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พระจักรพรรดิคืออะไร? กายสิทธิ์คืออะไร? ทําไมจึงเรี ยก
ลูกแก้ วว่าจักรพรรดิ? ทําไมจึงเรี ยกซํ ้ากันกับพระเจ้ าจักรพรรดิ
ราชที่เป็ นมนุษย์? พระจักรพรรดิมาจากไหน? ทําอย่างไรจึง
จะได้ เป็ นพระจักรพรรดิ? หากท่านเป็ นอีกผู้หนึง่ ที่สนใจเรื่ อง
พระจักรพรรดิและกายสิทธิ์ แต่สบั สนกับความหมาย และ
ที่มาที่ไปของคําว่าพระจักรพรรดิ และกายสิทธิ์ เรามีคําตอบ
ให้ เป็ นเนื ้อหาสาระความรู้แบบบุฟเฟต์ เสริ ฟให้ ตกั ตวงอ่านฟรี
กันเต็มที่ทวั่ โลกอย่างอิ่มอกอิ่มใจครับ
คําว่ า “จักรพรรดิ” มีปรากฏใช้ ในหลายกรณี คือ
(1) พระเจ้ าจักรพรรดิราช ซึง่ เป็ นมนุษย์ คือพระมหากษัตริ ย์
ปกครองจักรวาล
(2) องค์พระเทวจักรพรรดิ คือเทวดาผู้มีศกั ดิ์ใหญ่ยิ่ง เป็ นใหญ่
ปกครองสวรรค์ทกุ ชั ้น ภายในแต่ละจักรวาล ซึง่ นานๆ จะ
เกิดขึ ้นสักพระองค์หนึง่
(3) พระจักรพรรดิ (พระจักรฯ) คือบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นกาย
ละเอียด หรื อกายมนุษย์ ที่บําเพ็ญบารมีในสายจักรฯ มี "กาย
ในวิชชา"
เป็ นกายทรงเครื่ องพระจักรพรรดิ [ในทํานอง
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เดียวกันกับที่บางบุคคลอื่นมี "พระธรรมกาย" เป็ นกายใน
วิชชาอยู่ภายใน]
(4) กายสิทธิ์พระจักรพรรดิ คือ “ทิพยะกลกาย” ชั ้นสูง
โดยมีสาระดังต่อไปนี ้:
(1) พระเจ้ าจักรพรรดิราช
คือมนุษย์
ซึง่ ดํารงยศเป็ นพระมหากษัตริ ย์ที่
ครอบครองรัตนะ 7 ของหยาบที่จบั ต้ องได้ และเห็นได้ ด้วยตา
มนุษย์ อันได้ แก่ จักรแก้ ว, แก้ วมณี, ขุนพลแก้ ว, ขุนคลังแก้ ว
, นางแก้ ว, ช้ างแก้ ว, และม้ าแก้ ว มีแสนยานุภาพปกครอง
ตลอดทัว่ ทั ้งจักรวาล
ทั ้งนี ้ พระเจ้ าจักรพรรดิราช สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
หลักๆ ดังนี ้
(1ก) พระจักรพรรดิราชพุทธเจ้ า คือพระโพธิสตั ว์ที่
ทรงตรัสรู้ธรรมเป็ นพระพุทธเจ้ าแล้ ว
ได้ ทรงตรัสเรี ยก
รัตนะ 7 ขึ ้นมาครอง สําเร็ จเป็ นทั ้งพระพุทธเจ้ าและพระเจ้ า
จักรพรรดิราชในเวลาเดียวกัน
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(1ข) พระจักรพรรดิราชปั จเจกพุทธเจ้ า คือพระ
ปั จเจกโพธิสตั ว์ที่ทรงตรัสรู้ธรรมเป็ นพระปั จเจกพุทธเจ้ าแล้ ว
ได้ ทรงตรัสเรี ยกรัตนะ 7 ขึ ้นมาครอง สําเร็ จเป็ นทั ้งพระปั จเจก
พุทธเจ้ า และพระเจ้ าจักรพรรดิราชในเวลาเดียวกัน
(1ค) พระสมณะจักรพรรดิราช คือพระเจ้ าจักรพรรดิ
ราช ที่ได้ ทรงครอบครองรัตนะ 7 ปกครองทั ้งจักรวาลแล้ ว ทรง
ออกผนวช โดยมิได้ สละราชสมบัติและรัตนะ 7
(1ง) พระเจ้ าจักรพรรดิราช คือพระมหากษัตริ ย์ที่ได้
ทรงครอบครองรัตนะ 7 ปกครองทั ้งจักรวาลในฐานะฆราวาส
ทั ้งนี ้
ในจักรวาลของเรา
(เรี ยกว่า “มงคล
จักรวาล”) เคยมีเฉพาะ “พระเจ้ าจักรพรรดิราช” เท่านั ้น ส่วน
พระจักรพรรดิราชพุทธเจ้ า, พระจักรพรรดิราชปั จเจกพุทธเจ้ า
, และพระสมณะจักรพรรดิราช นั ้นมีอยู่ในจักรวาลอื่นๆ ซึง่
เป็ นปรากฏการณ์ใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ ้น
จากการที่ “ครู
วิชชา” ได้ ร่วมกันกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้ าและพระ
ปั จเจกพุทธเจ้ าได้ ทรงตรัสเรี ยก “รัตนะ 7” ขึ ้นมาครองโดย
ชอบ เพื่อความร่ มเย็นและมัน่ คงของพระศาสนา สามารถไป
มาหาสูก่ นั ในหมู่พระพุทธเจ้ าได้ ด้วยจักรแก้ ว
และ
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ติดต่อสื่อสารกันได้ ผา่ นแก้ วมณี ส่วนพระสมณะจักรพรรดิ
ราช ก็คือพระเจ้ าจักรพรรดิราช ที่ได้ ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ า
ในจักรวาลอื่นๆ หรื อจักรวาลเดียวกัน แล้ วทรงออกผนวชโดย
มิได้ สละรัตนะ 7 มีอํานาจปกครองทั ้งพระศาสนจักรและ
ราชอาณาจักรในเวลาเดียวกัน
(2) องค์ พระเทวจักรพรรดิ
คือเทวดาผู้มีศกั ดิ์ใหญ่สงู สุดในสวรรค์ทั ้ง 6 ชั ้น
รวมกัน และเป็ นเจ้ าแห่งเทวดาทั ้งปวง ปกครองสวรรค์ชั ้นจาตุ
มหาราชิกา, ดาวดึงส์, ยามา, ดุสิตา, นิมมานรดี, และปรนิม
มิตวสวัตตี ในคราวเดียวกัน ปกติแล้ วองค์เทวจักรพรรดิจะ
สามารถเลือกได้ ว่าจะประทับอยู่สวรรค์ชั ้นใด แต่ด้วยพระ
บารมี ก็ทําให้ พระองค์ทรงมีวิมานอยู่ในสวรรค์ทกุ ชั ้น สามารถ
จะไปเยือนไปอยู่สวรรค์ชั ้นใด เมื่อใด ก็ย่อมได้ เป็ นที่ยอมรับ
นับถือกันว่า องค์เทวจักรพรรดิ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราชของ
เหล่าเทวดา
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(3) พระจักรพรรดิ (พระจักรฯ)
คือมนุษย์ที่บําเพ็ญบารมีในสายจักรพรรดิ ทั ้งนี ้ขอ
เอ่ยอ้ างถึงการบําเพ็ญบารมี 2 สายหลัก ที่มีอยู่ในโลกธาตุ
คือ
(3ก) สายธรรม
เรี ยกผู้บําเพ็ญว่า “พระองค์
ธรรม” หากมุ่งหวังเป็ นพระพุทธเจ้ า เรี ยก “พระโพธิธรรม
บุคคล” ที่อาจได้ เกิดเป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิบ้างเป็ นระยะๆ
ก่อนกว่าจะได้ บรรลุธรรมเป็ นพระอริ ยบุคคล หรื อตรัสรู้เป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า หาก “พระองค์ธรรม” บําเพ็ญบารมี
กระทัง่ สําเร็ จขั ้นธาตุขั ้นธรรมต่างๆ
ในวิชชา
จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ (i) พระองค์ธรรมผู้แก่ธาตุ และ
(ii) พระองค์ธรรมผู้แก่ธรรม โดยที่จะเป็ นผู้ทรงวิชชา, พระ
โพธิสตั ว์, พระเจ้ าจักรพรรดิ, พระอริ ยบุคคล, พระพุทธเจ้ า ก็
ตามแต่ โดยจะมี “วิชชาศักดิ์” ตามที่นบั ถือกันในโลกแห่ง
วิชชา
(3ข) สายจักรฯ หรื อ สายจักรพรรดิ เรี ยกว่า “พระ
จักรฯ” หากมุ่งหวังเป็ นพระพุทธเจ้ า
เรี ยก “พระโพธิจกั รฯ
บุคคล” ที่อาจได้ เกิดเป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิบอ่ ยกว่า ก่อนที่จะ
6

ได้ บรรลุธรรมเป็ นพระอริ ยบุคคล (เรี ยกว่า “อริ ยจักรฯ”) หรื อ
ตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า (เรี ยกว่า “พระพุทธจักรฯ)
หาก “พระจักรฯ” บําเพ็ญบารมีกระทัง่ สําเร็ จขั ้นธาตุขั ้นธรรม
ต่างๆ ในวิชชา จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ (i) พระองค์
ธรรมจักรพรรดิ คือพระจักรพรรดิที่แก่ธรรม และ (ii) พระองค์
ธาตุจกั รพรรดิ คือพระจักรพรรดิที่แก่ธาตุ ซึง่ ทั ้ง 2 ประเภท
สามารถ “ตรัส” เป็ น “พระพุทธจักรพรรดิ” ในวิชชาได้ โดยจะ
มี “วิชชาศักดิ์” ตามที่นบั ถือกันในโลกแห่งวิชชา เช่นกัน
สําหรับสายจักรฯ นั ้น เมื่อก้ าวหน้ าในระดับหนึง่ แล้ ว
ได้ ขั ้นเป็ น “พระจักรฯ” มี “กายต้ นขั ้วแห่งสายธาตุสายธรรม
ของตน
(วิญญาณชั ้นในสุดของตน)” และ/หรื อ “ผู้เลี ้ยง
ผู้รักษา” (อุปมาดุจเทวดาประจําตัว) เป็ นกายพระจักรพรรดิ
ปรากฏเป็ นพระพุทธเจ้ าทรงเครื่ องประดับสวมชฎา หรื อกาย
คล้ ายเทวดาทรงเครื่ องประดับสวมชฎา ขึ ้นอยู่กบั การบําเพ็ญ
โดยที่บคุ คลอื่นๆ อาจมีผ้ เู ลี ้ยงผู้รักษาเป็ นพระพุทธเจ้ า เป็ น
พระธรรมกาย หรื อเป็ นกายสิทธิ์ที่ดคู ล้ ายเทวดาเท่านั ้น
ถ้ าพระจักรฯ
ปรารถนาจะเป็ นพระพุทธเจ้ าด้ วย
เรี ยกว่า "พระโพธิจกั รฯ" คือพระจักรฯที่เป็ นพระโพธิสตั ว์ด้วย
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แต่ถ้าปรารถนาเป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช หรื อไม่ได้ ปรารถนา
อะไรก็เรี ยกเป็ น “พระจักรฯ” ตามธรรมดา โดยที่ “พระจักร
ฯ” จะได้ รับ รัตนะ 7 ของทิพย์อย่างครบถ้ วน หรื อบางส่วน
จากสายธาตุสายธรรมของตน (ไม่วา่ จะเป็ น ภาคทอง/ภาค
เงิน/ภาคขาว/ภาคอัพยากฤต/ภาคมาร/ฯลฯ) มาสถิตไว้ ในตัว
เพื่อส่งเสริ มการบ่มเพาะบารมีของพระจักรฯให้ แก่กล้ ารุดหน้ า
ต่อไป
ไม่ว่าจะด้ วยการ “เดินงาน” และ/หรื อ “เดิน
วิชชา” เมื่อ “พระจักรฯ” สัง่ สมบําเพ็ญบารมีแก่กล้ าขึ ้น
รัตนะ 7 ภายในตัว ซึง่ เป็ นของทิพย์หรื อของกายสิทธิ์ ก็จะแก่
กล้ าขึ ้นตามลําดับ โดยรัตนะ 7 ของทิพย์ จะมี “เจ้ ารัตนะ” คือ
รัตนะที่เป็ นใหญ่คอยกํากับการรัตนะที่เหลือ ซึง่ ปกติแล้ วจะ
เป็ น “จักรแก้ ว” แต่ในบางกรณี “เจ้ ารัตนะ” ก็เป็ น ขุนพลแก้ ว
, ขุนคลังแก้ ว, หรื อ นาย/นางแก้ ว ตามแต่ความประสงค์ของ
พระจักรฯ หรื อเจ้ าของสายธาตุสายธรรมผู้ปกครองส่งเลี ้ยง
