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The initial research conducted for the objectives of studying information and
pattern of artistitic work in Thangkas Buddhist painting art, a more predominant form of
painting which is in Tibetan Vajrayana Buddhism that has been preserved currently in
Thailand. According to the, the Thangkas masterpieces of art which are belongs to Wat Pho
Yen and the Thousand Stars Foundation, they were chosen to reveal as the thesis cases
study. The study is included the logical comparison with Traditional Tibetans Thangka since
17th century AD.
According to the research result, the chosen samples has properly appeared as
the same frequent themes of Thangkas in sacred books of Tibetan Vajrayana Buddhism
iconography. Even though it might be the details flexibility throughout the Tibetans
preferences without causing the theme distortion and distort the interpretation.
In addition, the result of studying those pattern art objects can be divided to two
insignificant patterns. One is Tibetans Thangka masterpiece in Central region, and Tibetans
Thangka masterpiece in East Region. Apparently, these two type of patterns have the
common characteristics, which including the composition arrangement, the portrait
configuration in iconography, outline pattern, and Chinese structure influenced. All of them
clearly appear since 17th century AD. However, there are a pattern difference which is the
color adoption, the Tibetans Thangka masterpiece in Central region reveal clearly using a
very bright and thick color style, while the Tibetans Thangka masterpiece in East Region
clearly using more softer and more thinner including highlight on creating the circumstance
which is resemble to the Chinese perspective artworks.
The study of this thesis will be valuable for dissemination of Tibetan artistic
knowledge, especially Thangkas Buddhist painting that was preserved in Thailand. Thus, the
study could be utilized for Thai society can gain more understanding in artistic work and
Tibetan Vajrayana Buddhism.
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คําแปล
ขอบพระคุณผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ซึ งให้ความรู้และคําแนะนําด้าน
ศิลปะทิเบต รวมทั,งเพือนนักศึกษาคณะโบราณคดีทีเป็ นกําลังใจ ขอขอบคุณมูลนิ ธิเสฐียรโกเศศ –
นาคะประทีป และซิ รินเดี ยแกลอรี ที จัดนิ ทรรศการและเอื, อเฟื, อข้อมูล ด้า นศิล ปวัฒนธรรมทิเบต
โดยเฉพาะอาจารย์มิกมาร์ เซริ ง และนายณฐ ด่านนนทธรรม สําหรับคําแนะนําวิธีการวาดจิตรกรรม
ทังกา และอาจารย์สมพร รอดบุญสําหรับหนังสื อสู จิบตั รนิทรรศการศิลปะทิเบต – เนปาล
สุ ด ท้า ยนี ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา และครอบครั ว ที/ ใ ห้ก ารสนับ สนุ น ใน
การศึกษาค้นคว้าเกี/ยวกับทิเบต นายภากร ขันติธรรมโชติ และนางสาวยุรวรรณ ชมพล สําหรับความ
ช่ ว ยเหลื อ ด้า นการถ่ า ยภาพเก็ บ ข้อ มู ล สํา หรั บ การทํา วิท ยานิ พ นธ์ นางสาวนุ ช รั ต น์ ตัน ตระกูล
นางสาวอนุ ภา สกุลพาณิ ชย์ และนางสาวมานิ ตา แก้วการะเวก และครอบครัว ที/ให้การช่ วยเหลื อ
และเป็ นกําลังใจผูศ้ ึกษาตลอดการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี และขอขอบพระคุณ เฮเลนา นอร์ เบอร์ ก –
ฮอดจ์ และอาจารย์คุรุมาดะ มาซามิ สําหรับแรงบันดาลใจเกี/ยวกับทิเบต
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พระพุทธเจ้าทรงจีวรแบบศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ จิตรกรรม
ฝาผนังวัดตราทัง ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11 .................... L8
พระพุทธเจ้าทรงเสืD อคลุมแบบชนชัDนสู งของทิเบต จิตรกรรมฝาผนังวัดตราทัง
ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11................................................ 79
รู ปพระโพธิสัตว์บริ วารสวมผ้าโพกศีรษะแบบชนชัDนสู งของทิเบต จิตรกรรม
ฝาผนังวัดตราทัง ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11 .................... N0
พระโพธิสัตว์บริ วารในชุดเสืD อคลุมแบบชนชัDนสู งของทิเบต จิตรกรรมฝาผนัง
วัดตราทัง ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11 ............................... N0
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ภาพที
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IH
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JG
JI
JJ
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หน้า
พระโพธิสัตว์ในเครื องทรงแบบประเพณี อินเดีย จิตรกรรมฝาผนังวัดตราทัง
ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11................................................
รายละเอียดส่ วนพระพักตร์ของพระเมไตรยะ จิตรกรรมฝาผนังวัดตราทัง
ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11................................................
พระนางตาราเขียว จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง ต้นคริ สต์ศตวรรษที 12
พระธยานิพุทธรัตนสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง
กลางคริ สต์ศตวรรษที 12 หรื อต้นคริ สต์ศตวรรษที 13 .............................
พระธยานิพุทธอักโษภยะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง
คริ สต์ศตวรรษที 13 ..................................................................................
พระธยานิพุทธไวโรจนะ จิตรกรรมฝาผนังบริ เวณ บริ เวณระเบียงทางเดินรอบ
วิหารยุมเชนโม วัดชาลู ศิลปะทิเบตภาคกลาง สกุลช่างเนปาล
คริ สต์ศตวรรษที 14 ..................................................................................
พระธยานิพุทธไวโรจนะ จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารกาจู วัดชาลู
ศิลปะทิเบตภาคกลาง สกุลช่างเนปาล คริ สต์ศตวรรษที 14 ......................
พระนางตาราเขียว จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง สกุลช่างเนปาล
ปลายคริ สต์ศตวรรษที 12 ถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที 13 ................................
พระอรหันต์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง กลางคริ สต์ศตวรรษที 14 ....
พระโพธิสัตว์ฮวซาง
ั
จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง
ต้นคริ สต์ศตวรรษที 15 .............................................................................
พระนางตาราขาว จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดเกียงเซ คุมบุม ศิลปะทิเบตภาคกลาง
กลางคริ สต์ศตวรรษที 15 ..........................................................................
พระพุทธเจ้าศากยมุนี จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดเกียงเซ คุมบุม
ศิลปะทิเบตภาคกลาง กลางคริ สต์ศตวรรษที 15 .......................................
พระสรรววิทไวโรจนะ จิตรกรรมฝาผนังในวิหารเซร์คงั ของวัดทาโบ
ศิลปะทิเบตภาคตะวันตก คริ สต์ศตวรรษที 16 ..........................................
พระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง
ต้นคริ สต์ศตวรรษที 15 .............................................................................
พระอรหันต์วนั วาส จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก
คริ สต์ศตวรรษที 15 ..................................................................................
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หน้า
พระลามะ 4 องค์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง ต้นคริ สต์ศตวรรษที 16 99
พระษฑักษรี โลเกศตวร โดยจิตรกร มิกมาร์ เซริ ง จิตรกรรมทังกา
สกุลช่างเมนรี สมัยปัจจุบนั ........................................................................ KO2
พระสังวร บางส่ วนของจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างเคียนรี ทีวัดกงคา
คริ สต์ศตวรรษที 15 .................................................................................. KO3
พระกาลจักร จิตรกรรมทังกาสกุลช่างเคียนรี คริ สต์ศตวรรษที 17 ...................... KO4
พระมหากาล จิตรกรรมทังกาสกุลช่างการ์มะ กาดรี คริ สต์ศตวรรษที 18 – 19 .... KO7
พระนาคารชุน โดยจิตรกรโนทุป รองเก จิตรกรรมทังกา สกุลช่างการ์มะ กาดรี
ปี ค.ศ. 1996 .............................................................................................. KO8
ภาพเหมือนปันเชนลามะองค์ที 1 จิตรกรรมทังกาสกุลช่างเมนรี ใหม่
คริ สต์ศตวรรษที 18 .................................................................................. K09
พระมหากาลในรู ปของพราหมณ์ จิตรกรรมทังกาประเภทนักทัง
สกุลช่างเมนรี ใหม่ คริ สต์ศตวรรษที 18 – 19 ............................................ KK1
ลักษณะของจิตรกรรมทังกา ................................................................................ KK7
สัดส่ วนกรอบผ้าไหมของจิตรกรรมทังกา ........................................................... KK8
พระชังปะ การ์โป (Tshangpa Karpo) จิตรกรรมทังกาแบบเชมทรุ บมา
ศิลปะมองโกเลีย คริ สต์ศตวรรษที KF – KL ............................................... K20
พระมหากาลปัญชรนาถ (Mahakala Panjarnata) จิตรกรรมทังกาแบบทักทรุ บมา
ศิลปะจีนอิทธิพลทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KJ – KM ..................................... K20
พระนางกุรุกุลลา (Kurukulla) จิตรกรรมทังกาแบบเทรทรุ บมา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที KH .................................................................................. KG1
พระพุทธเจ้าอมิตายุส จิตรกรรมทังกาแบบเซร์ทงั ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที 18 .................................................................................. KG2
พระพุทธเจ้าศากยมุนี จิตรกรรมทังกาแบบชัลทัง ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที KF – KL .......................................................................... KG3
พระษฑักษรี โลเกศวร จิตรกรรมทังกาแบบพืDนสี เงิน ศิลปะทิเบต
ปลายคริ สต์ศตวรรษที KN ......................................................................... KG3
เย็บประกอบชิDนส่ วนผ้าเข้าด้วยกันจนเป็ นรู ปร่ างทีตามแบบ ............................... KG4
ณ

