viṣārtibhayanāśanam |
parīkṣā pulakasyoktā rudhirākṣasya vai maṇeḥ |
sphaṭikasya vidrumasya ratnajñānāya śaunaka ! || 4 ||
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe pūrvakhaṇḍe prathamāṃśākhye ācārakāṇḍe
vidrumaparīkṣaṇaṃ nāmāśītitamo ’dhyāyaḥ || 80 ||

ภาคผนวก ง
คําแปลภาษาไทย รัตนปรีกษาธยายะในครุฑปุราณะ
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ศรีครุฑมหาปุราณะ ปูรวขัณฑ ประถมางสาขยะ อาจารกาณฑ
อัธยายะที่ 68 การกําเนิดอัญมณี และ เพชร
สูตะกลาววา
1. ขาพเจาจักกลาวเรื่องการตรวจสอบอัญมณี มีอสูรตนหนึ่งนามวา พล เป$นผูมีชัยชนะเหนือ
เทวดาทั้งปวงมีพระอินทร,เป$นตน ไมมีผูใดปราบได
2. เหลาเทวดาจึงทํากลลวงอันแยบยลโดยขอรองใหพลาสูรอุทิศตนเป$นสัตว,บูชายัญในพิธีบวงสรวง
เมื่อพลาสูรยินยอมก็ถูกเทวดาผูเฉลียวฉลาดยิ่งกวาประหารชีวิต
3. เพราะปรารถนาที่จะทําประโยชน,ใหแกทวยเทพในอันที่จะชวยเหลือชาวโลก พลาสูรจึงถูก
ทวยเทพมัดไวบนกอนหินเหมือนสัตว,ตามคําสั่งของตนเอง แลวถูกฆาบูชายัญ
4. เนื่องจากเขาผูมีจิตอันบริสุทธิ์กระทําพลีกรรมอันบริสุทธิ์ อวัยวะทุกสวนในรางกายของเขาจึง
กลายเป$นเชื้อกําเนิดอัญมณี
5.

ครั้งนั้น เกิดการแยงชิงเมล็ดพันธุ,แหงอัญมณีครั้งมโหฬารในหมูทวยเทพ ยักษ, นักสิทธ, และนาค

6. ระหวางที่ทวยเทพ ยักษ, นักสิทธ, และนาค ขึ้นวิมานเหาะไปในอากาศโดยเร็วนั้น เมล็ดพันธุ,
อัญมณีตางชนิดไดตกเรี่ยรายตามที่ตาง ๆ
7. สถานที่ เ หลานั้ น ไมวาจะเป$ น มหาสมุ ท ร แมน้ํ า ภู เ ขา หรื อ ปB า จึ งมี ค วามสํ า คั ญ เพราะเป$ น
แหลงกําเนิดอัญมณีนานาชนิด
8. อัญมณีทั้งหลายที่ปรากฏอยู ณ สถานที่เหลานั้นมีคุณวิเศษซึ่งสามารถขจัดบาป รากษส ยาพิษ
งู และโรคภัยไขเจ็บได
9-10. ผูรูเรื่องอัญมณีไดระบุไววา ตามที่ไดพยายามรวบรวมมา อัญมณีมีหลากชนิด ไดแก เพชร
ไขมุ ก ทั บ ทิม มรกต ไพลิ น ไพฑู ร ย, บุ ษราคั ม กรรเกตนะ โกเมน หิ น เลื อด หิ น เขี้ย วหนุ มาน และ
ประพาฬ
11. ในบรรดาความรู ทั ้ง หลายทั้ง ปวงเกี่ย วกับ อัญ มณี สิ ่ง แรกที่ผู เชี ่ย วชาญอัญ มณีค วรรู คือ
รูป ทรงและสี ตอมาคือ การตรวจสอบคุณ และโทษที ่จ ะไดรับ จากอัญ มณี และสุด ทายคือ การ
กําหนดราคาของอัญมณี
12. อัญมณีที่เกิดในลัคนาไมดีและในวันอัปมงคลยอมประกอบดวยโทษมากมาย และปราศจาก
คุณสมบัติอันดีพรอม
13. พระเจาแผนดิ นผู ปรารถนาความเจริญ รุ งเรื องพึ งสวมหรือสะสมอั ญมณี ที่ตรวจสอบแลววา
บริสุทธิ์
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14. ผู รอบรู เรื่ อ งอั ญ มณี ผู เชี่ ย วชาญ ผู ครอบครองอั ญ มณี และผู ตรวจสอบอั ญ มณี ลวนไดรั บ
การยกยองวาเป$นผูรูเรื่องมาตรฐานราคาของอัญมณี
15. เนื่ อ งจากเพชรเป$ น อั ญ มณี ที่ ผู รู ทั้ ง หลายกลาววามี พ ลั ง มาก ดั ง นั้ น ความรู เรื่ อ ง
การตรวจสอบอั ญ มณี จ ะเริ่ ม จากเพชรเป$ น ลํา ดั บ แรก
16. อนุภาคแหงกระดูกของพลาสูรผูปรารถนาที่จะเอาชนะพระอินทร,ไดรวงลงสูดินแดนหลายแหง
ในโลก และกลายเป$นเพชรที่มีรูปลักษณ,ตาง ๆ
17. ดินแดนที่เพชรแพรกระจายอยูนั้นมีแปดแหง ไดแก แถบเทือกเขาหิมาลัย แถบแควนมาตังคะ
แถบแควนสุราษฏร, แถบแควนปุณฑระ แถบแควนกลิงคะ แถบแควนโกศล แถบแควนเสาวีระ และ
บริเวณชายฝLMงแมน้ําเวณวา
18. มีการบันทึกไววา เพชรที่เกิดแถบภูเขาหิมาลัยมีสีแดงออน เพชรบริเวณชายฝLMงแมน้ําเวณวามี
สีขาวนวลเหมือนแสงจันทร, เพชรแถบแควนเสาวีระมีสีครามเหมือนบัวขาบและเมฆ เพชรที่เกิดแถบ
แควนสุราษฏร,มีสีทองแดง เพชรที่เกิดแถบแควนกลิงคะมีสีสุกปลั่งเหมือนทองคํา เพชรที่เกิดแถบ
แควนโกศลมี สี เ หลื อ งจา เพชรที่ เ กิ ด แถบแควนปุ ณฑระมี สี ดํ า และเพชรในดิ น แดนแถบแควน
มาตังคะมีสีเหลืองออน
19. ที่ ใ ดในโลกนี้ ห ากวามี เ พชรลู ก ที่ แ มขนาดเล็ ก จิ๋ ว แตมี เ หลี่ ย มคม น้ํ า หนั ก เบามาก สี
งามเลิศ รูปทรงเหมาะเจาะทุกดาน ปราศจากตําหนิตาง ๆ เชน เสนตรง จุด รอยเปOPอน รอยตีนกา และ
รอยราวแลว ที่นั้นยอมเป$นที่ประทับของทวยเทพโดยแท
20. มีคํากลาววา เครื่องประดับแมแตของทวยเทพก็ยอมสัมพันธ,กับสีของเพชร เพราะการอาศัยสี
นี่เอง ลักษณะพิเศษของเทพแตละองค,จึงตองกําหนดจําแนกตามสี
21. เทพแตละองค,มีสีงดงามตามธรรมชาติดังนี้ พระวิษณุมีสีเขียว พระวรุณสีขาว พระอินทร,สี
เหลือง พระอัคนีสีน้ําตาลแดง พระยมสีดํา และพระมรุตสีทองแดง
22. เพชรของพราหมณ,มีสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ดังเปลือกหอยสังข, ดอกบัวขาว และแกวผลึก เพชร
ของกษัตริย,สีน้ําตาลแดงสุกใสอยางตากระตาย เพชรของแพศย,สีคลายใบตองออน เพชรของศูทร
สีสวางวาวเหมือนดาบ
23. อีกประการหนึ่ง ผูชาญฉลาดไดบัญญัติไววา เพชรเฉพาะของพระเจาแผนดินมีสองสี สีหนึ่งคือสี
แดงอยางดอกชบาและกิ่งปะการัง อีกสีหนึ่งคือเหลืองแสดคลายน้ําขมิ้น
24. เนื่องจากมีพระราชอํานาจเหนือทุกวรรณะ พระราชาจึงสามารถครอบครองเพชรทุกชนิดที่มี
ลักษณะดีเลิศไดตามความปรารถนา แตคนวรรณะอื่นไมสามารถทําเชนนี้ไดเลย
25. เพราะวาการผสมวรรณะดวยการสมรสพึงเปรีย บไดกั บ การทํ าใหสิ่ งที่ สูงคากวาลดคาต่ํา ลง
ดังนั้น จึงเชื่อกันวาการผสมสีทั้งหลายลงในเพชรมีผลในทางทําลายมากกวา
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26. อนึ่ ง ผูรู ไมควรเลื อกเพชรดวยการพิ จ ารณาจากสี ลั กษณะเดน และขนาดเพี ย งอยางเดี ย ว
เพชรที่ดีเลิศยอมเป$นบอเกิดของคุณความดีทั้งหลายอันยิ่งใหญ สวนเพชรที่ตรงขามยอมเป$นสาเหตุ
ของความอับโชค
27. หากไดเห็ น เพชรใดที่ แ มจะดี เ ลิ ศ แตมี ร อยแตกหรื อ รอยราวแมเพี ย งเหลี่ ย มมุ ม เดี ย ว ผู
ปรารถนาความเจริญรุงเรืองไมควรเก็บเพชรนั้นไวในบาน
28. เพชรที่ บ ริ เ วณเหลี่ ย มมุ ม มี ร อยราวดวยสะเก็ ด ไฟ และใจกลางเม็ ด มี ร อยเปOP อ นเป$ น สี
กระดํากระดาง ไมใชเพชรของพระอินทร,แนนอน และไมไดทําใหแมแตพระลักษมีกลายเป$นเทวีผูอุทิศ
ตนเพื่อประทานความชวยเหลือ
29. เพชรเม็ดใดมีจุดสีเลือดหรือจุดสีแดงปรากฏ แนนอนวาเพชรนั้นจะทําใหผูมีชีวิตอยูสิ้นชีวิต
ในทันที และทําความตายใหเกิดขึ้นในทันทีแกผูที่สามารถกําหนดความตายของตนเองได
30. บรรดาคุณสมบัติของเพชรที่เกิดในเหมืองไดแก มุม 6 มุม ดาน 8 ดาน และขอบที่มีเหลี่ยม
คมสูงเสมอกัน 12 ขอบ
31. เพชรที่หาไดยากในโลกมีคุณลักษณะดังนี้ มีมุมบริสุทธิ์สะอาด 6 มุม มีขอบคมใสกระจาง มีสี
น้ํ า หนั กเบา ทุ ก ดานสวยงาม ปราศจากตํ า หนิ รั ศ มี แ วววาบกระจายไปรอบทิ ศ ทางในทองฟR า
ประหนึ่งสายฟRาของพระอินทร,
32. ผูใดเป$นคนดีมีศีลธรรม สวมเพชรบริสุทธิ์ สมบูรณ,แบบและมีเหลี่ยมมุมแหลมคมตลอดเวลา
ผูนั้นจะประสบความสําเร็จในการไดครอบครองสรรพสิ่งที่มีคา คือ ภรรยาและบุต ร ทรัพย,สิน
เงินทอง ฝูงโคและสัตว,เลี้ยง ทุก ๆ วันตลอดชีวิต
33. ภยั น ตรายจากงู ไฟ ยาพิ ษ เสื อ โจร น้ํ า และพิ ธี กรรมทั้ งหลายในคั ม ภี ร, อถรรพเวท ยอม
หางไกลจากตัวเขา
34. ผูรูอัญมณีวิทยากลาววา เพชรที่สมบูรณ,แบบหากมีน้ําหนัก 20 ตัณฑุละ (เมล็ดขาว) จะมี
มูลคาสูงถึง 200,000 รูปกะ
35-36. ราคาเพชรที่มีน้ําหนัก 20 ตัณฑุละนี้กําหนดไวเป$นมาตรฐานสูงสุด แตหากวาน้ําหนักลดลงทีละ 2
ตัณฑุละ การวินิจฉัยเป$นดังนี้
เพชรน้ําหนัก 20 ตัณฑุละ ราคา 200,000
รูปกะ
เพชรน้ําหนัก 18 ตัณฑุละ ราคา 133,333. 33 รูปกะ*
*

ตนฉบับสันสกฤตระบุราคาเพชรที่มีน้ําหนักตั้งแต 18 ตัณฑุละลงไปจนถึง 2 ตัณฑุละ เป$นเศษสวน
ที่เทียบจากราคาสูงสุดคือ 200,000 รูปกะ ดังนี้คือ เศษสองสวนสาม เศษหนึ่งสวนสอง เศษหนึ่งสวนสี่
เศษหนึ่งสวนสิบสาม เศษหนึ่งสวนสามสิบ เศษหนึ่งสวนหกสิบ เศษหนึ่งสวนแปดสิบ เศษหนึ่งสวนรอย
และเศษหนึ่งสวนพัน ตามลําดับ
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เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก
เพชรน้ําหนัก

16
14
12
10
8
6
4
2
1

ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ
ตัณฑุละ

ราคา 100,000
ราคา 50,000
ราคา 15,384. 62
ราคา
6,666. 67
ราคา
3,333. 33
ราคา
2,500
ราคา
2,000
ราคา
200
ราคาก็จะนอยมาก