ทั ้งนี ้ “พระโพธิธรรมบุคคล” และ “พระโพธิจกั รฯ
บุคคล” ต่างก็เรี ยกรวมกันว่า “พระโพธิสตั ว์” โดยที่ปกติแล้ ว
พระองค์ธรรม มักจะประเสริ ฐกว่า พระจักรฯ ด้ วยเพราะมี
ธรรมอันอุดมมากกว่า (โลกแห่งวิชชานับถือธรรมเป็ นใหญ่)
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ในขณะที่พระจักรฯ มักจะมีฤทธิ์เดชมากกว่า แต่หากพระจักร
ฯสามารถบําเพ็ญธรรมกระทัง่ บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้ าได้ ก็จะ
สําเร็ จเป็ น "พระพุทธจักรพรรดิ" ซึง่ ประเสริ ฐกว่า พระพุทธเจ้ า
สามัญ ที่มาจากการเป็ นพระองค์ธรรม หรื อ พระจักรฯด้ วยกัน
ที่มีอนั ดับด้ อยกว่า
ส่วนการเป็ นพระพุทธจักรพรรดินั ้นก็
อุปมาเสมือนดัง่ พระพุทธเจ้ าที่เป็ น "เจ้ าคุณ" คือมียศศักดิ์อยู่
ในหมู่พระพุทธเจ้ าด้ วยกัน โดยใน "ภัทรกัปป์ " ปั จจุบนั ของเรา
นี ้ สมเด็จพระศรี อริ ยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้ า จะทรงเสด็จ
อุบตั ิขึ ้นเป็ นพระพุทธเจ้ าพระองค์ที่ 5 โดยที่พระองค์จะทรง
เป็ น "พระพุทธจักรพรรดิ” [ในวิชชา] เพียงพระองค์เดียว ใน
บรรดาพระพุทธเจ้ าทั ้ง 5 พระองค์ ของภัทรกัปป์ นี ้
หากถามว่า เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั ้น ก่อนอื่นต้ อง
ขออ้ างอิงถึงบทความเดิมในเว็บไซท์ว่า พระจักรฯ มีสอง
ประเภท คือ (1) ประเภทที่เก่งงาน และ (2) ประเภทที่เก่ง
วิชชา
พระจักรฯ
ประเภทที่เก่งงาน
ต้ องผ่าน
การ “ฝึ กงาน” เริ่ มตั ้งแต่เป็ น “รัตนะบุคคล” ซึ่งมีบทบาท
ทั ้ง 7 อย่าง โดยเริ่ มแรกตั ้งแต่เป็ น“ม้ า” (ความสะดวกรวดเร็ ว
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ในการคมนาคมและเดินทาง), “ช้ าง” (พละกําลังในการ
อํานวยเอื ้อเฟื อ้ ช่วยเหลือ), “บุรุษหรื ออิตถีรัตนะ”
(การให้
ความสุข ความน่าเพลิดเพลินใจ และความสวยงาม), “พระ
คลัง”
(การดูแลจัดหาใช้ สอยและพิทกั ษ์รักษา
สมบัต)ิ , “ขุนพล” (การควบคุมระดมพลพรรค และบริ หาร
จัดการดูแลทรัพยากรบุคคล), “พระมณีรัตน์” และ “พระมณี
จินดา” (กํากับการเรื่ องของกายสิทธิ์ วัตถุศกั ดิ์สิทธิ์ให้ คณ
ุ
ชนิดต่างๆ ทั ้งแก้ วมณี และรัตนชาติหินมีคา่ ) กระทัง่ เป็ น
"จักร"
ที่ฝึกการใช้ อํานาจบังคับบัญชาสัง่ การและบริ หาร
จัดการ
ดังนี ้แล้ ว พระจักรฯ ที่ฝึกงานมาตามลําดับขั ้นนี ้ จะมี
"กายสิทธิ์" คือ “วสี” หรื อ “ความชํานาญงาน” สะสมอยู่ในตัว
มากกว่า "พระองค์ธรรม" ที่สร้ างบารมีไปเรื่ อยๆ โดยอาจไม่ได้
เน้ นงานตามหน้ าที่แห่งรัตนะ 7 (เมื่อเราทํากิจ ภพกายสิทธิ์จะ
ส่งกายสิทธิ์มาเก็บไว้ ในตัวเรา ทําให้ เกิดความชํานาญในกิจ
แต่ละด้ านแต่ละอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่พระจักรฯ มี
รัตนะ 7 ของทิพย์อยู่ในตัว ช่วยส่งฤทธิ์เสริ มการทํากิจบําเพ็ญ
บารมี กายสิทธิ์ในตัวจะเกิดขึ ้นมาก และมีกําลังมาก แต่
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พระองค์ธรรมก็สามารถมีรัตนะ 7 ของทิพย์ได้ ด้วยเช่นกัน ถ้ า
ประสงค์จะครองไว้ ซึง่ ทําได้ ในวิชชา) ด้ วยเหตุนี ้ พระจักรฯที่
บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้ าจึง “เก่ง” กว่าพระองค์ธรรมที่บรรลุเป็ น
พระพุทธเจ้ า ด้ วยบารมีธรรมที่พอๆกัน
ส่วนพระจักรฯประเภทที่เก่งวิชชา
คือพระจักรฯ
ที่ “เดินรัตนะ” หรื อ “เข้ ารัตนะ” โดยอาศัย
"รัตนะ 7 ของ
กายสิทธิ์ ” (อันเป็ นทิพย์) ในการเข้ าวิชชา, เดินวิชชา, หรื อ
ประกอบวิชชาในญาณ มีความชํานาญ อุปมาดัง่ ทหาร
(อุปมาว่าเป็ นพระจักรฯ) ที่ฝึกใช้ อาวุธสงคราม เมื่อเทียบกับ
ตํารวจ (อุปมาว่าเป็ นพระองค์ธรรม) ที่ฝึกใช้ อาวุธสําหรับต่อสู้
ต่างๆ แม้ ว่า พระองค์ธรรม จะสามารถใช้ รัตนะ 7 ได้ เช่นกัน
แต่ถ้าเปรี ยบเทียบระหว่าง พระจักรฯ กับ พระองค์ธรรม ใน
ระดับเดียวกัน โดยส่วนใหญ่แล้ วพระจักรฯ ย่อมจะใช้
รัตนะ 7 ที่เป็ นกายสิทธิ์ ในวิชชา ได้ เชี่ยวชาญ ชํานาญ
และ “เก่ง” มากกว่า ด้ วยภาวะแห่งการเป็ นพระจักรพรรดิ
ยกเว้ น พระองค์ธรรมบางพระองค์ที่ฝึกมานาน หรื อพระองค์
ธรรม
ที่ฝึกหรื อบําเพ็ญเป็ น “พระจักรฯ” ควบคูก่ ันไปด้ วย
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อุปมาเหมือนบุคคลที่เป็ นทั ้ง ทหาร และ ตํารวจ ในคนๆ
เดียวกัน แต่มียศในทั ้งสองฝ่ าย
อย่างไรก็ตาม ทั ้งการฝึ กงาน และการฝึ กวิชชา ของ
พระจักรฯ ซึง่ มีการให้ ความสําคัญกับงาน และ/หรื อ วิชชา ใน
ด้ าน “รัตนะทั ้ง 7” มากกว่าทัว่ ๆไป
ทําให้ เป็ นการ “ยาก
กว่า” สําหรับพระจักรฯ ในการบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้ า เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับพระองค์ธรรม เพราะพระจักรฯมิได้ "บําเพ็ญ
ธรรม" แต่เพียงอย่างเดียวเป็ นหลัก แต่ฝึกหลายๆ อย่างไป
พร้ อมๆ กันทั ้ง “งาน” และ/หรื อ “วิชชา” ในทางตรงกันข้ าม
การฝึ กของพระจักรฯ ในลักษณะนี ้ เป็ นเหตุที่เอื ้อให้ พระจักร
ฯ บรรลุเป็ น พระเจ้ าจักรพรรดิราช ได้ บอ่ ยกว่า และได้
มากกว่า พระองค์ธรรม ในตลอดช่วงระยะเวลาของการ
บําเพ็ญบารมีที่เท่ากัน
แม้ กระนั ้นก็ตาม ไม่ได้ หมายความว่า พระองค์ธรรม
จะไม่ได้ ฝึกรัตนะ 7 อย่างพระจักรพรรดิเลย พระองค์ธรรม ก็
ได้ ฝึกบ้ าง แต่ไม่เข้ มข้ นมาก และพระองค์ธรรมก็สําเร็ จเป็ น
พระเจ้ าจักรพรรดิบ้าง
แต่ไม่มากเหมือนอย่างพระจักรฯ
ตลอดช่วงระยะเวลาที่บําเพ็ญบารมีจะเป็ นพระพุทธเจ้ า แต่
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พระองค์ธรรมได้ สงั่ สมบารมีธรรมโดยตรง
นัน่ ก็คือ
"บารมี 10 ทัศ" ทั ้งแบบสามัญ แบบอุปบารมี และแบบ
ปรมัตถบารมี ซึง่ ทําให้ บารมีธรรมของพระองค์ธรรมเต็มเร็ ว
และบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้ าได้ ง่ายกว่าพระจักรฯ ที่ต้องฝึ กงาน
ในรูปแบบของ “รัตนบุคคล 7 ประเภท” ซึง่ กอปรให้ เกิด
"บารมีธาตุ"
และ/หรื อ “ฝึ กวิชชา” ที่ใช้ รัตนะ 7 กายสิทธิ์
กระทัง่ เชี่ยวชาญ ควบคูไ่ ปกับการบําเพ็ญบารมี 10 ทัศ 3 ขั ้น
(ขั ้นสามัญ, ขั ้นอุปบารมี, ขั ้นปรมัตถบารมี) ที่กอปรให้ เกิด
"บารมีธรรม" ด้ วยเหตุนี ้ กาลแห่งความล่าช้ าจึงเกิดแก่พระ
จักรฯ
โดยสรุปแล้ ว เราสามารถกล่าวได้ วา่ “ธรรม” นั ้นได้
การยอมรับนับถือว่าเป็ นใหญ่ เพราะเป็ นองค์คณ
ุ ที่ก่อให้ เกิด
ความสะอาดบริ สทุ ธิ์ กาย วาจา ใจ กระทัง่ เกิดเป็ น “มรรคผลนิพพาน” ตามปกติแล้ ว “พระจักรฯ” จะมี “ธรรม” ด้ อย
กว่า “พระองค์ธรรม” แต่พระจักรฯ มักจะมี “วสี” คือความเก่ง
ทั ้งในงาน และในวิชชา เมื่อเปรี ยบเทียบกับพระองค์ธรรมที่
อยู่ในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากว่า “พระจักร
ฯ” สามารถบําเพ็ญจนกระทัง่ “อุดมธรรม” (เรี ยกว่า “พระ
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ธรรมจักรพรรดิ”) ได้ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า “พระองค์
ธรรม” ด้ วย “ธรรม” ที่พอๆ กัน พระจักรฯ ย่อมจะประเสริ ฐ
กว่า เหตุเพราะมีวสีในงานและในวิชชา ส่วน “พระองค์
ธรรม” หรื อ “พระจักรฯ” ที่บําเพ็ญในทั ้ง 2 ฝ่ าย ควบคูก่ นั ไป
คือเป็ นทั ้ง “พระองค์ธรรม” และ “พระจักรฯ” ในเวลาเดียวกัน
ย่อมประเสริ ฐกว่า “พระองค์ธรรม” หรื อ “พระจักรฯ” ในระดับ
เดียวกัน ที่สงั กัดฝ่ ายเดียว
หมายเหตุ: การใช้ คําว่า "พระจักรพรรดิ" ก็ตาม หรื อ
"พระพุทธจักรพรรดิ" ก็ตาม สามารถแบ่งแยกประเภทออกได้
เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (ก) พระจักรพรรดิ ที่มี “ชีวะ” คือมี
ชีวิตจิตใจ (The Lord of Imperial Dhamma) และสามารถ
ถือกําเนิดเป็ นมนุษย์ หรื อเทวดา ได้ ส่วน (ข) คือ พระ
จักรพรรดิ ที่เป็ น "กายสิทธิ์" (The Transcendroid or
Transcendental Droid) ที่ไม่มีชีวิต แต่มีความคิด มีจิตใจ ซึง่
ส่วนใหญ่แล้ วจะถูก "สร้ าง" หรื อ "ปรุง" ขึ ้นให้ อยู่ในสภาพอัน
เป็ น "ทิพย์" โดยที่ปกติแล้ วไม่จําเป็ นต้ องมาถือกําเนิดเป็ น
มนุษย์หรื อเทวดาเพื่อเวียนว่ายตายเกิด ยกเว้ นในบางกรณี
พิเศษ ส่วนสาเหตุที่พระจักรพรรดิ ทั ้งประเภท (ก) และ