ภาพที
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หน้า
นําแท่งไม้ขนาดเล็ก 4 แท่งเย็บเข้ากับขอบผ้า หรื อในรู ปนีD ใช้วธิ ีเย็บขอบผ้าก่อน
แล้วจึงสอดแท่งไม้เข้าไปภายหลัง ............................................................
ผ้าทีถูกเย็บขอบเข้ากับแท่งไม้แล้ว นํามาขึงเข้ากับกรอบไม้ชD นั นอกด้วยเชือก ....
เตรี ยมสี รองพืDนจากสี ขาวทีได้จากผงชอล์กผสมกับกาวหนังสัตว์ .......................
ขัดผิวหน้าของผ้าด้วยหินเนืDออ่อนหรื อเปลือกหอยทะเล หรื อใช้ชิDนส่ วนเครื อง
เคลือบดินเผา ............................................................................................
ทดสอบคุณภาพของการรองพืDน ด้วยการถือผืนผ้าส่ องกับแสงอาทิตย์ ...............
การกําหนดเส้นพืDนฐาน .......................................................................................
ลงสี บนผ้าโดยเริ มจากสี พDนื ก่อน .........................................................................
ไล่นD าํ หนักสี ของรู ปทรงภายในภาพ เมือลงสี เสร็ จแล้วจึงตัดเส้น ........................
การเขียนมนตร์ไว้ทีด้านหลังของภาพ .................................................................
พระไวโรจนะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี .............
พระอักโษภยะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ............
พระรัตนสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี .........
พระอมิตาภะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี...............
พระอโมฆสิ ทธิ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ...........
พระไวโรจนะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันตก คริ สต์ศตวรรษที KJ ...
พระไวโรจนะในรู ปสัมโภคกาย จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันตก
คริ สต์ศตวรรษที KN ..................................................................................
พระอักโษภยะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KH........................
พระรัตนสัมภวะในรู ปสัมโภคกาย จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที KJ ..................................................................................
พระอมิตาภะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KH ..........................
พระอโมฆสิ ทธิในรู ปสัมโภคกาย จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที KM ..................................................................................
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี .........
แผนภาพจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีของมูลนิธิพนั ดารา ....................
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก
คริ สต์ศตวรรษที KN ..................................................................................
ด
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หน้า
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก
คริ สต์ศตวรรษที KH ..................................................................................
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก
คริ สต์ศตวรรษที GO ..................................................................................
การเปรี ยบเทียบรายละเอียดรู ปลักษณ์ของอัษฏมหาโพธิสัตว์ในรู ปพุทธเกษตร
สุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา (ภาพที NN), จิตรกรรมทังกา
ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก คริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที HO),
คริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที HK) และคริ สต์ศตวรรษที 20 (ภาพที HG)
(เรี ยงลําดับจากบนลงล่าง) ........................................................................
สังสารวัฏ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KN ...............................
พระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18........................
พระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
พระสองขะปะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18........................
พระศากยมุนี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18 ..........................
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี............................................................................
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
อ. เมือง จ. นนทบุรี ...................................................................................
แผนภาพตําแหน่งเบืDองต้นของจิตรกรรมทังกาพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
IM พระองค์ของวัดโพธิ$ เย็น ......................................................................
แผนภาพตําแหน่งเบืDองต้นของจิตรกรรมทังกาพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
IM พระองค์ของมูลนิธิพนั ดารา ................................................................
แผนภาพตําแหน่งของจิตรกรรมทังกาพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
IM พระองค์ของวัดโพธิ$ เย็น ........................................................................
แผนภาพตําแหน่งของจิตรกรรมทังกาพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
IM พระองค์ของมูลนิธิพนั ดารา ..................................................................
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ IM พระองค์ ภาพพิมพ์ ศิลปะจีน
คริ สต์ทศวรรษ 1930 ..................................................................................
ต
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หน้า
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 1 พระศากยมุนี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ... GO3
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 2 พระวัชรประมรทิน
หรื อ พระวัชรครรภ์ การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่ง
การปลงอาบัติ 35 พระองค์ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา
(บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนใน
คริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) .................................................................. GO4
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 3 พระรัตนารจิส
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ... GO5
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 4 พระนาเคศวรราชา
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ... GO6
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 5 พระวีรเสนะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) .. GO7
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 6 พระวีรนันทิน
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) .. G08
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หน้า
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 7 พระรัตนศรี หรื อ
พระรัตนัคนี การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ
35 พระองค์ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์
รู ปเคารพ 300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930
(ล่างขวา) ..................................................................................................
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 8 พระรัตนจันทรประภา
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 9 พระอโมฆทรรสิ น
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 10 พระรัตนจันทร
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 11 พระนิรมล
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 12 พระสู รทัตตะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 13 พระพรหม
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
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พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 14 พระพรหมทัตตะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 15 พระวิรุณ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 16 พระวิรุณเทวา
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 17 พระภัทราศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 18 พระจันทนศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 19 พระอนันเตาชสะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 20 พระประภาสศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
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พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 21 พระอโศกศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 22 พระนารายณะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 23 พระกุสุมศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 24 พระพรหมชโยติระ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 25 พระปัทมชโยติสะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 26 พระธนศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 27 พระสมฤติศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
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พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 28 พระปริ กีรติตานามศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 29 พระอินทรเกตุธวัชราช
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 30 พระสุ วกิ รานตศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 31 พระยุทธชัย
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 32 พระวิกรานตะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 33 พระสมันตาวภาส
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 34 พระรัตนปัทมะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
บ
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พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 35 พระไศเลนทราช
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิ$ เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..
พระวัชรธร จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 16 .............................
พระสมันตภัทรปางยับ – ยัม จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก
คริ สต์ศตวรรษที 19 ..................................................................................
พระมัญชุศรี 5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี .
แผนภาพตําแหน่งของจิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุศรี M พระองค์ของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
พระทิกษณา มัญชุศรี ประติมากรรม ศิลปะจีน ต้นคริ สต์ศตวรรษที KM ..............
พระมัญชุศรี ในรู ปพระนามสังคีติ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที 19 ..................................................................................
พระอรปจนะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18..........................
พระอรปจนะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19..........................
พระอรปจนะ จิตรกรรมทังกาแบบทิเบตถูกเก็บรักษาภายใต้ราชสํานัก
ราชวงศ์ชิงของจีน คริ สต์ศตวรรษที 19.....................................................
พระสิ งหมัญชุศรี จิตรกรรมในคัมภีร์กนั จูร์ของมองโกเลีย .................................
พระมัญชุโฆษะประทับบนหลังสิ งห์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที 20 ..................................................................................
พระมัญชุโฆษะประทับบนหลังสิ งห์ จิตรกรรมบนกระดาษซากะลิ
คริ สต์ศตวรรษที 19 ..................................................................................
พระมัญชุโฆษะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 20 ......................
พระมัญชุโฆษะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ......................
พระกฤษณมัญชุโฆษะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะมองโกเลีย คริ สต์ศตวรรษที 19 ...
พระกฤษณมัญชุโฆษะ จิตรกรรมบนกระดาษ ศิลปะมองโกเลีย
คริ สต์ศตวรรษที 19 ..................................................................................
พระกฤษณมัญชุโฆษะ จิตรกรรมแร่ สี ศิลปะมองโกเลีย คริ สต์ศตวรรษที 19 .....
พระมัญชุศรี 5 พระองค์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18..........
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พระมัญชุศรี 5 พระองค์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19.......... GF0
พระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ทีศูนย์ขทิรวัน
อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ..................................................................... GF5
พระนางอัษฏมหาภยตารา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ...... G68
พระนางอัษฏมหาภยตารา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ...... G69
พระนางอัษฏมหาภยตารา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก
คริ สต์ศตวรรษที 19 .................................................................................. GL0
มานสิ งหภยตราย (สิ งห์) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์
อัษฏสหสริ กะของทิเบต ........................................................................... GL2
โมหะหัสติภยตาริ ยี เทวี (ช้าง) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์
อัษฏสหสริ กะของทิเบต ........................................................................... GL2
ทเวสาคนีปรัสมนี (ไฟ) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์
อัษฏสหสริ กะของทิเบต ........................................................................... GL3
อิษยาสารปวิสาปหรนี (งู) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์
อัษฏสหสริ กะของทิเบต ........................................................................... GL3
กุทรสติโครอุปทรวนิวารนี (ชายถืออาวุธ) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบ
คัมภีร์อษั ฏสหสริ กะของทิเบต .................................................................. GL4
โกรมัตสารยาสรนขลาโมจนี (โซ่) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบ
คัมภีร์อษั ฏสหสริ กะของทิเบต .................................................................. GL4
ราเกาคเวกวารตโสสนี (นํDา) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์
อัษฏสหสริ กะของทิเบต ........................................................................... GL5
สังสยปิ สจภยตรน ตารา (ปิ ศาจ) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบ
คัมภีร์อษั ฏสหสริ กะของทิเบต .................................................................. GL5
พระนางตาราลําดับที K (ซ้าย) และลําดับที G (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของ
พระลองเชน รับจัมปะ .............................................................................. GN4
พระนางตาราลําดับที I (ซ้าย) และลําดับที J (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของ
พระลองเชน รับจัมปะ .............................................................................. GN4
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พระนางตาราลําดับที M (ซ้าย) และลําดับที F (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของ
พระลองเชน รับจัมปะ ..............................................................................
พระนางตาราลําดับที L (ซ้าย) และลําดับที N (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของ
พระลองเชน รับจัมปะ ..............................................................................
พระนางตาราลําดับที H (ซ้าย) และลําดับที KO (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของ
พระลองเชน รับจัมปะ ..............................................................................
พระนางตาราลําดับที KK (ซ้าย) และลําดับที KG (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของ
พระลองเชน รับจัมปะ ..............................................................................
พระนางตาราลําดับที KI (ซ้าย) และลําดับที KJ (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของ
พระลองเชน รับจัมปะ ..............................................................................
พระนางตาราลําดับที KM (ซ้าย) และลําดับที KF (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของ
พระลองเชน รับจัมปะ ..............................................................................
พระนางตาราลําดับที KL (ซ้าย) และลําดับที KN (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของ
พระลองเชน รับจัมปะ ..............................................................................
พระนางตาราลําดับที KH (ซ้าย) และลําดับที GO (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของ
พระลองเชน รับจัมปะ ..............................................................................
พระนางตาราลําดับที GK ภาพพิมพ์พระนางตารา 21 พระองค์ประกอบคัมภีร์
อัษฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน รับจัมปะ ................
พระนางตาราลําดับที K จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
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พระนางตาราลําดับที G จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที I จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที J จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที M จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที F จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที L จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที N จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที H จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที KO จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
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พระนางตาราลําดับที KK จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที KG จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที KI จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที KJ จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที KM จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที KF จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที KL จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที KN จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที KH จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
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พระนางตาราลําดับที GO จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตาราลําดับที GK จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ...............................................
พระนางตารา 21 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี .............................................................................................
แผนภาพจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา GK พระองค์ของวัดโพธิ$เย็น ...............
พระษัฏภุชมหากาล จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KH ................
พระคุหยสาธนหัยครี พ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ...........
พระนางปัลเดน ลาโม จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KH ............
พระนางตารา 21 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี
แผนภาพจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา GK พระองค์ของมูลนิธิพนั ดารา .........
พระนางตารา GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 .......
พระนางตารา GK พระองค์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KN ......
พระนางตารา 21 พระองค์ตามประติมานวิทยาของพระสุ รยคุปตะ
จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 .....................................
พระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโด ทีมูลนิธิพนั ดารา
อ.เมือง จ.นนทบุรี .....................................................................................
พระอมิตายุส จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ..........................
พระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทังกาจากเมืองเร็ บกง ทีมูลนิธิพนั ดารา
อ.เมือง จ.นนทบุรี .....................................................................................
พระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทังกาจากกรุ งลาซา ทีศูนย์ขทิรวัน
อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ .....................................................................
พระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทังกาโดยศิลปิ นชาวไทย จาก
เมืองธรรมศาลา ทีศูนย์ขทิรวัน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ....................
พระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทังกาทีได้รับจากพระอาจารย์
กุงกา ซังโป ริ มโปเช ทีมูลนิธิพนั ดารา เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร .......
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หน้า
พระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทังกาจากเมืองชินหนิง ทีมูลนิธิพนั ดารา
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ....................................................................
การเปรี ยบเทียบมุทราของพระนางสิ ตตารา ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิ
พันดารา F ภาพ .........................................................................................
มุทราของพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KH .....
มุทราของพระนางสิ ตตารา ประติมากรรมเงิน ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KL .
พระอจละ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ...................
พระสิ ตอจละ (ลําดับที 5) (ไม่ทราบวัสดุและสมัย) .............................................
พระอวนินิหิตชานุ นีลอจละ (ลําดับที 6) (ไม่ทราบวัสดุและสมัย) ......................
พระนีลอจละ (ลําดับที 7) จิตรกรรมบนกระดาษ (ซากะลิ) คริ สต์ศตวรรษที 19 .
พระนีลอจละเหยียบบนร่ างสัตว์ (ลําดับที 8) (ไม่ทราบวัสดุและสมัย) ................
พระนีลอจละทีประทับเหยียบบนพระคเณศ (ลําดับที 9) จิตรกรรมทังกา
ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KG ...............................................................
พระอจละ ทีพระหัตถ์ขวาถือขัฑคะ พระหัตถ์ซา้ ยกระทําดัชนีมุทรา และ
ประทับยืนแบบอาลีฒาสนะ (ลําดับที 11).................................................
พระโกรธอจละ (ลําดับที 12) ..............................................................................
พระนางมหามายุรี จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ......
มหามายุรี (ลําดับที 16) ในสถานะหนึงในพระนางปั ญจรักษาทีประจําอยูท่ ิศใต้
ในปัญจรักษามณฑลตามคัมภีร์สาธนมาลา ..............................................
พระยมานตกะในรู ปพระมหาวัชระไภรวะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี............................................................................
พระมหาวัชรไภรวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18 ...............
พระมหาวัชรไภรวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต ปลายคริ สต์ศตวรรษที 18 ......
พระมหาวัชรไภรวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ...............
การเปรี ยบเทียบรายละเอียดพระหัตถ์ขวาของพระมหาวัชรไภรวะ จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ$ เย็น (ภาพที GIJ) (ซ้ายบน), จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที GIM) (ขวาบน), จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
ปลายคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที GIF) (ซ้ายล่าง) และจิตรกรรมทังกา
ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที GIL) (ขวาล่าง) ..........................
ม
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หน้า
การเปรี ยบเทียบรายละเอียดพระหัตถ์ซา้ ยของพระมหาวัชรไภรวะ จิตรกรรม
ทังกาของวัดโพธิ$ เย็น (ภาพที GIJ) (ซ้ายบน), จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที GIM) (ขวาบน), จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
ปลายคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที GIF) (ซ้ายล่าง) และจิตรกรรมทังกา
ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที GIL) (ขวาล่าง) ..........................
พระนางสิ งหวักตรา จิตรกรรมทังกา ศิลปะของทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19.........
พระนางสิ งหวักตรา จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ....
พระนางสิ งหวักตรา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18 ...............
พระนางสิ งหวักตรา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ...............
พระนางสิ งหวักตรา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต ปลายคริ สต์ศตวรรษที KN ......
พระนางสิ งหวักตราตามความเชือของนิกายนิงมะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที 19 ..................................................................................
อุรเกียน ดอร์เจ ชัง (ซ้าย) และ เปมาจุงเน (ขวา) ..................................................
โลเดน โชกเซ (ซ้าย) และ ปั ทมะ เกียลโป (ขวา) .................................................
ญีมา โอดเซอร์ (ซ้าย) และ ศากยะ เซงเก (ขวา) ...................................................
ดอร์ เจ โตรโล (ซ้าย) และ เซงเก ตราต็อก (ขวา)..................................................
ปัทมสัมภวะและปางทัDงแปด จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ..
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาทีวาดโดยศิลปิ นชาวอัมโด ทีมูลนิธิพนั ดารา
อ.เมือง จ.นนทบุรี .....................................................................................
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาจากเมืองธรรมศาลา ทีมูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง
จ.นนทบุรี .................................................................................................
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 17 ....................
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18 ....................
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ....................
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ....................
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ....................
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ....................
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19 ....................
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หน้า
พระปัทมสัมภวะในรู ปพระธรรมบาล หรื อ พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ$ เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ..................................................
พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต ต้นคริ สต์ศตวรรษที 18 ..............
พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 16 ...................
พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 17 ...................
พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 17 ...................
พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18 ...................
อาณาจักรแห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี............................................................................
แผนภาพจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะของ
วัดโพธิ$ เย็น ................................................................................................
รายละเอียดพระกุเวร, พระดอร์ เจ เลปะ และพระชีมาร์ปะในจิตรกรรมทังกา
รู ปพระดอร์ เจ ชุก (Dorje Shug) จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
ต้นคริ สต์ศตวรรษที KH .............................................................................
พระเพหาร์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KL .............................
พระนางดอร์เจ ยูตรอนมา รายละเอียดในจิตรกรรมทังการู ปพระนางปัลเดน ลาโม
จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KN .....................................
ดอกโบตันl แบบศิลปะจีน (ซ้าย) และลวดลายยูอ่ ีแบบทิเบต (ขวา) ตามแบบ
ศิลปะจีน ...................................................................................................
พระไวศรวัณ จิตรกรรมทังกา ศิลปะจีน คริ สต์ศตวรรษที 20 ..............................
โครงสร้างรู ปพระศากยมุนีสาํ หรับรู ปพระพุทธเจ้า .............................................
โครงสร้างรู ปพระนางขฑิรวนีตารา.....................................................................
โครงสร้างรู ปพระวัชรปาณี .................................................................................
โครงสร้างรู ปพระยมานตกะ สกุลช่างการ์มะ กาดรี ............................................
โครงสร้างรู ปพระนางสิ งหวักตรา สกุลช่างการ์มะ กาดรี ....................................
พระอัครสาวกในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ IM พระองค์ จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ$ เย็น .........................................................................................
พระอัครสาวกในรู ปพระศากยมุนี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที KH ..................................................................................
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พระอัครสาวกในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ IM พระองค์ จิตรกรรมทังกา
ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก คริ สต์ศตวรรษที KH .......................................
การเปรี ยบเทียบจีวรของพระพุทธเจ้าองค์ประธาน ในจิตรกรรมทังการู ป
พระรัตนสัมภวะ (ภาพที LH) (ซ้าย) และพระศากยมุนีในจิตรกรรมทังกา
รู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ IM พระองค์ (ภาพที HH) (ขวา)
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น.................................................................
จีวรของพระพุทธเจ้าบริ วารในจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
IM พระองค์ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น .............................................
จีวรแบบทิเบตสําหรับพระอาจารย์ทีแวดล้อมพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทังกา
รู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น
จีวรแบบทิเบตสําหรับพระปั ทมสัมภวะในจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่งทีพึง
ของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น..............................
ลักษณะเครื องทรงและเครื องประดับสําหรับพระโพธิสัตว์ปางสงบรู ปพระนาง
ตาราองค์ประธานในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น.................................................................
ลักษณะริD วผ้าคล้องพระอังสาทีต้องลมจนเกิดเป็ นรู ปคล้ายกลีบดอกไม้ ใน
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น.................................................................
ลักษณะเครื องทรงและเครื องประดับสําหรับพระนางตาราบริ วารในจิตรกรรม
ทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น .........
เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบในรู ปพระวัชรสัตว์
จิตรกรรมทังกาศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KH ......................................
เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก คริ สต์ศตวรรษที KN ..............
เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกา ศิลปะจีน คริ สต์ศตวรรษที KH .........................................
ลักษณะเครื องทรงและเครื องประดับของพระนางมหามายุรี จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ$ เย็น .........................................................................................
ศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ในรู ปพระปัทมปาณี จิตรกรรมทังกา ศิลปะจีน
คริ สต์ศตวรรษที KN ..................................................................................
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หน้า
ศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาทิเบต
สมัยใหม่ ทีวัดดรี ปุง ชานกรุ งลาซา...........................................................
ศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ของพระพุทธเจ้าศากยมุนี หรื อ โจโว ริ มโปเช
ภายในห้องสักการะ วิหารวัดโจคัง ...........................................................
เครื องทรงและเครื องประดับของพระอจละ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น ......
เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระธรรมบาลของพระยมานตกะ
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น.................................................................
เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระธรรมบาลของพระนางสิ งหวักตรา
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น.................................................................
เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระธรรมบาลของพระคุรุตรักโปเช
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น.................................................................
การเปรี ยบเทียบประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นลวดลายทองประดับ
รัตนะของพระไวโรจนะ (ภาพที LL) (ซ้าย) และประภาวลีสีเรี ยบมีขอบ
ประภามณฑลเป็ นลวดลายทองประดับรัตนะของพระศากยมุนีในรู ป
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ (ภาพที HH) (ขวา)
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น.................................................................
การเปรี ยบเทียบประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นลวดลายทองประดับ
รัตนะของพระนางตาราองค์ประธาน ในรู ปพระนางตารา GK พระองค์
(ภาพที GOJ) (ซ้าย) และประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นลวด
ลายทองประดับรัตนะของพระปัทมสัมภวะ ในรู ปอาณาจักรแห่งทีพึง
ของพระปัทมสัมภวะ (ภาพที GFF) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น
ประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นลวดลายทองประดับรัตนะของพระนาง
มหามายุรีในรู ปพระนางมหามายุรี จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น..........
ประภาวลีเปลวไฟของพระอจละในรู ปพระอจละ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น
ประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นเปลวไฟของพระนางสิ งหวักตรา
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น.................................................................
ประภาวลีสีเรี ยบของพระนางตาราบริ วาร ในรู ปพระนางตารา GK พระองค์
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น.................................................................
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หน้า
ปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ของรู ปพระอักโษภยะ จิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิ$ เย็น ................................................................................................
ปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลายแฉกหลากสี ของรู ปพระยมานตกะ จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ$ เย็น .........................................................................................
ปัทมาสนะกลีบสี ชมพูอ่อนของพระนางตาราบริ วารในรู ปพระนางตารา
GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น.............................................
ก้อนเมฆทีมีรูปทรงคล้ายครึ งวงรี โดยส่ วนบนถูกสร้างด้วยเส้นโค้งหยักเชือมต่อ
กันและส่ วนล่างเป็ นเส้นตรงในรู ปพระอจละ จิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิ$ เย็น ................................................................................................
ก้อนเมฆทีมีรูปทรงคล้ายลวดลายยูอ่ ีของศิลปะจีนในรู ปพระนางสิ งหวักตรา
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น.................................................................
ก้อนเมฆทีมีรูปทรงแบบลวดลายยูอ่ ีโดยเพิมหางเมฆให้ยาวเรี ยวเป็ นระลอกคลืน
จนดูคล้ายริD วผ้าในรู ปพระนางมหามายุรี จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น .
ก้อนเมฆทีมีรูปทรงแบบลวดลายยูอ่ ีทีโอบล้อมภูเขาในรู ปพระคุรุตรักโปเช
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น.................................................................
ก้อนเมฆทีรองรับอาสนะของบุคคลในรู ปพระนางตารา GK พระองค์
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น.................................................................
เนินหญ้าทีแต้มสี เขียวใกล้กบั รู ปทรงเพือให้เกิดนํDาหนักและเส้นความสําคัญ
ของรู ปทรงในรู ปพระอจละ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น....................
การแต้มสี เขียวเป็ นร่ องภูเขาในรู ปพระคุรุตรักโปเช จิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิ$ เย็น ................................................................................................
ภูเขาแบบสามเหลียมมุมป้ านรอบพระนางปัลเดน ลาโม ในรู ปพระนางตารา
GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น .............................................
ภูเขาหินแหลมคมทีล้อมทะเลสาบโลหิตของพระชีมาร์ปะในรู ปอาณาจักร
แห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น ...............
โขดหิ นแหลมคมในรู ปพระนางสิ งหวักตรา จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น......
ลําธารทีมีลกั ษณะเป็ นวงคลืนนํDาในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
IM พระองค์ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น .............................................
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ลําธารทีมีระลอกคลืนแบบเส้นหยักฟันปลาและตกแต่งด้วยรู ปทรงคลืนกระทบ
ฝังรู ปตะขอ ในรู ปพระยมานตกะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$ เย็น ...........
พุม่ ไม้ทีมีรูปทรงโค้งคล้ายร่ มและมีรอยหยักรู ป U บริ เวณส่ วนล่าง ในรู ป
พระยมานตกะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น ........................................
ดอกบัวปัทมะทีมีลกั ษณะคล้ายดอกโบตันl แบบศิลปะจีนและมีใบไม้แบบแฉก
ในรู ปพระนางมหามายุรี จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น .........................
ดอกไม้ประดับเบืDองหลังประภาวลีในรู ปพระอมิตาภะ จิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิ$ เย็น ................................................................................................
พระศากยมุนี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KH ..........................
พระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KH.....................
การไล่นD าํ หนักเพือสร้างปริ มาตรให้สมจริ งบริ เวณพระกรและพระอุระในรู ป
พระอักโษภยะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น ........................................
การใช้สีแดงบริ เวณฝ่ าพระหัตถ์และฝ่ าพระบาทในรู ปพระยม จิตรกรรมทังกา
ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KH ...............................................................
การใช้เส้นสร้างรู ปทรงมาลัยศีรษะมนุษย์ ลวดลายโธตีหนังเสื อและตกแต่งเป็ น
เครื องประดับทีทําจากกระดูกในรู ปพระคุรุตรักโปเช จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ$ เย็น .........................................................................................
การใช้เส้นทองวาดคู่ขนานไปกับเส้นสี เข้มบนใบไม้ (ซ้าย) และการใช้เส้นทอง
แบบโค้งริD วและหยักฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลี (ขวา) ในรู ป
พระอมิตาภะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็น ...........................................
พระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที KH........................
กษัตริ ยแ์ ห่งศามพละ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตสกุลช่างการ์มะ กาดรี
คริ สต์ศตวรรษที KH ..................................................................................
พระอวโลกิเตศวร จิตรกรรมทังกา ศิลปะจีน คริ สต์ศตวรรษที KN ......................
พระศากยมุนี จิตรกรรมทังกา ศิลปะจีน คริ สต์ศตวรรษที KH ..............................
การเปรี ยบเทียบลวดลายม้วนทีปัทมาสนะของพระศากยมุนีในรู ปพระพุทธเจ้า
แห่งการปลงอาบัติ IM พระองค์ของวัดโพธิ$เย็น (ภาพที HH) (บน) และ
ลวดลายม้วนทีปัทมาสนะของรู ปพระนางตารา GK พระองค์
สมัยคริ สต์ศตวรรษที KH (ภาพที GKI).......................................................
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ลวดลายทอง G รู ปแบบบนสังฆาฏิในรู ปพระอมิตาภะ จิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิ$ เย็น ................................................................................................
รายละเอียดจีวรของพระไภษัชยคุรุ (ซ้าย) และพระศากยมุนี (ขวา) ในรู ป
พระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ..................................
จีวรของพระสองขะปะในรู ปพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
ชายผ้าคล้องพระอังสาทีปลิวม้วนเป็ นเกลียวซิกแซกขึDนด้านบนในรู ปพระนาง
สิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา.............................................
รายละเอียดประภาวลีทีมีประภามณฑลสี เรี ยบของพระศากยมุนี (ซ้าย) และ
พระสองขะปะ (ขวา) ในรู ปพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิ
พันดารา ....................................................................................................
ประภาวลีทีมีประภามณฑลสี เรี ยบของพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
ประภาวลีมีประภามณฑลเป็ นลวดลายทองในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรม
ทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................
ประภาวลีของพระศากยมุนีในรู ปอวทาน จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที KH ..................................................................................
ประภาวลีของพระศากยมุนีในรู ปชาดก จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
ภาคตะวันออก คริ สต์ศตวรรษที KH ..........................................................
การเปรี ยบเทียบปัทมาสนะกลีบบัวหงายในรู ปพระไภษัชยคุรุ (ภาพที HF) (บน)
และรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที GKL) (ล่าง) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิ
พันดารา ....................................................................................................
ปัทมาสนะของพระศากยมุนี (บน) และพระสองขะปะ (ล่าง) ในรู ป
พระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ..................................
ดอกไม้ประดับเบืDองหลังประภาวลีในรู ปพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
ดอกปัทมะสัญลักษณ์ในพระหัตถ์ซา้ ยของพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
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ดอกไม้และผลไม้ประดับเบืDองหลังประภาวลีในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรม
ทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................
รายละเอียดก้อนเมฆทีลอยตัวบนท้องฟ้ า (บน) ก้อนเมฆทีโอบล้อมยอดเขา
(ล่างซ้าย ) และเมฆหมอกประดับเนินหญ้า (ล่างขวา) ในรู ปพระไภษัชยคุรุ
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
ก้อนเมฆรู ปยูอ่ ี (บนซ้าย) ก้อนเมฆรู ปปี กผีเสืD อ (บนขวา) และเมฆหมอกอยูใ่ น
ระยะหน้า (ล่าง) ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
การเปรี ยบเทียบภูเขาหิมะรู ปสามเหลียมในรู ปพระไภษัชยคุรุ (ภาพที HF) (ซ้าย)
และรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที GKL) (กลาง) และภูเขาทีปกคลุมด้วยพืDน
หญ้าในรู ปพระไภษัชยคุรุ (ภาพที HF) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิ
พันดารา ....................................................................................................
การเปรี ยบเทียบเนินหญ้าคล้ายเกาะกลางนํDารู ปสามเหลียมซ้อนกัน I ชัDน ในรู ป
พระไภษัชยคุรุ (ภาพที HF) (บน) และเนินหญ้าหรื อเกาะขนาดเล็กทีมุม
ซ้ายและขวาของรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที GKL) (ล่าง) จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา ...................................................................................
การเปรี ยบเทียบลําธารหรื อทะเลสาบในรู ปพระไภษัชยคุรุ (ภาพที HF) (บน)
และในรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที GKL) (ล่าง) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิ
พันดารา ....................................................................................................
พุม่ ไม้และโขดหินในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ...
รายละเอียดการใช้เส้นรอบนอกสี แดงกับดอกไม้สีชมพูอ่อน (ซ้าย) และการใช้
เส้นรอบนอกสี นD าํ เงินสร้างรายละเอียดพระพักตร์ของพระไภษัชยคุรุ
(ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .................................................
รายละเอียดการใช้เส้นรอบนอกสื อถึงลักษณะของพืDนหญ้า (ซ้าย) และความ
ขรุ ขระของหินผา (ขวา) ในรู ปพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
การใช้เส้นสร้างรายละเอียดพระพักตร์ของพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา ...................................................................................
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รายละเอียดการวาดเส้นทองคู่ขนานไปกับเส้นสี เข้มบนปลายใบไม้ (ซ้าย) พุม่ ไม้
ยอดโขดหิน (กลาง) และร่ องหินผา (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
รายละเอียดการวาดเส้นทองเป็ นริD วโค้งและเส้นหยักฟันปลาแทนรัศมีของ
ประภาวลีในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ......
อุปกรณ์รูปกรวยสําหรับบีบปูนขาวเพือสร้างมิติในจิตรกรรม.............................
ลวดลายนูนสี ทองบนเสืD อเกราะของพระไวศรวัณ จิตรกรรมฝาผนังของวิหาร
วัดดรี ปุง กรุ งลาซา ....................................................................................
การเปรี ยบเทียบเครื องทรงและเครื องประดับในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมือง
เร็ บกง (ภาพที GKF) (ซ้าย) และรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง
(ภาพที GGO) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ............................
การเปรี ยบเทียบลักษณะริD วผ้าคล้องพระอังสารู ปกลีบดอกไม้และการปล่อยชาย
ผ้าให้ยาวลงในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง (ภาพที GKF) (ซ้าย)
และริD วผ้าคล้องพระอังสารู ปกลีบดอกไม้และการปล่อยชายผ้าให้ปลิว
ซิกแซกขึDนด้านบนในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง (ภาพที GGO)
(ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .................................................
การเปรี ยบเทียบศิราภรณ์ของพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง (ภาพที GKF) (ซ้าย)
และจากเมืองชินหนิง (ภาพที GGO) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิ
พันดารา ....................................................................................................
รายละเอียดเครื องทรงและเครื องประดับของนางปราชญาบริ วารในรู ป
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...............................
รายละเอียดเครื องทรง (ซ้าย) และมาลา (ขวา) ของพระปัทมสัมภวะ
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
ประภาวลีสีเรี ยบซึงมีประภามณฑลหลากสี ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมือง
เร็ บกง จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ...............................................
การเปรี ยบเทียบประภาวลีสีเรี ยบมีประภามณฑลลวดลายทองประดับรัตนะใน
รู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง (ภาพที GGO) (ซ้าย) และในรู ป
พระปัทมสัมภวะ (ภาพที GMK) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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รายละเอียดประภาวลีสีเรี ยบของนางปราชญา (บนซ้ายและขวา) และประภาวลี
สี อ่อนของพระสมันตภัทร (ล่าง) ในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา ...................................................................................
ปัทมาสนะกลีบบัวหงายสี เดียวในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
ปัทมาสนะกลีบบัวควําหลากสี ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
ปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบัวควําสี ชมพูอ่อนของนางปราชญาทัDงสองพระองค์
ในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .....................
อาสนะรู ปดอกไม้บานของพระสมันตภัทรในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรม
ทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................
รายละเอียดดอกปัทมะ (ซ้าย) และดอกไม้ประดับเบืDองหลังประภาวลี (ขวา) ใน
รู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ..
รายละเอียดดอกปัทมะสี เหลือง (ซ้าย) ดอกไม้ประดับเบืDองหลังประภาวลีแบบ
ดอกโบตันl (กลาง) และดอกไม้ประดับเบืDองหลังประภาวลีกลีบเรี ยวยาว
แหลม (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
รายละเอียดดอกไม้ประดับเบืDองหลังประภาวลีแบบดอกโบตันl (ซ้าย) และดอกไม้
ประดับเบืDองหลังประภาวลีกลีบเรี ยวแหลม (ขวา) ในรู ปพระปัทมสัมภวะ
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
ก้อนเมฆโอบล้อมยอดเขารู ปสามเหลียมในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
รายละเอียดก้อนเมฆคล้ายปี กผีเสืD อ (บนซ้าย) เมฆหมอกเบืDองหลังเนินหญ้า
(บนขวา) และก้อนเมฆคล้ายธารนํDา (ล่าง) ในรู ปพระนางสิ ตตาราจาก
เมืองชินหนิง จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .....................................