รูปกะ
รูปกะ
รูปกะ
รูปกะ
รูปกะ
รูปกะ
รูปกะ
รูปกะ

37. กฎเกณฑ,เรื่องน้ําหนักของเพชรไมควรกําหนดดวยตัณฑุละเพียงอยางเดียว แตควรกําหนดวา
1 ตัณฑุละ เทากับ 8 สรรสปะ (เมล็ดมัสตาร,ดสีเหลืองหรือสีขาว)
38. อนึ่ง เพชรใดประกอบดวยคุณสมบัติดีพรอม ลอยน้ําได การไดครอบครองเพชรนั้นยอมเป$นสิ่ง
นาปรารถนายิ่งกวาบรรดาอัญมณีทั้งปวง
39. หากวาเพชรมีมลทินดวยตําหนิแมเพียงเล็กนอยที่มองแทบไมเห็น ผูขายจะไดรับราคา 1 ใน 10
จากราคาเต็ม
40. หากวาเพชรมีตําหนิมากที่เห็นไดชัดเจนไมวาเล็กนิดเดียวหรือใหญ เพชรนั้นไมควรมีราคาถึง
1 ใน 100 ของราคาเต็ม
41. สํ า หรั บ เครื่ อ งประดั บ หากวาใชเพชรที่ มี ตํ า หนิ เ ห็ น ไดชั ด เจนนํ า ไปลอมอั ญ มณี อื่ น ๆ
เครื่องประดับชิ้นนั้นจะมีราคานอย
42. แมวาเพชรมีคุณสมบัติที่สมบูรณ,แบบอยูกอน แตเมื่อนําไปทําเป$นเครื่องประดับก็พบวามีตําหนิ
พระราชาไมควรสวมอาภรณ,ที่ประดับดวยเพชรนั้น อัญมณีไมดีไมควรนํามาทําเป$นเครื่องประดับ
43. หญิ งผู ตองการใหกํ า เนิ ดบุ ต รไมควรสวมเพชร แมเพชรนั้น จะมี คุณสมบั ติดี ก็ต าม มิ ฉะนั้ น
หากจะสวมก็ควรสวมเพชรที่มีคุณสมบัติไมดี เป$นตนวามีรูปยาว แบน และทรงเป$นสามเหลี่ยม
44-45. คนชาญฉลาดทั้ ง หลายยอมทํา เพชรเที ย มดวยโลหะ บุ ษ ราคั ม โกเมทกะ ไพฑู ร ย,
หินเขี้ยวหนุมาน และแกวตาง ๆ หลายชนิด ผูรูซึ่งเป$นผูตรวจสอบชั้นดีควรตรวจสอบเพชรเทียม
ทั้งหลายเหลานั้น
46. การตรวจสอบเพชรเทียมทําไดโดยใชดาง การขูดขวน และหินลับมีด เพชรแทมีคมที่ใชขูด
สารพันอัญมณีและโลหะธาตุอื่น ๆ ในโลกใหเกิดรอยได
47. สําหรับอัญมณีทั้งหลายทั้งปวง น้ําหนักเป$นสาเหตุที่ทําใหมีราคาสูง แตผูรูทั้งหลายกลาววา
น้ําหนักของเพชรไมไดเป$นสาเหตุของการมีราคาสูง
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48. อัญมณีที่มีชาติกําเนิดเยี่ยม สูงคากวา ยอมขูดขวนอัญมณีที่ดอยกวาได คมเพชรยอมขูดขวน
ทับทิมรวมถึงอัญมณีทั้งหลายทั้งปวงได แตไมมีอัญมณีอื่นใดสามารถขูดขวนเพชรใหเป$นรอยได
49. เพชร ไขมุก และอัญมณีชนิดใดก็ตาม หากฝLงอยูในเครื่องประดับ รัศมียอมไมกระจายขึ้นไป
ตามแนวตั้ง
50. หากเจี ย ระไนอั ญ มณี ใ ด ๆ ตามแนวนอนดวยวิ ธี ใ ดก็ ต าม รั ศ มี ข องอั ญ มณี ที่ ถู ก ขั ด แตง
ตามแนวนอนจะกระจายออกทางดานขาง
51. หากวาเพชรใดมีเหลี่ยมมุมแตก มีจุด มีรอยขีด หรือสีซีด แตมีรัศมีสีรุง เพชรนั้นยอมบันดาลให
เกิดทรัพย,สิน ธัญญาหาร และบุตร
52. พระราชาผูสวมเพชรที่มีคุณลักษณะตามที่ไดกลาวมาแลวคือ เพชรงามและสองแสงแพรวพราย
ดุจสายฟRา จะทรงเป$นผูมีความกลาหาญ มีชัยชนะเหนือศัตรู และมีพระเดชานุภาพ ครอบครอง
แผนดินทั่วทุกสารทิศได
อัธยายะที่ 69 ไข+มุก
สูตะกลาววา
1. ไขมุ กทั้ ง ปวงที่ มีชื่ อเสี ย งในโลกเกิ ด จากพญาชาง เมฆ หมู ปB า หอยสั งข, ปลา งู ตนไผ และ
หอยมุก และในบรรดาสิ่งที่ใหกําเนิดไขมุกทั้งหลายเหลานั้น หอยมุกใหกําเนิดไขมุกจํานวนมากทีเดียว
2. และเนื่อ งจากมาตรฐานราคาไขมุก ที่เ กิด จากหอยมุก เพีย งอยางเดีย วใชกับ ไขมุก ชนิด อื่น
ไมไดเลย ผูรอบรูเรื่องอัญมณียอมกลาววา ไขมุกที่เกิดจากหอยมุกเทานั้นที่มีคุณสมบัติเป$นอัญมณี
และสามารถเจาะรูได สวนไขมุกที่เกิดจากกําเนิดอื่น ๆ เจาะรูไมได
3. ไขมุ ก สวนมากที่ เ กิ ด จากตนไผ พญาชาง ปลา หอยสั ง ข, และหมู ปB า จะไมมี แ สงรั ศ มี ว าว
แมกระนั้นก็ยังไดรับการยกยองวาเป$นสิริมงคล
4. ผูรูเรื่องการวินิจฉัยอัญมณีประกาศวา ไขมุกทั้งหลายในโลกมีกําเนิดแปดประการ ในบรรดา
ไขมุกที่มีกําเนิดทั้งแปดประการนี้ ไขมุกที่เกิดจากหอยสังข,ทรงคุณคาสูงสุด สวนไขมุกที่เกิดจากขมับ
ชางมีคาต่ําสุด
5. ไขมุกที่เกิดจากหอยสังข,มีขนาดประมาณเทาผลพุทราขนาดใหญ มีสีเสมอกับสีผิวดานในของ
เปลือกหอยสังข, สวนไขมุกที่เกิดขึ้นในขมับชางนั้นยอมมีสีเหลืองนวลแตไมวาววาม
6. กําเนิดของไขมุกทั้งหลายอันผูรูกําหนดไวมีดังนี้ ไขมุกที่ไดจากหอยสังข,ในวงศ,ของหอยสังข,ที่ดี
ที่สุดที่มีเปลือกสีเหลืองประหนึ่งสีสะทอนจากปลายธนูของพระวิษณุ กับไขมุกที่เกิดจากชางซึ่งเป$น
วงศ,วานของชางพันธุ,ดียอมมีลักษณะกลม สีเหลืองออน ไมวาววาม
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7. ในบรรดาไขมุกทั้งหลาย ไขมุกที่เกิดในปากของปลายอมมีสีเหมือนหลังของกระโดงปลาเคา
รูปกลมเกลี้ยง น้ําหนักเบา และขนาดไมเล็กจนเกินไป ปลาเหลานี้แหวกวายอยูกลางมหาสมุทร
8. ไขมุกชนิดหนึ่งที่กําเนิดจากเขี้ยวหมูปBา มีลักษณะเหมือนปลายเขี้ยวของหมูนั้น ยอมเกิดขึ้นใน
ตัวพญาหมูผูประเสริฐในทุกดินแดนทั่วโลกดวยวิธีตาง ๆ
9. ไขมุ ก ที่ มีแ หลงกํ า เนิ ดในปลองไมไผยอมงามเดนดวยสี ขาวเสมื อนลู กเห็ บ ตนไผทั้ ง หลาย
เหลานั้นไมมีอยูในสถานที่ทั่วไป แตยอมงอกขึ้นเฉพาะในอุทยานสวรรค,
10. ไขมุกทั้งปวงที่เกิดในงูยอมงามเดนดวยสีนิลวาววาม มีลักษณะกลม สะทอนแสงสวางดังใบดาบ
ที่ตองแสงเป$นประกายพราวระยับ
11. เมื่อไดรับอัญมณีที่ดีเลิศและมีพลังมากอยางไขมุกที่เกิดจากหัวงูแลว ผูทําในสิ่งที่เป$นบุญกุศล
ทั้งปวงยอมไดรับราชสมบัติหรือความสําเร็จอันยิ่งใหญ และเป$นผูประกอบดวยเดชานุภาพ
12. พราหมณ,ผูรูเรื่องพิธีกรรมอยางดี เมื่อตรวจสอบอัญมณีอันมีคาที่สุดดวยความอุตสาหะอยาง
เต็ ม ที่ แ ลว ยอมกระทํ า การพิ ทั ก ษ, รั ก ษาไขมุ ก จากหั ว งู อ ยางถี่ ถ วน โดยประดิ ษ ฐานไขมุ ก ไว
บนปราสาทในเวลาอันเป$นมงคล
13. ในกาลนั้ น ทองฟR า จะปกคลุ ม ดวยหมู เมฆที่ ส งเสี ย งกึ ก กองเหมื อ นเสี ย งกลองมโหระทึ ก
ใจกลางเมฆมีฟRาแลบสองแสงแปลบปลาบ เมฆที่กอตัวเป$นกอนจะลอยสูงขึ้นและคลอยต่ําลง
14. ผูบูชาไขมุกที่เกิดจากหัวงูจะไมประสบภัยจากงู ภัยจากอสูร โรคภัยไขเจ็บ และแมแตความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ
15. ไขมุ กจากเมฆยอมไมมาสูโลกเพราะทวยเทพนําไขมุ กนั้ นเหาะไปในอากาศ รั ศมี ของไขมุ ก
แผกระจายไปทั่วทุกทิศ มีประภามณฑลประหนึ่งแสงอาทิตย, ยากที่จะมองเห็นได
16. ในยามค่ําคืนที่มืดสนิท เมื่อบังแสงสวางที่เกิดจากไฟ พระจันทร, ดาวนักษัตร และดาวเคราะห,ไว
ไดทั้งหมดแลว ไขมุกจะสองแสงสวางจาเสมือนแสงตะวัน
17. ขาพเจาวินิจฉัยไดวา แผนดินทั้งมวลที่บริบูรณ,ดวยทองคํา งดงามดวยอาภรณ, คือ มหาสมุทร
ทั้งสี่ที่มีน้ําเต็มเปYMยมและแพรวพราวดวยอัญมณีหลากหลาย ไมมีคาเทาไขมุกที่เกิดจากเมฆ
18. คนต่ําตอยแมไดรับไขมุกนี้ในเวลาใดก็ตามยอมประสบผล คือ ความเจริญรุงเรืองอันยิ่งใหญ
ตราบใดที่ไขมุกอยูกับเขา ตราบนั้นเขาจะไดครอบครองแผนดินทั้งมวลที่ปราศจากศัตรู
19. ไขมุกนั้นไมไดใหความเจริญรุงเรืองแกพระเจาแผนดินเพียงผูเดียวเทานั้น แตกําเนิดของไขมุก
ยอมกอเกิดโชคดีแกประชาชนทั้งหลายดวย ไขมุกนั้นจะขับไลความชั่วรายทั้งมวลไปไกลถึงพันโยชน,
20. แถวฟLนของพลาสูรตนนั้นที่มีสีขาวสวางสุกใสอยางยิ่งเหมือนกลุ มดาวนักษัต รที่ด ารดาษอยู
ในทองฟRาไดตกลงไปแลวในน้ําของมหาสมุทรทั้งหลาย
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21. สถานที่อสุ รทนต, คือ เม็ ดไขมุ กสวยงามนั้ นตกลงไป คื อมหาสมุทรสวนที่ มีแสงรั ศมีบ ริบู ร ณ,
ประหนึ่งแสงอาทิตย,และแสงจันทร,คืนเพ็ญ ทั้งยังทรงคุณความดีอันยิ่งใหญ เป$นที่เกิดของอัญมณี
ดีเลิศ
22. ณ ที่นั้น น้ําที่โปรยปรายลงมาจากเมฆฝนยอมซึมเขาไปอยูในหอยมุกแลวกลายเป$นไขมุก เม็ด
ไขมุกนี้ยอมสถิตอยูในเปลือกหอยมุกดานใน สวนไขมุกใด ๆ ที่มีกําเนิดในที่อื่นมีอยูแลวแตกาลกอน
23. แหลงกํ า เนิ ด ของไขมุ กที่ เ กิ ด จากหอยมุ กมี แปดแหลง ไดแก พื้ น ที่ บ ริ เ วณเกาะสิ งหล เมื อ ง
ปารเลากิกะ ดินแดนแถบแควนสุราษฏร, แมน้ําตามรปLณณิ เปอร,เซีย ดินแดนทางภาคเหนือของอินเดีย
เมืองปาณฑยวาฏะ และดินแดนแถบเทือกเขาหิมาลัย
24. ไขมุกที่กําเนิดจากหอยมุกงามไมดอยกวาไขมุกอื่น ถึงพรอมดวยขนาด รูปทรง และคุณสมบัติ
ทั้งหลายตามมาตรฐาน ยอมอุบัติขึ้นในดินแดนวรรธนะ อาณาจักรเปอร,เซีย ดินแดนแถบปาตาละ
ดินแดนแถบโลกานตระ และเกาะสิงหล
25. ความพิ เ ศษทั้ งหลายที่เ กิ ด จากแหลงกํ า เนิด ของไขมุกมิ ใชสิ่ งควรพิ จ ารณา ผู รู ควรสนใจใน
รูปทรงและขนาด แตกฎเกณฑ,ที่แนนอนในคุณสมบัติดีและดอยของไขมุกนั้นไมมี ไขมุกทุกรูปทรงยอม
เกิดขึ้นในทุกหนแหง
26. มูลคาของไขมุกเม็ดหนึ่งที่มีกําเนิดจากหอยมุก ถามีน้ําหนัก 1 (ศาณะ)* จะมีราคา 5,300 รูปกะ
27. ไขมุกใดมีน้ําหนักนอยกวานั้น คือ หนัก 0.5 มาษกะ มูลคาของไขมุกนั้นจะหายไป 2 ใน 5 สวน
ไขมุกใดหนัก 3 มาษกะ มูลคาสูงสุดของไขมุกนั้นคือ 2,000 รูปกะ
28. ไขมุกที่มีน้ําหนัก 2.5 มาษกะ จะมีราคา 1,300 รูปกะ ถาไขมุกมีน้ําหนัก 2 มาษกะ จะมีราคา
800 รูปกะ
29. ถาไขมุกมีน้ําหนัก 1.5 มาษกะ จะมีราคา 320 รูปกะ ถาไขมุกมีน้ําหนัก 6 คุญชะ ราคา
โดยประมาณที่สูงสุดคือ 200 รูปกะ
30. ราคาของไขมุกที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่ดีคือ 150 รูปกะ
31. หากวาไขมุ กหนึ่ งธรณะมีจํ า นวนเม็ ดรวมไมนอยกวา 16
มีราคา 110 รูปกะ แมเด็กจะเป$นผูซื้อก็ตาม

เม็ ด จะตั้งชื่ อวา ทารวิ กะ และ

32. หากวาไขมุกหนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวมไมนอยกวา 20 เม็ด ผูรูตั้งชื่อวา ภวกะ ถามีคุณสมบัติ
ที่ไมดอย จะมีราคา 79 รูปกะ