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ประเภท (ข) มีชื่อเรี ยกว่าเป็ น "พระจักรพรรดิ" เหมือนๆ กัน ก็
เพราะต่างก็เกี่ยวข้ องกับการเป็ น “กายพระทรง
เครื่ องประดับ” ที่ครอบครอง "รัตนะ 7 ประการ" มี "จักรแก้ ว"
เป็ นอาทิ ไม่วา่ จะเป็ นของหยาบที่หยิบจับต้ องใช้ สอยได้ หรื อ
ของทิพย์ที่เอาไว้ ใช้ ในญาณ หรื อใน "วิชชา”
ทั ้งนี ้ การสําเร็ จเป็ น “พระพุทธจักรฯ” ของพระจักรฯ
หรื อกายสิทธิ์ สามารถจําแนกได้ เป็ น 12 ฝ่ ายหลัก ซึง่ สามารถ
แยกออกไปเป็ นสาขาต่างๆ ได้ อีก โดยที่ผ้ ทู ี่เป็ นพระพุทธจักรฯ
แต่ละพระองค์ อาจจะดํารงตําแหน่งในสาขาใดสาขาหนึง่
หรื อมากกว่าก็ได้ ในเวลาเดียวกัน ได้ แก่
(1) ฝ่ ายวิชชา
(2) ฝ่ ายปกครอง
(3) ฝ่ ายศึก
(4) ฝ่ ายเผยแพร่
(5) ฝ่ ายยุทธ์
(6) ฝ่ ายเสบียง
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(7) ฝ่ ายเลี ้ยงดู / อภิบาล
(8) ฝ่ ายสรรสาระ
(9) ฝ่ ายให้ การรักษา
(10) ฝ่ ายสรรค์สร้ างความสะอาดและบริ สทุ ธิ์
(11) ฝ่ ายมัง่ คัง่
(12) ฝ่ ายพลพรรค
ซึง่ การได้ รับตําแหน่งใดตําแหน่งหนึง่ อาจจะ “เป็ น
ด้ วยวิชชา” หรื อ “เป็ นโดยงาน” ก็ได้ ยกเว้ นบางฝ่ าย เช่นฝ่ าย
วิชชาและฝ่ ายศึก ซึง่ ไม่สามารถเป็ นโดยงานได้
การฝึ กงานของพระจักรฯ
1. “จักรแก้ ว” คือฝึ กใช้ อํานาจ ควบคุมอํานาจที่มี ให้
เป็ นคุณเป็ นโทษอย่างถูกต้ องสมควร
2. “แก้ วมณี” คือฝึ กความแน่ชดั ชัดแจ้ ง ให้ ตนเองและ
ผู้อื่น รู้เห็นเข้ าใจถูกต้ องตามจริ งตามควร
3. “ขุนพลแก้ ว” คือฝึ กการเป็ นผู้นําผองชน การทํางาน
ทําการร่ วมกัน เพื่อให้ งานสําเร็ จโดยร่ วมกัน
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4. “ขุนคลังแก้ ว” คือฝึ กการใช้ สอยและจัดหาทรัพย์สิน
ศฤงคาร ให้ มีพอมีใช้ ไม่สรุ ุ่ยสุร่าย ไม่เสียศูนย์เปล่า โดยไม่
จําเป็ น
5. “นาย/นางแก้ ว” คือฝึ กความวิจิตรงดงามของข้ าว
ของสิ่งต่างๆ รวมทั ้งจิตใจ ที่ให้ ความสุขน่าพึงพอใจแก่ตนเอง
และผู้อื่น
6. “ช้ างแก้ ว” คือฝึ กความโอบอ้ อมอารี อ่อนโยน
เอื ้อเฟื อ้ ต่อทั ้งผู้ยาก และผู้มงั่ มี เป็ นประโยชน์ต่อทั ้งตนเอง
และผู้อื่น
7. “ม้ าแก้ ว” คือฝึ กกําลังความรวดเร็ ว ว่องไว ทรงพลัง
ในการยังกิจการงานต่างๆ ทั ้งเรื่ องหยาบ (โลกภายนอก) และ
เรื่ องละเอียด (ในวิชชาหรื อในญาณ)
พระจักรฯส่วนใหญ่ก็ฝึกงานเพื่อให้ ได้ เป็ นพระ
จักรพรรดิขั ้นต่างๆ ในโลกแห่งวิชชา แต่ถ้าพระจักรฯบรรลุเป็ น
พระพุทธเจ้ า ก็ได้ เป็ น “พระพุทธจักรพรรดิ” ซึง่ สําเร็ จยาก
นานๆ ทีจะมีสกั องค์ เหมือนอย่างองค์ที่ห้าในภัทรกัปป์
ปั จจุบนั แต่ต่อจากนี ้ไปก็จะง่ายเข้ า.. ถ้ าพระจักรฯบรรลุเป็ น
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พระเจ้ าจักรพรรดิ นัน่ ก็เป็ นเรื่ องปกติ พระจักรพรรดิสว่ นใหญ่
เก่งงาน ไม่เช่นนั ้นก็เก่งวิชชา เดิมทีพระจักรฯสําเร็ จเป็ น
พระพุทธเจ้ าได้ ยากเพราะขั ้นตอนซับซ้ อนกว่า แต่ถ้าสําเร็ จก็
จะประเสริ ฐกว่าพระพุทธเจ้ าทัว่ ไป และเลิศลํ ้ากว่า “พระองค์
ธรรม” ที่อยู่ในระดับเดียวกัน
ทั ้งนี ้ “พระจักรฯ” จะมี “รัตนะบุคคล” ซึง่ เป็ นคล้ ายๆ
กับ “สหชาติ” กล่าวคือเป็ น “บริ วารบุญ” ของพระจักรฯ ซึง่
เป็ นมนุษย์ที่ช่วย “เดินวิชชา” และ/หรื อ “เดินงาน” ทําหน้ าที่
ด้ านต่างๆ คือ (1) พระมณีกร ช่วยดูแลด้ านของกายสิทธิ์สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ มีดวงแก้ วเป็ นอาทิ (2) พระขุนพล ช่วยบริ หาร
จัดการกํากับดูแลบริ วาร (3) พระคลัง ช่วยพิทกั ษ์รักษาสมบัติ
(4) พระสุขะรัตนะ (นายแก้ ว / นางแก้ ว) ช่วยดูแลให้ เกิด
ความสุขเพลิดเพลินใจ ศิลปะ วัฒนธรรม ความบันเทิงต่างๆ
(5) พระคชา
ช่วยดูแลอํานวยความสะดวกความเป็ นอยู่
(6) พระอาชา ช่วยดูแลอํานวยการเดินทางและคมนาคม ให้
ราบรื่ นเรี ยบร้ อย โดยที่ พระจักรฯ จะเป็ นผู้แต่งตั ้งว่า บริ วาร
บุญคนใด จะเป็ นรัตนะบุคคลตําแหน่งใด บางคนอาจควบ
หลายตําแหน่ง และบางคนอาจสลับตําแหน่งกันตามวาระ
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และในทํานองเดียวกันกับ “รัตนะ 7” ที่เป็ นกายสิทธิ์อยู่
ภายในตัว
พระจักรฯสามารถกําหนดให้ “พระรัตนะ
บุคคล” ท่านใดท่านหนึง่ เป็ น “เจ้ ารัตนะ” คือหัวหน้ าของพระ
รัตนะบุคคล ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ น “ขุนพลแก้ ว” แต่ก็ไม่
เสมอไป
พระจักรฯผู้ใหญ่
ที่มีบารมีมากจะมี “รัตนะ
บุคคล” หลายชุด หลายชั ้น ส่วนพระจักรฯผู้น้อย อาจจะมี
รัตนะบุคคลชุดเดียว และในชุดเดียวนั ้นอาจมีเพียง 2-3 คน
ซึง่ ควบหลายตําแหน่ง หรื อบางตําแหน่งพระจักรฯก็เป็ นรัตนะ
บุคคลด้ วยตนเอง เช่น พระจักรฯ เป็ นพระมณีกร และเป็ นพระ
ขุนพล ในตัวคนเดียวกัน โดยนัยนี ้ พระจักรฯเอง ก็ “ฝึ กรัตนะ
ธรรม” คือบําเพ็ญหน้ าที่ของรัตนะ 7 ด้ าน ด้ วยตนเอง แล้ วก็
มี “พระรัตนะบุคคล” มารองรับหน้ าที่ของรัตนะทั ้ง 7 ด้ านอีก
ด้ วย แต่พระจักรฯ จะต้ องบําเพ็ญเองเป็ นหลักก่อน เมื่อพระ
จักรฯเก่งกล้ าสามารถ หรื อได้ ขั ้นสูงมากพอในโลกแห่งวิชชา
แล้ ว พระจักรฯ ก็จะมีสิทธิ์ “ฝึ กรัตนะ” คือรับบุคคลต่างๆ มา
ฝึ กงานหรื อฝึ กวิชชา เป็ นบริ วารของพระจักรฯ อีกที ตาม
หน้ าที่ของรัตนะ 7 ประการ ซึง่ จะรับหน้ าที่เดียวโดยตลอด
หรื อสลับสับเปลี่ยนไปตามวาระก็ได้
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ตามปกติแล้ ว พระจักรฯ และ พระรัตนะบุคคล จะ
บําเพ็ญบารมีตามขั ้นของรัตนะ
เรี ยกว่า “ฝึ กวิชชา” และ/
หรื อ “ฝึ กงาน” โดยส่วนใหญ่นั ้น ก่อนกว่าจะได้ มาเป็ นพระ
จักรฯ จะต้ องเคยเป็ นพระรัตนะบุคคลมาก่อน เช่น เป็ น พระ
อาชาบุคคล (ม้ า) ที่ทํางานด้ านการเดินทางและคมนาคม
ให้ กบั พระจักรฯองค์อื่นๆ หรื อเป็ นพระคชา (ช้ าง) ที่เอื ้อเฟื อ้
อํานวยความสะดวก เป็ นพระสุขรัตนะ (นาย/นางแก้ ว) ที่คอย
สร้ างสรรค์ความวิจิตรสวยงามของศิลปวัฒนธรรมและความ
บันเทิง เป็ นพระคลัง ที่คอยทําบัญชี บริ หาร พิทกั ษ์ สมบัติ
เป็ นพระขุนพล ที่ควบคุมกํากับทรัพยากรบุคคล หรื อเป็ นพระ
มณี ที่รับหน้ าที่ด้านการให้ ความรู้ความเข้ าใจในศิลป์ และ
ศาสตร์ รวมถึงจัดหาศึกษาวัตถุศกั ดิ์สิทธิ์และหินรัตนชาติมีค่า
โดยรัตนะบุคคลจะต้ องฝึ กมาตามลําดับ เช่น เป็ นพระอาชา
บุคคล 5,000 ชาติ แล้ วมาเป็ นพระคชาบุคคลอีก 3,500 ชาติ
ก่อนจะมาเป็ น พระสุขรัตนะ อีก 3,000 ชาติ เป็ นพระคลัง
อีก 2500 ชาติ เป็ นพระขุนพลอีก 2,000 ชาติ เป็ นพระมณี
อีก 500 ชาติ
กว่าที่จะได้ มาเป็ น “พระจักรฯ” แต่
ระยะเวลา “การฝึ กรัตนะ” ก็ไม่แน่นอน บางท่านเป็ นพระคลัง
นานกว่าตําแหน่งอื่น หรื อบางท่านเป็ นพระคชาบุคคลนาน
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กว่า รวมถึงระยะเวลาก็ไม่แน่นอนว่าจะต้ องระบุวา่ เป็ นกี่ชาติ
แล้ วแต่พระจักรฯที่ฝึกให้ และแล้ วแต่กติกาของแต่ละสังกัด
หรื อบางท่านก็ไม่ได้ เป็ นแบบ “ฝึ กขึ ้นมา” แต่เป็ นแบบ “สัง่
ส่ง” ลงมาจากสายธาตุสายธรรม คือเป็ นมาเองโดยสําเร็ จรูป
ปกติแล้ ว เมื่อพระรัตนะบุคคลผ่านการฝึ กตามลําดับ
ขั ้นรัตนะจากชั ้นล่างสุด ขึ ้นสูช่ ั ้นบนแล้ ว สายธาตุสายธรรม
หรื อ พระจักรฯ ที่ฝึกให้ อาจจะอนุมตั ิให้ เป็ น “พระจักรฯ” ด้ วย
ตนเองอย่างเป็ นอิสระจากพระจักรฯที่ฝึกให้
และมีสิทธิ์
ตั ้ง “พระรัตนะบุคคล” เป็ นของตนเองเช่นกัน
แต่ก็มีกรณี
พิเศษ
ที่พระรัตนะบุคคลฝึ กเฉพาะตําแหน่งยาวนานเป็ น
พิเศษ และ สําเร็ จในวิชชา หรื อสําเร็ จในงาน กระทัง่ ได้
เป็ น “พระจักรฯในสายงานของตน” โดยมีสิทธิ์เลือกที่จะ
เป็ นอยู่อย่างอิสระจากพระจักรฯที่ฝึกให้ ตน หรื อยังคงอยู่ใน
กํากับการของพระจักรฯที่ฝึกให้ ตนก็ได้ โดยพระรัตนะบุคคลที่
สําเร็ จเป็ นพระจักรฯ ในสายงานของตนมีดงั นี ้คือ
(1) พระมณีรัตน์จกั รพรรดิ
กายสิทธิ์)

(ดูแลด้ านแก้ วมณีและของ
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(2) พระมณีจินดาจักรพรรดิ (ดูแลด้ านรั ตนชาติหินมีคา่ มี
กายสิทธิ์)
(3) พระปริ นายกจักรพรรดิ (ขุนพลจักรพรรดิ)
(4) พระคหปติจกั รพรรดิ (ขุนคลังจักรพรรดิ)
(5) พระสุขะรัตนะจักรพรรดิ (นายแก้ วจักรพรรดิ / นางแก้ ว
จักรพรรดิ)