อ

MGN
MGH
MIO
MIO
MIK
MIK
MIG

MII

MII
MIM

MIM

ภาพที
INO

INK

ING
INI
INJ
INM
INF
INL

INN

INH
IHO
IHK

หน้า
รายละเอียดก้อนเมฆทีมีเส้นโค้งหยักตลอดทัDงก้อน (บนซ้าย) ก้อนเมฆทีมี
ด้านบนโค้งหยักและมีฐานเป็ นเส้นตรง (บนขวา) และก้อนเมฆทีมีลกั ษณะ
เป็ นเส้นแนวยาว (ล่าง) ในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิ
พันดารา .................................................................................................... MIF
รายละเอียดก้อนเมฆทีโอบล้อมยอดเขารู ปสามเหลียมยอดโค้งมน (ซ้าย) และเมฆ
หมอกทีปกคลุมเนินหญ้า (ขวา) ในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา ................................................................................... MIF
รายละเอียดสิ งห์หิมะสี ขาวขนาดเล็กประดับบนยอดเขาในรู ปพระปัทมสัมภวะ
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา........................................................... MIN
เนินหญ้าและทะเลสาบในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา ................................................................................... MIN
เนินหญ้า พุม่ ไม้ โขดหินและทะเลสาบในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา........................................................... MIH
เนินหญ้าซับซ้อนจนเป็ นเกาะทีถูกล้อมด้วยทะเลสาบทีลัดเลาะตามริ มฝังในรู ป
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา............................... MJO
ต้นไม้ขนาดเล็กในระยะหน้าของภาพในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา ................................................................................... MJK
รายละเอียดการใช้เส้นรอบนอกสี นD าํ เงินเข้มคู่ขนานกับเส้นสี ทองบนใบไม้ (ซ้าย)
และเส้นรอบนอกสี แดงทีวรรณะทองบนพระหัตถ์ขวาของพระปัทมสัมภวะ
(ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ................................................. MJG
รายละเอียดการใช้เส้นทองโค้งสลับเส้นหยักฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีของ
พระปัทมสัมภวะ (ซ้าย) นางปราชญา (กลาง) และพระสมันตภัทร (ขวา)
ในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ..................... MJI
ลวดลายเส้นทองรู ปกลศประดับรัตนะคล้ายขนนกยูงทีกลางท้องฟ้ าในรู ป
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา............................... MJI
ลวดลายเส้นทองรู ปอัษฏมงคลทีศิรประภาในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรม
ทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .......................................................................... MJJ
การใช้ผา้ ดิDนทองแทนลวดลายทองของโธตีในรู ปพระนางสิ ตตาราจาก
เมืองเร็ บกง จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา........................................ MJF
ฮ
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IHG
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IHH
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หน้า
การใช้เส้นทองโค้งและเส้นหยักฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีในรู ปพระนาง
สิ ตตาราจากเมืองชินหนิง จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา..................
หมึกพิมพ์สีทองนูนบริ เวณชายโธตีทีพาดบนพระชงฆ์ของพระนางสิ ตตารา
จากเมืองชินหนิง จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ...............................
ประภาวลีทีมีประภามณฑลเป็ นแถบหลากสี ในรู ปพระนางสรัสวดี
จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตจากเมืองเร็ บกง ต้นคริ สต์ศตวรรษที GO ........
ดอกไม้ประดับตกแต่งในรู ปพระวัชรธร จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตจาก
เมืองเร็ บกง ต้นคริ สต์ศตวรรษที GO ..........................................................
รายละเอียดจีวรสําหรับพระศากยมุนีองค์ประธาน (ซ้าย) จีวรสําหรับพระพุทธเจ้า
บริ วาร (กลาง) และจีวรสําหรับพระอัครสาวก (ขวา) ในรู ปพระพุทธเจ้า
แห่งการปลงอาบัติ IM พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ........
เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบของพระมัญชุศรี
องค์ประธาน ในรู ปพระมัญชุศรี M พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิ
พันดารา ....................................................................................................
ศิราภรณ์และเครื องประดับผ้าในประติมากรรมรู ปเคารพของทิเบต วัดตร้าชีกง
ชานกรุ งลาซา............................................................................................
ริD วผ้าคล้องพระอังสารู ปคล้ายกลีบดอกไม้และชายผ้าทีปลิวขึDนด้านบนแบบ
ซิกแซก ในรู ปพระมัญชุศรี M พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ศิราภรณ์และมุ่นมวยพระเกศาของพระมัญชุศรี องค์ประธาน ในรู ปพระมัญชุศรี
M พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .........................................
เครื องทรงและเครื องประดับของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที G ในรู ป
พระมัญชุศรี M พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ....................
เครื องทรงและเครื องประดับของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที I ในรู ป
พระมัญชุศรี M พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ....................
เครื องทรงและเครื องประดับของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที J ในรู ป
พระมัญชุศรี M พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ....................
เครื องทรงและเครื องประดับของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที M ในรู ป
พระมัญชุศรี M พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ....................
กก
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หน้า
เครื องทรงและเครื องประดับของพระอักโษภยะ ในรู ปพระมัญชุศรี M พระองค์
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบของพระนาง
ขฑิรวนีตารา ในรู ปพระนางตารา GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
ศิราภรณ์และมุ่นมวยพระเกศาของพระนางขฑิรวนีตารา ในรู ปพระนางตารา
GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .......................................
สร้อยพระศอเส้นยาวเพิมสายอุบะ (บน) และเข็มขัดสร้อยทองซึงมีพอู่ ุบะ
คาดทับบริ เวณบัDนพระองค์ (ล่าง) ของพระนางขฑิรวนีตารา ในรู ป
พระนางตารา GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ................
รายละเอียดพระนางตาราบริ วารทีทรงผ้าคาดเฉียง (ซ้าย) และพระนางตาราบริ วาร
ทีทรงผ้าคล้องพระอังสาปลิวเป็ นริD วตลอดผืนผ้า (ขวา) ในรู ปพระนางตารา
GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .......................................
รายละเอียดพระนางตาราบริ วารทีทรงผ้าคล้องพระอังสาทีปิ ดทับพระอังสา
ทัDงสองข้าง (ซ้าย) และพระนางตาราบริ วารทีมีชายผ้าคล้องพระอังสายาว
ตรงสู่ ดา้ นล่าง (ขวา) ในรู ปพระนางตารา GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบของพระนางสิ ตตารา
ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา......................
ศิราภรณ์และมุ่นมวยพระเกศาของพระนางสิ ตตารา ในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
เครื องทรงและเครื องประดับของพระอมิตายุส ในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
รายละเอียดพระพุทธเจ้าบริ วาร (กลาง) และประภาวลีระนาบสี เรี ยบรู ปรี ของ
พระอัครสาวก (ขวา) ในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ IM พระองค์
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
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รายละเอียดประภาวลีระนาบสี เรี ยบของพระมัญชุศรี องค์ประธาน (ซ้าย)
ประภาวลีระนาบสี เรี ยบของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที G (กลาง) และ
ประภาวลีระนาบสี เรี ยบของพระอักโษภยะ (ขวา) ในรู ปพระมัญชุศรี
M พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .........................................
รายละเอียดประภาวลีระนาบสี เรี ยบและโปร่ งแสงของพระนางขฑิรวนีตารา
(ซ้าย) ประภาวลีระนาบสี เรี ยบของพระนางตาราบริ วาร (กลาง) และ
ประภาวลีสีขาวทีไม่มีศิรประภาของพระนางตาราบริ วารลําดับที KH (ขวา)
ในรู ปพระนางตารา GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .......
รายละเอียดประภาวลีระนาบสี ขาวและโปร่ งแสงของพระนางสิ ตตารา (ซ้าย) และ
ประภาวลีระนาบสี เรี ยบของพระอมิตายุส (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ของพระศากยมุนีองค์ประธาน (บน)
และปัทมาสนะของพระพุทธเจ้าบริ วาร (ล่าง) ในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ง
การปลงอาบัติ IM พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ...............
ปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ของพระมัญชุศรี ในรู ปพระมัญชุศรี M พระองค์
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบัวควําสี ชมพูอ่อนและมีกลีบเป็ นโค้งหยักของ
พระมัญชุศรี บริ วารลําดับที G (บน) ปัทมาสนะกลีบบัวหงายสี ชมพูเข้ม
โดยมีกลีบกลมยอดแหลมของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที J (กลาง) และ
ปัทมาสนะกลีบบัวหงายสี ชมพูเข้มกลีบโค้งหยักของพระอักโษภยะ (ล่าง)
ในรู ปพระมัญชุศรี M พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ...........
ปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ของพระนางขฑิรวนีตาราในรู ปพระนางตารา
GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .......................................
รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบัวหงายทีมีกลีบกลมยอดแหลม (บน) และปัทมาสนะ
กลีบบัวหงายทีมีกลีบโค้งหยัก (ล่าง) ของพระนางตาราบริ วารในรู ป
พระนางตารา GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ................
ปัทมาสนะแบบกลีบบัวหงายและมีกลีบโค้งหยักสี ชมพูของพระนางสิ ตตารา
ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา......................
คค

MFH

MLO

MLK

MLG
MLG

MLI
MLJ

MLJ
MLM

ภาพที
JGJ
JGM
JGF
JGL
JGN

JGH
JIO

JIK

JIG

JII

หน้า
ปัทมาสนะแบบกลีบบัวหงายและมีกลีบโค้งหยักสี ชมพูของพระอมิตายุส
ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา......................
ดอกไม้ประดับเบืDองหลังประภาวลีของพระศากยมุนีในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ง
การปลงอาบัติ IM พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ...............
ใบบัวขนาดใหญ่รองรับปัทมาสนะของพระไภษัชยคุรุในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ง
การปลงอาบัติ IM พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ...............
ดอกบัวรองรับสัญลักษณ์ปุสตกะของพระมัญชุศรี องค์ประธานในรู ปพระมัญชุศรี
M พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ........................................
รายละเอียดดอกบัวปัทมะของพระนางขฑิรวนีตารา (ซ้าย) และดอกบัวปัทมะของ
พระนางตาราบริ วาร (ขวา) ในรู ปพระนางตารา GK พระองค์ จิตรกรรม
ทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................
ดอกบัวปัทมะของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา ...................................................................................
รายละเอียดดอกปัทมะแบบดอกโบตันl รองรับพระบาทของพระนางขฑิรวนีตารา
(ซ้าย) และดอกไม้ทีมีกลีบแบบแฉกแหลมประดับปัทมาสนะของ
พระนางขฑิรวนีตารา (ขวา) ในรู ปพระนางตารา GK พระองค์
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
รายละเอียดก้อนเมฆแบบยูอ่ ีเป็ นอาสนะสําหรับพระพุทธเจ้าบริ วาร (ซ้าย) และ
ก้อนเมฆแบบยูอ่ ีประดับเบืDองหลังเนินภูเขา (ขวา) ในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ง
การปลงอาบัติ IM พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ...............
การเปรี ยบเทียบก้อนเมฆแบบยูอ่ ีประดับเบืDองหลังยอดเขาในรู ปพระมัญชุศรี
M พระองค์ (ภาพที KJI) (ซ้าย) และในรู ปพระนางตารา GK พระองค์
(ภาพที GOH) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ............................
รายละเอียดก้อนเมฆแนวยาวรองรับอาสนะของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที G
(บน) และเมฆแบบธารนํDาไหลรองรับอาสนะของพระอักโษภยะ (ล่าง)
ในรู ปพระมัญชุศรี M พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ...........