*

ในตนฉบับไมมีการระบุหนวยน้ําหนัก
นาจะหมายถึง ศาณะ

แตเมื่อตรวจสอบกับฉบับของพุทธภัฏฏะทําใหเขาใจวา
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33. หากวาไขมุกหนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวม 30 เม็ดถวน จะมีชื่อวา ศิกยะ ราคาสูงสุดของไขมุกนี้
คือ 40 รูปกะ
34. ไขมุกที่หนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวม 40 เม็ด จะมีราคา 30 รูปกะ ไขมุกชื่อ โสมะ หนึ่งธรณะมี
จํานวนเม็ดรวม 50 เม็ด จะมีราคา 20 รูปกะ ไขมุกชื่อ นิกรศีรษะ หนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวม 60
เม็ด จะมีราคา 14 รูปกะ
35. ไขมุกหนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวม 80 เม็ด มีราคา 11 รูปกะ ไขมุกหนึ่งธรณะมีจํานวนเม็ดรวม
90 เม็ด มีราคา 9 รูปกะ ไขมุกทั้งสองอยางนี้มีชื่อเรียกวา กูปยะ
36. เมื่อนําไขมุกทั้งหมดมาใสลงในหมอหุงขาว คลุกเคลากับน้ําคั้นจากลูกมะงั่วแลว ใหนําไขมุกมา
ขัดถูดวยแครอทเพื่อที่จะทําใหเม็ดไขมุกเล็กลงพอประมาณ แลวจึงจัดการเจาะรูไขมุกอยางรวดเร็วให
มีขนาดตามความตองการ
37. อนึ่ง เมื่อวางไขมุกลงกลางภาชนะรูปปลาที่พอกดวยกอนดินแลว จากนั้นจึงคอยอบไขมุกเพียง
เล็กนอยดวยภาชนะรูปแมว กอนจะนําไปตมในน้ํานม ตามดวยน้ําและน้ําผลไม แลวนําไปตมในน้ํานม
ซ้ําอีกครั้ง เพื่อทําใหผิวไขมุกสะอาดและเป$นมันวาว
38. ตอมาควรนําไขมุกมาขัดถูดวยผาสะอาด
เพื่อทําใหไขมุกหมดมลทิน
เป$นมันแวววาว
ประกอบดวยความงาม ถึงพรอมดวยคุณสมบัติครบถวนทั้งหกประการ ฤษีวยาฑินักสิทธ,ผูมีอานุภาพ
ยิ่งใหญ เปYMยมดวยความกรุณาตอชาวโลก ไดอธิบายเรื่องไขมุกดวยจุดประสงค,คือประโยชน,ตอผูรูไว
ดังนี้
39. ไขมุกที่มีแสงแวววาวเหมือนแกวผลึก ซึ่งถูกนํามารอยเขาดวยกันประหนึ่งแสงจันทร, พึงเก็บไว
ในปรอทและควรใชประดับรางกาย
40. ชาวสิงหลผูสันทัดจัดเจนเรื่องไขมุกมักจะทําวิธีดังตอไปนี้ หากผูซื้อสงสัยวาไขมุกใดเป$นของ
เทียม ผูรูพึงนําไขมุกนั้นไปใสในน้ํามันดิบรอนผสมเกลือ แลวนําไปแชน้ําตลอดคืน
41. จากนั้นนําไขมุกไปขัดถูดวยเมล็ดขาว หรือนําไปหอดวยผาแหง ถาไขมุกไมเปลี่ยนสี พึงรูวา
ไขมุกนั้นเป$นของจริง
42. ตามประเพณี กํา หนดไววา ไขมุกที่ มีคุณสมบัติ ดี เลิ ศจะประกอบดวยคุ ณสมบั ติห กประการ
ไดแก สีขาว รูปกลมเกลี้ยง น้ําหนักมาก ผิวเรียบลื่น วาววาม และบริสุทธิ์สะอาด
43. ไขมุกที่ผานการพิสูจน,แลววาน้ําหนักดี เงาวาวสะทอนแสง สีขาว กลมเกลี้ยง เจาะรูขนาดเล็กได
เสมอกัน ยอมเป$นไขมุกที่ผูขายพึงพอใจ เพราะไขมุกนั้นยอมปรากฏชัดวามีคุณสมบัติดีเลิศ
44. ไขมุกทั้งหลายเหลาใดมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ,แบบดังที่กลาวมานี้
ทั้งหลายเหลานั้นแมเป$นคนไรคายอมรอดพนจากโทษทัณฑ,ทั้งปวง

ผูครอบครองไขมุก
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อัธยายะที่ 70 ทับทิม
สูตะกลาววา
1. เมื่อพระอาทิตย,รับเอาเลือดซึ่งเป$นเชื้อกําเนิดอันสูงสงของมหาอสูรผูมีความยิ่งใหญสุดประมาณ
ไปแลว ก็รีบเรงโคจรไปบนทองฟRาที่มีสีครามเหมือนดาบ
2. ในเสนทางโคจร พระอาทิตย,ไดพบกับเจากรุงลังกาผูมีชัยชนะเหนืออสูรทั้งหลายตลอดกาลใน
สนามรบและมีใจหยิ่งทะนงในพละกําลัง และแลวพระอาทิตย,ก็ถูกเจากรุงลังกาผูประหนึ่งราหูสกัดกั้น
อยางดุเดือด
3. พระอาทิตย,จึงปลอยเลือดนั้นลงในแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสองฟากฝLMงปกคลุมดวยตนหมาก มีแองน้ํา
ลึก และระลอกน้ํากระเพื่อมราวอาการยักยายสะโพกงามกลมกลึงเหมือนวงเดือนของหญิงชาวสิงหล
4. ตั้งแตนั้นเป$นตนมา แมน้ํานั้นซึ่งบริบูรณ,ดวยผลบุญเสมอกับแมน้ําคงคาก็มีชื่อเสียงโดงดังในนาม
วา “ราวณคงคา”
5. และตั้งแตนั้นมา ในเวลากลางคืนที่มีแสงดาวระยิบระยับ ชายฝLMงทั้งสองฟากของแมน้ํานั้นก็
เต็มไปดวยอัญมณีที่เปลงประกายดวยรัศมีจากภายในและภายนอก เสมือนหนึ่งแสงสะทอนจากลูกศร
ทองคํารอยดอก
6. อนึ่ง ทับทิมที่มีสีแดงงามเดนและมีรัศมีเกิดจากแรกํามะถัน โลหะปรอท และแกวผลึก มีคา
สูงยิ่งยวด ยอมเกิดขึ้นบนฝLMงและในน้ําของแมน้ํานั้น
7. ทับทิมทั้งหลายที่ปรากฏอยูบนฝLMงและในน้ํ าของแมน้ํามี หลากสีส วยงามเทียบไดกั บดอกเซง
เมล็ดมะกล่ําตาหนู แมลงอินทรโคปะ ดอกชบา และเลือดกระตาย และมีสีเหมือนเมล็ดทับทิมซึ่งมี
รัศมีสวาง นอกจากนั้น ก็ยังมีทับทิมที่สีเจิดจาเหมือนดอกทองกวาว
8. นอกจากนี้ ยั ง มี ทั บ ทิ มที่ สี เ สมอกั บ น้ํา ครั่ ง ตะกั่ ว แดง ดอกบั ว แดง และหญาฝรั่ น สีแดง
โดดเดนตรงใจกลางเม็ดยอมปรากฏเดนชัดดวยแสงของเม็ดทับทิมเอง โดยเฉพาะในทับทิมสีแดงเขม
9. ทับทิมที่กําเนิดจากแกวผลึกสมบูรณ,พรอมดวยคุณสมบัติ เมื่อไดรับมวลรัศมีของดวงอาทิตย,ที่
กระจายจาจากที่ไกลประสานกับรัศมีจากภายในแลว จะทอประกายแสงสีแดงออกไปรอบดาน
10. ทับ ทิม บางชนิด มีส ีเ หมือ นดอกบัว แดงสด สีแ ดงผสมกับ สีค รามเหมือ นดอกหญาฝรั ่น
และสีแดงสดเหมือนดอกรักขนและดอกงิ้ว
11. ทับทิมบางชนิดมีสีอยางดวงตานกจโกระ นกกาเหวาตัวผู และนกกระเรียน แตทับทิมชนิดอื่นมี
สีอยางดอกบัวสายสีแดงที่บานเต็มที่
12. โดยทั่ว ๆ ไป ทับทิมที่เกิดจากแรกํามะถันซึ่งมีสีงามอยางดอกบัวแดงเขมยอมมีคุณสมบัติ คือ
พลัง ความแข็ง และน้ําหนัก เหมือนทับทิมที่เกิดจากแกวผลึก
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13. เป$นความจริงวา สีแดงในทับทิมที่เกิดจากโลหะปรอทนั้นไมเหมือนกับทับทิมที่เกิดจากแกวผลึก
เลย ภายในดวงก็ไมมีรัศมีแพรวพราย แมจะมีพลัง แตก็ไมเทาเทียมทับทิมที่เกิดจากแกวผลึก
14. เฉพาะทับทิมที่เกิดจากโลหะปรอทที่เกิดขึ้นริมฝLMงแมน้ําราวณคงคาเทานั้น
เหมือนดอกบัวแดง และมีรัศมีอยางทับทิมที่เกิดจากแกวผลึก

จึงจะมีสีแดงเขม

15. นอกจากนั้น ทับทิมบางชนิดซึ่งมีสีแดงเหมือนทับทิมทั่วไปยอมไมเกิดในแควนอานธรประเทศ
และมีราคาต่ํา
16. ในทํานองเดียวกัน เป$นที่รูกันวาทับทิมทั้งหลายแมมีคุณสมบัติเหมือนทับทิมที่เกิดจากแกวผลึก
แตหากเกิดในแควนตุมพุรุ ทับทิมเหลานั้นยอมมีราคานอย
17. สีโดดเดน น้ําหนัก ความมันวาว ความเรียบ ความโปรงใส ความมีรัศมี และขนาดใหญ
เหลานี้เป$นคุณสมบัติของอัญมณีทั้งหลาย
18. อั ญ มณี ทั้ ง หลายเหลาใดแข็ ง กระดาง มี รู มี ค ราบสกปรก รั ศ มี ห มนมั ว ผิ ว หยาบ สี ซี ด
อัญมณีทั้งหลายเหลานั้นยอมไมไดรับความนิยม อัญมณีทั้งหลายยอมเทาเทียมกันดวยคุณสมบัติตาม
แหลงกําเนิด
19. ใครก็ตามสวมอัญมณีที่ตําหนิถูกขจัดไปแลวดวยวิธีตาง ๆ โดยไมรู ผูนั้นยอมประสบเคราะห,
กรรมตาง ๆ เชน ความทุกข,โศก ความวิตกกังวล ความเจ็บปBวย ความตาย และการสูญเสียทรัพย,
สมบัติ เป$นตน
20. แนนอนวา ทับทิมหาชนิดที่มีแหลงกําเนิดตางกัน แตนํามาทําใหเหมือนทับทิมชาติกําเนิดดียอม
งามมากขึ้น ผูรูพึงสังเกตทับทิมเหลานั้นดวยความระมัดระวัง
21. ทับทิ มที่ แปลงลักษณะใหคลายกับ ทับ ทิมที่มีชาติกํา เนิ ดดี ไดแก ทับ ทิมที่ มาจากเมืองกลศะ
แควนตุมพุรุ เกาะสิงหล แควนมุกตปาณียะ และศรีปูรณกะ
22. ทับทิมที่มาจากเมืองกลศะมีสวนผสมของผงแกลบ ทับทิมที่แควนตุมพะระมีสีแดงออน ทับทิม
ที่เกิดในเกาะลังกามีสีดํา ทับทิมที่เรียกวา “มุกตะ” สีเหมือนทองฟRา
23. ทับทิมที่แควนศรีปูรณกะไมมีรัศมี ความแตกตางนี้พอจะทําใหรูไดวา แหลงกําเนิดแตกตางกัน
24. ทับทิมคุณภาพต่ํา คือ ทับทิมที่มีสีอยางทองแดง และตรงใจกลางดูเสมือนหนึ่งวามีผงแกลบ
เจือปน และทับทิมที่ชโลมน้ํามันแลวพอมีแสงบางเหมือนกัน หรือเมื่อเช็ดถูแลวหมดรัศมี หรือทับทิมที่
ถูกกดยอดดวยนิ้วสองนิ้วแลวจะมีสีดําตรงดานขาง
25. ทับทิมเหลานี้เมื่อไดรับการขจั ดขอบกพรองตาง ๆ ดวยวิธีที่ไดกลาวมาแลวจะถึ งพรอมดวย
คุณสมบัติทั้งปวง พึงนับไดวามีมาตรฐานเดียวกัน มีชาติกําเนิดเสมอกัน หรือมีน้ําหนักเทากัน และ
เมื่อไดครอบครองอัญมณีที่เกิดจากเหมืองแลว ผูรูพึงสังเกตชนิดของมันตามน้ําหนักและคุณลักษณะ
เฉพาะ
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26. เมื่อนําไปสีกับทับทิมที่มีกําเนิดเดียวกันแลวยังไมแนใจ ใหนําไปถูที่หินลับมีด
27. ในบรรดาอั ญ มณี ทั้ง หลาย เพชรและทั บ ทิ ม ที่ เ กิ ด จากโลหะปรอท (กุ รุ วิ น ทะ) เทานั้ น ที่
สามารถทําใหทับทิมและไพลินเป$นรอยขีดขวนได
28. อัญมณีแททุกชนิดที่ตางแหลงกําเนิดไมเคยมีรัศมีเสมอกันเลย อยางไรก็ดี ผูรูไดบัญญัติเรื่อง
การระบุประเภทและชนิดของแหลงกําเนิดที่ดีที่สุด ตามสาเหตุที่ทําใหเกิดความแตกตางในอัญมณี
เหลานั้นไวแลว
29. อัญมณีแทที่ปราศจากคุณสมบัติแตฝLงอยูรวมกับอัญมณีที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัตินั้น ไมควร
นํามาสวม ผูรูไมควรสวมอัญมณีตางชนิดกันเลย แมจะฝLงอยูกับแกวเกาสตุภะก็ตาม
30. เมื่ อ มาพบกั น จั ณ ฑาลแมเพี ย งคนเดี ย วยอมทํา รายทวิ ช าติ ทั้ ง หลายไดอยางงายดาย
ฉั น ใด อัญมณีตางชนิดกันก็ยอมสามารถทําลายบรรดาอัญมณีที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติมากมายได
ฉันนั้น
31. ความวิบัติใด ๆ ก็ตาม ยอมไมเกิดขึ้นกับผูครอบครองทับทิมที่มีคุณสมบัติดีเลิศไดเลย แมเขาจะ
สรางที่พักอยูในระหวางศัตรู และประพฤติตนนอกลูนอกทางเพราะความประมาทก็ตาม
32. คนเครงศาสนาผูใดหากสวมทับทิมสีแดงงามซึ่งโชติชวงดวยลักษณะที่ดีทั้งปวง สิ่งตาง ๆ ที่เป$น
พลังของความชั่วรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติยอมไมมารังควานเขาผูนั้น
33. เพชรที่เจียระไนแลวมีน้ําหนักคํานวณได 1 ตัณฑุละ จะมีราคาเทากับทับทิมที่มีคุณสมบัติดีเลิศ
น้ําหนัก 1 มาษกะ
34. แนนอนวา อัญมณีที่งามพรอมดวยสีและรัศมียอมไดรับการสรรเสริญ
สองนี้ดอยแมเพียงเล็กนอย ราคาจะตกลงมาก