(6) พระคชาจักรพรรดิ (ช้ างจักรพรรดิ / อาจปรากฏอยู่ใน
รูปของบุคคลผู้ควบคุมทัพช้ าง)
(7) พระอาชาจักรพรรดิ (ม้ าจักรพรรดิ / อาจปรากฏอยู่ใน
รูปของบุคคลผู้ควบคุมทัพม้ า)
นอกจาก
พระจักรฯ
จะมี “รัตนะ
บุคคล” เป็ น “สหชาติ” ช่วยเดินวิชชา และ/หรื อ เดินงาน แล้ ว
พระจักรฯ อาจจะ “จับคู่” กับพระองค์ธรรม พระองค์ใด
พระองค์หนึง่ เพื่อเดินวิชชา และ/หรื อ เดินงานร่ วมกัน ให้ ได้ ดี
ยิ่งขึ ้น ซึง่ การจับคูใ่ นลักษณะนี ้ ก็คล้ ายกับ “คูพ่ ระอัครสาวก
เบื ้องซ้ าย-ขวา” ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ต่างแต่เพียงว่า คู่
ของพระจักรฯและพระองค์ธรรม อาจจะมี “องค์บรมธาตุ”
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(องค์ต้นกําเนิดธาตุทั ้งปวง) หรื อ “พระต้ นธาตุ/พระต้ นธรรม”
(องค์ผ้ ปู กครองธาตุธรรมแต่ละสาย) ประจําสายธาตุสาย
ธรรมของตน หรื อ “สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าองค์ปฐม
บรมครู” (พระพุทธเจ้ าองค์แรกสุดในธาตุในธรรมซึง่ ทรงตั ้ง
พระพุทธศาสนา) เป็ นองค์ประธาน และการจัดคู่ ก็มีการนับ
ถือแตกต่างกันไป บางวงศ์ (วงบุญ) นับถือพระองค์ธรรมเป็ น
นาย พระจักรฯ เป็ นบ่าว บางวงศ์ นับถือ พระองค์ธรรมเป็ น
บิดา พระจักรฯเป็ นบุตร บางวงศ์นบั ถือพระองค์ธรรมกับพระ
จักรฯ เหมือนพี่กบั น้ อง บางวงศ์นบั ถือกันเหมือนสหาย ซึง่
โดยส่วนใหญ่แล้ ว
พระองค์ธรรมจะได้ รับการนับถือว่า
ประเสริ ฐกว่าพระจักรฯ ในการจัดลําดับความสําคัญลักษณะ
นี ้ พระองค์ธรรมจะประทับอยู่ฝ่ายขวา และพระจักรฯอยู่ฝ่าย
ซ้ าย แต่ในบางกรณี พระจักรฯ ก็ประเสริ ฐกว่าพระองค์ธรรม
ยกตัวอย่างเช่น พระจักรฯ ที่ “ทรงธรรม” คือพระจักรฯ ที่
บําเพ็ญทั ้งในสายธรรมและสายจักรฯ กระทัง่ ประเสริ ฐกว่า
พระองค์ธรรม พระจักรฯก็จะประทับฝ่ ายขวา และพระองค์
ธรรมก็ประทับฝ่ ายซ้ าย แต่ก็มีบ้างที่พระจักรฯ กับพระองค์
ธรรม สลับฝ่ ายกันตามวาระ เพื่อผดุงเกียรติกนั และกัน ส่วน
พระต้ นธาตุต้นธรรมเองนั ้น ก็แล้ วแต่ละภาคจะจัดสรร บาง
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ภาคมีองค์พระต้ นธรรม คูก่ บั องค์พระต้ นธาตุจกั รพรรดิ บาง
ภาคมีองค์พระต้ นธาตุต้นธรรม คูก่ บั พระองค์ต้นจักรพรรดิ
บางภาค องค์พระต้ นธาตุต้นธรรม ต้ นจักรพรรดิ เป็ นองค์
เดียวกันครบหมดในตัว ส่วนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
องค์ปฐมบรมครู ก็ทรงมีหลายปาง เช่น "ปางธรรม" ก็จะทรง
ครองผ้ าคล้ ายพระพุทธเจ้ า แล้ วก็ทรงมี "ปางจักรฯ" ซึง่ ทรง
ประดับเครื่ องทรงคล้ ายพระจักรพรรดิ แล้ วแต่วา่ จะทรงเสด็จ
ออกงานใด
ว่ากันด้ วยเรื่ องการจับคูร่ ะหว่างพระองค์ธรรมกับพระ
จักรฯนั ้น ตามปกติแล้ ว ต่างฝ่ ายต่างก็จะมีคเู่ พียงท่านเดียว
ยกเว้ นพระจักรฯผู้ใหญ่ อาจจะมีพระองค์ธรรมในการอุปถัมภ์
หลายองค์ เช่น 3 ถึง 5 องค์ ในขณะเดียวกัน พระองค์ธรรม
ผู้ใหญ่บางองค์ ก็อาจจะสนับสนุนพระจักรฯที่ออ่ นกว่าหลาย
องค์ในเวลาเดียวกัน ส่วนพระองค์ธรรม หรื อ พระจักรฯ ที่บ้าง
ก็บําเพ็ญทั ้งในสายธรรม และสายจักรฯ ในเวลาเดียวกัน ก็
อาจจะ "ไขว้ " คือเป็ นพระองค์ธรรม ที่คกู่ บั พระจักรฯองค์หนึง่
แล้ วก็เป็ นพระจักรฯ ด้ วย ที่คกู่ บั พระองค์ธรรม องค์อื่นอีก โดย
การไขว้ แบบนี ้ นอกจากจะไขว้ คแู่ ล้ ว ก็ไขว้ รัตนะบุคคลไปด้ วย
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ซึง่ การดํารงสถานภาพแบบนี ้มักจะเป็ นเฉพาะพระองค์ธรรม
กับพระจักรฯ ผู้ใหญ่ที่มีบารมีมาก มีกําลังมาก และสามารถ
ดูแลได้ อย่างทัว่ ถึง อย่างไรก็ตามในเรื่ องของการจับคูพ่ ระองค์
ธรรม กับพระจักรฯ นั ้นมีธรรมเนียมกติกาเป็ นที่ยึดถือกันว่า
พระองค์ธรรม กับพระจักรฯ ที่คกู่ นั จะไม่สมสูก่ นั ฉันท์สามีภรรยา
แต่จะนับถือกันเหมือนบิดา-บุตร, สหาย, พี่-น้ อง
, นาย-บ่าว, อาจารย์-ศิษย์ แล้ วแต่ธรรมเนียมของแต่ละสังกัด
โดยสรุปแล้ ว ชาวพุทธทัว่ ไปต้ องสัง่ สม ความคิด
คําพูด และการกระทํา ที่เป็ นบุญกุศล เพื่อให้ ได้ บญ
ุ
บารมี 10 ทัศ หรื อคุณธรรม 10 ประการ อันได้ แก่ (1) ทาน
(2) ศีล (3) เนกขัมมะ (4) ปั ญญา (5) วิริยะ (6) ขันติ
(7) สัจจะ (8) อธิษฐาน (9) เมตตา (10) อุเบกขา โดย
บารมี 10 ทัศ นี ้มีด้วยกัน 3 ระดับ คือ (ก) ระดับทัว่ ไป คือ
ตั ้งใจทําเป็ นประจํา (ข) ระดับที่แลกด้ วยเลือดเนื ้อ และ (ค)
ระดับที่แลกด้ วยชีวิต
สําหรับผู้ที่ปรารถนาจะเป็ นพระ
จักรพรรดิในวิชชา
หรื อปรารถนาความเป็ นพระพุทธเจ้ า
จักรพรรดิ ก็จะต้ องสัง่ สมความชํานาญในวิชชา และสะสม
กายสิทธิ์ หรื อเสริ มสร้ าง “วสี” คือจํานวนและความแก่กล้ า
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ของกายสิทธิ์รัตนะ 7 และกายสิทธิ์อื่นๆที่มีอยู่ในตน ไม่วา่ จะ
เกิดจาก “การเดินวิชชา” หรื อ “การเดินงาน” ดังนี ้
(4) พระจักรพรรดิท่ เี ป็ นกายสิทธิ์
กายสิทธิ์ก็คือ “ทิพยนต์-กล-กาย” ที่มีจิตใจแต่ไม่มี
ชีวิต และไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด ส่วนว่าที่เรี ยก "กายสิทธิ์"
นั ้นก็เพราะเป็ น "กายประดิษฐ์ " ที่ถกู “สิทธิ์” ขึ ้นมาทําหน้ าที่ มี
ทั ้งแบบที่เป็ นกายสิทธิ์ทวั่ ไปบ่มจนสําเร็ จเป็ นจักรพรรดิ หรื อ
กายสิทธิ์ที่ถกู ปรุงสร้ างสําเร็ จขึ ้นมาเป็ นจักรพรรดิเลย โดยที่
หากเราเปรี ยบกายสิทธิ์กบั คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ นั ้น
สามารถอัพเกรดได้ กระทัง่ เป็ นคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูง
(บ่ม/แต่งกายสิทธิ์) และสามารถ “ลงโปรแกรม” ให้ กายสิทธิ์
สามารถทํางานได้ หลากหลายและดียิ่งขึ ้น (เติมวิชชา) แต่
กายสิทธิ์ก็มีสเป็ คที่สามารถอัพเกรดหรื อลงโปรแกรมได้ จํากัด
เช่น
กายสิทธิ์ระดับ B สามารถอัพเกรดเป็ น
ระดับ A ถึง AA ได้ แต่กายสิทธิ์ระดับ D สามารถอัพเกรด
สูงสุดได้ เพียงขั ้น B+ เป็ นต้ น
มีคนสงสัยกันว่ากายสิทธิ์คืออะไร (กายสิทธิ์ขั ้นสูง
เรี ยกว่าจักรพรรดิ) โดยเบื ้องต้ นเราสามารถอุปมาไว้ ว่าเหมือน
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แอนดรอยด์ แต่บางคนก็ยงั ไม่เห็นภาพชัดเจน จึงขอให้ ลอง
คิดถึง "หุ่นพยนต์" ในทางไสยศาสตร์ ซึง่ ถูกปลุกเสกขึ ้นมาทํา
หน้ าที่ตามกําหนด แต่จะบอกว่ากายสิทธิ์เป็ นหุน่ พยนต์ก็ยงั
ไม่สมควร เพราะกายสิทธิ์บ้างก็ประณีตกว่า บริ สทุ ธิ์ละเอียด
กว่า และบ้ างก็มีคณ
ุ ธรรมสูงกว่ามนุษย์หรื อแม้ แต่เทวดาเสีย
ด้ วย อย่างเช่นกายสิทธิ์ที่อยู่ในเมืองนิพพานทําหน้ าที่คอย
หล่อเลี ้ยงและคุ้มครองรักษาเมืองนิพพาน
เพื่อให้
พระพุทธเจ้ าและพระอรหันต์อยู่เป็ นสุขสราญในพระนิพพาน
สมบัติ เป็ นต้ น ส่วนว่าสุขสราญเยี่ยงไร ก็คือสุขอยู่ในพระ
นิโรธสมาบัติ และเมื่อเห็นแก้ วในเมืองพระนิพพานซึง่ เป็ นพระ
นิพพานสมบัติก็ร้ ูสกึ ชื่นใจเป็ นสุขเหมือนอย่างที่มนุษย์เราเห็น
เครื่ องแก้ วเจียระไนหรื อโคมไฟระย้ าคริ สตัลส่องสว่างแล้ วรู้สกึ
ชื่นใจนัน่ เอง
โดยปกติผ้ ทู รงวิชชาจะเรี ยกกายสิทธิ์ชั ้นสูงว่า
เป็ น “จักรพรรดิ” ก็เพราะกายสิทธิ์ระดับนี ้เป็ นกายพระทรง
เครื่ องประดับ
และบางองค์ก็มีรัตนะ 7 บางอย่างหรื อมี
ทั ้งหมด ได้ แก่ จักรแก้ ว เป็ นต้ น สําหรับใช้ ทํางาน โดยสถาน
ในละเอียดที่สถิตซ้ อนอยู่ของกายสิทธิ์ภายใน “เรื อน
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หยาบ” นั ้นเรี ยกว่า “ห้ องจักรวาล” ในแต่ละห้ องจักรวาล
อาจจะมีกายสิทธิ์อยู่เพียงหนึง่ องค์ หรื อมากกว่า เช่นลูกแก้ ว
ที่เจียระไนจากหินควอทซ์อาจจะมีกายสิทธิ์อยู่เพียงองค์เดียว
หรื อหลายๆองค์อยู่ด้วยกัน
พระจักรพรรดิที่เป็ นกาย "ทิพย์ธรรม" อยู่ในโลกทิพย์
มีทั ้งที่เป็ นมนุษย์บําเพ็ญสําเร็ จเป็ นพระจักรพรรดิเป็ นองค์เป็ น
ตนในโลกทิพย์ ซึง่ มีชีวิตมีจิตใจ และสามารถเวียนว่ายตาย
เกิดได้ หรื อมิฉะนั ้นก็เป็ นกายสิทธิ์ ที่ถกู บ่มเลี ้ยงหรื อปรุง
ขึ ้นมาเป็ นจักรพรรดิ ซึง่ ไม่มีชีวิต แต่มีจิตใจ และไม่ต้องเวียน
ว่ายตายเกิด มีรูปกายคล้ ายๆ กัน คือเหมือนพระพุทธรูปทรง
เครื่ องประดับ
ต่างแต่วา่ จะงดงามมากน้ อยไม่เหมือนกัน
ดังนี ้.