งง

MLM
MLF
MLF
MLL

MLN
MLN

MLH

MNO

MNK

MNK

ภาพที
JIJ

JIM

JIF

JIL
JIN
JIH

JJO

JJK
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JJJ

หน้า
รายละเอียดก้อนเมฆแนวยาวรองรับอาสนะของพระนางตาราบริ วาร G แถวบน
สุ ด (บน) และเมฆแบบธารนํDาไหลรองรับอาสนะของพระนางตาราบริ วาร
ลําดับที KK (ล่าง) ในรู ปพระนางตารา GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
การเปรี ยบเทียบภูเขาหิมะรู ปสามเหลียมหน้าจัวในรู ปพระมัญชุศรี M พระองค์
(ภาพที KJI) (ซ้าย) และภูเขาหินต้องด้วยแสงสี ทองในรู ปพระนางตารา
GK พระองค์ (ภาพที GOH) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ........
การเปรี ยบเทียบระลอกคลืนและวงนํDาทะเลสาบในรู ปพระมัญชุศรี M พระองค์
(ภาพที KJI) (บน) และในรู ปพระนางตารา GK พระองค์ (ภาพที GOH) (ล่าง)
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
โขดหิ นทีมีเถาใบไม้เลืDอยขึDนเป็ นใบบัวรองรับเครื องสักการะในรู ปพระพุทธเจ้า
แห่งการปลงอาบัติ IM พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ........
การไล่นD าํ หนักพระวรกายของพระศากยมุนีในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
IM พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .......................................
การใช้เส้นรอบนอกสี ดาํ และการใช้เส้นทองวาดคู่ขนานบนใบไม้ในรู ป
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ IM พระองค์ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
การใช้เส้นทองริD วโค้งและเส้นหยักฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีในรู ป
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ IM พระองค์ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
การไล่นD าํ หนักของเส้นรอบนอกให้เบาบางลงของรู ปทรงก้อนเมฆในรู ป
พระมัญชุศรี M พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ....................
การไล่นD าํ หนักบริ เวณพระวรกายของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
การใช้เส้นทองวาดคู่ขนานกับเส้นสี นD าํ เงินเข้มบนใบไม้ในรู ปพระนางตารา
GK พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .......................................
การใช้เส้นสี นD าํ เงินและสี แดงแบบริD วโค้งและแบบหยักฟันปลาแทนรัศมีของ
ประภาวลีพระมัญชุศรี บริ วารในรู ปพระมัญชุศรี M พระองค์ จิตรกรรม
ทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................
จจ

MNG

MNI

MNJ
MNJ
MNM

MNF

MNL
MNL
MNN
MHO

MHO

ภาพที
JJM
JJF
JJL
JJN
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JMK

JMG
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หน้า
พระนางสรัสวดี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตตะวันออก สกุลช่างการ์มะ กาดรี
คริ สต์ศตวรรษที KN ..................................................................................
พระนางฑากินีมาจิก ลับเตริ น จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาตตะวันออก
คริ สต์ศตวรรษที KH ..................................................................................
เครื องทรงและเครื องประดับของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
ประภาวลีทีมีประภามณฑลประดับลวดลายทองในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
รายละเอียดดอกไม้ประดับเบืDองหลังประภาวลี (ซ้าย) และดอกปัทมะใน
พระหัตถ์ซา้ ยของพระนางสิ ตตารา (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
ปัทมาสนะกลีบบัวหงายสี ชมพูเข้มทีมีกลีบหยักโค้งมนในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
รายละเอียดก้อนเมฆสี เขียวคล้ายรู ปปี กผีเสืD อ (ซ้าย) และเนินเขาในระยะฉากหลัง
และก้อนเมฆสี ส้มโอบอยูเ่ บืDองหลังเขา (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
เนินหญ้าและทะเลสาบในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
โครงสร้างรู ปพระนางวัชรวราหิ สกุลช่างการ์มะ กาดรี .......................................
รายละเอียดจีวรของพระอมิตาภะองค์ประธาน (บนซ้าย) จีวรของพระพุทธเจ้า
แห่งสามกาล (บนขวา) และจีวรของผูท้ ีไปบังเกิดในพุทธเกษตรสุ ขาวดี
กําลังเหาะอยูก่ ลางอากาศ (ล่าง) ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา ...................................................................................
รายละเอียดจีวรและหมวกแบบทิเบตสําหรับพระอาจารย์ชาวทิเบตในนิกายกาจู
(บน) และโยคีสวมเสืD อคลุมยาวแบบทิเบต (ล่าง) ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................

ฉฉ

MHK
MHG
MHM
MHF

MHF
MHL

MHN
MHN
FOO

FOK
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JMH
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หน้า
เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบรวมทัDงโธตีหลากสี
แนบพระวรกายและการพาดหนังเลียงผาทีพระอังสาซ้ายของ
พระษฑักษรี โลเกศวรในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา ..........................................................................................
เครื องทรง เครื องประดับ และประภาวลีเปลวไฟของพระวัชรปาณี ในรู ป
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ............................
เครื องทรง เครื องประดับ และประภาวลีเปลวไฟของพระหัยครี พในรู ป
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ............................
เครื องทรง เครื องประดับ และประภาวลีเปลวไฟพระนางวัชรวราหิในรู ป
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ............................
รายละเอียดประภาวลีพร้อมด้วยศิรประภาของพระอมิตาภะองค์ประธาน (ซ้าย)
ศิรประภาของพระมหาสถามปราปต์ (ขวา) ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
โค้งครึ งวงกลมสี ส้มขนาดใหญ่คล้ายประภาวลีเบืDองหลังกลุ่มพระพุทธเจ้าทัDงสิ บ
ทิศในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .............
รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ของพระอมิตาภะองค์ประธาน (บน)
และปัทมาสนะสี ชมพูอ่อนกลีบกลมยอดแหลมของพระไวโรจนะ (ล่าง)
ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ..................
รายละเอียดดอกไม้และใบไม้ของต้นโพธิซึงมีรูปแบบเหมือนดอกไม้และใบไม้
ประดับเบืDองหลังประภาวลี (ซ้าย) และดอกไม้ตกแต่งบริ เวณใกล้ธารนํDา
(ขวา) ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ........
ปราสาทบริ วารในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .....
ก้อนเมฆสี หมอกทีมีแถบเส้นยาวแนวนอนด้านล่างและมีปุยเมฆนูนรู ปครึ งวงรี
เป็ นอาสนะของกลุ่มพระพุทธเจ้าทัDงสิ บทิศในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา...........................................................
ก้อนเมฆแบบธารนํDาไหลรองรับก้อนเมฆอาสนะของกลุ่มพระธยานิพุทธ
M พระองค์ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา..
ก้อนเมฆแบบยูอ่ ีรวมกลุ่มเป็ นอาสนะของพระพุทธเจ้าแห่ งภูมิทD งั หกใน
รู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา .......................
ชช

FOI
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FOH
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FKG
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ภาพที
JFN
JFH
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JLM
JLF
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หน้า
ก้อนเมฆแบบยูอ่ ีสําหรับตกแต่งเบืDองหลังภูเขาในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี
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บทที
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ลักษณะเด่นประการหนึงของลัทธิ วชั รยานแบบทิเบต คือ เน้นให้ผปู้ ฏิบตั ิธรรม
ประกอบไปด้วยปั ญญาและความกรุ ณา อันเป็ นอุบายหรื อวิธีการเพือให้ได้มาซึ งปั ญญา
และเมือปัญญาและกรุ ณาได้รวมกันอย่างสมบูรณ์ยอ่ มทําให้เกิดการตรัสรู้และการบรรลุถึง
โพธิ ญาณ ความแตกต่างนี3 มีสาเหตุมาจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทัวเอเชียโดยสมณ
ทูต ทีนําพระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานจากอินเดียเข้าสู่ ทิเบต และได้ผสมผสานกับความเชือ
ของท้องถินเดิม คือ ศาสนาเพิน (Bön) ซึงนับถือผี นิยมการทรงเจ้า และมีความเกียวโยงกับ
ธรรมชาติ ฉะนั3นพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานจึงต้องประยุกต์ตนเองโดยนําพิธีกรรมของ
ศาสนาเพินผสมเข้าไปด้วย เพือให้เข้ากับประชาชนในท้องถินได้ หลังจากนั3นลัทธิ วชั รยาน
แบบทิ เบตถู ก พัฒ นาต่ อจนเกิ ดเป็ นนิ ก ายย่อ ยอี ก โดยมี นิก ายสํา คัญได้แก่ นิ ก ายนิ ง มะ
(Nyingma) นิกายกาจู (Kagyu) นิกายสาเกีย (Sakya) และนิกายเกลุก (Gelug)
อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทียากลําบากต่อการเข้าถึ ง
ทําให้ค วามรู้ ค วามเข้าใจในวัฒนธรรมของดิ นแดนแห่ งนี3 เพิงถูกเปิ ดเผยและศึกษาอย่า ง
จริ งจังโดยนักสํารวจและนักวิชาการเมือราวต้นคริ สต์ศตวรรษที 20 เท่านั3น กระแสความ
สนใจนี3 เพิมขึ3นหลังจากทีทิเบตถูกผนวกเข้าเป็ นดินแดนส่ วนหนึ งของจีนในปี ค.ศ. 1959
ทําให้ทะไลลามะและชาวทิเบตจํานวนมากลี3ภยั ไปพํานักทีประเทศอินเดีย และประเทศอืน
ๆ ทัวโลก แม้เหตุการณ์ดงั กล่าวจะทําให้ชาวทิเบตต้องพลัดถินจากดินแดนบ้านเกิด แต่ดา้ น
หนึ งนั3นก็ทาํ ให้พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตกระจายไปสู่ ดินแดนนอกทิเบต
และมี ส่วนทําให้สังคมโลกหันมาสนใจและศึก ษาเกี ยวกับ ทิเบตในหลากหลายด้า น ทั3ง
การเมือง ประวัติศาสตร์ ศาสนา สภาพสังคม รวมถึงศิลปกรรมด้วย

1

2
ความรู้ เกี ยวกับทิ เบตในสังคมไทยช่ วงแรกเริ มมาจากผลงานแปลและเรี ยบเรี ยงจาก
หนังสื อของชาวต่างประเทศ เป็ นต้นว่าเนื' อหาทีปรากฏในหนังสื อ “ลัทธิ ของเพือน” ของเสฐี ยรโกเศศ – นาคะประทีป ซึ งเก็บใจความมาจากหนังสื อเรื อง “พระพุทธศาสนาแบบทิเบต” (Tibetan
Buddhism) ของ ลอเรนซ์ ออสติน แวดเดล (Laurence Austine Waddell ค.ศ. LMNO – LPQM) หลังจาก
นี' ก็มีนกั วิชาการชาวไทยศึกษามาอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะ สุ ลกั ษณ์ ศิวรักษ์ และภิกษุณีธมั มนันทา
ซึงทั'งสองท่านมีผลงานเกียวกับการศึกษาสภาพสังคมการเมือง วัฒนธรรมประเพณี และศาสนาของ
ทิเบตอย่างต่อเนือง แต่ ทว่าด้านศิลปกรรมเนื องในลัทธิ วชั รยานของทิเบตแล้ว ยังมีผศู้ ึกษาค้นคว้า
อยูเ่ ป็ นจํานวนน้อย ทั'ง ๆ ทีพุทธศิลป์ เหล่านี' แสดงถึงเอกลักษณ์พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบ
ทิเบตได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมากทีสุ ดประการหนึง
ในปัจจุบนั พุทธศิลป์ แบบทิเบตทีมีอยูใ่ นประเทศไทย มักเป็ นศิลปวัตถุทีถูกเก็บรักษาไว้
ในพุทธศาสนสถานจีนนิ กาย พิพิธภัณฑ์ และบ้านฆราวาสผูศ้ รัทธา แต่อีกส่ วนหนึ งได้กลายเป็ น
สิ นค้าทีจัดจําหน่ ายอยู่ในร้านขายศิลปวัตถุจากเอเชี ยซึ งตั'งอยู่ตามศูนย์การค้าหลายแห่ ง พุทธศิลป์
แบบทิเบตกรณี หลังนี' ไม่วา่ จะเป็ นศิลปวัตถุทีควรค่าแก่การเก็บรักษา หรื อเป็ นของทีลอกเลียนแบบ
ขึ'นมาใหม่เพือการค้า แต่ดว้ ยสถานทีตั'งของร้านทีต้องการดึงดูดลูกค้า ทําให้พุทธศิลป์ ทิเบตออกสู่ ที
สาธารณะอย่างเปิ ดเผย ด้วยรู ปลักษณ์ของพุทธศิลป์ ทิเบต อาทิ รู ปพระพุทธเจ้า และพระโพธิ สัตว์ที
มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับพระพุทธรู ปและพระโพธิ สัตว์ทีชาวไทยคุน้ เคยและให้ความเคารพอยูเ่ ดิม
แล้ว เว้นแต่รูปลักษณ์เฉพาะบางประการของพุทธศิลป์ ทีสื อถึงพุทธปรัชญาในลัทธิ วชั รยานแบบ
ทิเบต อาทิ เทพและธรรมบาลในปางดุ หรื อมีหลายเศียรหลายกร ย่อมต้องสร้างความงุนงง แปลกตา
แปลกใจต่อผูพ้ บเห็นชาวไทยซึงนับถือลัทธิเถรวาท และทําให้เกิดความเข้าใจผิดอยูบ่ ่อยครั'ง ว่าลัทธิ
วัชรยานแบบทิเบตเกียวกับเวทมนตร์ไสยศาสตร์ หรื อพุทธศิลป์ บางชิ'นหลบหลู่ศาสนา เป็ นต้น
พุทธศิลป์ ทิเบตถือได้วา่ ถูกสร้างขึ'นด้วยวิธีการและวัสดุทีหลากหลาย มีความโดดเด่นไม่
ด้อยไปว่าพุทธศิลป์ ในวัฒนธรรมอืน พุทธศิลป์ ทีถือว่าเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึงของลัทธิ วชั รยานคือ
จิตรกรรมทีเรี ยกว่า “ทังกา” (Thangka) ซึ งคล้ายกับภาพพระบฏของไทย และถูกสร้างขึ'นในหลาย
พื'นทีซึ งนับถือลัทธิ น' ี ทั'งในทิเบต จีน ภูฏาน เนปาล และอินเดี ย เป็ นต้น จิตรกรรมทังกาเป็ นงาน
จิตรกรรมบนผืนผ้า มีท' งั แบบวาดด้วยสี ทอเป็ นผืน หรื อใช้ผา้ เย็บติดเข้าเป็ นลวดลาย มีท' งั ขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติสามารถขนย้ายนําติดตัวไปได้ง่ายโดยม้วนเก็บ จึงทําให้จิตรกรรม
ทังกาเป็ นพุทธศิลป์ ทียังคงเป็ นทีนิยมเรื อยมาจนถึงปั จจุบนั ผูศ้ ึกษาพิจารณาเห็นว่าจิตรกรรมทังกา
สามารถเป็ นกรณี ศึกษาเพือเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานแบบทิเบตได้
เนื องจากการแสดงออกทางทัศนธาตุเป็ นไปอย่างครบถ้วน อีกทั'งสี สันและการจัดองค์ประกอบก็
สะท้อนถึงระบบสัญลักษณ์ทางพุทธปรัชญาได้ชดั เจนกว่าพุทธศิลป์ แขนงอืน
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ในการศึกษาเกี ยวกับพุทธจิตรกรรมทังกาในลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตทีพบในประเทศ
ไทย ผูศ้ ึกษาจะเน้นศึกษาจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีวัดโพธิ` เย็น (โผวเหย่งหยี) ต.ดอนขมิ'น
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จํานวน 1Q ภาพ และทีมูลนิธิพนั ดารา ถนนรัตนาธิ เบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
จํานวน 1O ภาพ มาเป็ นกรณี ศึกษา เพือเรี ยนรู้ถึงรู ปแบบ เทคนิค เนื' อหาทางพุทธปรัชญา และการใช้
จิตรกรรมทังกาในสมัยปั จจุบนั ทีปรากฏอยูใ่ นประเทศไทย วัดโพธิ` เย็นเป็ นสถานทีหนึงในประเทศ
ไทยซึงเก็บรักษาจิตรกรรมทังกา ถูกก่อตั'งโดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิ วตั ร (โพธิ` แจ้งมหา
เถระ) ซึ งท่านเจ้าคุณอาจารย์เคยได้รับการฝึ กปฏิบตั ิในลัทธิ วชั รยานจากทิเบตและได้นาํ จิตรกรรม
ทังกาจากทิเบตกลับมารักษาไว้ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามเขตทิเบตทีท่านได้เดินทางไปศึกษานั'น
มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ แ น่ น แฟ้ นกั บ เขตแดนจี น เป็ นอย่ า งมาก ประกอบกั บ พระอาจารย์ข องท่ า นมี
ความสัม พันธ์ ทีดี ก ับผูม้ ีอาํ นาจของจี นผูห้ นึ งในขณะนั'น ส่ ง ผลให้จิตรกรรมทัง กาทีท่ า นเจ้า คุ ณ
อาจารย์โพธิ`แจ้งนํากลับมามีอิทธิพลแบบจีนแฝงอยูไ่ ม่นอ้ ย
ส่ วนมูล นิ ธิ พ นั ดารานั'น เป็ นมู ล นิ ธิ ที ก่ อตั'ง ขึ' นโดยมี จุด มุ่ ง หมายศึ ก ษาวิจยั เผยแพร่
ความรู้ และอนุ รักษ์เกียวกับภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ทิเบต รวมทั'งส่ งเสริ ม
การติดต่อสื อสารระหว่างประเพณี ของพระพุทธศาสนาลัทธินิกายต่าง ๆ โดยที รศ.ดร.กฤษดาวรรณ
หงศ์ลดารมภ์ ผูก้ ่อตั'งมูลนิ ธิและเป็ นนักวิชาการด้านทิเบตศึกษาทีมีความเชี ยวชาญด้านภาษาและ
วัฒนธรรมของทิเบต ท่านได้เดินทางไปในหลายพื'นทีทัวทิเบต โดยเฉพาะบริ เวณทิเบตตะวันออก
จากการเดินทางนี' เองทําให้ท่านได้พบเห็นและได้รับจิตรกรรมทังกาจากทีต่าง ๆ ซึ งมีท' งั ทีซื' อเพือ
เก็บรักษาและได้รับจากพระลามะผูใ้ หญ่ ฉะนั'นจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีมูลนิธิพนั ดาราจึง
สะท้อนถึงความหลากหลายด้านเชิงช่างทีแตกต่างออกไปตามแต่ละพื'นทีอันกว้างใหญ่ของทิเบต
ในปั จจุบนั การศึกษาค้นคว้าเกี ยวกับจิตรกรรมทังกาของนักวิชาการไทยยังมีอยู่เป็ น
จํานวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิงจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีวัดโพธิ` เย็นและมูลนิธิพนั ดารายัง
ไม่ เคยมี ผูศ้ ึก ษามาก่ อน ดังนั'นผูศ้ ึ ก ษาจึ ง คาดว่าการศึก ษาจิ ตรกรรมทัง กาของทั'ง สองแห่ งนี' ทั'ง
ทางด้านรู ปแบบศิลปกรรมและเนื'อหาพุทธปรัชญาของลัทธิ วชั รยานแบบทิเบต จะเป็ นตัวอย่างหนึง
อันสะท้อนให้เห็ นถึ งลักษณะของจิ ตรกรรมทังกาที ปรากฏอยู่ในปั จจุบ นั และหวังว่าการศึก ษา
ค้นคว้านี' จะเป็ นประโยชน์ต่อชาวไทยเพือให้รู้จกั คุ ณค่าของพุทธจิตรกรรมทังกาและเข้าใจลัทธิ
วัชรยานแบบทิเบตมากขึ'น
วัตถุประสงค์ ของการทําวิทยานิพนธ์
L. ศึกษาประวัติความเป็ นมาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตที
ปรากฏอยูใ่ นประเทศไทย
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f. ศึก ษาพัฒนาการทางรู ป แบบและเนื' อหาด้านปรัชญาของพุท ธศิลป์ ทิ เบต โดยเน้น
ศึกษาจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ในประเทศไทยสมัยปัจจุบนั
Q. ศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างหรื อความคล้ายคลึงของจิตรกรรมทังกาแนวประเพณี
ของทิเบตทีถูกพัฒนาจนมีรูปแบบเฉพาะตัว ซึ งส่ วนใหญ่ปรากฏขึ'นตั'งแต่คริ สต์ศตวรรษที Lg เป็ น
ต้นมา กับจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาในประเทศไทยสมัยปัจจุบนั
สมมติฐานของการทําวิทยานิพนธ์
L. จิตรกรรมทังกาของทั'งวัดโพธิ` เย็น และมูลนิ ธิพนั ดารา ล้วนมีส่วนทีแสดงให้เห็นถึง
เทคนิคแบบสมัยใหม่ อาทิ การแสดงท่าทางของเทพ วัสดุและเทคนิค แต่ลกั ษณะแนวประเพณี อย่าง
ทิเบตแท้ต' งั แต่คริ สต์ศตวรรษที Lg เป็ นต้นมายังคงปรากฏชัดเจน
f. จิตรกรอาจสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์เพิมเติมลงในจิตรกรรมทังกา ทําให้เกิ ด
ความแตกต่ า งกับ แนวประเพณี เช่ น สี ก ายของเทพอาจไม่ ตรงกับ หลัก เกณฑ์ที กํา หนด หรื อ มี
ลวดลายทีสร้างสรรค์ข' ึนใหม่ เป็ นต้น
Q. จุดประสงค์การใช้งานจิตรกรรมทังการะหว่างของวัดโพธิ` เย็นกับมูลนิธิพนั ดาราอาจ
มีความแตกต่างกันบางประการ เนืองจากวัดโพธิ` เย็นมีความเกียวข้องกับคณะสงฆ์จีนนิกายจึงอาจมี
ประเพณี ความเชือของจีนเข้ามาเกียวข้อง ในขณะทีมูลนิธิพนั ดาราดําเนินแนวทางตามระบบวิชาการ
จึงอาจอนุรักษ์รูปแบบแนวประเพณี แบบทิเบตไว้ให้ได้มากทีสุ ด
ขอบเขตของการทําวิทยานิพนธ์
L. ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตในประเทศไทย ตั'งแต่สมัย
พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิ วตั ร (โพธิ` แจ้งมหาเถระ) ได้ศึกษาและนําลัทธิ วชั รยานจากทิเบต
เข้ามาสู่ ประเทศไทยเมือราวพุทธทศวรรษ 2490 (คริ สต์ทศวรรษ LPOj) เป็ นต้นมา
f. เน้นการศึกษาจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีวัดโพธิ` เย็น ต. ดอนขมิ'น อ. ท่ามะกา
จ. กาญจนบุรี และมูลนิธิพนั ดารา ถนนรัตนาธิเบศร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี
Q. เก็บข้อมูลประกอบร่ วมจากมูลนิธิพนั ดารา เลขที 695 ซ. ลาดพร้าว 11 ลาดพร้าว เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร จากศูนย์ขทิรวัน1 อ. หัวหิ น จ. ประจวบคีรีขนั ธ์ จากมูลนิธิเสฐียรโกเศศ –
นาคะประทีป เลขที 666 ถ. เจริ ญนคร แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร และจาก
วัดโพธิ`แมนคุณาราม ถ. สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
1