อัญมณีที่คุณสมบัติทั้ง

อัธยายะที่ 71 มรกต
สูตะกลาววา
1. เมื่อพญานาควาสุกิเอาน้ําดีของพละผูเป$นจอมอสูรไปแลว ก็เลื้อยรุดไปในทองฟRา ประหนึ่งวา
จะทําใหฟRาแยกออกเป$นสองฟาก
2. ในกาลนั้น แสงอัญมณีบนศีรษะพญานาควาสุกิซึ่งพรางพราวอยูบนฟRาก็สะทอนลงในมหาสมุทร
ดูเหมือนสะพานแยกมหึมาสีเงินวาววาม
3. จากนั้น ครุฑผูคลายจะมุงทําลายสวรรค,และโลกจึงเขาปะทะโจมตี ใชปYกทํารายพญานาควาสุ
กิกลางทองฟRา
4. ทันใดนั้น พญานาคก็ปลอยน้ําดีลงไปบนพื้นที่เชิงเขาศักดิ์สิทธิ์ชื่อ “มาณิกยะ” ที่อบอวลดวย
กลิ่นหอมของดงดอกซอนกลิ่น และมีตนกํายานซึ่งมีน้ํามันหอมตามธรรมชาติดวย
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5. เชื่อกันวา น้ําดีนั้นไดหยดรวงลงเฉียดผานดินแดนของพวกชนพื้นเมืองไปตกลงที่ริมฝLMงมหาสมุทร
เบื้องพระพักตร,พระลักษมี สถานที่นั้นไดกลายเป$นเหมืองมรกต
6. เมื่อเขาไปถึงตัวพญานาคแลว ครุฑก็อาจะงอยปากรับน้ําดีสวนหนึ่งที่หยดลง ณ ที่นั้นไวได
ทั้งหมด และเผลอปลอยน้ําดีออกมาทางรูจมูกสองขางโดยตรง
7. มรกต ณ สถานที่นั้นมีสีเขียวอยางปลายปYกนกยูง สีฟRาอมเขียวอยางดอกบัวขาบ สีเขียวอยาง
ขนออนที่คอนกแกว สีเขียวอยางหญาสดและจอกแหน ดอกจามจุรีสีทอง และไฟที่ หลังหิ่งหอย
เป$นอัญมณีมงคล
8. พญานาคปลอยน้ําดีของจอมอสูรลงสูสถานที่ใด สถานที่นั้นยอมหาไดยากยิ่งและประกอบดวย
สิริมงคลทั้งมวล
9. ทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้น ณ แหลงกําเนิดของมรกตนั้นยอมรับรองไดวา สามารถใชเยียวยาโรคภัยไขเจ็บ
ที่เกิดจากการถูกยาพิษไดทุกชนิด
10. พิษที่เกิดจากเขี้ยวของงูใหญซึ่งมนตร,และสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวงไมสามารถจะเยียวยาได มีแต
มรกตที่จะบําบัดพิษนั้นใหหมดสิ้นไป
11. อนึ่ง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเหมืองมรกตนั้นปราศจากโทษทั้งปวง ทั้งเป$นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบรรดา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
12. มรกตที่สีเ ขีย วเขมและรัศ มีเ รือ งสวางไปทั่ว ทุก ทิศ สัง เกตไดวาภายในเสมือ นหนึ่ง เต็ม ไป
ดวยผงทอง
13. มรกตดีประกอบดวยคุณสมบัติคือ รูปทรงดี สีสม่ําเสมอ น้ําหนักมาก และรัศมีสองไปรอบทิศ
เมื่อตองลําแสงพระอาทิตย,
14. มรกตที่ มีรั ศมี กลอกกลิ้ งอยู ภายใน สี เ ขี ย วปรากฏคลายทุ งหญาเขี ย วขจี ที่ต องแสงฟR า แลบ
กระทบ
15. และมรกตใดมองแลวใจเกิ ด ความปY ติ ยิ น ดี สุ ด ประมาณ ผู รู เรื่ อ งอั ญ มณี ย อมคิ ด วา
มรกตนั้ น มีคุณคายิ่ง
16. มรกตบางเม็ ด ภายในไมมี รั ศ มี แ จมจรั ส เพราะความเขมจั ด ของสี แตเนื้ อ ใสบริ สุ ท ธิ์
หนาและมันวาว นับวางามเสมอกับสิ่งงามทั้งหลาย มีแววหางอันงามของนกยูงเป$นตน
17. มรกตที่มีสีสวางและรัศมีสุกใส ยอมไดชื่อวามีคุณสมบัติดีเลิศ เชนเดียวกับมรกตที่กลาวมา
กอนหนานี้
18. มรกตที่สีไมสม่ําเสมอ เนื้อแข็งกระดาง มีมลทิน กระดาง มี รอยราวเพราะหิน และกรวด
แทรกอยูภายใน ทั้งยังแปดเปOPอนดวยน้ํามันดิน นับวาเป$นมรกตที่ไมมีคุณคา
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19. อั ญ มณี อื่ น ๆ ที่ ฝL ง เขาเรื อ นรวมกั น โดยไมมี ม รกตรวมดวย คนทั้ ง หลายผู ปรารถนา
ความเจริญรุงเรืองไมควรสวมและซื้อเลย
20. แกวภัลลาตกีและแกวปุตริกามีสีคลายมรกต แตยังเห็นไดชัดวาตางจากมรกตแท
21. แกวปุตริ กา เมื่อนํามาถู กับผาลินิ นจะหมดรัศมี สวนที่ตรวจสอบไดวาเป$ นแกวกระจกนั้น ก็
เพราะพิจารณาไดจากความไมมีน้ําหนัก
22. แกวภัลลาตกะบางชนิดอาจทําเทียมมรกตไดดวยรูป ทรง คุณสมบัติพิเ ศษ และสี แตสีของ
แกวภัลลาตกะนั้นจะแปรเปลี่ยนไปเมื่อโดนลม
23. เพชร ไขมุก และอัญมณีอื่นในประเภทเดียวกันบางชนิดที่ไมไดนํามาเขาเรือน รัศมีจะไมพุงขึ้น
ดานบน
24. อัญมณีหากสองดูตามแนวตั้งก็พอจะเห็นรัศมีไดบาง แตหากมองตามดานขางจะมองไมเห็นรัศมี
25-27. มรกตที ่ ป ราศจากโทษทั ้ ง ปวง ประกอบดวยคุ ณ สมบั ติ ดี เ ลิ ศ ที ่ นํ า ไปประกอบเรื อ น
ทองคํา แลว ผูที่ควรสวม ไดแก
1) คนที่ กํา ลั ง ถวายโคและทองคํา ในขณะทํา พิ ธี ส นาน พิ ธี อ าจมนะ และระหวาง
สวดมนตร, ภ าวนา
2) คนที่รายเวทมนตร,คาถาในขณะประกอบพิธีสวดรักษามนตร,
3) คนที่เจ็บไขไดปBวยดวยโรคที่เกิดจากยาพิษและเชื้อโรคตาง ๆ ในขณะตอนรับเทพเจา
บรรพบุรุษ และในขณะบูชาคุรุ
4) ผูรูที่กําลังตอสูในสนามรบ
28. มรกตที่ประกอบดวยคุณสมบัติดีเลิศพึงมีราคาสูงกวาทับทิมที่มีน้ําหนักเทากัน
29. ในทางกลับกัน มูลคาของมรกตที่มีตําหนิยอมนอยกวาทับทิมที่มีตําหนิ
อัธยายะที่ 72 ไพลิน
1. ดวงตางามยิ่ งทั้ งคู ของพลาสู ร ที่ มีรั ศมี คลายดอกบั ว บาน ตกลงไปแลวในสถานที่ ซึ่งชอ
ดอกลวลี แรกแยมบานกําลังถูกเด็ดดวยปลายนิ้วมือของหญิงชาวสิงหล
2. เนื่องจากเหตุนี้ แผนดินใกลชายฝLMงของมหาสมุทรซึ่งแผขยายเป$นวงกวาง มีคลื่นระยับงามตา
ทั้งสองฟากฝLMง ยอมมีรัศมีเพราะเป$นที่เกิดของไพลินจํานวนมากตามแนวดงการะเกดที่เจริญเติบโต
3. เนื่องจากเหตุนี้ ไพลินทั้งหลายที่เกิด ณ ที่นั้นจึงมีสีเสมอดวยดอกบัวสีน้ําเงิน ภูษาและดาบของ
พลราม แมลงภู รางของพระวิษณุ ศอพระศิวะ และดอกอัญชันสีน้ําเงินอมมวง
4. ไพลินบางชนิดมีสีเหมือนสีน้ําในมหาสมุทรยามสงบ บางชนิดสีเหมือนคอนกยูง บางชนิดสีคลาย
ฟองน้ําคราม บางชนิดสีเหมือนคอนกกาเหวาในฤดูผสมพันธุ,
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5. อัญมณีไพลินที่เกิดขึ้นในแหลงกําเนิดนี้งามเยี่ยม มีคุณสมบัติดีเลิศ สีใสกระจาง และรัศมี
พราวพราย
6. ไพลิ น ที่ ไ มดี จ ะมี ตํา หนิ คื อ แปดเปOP อ นดวยดิ น กอนกรวด กอนหิ น หิ น ปู น ขาว มี รู แ ละ
รอยราว อีกทั้งดางพรอยเพราะมีเงาสะทอนของสีเมฆหมอกแทรกอยู
7.

นักปราชญ,ทั้งหลายผูรูจริงในศาสตร,ที่ตนไดศึกษามารับรองอัญมณีจํานวนมากที่เกิดขึ้นที่สิงหล

8. คุณความดีทั้งหลายเหลาใดที่ปรากฏแกผูสวมทับทิม คนทั้งหลายที่สวมไพลินยอมไดรับซึ่งคุณ
ความดีทั้งหลายเหลานั้นเชนกัน
9.

ไพลินมีแหลงกําเนิดสามประการเชนเดียวกับทับทิม

10. การตรวจสอบและการวิเคราะห,ไพลินใชวิธีการเดียวกับทับทิม
11. ทับทิมสามารถทนไฟไดเป$นเวลานาน แตไพลินทนไฟที่รอนมากกวาไดนานกวา
12. อยางไรก็ตาม
คุณสมบัติเพิ่มขึ้น

ไมควรนําอัญมณีชนิดใด ๆ ไปเผาไฟเลย

แมปรารถนาที่จะทดสอบใหมี

13. เนื่องจากไมมีความรูเรื่องระดับของไฟ อัญมณีที่เสียหายเกิดตําหนิเนื่องจากการนําไปเผาไฟนั้น
ยอมนําโชครายมาสูผูเป$นเจาของ ผูทํา และผูที่ชักนําใหทํา
14. อัญมณีชนิดตาง ๆ ไดแก แกวกระจก แกวอุตปละ แกวกรวีระ แกวผลึก และแกวไพฑูรย, เป$นตน
ผูเชี่ยวชาญกลาววาเป$นอัญมณีที่ทําเลียนแบบไพลิน
15. พึงตระหนักอยูเสมอวา อัญมณีหาชนิดนี้มีความหนักและความแข็งเรียงตามลําดับ จากนอย
ไปหามาก โดยเริ่มตนจากแกวกระจกไปตามลําดับ
16. ไพลินบางชนิดแมมีสีทองแดงก็ควรเก็บรักษาไวเชนเดียวกับแกวกรวีระและแกวอุตปละที่มีสีทองแดง
17. หากวามีแสงรุงพราวอยูในใจกลางของไพลินเม็ดใด ผูรูทั้งหลายกลาววาไพลินเม็ดนั้นมีคาสูงยิ่ง
และหาไดยากในโลก
18. ถาตองการใหไพลินมีสีเขมขึ้น ใหเอาไพลินไปแชในน้ํานมรอยครั้ง ไพลินนั้นก็จะมีสีน้ําเงินเขม
สม่ําเสมอทุกสวน มีชื่อเรียกวา “มหานิล”
19. ทับทิมที่มีคุณสมบัติดีเลิ ศน้ําหนัก 1 มาษะ จะมีราคาเทากับไพลินที่มีคุณสมบัติดีเลิศน้ําหนั ก
1 สุวรรณะ
อัธยายะที่ 73 ไพฑูรย
1. พระพรหมไดตรั ส ถึ ง การทดสอบไพฑู ร ย, บุ ษ ราคั ม กรรเกตะ และภี ษ มกะเป$ น ครั้ ง แรก
ฤษี ว ยาสะไดกลาวซ้ํา เป$ น ครั้ งที่ ส อง
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2. อั ญ มณี ไ พฑู ร ย, ไ ดถื อ กํา เนิ ด ขึ้ น จากเสี ย งกั ม ปนาทของจอมอสู ร ผู เป$ น โอรสของนางทิ ติ
เป$ น เม็ ด อั ญ มณี ที่ มี แ สงแวววาวนาอภิ ร มย, แ ละมี ห ลากสี
3. ไมไกลมากนักจากภูเขาวิทูรที่มีไหลเขาสูง เหมืองของอัญมณีไพฑูรย,เกิดขึ้นแลว ใกลชายแดน
ของแควนกามภูติกะ
4. เนื่ อ งจากเกิ ด ขึ้ น จากเสี ย งของอสู ร ตนนั้ น เหมื อ งไพฑู ร ย, จึ ง มี คุ ณ สมบั ติ อั น ยิ่ ง ใหญ เป$ น
อัญมณีที่สูงคาในโลก เป$นประหนึ่งอาภรณ,ของสามโลก
5. อัญมณีไพฑูรย,เกิดขึ้นคลายกลุมประกายไฟที่กอรูปขึ้นจากเสียงคํารามของอสูรพละนั่นเอง มี
หลากสีงามนารักคลายสีเมฆในฤดูฝน
6.