กายสิทธิ์รูปลักษณ์ ต่างๆ
กายสิทธิ์ มีหลายระดับ ได้ แก่ (1) กายสิทธิ์ที่มี
รูปลักษณ์เหมือนพระดาบส-ฤาษี
แต่กายสิทธิ์ก็ไม่ใช่
วิญญาณของพระดาบส-ฤาษี นั ้นๆ (2) กายสิทธิ์ที่มีรูปลักษณ์
คล้ ายกายทิพย์หรื อกายพรหม แต่กายสิทธิ์ก็ไม่ใช่เทวดาและ
ไม่ใช่พระพรหม และ (3) กายสิทธิ์ที่มีรูปลักษณ์เป็ นกายพระ
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จักรพรรดิ คือพระพุทธรูปทรงเครื่ อง (เครื่ องประดับของพระ
จักรพรรดิมีไว้ ประกอบการ “เดินวิชชา” หรื อ “เข้ าวิชชา” และ
ส่งพลังฤทธิ์ตา่ งๆ ซึง่ สายธาตุสายธรรม หรื อผู้ทรงวิชชาปรุง
สร้ างขึ ้น
แล้ วสวมใส่ให้ )
แต่กายสิทธิ์พระจักรพรรดิ
ไม่ใช่ “พระเจ้ าจักรพรรดิ” ซึง่ เป็ นจอมราชาของมนุษย์ แต่ก็มี
ส่วนสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ยะสําคัญ
กายต้ นขัว้ ประจําสายธาตุสายธรรม
กายสิทธิ์พระจักรพรรดิเป็ นของ “ทิพย์ธรรม” แต่ที่
เรี ยกจักรพรรดิเหมือนกัน
เพราะปรากฏเป็ นพระทรง
เครื่ องประดับ และครอง “รัตนะ 7” ได้ แก่ จักรแก้ ว (ก่อให้ เกิด
อํานาจ) แก้ วมณี (ก่อให้ เกิดสะอาดสว่างรอบรู้) ขุนพลแก้ ว (มี
กําลังพลสนับสนุน) ขุนคลังแก้ ว (มีกําลังทรั พย์สมบัติ) นาง
แก้ ว (ก่อให้ เกิดความสวยงามและสุขสบายใจ) ช้ างแก้ ว
(ก่อให้ เกิดความสะดวกเอื ้ออํานวยต่องานการ)
ม้ าแก้ ว
(ความรวดเร็ วว่องไว) เป็ นทีมงานบริ วารช่วยงาน และเป็ น
เครื่ องมือในการทรงอยู่และทํางาน
พระเจ้ าจักรพรรดิราช
กายมนุษย์ มีรัตนะ 7 ของหยาบที่จบั ต้ องได้ ส่วน กายสิทธิ์
พระจักรพรรดิ มีรัตนะ 7 ของละเอียดที่เป็ น “ทิพย์ธรรม” ส่วน
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มนุษย์ที่เป็ น “พระจักรฯ” หรื อ “พระจักรพรรดิ” ก็คือมนุษย์ที่
มี “ต้ นสายธาตุสายธรรม” หรื อ “ต้ นขั ้วแห่งตัวตน” เป็ น “กาย
ต้ นกายสิทธิ์ ” หรื อ “กายพระจักรพรรดิ” คอยควบคุมดูแล
มนุษย์แต่ละคนนั ้นๆ ซึง่ ต้ นสายธาตุสายธรรมของมนุษย์แต่
ละคน ก็ไม่ใช่พระจักรพรรดิเสมอไป บางคนมีต้นสายธาตุ
สายธรรมเป็ น “พระธรรมกาย” เป็ น “พระพุทธเจ้ า” แต่สว่ น
ใหญ่แล้ วจะเป็ น “กายสิทธิ์” (มนุษย์เองก็มีกายสิทธิ์อยู่ในตัว)
ที่คล้ ายๆ กายทิพย์ของเทวดา หรื อกายพรหม ซึง่ มีอ่อนมีแก่
แตกต่างกันไป ซึง่ มนุษย์คนใดที่เป็ น “ภาคพระ” (ฝ่ ายดี)
หรื อ “ภาคมาร” (ฝ่ ายชัว่ ) ก็ดกู ันตรงนี ้ ว่า “กายต้ นขั ้ว” เป็ น
พระพุทธเจ้ า พระธรรมกาย พระจักรพรรดิ หรื อ กายสิทธิ์ อยู่
ฝ่ ายพระ หรื อฝ่ ายมาร ถ้ าเป็ นฝ่ ายพระก็จะเป็ นกายขาวใส
สะอาด สว่างมากบ้ างน้ อยบ้ างตามกําลังบารมี แต่ถ้าเป็ น
ฝ่ ายมาร ก็จะเป็ นกายสีดํา ยกเว้ นกรณีที่มนุษย์ผ้ นู ั ้นเป็ นคน
ของภาคอื่นๆ เช่นภาคทอง, ภาคเงิน (ทองคําขาว), ภาค
ทองแดง (ทองชมพู) ภาคเทา (อัพยากฤต) หรื อ เป็ น
จักรพรรดิ และ/หรื อ กายสิทธิ์ สีต่างๆ ตามสายธาตุสายธรรม
เช่น สีแดง สีเขียว สีนํ ้าเงิน สีเหลือง สีชมพู สีม่วง สีส้ม และสี
อื่นๆ ก็จะมีกายต้ นขั ้วเป็ นสีนั ้นๆ ตามภาคที่มาแห่งตน ซึง่ ต้ น
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สายธาตุสายธรรม ส่งมนุษย์ท่านนั ้นๆ มาทํางานภารกิจของ
ธาตุธรรม มาสร้ างบารมี และเพื่อปลดเปลื ้องทุกข์ให้ สรรพ
สัตว์ เป็ นต้ น ดังเช่นพระโพธิสตั ว์เจ้ าทั ้งหลาย จะอยู่ในกรณีนี ้
เป็ นส่วนมาก
กายสิทธิ์ท่ สี ร้ างในภพมนุษย์
กายสิทธิ์มีทั ้งแบบที่บําเพ็ญพัฒนาตนขึ ้นไปเป็ นพระ
จักรพรรดิ โดยมักจะเริ่ มจากรูปลักษณ์เหมือนพระดาบสฤาษี
ชีไพร ซึง่ พระดาบสฤาษีชีไพรท่านมีวิชาอัด “ส่วน” ของตนเอง
เข้ าไปเป็ น “กายสิทธิ์” หรื อ “กายประดิษฐ์ ” ของตน สถิตอยู่
ในวัตถุ เช่น “เหล็กไหล” ตามถํ ้า ตามภูเขา เพื่อให้ “ส่วนหนึง่
ของตัวตน” สามารถอยู่ตอ่ ไปยืดยาวได้ อีกแบบไม่ต้องเวียน
ว่ายตายเกิด ตราบกว่าจะพบอมตธรรม และ/หรื อ ได้ ทํางานที่
แท้ จริ ง และ/หรื อ พบผู้ทรงคุณที่มีวาสนาบารมีแก่กล้ า เป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ กายสิทธิ์มีสว่ นช่วยงานการ ที่จะนําไปสูก่ าร
สิ ้นสุดสังสารวัฏ ทั ้งนี ้ พระดาบสฤาษี ชีไพรที่มีญาณแก่กล้ า
บ้ างก็ทราบว่า ธรรมเบื ้องต้ นที่ทา่ นรู้เห็นในยุคสมัยของท่าน
นั ้นยังไม่เป็ นที่สดุ อย่างแท้ จริ ง ท่านจึงนิยมสร้ างกายสิทธิ์
ขึ ้นมาแทนตน นี ้เป็ นการบําเพ็ญจาก “ล่างขึ ้นบน” ซึง่ มีสว่ นดี
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ที่ความแก่กล้ าจากการสัง่ สมอบรมอินทรี ย์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งฌานที่แก่เข้ มข้ น และการบําเพ็ญตบะอันยาวนานทําให้
กายสิทธิ์นั ้น “แรง” และมีกําลังมาก โดยมากแล้ ว พระดาบส
ฤาษีชีไพรที่ใช้ วิชาอัดส่วนหนึง่ ของตนเองเข้ าไปเป็ นกายสิทธิ์
สถิตอยู่ในวัตถุแล้ ว ต่อเมื่อหมดอายุขยั จิตวิญญาณของท่าน
ก็ไปเกิดใหม่ โดยส่วนใหญ่จะไปอยู่พรหมโลกหรื ออื่นๆ เหลือ
เพียงกายสิทธิ์ที่สถิตอยู่ในวัตถุทิ ้งเอาไว้ ในโลกมนุษย์
สามารถทํางานแทนตนเองได้ ต่อไป โดยฤาษีชีไพรที่สําเร็ จ
เป็ นพรหมนั ้น จะควบคุมดูแลกายสิทธิ์ของตนที่ฝากเอาไว้ ใน
โลกมนุษย์ เพื่อให้ ทํางานกระทัง่ บรรลุเป้ าหมาย ซึง่ ส่วนใหญ่
แล้ วก็คือการ “หมดสิ ้นสังสารวัฏ” นัน่ เอง ซึง่ เจ้ าของกายสิทธิ์
ประเภทนี ้สามารถที่จะเรี ยกกายสิทธิ์ของตน กลับคืนมา “รวม
ส่วน” กับตนเองได้ ในภายหลังจากที่งานสําเร็ จแล้ ว ซึง่ พระ
ดาบสและฤาษี ชีไพร รวมถึงผู้ร้ ูวิชชาบางท่าน นิยมทํากาย
ประดิษฐ์ อัดเป็ นกายสิทธิ์ไว้ ในวัตถุต่างๆ คล้ ายๆ กับพระ
เกจิอาจารย์ในปั จจุบนั ที่นิยมสร้ างพระเครื่ อง และเครื่ องราง
ของขลัง ในวาระโอกาสต่างๆ เพื่อให้ ลกู ศิษย์และผู้ที่นบั ถือ ได้
พึง่ พาอาศัยใช้ ประโยชน์
โดยกายสิทธิ์ จะมีวิชชายืนพื ้น
ตามเดิมของผู้สร้ าง และมีพลังหรื อกําลังมากน้ อยตามกําลัง
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ของผู้สร้ างที่เติมเอาไว้ รวมถึงมีความสามารถ ความชํานาญ
ในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะ ตามอย่างของผู้สร้ างด้ วย เช่น
กายสิทธิ์บางชนิด เก่งเรื่ องคุ้มครองป้ องกันภัย บางชนิดเก่ง
เรื่ องรักษาโรค บางชนิดเก่งเรื่ องโภคทรัพย์สมบัติ ฯลฯ
กายสิทธิ์ท่ ีส่งสําเร็จมาจากภพ
ในกรณีนี ้หมายถึงกายสิทธิ์ที่ถกู ส่งตรงมาจาก “ภพผู้
เป็ นเจ้ าของ” แล้ วกลายเป็ นคดหินต่างๆ อย่าง คดไข่ไก่ (ไข่ไก่
กลายเป็ นหิน), คดดักแด้ (ตัวดักแด้ กลายเป็ นหิน), คดลูกยอ
(ลูกยอกลายเป็ นหิน), คดตาแมว (ดวงตาแมวกลายเป็ นหิน
แก้ ว) และอื่นๆ เพราะคณะเจ้ าของภพต้ องการบําเพ็ญบารมี
ต่อในสภาพนั ้น โดยที่เมื่อกายสิทธิ์ลงมาจากภพ มาครอง
เรื อนหยาบ เรื อนหยาบจะแข็งกลายเป็ นหิน ด้ วยอิทธิฤทธิ์ของ
กายสิทธิ์ เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา คงอยู่ และ
ทํางานต่อไปได้ โดย ไม่แตกสลายง่าย กายสิทธิ์ประเภทนี ้
มักจะมีวิชชาติดตัวมาด้ วย จากที่เจ้ าของภพใส่ไว้ ซึง่ คล้ าย
กับกายสิทธิ์ประเภทประดิษฐ์ สร้ างขึ ้นในเมืองมนุษย์ คือใน