สะกด “ขทิรวัน” ตามชือของศูนย์ แทนการสะกด “ขฑิรวัน”
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O. ศึกษาประวัติการก่อตั'งและบทบาทของวัดโพธิ` เย็นและมูลนิธิพนั ดาราโดยสังเขป
N. ศึกษาเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ` เย็น
และมูลนิธิพนั ดารา กับจิตรกรรมทังกาแนวประเพณี ของทิเบตตั'งแต่คริ สต์ศตวรรษที Lg เป็ นต้นมา
ขันตอนของการทําวิทยานิพนธ์
L. เก็ บ ข้ อ มู ล จากเอกสารชั' นรองด้ า นประวัติ ศ าสตร์ ของทิ เ บต การเผยแผ่
พระพุท ธศาสนาลัท ธิ วชั รยานจากอิ นเดี ย สู่ ทิ เบต ลักษณะพุท ธศิล ป์ แบบทิ เบตโดยสังเขป และ
พัฒนาการด้านจิตรกรรมทังกาของทิเบตอย่างละเอียด
f. เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยสัมภาษณ์บุคคลทีเกียวข้อง และถ่ายภาพจิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิ`เย็นและมูลนิธิพนั ดาราอย่างละเอียด
Q. นํ า ข้ อ มู ล ภาคสนามมาศึ ก ษาประกอบกั บ ข้ อ มู ล เอกสารเรื องการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานในประเทศไทย เรื องรู ปแบบ เทคนิ ค เนื' อหาทางพุทธปรัชญา และ
พัฒนาการของจิตรกรรมทังกา
O. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างจิตรกรรมทังกาซึ งถูก
เก็ บ รั ก ษาไว้ที วัดโพธิ` เย็นและมูล นิ ธิ พ นั ดารา กับ จิตรกรรมทัง กาแนวประเพณี ข องทิ เบตตั'ง แต่
ศตวรรษที Lg เป็ นต้นมา
N. สรุ ปการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและจัดทํารายงานวิทยานิพนธ์สมบูรณ์
วิธีการทําวิทยานิพนธ์
L. ศึกษารู ปแบบ เทคนิค และเนื' อหาทางพุทธปรัชญาของจิตรกรรมทังกาแนวประเพณี
ทิเบตตั'งแต่คริ สต์ศตวรรษที Lg เป็ นต้นมา
f. ศึกษาจิตรกรรมทังกาซึงถูกเก็บรักษาไว้ทีวัดโพธิ`เย็นและทีมูลนิธิพนั ดารา
Q. เปรี ยบเทียบจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ` เย็นและมูลนิ ธิพนั ดารากับจิตรกรรมทังกา
แนวประเพณี ทิเบตตั'งแต่คริ สต์ศตวรรษที Lg เป็ นต้นมา เพือวิเคราะห์ถึงความเหมือนและความ
แตกต่างทางด้านรู ปแบบ เทคนิค และเนื'อหาทางพุทธปรัชญา
O. เปรี ยบเทียบบทบาทหน้าทีต่อสังคมของจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีวัดโพธิ`
เย็นและมูลนิธิพนั ดารา กับจิตรกรรมทังกาแนวประเพณี ของทิเบต
แหล่งข้ อมูล
L. วัดโพธิ` เย็น (โผวเหย่งหยี) ต. ดอนขมิ'น อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี
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f. วัด โพธิ` แมนคุ ณ าราม (โผวมึ' งปออึ งยี ) ถ. สาธุ ป ระดิ ษ ฐ์ เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร
Q. มูลนิธิพนั ดารา ถ. รัตนาธิ เบศร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี และเลขที 695 ซ. ลาดพร้าว 1L
ลาดพร้าว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
O. มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป เลขที 666 ถ. เจริ ญนคร แขวงบางลําภูล่าง เขต
คลองสาน กรุ งเทพมหานคร
N. การสัมภาษณ์บุคคลผูส้ นใจศึกษาศิลปวัฒนธรรมของทิเบตและพระพุทธศาสนาลัทธิ
วัชรยานแบบทิเบต
m. เอกสารจากห้องสมุดและห้องวารสารในทีต่าง ๆ อาทิ หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิงเอกสารต่างประเทศ
เกียวกับจิตรกรรมทังกาของทิเบต
ข้ อตกลงเบืองต้ น
การใช้จิตรกรรมทังกาแบบดั'งเดิมตามประเพณี ของทิเบตมาเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทัง
กาของวัดโพธิ`เย็นและมูลนิธิพนั ดารานั'น จิตรกรรมทังกาแบบดั'งเดิมตามประเพณี ของทิเบตจะต้อง
เป็ นรู ป แบบที ถู ก พัฒนาเป็ นทิ เบตแท้แล้ว ซึ งส่ วนใหญ่ เป็ นรู ป แบบจิ ตรกรรมทัง กาทิ เบตตั'ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที Lg เป็ นต้นมา

บทที
ข้ อมูลเบืองต้ นเกียวกับทิเบตและพัฒนาการด้ านรู ปแบบจิตรกรรมของทิเบต
การศึกษาเปรี ยบเทียบจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นและมูลนิธิพนั ดาราที#เป็ น
กรณี ศึกษากับจิตรกรรมทังกาตามแนวประเพณี ของทิเบตตั%งแต่คริ สต์ศตวรรษที# 17 เป็ นต้น
มา จําเป็ นต้องเข้าใจถึงพัฒนาการด้านจิตรกรรมของทิเบตที#ได้รับอิทธิ พลศิลปกรรมแบบ
อินเดีย เนปาล และจีน จนนํามาประยุกต์ให้มีรูปแบบเฉพาะของทิเบตเอง ทั%งนี%ความเข้าใจ
ด้านบริ บทแวดล้อมของรู ปแบบจิตรกรรมของทิเบตยังมีความจําเป็ นด้วย ได้แก่ ความเข้าใจ
ด้านภูมิศาสตร์ สังคม และความเชื#อทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ#งเนื% อหาที#ถ่ายทอดอยูใ่ น
จิตรกรรมทังกา
ด้า นภูมิ ศ าสตร์ สัง คมและความเชื# อทางศาสนาได้รับ ความสนใจศึ ก ษาจาก
นักวิชาการชาวไทยมาเป็ นเวลานาน อาทิ ในหนังสื อ “ทิเบต : ขอบฟ้ าที#สูญหายไป” โดย
รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ซึ#งตีพิมพ์ครั%งแรกในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. DEEF) ได้เรี ยบ
เรี ยงความรู้ ความเข้า ใจด้า นสังคม วัฒนธรรม และความเชื# อทางศาสนา จากการที#ไ ด้มี
โอกาสเดินทางเข้าไปทําวิจยั ที#ทิเบตหลายครั%ง ทั%งยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นภูมิศาสตร์
และประวัติ ศ าสตร์ ชนชาติ ทิ เ บตร่ วมด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต ามองค์ ค วามรู้ ด้ า นสั ง คม
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตเป็ นที#สนใจของ
นักวิชาการไทยมาเป็ นเวลานานแล้ว โดยปรากฏในหนังสื อ “ลัทธิ ของเพื#อน” ของเสฐียร
โกเศศ – นาคะประทีป นับเป็ นสมัยแรกเริ# มที#เรี ยบเรี ยงองค์ความรู้จากหนังสื อต่างประเทศ
และเริ# มปรากฏอีกในสมัยต่อมาจากความสนใจเกี#ยวกับศิลปวัฒนธรรมและการศาสนาของ
ทิเบต ที#สําคัญ เช่ น หนังสื อ “ของดีจากธิ เบต” ตีพิมพ์เมื#อปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. MNOP) และ
“พุทธตันตระหรื อวัชรยาน” ตีพิมพ์เมื#อปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. MNNN) โดย ส. ศิวรักษ์ (สุ ลกั ษณ์
ศิวรักษ์) และหนังสื อ “พระพุทธศาสนาแบบธิ เบต” ที#ตีพิมพ์เมื#อปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. MNNR)
โดย ฉัตรสุ มาลย์ กบิลสิ งห์ ษัฏเสน (ปั จจุบนั คือภิกษุณีธมั มนันทา) ซึ# งต่างอธิ บายถึงสังคม
วัฒ นธรรมโดยเน้ น ถ่ า ยทอดเรื# องพุ ท ธปรั ช ญาสํ า คัญ ของลัท ธิ ว ชั รยานแบบทิ เ บตสู่
สังคมไทย
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ด้านเนื อหาและรู ปลักษณ์ทีถ่ายทอดอยู่ในจิตรกรรมทังกาทีเป็ นกรณี ศึกษา จําเป็ นต้อง
ศึกษาจากเนือหาและประติมานวิทยาทีถูกระบุไว้ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยาน เช่ น
หนังสื อ “ประติมานวิทยาพระพุทธศาสนาแบบอินเดีย” (The Indian Buddhist Iconography) ที
ตีพิมพ์ซาในปี
ํ
ค.ศ. 1968 โดย ดร.เบนอยโทช ภัททจารยา (Dr. Benoytosh Bhattacharyya) ซึ ง
รวบรวมเรื องราวและประติมานวิทยาของพระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานเป็ นสําคัญ โดยเน้นคัมภีร์สา
ธนมาลา (Sadhanamala) เป็ นหลัก ประกอบกับหนังสื อ “พระเจ้าของพระพุทธศาสนาฝ่ ายเหนื อ :
ประวัติศาสตร์ , ประติมานวิทยา และวิวฒั นาการผ่านประเทศทางพระพุทธศาสนาฝ่ ายเหนือ” (The
Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive Evolution through the
Northern Buddhist Countries) ซึ งตีพิมพ์เมือปี ค.ศ. 1962 โดย อลิซ เก็ตตี (Alice Getty) ซึ งได้
รวบรวมเนื อหาและประติมานวิทยาของพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ เทพและบุคคลต่าง ๆ ทีได้รับ
การเคารพนับถืออยูใ่ นพระพุทธศาสนาลัทธิ มหายานอันรวมถึงทิเบตด้วย นอกจากนี ข้อมูลทีศึกษา
ดังกล่าวผูศ้ ึกษาได้เปรี ยบเทียบกับรู ปลักษณ์ทีปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยา
นแบบทิเบตทีรวบรวมไว้ในหนังสื อ “ประติมานวิทยาในพระพุทธศาสนา” (Buddhist Iconography)
ทีตีพิมพ์เมือปี ค.ศ. 1991 โดย โลเกศ จันทรา (Lokesh Chandra) และ รฆุวีระ จันทรา (Raghu Vira
Chandra) และฐานข้อมูลออนไลน์เกี ยวกับศิลปะหิ มาลัย (Himalayan Art Resources) โดยเจฟฟ์
วัตต์ (Jeff Watt) ผูอ้ าํ นวยการและภัณฑารักษ์ ประกอบกันเพือให้เข้าใจถึงรู ปลักษณ์และเนื อหา
สําคัญตามพระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานแบบทิเบตทีปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมทังกาทีเป็ นกรณี ศึกษา
สําหรับพัฒนาการและรู ปแบบเฉพาะแต่ละยุคสมัยของจิตรกรรมทิเบต ผูศ้ ึกษาได้ทาํ
ความเข้าใจจากประวัติศาสตร์ ศิลป์ ทีเรี ยบเรี ยงในหนังสื อ “ศิลปกรรมศักดิoสิทธิo แห่ งทิเบต : ปั ญญา
และกรุ ณา” (The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion) ซึ งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1991 โดย
มาริ ลีน เอ็ม รี (Marylin M. Rhie) และหนังสื อ “ศิลปกรรมทิเบต” (Tibetan Art) ซึ งตีพิมพ์เมือปี
ค.ศ. 1999 โดย เอมี เฮลเลอร์ (Amy Heller) เป็ นหลัก โดยทังสองเล่มนี ได้จดั แบ่งรู ปแบบศิลปกรรม
ทิเบตออกเป็ นยุคสมัยสําคัญตามอิทธิ พลจากภายในและภายนอกทิเบตทีมีผลต่อการเปลียนแปลง
รู ปแบบศิลปกรรม รวมทังยังได้อธิ บายถึงรู ปแบบเด่ นในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะเฮลเลอร์ ยงั ได้
อธิบายถึงสกุลช่างจิตรกรรมทังกาของทิเบตโดยสังเขปไว้ในหนังสื อดังกล่าวด้วย นอกจากนี ผูศ้ ึกษา
ยังได้ศึกษาเพิมเติมเกียวกับความหมาย องค์ประกอบของจิตรกรรมทังกา รวมถึงเทคนิควิธีการสร้าง
และประเพณี ทีเกียวข้องจากหนังสื อ “จิตรกรรมภาพม้วนทิเบต เล่ม s” (Tibetan Painted Scrolls
volume 1) ซึ งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1949 โดย กิวเซปเป ทุชชี (Giuseppe Tucci) ซึ งเป็ นข้อมูลด้านพุทธ
ศิ ล ป์ ทิ เ บตสมัย แรกเริ มที เขี ย นขึ นจากนัก สํ า รวจและนัก วิ ช าการชาวตะวัน ตก และหนัง สื อ
“จิตรกรรมทังกาทิเบต : วิธีการและวัสดุ” (Tibetan Thangka Painting : Methods and Materials) ที
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ตีพิมพ์เมือปี ค.ศ. 1984 โดย เดวิด พอล แจ๊กสัน (David Paul Jackson) และ เจนิส เอ แจ๊กสัน (Janice
A. Jackson) รวมทังหนังสื อ “จิตรกรรมภาพม้วนของเอเชีย : ศาสนาฮินดู, พระพุทธศาสนา และ
ลัทธิ ลามะ” (Painted Scrolls of Asia : Hindu, Buddhist and Lamaistic) ซึ งตีพิมพ์เมือปี ค.ศ. 1994
โดย ชีฟ กุมาร์ ชาร์ มา (Shiv Kumar Sharma) ประกอบร่ วมกันด้วยเพือให้เข้าใจถึงคุณสมบัติสําคัญ
ของจิตรกรรมทังกาทังในอดีตและปัจจุบนั
การศึ กษาบริ บทแวดล้อมเกี ยวกับ รู ป แบบจิตรกรรมทัง กาของทิเบต ผูศ้ ึ ก ษาได้แบ่ ง
เนื อหาเป็ นหัวข้อ ดังนี คือ สภาพทัวไปของทิเบต ประวัติศาสตร์ ของทิเบต พระพุทธศาสนาลัทธิ
วัชรยานแบบทิเบต การเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานแบบทิเบตในประเทศไทย และลักษณะ
ศิลปกรรมของทิเบต ส่ วนเรื องความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับจิตรกรรมทังกา ผูศ้ ึกษาได้จดั แบ่งไว้อีกบทหนึง
สภาพทัวไปของทิเบต
ทิเบตตังอยู่บ นพืนที ราบสู งเหนื อระดับ นําทะเลราว 2,500 เมตรขึ นไปในเทื อกเขา
หิ มาลัย มีอาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับพรมแดนจีน ทิศใต้เป็ นเทือกเขาหิ มาลัยซึ งตัง
เป็ นแนวขนานกันทิเบตกับดิ นแดนของเนปาล ภูฏาน รัฐสิ กขิมและอัสสัมของอินเดี ย และพืนที
ตอนบนของพม่า ทิศตะวันตกติดกับแคว้นแคชมีร์และลาดัก (Ladakh) ของอินเดีย แคว้นบอลติกใน
ปากีสถาน และเทือกเขาคาราโครุ ม (Karakorum) ลักษณะภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นภูเขา แม่นาและ
ํ
ทุ่งหญ้า ทางตอนใต้และตะวันออกมีป่ามาก ทางตอนเหนือเต็มไปด้วยทะเลเกลือและมีอากาศหนาว
เย็น1 เทือกเขาทีโอบล้อมทิเบตได้แก่ เทื อกเขาคุ นหลุ น (Kunlun) ทางเหนื อ เทื อกเขาเหิ ง ต้วน
(Hengduan) ทางตะวันออก เทือกเขาหิมาลัยทางใต้ และทีราบสู งพาเมียรส์ (Pamirs) และคาราโครุ ม
ทางตะวันตก เทือกเขาเหล่ านี เป็ นต้นกําเนิ ดแม่นาสํ
ํ าคัญหลายสายของเอเชี ย ได้แก่ แม่นาซั
ํ งโป
(Tsangpo) ไหลลดเลี ยวไปทางตะวันออกแล้ววกลงทางใต้กลายเป็ นแม่นาพรหมบุ
ํ
ตร แม่นาโขง
ํ
ไหลผ่านสู่ เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ แม่นาสาละวิ
ํ
นไหลเข้าสู่ พม่า แม่นาแยงซี
ํ
และแม่นาหวงเหอ
ํ
หรื อแม่นาเหลื
ํ องไหลผ่านจีน แม่นาฮุ
ํ กลีไหลเข้าสู่ ปากี สถาน และแม่นาสิ
ํ นธุ ไหลไปทางตะวันตก
ผ่านเมืองลาดัก2
อาณาเขตอันกว้างใหญ่ของทิเบตมีภูมิภาคสําคัญอยู่ 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางมี 2 แคว้น ได้แก่ แคว้นอู (Ü) ซึ งมีศูนย์กลาง
1