ไพฑูรย,มีสีงดงามครบทุกสีของอัญมณีทั้งหลายในโลก เชน ทับทิม เป$นตน

7. ในบรรดาสีทั้งหลาย สีที่สวยที่สุดของไพฑูรย, คือ สีน้ําเงินอยางขนคอนกยูง หรือสีเขียวใบไผ
หรือสีที่งามระยับเหมือนสีปลายปYกนกตะขาบทุง ไพฑูรย,สีอื่น ๆ ผูรอบรูเรื่องอัญมณีมีความเห็นวา
มีคุณคานอย
8. อัญมณีไพฑูรย,ที่มีคุณสมบัติดีเลิศยอมทําใหผูครอบครองเจริญรุงเรืองอยางยิ่ง สวนไพฑูรย,ที่มี
ตําหนิจะทําใหผูครอบครองประสบภัยพิบัติ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบไพฑูรย,อยางรอบคอบ
9. แกวคิริกาจะ แกวศิศุปาละ แกวกระจก และแกวผลึก ทําเทียมไพฑูรย,ดวยการยอมสีควัน อัญมณี
เหลานี้แมตางชนิดกันก็ดูเหมือนกัน
10. แกวกระจกพิสูจน,ไดดวยการที่ไมสามารถขูดขีดได แกวไศศุปาละดวยน้ําหนักเบา แกวคิริกาจะ
ดวยความทึบแสง และแกวเจียระไนดวยสีที่โชติชวง
11. ไพลินที่มีคุณสมบัติดีเลิศน้ําหนัก 1 สุวรรณะ ราคาเทากับไพฑูรย,ซึ่งมีน้ําหนัก 2 ปละ
12. อั ญ มณี ใ ดก็ ต ามที่ มี สี เ หมื อ นกั บ อั ญ มณี ที่ ดี เ ลิ ศ อาจเป$ น อั ญ มณี ต างชนิ ด กั น แตถึ ง อยางไร
ความแตกตางที่เดนชัดอันพิสูจน,ไดยอมมีบัญญัติไว
13. ความแตกตางนี ้แ มจะสัง เกตเห็น ไดอยางงายดาย แตผู รู ก็ค วรตรวจสอบใหดีเ สมอ
ลักษณะพิเศษของอัญมณีตางชนิดกันโดยทั่ว ๆ ไปมีดังนี้คือ ความมันวาว ความเบา และความออนนุม
14. อั ญ มณี ทั้ ง หลายที่ ถู ก นํา ไปเจี ย ระไน ขั ด แตง และเขารู ป เรื อ นดวยวิ ธี ก ารที่ ผู เชี่ ย วชาญ
และไมเชี่ยวชาญจัดเตรียมไวยอมมีสภาพแตกตางกัน และมีราคาตางกันตามคุณและโทษที่เกิดขึ้น
15. อัญมณีที่ชางอัญมณีนําไปจัดการอยางรอบคอบยอมดียิ่งขึ้น หากวาอัญมณีเหลานั้นไมมีลักษณะ
ที่เป$นโทษอยูแลว ก็จะมีราคาสูงขึ้นถึงหกเทาจากราคาเดิม
16. ตอไปนี้เป$นราคาของอัญมณีดีเลิศทั้งหลายอันเกิดจากเหมืองที่อยูใกลชายฝLMงของมหาสมุทร
อัญมณีที่มีราคาเชนนี้ไมไดมีอยูทั่วไปในโลก
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17. พระมนูตรัสวา น้ําหนัก 1 สุวรรณะ เทากับน้ําหนัก 16 มาษกะ หรือ 7 สัมชญา
18. น้ําหนัก 1 สาณะ เทากับน้ําหนัก 4 มาษกะ
น้ําหนัก 1 มาษกะ เทากับน้ําหนัก 5 กฤษณละ
น้ําหนัก 1 ปละ เทากับน้ําหนัก 10 ธรณะ
19. กฎเกณฑ,เกี่ยวกับราคาซื้อขายอัญมณีทั้งหลายกําหนดไวแลวอยางนี้
อัธยายะที่ 74 บุษราคัม
1. ผิวหนังทั้งหมดของอสูรพละไดตกลงบนภูเขาหิมาลัยแลวกลายเป$นอัญมณีที่มีคุณสมบัติดีเลิศ ชื่อวา
บุษราคัม
2.

พลอยที่งดงามสีเหลืองออนคือบุษราคัม หากมีสีเหลืองอมแดงจะมีชื่อวา เการัณฑกะ

3. มีคํากลาวอยางนี้วา พลอยใสสีแดงและเหลือง คือ กาษายกะ สวนพลอยสีฟRา ออนละมุน
มีคุณสมบัติดี คือ โสมาลกะ
4.

พลอยสีแดงเขมคือทับทิม สวนพลอยที่มีชื่อวาไพลินนั้นมีสีน้ําเงินเขม

5. ผู รอบรู เรื่อ งรัต นศาสตร,ก ลาววา บุษ ราคัม มีร าคาเทากับ ไพฑูร ย, และผลที่จ ะไดรับ จาก
การสวมบุษราคัมสําหรับผูหญิงก็คือจะไดบุตรชาย เชนเดียวกับการสวมไพฑูรย,
อัธยายะที่ 75 กรรเกตนะ
1. ลมผู เบิ กบานใจเมื่ อฉวยเอาเล็ บ ทั้ งหลายของจอมอสู ร ไวแลวก็ โ ปรยปรายลงในสระบั ว งาม
จากนั้น เล็บที่ลมพัดกระจายก็กลายเป$นพลอยกรรเกตนะซึ่งไดรับการบูชาสูงสุดในแผนดิน
2. กรรเกตนะนั้นมีทั้งสีแดงเหมือนเลือด สีพระจันทร, และสีน้ําผึ้ง สวางโชติชวงเหมือนเปลวไฟ
เหลืองจาเจือสีทองแดงออน แตหากพลอยกรรเกตนะมีสีน้ําเงินหรือสีขาวขุน ก็เชื่อกันวานาจะเป$น
เหตุของความชั่วรายทั้งหลาย มีความเจ็บไขไดปBวยเป$นตน
3. กรรเกตนะที่มีสีแดงสม่ําเสมอและสีเหลืองวาวระยับ งามบริสุทธิ์ มีน้ําหนัก อีกทั้งปราศจาก
รอยราวรานรอยและบิ่น นับเป$นพลอยกรรเกตนะที่บริสุทธิ์อยางยิ่ง
4. เมื่อวางกรรเกตนะที่ใจกลางแผนทองคําแลวนําไปเผาไฟ ยอมปรากฏแสงรัศมี กรรเกตนะมี
คุณสมบัติ คือ การเยียวยาโรคภัยไขเจ็บ การสลายความขัดแยง อายุยืนยาว วงศ,ตระกูลเจริญรุงเรือง
และการอํานวยความสุข
5. คนทั้งหลายผูสวมอัญมณีกรรเกตนะซึ่งมีความงดงามและมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการเชนนี้
เป$นเครื่องประดับ จะไดรับการบูชา มีทรัพย,สินเงินทองมากมาย มีญาติพี่นองพรอมพรั่ง ประสบ
ความเจริญรุงเรืองและมีความเบิกบานใจอยูเสมอ
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6. อั ญ มณี ทํา เที ย มหลายชนิ ด มี รู ป ทรงเหมื อ นแกวกรรเกตนะ มี สี น้ํา เงิ น เหมื อ นหิ น กุ ล ะ แต
ตางรูปทรงและเจือดวยสี แดงออน มีมลทิน เนื้ อหยาบ และสีดาน ปราศจากความงามสมบูร ณ,
อยางอัญมณีแทที่มีรัศมีโชติชวง
7. หากวากรรเกตนะที่ผานการทดสอบอยางดีแลว มีรูปทรงและความงามเป$นประกายคลายแสง
รัศมีของอาทิต ย, อุทัย ราคาจะขึ้ นอยูกั บ ขนาด ดังนั้น ผู เชี่ย วชาญดานอั ญ มณี วิ ทยาจึ งกํา หนดวา
ราคาของกรรเกตนะที่ดีเลิศขึ้นอยูกับน้ําหนัก
อัธยายะที่ 76 พลอยภีษมะ
1. น้ําอสุจิ ของพลาสูร ผูเป$น ศัตรูของทวยเทพไดตกลงไปในดินแดนตอนเหนื อของภูเขาหิมาลั ย
กลายเป$นแหลงกําเนิดพลอยภีษมะที่ดีเลิศ
2. พลอยภีษมะสีขาวนวลเหมือนหอยสังข,และบัวขาว มีแสงรัศมีเหมือนกลีบดอกเพกาชั้นใน และ
มีประกายจรัสเหมือนเพชร
3. ผูบริสุทธิ์หากนําพลอยภีษมะมาเขาเรือนอาภรณ,นานาชนิดที่ทําดวยทองคําเป$นตน แลวใช
ประดับกายตามอวัยวะตาง ๆ เชน ที่คอ ดวยความศรัทธา ยอมประสบความเจริญรุงเรืองอยางยิ่ง
ตลอดกาล
4. ปวงสัตว,ปBาที่ดุราย มีเสือดาว หมาปBา ศรภะ ชาง สิงโต และเสือโครง เป$นตน แมจะอยูในที่ใกล
เมื่อเห็นเขาแลวก็ยอมหนีไป
5.

เขาจะมีบริวารมากหลายแวดลอมตามความปรารถนา ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจะสลายไป

6. ในพิธีป\ตฤตรรปณะ ผูที่สวมแหวนพลอยภีษมะซึ่งประกอบดวยคุณสมบัติที่ดีเลิศครบทั้งสามนิ้ว
จะทําใหบรรพบุรุษพึงพอใจเป$นเวลาหลายปY
7. พลอยภีษมะยอมบําบัดพิษจากงู นก หนู และแมลงปBอง ภัยอันตรายที่เกิดจากน้ํา ไฟ ศัตรู
และโจรที่นาสะพรึงกลัวยอมพินาศไป
8. นักปราชญ,พึงหลีกเลี่ยงใหไกลจากพลอยภีษมะที่เนื้อหยาบกระดาง มีตะไครน้ําปกคลุม สีเหลือง
หมนซีด ไมแวววาว และมีตําหนิคลายเมฆ
9. ผูเชี่ยวชาญทั้งหลายกําหนดราคาของพลอยภีษมะจากความรูเรื่องสถานที่และกาลเวลา พลอย
ที่มีแหลงกําเนิดจากที่ไกลจะมีราคามากกวาพลอยที่มีแหลงกําเนิดในถิ่นใกล
อัธยายะที่ 77 โกเมน
1. งูทั้งหลายเมื่อบูชาจอมทานพผูเรืองนามในสถานที่สําคัญแหงหนึ่งแลว ไดนําเล็บของจอมทานพ
ไปวางไวเหนือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในแมน้ํา และในสถานที่อื่น ๆ ที่อยูทางทิศเหนือ
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2. โกเมนที่ไดรั บการยกยองเหลานี้มีกําเนิดในดิน แดนตาง ๆ ไดแก ดิ นแดนแถบรัฐ ทาศารณะ
วาคทวะ ภูเขาเมกละ และแควนกลคะ เป$นตน มีทั้งสีแดงดําอยางเมล็ดมะกล่ําตาหนู สีดําอยางผงทาตา
สีเหลืองน้ําผึ้ง และสีเขียวใยบัว สวางตาเหมือนกวางชะมด ไฟ และตนกลวย
3. โกเมนทั้งหลายมีหลายสีแตกตางกัน คือ สีเหมือนหอยสังข, ดอกบัวหลวง ผึ้งหลวง และดอกรัก
เมื่อนํามารอยดายจะทําใหมีความบริสุทธิ์อยางยิ่ง กอปรดวยสิริมงคล และนํามาทําเป$นเครื่องประดับ
รวมทั้งของตกแตงไดหลากหลาย โกเมนทั้งหลายเหลานี้ยอมกอใหเกิดความเจริญรุงเรือง
4. แตโกเมนที่เคยอยูในปากที่เปYยกเนื้อและเลือดของกา สุนัข ลา สุนัขจิ้งจอก สุนัขปBา และแรงที่มี
ลักษณะดุราย ยอมนํามาซึ่งความตาย ควรที่จะหลีกเลี่ยง ผูรูกลาววา โกเมนน้ําหนัก 1 ปละ มีราคา
เทากับ 500 รูปกะ
อัธยายะที่ 78 หินสีเลือด
1. เมื่อเทพอัคนีไดรับสีผิวของอสูรพละตามตองการแลวก็นําไปวางไวที่แมน้ํานัมมทา บางสวนก็
วางไวบนพื้นแผนดินหลายแหงที่แหงแลง
2. อัญมณีที่เกิดขึ้นจากสีผิวมีชื่อวาหินสีเลือดมีหลายชนิด สีเหมือนหิ่งหอยและจะงอยปากนกแกว มี
ขนาดเทากับผลปYลุตามธรรมชาติอยางเห็นไดชัด ราคาของหินสีเลือดทุกชนิดจะเทากัน
3. หินสีเลือดที่ตรงใจกลางมีสีขาวบริสุทธิ์ยิ่งกวาพระจันทร, และบริเวณผิวดานหนามีแสงรัศมี พึงถือวา
มีคุณคาเทากับไพลิน หินสีเลือดนั้นกลาวกันวาเป$นที่มาของอํานาจยิ่งใหญและมีขาทาสบริวารพรอมพรั่ง
ถานําไปหุงแลวหินสีเลือดนั้นจะมีสีเหมือนสายฟRาของพระอินทร,ทีเดียว
อัธยายะที่ 79 หินเขี้ยวหนุมาน
1. พลเทพไดพยายามโปรยปรายไขมันของทานพพละไปในดินแดนตาง ๆ ไดแก แมน้ํา กาเวรี
ภูเขาวินธัย ประเทศกรีก จีน และเนปาล
2. ไขมันของอสูรตนนั้นกลายเป$นหินเขี้ยวหนุมานที่เนื้อใสบริสุทธิ์เหมือนอากาศ ลักษณะเหมือน
น้ํามันงา มีสีขาวเจิดจาเหมือนใยบัวและหอยสังข, เขี้ยวหนุมานบางชนิดอาจมีสีอื่นตางออกไปก็ได
3. ไมมี อั ญ มณี อื่ น ใดทรงคุ ณ คาเที ย บเทาหิ น เขี้ ย วหนุ ม านในการกํา จั ด ความชั่ ว รายทั้ ง หลาย
หินเขี้ยวหนุมานบางเม็ดหากชางเพชรพลอยเจียระไนอยางดีจะมีราคาสูงขึ้นทันที
อัธยายะที่ 80 ประพาฬ
1. เมื่อเศษะควาไดอวัยวะภายในของอสูรพละตนนั้นแลว ก็นําไปโปรยปรายในดินแดนตาง ๆ เชน
แควนเกราละ แกวประพาฬที่มีคุณสมบัติดีเลิศไดเกิดขึ้น ณ สถานที่นั้น