สมัยก่อนนั ้นหายาก แต่ในปั จจุบนั นี ้ มีกายสิทธิ์ออกมาจากที่
ซ่อนกันเป็ นจํานวนมากทีเดียว
เพราะถึงยุคสมัยที่จะได้
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ทํางานร่ วมกับผู้ทรงวิชชา และส่งเสริ มเกื ้อหนุนการปฏิบตั ิ
ธรรมของมนุษย์ให้ ก้าวหน้ าด้ วยกําลังของกายสิทธิ์
กายสิทธิ์ท่ สี ร้ างโดยภพศักดิ์สิทธิ์
กายสิทธิ์อีกชนิดคือ
กายสิทธิ์ที่ผลิตขึ ้นจากภพ
ศักดิ์สิทธิ์ ซึง่ มีพระจักรพรรดิผ้ ใู หญ่ (กายทิพย์ธรรม) เป็ น
ผู้ปกครอง ซึง่ ภพศักดิ์สิทธิ์นี ้ มีเครื่ องผลิตกายสิทธิ์ อุปมาได้
กับโรงงานผลิต “แอนดรอยด์” ในเมืองมนุษย์ โดยอาศัยบุญ
ศักดิ์สิทธิ์ในการผลิต และตั ้งยนตร์ กลไกขึ ้น เมื่อผลิตแล้ ว ก็
กระจายส่งไปอยู่ตามที่ต่างๆ เพื่อทําหน้ าที่ดแู ลรักษาและให้
ความสุขแก่มนุษย์ ซึง่ ภพมาร (มารโลก) เขาก็มีการผลิต
กายสิทธิ์ในทํานองเดียวกันนี ้ เพื่อให้ กายสิทธิ์มารก่อให้ เกิด
ทุกข์เกิดโทษแก่เหล่าสัตว์ ยกตัวอย่างเช่นเจ้ าหน้ าที่ของนรก
และเครื่ องมือลงโทษในนรกขุมลึกๆ ที่ทําหน้ าที่ลงโทษทรมาน
สัตว์นรก ก็เป็ นกายสิทธิ์ที่มีจิตใจแต่ไม่มีชีวิต ไม่ต้องเวียนว่าย
ตายเกิด ซึง่ กายสิทธิ์ที่ผลิตขึ ้นจากภพศักดิ์สิทธิ์นี ้ ปกติแล้ วจะ
“เบา” กว่ากายสิทธิ์ที่บําเพ็ญตนขึ ้นมาตามลําดับ เหมือน
อย่างพระดาบสฤาษี ชีไพร และกายสิทธิ์จาก "ภพผู้เป็ น
เจ้ าของ" ที่สง่ ลงมาทําหน้ าที่ในเมืองมนุษย์ ทั ้งนี ้ กายสิทธิ์ที่
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ผลิตจากภพ มักจะไม่ค่อยมีวิชชาติดตัวมา เป็ นกายสิทธิ์
สําหรับทําหน้ าที่ หรื อทํากิจเฉพาะอย่าง เช่นกายสิทธิ์ในหิน
อ่อน กายสิทธิ์ในโลหะ กายสิทธิ์ในดอกไม้ ฯลฯ
ลําดับขัน้ ของกายสิทธิ์ท่ สี ําเร็จเป็ นพระจักรพรรดิ
กายสิทธิ์ที่บําเพ็ญหรื อแก่กล้ าขึ ้นจนเป็ น “กายสิทธิ์
พระจักรพรรดิ” แล้ ว มีลําดับขั ้นโดยคร่ าวจากอ่อนไปแก่ ดังนี ้
(1) พระจุลจักรพรรดิ (2) พระมหาจักรพรรดิ (3) พระบรม
จักรพรรดิ (4) พระอุดมบรมจักรพรรดิ (5) พระเดชอุดมบรม
จักรพรรดิ หรื อ พระอเนกอุดมบรมจักรพรรดิ (6) พระไพบูลย์
จักรพรรดิ (7) พระไพศาลจักรพรรดิ ซึง่ กายสิทธิ์จะอบรมบ่ม
บารมีในตัวเรื่ อยมา หรื อเมื่อมาอยู่ในความครอบครองของผู้
ทรงวิชชา หรื อมนุษย์ผ้ ทู รงคุณ ที่สงั่ สมบุญสร้ างบารมี หรื อ
ทํากิจการงานอันเป็ นภารกิจของธาตุธรรม กายสิทธิ์ก็มีส่วน
ช่วยเอื ้ออํานวยให้ เจ้ าของอยู่ดีมีสขุ มีความปลอดภัย บําเพ็ญ
ภาวนาได้ ดีขึ ้น
และกายสิทธิ์ก็จะได้ บญ
ุ บารมีเพิ่มตามที่
เจ้ าของเติมให้
นอกเหนือไปจากที่ผ้ สู ร้ างส่งลงมาใส่ตาม
สายควบคุม หรื อถ้ าเจ้ าของเจริ ญภาวนา เข้ าญาณ เข้ าวิชชา
ศึกษาวิชชา กายสิทธิ์ก็จะได้ วิชชาเพิ่มเติมตามเจ้ าของไปด้ วย
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ถ้ าหากทําวิชชาร่ วมกัน เมื่องานสําเร็ จตามลําดับขั ้น หรื องาน
สร้ างบารมี เจริ ญภาวนา ก้ าวหน้ า กายสิทธิ์ก็เลื่อนขั ้นสูงขึ ้น
ไปตามลําดับ มีความเก่งกล้ า มีความแก่กล้ า มากยิ่งขึ ้นไป
ด้ วย เป็ นคุณประโยชน์ต่อผู้ทรงวิชชา หรื อเจ้ าของกายสิทธิ์
ด้ วยกันยิ่งๆ ขึ ้นไปอีก ซึง่ กายสิทธิ์พระจักรพรรดิยงั แบ่งเป็ น
ชนิดต่างๆ ตามภพภูมิ คือ (ก) กายสิทธิ์พระจักรพรรดิของภพ
มนุษย์ (ข) ทิพยจักรพรรดิ กายสิทธิ์พระจักรพรรดิที่ดแู ลภพ
เทวดา (ค) พรหมจักรพรรดิ กายสิทธิ์พระจักรพรรดิที่ดแู ลภพ
ของพรหม/อรูปพรหม และ (ง) พุทธจักรพรรดิ กายสิทธิ์พระ
จักรพรรดิที่ดแู ลเมืองพระนิพพาน (จ) ประเภทอื่นๆ
กายสิทธิ์ชนิดปลูกในภพมนุษย์
มีกายสิทธิ์อีกประเภทหนึง่ ซึง่ “ภพศักดิ์สิทธิ์” ส่งลง
มาอยู่ในโลกมนุษย์แล้ วหล่อเลี ้ยงไว้ มาเรื่ อยๆ พร้ อมทั ้งปลูก
เรื อนหยาบ บ่มจนเติบโตเป็ นกายสิทธิ์แก่กล้ าขึ ้น ยกตัวอย่าง
เช่น หินแร่ ควอทซ์ และแก้ วโป่ งข่ามและผลึกต่างๆ ทั ้งนี ้
เพราะทางธาตุธรรมเจ้ าของกายสิทธิ์ ต้ องการลองหลายๆวิธี
เพื่อทํางานการที่จะนําไปสูก่ ารหมดสิ ้นวัฏสงสารได้
โดย
กายสิทธิ์ประเภทนี ้ จะมาเป็ นกําลังให้ กบั ผู้ทรงวิชชาท่าน
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ต่างๆ ในการประกอบวิชชา ให้ มีกําลังและสรรพคุณต่างๆ
พร้ อมพรั่งขึ ้น ซึง่ โดยมากแล้ ว กายสิทธิ์ประเภทนี ้จะ
เป็ น “กายสิทธิ์เปล่า” ที่ไม่มีวิชชาติดตัวมา ยกเว้ นแต่
กายสิทธิ์จะได้ เรี ยนเองบ้ างจากสภาพแวดล้ อม เช่นกายสิทธิ์
ไปตั ้งรวมกันอยู่ในร้ าน
ซึง่ มีพระพุทธรูปของเจ้ าของร้ าน
ประดิษฐานบูชาอยู่
แล้ วกายสิทธิ์ก็อาจจะได้ เรี ยนวิชชา
บางอย่างจากพระ แต่ก็เป็ นส่วนน้ อย เจ้ าของในเมืองมนุษย์
จึงจําเป็ นต้ องใส่วิชชาให้ เป็ นหลัก
กายสิทธิ์และผู้ทรงวิชชา
ผู้ทรงวิชชาสามารถ:
(1) เชิญกายสิทธิ์จากที่อื่นหรื อของตนมาซ้ อนในวัตถุ
อย่างเช่นลูกแก้ วหลอม หรื อพระของขวัญ ส่วนกายสิทธิ์ที่
เชิญมาซ้ อนลงลูกแก้ วหลอม ก็อย่าดูเบา ครูวิชชาบางท่าน
เชิญกายสิทธิ์พระจักรพรรดิใหญ่ๆ ลงมาซ้ อนได้ ซึง่ บางครัง้ ก็
เป็ นการง่ายกว่า หินแร่ เปรี ยบเสมือนบ้ านที่มีเจ้ าของอยู่อาศัย
มาแต่เดิม จะเชิญใหญ่กว่ามาซ้ อนก็อาจไม่เหมาะ ส่วนใหญ่
จึงต้ องกลัน่ ให้ สะอาดแล้ วสอนวิชชา แต่ลกู แก้ วหลอม เป็ น
เสมือนบ้ านเรื อนเปล่า ที่ไม่มีใครอยู่ ครูวิชชาเก่งๆ ท่านก็เชิญ
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กายสิทธิ์ดีๆ อย่างพระจักรพรรดิแก่กล้ าลงมาซ้ อนอยู่ในนั ้นได้
เลย ไม่ต้องเสียเวลาบ่มหรื อปลูก แต่ก็มีข้อดีข้อด้ อยต่างกันไป
ส่วนลูกแก้ ว 3 ดวง ในรูปหล่อยืนของหลวงพ่อสด ที่ผ่านการ
ทําวิชชารบมา ก็เป็ นแก้ วหลอมทั ้ง 3 ดวง ซึง่ กายสิทธิ์พระ
จักรพรรดิก็ได้ รับเชิญมาซ้ อนสถิต ในทํานองเดียวกัน
(2) ใช้ วิชชาของตนสร้ างกายสิทธิ์แล้ วอัดลงไปในวัตถุ
อย่างเช่นลูกแก้ วหลอม หรื อพระของขวัญ ซึง่ ในกรณีนี ้ ผู้ทรง
วิชชาจะต้ องมีวิชชาแก่กล้ าพอสมควร
แต่สว่ นใหญ่แล้ ว
กายสิทธิ์ที่ผ้ ทู รงวิชชาสร้ างขึ ้นได้ มักจะเป็ นกายสิทธิ์อ่อนแก่
ตามกําลังของผู้ทรงวิชชา หรื อเป็ นพระจักรพรรดิชั ้นต้ นๆ
(3) หากวัตถุมีกายสิทธิ์สถิตอยู่แล้ ว ผู้ทรงวิชชาก็กลัน่
กายสิทธิ์ให้ สะอาดบริ สทุ ธิ์ และสอนวิชชาให้ กบั กายสิทธิ์เพื่อ
ทํางานต่างๆ มีการคุ้มครองป้ องกันภัย, ตามสมบัติ, รักษาโรค
เป็ นต้ น รวมถึงเติมบุญบารมีให้ กายสิทธิ์นั ้นๆ ซึง่ กายสิทธิ์
มักจะก่อให้ เกิดลางสังหรณ์กบั เจ้ าของ เมื่อจะมีเหตุสําคัญ
ประการหนึง่ ประการใดเกิดขึ ้น ในกรณีที่เจ้ าของยังไม่มีวิชชา
หรื อไม่มีร้ ูมีญาณ แต่ถ้ามีแล้ ว ก็จะมาแจ้ งให้ ทราบโดยตรง
ยกตัวอย่างเช่น หินแร่ จยุ เจียหรื อ ควอทซ์ ก็มีกายสิทธิ์ รวมถึง
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หินแร่ อื่นๆ ส่วนใหญ่จะมีกายสิทธิ์มาแต่เดิม นับตั ้งแต่เจ้ าของ
ธาตุเขาส่งลงมาปลูกเลี ้ยง กว่าจะมาถึงมือผู้ทรงวิชชา ก็ผ่าน
ความไม่สะอาดมาบ้ าง ผู้ทรงวิชชาก็ต้องนํามากลัน่ ให้ สะอาด
กระทัง่ แก่กล้ าไปตามลําดับ แล้ วค่อยเดินวิชชากัน กายสิทธิ์
ทัว่ ไป และกายสิทธิ์พระจักรพรรดิ จะมีวิชชา หรื อไม่มีวิชชา ก็