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, ทิเบต : ขอบฟ้ าทีสูญหายไป (กรุ งเทพมหานคร : แสงพระอาทิตย์,
2546), 11 – 34.
2
เอ. ทอม กรุ นเฟลด์, ทิเบตทีเป็ นจริ ง, แปลโดย ส. สุวรรณ (กรุ งเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2546),
15.
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ทีกรุ งลาซา (Lhasa) อันเป็ นเมืองหลวงของทิเบต และแคว้นซัง ซึ งมีเมืองชิ กตั เซ (Shigatse) และ
เมืองเกียงเซ (Gyantse) เป็ นเมืองสําคัญและมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองและสามตามลําดับรองจาก
กรุ ง ลาซา ภาคตะวัน ตกมี แคว้น งารี (Ngari) เป็ นที ตังของอาณาจัก รโบราณของทิ เ บตที ชื อกูเ ก
(Guge) ภาคตะวันออกมีแคว้นคาม (Kham) และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีแคว้นอัมโด (Amdo) ทัง
แคว้นคามและอัม โดมี อาณาเขตติ ด กับ พรมแดนจี น อย่า งไรก็ ตามปั จ จุ บ ันทิ เบตอยู่ภ ายใต้ก าร
ปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ถูกแบ่งเขตการปกครองใหม่ในชือ ภูมิภาคปกครองตนเอง
ทิเบต (Tibet Autonomous Region) หรื อ ซี จา้ ง (Xizang) ในภาษาจีน ครอบคลุมพืนทีภาคกลางและ
ภาคตะวันตกเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนแคว้นคามถูกแบ่งส่ วนให้อยู่ในเขตพืนทีทางภาคตะวันตกเฉี ยง
เหนือของมณฑลยูนนาน (Yunnan) ภาคตะวันตกของมณฑลเสฉวน (Sichuan) ภาคตะวันออกของ
ภูมิภาคปกครองตนเองทิเบต และภาคตะวันตกเฉี ย งเหนื อของมณฑลชิ งไห่ (Qinghai) ทางด้า น
แคว้นอัมโดกลายเป็ นเขตปกครองตนเองชาวทิเบตทีอยูใ่ นมณฑลเสฉวน มณฑลชิงไห่ และมณฑล
กานซู (Gansu)3
ด้วยสภาพภูมิประเทศทีสู งกว่าระดับนําทะเลมากและถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทําให้อากาศ
ของทิเบตเบาบางมาก แห้งและหนาวเย็นเกือบตลอดปี แม้แต่ในฤดูร้อนซึงอยูร่ ะหว่างเดือนมิถุนายน
ถึงสิ งหาคมก็อาจมีลมแรงและอากาศหนาวเย็น ทิเบตมีฤดูหนาวทียาวนาน บางเขตหิ มะเริ มตกตังแต่
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฝนมีนอ้ ยมักตกในช่วงฤดูใบไม้ผลิในเดือนเมษายนและพฤษภาคม
ประวัติศาสตร์ ของทิเบต
ประมาณ 127 ปี ก่อนคริ สตกาล กษัตริ ยญ์ าตรี เซ็นโป (Nyathri Tsenpo) ก่อตังราชวงศ์ยา
ลุง (Yarlung) ขึนครองราชย์เป็ นกษัตริ ยอ์ งค์แรกของทิเบต แต่ประวัติศาสตร์ ดา้ นการปกครองของ
ทิเบต ปรากฏชัดเจนประมาณ ค.ศ. 457 – 1959 แต่ขอ้ มูลอีกด้านหนึ งกล่าวว่าประวัติศาสตร์ ของ
ทิ เ บตก่ อ นปลายคริ สต์ศ ตวรรษที 6 ยัง ไม่ มี ห ลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ที แน่ ชัด ตอนปลาย
คริ สต์ศตวรรษที 6 หัวหน้าเผ่าคนหนึงชือนัมรี ซงซัน (Namri Songsten ค.ศ. 570 - 620) พยายามแผ่
อํานาจอิทธิ พลสู่ ชนเผ่าต่าง ๆ ทีอยูร่ อบข้าง เพือจะรวบรวมเป็ นปึ กแผ่น4 กษัตริ ยอ์ งค์ต่อมาคือพระ
เจ้าซงซัน กัมโป (Songsten Gampo ค.ศ. 620 ? – 649 ?) ซึ งเป็ นทียอมรับว่าได้รวบรวมแผ่นดิน
ทิ เ บตให้ เ ป็ นปึ กแผ่ น ได้สํ า เร็ จ และมี บ ทบาทสํ า คัญ ในประวัติ ศ าสตร์ ยุ ค ต้น และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่ แผ่นดินทิเบต
3

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, ทิเบต : ขอบฟ้ าทีสูญหายไป, 34.

4

เอ. ทอม กรุ นเฟลด์, ทิเบตทีเป็ นจริ ง, 89.
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...ก่ อ นที กษัต ริ ย ์ซ งซัน กัม โปและพระบิ ด าของพระองค์จ ะรวบรวมอํา นาจไว้ที ยาลุ ง
(Yarlung) ชาวทิเบตอยูก่ ระจัดกระจายกันไปโดยมีผูน้ าํ ท้องถินปกครองกันเอง เมือเกิดราชวงศ์ยา
ลุง อํานาจจึ ง มาอยู่ตอนกลางของประเทศโดยเฉพาะในสมัยซงซัน กัม โป ทิ เบตได้ก ลายเป็ น
ดินแดนยิงใหญ่ และมีอาํ นาจทางการทหารเข้มแข็งจนเป็ นทีหวาดกลัวของประเทศเพือนบ้าน...5

พระองค์มีพระมเหสี สองพระองค์ พระองค์หนึงเป็ นพระราชธิ ดาของพระเจ้าอังศวรมัน
แห่ ง เนปาลทรงพระนามว่า ภฤกุ ฎี และอี ก พระองค์เ ป็ นพระราชธิ ดาของพระเจ้า ถัง ไทจงแห่ ง
ราชวงศ์ ถ ัง ทรงพระนามว่ า เหวิ น เฉิ ง พระมเหสี ทังสองพระองค์ นี ทรงมี ค วามศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนามาก ทําให้พระเจ้าซงซัน กัมโป ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนา ทรงส่ งขุนนาง
หลายคนไปศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาในอิ น เดี ย เนปาลและจี น รวมถึ ง ขุนนางชื อ ทอนมิ สัม โพธิ
(Thonmi Sambhote) ซึ งถูกส่ งไปยังแคว้นแคชมีร์ และได้นาํ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนากลับมายัง
ทิเบตด้วย นอกจากนีพระเจ้าซงซัน กัมโป ยังทรงอนุญาตให้ผเู้ ผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอินเดีย จีน
และเนปาลเดินทางในทิเบตได้อย่างเสรี ทรงก่อตังองค์การพระพุทธศาสนาขึนและทรงประกาศใช้
กฎหมายทิเบตชุดแรกด้วย6
ถึ งกระนันเมือสิ นรัชสมัยของพระเจ้าซงซัน กัมโป พระพุทธศาสนาในทิเบตก็ยงั ไม่
เจริ ญมากนัน เพราะประชาชนยังนับถือลัทธิ เพินซึ งเป็ นลัทธิ ความเชือดังเดิมอยู่ จนเวลาล่วงไปราว
100 ปี ในสมัยของพระเจ้าตรี… ซง เตเซ็น (Trisong Detsen ค.ศ. 755 - 797) พระองค์ทรงศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก ทรงประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติ ทังยังปฏิบตั ิ
ตามวิธีของอินเดีย ทรงพระราชทานทีดินและชาวนาทาสให้วดั ทางพระพุทธศาสนาและยกเว้นวัด
ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีและทํางานรับใช้รัฐบาล ทรงประกาศใช้กฎหมายคุ ม้ ครองพระสงฆ์เพือคุม้ ครอง
ความปลอดภัยของพระสงฆ์7 เหตุการณ์ ทีสําคัญในรัชสมัยนี คือพระองค์เห็ นชอบตามคําแนะนํา
ของภิ ก ษุ ช าวอิ น เดี ย นาม ศานตรั ก ษิ ต (Shantarakshita) ให้ นิ ม นต์ว ชั ราจารย์ชื อ ปั ท มสั ม ภวะ
(Padmasambhava) ผูเ้ ป็ นน้องเขยของท่าน เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานในทิเบต ซึ งทํา
ให้ทิเบตหันมานับถือพระพุทธศาสนากว้างขวางมากขึนนับแต่นนั นอกจากนี พระราชภารกิ จทาง
อาณาจักรพระองค์ยงั ได้ทรงทําสนธิ สัญญาสันติภาพกับจีนเพือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสองชาติ
อีกด้วย
เมือถึงรัชสมัยของพระเจ้ารัลปาเชน (Ralpachen ค.ศ 815 - 836) พระพุทธศาสนาได้ถูก
เผยแผ่ออกไปอย่างรวดเร็ ว มีการสร้างวัดวาอารามขึนมากมายหลายแห่ งและมีพระสงฆ์เพิมจํานวน
5

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, ทิเบต : ขอบฟ้ าทีสูญหายไป, 103.

6

เอ. ทอม กรุ นเฟลด์, ทิเบตทีเป็ นจริ ง, 90 – 91.

7

เรื องเดียวกัน, 92.
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มากขึน ทังนีเพือคานอํานาจกับลัทธิ เพินและชนชันสู ง นอกจากนี พระองค์ยงั ทรงเลือกพระสงฆ์รูป
หนึงเป็ นอัครมหาเสนาบดี ทําให้ในสมัยนีพระสงฆ์เริ มเข้ามามีบทบาททางการเมือง การกระทําของ
พระองค์ในครังนี ทําให้ฝ่ายต่อต้านพระองค์ไม่พอใจ พระองค์จึงถูกพระเจ้าลังดาร์ มา (Langdarma
ค.ศ. 836 - 842) ซึงเป็ นพระอนุชาลอบปลงพระชมน์และขึนครองราชย์สืบต่อมา
ในรัชสมัยของพระเจ้าลังดาร์ มา พระพุทธศาสนาตกตําเป็ นอย่างมากเพราะพระองค์ไม่
สนับสนุน วัดหลายแห่ งถูกปิ ดและทําลาย พุทธศาสนิ กชนถูกบังคับให้เปลียนไปนับถือศาสนาอืน
หรื อไม่ก็ถูกฆ่าตาย พระสงฆ์ทีไม่ใช่คนทิเบตก็ถูกขับออกจากทิเบต ทําให้ลทั ธิเพินกลับมามีอิทธิ พล
อีกครัง เหตุการณ์เหล่านี ไม่เพียงเป็ นการขัดแย้งทางศาสนา แต่เป็ นการแย่งชิ งอํานาจทางการเมือง
ของกลุ่มสองฝ่ ายโดยใช้ศาสนาเป็ นเครื องมือ8 ต่อมาพระเจ้าลังดาร์ มาถูกพระสงฆ์รูปหนึงปลงพระ
ชนม์ พระโอรสทังสองของพระองค์ก็ต่อสู้แย่งชิงอํานาจกันทําให้ทิเบตแตกแยกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม บางข้อมูลระบุว่าพระเจ้าลังดาร์ มาไม่มีพระโอรส แต่มีโอรสซึ งประสู ติ
จากพระสนม โอรสองค์หนึงถูกลอบปลงพระชนม์แต่อีกองค์หนึงได้เสด็จหนีไปทางตะวันตก และ
ได้ก่อตังอาณาจักรใหม่ทีลาดัก และกูเก โดยตังเมืองหลวงทีเมืองซาปารัง (Tsaparang) โอรสองค์นี
สนพระทัยในพระพุทธศาสนาซึ งต่างจากพระบิดา ในปี ค.ศ. 1042 พระองค์ทรงนิมนต์พระอาจารย์
อติศะทีปังกร (Atisa Dipamkara ค.ศ. 982 – 1054) จากมหาวิทยาลัยวิกรมศิลาแห่ งเบงกอลมาทิเบต
พระอาจารย์ท่านนี เป็ นกําลังสําคัญทีทําให้พระพุทธศาสนาในทิเบตรุ่ งเรื องอีกครัง ส่ วนทางด้าน
ตะวันออก พระพุทธศาสนาก็ได้รับการฟื นฟูโดยพระสงฆ์สามรู ปจากภาคกลางของทิเบต นําคัมภีร์
สําคัญทางพระพุทธศาสนาหนี ไปเอเชี ยกลาง ผ่านอาณาจักรทีได้รับอิทธิ พลจากพระพุทธศาสนา
ทิ เบต คื อ โคทาน (Khotan) ตุ นหวง (Dunhuang) และซี เซี ย (Xixia) จนถึ ง ทะเลสาบโกโกนอร์
(Kokonor) ในแคว้นอัมโด9
แม้วา่ พระพุทธศาสนาทิเบตจะได้รับการฟื นฟูใหม่ในหลายพืนที ภายหลังการล่มสลาย
ของราชวงศ์ยาลุง แต่ก็เริ มปรากฏให้เห็นว่ามีอาํ นาจไม่เพียงด้านศาสนาเท่านันหากรวมถึงอํานาจ
ทางโลกด้วย จนกระทังกลางคริ สต์ศตวรรษที 13 ทิเบตอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของมองโกล เจ้าชายโกดัน
(Godan) หลานของเจงกิ สข่านได้ให้พระสงฆ์มีอาํ นาจปกครองทัวทิเบต พระสงฆ์จึงมีอาํ นาจทาง
การเมืองอีกครัง แต่ถึงกระนันก็มีการแย่งชิงอํานาจกันภายในการปกครองโดยสงฆ์เองด้วย

8

เรื องเดียวกัน, 95.

9

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, ทิเบต : ขอบฟ้ าทีสูญหายไป, 109 – 110.
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ต่ อมามี ก ารใช้ก ารกลับ ชาติ ม าเกิ ดสํา หรั บ สรรหาผูน้ ํา ทางศาสนาคนใหม่ ทังนี เพื อ
หลีกเลียงการพึงพาฆราวาสชันสู งและระบบมรดกสื บทอดอํานาจ ก่อให้เกิดการแต่งตังองค์ทะไลลา
มะเป็ นผูป้ กครองทางศาสนาและทางโลกของทิเบต
...ภายหลังจองคาปาลามะถึงแก่มรณภาพ ไม่ทราบเหตุใดจึงไม่มีการคัดเลือกผูก้ ลับชาติมาเกิด
ความจริ งเริ มมีการใช้ระบบกลับชาติมาเกิดภายหลังลูกศิษย์มีชือทีสุ ดของจองคาปาลามะ และเป็ น
ผูส้ ร้างวัดทาชิลุนโปทีชือว่า เกดุนทรุ ปปา (Gedun Truppa ค.ศ. 1391 - 1474) ถึงแก่มรณภาพแล้ว
และท่านกลับชาติมาเกิดเป็ นเกดุนเกียโจ (Gedun Gyatso ค.ศ. 1475 - 1542) ส่ วนเกดุนเกียโจกลับ
ชาติมาเกิดเป็ นโซนัมเกียโจ (Sonam Gyatso ค.ศ. 1543 - 1588) ในสมัยทีโซนัมเกียโจลามะเป็ น
ผูป้ กครองทิ เบต ผูน้ าํ มองโกลเผ่าโคชอต (Khoshot) ชื อว่า อัลตันข่าน (Altan Khan ค.ศ. 1548 1581) ได้นิมนต์โซนัมเกียโจลามะไปมองโกล ผูน้ าํ ลามะรู ปนี เดินทางถึงมองโกลในฤดูร้อนปี 1578
ท่านประสบความสําเร็ จมากในการเผยแผ่คาํ สอนศาสนาพุทธ จนกระทังแม้แต่อลั ตันข่านยังเปลียน
มานับถือศาสนาพุทธ เพือเป็ นการตอบแทนความดีความชอบ อัลตันข่านได้ประทานฉายาเกียรติยศ
หลายฉายา ทีรู ้จกั กันดีคือฉายา “ทะไลลามะวัชรธรณ์” (Dalai Lama Vajradhara) ซึ งมีความหมาย
ว่า “ลามะผูม้ ีปัญญากว้างใหญ่ปานมหาสมุทรเป็ นผูถ้ ือสายฟ้ า” แต่คนทิเบตไม่รู้จกั ชือนี ปรกติพวก
เขาจะเรี ยกผูน้ าํ ลามะของเขาว่า “เกียลวาริ นโปเช” (ผูช้ นะ) หรื อ “เคียบงอนริ นโปเช” (ผูพ้ ิทกั ษ์อนั
ลําค่า) ทะไลลามะไม่มีวนั ตาย เพียงแต่ขึนสวรรค์เพือช่วยสิ งมีชีวิตอืน ๆ โซนัมเกียโจลามะได้รับ
แต่งตังเป็ นทะไลลามะรู ปแรก แต่ถือเป็ นทะไลลามะองค์ที 3 เกดุ น ทรุ ปปาได้รับการแต่งตัง
ย้อนหลังเป็ นทะไลลามะองค์ที 1 เกดุนเกียโจได้รับการแต่งตังย้อนหลังเป็ นทะไลลามะองค์ที 2...10