285
2. แกวประพาฬที่กําหนดวาดีเลิศเกิดขึ้นที่แควนเกราละ มีสีแดงอยางเลือดกระตาย เมล็ดมะกล่ําตาหนู และดอกชบา สวนแกวประพาฬที่มีสีแดงก่ําเกิดขึ้นในดินแดนตางประเทศ ไดแก สุนีลกะ เทวกะ
และโรมกะ
3. แกวประพาฬที่เ กิดในที่อื่น ๆ ไมคอยเป$น ที่นิย ม ราคาของแกวประพาฬขึ้น อยู กับ ฝYมือใน
การเจี ย ระไนของชางเพชรพลอย ซึ่ ง จะทํา ใหเนื้ อ แกวประพาฬนั้ น ยิ่ ง ใสบริ สุ ท ธิ์ มีสียิ่งแดง
เขมขึ้น มันวาว และมีรัศมีสวางเรืองนวลตา
4. แกวประพาฬที่ เ จี ย ระไนอยางดี จ ะกอใหเกิ ด ความมั่ งคั่ ง และพื ช พรรณธั ญ ญาหารในโลก
ขจัดความกลัว พิษ และความเจ็บปวด ดูกอนเศานกะ การตรวจสอบอัญมณี ไดแก โกเมน หินสีเลือด
หินเขี้ยวหนุมาน และแกวประพาฬ เราไดกลาวไวแกผูรูเรื่องอัญมณีอยางแจมแจงแลว