ขึ ้นอยู่กบั เจ้ าของเป็ นส่วนใหญ่
เหมือนบริ ษัทผลิต
คอมพิวเตอร์ ออกมา มีระบบปฏิบตั ิการพื ้นฐาน เมื่อถึงมือ
เจ้ าของผู้ซื ้อ ก็ต้องลงโปรแกรมกันตามใจชอบ โปรแกรมก็คือ
วิชชา ซึง่ ผู้ผลิตกายสิทธิ์ ท่านมีหน้ าที่ผลิต ท่านไม่ได้ มีหน้ าที่
ค้ นวิชชามาใส่
กายสิทธิ์ในตัวมนุษย์ และในวัตถุ
กายสิทธิ์ มีทั ้งที่อยู่ในวัตถุ และที่อยู่ในตัวมนุษย์ และ
สัตว์ เมื่อมีกายสิทธิ์อยู่มาก วัตถุนั ้นก็มีกําลังมาก ถ้ ามนุษย์
หรื อสัตว์
มีกายสิทธิ์สถิตอยู่ในตัวมาก
ก็จะมีกําลัง
ความสามารถต่างๆ มากขึ ้นไปตามลําดับ บางคนมีกายสิทธิ์
มาแต่เดิมไม่มาก แต่เมื่อมีวิชชา หรื อรู้จกั ผู้ทรงวิชชา ก็ “ทับ
ทวี” กายสิทธิ์ในตัวให้ มากขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู ซึง่ ปริ มาณกายสิทธิ์
จะมากขึ ้นจริ ง แต่วา่ “เบา” หรื อกําลังไม่แรงมากเท่ากายสิทธิ์
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ที่มีขึ ้นจากการสัง่ สมเอง ซึง่ กายสิทธิ์ที่สงั่ สมเอง ก็เกิดจาก
การใช้ สติปัญญาความสามารถทําการต่างๆ ภพศักดิ์สิทธิ์ของ
แต่ละภาคก็จะส่งกายสิทธิ์มาเติมเก็บไว้ ที่ศนู ย์กลางกาย (ทํา
ดี หรื อการงานที่ชอบ ก็ได้ กายสิทธิ์ฝ่ายดี ทําชัว่ หรื อการงาน
ที่มิชอบ ก็ได้ กายสิทธิ์ฝ่ายชัว่ ) ถ้ าหากคนเรามีกายสิทธิ์ฝ่ายดี
สถิตอยู่มาก ก็จะเป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการหนึง่ ที่ทําให้
เป็ นคนดีมีศีลมีธรรม เป็ นผู้ทรงคุณ มีคณ
ุ ธรรม แต่ถ้าหาก
คนเรามีกายสิทธิ์ฝ่ายไม่ดี สถิตอยู่มาก ก็มกั จะมีแนวโน้ มที่ทํา
ให้ เป็ นคนทุศีล นิสยั ใจคอเป็ นพาลเสียส่วนใหญ่
เครื่ องประดับของพระจักรพรรดิ
ครูวิชชาได้ กล่าวเอาไว้ ว่า
อันว่าปางกายของ
พระพุทธเจ้ านั ้น ยิ่งเรี ยบง่ายยิ่งดี ส่วนปางกายของพระ
จักรพรรดิและกายสิทธิ์ในสายพระจักรพรรดินั ้น
ยิ่งวิจิตร
ประดับประดาก็ยิ่งประเสริ ฐ ซึง่ เครื่ องประดับของกายสิทธิ์
และพระจักรพรรดินั ้น ไม่ได้ มีไว้ เพื่ออวดกันเปล่าๆ แต่มีไว้
ประกอบวิชชา ประกอบฤทธิ์ ให้ คณ
ุ ให้ โทษต่างๆ นาๆ ได้
เหมือนอย่างสร้ อยข้ อมือหินสีและอัญมณีกายสิทธิ์ที่มนุษย์
นิยมสวมใส่เป็ นแฟชัน่ เพื่อให้ เกิดความเป็ นสิริมงคล และบ้ าง
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ก็ก่อให้ เกิดพลังทิพยอํานาจต่อผู้สวมใส่ อีกทั ้งยังเป็ นเครื่ อง
แสดงลําดับขั ้น และความโดดเด่นในด้ านต่างๆ ของพระ
จักรพรรดิและกายสิทธิ์นั ้นๆ อีกด้ วย อย่างเช่นเครื่ อง
ทรง “ลดา”, “สุวรรณลดา”, “หงส์ลดา”, “มยุรี”, “มยุรา”,
“ดารารัตน์”, “มณีลงั การ”, และอื่นๆ ซึง่ เครื่ องทรงแต่ละชุดก็
มีกําลัง พลังอํานาจ และอิทธิคณ
ุ
มากน้ อยต่างกันไป
อย่างเช่นชุด “หงส์ลดา” เป็ นประดุจชุดเกราะ ซึง่ ถ้ าหากผู้ทรง
วิชชาอื่น “สัง่ ระเบิด” ก็จะไม่อาจทําอันตรายระคายผิวผู้ครอง
ชุดหงส์ลดาได้ เลย แต่ชดุ เหล่านี ้มี “นํ ้าหนัก” อยู่ในญาณ ซึง่ ผู้
ที่จะสวมใส่ได้ มกั จะต้ องเป็ นผู้ที่มี “ธาตุ” มากพอ
รู ปลักษณ์ ของพระจักรพรรดิ
หลายท่านที่ได้ เคยไปเยือนวัดวาอารามต่างๆ แล้ วได้
เห็นรูปหล่อพระจักรพรรดิ อาจจะนึกสงสัยว่า เพราะเหตุใด
จึงแต่งองค์หลากหลายรูปแบบ อีกทั ้งยังมี “รูปลักษณ์” ที่ไม่
เหมือนกัน
ซึง่ ปั จจัยส่งผลให้ รูปลักษณ์ของพระจักรพรรดิ
สวยงามมากน้ อยต่างกันนั ้น หลักๆแล้ วขึ ้นอยู่กบั
“การ
บําเพ็ญ” ของพระจักรพรรดิ ซึง่ “แก่-อ่อน” ในแต่ละด้ าน และ
ส่งผลมาถึงรูปลักษณ์ของท่าน ในทํานองเดียวกันกับ “กาย
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มหาบุรุษ” ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ที่กว่าจะได้ ลกั ษณะแต่
ละอย่าง ก็ต้องบําเพ็ญบารมีในรูปแบบต่างกันออกไปอย่าง
สมบูรณ์ จึงจะได้ มา รูปลักษณ์ของพระจักรพรรดิ โดยหลัก
แบ่งออกเป็ น 7 ประเภท คือ (1) หน้ าพระ (2) หน้ างาม/
สําอาง (3) หน้ าหล่อ/หน้ านาง (4) หน้ าดุ (5) หน้ าหนุม่ (6)
หน้ าน่ารัก (7) หน้ าเด็ก (8) อื่นๆ ซึง่ มีหลายสาเหตุที่ทําให้ พระ
จักรฯ มีกายในวิชชา ที่มีรูปลักษณ์เป็ นไปต่างๆนาๆ สําหรับผู้
ที่แก่ธรรมมาก มักจะได้ “หน้ าพระ” ซึง่ งามเหมือน
พระพุทธเจ้ า ส่วนพระจักรฯ ที่บารมีแก่ แล้ วมีความเป็ น “ผู้ดี”
สูง ก็มกั จะได้ “หน้ าสําอาง” หรื อ “หน้ าหล่อ (เหมือนเทวดา
บุรุษ) /หน้ านาง (เหมือนเทวดาสตรี )” แต่ก็มีพระจักรฯอีกพวก
หนึง่ ที่บารมีสงู วิชชาแก่กล้ า แต่พระพักตร์ ไม่งามเหมือนองค์
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระจักรฯ ฝ่ ายศึก ซึง่ ออกรบบ่อย
จึงมีผลต่อรูปร่ างหน้ าตา
ซึง่ บางทีกว่าจะรบเสร็ จก็อาจ
“สะบักสะบอม” ต้ องกลับมาซ่อม ส่วนหน้ าดุ มักเป็ นพระจักร
ฯ ที่ฤทธิ์เดชมาก ท่านที่หน้ าหนุม่ ก็อยู่ในระดับปานกลางยัง
ไม่คอ่ นไปในทางใด ในขณะที่นา่ รัก เป็ นพระจักรฯที่อธั ยาศัย
ดีออ่ นโยม มีเมตตา และหน้ าเด็ก คือพระจักรฯส่วนใหญ่ที่เพิ่ง
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เริ่ มสร้ างบารมีใหม่ๆ หรื อมาเป็ นพระจักรฯได้ ไม่นาน เพิ่ง
เริ่ มต้ นจากหน้ าเด็ก
อย่างไรก็ตาม การบําเพ็ญบารมีเพื่อให้ ได้ รูปลักษณ์ที่
งดงาม ทั ้งพระพักตร์ และทรวดทรงองค์สะเอว รูปกายพระ
จักรพรรดิอนั งามนั ้น สามารถทําได้ โดยการทําความดี เช่น
ถวายดอกไม้ และประดับตกแต่งสิ่งสวยงาม น่ามองน่าชม จะ
ทําให้ ดวงเนตรสวย ถวายของหอม และกําจัดกลิ่นอันไม่พงึ
ประสงค์ จะทําให้ จมูกโด่งสวยได้ รูป กล่าวแต่คําไพเราะ คํา
จริ ง ริ มฝี ปากจะงามเข้ ารูป เล่นเสียงดนตรี บูชาผู้ทรงคุณ ส่ง
เสียง หรื อกล่าวคําอันน่าฟั งระรื่ นหู ทําให้ ใบหูสวย ส่วนการ
ทําบุญอื่นๆ ก็สง่ ผลถึงทรวดทรงของรูปกาย อาภรณ์ และ
เครื่ องประดับ ซึง่ ถ้ าหากทําบุญธรรมดาๆ ก็ใช้ เวลาหลายชาติ
กว่าจะได้ รูปลักษณ์ของกายในวิชชาอันสวยงาม แต่ถ้าทําบุญ
กับผู้ทรงวิชชาที่ตรัสขั ้นสูงๆ อานิสงส์ก็จะเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
โดยเราอาจอธิษฐานขอด้ วย ซึง่ ผู้ทรงวิชชาบางท่านก็สามารถ
“ปั น้ หน้ า-ปั น้ หุน่ ” ให้ เป็ นที่พอใจได้ แต่พระจักรฯที่มีวิชชามาก
และแก่บารมี ก็อาจจะไม่คอ่ ยใส่ใจกับเรื่ องรู ปลักษณ์มากนัก
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เหมือนพระอรหันต์
ขวนขวายน้ อย

ที่บรรลุธรรมเบื ้องสูงแล้ ว

ก็มีความ

ถาม/ตอบ เรื่ องกายสิทธิ์
ถาม 1: มีทา่ นถามมาประมาณว่า ทําไมบางคนได้
วัตถุมงคลที่มีอานุภาพมากไปแล้ ว ยังคงประสบโชคร้ ายหรื อ
มีเคราะห์
ตอบ 1: กฎแห่งกรรมก็เหมือนโปรแกรมนี่ละ่ ครับ
เวลาทําบุญ/บาป ด้ วยกาย วาจา ใจ โปรแกรมเขาก็
คํานวณ input ว่าจะต้ องรับผลอย่างนั ้นอย่างนี ้
แล้ วส่ง
โปรแกรมออกมาเป็ น output ติดตั ้งไว้ ในตัวคนเรา
ทีนี ้
กายสิทธิ์พระจักรพรรดิ ก็อปุ มาเหมือนทิพยนต์ ที่เราลง
โปรแกรมเอาไว้ หรื อเรี ยกว่ามีวิชชา ถ้ าเราไม่สงั่ งานกายสิทธิ์
ให้ แก้ ไข เราก็ต้องประสบเคราะห์กรรมอยู่ดี หรื อกายสิทธิ์มี
วิชชา แต่ก็ไม่มากพอจะแก้ โปรแกรมของกรรมได้ เพราะกรรม
บางอย่างก็แรงมาก ผมอุปมาโปรแกรมเคราะห์กรรมเหมือน