ตังแต่นนเป็
ั นต้นมาทิเบตก็ใช้วิธีการกลับชาติมาเกิ ดเพือค้นหาทะไลลามะองค์ต่อไป
ในช่วงการปกครองของทะไลลามะองค์ที 4 พระนามว่า ยองเต็น เกียโซ (Yonten Gyatso ค.ศ. 1589
- 1617) พระองค์ยงั ไม่มีบทบาททางด้านการเมืองการปกครองนัก ทรงเป็ นเพียงผูน้ าํ ของนิกายเกลุก
ปะซึ งเป็ นนิ กายหนึ งของทิเบตเท่านัน และความสัมพันธ์ระหว่างทิเบตกับมองโกลยังคงเป็ นไป
ด้วยดี
ต่อมาทะไลลามะองค์ที 5 พระนามว่า งาวัง โลซัง เกียโซ (Ngawan Lozang Gyatso ค.ศ.
1617 - 1682) เกิดสงครามภายในทิเบตระหว่างนิกายต่าง ๆ ซึ งขัดแย้งกัน มองโกลจึงยกทัพมาช่วย
ปราบปรามและมอบอํานาจให้ทะไลลามะองค์ที 5 มีอาํ นาจปกครองทุกนิ ก าย พระองค์ทรงมี
ความสามารถด้านการปกครองอย่างมาก และทรงเป็ นทีเคารพนับถือของประชาชนจนถึงปั จจุบนั
พระองค์ได้รับการเรี ยกขานว่า “ทะไลลามะองค์ทีห้าผูย้ งใหญ่
ิ
” (The Great Fifth) ในปี ค.ศ. 1645
พระองค์ได้เริ มสร้างพระราชวังฤดูหนาวทีมีชือว่า โปตาลา (Potala) ต่อมาทรงริ เริ มให้มีตาํ แหน่ ง
ผูน้ าํ ลามะอีกตําแหน่งหนึงทีเรี ยกว่า ปั นเชนลามะ (Panchen Lama) ซึ งแปลว่า ปรมาจารย์ (Great
10

เอ. ทอม กรุ นเฟลด์, ทิเบตทีเป็ นจริ ง, 105 – 106.
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Scholar) คนแรกทีได้รับตําแหน่งเป็ นปั นเชนลามะคือ โลซังชอสเกียน (Lozang Chosgyan) ซึ งเคย
เป็ นพระอาจารย์ของทะไลลามะองค์ที 4 และองค์ที 511 นอกจากนี พระองค์ทรงส่ งคณะผูแ้ ทน
เดินทางไปเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั จีนซึ งก็สอดคล้องกับความต้องการของจีนเอง การเชือมสัมพันธ์
กับทิเบตนี มีจุดประสงค์เพือยับยังความก้าวร้ าวของมองโกล โดยผ่านทางพระพุทธศาสนาของ
ทิเบต
หลังจากทะไลลามะองค์ที 5 เสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1682 ผูส้ ําเร็ จราชการปิ ดข่าวการ
สวรรคตนีเพือไม่ให้ประชาชนล่วงรู้นานกว่า 10 ปี จนกระทังปี ค.ศ. 1697 สามารถเสาะหาทะไลลา
มะองค์ที 6 ได้ ทรงมีพระนามว่า ซังยัง เกียโซ (Tsangyan Gyatso ค.ศ. 1682 – 1707) แต่พระองค์
ทรงลุ่มหลงในโลกียวิสัยมากกว่ากิจกรรมทางศาสนา ภายหลังเมือพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วผูน้ าํ
มองโกลจึงประกาศว่าพระองค์ไม่ใช่ทะไลลามะองค์ที 5 กลับชาติมาเกิด และได้แต่งตังทะไลลามะ
ขึนมาองค์ใหม่แต่ไม่ได้รับการยอมรับเท่าทีควร
ต่อมาทะไลลามะองค์ที 7 พระนามว่า เกลซัง เกี ยโซ (Kelzang Gyatso ค.ศ. 1708 –
1758) ได้รับการแต่งตังอย่างเป็ นทางการในปี ค.ศ. 1720 แม้พระองค์ดาํ รงตําแหน่งทะไลลามะแต่ก็
ไม่มีอาํ นาจทางการปกครองบ้านเมือง ในสมัยนีทิเบตเกิดปั ญหาขัดแย้งกันภายใน เมือมองโกลและ
จีนนํากําลังทหารเข้ามาช่ วยปราบปรามความขัดแย้งนี ทิเบตจึงต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิ พลของสอง
ชาตินีในภายหลังอย่างเลียงไม่ได้
เมือทะไลลามะองค์ที 8 พระนามว่า จอมปั ล เกียโซ (Jampal Gyatso ค.ศ. 1758 – 1804)
ทรงดํารงตําแหน่งผูน้ าํ ทิเบตได้ทาํ สงครามกับพวกกุรข่า (Gurkha) และชาวอังกฤษทีอยูท่ างตอนใต้
ทําให้จีนส่ งทหารมาช่วยทิเบตจนสามารถขับไล่พวกกุรข่าออกไปจากดินแดนทิเบตได้ แต่ก็เป็ นผล
ให้จีนแผ่อิทธิ พลในทิเบตมากขึนไปอีก แม้แต่การติดต่อกับจักรพรรดิจีนของทะไลลามะยังต้องทํา
การติดต่อผ่านขุนนางจีนทีประจําการในทิเบต
หลังจากนันทะไลลามะตังแต่องค์ที 9 ถึงองค์ที 12 ได้ดาํ รงตําแหน่งผูน้ าํ แต่ทุกพระองค์
ล้วนมีพระชนม์ชีพสันมากทังสิ น ได้แก่
ทะไลลามะองค์ที 9 พระนามว่า ลังต็อค เกียโซ (Lungtok Gyatso ค.ศ. 1805 – 1815)
ทะไลลามะองค์ที 10 พระนามว่า ซัลทริ ม เกียโซ (Tsultrim Gyatso ค.ศ. 1816 – 1837)
ทะไลลามะองค์ที 11 พระนามว่า เคดรัป เกียโซ (Khendrup Gyatso ค.ศ. 1838 – 1856)
ทะไลลามะองค์ที 12 พระนามว่า ทริ นเลย์ เกียโซ (Trinley Gyatso ค.ศ. 1854 – 1875)
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ต่อมาในสมัยของทะไลลามะองค์ที 13 พระนามว่า ทัปเทน เกี ยโซ (Thubten Gyatso
ค.ศ. 1876 – 1933) พระองค์ทรงมีบทบาทอย่างมากกับการติดต่อกับต่างชาติ โดยเฉพาะชาวอังกฤษ
ทีต้องการผลประโยชน์ในทิเบต ขณะนันจีนซึงเข้ามามีอิทธิพลในทิเบตเป็ นเวลานานแล้วได้ถูกชาว
ทิเบตต่อต้านมากขึน ระหว่างทีความสัมพันธ์ของทังจีนและทิเบตอยูใ่ นภาวะตึงเครี ยด ทะไลลามะ
องค์ที 13 ก็ได้เสด็จสวรรคต
เมือทะไลลามะองค์ที 14 พระนามว่า เทนซิ น เกี ยโซ (Tenzin Gyatso ค.ศ. 1936 –
ปั จจุบนั ) ทรงขึนเป็ นผูน้ าํ ชาติองั กฤษซึ งเคยแผ่อิทธิ พลเข้ามาในทิเบตได้เริ มลดบทบาทลง ทังนี
เนื องจากอินเดียซึ งมีพรมแดนติดกับทิเบตได้ประกาศเอกราช ขณะเดียวกันจีนมีท่าทีแข็งกร้าวต่อ
ทิเบตมากขึน จนกระทังในปี ค.ศ. 1950 กองทัพคอมมิวนิสต์ของจีนได้ยกทัพมายังกรุ งลาซาซึ งเป็ น
เมืองหลวงของทิเบตโดยอ้างว่ามาเพือปลดปล่อยทิเบตจากระบบศักดินา ทีปกครองทิเบตมาเป็ น
เวลานาน แต่กองทัพของจีนทีเข้ามายังทิเบตนันสร้างความไม่พอใจให้กบั ประชาชนและขุนนางชาว
ทิเบตหลายคน ทะไลลามะจึงได้เสด็จไปปั กกิ งเพือเจรจากับรัฐบาลจีนไม่ให้ความขัดแย้งของทัง
สองฝ่ ายตึ งเครี ยดกว่า เดิ ม แต่ ไม่ เป็ นผลสํา เร็ จ จนกระทังเกิ ดการปะทะกันอย่างรุ นแรงระหว่า ง
ประชาชนชาวทิเบตกับกองทัพจีนในปี ค.ศ. 1959 ทําให้ทะไลลามะเสด็จลีภัยไปยังอินเดีย จากนัน
จีนได้ประกาศล้มล้างตําแหน่งทะไลลามะและได้ผนวกทิเบตเป็ นส่ วนหนึงของจีนจนถึงปัจจุบนั
พระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานแบบทิเบต
ตามประวัติศาสตร์ของทิเบตทีปรากฏนัน กล่าวว่าทิเบตรู้จกั พระพุทธศาสนาจากอินเดีย
ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 7 สมัยของพระเจ้าซงซัน กัมโป ผ่านมเหสี จากจีนและเนปาล แต่ก็ยงั ไม่เป็ น
ทีแพร่ หลายนัก จนกระทังการนําพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานเข้ามาเผยแผ่อย่างจริ งจังโดยปั ทม
สัมภวะ ในรัชสมัยของพระเจ้าตรี… ซง เตเซ็น ทังยังได้ปรับพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานให้เข้ากับ
ความเชือเดิมของชาวทิเบต ก่อให้เกิดเป็ นลัทธิ วชั รยานแบบเฉพาะของทิเบตทีได้รับการสื บทอดมา
จนถึงปัจจุบนั ฉะนันอาจกล่าวได้วา่ พระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานจากอินเดียเป็ นตัวแปรสําคัญอย่าง
ยิงต่อความเชือศาสนาของทิเบตทีปรากฏในปัจจุบนั
. พระพุทธศาสนาลัทธิตันตระหรือวัชรยานในอินเดีย หลังจากทีพระพุทธเจ้าเสด็จดับ
ขันธ์ป ริ นิพพานแล้ว พระพุทธศาสนาถูก เผยแผ่โดยพระสงฆ์ผูเ้ ป็ นสาวกทําให้เกิ ดการขยายตัว
ออกไป แต่ทงนี
ั ก็เกิดปัญหาความเห็นไม่ลงรอยกันในเรื องพระธรรมวินยั ซึ งฝ่ ายหนึงต้องการคงไว้
ตามเดิมดังเช่นทีเคยปฏิบตั ิอยูใ่ นสมัยทีพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพ ส่ วนอีกฝ่ ายหนึงเห็นสมควร
ว่าสามารถปรับแก้พระธรรมวินยั บางประการได้ อีกทังฝ่ ายนียังมีแนวทางปฏิบตั ิตามพระอาจารย์ใน
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สํานักของตนได้เคยปฏิบตั ิมาก่อน ความเห็นทีไม่ตรงกันนี ก่อให้เกิ ดการแบ่งฝ่ ายจนคณะสงฆ์ไม่
เป็ นเอกภาพ การสังคายนาจึงเกิดขึนโดยมีครังสําคัญ ๆ อยู่ 4 ครัง ได้แก่
ครังที 1 กระทําเมือพระพุทธเจ้าปริ นิพพานได้แล้ว 3 เดือน ทีถําสัตตบรรณคูหา ข้าง
ภูเขา เวภารบรรพต เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ12
ครังที 2 กระทําหลังจากพระพุทธเจ้าปริ นิพพานได้ 100 ปี ทีวาลิการาม เมืองเวสาลี
แคว้นวัชชี13
ครังที 3 กระทําเมือราวพุทธศักราช 200 กว่าปี หรื อ 300 ปี ก่อนคริ สต์กาล ทีอโศกา
ราม นครปาฏลีบุตร แคว้นมคธ ซึงตรงกับในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช14
ครังที 4 กระทําเมือราวพุทธศตวรรษที 7 หรื อคริ สต์ศตวรรษที 2 ทีแคว้นแคชมีร์ ซึ ง
อยูใ่ นรัชสมัยของพระเจ้ากนิษกะ แห่งราชวงศ์กุษาณะ15
ทว่ า การสั ง คายนาก็ ไ ม่ ส ามารถทํา ให้ ค ณะสงฆ์ก ลับ เป็ นเอกภาพดัง เดิ ม ได้อี ก
โดยเฉพาะอย่างยิงผลของการสังคายนาครังที 2 ทําให้พระพุทธศาสนาถูกแบ่งแยกเป็ นลัทธิ นิกาย
ชัดเจนเป็ น 2 ลัทธิ ได้แก่ เถรวาท คือ ฝ่ ายสงฆ์ทีเคารพนับถือมติของพระเถระของการสังคายนาครัง
แรก และ มหาสังฆิกะ หรื อ อาจริ ยวาท คือ ฝ่ ายสงฆ์ทีถือมติของเกจิอาจารย์ของสํานักตน16 แต่ใน
กาลต่ อมานัน ทังสองลัท ธิ ก็ แตกแขนงออกไปอี กรวมทังสิ น 18 ลัทธิ 17 อย่างไรก็ตามจากการ
สังคายนาครังที 3 และ 4 โดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชและพระเจ้ากนิษกะ เป็ นผลให้
พระพุทธศาสนาถูกเผยแผ่ไปยังอาณาจักรต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และการเผยแผ่อย่างกว้างไกลไป
ในทีหลากหลายภูมิ ประเทศและวัฒนธรรมนี ก่ อให้เกิ ดการปรั บ เปลี ยนวิธีก ารเผยแผ่หรื อหลัก
ปฏิบตั ิบางประการ เพือให้พระพุทธศาสนาซึ งเป็ นศาสนาใหม่เข้าถึงยังประชาชนในท้องถินนัน ๆ
ได้ จากลัทธิ มหาสังฆิกะซึ งได้แยกตัวออกจากฝ่ ายเถรวาทเดิม และแตกแขนงออกไปนัน ต่อมาราว
พุทธศตวรรษที 6 – 7 หรื อราวคริ สต์ศตวรรษที 1 ได้มีพระอาจารย์จากลัทธิ มหาสังฆิกะหลายรู ปได้
แบ่งแยกตนออกไปอีกด้วยเหตุความขัดแย้งด้านพุทธปรัชญาและพระธรรมวินัย รวมทังมีความ
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ประสงค์ตอ้ งการปรับเปลียนเพือให้เข้ากับสังคมทีเปลียนไป การแยกตัวของคณะสงฆ์นีภายหลังคือ
ลัทธิมหายาน
หลักธรรมและความเชื อสําคัญของพระพุทธศาสนาลัทธิ มหายานซึ งแตกต่างอย่าง
ชัดเจนกับลัทธิ เดิ มอย่างเถรวาท คือนับถื อศรัทธาในแนวทางของพระโพธิ สัตว์เป็ นอย่างยิง เน้น
ความกรุ ณ าต่ อ สรรพสั ต ว์เ ป็ นสํา คัญ เนื องจากเห็ น ว่า เป็ นหนทางที สามารถบํา เพ็ญ ประโยชน์
ช่ วยเหลื อสรรพสัตว์ไ ด้ม ากกว่าการมุ่ ง สู่ นิพ พานแต่ เพีย งลํา พัง อันเป็ นแนวทางที คับ แคบ จาก
แนวทางปฏิบตั ิทีมุ่งเน้นการช่ วยเหลือสรรพสัตว์อย่างมากมายนี จึงเป็ นทีมาของชื อลัทธิ คือคําว่า
มหายาน หมายถึง ยานพาหนะทีสามารถขนสัตว์โลกให้ขา้ มโอฆกันดารได้มาก หรื ออีกนัยหนึงคือ
เป็ นลัทธิ ที มีวิธีเผยแผ่ธรรมะให้เข้าถึ ง ชนทุก เหล่ าได้อย่างกว้า งขวาง ส่ วนลัทธิ เถรวาทซึ งยังคง
ปฏิ บ ัติ ต ามแนวทางคํา สอนดังเดิ ม ถู ก เรี ย กโดยลัท ธิ ม หายานว่า หี น ยาน อัน มี ค วามหมายว่ า
ยานพาหนะทีคับแคบเล็กน้อย ช่ วยขนสัตว์ขา้ มโอฆกันดารได้น้อยกว่า หรื อลัทธิ ทีมีการเผยแผ่ใน
วงจํากัด18 การขนานนามชื อ หี นยาน ต่อลัทธิ เถรวาทนี จึงเป็ นการแสดงออกถึ งความไม่เห็นด้วย
อย่างชัดเจนในเรื องวิธีการเผยแผ่พระศาสนาของลัทธิมหายาน
ทางด้านพุทธปรัชญาลัทธิ มหายานริ เริ มแนวคิดใหม่เกี ยวกับพระพุทธเจ้า คือมีการ
ตีความพระพุทธเจ้าออกเป็ น 3 กายหรื อ ตรี กาย อย่างไรก็ตามแนวคิดนี เกิ ดขึ นมาตังแต่ครังนิ กาย
มหาสังฆิกะแล้ว ตรี กายของพระพุทธเจ้าประกอบด้วย
s. นิรมานกาย หมายถึง กายของพระพุทธเจ้าในร่ างของมนุษย์ ซึ งแปรเปลียนไปตาม
สภาพสังขาร และดับขันธ์ปริ นิพพานเมือพระชนมายุได้ 80 พรรษา
Š. ธรรมกาย หมายถึง กายอันเกิดจากธรรม ในฐานะเป็ นสภาพสู งสุ ด เป็ นหลักแห่ ง
ความรู้ ความกรุ ณาและความสมบูรณ์ สําหรับในลัทธิ เถรวาทให้ความหมายในธรรมกายว่า เป็ น
พระคุณทัง 3 ของพระพุทธเจ้า อันได้แก่ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุ ณาธิคุณ
‹. สัมโภคกาย หมายถึง กายอันมีส่วนแห่ งความรื นเริ งในฐานะเป็ นพุทธอุดมคติผสู้ ัง
สอนแก่พระโพธิ สัตว์ทงหลาย
ั
เป็ นพระกายทีถูกเพิมเติมขึนมาภายหลัง ได้รับการนิ ยามว่า มนุษย์
ปุถุชนทัวไปไม่สามารถเห็ นพระกายนี ได้ สัมโภคกายได้รับการสําแดงให้เห็ นได้เฉพาะหมู่พระ
โพธิสัตว์และมหาสัตว์ทงหลายเท่
ั
านัน19
ต้นเหตุของแนวคิดนีเกิดจากทัศนะของสาวกทีเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็ นอภิบุคคล
ทรงเป็ นมากกว่ามนุ ษย์ปุถุชนธรรมดา พระกายทีทรงดับขันธ์ปริ นิพพานไปนันเป็ นเพียงกายเนื อ
18

เรื องเดียวกัน, 88.
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เรื องเดียวกัน, 108.