ภาคผนวก จ
ตนฉบับสมุดไทยดํา ตํารานพรัตน:
ตํารารัตนสาตรจบบริบูรรณ
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สมุด ตํารารัตนสาตร จบบริบูรรณ
๏ สิทธิการิยะ จักกลาวโดยรัตนสาตรอันวามหาพลอิสูรในเมื่อทานสิ้นชนมานพิทธี ทานก็ให&
ทานแกเทพยุดาแลฤๅษีมุนีทังหลาย แลขึ้นชื่อวามหาพลอิสูรให&ทานนั้น เทพดาแลฤาษีมุนีก็เอามหา
พลอิสูรไปฝ2งเสีย เทพดาแลฤาษีมุนีทังหลายก็เอากระดูกไปไว& ๘ แหง กระดูกนั้นก็กลับเปนเพ็ชรสิ้น
แล ๚ คื่อวาแหงหนึ่งในภูเขากะลึงคราชแหง ๑ ะ ในเมืองโกศลราช ๑ ในเมืองมะลิะมะราชแหง ๑
ในภูเฃาเมือมาดลราชแหง ๑ ในภูเฃาทิพวุทธราชแหงหนึ่ง ในภูเฃาเมืองสาวะราชแหงหนึ่ง ในภูเฃาบุ
สากยราชแหงหนึ่ง ในภูเฃาโพสากยราชแหง ๑ แล ๚ะ &
๏ ในเมื่อสิ้นกฤติยุคนั้น เพชรในเมืองกะลึงคราชแลเมืองโกศลราชหายสิ้นแล ๚ ในเมื่อสิ้น
ไตรดายุคนั้น เพชรในเมืองมะลิมะราช แลเมืองมาดลราชนั้นก็หายสิ้นแล ๚ ๚ะ๛
๏ ในเมื่อสิ้นทวาบรยุค เพชรในเฃาทิพยวุทธราชแลเมืองเสาวะราชนั้นก็หายสิ้นแล ๚ ใน
เมื่อกุลียุคนี้ ยังแตเพชรในบุสากยราชแลเมืองโพสากยราชแล ๚ อันวาโพสากยราช คือภูมทังสอง
คือคชประเทศ แลกาลประเทศเทาบัดนี้ อันวาประเทศเพชรผลอันดีร&ายนั้น องคพระมหาฤๅษีก็กลาว
ไว&เมื่อหน&า อันวาเพชรปถมชาติเพชรนั้น จําพวก ๑ มีน้ําขาวแกมศรีเหลือง ชื่อวาพรหมชาติแล ๚ะ &
๏ เพชรอันมีน้ําแดงชื่อวากระษัตรชาติแล เพชรอันมีน้ําเขียวชื่อวาเพชรชาติแล ๚ ถ&าผู&ใด
ถือเพชรพรหมชาติชั่วนี้ก็ดีชั่วหน&าก็ดีจําเริญลาภสการมากนักแล มีสิลาจารคือพรหม เมื่อสิ้นชีพจะได&
เปนพรหมแล ๚ะ๛
๏ ผู&ใดถือเพชรอันชื่อกระษัตรชาติ จะแกล&วหาญไปแหงใดยอมชะนะแกข&าศึกศัตรูทังหลาย
ทุกเมื่อแล ๚ ผู&ใดถือเพชรชื่อวาเพชรชาตินั้นอันวาทรัพยเข&าของหากเกิดมากแลมีป2ญญาสาตราคม
อันประสิทธิโสด อันวาเพชรปะถมชาติเทานี้แล ๚ะ๛
๏ อันวาเพชรทุติยชาติ ๔ จําพวก จําพวก ๑ เปนหนึ่งแผนกระดาน จําพวก ๑ มีหกเหลี่ยม
จําพวก ๑ เหลี่ยมดั่งปลายเขม จําพวก ๑ เบากวาแก&วผลึกรัตน ถ&าผู&ใดได&เพชร ๔ จําพวกอันใดหนึ่งก็
ดี เมื่อจะรบศึกเข&าสงครามอาวุทธหอกดาบธนูนาไม&มิได&ต&องเลย ยอมมีไชยชํานะแกศัตรูทุกเมื่อ ผี้
ผู&ใดเข็ญใจแลได&เพชร ๔ จําพวกนี้ ยอมจะได&เปนหัวพันเปนเสนหแกคนทังหลาย แลมีสมบัดิมากไฟ
บหอนจะไหม&เรือน งูบหอนจะขบแม&นต&องอันใด ๆ บหอนเจ็บปวดเลยบหอนเข็ญใจเลย ะ กลาวคุณ
เพชรทุติยชาติเทานี้แล ๚ อันวากฤติชาติมีดั่งนี้ จําพวก ๑ ยอมเปนโทษสิ้นแล คือจําพวก ๑ แปDวแล
มีรู จําพวก ๑ เหนรอยระส่ําอยูทังนั้น จําพวก ๑ หาแหลมมิได& ผู&ใดถือเพชร ๓ จําพวกนี้ เมื่อเข&า
สงครามผิ้พลมากเทาใดก็ดีเสมอพลน&อยแล ยอมจะอัปะราไชยแกทานนัก มักแพ&โคกระบือช&างม&า
มักต&องหอกดาบมักร&อนใจ ะ ทุกเมื่อแล ๚ จําพวกหนึ่งมีเหลี่ยม แลหาคมมิได& ะ ผู&ใดถือมักแพ&
บิดามานดาพี่น&องเผาพันธุ งูมักขบมักขึ้นเรือนตัวมักเปนกลากเรื้อนปากเบี้ยวแล ๚ จําพวก ๑ ดั่ง
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รอยเจาะตลอด จําพวก ๑ ะ ดําทุกแหง ผู&ใดถือเพชรสองจําพวกนี้มักอัปะราไชย มักเปนโทษแตไฟ
แลน้ํา องคตมหาฤๅษีกลาวกําเนิดเพชรกฤติเปนโทษ ๑๐ จําพวกแล ๚ะ &
๏ อนึ่งจักกลาวเพชรชาติอันเกิดในสถานทัง ๖ แหงนั้นเลา เพชรอันเกิดในเมืองกะลึงคราช
นั้นแสงขาว ดั่งทองเนื้อ ๓ น้ําอันเกิดในมาดลราชนั้นมีแสงขาวแกมเหลืองดุจงาช&าง อันเกิดในเมือง
เสาวราชนั้นแสงแดง ะ แลรัศมีดั่งหิ่งห&อย ประมานเทาลูกพรรกาจผา ๓ ซีก แลเอาสองซีกนั้น ผู&ใด
ถือชะนะแกศัตรูทุกเมื่อ ผิ้ไข&ให&เอาออกถือ ะ อาจบําบัดภูติปIศาจทังหลาย ผิ้แสงดั่งหิ่งห&อยแลใหญ
เทาศีศะมะแลงวันชื่อวาเชพสังหาญ เพชรอันเกิดในบุสากยราชนั้นมีแสงเหลืองแก ะ ดั่งเบญมาศชื่อวา
เพชภานุช เมื่อถึงปJถึงเดือนแลจะทํามงคลการ ทํามิ่งสิ่งขวันอวยภรไชย ให&เอาออกถือคือวาจําเริญ
อายุศมยืนนักแลไปแหงใด ๆ ให&เอาไปด&วยฝูงศัตรูยอมแปรมารักษเราสิ้นแล เพชรนั้นอยูเรือนใคร ๆ
ฝูงโจรทังหลาย มิอาจทําอันตะรายได&เลย ๚ะ๛
๏ เพชรอันเกิดในเมืองโพสากยราชนั้น มีแสงขาวใสดุจน้ําอยูในใบตอง ะ บัวแลใบตองบอน
นั้นชื่อไวยราคเพชรยอมชนะแกไฟ อันวาเพชร ๔ จําพวกเลาโสด จําพวกหนึ่งเกิดในภูเขาอันมี
ทองแดงเพชรนั้น มีศรีขาวแกมเหลืองดุจศรีพระจันทร แลชื่อศิลาเพชรจําพวกหนึ่งเกิดในดอกหมากก็
ดี ะ ต&นเล็บเหยี่ยวก็ดี แลมีแสงขาวดั่งระลอกสมุทเมื่อกลางคืนใซ& น้ําเขียวเพชรอาวุทธจําพวก ๑ เกิด
ในดอกบัวมีศรีดั่งพระอาทิตยชี่อวาหิงษเพชร ะ เพชรอันเกิดในต&นเล็บเหยี่ยว แลแสงดั่งตะวันเมื่อมีสูร
มีจันทนั้น ะ เพชรนั้นเกิดแตเส&นขนพระหณุมานชื่อสุทะมิทเพชรแล เพชรนั้นเปKนใหญแกรัตนชาติทัง
๘ จําพวก เพราะวาเอารอหัวแหวนทังนั้นก็แตกร&าวสิ้นเสียรัศมีสิ้นแล แม&นวาเอาเหล็กไปต&องเพชร
นั้น เหล็กก็แตกเปKนจุลไปแล เหตุการณดั่งนั้นเทพดาแลฤๅษีมุนีทังหลายมากลาวนิทานเพชรปถมกอน
เพื่อดั่งนั้น อันวาโทษแหงเพชร ๘ ประการคือเพชรดวงใด ะ หาเหลี่ยมมิได&ก็ดี ดวงใดแปDวก็ดีมีรูก็ดี
เพชรสองประการนี้ ผู&ใดถือจะฉิบหายต&องหอกดาบ ๚ เพชรดวงใดแดงอยูกลางก็ดี ะ ถ&าผู&ใดถือรี้พล
เสนาจะถอยกําลังจะอัปราไชยแกทานแล ๚ เพชรดวงใดมีเหลี่ยมรีก็ดี เหลี่ยมแตกก็ดี เปนกลีบก็ดี
เปนระเทาะอยูดั่งฟ2นบึ้งกาก็ดี ดวงใดมีพรรณดั่งผมผึ่งจะหงอกก็ดี เพชรทังนี้ผู&ใดถือจะแพ&บิดามานดา
อันหนึ่งงูมักขบมักขึ้นเรือนโจรมักลักของมักเปนเกลื้อน ะ เพ็ชดวงใดมีรอยดุจเจาะตระหลอดกลางก็ดี
ดวงใดมีพรรณอันดําแลมอม ดวงใดเปนดุจรอยตีนกาก็ดี เพชรสามประการนีผู&ใดถือ ไฟมักไหม&น้ํามัก
ทวมเรือนนักแล เพชรกระษัตรชาติอุดมประกอบด&วยเหลี่ยมโคนน้ําไฟรังโชตในกระษัตรแลเว&นจาก
โทษทัง ๑๖ จําพวกนั้นหนักเทาหัวเหา คาทองไพ ๑ หนักเทาพรรณผักกาด ๑ คาทองสองไพหนัก
เมลด ๑ คาทองสลึง ๑ ะ หนักเมลดเข&า ๑ คาทอง ๓ สลึง หนักสองเมลดเข&า ะ คาทอง ๖ สลึงหนัก
๓ เมลดเข&า คาทอง ๓ บาทหนัก ๔ เมลดเข&า เรีกกอัทะลา ๑ คาทอง ๖ บาทหนักลา ๑ ะ คาทอง
๓ ตําลึงหนักสองลา คาทอง ๖ ตําลึงหนัก ๓ ลา ะ คาทอง ๘ ตําลึง หนัก ๔ ลาเรียกภาคย ๑ คา
ทองสิบสองตําลึง ะ กําหนดให&ทวีเปนคาทองชั่ง ๔ ตําลึง ๚ องคตพระมหาฤๅษี ะ
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๏ จักกลาวชาติป2ดธํามะราช อันวาเนื้อแลเลือดแหงมหาพลอิสูรนั้น ะ เทพดาแลฤๅษีมุนีทัง
หลาย ก็เอาไปฝ2งไว&ในเชิงเขาสมณะกูฏในลังกาทวีป ก็เกิดเปนป2ดธํามะราชเทาถึงบัดนี้ แลรัศมีป2ดธํา
มะราชนั้นมีเพชตาง ๆ จําพวก ๑ ดั่งน้ําครั่งอันเขี้ยวแล&ว จําพวก ๑ ดุจน้ําฝางอันเขี้ยวแล&วจําพวก ๑
ดั่งปลายกลีบดอกจงกลนีเมื่อบาน จําพวก ๑ ดั่งดอกเส&งนาเมื่อบาน จําพวก ๑ ดุจดังเลือดกะตาย
จําพวก ๑ ดั่งดอกชบาบาน จําพวก ๑ ดังหลังมะแลคอมทอง จําพวก ๑ ดั่งดอกทองหลางบาน
จําพวก ๑ ดังลูกมะกล่ําตาช&างดําจําพวก ๑ ดั่งครั่งอันยอดจากรังคัดแลย&อยอยูนั้น จําพวก ๑ ดังกอง
ถานเพลิง จําพวกหนึ่งดั่งแสงประทีป เมื่อจะไกล&ดับนั้น ะ จําพวก ๑ ดั่งลูกในทับทิมอันดิบนั้นแล ๚
โทษแหงป2ดธํามะราชมี ๑๐ ประการ คือผู&ใดถือป2ดธํามะราชอันหัวหว&ามนั้น อายุศมมียืนจะพลันตาย
อันมีน้ําขาวดุจน้ําทาเข&าติดอยูนั้น ผู&ใดถือมักเปนเรื้อนน้ําเต&า ะ ขาวอันเปนรู ดั่งรอยเจาะให&ตระ
หลอดนั้น ผู&ใดถือมักเปนเข็ญใจบวาย ฉิบหายเสียสิ้นเกาอีก ผู&ใดถือดั่งขี้ลมเข&าอยูนั้น จะมีทุกโศก
จะเดือดเนื้อร&อนใจ ผู&ใดถืออันมีดั่งผมอันหงอกเข&าเสียดอยูแลบิดนั้นจะเสีย ะ เมื่อผู&ใดถืออันมีดินดําดัง
ดินแดงเหลืองเข&าอยูนั้น จะแพ&ลูกหญิงชาย ะ ผู&ใดถือน้ําดุจดินนิลกานั้น รบศึกจะมักต&องปOนแลหอก
ดาบ ผิ้ผู&ใดถืออันสําลานพี่น&องเผาพันธุจะตาย ผู&ใดถืออันเปนเหลี่ยมดั่งเหลี่ยมสันดาบคมดาบก็ดี
ผู&ใดถือจะต&องราชทันท เพลิงจะไหม&เรือนแล ๚ะ๛
๏ ป2ดธํามะราชดวงใดมีน้ํามหานิลเข&าพานอยู แกมอยูสะนอยบริสุทธิ์ดั่งฟDาแดงเมื่ออุไทยก็ดี
อัศฎงคตก็ดี แลเว&นจากโทษ ๑๐ ประการนั้น ะ ผู&ใดถือจะมีโภคสมบัติดั่งพระนารายน แลมีอายุศม
ยืนหนักญาติเผาพันธุรี้พลข&าไทช&างม&าโคกระบือมากนักแล ๚ ป2ดธํามะราชดวงใดได& ๑๐ น้ําแล มีสุน
ธรรูปดั่งมนาวตัดกลางนั้นจะเว&นโทษ ๑๐ ประการ ผู&ใดถือจะได&เปKนจักระพรรตราธิราช แลป2ดธํามะ
ราชดั่งนี้อยูเมืองใดฝนตกในเมืองนั้นเดือนละสามคาบในเมืองนั้นแล ๚ ป2ดธํามะราชอันใด ๑๐ น้ําผิ้
หนักได& ๑๒ ลูกกล่ําใสรัศมีขึ้น ๖๔ องคุลี แลผิ้ได& ๘ น้ําแลหนักได& ๑๒ กล่ํา รัศมีขึ้นสูงได& ๓๐ องคุลี
ป2ดธํามะราชอันใด ๗ น้ําหนักได& ๑๒ ลูกกล่ํา รัศมีขึ้นได& ๑๘ องคุลี ป2ดธํามะราชอันใด ๖ น้ําถ&าหนัก
ได& ๑๒ ลูกกล่ํารัศมีขึ้นได& ๑๒ องคุลี ป2ดธํามะราชชื่อวากระวินธรรมนั้นผิ้มี ๑๐ น้ําแลหนักได& ๑๒ ลูก
กล่ําไซ&มีคาสามร&อยสิบสองโกฏิทองแล กฤติชาติป2ดธํามะราชชื่อโสคนทิกนั้น ผิ้มี ๑๐ น้ําแลหนักได&
๑๒ ลูกกล่ําไซ&มีคาได&ร&อยห&าโกฏิทอง แลป2ดจาชาติป2ดธํามะราชนั้น ชื่อกระมุทชาติแลมีสิบน้ําไซ&แล
หนักได& ๑๒ ลูกกล่ําไซ& มีคา ๑๘ โกฏทองแล ๚ อันวาโทษแหงป2ดธําราชนั้นไซ&มี ๓ ประการ อันหนึ่ง
คือสามล อันหนึ่งคือพิมล ะ อันหนึ่งคือกาสิก อันวาสามลนั้นคือน้ําตายหมาดก็ดีขี้ฟDาขี้ลมเปนคว&นไฟ
เข&าพานอยูแลมักมัวอยู อันวาพิมลนั้นคือกี่วแลหว&ามเบี้ยวเวียดบิดเบือนแฟบเปนคมแลมิสนิดมิงาม
อันวากาสิกนั้น คือวาน้ําขัดก็ดีรัศมีบมิแรงก็ดีน้ําออนข&าง กั้นหินบสิ้นก็ดีทัง ๓ ประการนี้เปนคุณแล
โทษแหงป2ดธํามะราช แลผู&ใดถือป2ดธํามะราชอันเว&นจากโทษดั่งนี้ไซ& จะได&ลูกเมียข&าหญิงชายไพรพล
ช&างม&าโคกระบือ เงินทองแก&วแหวนมาก ะ อยูศุกขเยนใจทุกเมื่อ อาจห&ามเคราะโศกทังหลายโพย
ไภยอันตราย ะ ทุกประการก็พินาศหายไปสิ้นแล ๚ ๚ะ๛
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๏ องคตพระมหาฤๅษี จะกลาวกําเนิดไพทูลอันหนวยตามะหาพลอิสูร ะ แลสมองศีศะนั้นเทพ
ดาแลฤๅษีมุนีทังหลาย เอาไปไว&ในจอมเขาไพทูลบรรพตในเมืองราชคฤหะนคร แลเชิงเขาสมณโกฏใน
เมืองลังกาทวีป ก็กลายเปนชาติไพทูล ๑๐ ประการดั่งนี้แล จําพวก ๑ เขียวแกมขาวใสงามดุจแวว
หางนกหว&า จําพวก ๑ ดุจดังแสงแมลงคา ะ คลานเมื่อกลางคืน จําพวก ๑ เขียวใสแกมเหลืองประดุจ
ดั่งตักกะแตนก็ดี ดุจตานกแขกเต&าก็ดี นกเปล&าก็ดี จําพวก ๑ ผิ้หนักได&ไพ ๑ เปนคา ๘ ตําลึงเงิน
จําพวก ๑ ดุจดั่งเปลวไฟ จําพวก ๑ ดุจดั่งดอกเขมปUา จําพวก ๑ ดั่งปลีกล&วยบานใหม จําพวก ๑
เขียวออกงามดุจหลังเรือดบาทดั่งใบเข&า ผิ้หนัก ๑๒ ลูกกล่ําเปนคา ๒ ชั่งทอง จําพวก ๑ ศรีดําแล
เขียวดุจดั่งตาวัว ผิ้หนัก ๑๒ ลูกกล่ําเปนคา ๓ ตําลึงเงิน จําพวก ๑ ดุจไม&ไผอันได&เดือนหนึ่ง ะจําพวก
หนึ่งขาวบริสุทธิ์ดังสังขแล ๚ อันวาคุณแหงไพทูลนั้นมี ๗ ประการ คือจําพวก ๑ มีพรรณดั่งปลาย
ขนเหม&นแลมีสังวาร ๒ เส&น ๓ เส&นก็ดี ะ ผานไปมาไพทูล ๓ ประการนี้ ถ&าผู&ใดถือเจ&าไทรักยําเยงอยู
เย็นใจนักแล ะ จําพวกหนึ่งมีสังวารกลับไปมาถึงริม ผู&ใดถือเพลิงบหอนจะไหม&ผู&นั้นเลย ศัตรูบหอน
จะหึงษาราวี ข&าคนบหอนจะหนีได& ผิ้รบศึกบหอนจะแพ&แกคนเลย จําพวก ๑ กลมรีมิสนิดดั่งเมลด
เข&าเปลือกแลสังวารบมิได&ขัดแลไหลไปมา ผู&ใดถือได&เปนดีมีบุญมีโภคสมบัดิมากนัก จําพวก ๑ มีสัง
วารเหลืองแกมขาว ผู&ใดถือจะมีเมียมากนัก จําพวก ๑ สังวารใสดั่งใบเสนียดออนผู&ใดถือทานบหอนจะ
ชะนะแกเราเลย ๚ะ๛
๏ อันวาโทษแหงไพทูลนั้นมี ๗ ประการดั่งนี้ อันวาน้ําตายกึ่ง ๑ อันหนึ่งเมลดทรายเข&าติดอยู
อันหนึ่งน้ําตายหนอย ๑ อยูทามกลางมี ๓ ประการดั่งนี้ ผู&ใดถือลูกเมียเผาพันธุ ญาติกาข&าไทจะตาย
สมบัดิจะฉิบหาย ลวดแหล&มดั่งก&นทนาน ผู&ใดถือไปศึกยอมต&องปOนไฟธนูไปค&ามักเสียเรือ อันหนึ่ง
เปนรอยไขวตีนกาก็ดีเปนรูก็ดี ผู&ใดถือให&เกิดโทษนัก ะ จะพรัดพรากจากที่อยู อันหนึ่งสังวารดําดังฅ
อบึ้งถือก็ดี มีศรีดําดุจปJกกาก็ดี ผู&ใดถือทานมักใสโทษ มักเปนโจร มักต&องราชทันแล ๚ ไพทูลดวง