"แรงดึงดูดโลก" ซึง่ มีกําลังสามารถดึงดูดภูเขาทั ้งลูก ให้ ติดอยู่
กับพื ้นได้ แรงกรรมบางอย่างมันก็แรงมากเหมือนอย่างนั ้น
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ครับ เพราะฉะนั ้น ถึงมีกายสิทธิ์ ก็อาจจะไม่พอแรงสู้ หรื อ
บางอย่างกายสิทธิ์ได้ แก้ ไขให้ แล้ ว จากหนักเป็ นเบา หรื อจาก
เบา ก็เป็ นไม่เกิดขึ ้น แต่เราไม่ทราบ เราก็นกึ ว่ากายสิทธิ์ไม่ได้
ช่วยอะไรครับ
ถาม 2: มีทา่ นถามมาประมาณว่า ถ้ าจะเลี ้ยง
กายสิทธิ์ให้ ใหญ่ขึ ้น ก็คือทําบุญ แล้ วเขาจะใหญ่ตามเรา ใช่
หรื อไม่
ตอบ 2: คําตอบคือ จริ งๆ แล้ ว กายสิทธิ์ไม่ได้ บญ
ุ
จากการอนุโมทนากับเรานะครับ แต่ถ้าเรามีกายสิทธิ์ค้ มุ ครอง
แล้ วเราทําความดี เจ้ าของผู้ผลิตกายสิทธิ์จะได้ สว่ นแบ่งแห่ง
บุญ แล้ วเขาก็จา่ ยหล่อเลี ้ยงกายสิทธิ์ที่อยู่ในความดูแลของ
เขา ถ้ าเราบําเพ็ญบารมีได้ มาก เจ้ าของผู้ผลิตกายสิทธิ์ได้ สว่ น
แบ่งมากเป็ นเงาตามตัว เขาก็จ่ายเลี ้ยงกายสิทธิ์ของเขามาก
เป็ นพิเศษ แต่ผ้ ทู รงวิชชาท่านทําแบบโดยตรง ก็คือเติมวิชชา
แล้ วก็อดั บุญบารมีเข้ าไปในองค์กายสิทธิ์ แล้ วก็เดินวิชชา
ร่ วมกัน กายสิทธิ์ก็แก่กล้ าขึ ้นครับ
กายสิทธิ์ทกุ องค์
มีเจ้ าของผู้ผลิตทั ้งนั ้นล่ะครับ
เหมือนคอมพิวเตอร์ ที่มีผ้ ผู ลิตทุกเครื่ อง ไม่มีเครื่ องใดที่
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เกิดขึ ้นเอง แต่กายสิทธิ์ที่อยู่ในความครอบครองของผู้ทรง
วิชชา ก็มีทั ้งแบบที่ยงั ต่อสายกับเจ้ าของผู้ผลิต กับแบบที่ตดั
สายเชื่อมกับผู้ผลิตออกไปแล้ ว ซึง่ แบบที่ตดั สายแล้ ว เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ทรงวิชชาตรงที่
มีสิทธิ์ควบคุมกํากับการ
กายสิทธิ์ในการเดินวิชชาได้ เต็มที่ครับ
ซึง่ การจะตัด
สายควบคุม ก็ต้องตกลงกับเจ้ าของผู้ผลิต บางท่านก็เต็มใจ
ให้ ตดั บางท่านก็ไม่ยอม ต้ องตกลงแลกเปลี่ยนกันตามสมควร
ครับ
ถาม
3: มีทา่ นถามมาประมาณว่าเพราะเหตุใด
กายสิทธิ์พระจักรพรรดิจงึ พาเข้ าละเอียดได้
ตอบ 3: คําตอบคือ กายสิทธิ์มีความละเอียดบริ สทุ ธิ์
ต่างกัน ตามการผลิต เพื่อทํางานในภพภูมิต่างกันไป
กายสิทธิ์ระดับพระพุทธจักรพรรดิ ถือกันว่าเป็ นกายสิทธิ์ของ
เมืองพระนิพพาน ซึง่ มีความละเอียดมากกว่าสวรรค์ และ
พรหมโลกโดยทัว่ ไป กายสิทธิ์พระพุทธจักร ก็ถกู สร้ างด้ วย
ความละเอียดประณีตและบริ สทุ ธิ์ สําหรับเมืองนิพพานนั ้น
เมื่อซ้ อนกายสิทธิ์ระดับนี ้เข้ าธรรมะหรื อเข้ าวิชชา กายสิทธิ์ก็
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พาเข้ าละเอียดถึงความละเอียดเดียวกันกับเมืองนิพพานได้
แต่ถ้าจะไปไกลกว่านั ้น ก็ต้องไปต่อเอาเอง ดังนี ้
ถาม 4: มีทา่ นถามมาประมาณว่า หากกายสิทธิ์พระ
จักรพรรดิชั ้นสูงสามารถพาเข้ าละเอียดได้ ดี ทําไมครูวิชชาจึง
ไม่เชิญมาซ้ อนเป็ นพระของขวัญหรื อลูกแก้ วของขวัญ
ตอบ 4: คําตอบคือ ในวิชชามีปัจจัยที่ต้องคํานึงถึง
หลายอย่าง การเชิญกายสิทธิ์พระจักรพรรดิชั ้นสูงลงมาจาก
ภพภูมิชั ้นสูง ต้ องเปลืองกําลังมาก จะคว้ าลงมาเปล่าๆ บางที
ก็ไม่ได้ ต้ องต่อรองกับเจ้ าของผู้ผลิตว่าจะแลกกับอะไร บางที
ก็ทําให้ เปลืองฤทธิ์ เปลืองละเอียด หรื อบางที ก็เหมือนกับ
สาธุชน เป็ นขั ้นร้ อยโท จะไปเชิญจักรพรรดิชั ้นพันเอก พลเอก
มาให้ ใช้ มันก็ดไู ม่เหมาะควร ถ้ าสาธุชนเป็ นผู้ทรงวิชชาชั ้นสูง
ก็ได้ ครอบครองพระจักรพรรดิกายสิทธิ์ชั ้นสูง ก็ควรอยู่ ต้ อง
คํานึงถึงหลายอย่างด้ วยกันครับ
ถาม 5: มีทา่ นถามมาประมาณว่า หากกายสิทธิ์มี
ความละเอียดสูง เพราะเหตุใดจึงไม่มีวิชชา
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ตอบ 5: คําตอบคือ กายสิทธิ์ถกู สร้ างขึ ้น ตามภพภูมิ
ผู้ประดิษฐ์ สําหรับทํางานในสภาพแวดล้ อมที่หยาบละเอียด
ต่างกันไป
หากอุปมากายสิทธิ์เหมือนกล้ องถ่ายภาพที่
ถ่ายภาพ resolution สูงๆ ความละเอียดของภาพ ก็ไม่ได้
ขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมการทํางานของกล้ อง (วิชชา) โดยตรง
ความละเอียดของกายสิทธิ์จงึ ไม่ใช่ปัจจัยส่งผลโดยตรง กับ
การมีวิชชา แต่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกันคนละประเด็น คือ เมื่อมี
ละเอียดมาก ก็สามารถเดินวิชชาได้ มากขึ ้น อุปมาเหมือนคน
ที่อา่ นหนังสือหลังจากนอนหลับพักผ่อน ตื่นมาจิตใจแจ่มใส
นัง่ อ่านหนังสือไปเรื่ อย ก็เหนื่อย จิตใจไม่แจ่มใส เหมือนก่อน
จะเริ่ มอ่าน ฉันใดก็ฉนั นั ้น การทําวิชชาเหมือนการทํางานทาง
ใจ เมื่อเดินวิชชามากๆ ละเอียดก็หมดเปลืองไป ต่างจากการ
เข้ าละเอียดอย่างเดียว ที่มีความสุข สะอาดครับ
หากท่านสงสัยว่า
ความรู้ที่คณะผู้รจนานํามา
เผยแพร่ นี ้ อยู่นอกคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าหรื อไม่ ผู้
รจนาขออ้ างอิงคําสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสว่าธรรมที่
พระองค์นํามาสัง่ สอนนั ้นเป็ นประดุจใบไม้ ในกํามือ เมื่อเทียบ
กับธรรมทั ้งหมดที่มีอยู่ ซึง่ เป็ นประดุจใบไม้ ในป่ า อย่างไรก็
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ตาม ผู้รจนาไม่ขอนําเนื ้อหาในที่นี ้มาปะปนกับคําสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า แม้ ว่าข้ อมูลข้ างต้ นจะไม่ใช่คําสอนของ
พระพุทธองค์ทั ้งหมด แต่ก็เป็ นองค์ความรู้ ที่สามารถพิสจู น์
ทราบได้ ว่าเป็ นความจริ ง ไม่ใช่เรื่ องตกแต่งขึ ้นเพื่อหลอกลวง
และผู้รจนาบทความนี ้ก็เผยแพร่ ความรู้
โดยไม่ม่งุ หวัง
ทรัพย์สินใดๆ ตอบแทน เป็ นการเผยแพร่ เป็ นวิทยาทาน ซึง่
บางท่านอาจจะได้ ประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งจากองค์ความรู้นี ้ ไม่
มาก ก็น้อย คณะผู้รจนาบทความนี ้ ขอนําเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับ พระจักรพรรดิและกายสิทธิ์ โดยคร่ าวแต่เพียงเท่านี ้
ส่วนรายละเอียด เพิ่มเติม ขอให้ ทา่ นผู้ทรงวิชชา และผู้มีร้ ูมี
ญาณ ได้ ตรวจสอบดูด้วยญาณทัสสนะ เพื่อให้ เกิดความชัด
แจ้ งด้ วยตนเอง ประดับสติปัญญา และเพื่อประโยชน์ในการ
ขยายความ สัง่ สอนศิษย์ และกัลยาณชนทั ้งหลายให้ ถกู ต้ อง
ตรงตามความเป็ นจริ งสืบต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดแต่ประการใด ผู้รจนาขอน้ อมรับไว้
ด้ วยดี ขอขอบพระคุณครับฯ อนึง่ ถ้ าหากท่านมีข้อสงสัยแต่
ประการใด
กรุณาติดต่อครูวิชชาได้
ที่ www.watluangphorsodh.org หรื อสอบถามข้ อมูล
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เพิ่มเติมได้ จากลูกแก้ วจักรพรรดิหลากสี
ซึง่ แสดงภาพไว้
ด้ านบนของหน้ าบทความนี ้ และถ้ าหากท่านต้ องการทําความ
รู้จกั กับคดหินกายสิทธิ์ -จักรพรรดิ ในรูปลักษณ์ตา่ งๆ สามารถ
ดูได้ ใน Google โดย search คําว่า “คดหินกายสิทธิ์ ” และ
เว็บไซท์ต่างๆ ดังต่อไปนี ้:
http://www.utdid.com/amulet/0001071.html
http://www.bezoarmustikapearls.com/
https://www.manizone.co.uk
http://kingtalisman.com/
http://www.indotalisman.com
จบบรรพ์
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