ใดมีศรีดั่งไขตัดกลางก็ดี ดังมนาวตัดกลางก็ดี แลประกอบด&วยคุณบริสุทธ แลเว&นจากโทษทัง ๗
ประการแล ไพทูลดังนั้น อยูในเมืองใดฝนตกในเมืองนั้นเดือนละ ๓ คาบ แลให&จําเริญซึ่งความสวัสดิ
ยิ่งนักแล อันคาไพทูลนี้พึงให&รู&ดั่งคาป2ดธํามะราศแล ๚ ะ &
๏ ชาติไพทูลในลังกาใสเนื้อเขียว ไพทูลฝางเนื้อแดง ไพทูลบอใหมไสน้ําขาวแลสังวารเกี้ยวไป
มาเรวนัก ๚ องคตมหาฤๅษีจะกลาวกําเนิดแหงมุก อันวาฟ2นมหาพลอิสูรก็เกิดเปนมุกในสถานทัง
๑๐ แหง คือแหง ๑ เกิดในห&วยชะเลแหง ๑ เกิดในศรีศะปลาแหง ๑ เกิดในเมฆแหง ๑ เกิดในฅอ
ผู&หญิงแหง ๑ เกิดในลําอ&อยแหง ๑ เกิดในศีศะนาคราชแหง ๑ เกิดในเขี้ยวหมูแหง ๑ เกิดในนกทุง ๚
อันวามุกเกิดในศีศะปลา ประมาณเทาลูกหมากกล่ํา แลกลมงาม มีพรรณขาวแกมแดงดุจดอกมะลิ ะ
แลดอกแคฝอย ะ เมื่อถือมีโชติขึ้นหนักหนา แลเมื่อวายน้ําดําน้ําผู&ใดถือมุกนั้นมิรู&ประดักน้ําเลย ๚ะ &
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๏ มุกอันหนึ่งเกิดในเมฆนั้นบริสุทธิ์ แลมีรัศมีดั่งพระอาทิตย ะ ถ&าจะแลดูท&อตานักหนา เทา
วาแตฤๅษีมุนีทังหลายแลพิทธยาธรหากถือได& ะ แลมุนษยทังหลายบอหอนจะถือได&เลย มุกอันเกิดใน
งาช&างนั้นหารัศมีมิได&เลย แลมีพรรณนั้นแดงแลใหญ ประมาณเทาลูกไขไก ผู&ใดถือรบศึกชนะแลช&าง
ไลมีทันเลย มุกอันเกิดในฅอผู&หญิง อันเกิดในนกทุงก็ดี ะ มีแตกอนกะลียุคนี้แล มุกดั่งนั้นท&าวมิได&
กลาวไว& มุกอันเกิดในต&นอ&อยก็ดี อันเกิดในไม&ไผก็ดี ถ&าแลผู&ชายถือผู&หญิงรักนักแล ะ ถ&าผู&หญิงถือ
ผู&ชายรักนักแล ข&าหญิงชายคนทังหลายรักนักแล แม&นจะเฝDาท&าวพญาทานยอมกรรุณาสรรพจะ
สรรเสริญแล ๚ มุกอันเกิดในศีศะนาคราชนั้นอยาวาแตนาคราชเลยแลงูอันมีพิศมเรียกวานาคราชได&
แล แลมุกนั้นผู&ใดถือรบศึกชะนะแลทานเหนเราดั่งงูไลตามคุ&มคนได& ๑๐ คน แลมุกอันหนึ่งมีประมาณ
เทาลูกเล็บเยี่ยวแลสุกเข&ม เมื่อถือออนแกมือนักแล มุกอันเกิดแตในเขี้ยวหมูใหญเทาลูกเล็บเหยี่ยวแล
ขาวสนอย ผู&ใดถือมีรัศมีเปนแสงดั่งแสงเงินยวงไว&เปนดี แตเมือจะทําขวันเข&านั้น แลมุกอันเกิดใน
ท&องชะเลทัง ๔ แหง คือแหงหนึ่งเกิดในท&องชะเลบาริศเทศคือมีในวัดธุราครน้ํา แหงหนึ่งเกิดใน
ชะเลบาลิโยค คือตรูไนยแหง ๑ เกิดในชะเลตระนาวครีเทศตั้งเพลา เมื่อพระอาทิตยเสวยฤกษระดู
วะสันตนั้นฝนแลหนาวมุกนั้นมักเกิด เมื่อพระอาทติยเสดจไปเสวยฤกษระดูอันชื่อคิมหันตนั้น ฝนมิตก
มุกนั้นมิเกิดเลย ะ เมื่อพระอาทิตยเสดจไปเสวยฤกษระดู อันชื่อเหมันตะระดูหนาวนั้นไซ& ะ มุก
เกิดแตสนอยแล ะ
๏ มุกอันเกิดในทเลบาริศเทศนั้นมิสู&กลม แลมีรัศมีงามนัก ะ แตวามีน้ําดํานอยหนึ่ง เทาพรร
ผักกาดเข&าเสียดอยู มุกอันเกิดในชะเลบาลีโยเทศ มีพรรณขาวบริสุทธิ์ดั่งป2ดอันขาว แลรัศมีบมิซู
แปลก ะ มุกอันเกิดในตระนาวสีนั้น มีน้ําแดงสุกใหญสนอย แลมุกนั้นมีโทษแปดประการโสตแลคุณ
๔ ประการนั้นคืออันใดสิ้นจําพวก ๑ มีศรีขาวแกมเหลืองแลไสงามดุจดั่งศรีพระจันทจําพวก ๑ ดูออน
แกมือ จําพวก ๑ เมื่อเอาเข&ามาใสตาดูเย็นแกตา จําพวก ๑ ขาวบริสุทธิ์ อันวาคุณ ๔ จําพวกดั่งนี้แล
๚ อันวาโทษ ๘ จําพวกนั้นดังฤๅโสด ะ จําพวก ๑ ดังหนามเข&าติดอยู จําพวก ๑ เหนดําเข&าติดอยู
ะ จําพวกหนึ่งหัวข&างหนึ่งดํา จําพวก ๑ มีน้ําดําแดงเข&าแกมอยูหลายอัน จําพวกหนึ่งเปนกลีบหลาย
อัน จําพวก ๑ บิดเบี้ยว จําพวก ๑ ดูดั่งเม็ดทรายเข&าอยู จําพวก ๑ ฝาแฝด ๚ ผู&ใดถือลูกปลาย
หนามเข&าติดอยูก็ดี ดั่งเม็ดทรายเข&าเสียดอยูนั้นจะไข&ออกฝJ ผู&ใดถือมุกอันดําติดอยูนั้นจะเสียสมบัดิ
ผู&ใดถือมุกอันเบี้ยวก็ดี ฝาแฝดก็ดีจะทุกไร&เข็ญใจหาสมบัดิบอมิได&เลย ผู&ใดถือมุกอันเปนกลีบจะเปน
บ&าหมูหูหนวก ผู&ใดถือมุกอันหัวดําจะเปนขี้เรื้อน อันวาโทษทัง ๘ ประการดังนี้แล อันวาท&าวพญา
มหากระษัตราธิราชพระองคใด ะ ถือมุกอันกอประด&วยคุณ ๔ ประการ จําพวกหนึ่ง เว&นจากโทษ ๘
ประการ อนึ่งเว&นจากเลขาแลพินธุนั้น ฝนตกในเมืองนั้นเดือนละ ๓ คาบ ไพรฟDาข&าไทช&างม&ารี้พลทัง
หลาย ลูกเมียทังปวงหาอันตะรายมิได&อยูศุกเกษมหนักหนา มุกดั่งนั้นอยูในเรือนก็ดี สมบัดิขึ้นข&าว
ของสิ่งสินทําได&ไว&คงอยูศุขเย็นใจแล ๚ะ &
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๏ องคตมหาฤๅษี จะกลาวกําเนิดนิลรัตน ะ นั้นเลา อันวาหนวยตาดํามหาพลอิสูรนั้น เทพ
ดาแลฤๅษีมุนีทังหลาย เอาไปฝ2งไว&ในลังกาทวีป แล&วก็กลายเปนชาตินิล ๓ จําพวก มีคุณ ๘ ประการ
แลโทษ ๖ ประการ อันวาชาติ ๓ ประการดั่งนี้
นิลอันหนึ่งดําแดงแกมอยูด&วย ชื่อวากระษัตรชาติ นิลอันหนึ่งน้ําเขียวดุจดังใบไม&เข&าพานอยูด&วย ชื่อ
แพตชาตินิล อันหนึ่งมีน้ําขาวเข&าแกมอยูด&วยชื่อวาสูตรชาติแล ฯฯ อันวาคุณ ๘ ประการนั้น ะ คือ
พรมรัศมีนั้นจําพวก ๑ ดั่งฅอนกกระเหวาชื่อวาอุบลนิล จําพวก ๑ มีพรรณดั่งน้ําครามชื่อวาเมฆนิล
จําพวก ๑ มีพรรณดังศรีศะเปKดตัวผู&ชื่อวาอินทนิล จําพวก ๑ มีพรรณดั่งตาวัวชื่อวาราชนิล จําพวก ๑
มีพรรณดั่งดอกบัวครั่งชื่อวาอุบลนิล จําพวก ๑ แดงมาแกมดั่งดอกคนที ชื่อวานิลมาศคันที จําพวก
๑ มีพรรณดั่งไขกาชื่อวากากะนิลแล ะ อันวาประเภทแหงนิลเปนคุณดังนี้ อันวาโทษจําพวก ๑ มีศรี
อันอับรัศมีบมิได&เปลง อนึ่งมีก&านขาวก&านดําอนึ่งมีน้ําเหลืองเข&าแกมอยู อนึง ะ มีดั่งขี้เหล็กเข&าเสียด
อยู อนึ่งมีน้ําดั่งก&อนดินเข&าเสียดอยู อนึ่งดังขี้ลมเข&าอยู ผู&ใดถือนิลอันอับรัศมีนั้นก็ดี อนึ่งมีขี้ลมนั้นก็
ดีจะฉิบหายจะเสียสมบัดิ ผู&ใดถือนิลอันขาวก&านก็ดีจะเปนพญาธิไข&เจ็บ บมิรู&เหือดบมิรู&วาย ผู&ใดถือ
นิลดั่งน้ําขมิ้น เข&าแกมอยูนั้นก็ดีช&างจะแทงจระเข&แลเสือจะขบโคกระบือจะทอ ผู&ใดถือนิลอันมีดั่ง
ก&อนดินเข&าเสียดอยูนั้นก็ดี ะ จะเปนท&องมาน จะเปนหืดแลมองครอ โทษ ๖ ประการก็มีดั่งนี้ ะ แล
ผู&ใดถือนิลอันประกอปด&วยคุณ ๘ ประการนั้นเว&นจากโทษ ๖ ประการนั้น มีต&นวาเลขาแลพินธุนั้นก็ดี
เย็นใจนัก มีสมบัดิมากหลายหาไภยอันตะรายมิได&เลย พระอินทพระไพศภยอมรักษาทานผู&นั้นแล
กลาวกําเนิดนิลเทานี้ ฯฯะ
๏ องคตมหาฤๅษี จะกลาวกําเนิดอะมรกฏ อันวาดีมหาพลาอิสูรนั้น วาสุกรีนาคราชกลืน
เอาดีนั้นไปคายไว&ในเมืองตักกะสีลา เมื่อแรกคายเมื่อเดิมทีนั้น เปนนาคบาตรอันคายลงพายหลังนั้น
ก็เปKนอะมรกฎ น้ําลายอันตกเดิมทีนั้นเปนแถวนาคสวาดแล นาคสวาดนั้นมี ๓ จําพวก จําพวก ๑ ดั่ง
หินตับเตาเปนพรรณ ๖ สิ่งแลมีแสงเขียวใส จําพวก ๑ มีศรีเขียวดั่งผิวไม&ไผ จําพวก ๑ มีศรีเขียว
ดั่งฅอนกแขกเต&า ะ นาคสวาด ๓ จําพวกนี้ผิ้เจ็บปวดพรรพพิศม และเมื่อไปศึกเอาไปด&วยอาจกันไภย
อันตะรายทุกอัน แม&นอยูในเยาเรือนก็ชนะเสี้ยนศัตรูทังปวง อาจะเสียอันตะรายเดือน ๓ หนแลให&มี
ความสวัสดิแกเราแล อันวามรกฎชื่อครุทธการนั้น มีสองประการยอมให&เปนคุณจําพวก ๑ มีศรี
ทองแดงอันอยูในแลสารช&าแดงแกมเขียวจําพวก ๑ ศรีดั่งสําฤทธอันไฟไหม&แสงเขียว อันครุทธการนี้
ได&แกครุทธราชอันเปนอาศนองคพระนารายณนั้น เหตุดั่งนั้นจึ่งเรียกวาครุทธการเพื่อดังนั้นแล ผู&ใดมี
ภับมีบุญจึ่งจะได&ถือ ผิ้ถือเข&าศึกมีไชยชํานะแกทานแลพลันได&ศีศะทานนัก ท&าวพญาแลขุนนางมัก
สรรเสริญนักแล อันวาชาติมรกฎมี ๔ จําพวก ะ จําพวก ๑ มีแววเขียวดั่งหางนกยูง จําพวก ๑
ดั่งฅอนกแขกเต&า จําพวก ๑ ดั่งผิวไม&ไผ จําพวก ๑ มีศรีดุจลูกมะแว&งแกแลเอาสําลีมาทับบนแลดูผิว
น้ําเขียวขึ้นจับสําลีนั้น มรกฎมีคุณแล ๚ะ๛
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๏ โทษแหงมรกฎ ๓ จําพวก จําพวก ๑ เหนดินเข&าอยูในนั้นมาก จําพวก ๑ คือเบี้ยว
จําพวก ๑ คือบิดเบือนโทษ ๓ จําพวกดั่งนี้แล ผู&ใดถือมรกฎอันประกอบด&วยคุณทังหลาย ะ แลเว&น
จากโทษคือเลขา แลพินทุผู&นั้นอยูเย็นใจมั่งมีเปนสีมีโภคสมบัดิบอหอนจะมีทุกขยากไร&เข็ญใจ อนึ่ง
แก&วแหวนเงินทองยอมมาประชุมแลมักได&ลาภสะการนัก ทําไรนาเรือกสวนเกิดผลนัก ศัตรูจะเบียน
มิได& อายุศมยืนโสดถ&าไข&เจ็บให&เอามรกฎแชน้ําแลเอามากินลูบตัวหายแล ๚ะ๛
๏ จําพวก ๑ น้ําตายโทษเทานี้ ฯฯ ๚ะ๛
๏ ผู&ใดถือบุษราคัม อันวามีแสงเหลืองแกเมื่อน้ําไหลไปมา ะ ดุจดั่งบัวขาวขึ้นพ&นน้ํานั้นอยู
เย็นใจสิ่งสินมั่งมี ผู&ใดถือบุษราคัมศรีดั่งลูกทับทิมช&าแกนั้นก็ดี ดั่งดอกตระแบกก็ดีทําไรนาค&าขาย
เกิดผลมากนัก ผู&ใดถือบุษราคัมดุจน้ํายอดตกลงในกลีบอุบลนั้น ครั้นเฝDาท&าวพญาชอบใจนักแล เปน
ที่รักแกคนทังหลายโจรจะทําร&ายมิได&เลย ะ ผู&ใดถือบุษราคัมอันแหลมหัวหนึ่งนั้น จะต&องหอกดาบแล
ปOน ะ ผู&ใดถือบุษราคัมอันหลามกลางนั้น ทําคุณแกทานมิขึ้นทานมิรู&จักคุณเลย ๚ะ๛
๏ องคตมหาฤๅษี จะกลาวกําเนิดแหงโกเมลเลา อันวาผมแหงมหาพลอิสูรนั้น เทพดาแลฤๅษี
มุนีทังหลาย เอาไปฝ2งไว&ในสิงหลทวีป ก็เกิดเปนโกเมล ๓ จําพวก ยอมมีคุณ โทษ ๓ ประการ แล
คุณ ๓ จําพวกนั้น คือสิ่งใดสิ้นจําพวก ๑ เหลืองแลมีน้ําเขียวแกม ผู&ใดถือสิ่งสินจะคงนักแล จําพวก
๑ เหลืองดังดอกกรรณิกาแลมีน้ําแดงเข&าแกม ผู&ใดถือขุนนางเจ&าไทรักยําเยง จําพวกหนึ่งมีน้ําแดง
แกมเหลือง ะ แลมีน้ําขาวเข&าพานอยู ผู&ใดถือเผาพันข&าไทมากนักแล ๚ะ๛
๏ อันวาโทษ ๓ จําพวกนั้นดั่งฤๅ จําพวกหนึ่งน้ําดําหมน ะ ผู&ใดถือจะเสียตัวศัตรูจะดูแคลน
จําพวกหนึ่งขาวสากหาศรีมิได& ผู&ใดถือมักผิดเจ&าจอมขุนนาง จําพวกหนึ่งมีน้ําดําแลหมนผู&ใดถือ
ลูกเต&าข&าไท หลานเหลนเรงตายฉิบหาย แลกลาวกําเนิดโกเมลเทานี้แล อันวาคุณแลโทษแหงรัตนทัง
ปวง องคตมหาฤๅษีก็กลาวไว&บริบูรรณเสรจเทานี้แล ๚ะ๛
๏ องคตมหาฤๅษี ทานผู&ปรากฏจะแจ&งคดีบอกให&หารัตนชอบสมพงปJ ะ จะเกิดโพคีโพคา
สมบูรณ ฯฯ ๚ะ๛
ชวดแลมะแม
สมพงษบแปร
สมภารบสูญ
ะ
คือป2ดธํามะราศ
เสาวภาคแสงสูรย
สมบัดิมากมูล
ะ
เพราะแก&วโสภา
๏ ถึงวันอาทิตย
ทุกทีเปนนิจ
ะ
จึงถือแลครา ศัตรูทังหลาย บกลายพาทา ยอมกลัวเดชา
ะ
เพราะแก&วดวงดี
ฉลูแลวอก
อาจารยแกล&งบอก
ะ
เปนสวนสองปJ
ถือมุกดาหาร
สําราญเปรมปรี
ะ
ในห&องธาตรี
ชื่นช&อยเสวยรมย ๏ ครั้นถึงวันจัน
ะ
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จึ่งถือแลวัน
ชื่นช&อยสวนสม
สรสวางหฤๅไทย
เพราะแก&วอุดม
เงินทองมากถม
ทั่วหล&าภูมน
๏ ระกาแลฃาล
ถือแก&วพระพาน
จําเริญมงคล
เพราะแหวนดวงนั้น
ควรไว&กับตน
สิ่งสินอําพล
เพราะแก&วดวงดี
๏ ถือวันอังคาร
เอาแก&วพิศดาล
มาถือแลที
ศัตรูเขดขาม จังไรผันหนี
สมบูรรณบัวศรี
ยศยิ่งมีไขย
๏ ปJจอแลเถาะ อาจารยจําเพาะ นับสองปJไป
ถืออมรกฎ
มียศมีไชย
สิ่งสินหลั่งไหล คูท&องธารา
๏ ครั้นถึงวันพุท
จําเริญอายุศมสุด
จึ่งถือแลครา
มีเดโชไขย
ชํานะระนา
ปIศาจทุรา
บใกล&หนีไกล
๏ มะโรงแลกุน
ให&ถือไพทูล
มีสวัสดิมีไชย
แก&วดวงนั้นนา
ถ&าอยูเรือนใคร
สิ่งสินหลู&ไหล
ดั่งท&องธารา
๏ ถึงวันพฤหัศ
สมบูรรณสมบัดิ จึ่งถือแลครา ได&ลาภเงินทอง ผ&าผอนนานา
ข&าไทช&างม&า
เข&าน้ําเหลือหลาย
๏ มเสงศรีสวัสดิ
แม&นถือเพ็ชรรัตน
ยศเพียงนารายน
มนุษยเทวาไม&ตรีบวาย
ปIศาจบกลาย
ดําเนิรมีไชย
ฯฯ
๏ ครั้นถึงวันศุกร
จึงถือหายทุกข
หายโศกหฤๅทัย
เมื่อออกรบศึก
กลางณรงคใน
ศรีสวัสดิมีไชย
ตามในอุบาย ๏ มะเมียที่สุด ถือนิลนั้นอุด ดมล้ําเหลือหลาย
สมบัดิบริบูรรณ
เพิ่มพูนมากมาย
คุ&มไภยันตะราย
ศุขเกษมเปรมใจ
๏ ครั้นถึงวันเสาร
ถือนิลนั้นเลา
อาจาริยแจ&งไข เว&นโทษหกประการ
บพานภะได& พระอินท
พระไพ
สพยอมรักษา ๏ จําเริญศรีสวัสดิ์ เพราะทําตามอรรถ
คดีกลาวมา
จะพินโยยศ ปรากฏหนักหนา
จบเรื่องตํารา นพรัตนบริบูรรณ
๚ะ๛
๏ เพ็ชรดี
มณีแดง
เขียวแสงมรกฎ เหลืองใสสดบุษราคัม
ศรีแดงก่ําโกเมลเอก
ศรีหมึกเมฆนิลกาล
มุดาหารหมอกมัว
ศรีศระสลัวเพทาย
สังวารสายไพทูล ฯฯ ตําราฝ2งนพรัตน
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พัฒนากําลังคนด#านมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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