18
หากแต่ยงั คงดํารงเหลือไว้อีก 2 กายทีเหลือ คือ ธรรมกาย และสัมโภคกาย สาเหตุการเกิดแนวคิดตรี
กายอีกประการหนึ ง คือการให้ความสําคัญในพระพุทธมากกว่าพระธรรมทีสามารถถูกตีความไป
ต่าง ๆ นานาตามทัศนะของพระอาจารย์กลุ่มต่าง ๆ ได้ การกลับไปสู่ แหล่งกําเนิดของพระธรรมคือ
พระพุทธเจ้าจึงเป็ นแนวทางทีน่าเชือถือกว่า20
ในลัทธิมหายานมีนกั ปรัชญาศาสนาหลายท่านทีประพันธ์วรรณคดีและคัมภีร์ศาสนา
ต่าง ๆ ซึ งได้เสนอแนวคิดใหม่หรื อตีความพุทธปรัชญาดังเดิมให้แตกต่างออกไป หลายแนวคิดไม่
เพียงยังคงอยูใ่ นแนวทางคําสอนของลัทธิ มหายานเท่านัน แต่ยงั ได้เป็ นพืนฐานสําคัญต่อคําสอนใน
ลัทธิ วชั รยานและลัทธิ นิกายย่อยต่าง ๆ ทีก่อเกิ ดขึ นภายนอกอินเดี ยอีกด้วย นักปรัชญาศาสนาคน
สําคัญ อาทิ นาคารชุ น ซึ งมีชีวิตอยูร่ าวคริ สต์ศตวรรษที 2 เป็ นผูก้ ่อตังปรัชญามาธยมิก หรื อศูนยตา
และเป็ นผูร้ ิ เริ มใช้วิธีวิภาษทีเรี ยกว่ามาธยมิก21 อสังคะและวสุ พนั ธุ นักปรัชญาสองพีน้องนี มีอยู่
ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 4 พวกท่านร่ วมกันก่อตังปรัชญาโยคาจาร หรื อวิญญาณวาที22 ทินนาคะห์ มี
อายุอยู่ช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที 5 ท่านเป็ นผูน้ าํ ทางด้านปรัชญาตรรกศาสตร์ 23 ธรรมกี รติ ผูม้ ี
ชือเสี ยงทางด้านปรัชญาและทางวาทศาสตร์ 24 เป็ นต้น
จากสภาพทางสังคมทีผูป้ กครองของอินเดียมีทงอุ
ั ปถัมภ์และต่อต้านพระพุทธศาสนา
ประกอบกับการแข่งขันทางด้านลัทธิ ความเชื อของลัทธิ และสํานักปรัชญาต่าง ๆ เป็ นสาเหตุส่วน
หนึ งที ทํา ให้ พ ระพุ ท ธศาสนาต้อ งปรั บ ตัว เพื อความอยู่ ร อด แม้ว่ า จะทํา ให้ พ ระพุ ท ธศาสนา
เปลียนแปลงไปจากแนวทางดังเดิมอย่างมาก การเปลียนแปลงระยะสุ ดท้ายก่อนทีพระพุทธศาสนา
จะเสื อมสู ญไปจากอิ นเดี ย ได้ผนวกความเชื อในลัทธิ ตนั ตระเข้า ไปด้วย ลัทธิ ตนั ตระแพร่ หลาย
ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 6 – 7 โดยมีขอ้ สันนิ ษฐานว่าลัทธิ ตนั ตระนี เป็ นความเชื อดังเดิมในสังคม
เกษตรกรรมของมนุษย์ ซึ งเกียวข้องกับไสยศาสตร์ เวทมนตร์ ถาคา บูชาเทพฝ่ ายหญิง และนับถือ
เทพเจ้าต่าง ๆ มากมาย จึงไม่ใช่ลทั ธิ ความเชือทีถูกสร้างขึนใหม่25 พระพุทธศาสนาในระยะนี จึงถูก
เรี ยกว่า พระพุทธศาสนาลัทธิตนั ตระ หรื อลัทธิ ตนั ตรยาน หรื ออีกชือหนึงคือ ลัทธิ วชั รยาน เน้นการ
20

สุมาลี มหณรงค์ชยั , พระชินพุทธะห้าพระองค์ : พระพุทธเจ้าในรู ปกายทิพย์ตามคติของมหายาน
และวัชรยาน (กรุ งเทพมหานคร : ศูนย์ไทยธิเบต, 2547), 4 – 5.
21
บุณย์ นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน (กรุ งเทพมหานคร : แพร่ พิทยา, 2526), 61.
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เรื องเดียวกัน, 62.
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เรื องเดียวกัน, 63.
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เอดเวิร์ด คอนซ์, พุทธศาสนา : สาระและพัฒนาการ, แปลโดย นิธิ เอียวศรี วงศ์, พิมพ์ครัGงที 3
(กรุ งเทพมหานคร : มติชน, 2552), 187.

19
ปฏิบตั ิดา้ นพิธีกรรม ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ คาถา นับถือพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ เทพเจ้าต่าง ๆ
หรื อเทพเจ้าบางพระองค์ก็ได้รับอิทธิ พลมาจากศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และทีสําคัญคือการรับเอา
แนวความเชื อเรื องศัก ติข องลัท ธิ ตนั ตระเข้า มาผสม ทํา ให้พ ระพุทธเจ้า และพระโพธิ สัตว์มี นาง
ปราชญาประจําพระองค์ และทังหมดสามารถปรากฏรู ปในปางดุ ร้ายได้เช่ นเดี ย วกับเทพเจ้าใน
ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
พระพุทธศาสนาลัทธิตนั ตระยังได้ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ ายเช่นเดียวกับฮินดู โดยความ
แตกต่ า งของทังสองฝ่ ายอยู่ทีทัศ นคติ เรื องเพศ คื อ ฝ่ ายขวา ที เรี ย กว่า ทัก ษิณาจาร เป็ นฝ่ ายที ให้
ความสํา คัญ แก่ ห ลัก การของชายมากกว่า หญิ ง ในจัก รวาล ส่ ว นอี ก ฝ่ าย คื อ ฝ่ ายซ้า ย ที เรี ย กว่า
วามาจาร เป็ นฝ่ ายทีให้ความสําคัญแก่หญิงมากกว่าชาย26 และเป็ นฝ่ ายทีรับอิทธิ พลการนับถือเจ้าแม่
เทพดุร้าย ยักษ์ ตามแบบศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูเข้ามามาก
พระพุทธศาสนาลัทธิ ตนั ตระมีตน้ กําเนิ ดแนวคิดและแพร่ หลายอยู่บริ เวณภาคเหนื อ
ของอินเดีย ทังทางด้านตะวันออกในเบงกอล และในทิวเขาของแคว้นอัสสัม และในทิศตะวันตกใน
จังหวัดทีเรี ยกว่า อุททิยาน27 การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในลัทธิ ตนั ตระของราชวงศ์ปาละ (Pala
Dynasty ค.ศ. 750 – 1150) ทําให้คาํ สอนของลัทธิ นีพัฒนามากขึน มีการแต่งคัมภีร์ภาษาสันสกฤต
ทางลัทธิตนั ตระขึนมาเฉพาะ ทีสําคัญอาทิ ปรัชญาปารมิตา คุยหสมาช มัญชุศรี มูลกะ เหวัชรตันตระ
และสาธนมาลา เป็ นต้น28 ประกอบกับการยอมรับให้มีการสอนแนวทางปฏิบตั ิและหลักปรัชญาของ
พระพุทธศาสนาลัทธิตนั ตระในสถานศึกษาสําคัญด้านศาสนา อย่างมหาวิทยาลัยนาลันทาและวิกรม
ศิลา อันเป็ นสถานศึกษาซึงมีพระสงฆ์และบัณฑิตต่างชาติเข้ามาสื บพระพุทธศาสนาในเวลานัน จึงมี
ส่ วนสําคัญทีทําให้พระพุทธศาสนาในลัทธิ ตนั ตระถูกเผยแผ่ออกไปยังดินแดนอืน อาทิ จีน ทิเบต
เนปาล และดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พระพุทธศาสนาลัทธิตนั ตระมีชือเรี ยกมากมาย ซึงมีทีมาจากแนวทางปฏิบตั ิและหลัก
คําสอนทีพัฒนาขึนเป็ นลําดับ ชือต่าง ๆ ได้แก่ มันตรยาน วัชรยาน สหัชยาน และกาลจักรยาน (บ้าง
เขียนว่ากาฬจักร)
ระยะแรกเรี ยกว่า มันตรยาน ทีมาของชือมาจากคําว่า มันตระ หรื อ มนตรา เป็ นระยะ
ทีใช้แนวทางไสยศาสตร์มาเป็ นเครื องมือแสวงหาการบรรลุธรรม เกิดแนวความคิดเรื อง การบ่นท่อง
มนตร์ การกระทํามุทรา แนวคิดเรื องมณฑล และเทพเจ้าต่าง ๆ
26

เรื องเดียวกัน.
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ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา (กรุ งเทพมหานคร : ภาควิชาโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 46.

20
มนตร์หรื อธารณี เป็ นบทสวดทีไม่ได้มีความหมายสําคัญ เพียงแต่การภาวนาบทสวด
เหล่านี ก็เพือให้ผปู้ ฏิบตั ิมีจิตใจสงบและเกิ ดปั ญญารู้แจ้งในการบรรลุธรรมของตนเองได้29 มนตร์ มี
อยูห่ ลายบทโดยขึนอยูก่ บั พระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์ประจํามนตร์ นนั ๆ ทีผูป้ ฏิบตั ิได้สวดระลึก
ถึ ง เป็ นต้นว่าชาวทิ เบตนิ ยมสวด “โอม มณี ปั ทเม หู ม ” อันเป็ นมนตร์ ป ระจํา พระองค์ของพระ
โพธิ สัตว์อวโลกิเตศวร ซึ งเป็ นพระโพธิ สัตว์ทีชาวทิเบตนิยมนับถือมากทีสุ ดพระองค์หนึ ง ในเวลา
ต่อมาสายมันตรยานได้เพิมเติมการร่ ายมือทีเรี ยกว่า มุทรา เข้าไปในระหว่างประกอบพิธีกรรมด้วย
...ในทางปรั ชญานัน มันตระยานถื อว่าโลกิ ยะภาวะกับโลกุตระภาวะเป็ นสิ งเดี ยวกันโดย
กําเนิด และถือว่าทุกสิ งทุกอย่างเกิดมาจากเหตุและผลทีเกียวข้องกันอย่างใดอย่างหนึ งโดยตรง ใน
ยุคต่อมาพวกมันตระยานเห็นว่า สิ งทีเป็ นมายาทังหลายหรื อโลกิยะเหล่านี เนื องมาจากโลกุตระ ซึ ง
สามารถทําให้หมดไปโดยอาศัยบทสวดต่าง ๆ ช่วยในการขจัดปั ดเป่ าสิ งเหล่านี ได้ แต่ตนั ตระอีก
กลุ่มหนึ งมิได้ยอมรับหลักการนี อย่างไรก็ตาม พวกแรกก็พยายามยืนยันหลักการเดิ มนี ด้วยการ
ชีให้เห็นความสําคัญของลักษณะหรื อท่าทางในเวลาประกอบพิธีซึงเราเรี ยกว่า “มุทรา” ต่าง ๆ ว่ามี
ความสัมพันธ์กบั บทสวดหรื อมันตราโดยตรงด้วยเช่นกัน จากความเชือถือเช่นนี ทําให้มนั ตระยาน
สร้างพระพุทธเจ้า พระโพธิสตั ว์ และเทวีต่าง ๆ ให้อยูใ่ นปางโหดร้าย น่ากลัว ตลอดทังปางทีงดงาม
อืน ๆ เช่นเดียวกับฮินดูในยุคเดียวกันด้วย...30

ดังนันบทมนตร์ และมุทราจึงเป็ นข้อสังเกตหนึ งในพุทธศิลป์ ของลัทธิ ตนั ตระ ทีใช้
เป็ นสัญลักษณ์สือถึงลักษณะของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์พระองค์นนั ๆ
ในระยะแรกของสายมันตรยานนี ได้นาํ แนวคิดเรื อง มณฑล ซึ งหมายถึง ภาวะทีมี
ระบบเป็ นของมันเอง เข้ามาใช้ในการอธิ บายการเข้าถึงพุทธภาวะของผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิสมาธิ โดยใช้เป็ น
สัญลักษณ์บ่งบอกถึงสภาวะแห่งเอกภพทีมีจุดศูนย์กลางเป็ นต้นกําเนิดของสิ งต่าง ๆ แม้แต่ในตัวของ
มนุษย์เองก็ถือว่าเป็ นมณฑลลักษณะหนึงซึงมีพุทธภาวะเป็ นจุดศูนย์กลาง31
ระยะทีสองเรี ยกว่า วัชรยาน ซึ งชือนี มาจากคําว่า วัชระ แปลว่า เพชร และคําว่า ยาน
แปลว่า พาหนะ วัช รยานจึ งหมายถึ ง ยานเพชรหรื อพาหนะเพชร อีก นัย หนึ ง วัชระ ยัง หมายถึ ง
สายฟ้ า ซึงเป็ นอาวุธสําคัญของวราหกะเทวบุตร ผูเ้ ป็ นเจ้าของฟ้ าและแผ่นดิน คํานี จึงถูกนํามาใช้ใน
ความหมายทีเป็ นสภาวะเหนื อธรรมชาติ ซึ งแข็งแรงเช่ นเพชร กว้างใหญ่เท่าท้องฟ้ า และเป็ นสิ งที
ทําลายไม่ได้32 เป็ นระยะทีสื บเนืองมาจากมันตรยาน มีความเจริ ญรุ่ งเรื องในช่วง ค.ศ. 750
29

บุณย์ นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 127.

30

เรื องเดียวกัน, 127 – 128.

31

บุณย์ นิลเกษ. ประวัติศาสตร์พทุ ธศาสนา (กรุ งเทพมหานคร : แพร่ พิทยา, 2527), 87.

32

บุณย์ นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 128.
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สายวัชรยานถือว่าอวิชชาเป็ นสาเหตุทีทําให้มนุ ษย์มองเห็นโลกแตกต่างกันออกไป
ซึ งแท้จริ งแล้ว สภาวะของโลกมีอย่างเดียวคือสิ งทีเราเรี ยกกันว่า “ปรมัตถ์” และโดยธาตุแท้มนุษย์
นันเป็ นหนึ งเดียวกับปรมัตถ์ หรื ออีกนัยหนึ งมีปรมัตถ์อยู่ในตัวเอง หากจะเข้าสู่ ความเป็ นปรมัตถ์
หรื อสภาพอันแท้จริ งของตนเองก็ตอ้ งทําลายอวิชชาทีครอบงําอยูใ่ ห้หมดไป
...ปรัชญาทัวไปของวัชระยานคล้าย ๆ กับฝ่ ายโยคาจารโดยถือว่า คนเราสามารถมองเห็นโลก
แห่งปรากฏการณ์นีได้อย่างเต็มหูเต็มตา ก็เพราะว่า อวิชชาบอกให้เขารู ้สึกเช่นนัน ขณะเดียวกัน เขา
ไม่มีโอกาสรับรู ้หรื อสัมผัสสภาวะแห่ งปรมัตถ์หรื อสภาวะแห่ งองค์ธยานี พุทธะหรื อสภาวะแห่ ง
องค์โพธิสตั ว์ นอกจากการใช้จิตสัมผัสในการฝึ กสมาธิเท่านัน...33

สายวัชรยานนี มีแนวคิดเรื องพระธยานิ พุทธ 5 พระองค์ ซึ งเป็ นพระพุทธเจ้าในรู ป
ั กซึ ง
สัมโภคกาย พระนาม ธยานิพุทธ หรื อ ฌานิพุทธ หมายถึงพระพุทธเจ้าทีอยูใ่ นฌานสมาบัติขนลึ
(ชือ ธยานิพุทธ นี เอดเวิร์ด คอนซ์ ได้ขอ้ โต้แย้งว่า ไม่เพียงเป็ นภาษาสันสกฤตทีผิดแล้ว ยังไม่พบชือ
นี ในคัมภีร์ตนั ตระใด ๆ และเห็นว่าควรละทิงชือนี )34 บางครังถูกเรี ยกว่า พระชินพุทธ ซึ งคําว่า ชิ น
หรื อชินะแปลว่าชนะหรื อกําราบได้สาํ เร็ จ พระนาม พระชินพุทธ จึงหมายถึงพระพุทธเจ้าผูส้ ามารถ
เอาชนะกิเลสได้อย่างสิ นเชิง35 นอกจากนี พระธยานิพุทธ 5 พระองค์ยงั ถูกเรี ยกว่า ปาญจสุ คต อีกชือ
หนึงด้วย
สาระแห่ งพระธยานิพุทธคือธรรมกาย พระองค์ทรงประทับสงบนิงอยูใ่ นสวรรค์ชนั
อรู ปธาตุ แสดงธรรมลึกซึ งแก่สัตว์โลกตลอดเวลา36 แนวคิดพระธยานิพุทธ 5 พระองค์นีมีมาแต่เดิม
แล้วในลัทธิมหายาน แต่เมือพุทธตันตระสายวัชรยานรับอิทธิพลเข้ามา ได้นาํ มาจัดให้เป็ นระบบมาก
ขึ นโดยจัด แบ่ ง เป็ นตระกู ล หรื อโคตรต่ า ง ๆ ดัง ปรากฏอยู่ ใ นคัม ภี ร์ คุ ย หสมาช แต่ ล ะโคตร
ประกอบด้วย นางปราชญา พระโพธิ สัตว์ การปรากฏองค์ในลักษณะปางดุ พาหนะ ธาตุ และ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ประจําพระองค์ ทังนี ยังกําหนดให้พระธยานิ พุทธเป็ นพระพุทธเจ้าประจําขันธ์ 5
และธรรมะทีแทรกอยู่ในแต่ละขันธ์ดว้ ย รายละเอียดของพระธยานิพุทธ 5 พระองค์แจกแจงตาม
ตารางที s

33

เรื องเดียวกัน, 129.

34

เอดเวิร์ด คอนซ์, พุทธศาสนา : สาระและพัฒนาการ, 198.

35

สุมาลี มหณรงค์ชยั , พระชินพุทธะห้าพระองค์ : พระพุทธเจ้าในรู ปกายทิพย์ตามคติของมหายาน
และวัชรยาน, 13.
36
พระมหาสมจินต์ สมฺ มาปJฺ โญ, อารยธรรมพุทธศาสนาในทิเบต (กรุ งเทพมหานคร : สุขภาพใจ,
2547), 92.

ตารางที องค์ประกอบประจําตระกูลของพระธยานิพุทธ
พระธยานิพุทธ /
องค์ ประกอบประจํา
ตระกูล
ตระกูล
ญาณหยัง: รู้หรือ
ปัญญาญาณ
นางปราชญา / มิติ
แห่ งอิตถีเพศ
มิติแห่ งอิตถีเพศ
ภาคบุคลาธิษฐาน

พระโพธิสัตว์

พระอักโษภยะ
(Aksobhya)

พระรัตนสั มภวะ
(Ratnasambhava)

พระอมิตาภะ
(Amitabha)

พระอโมฆสิ ทธิ
(Amoghasiddhi)

พระไวโรจนะ
(Vairocana)

วัชรโคตร

รัตนโคตร

ปั ทมโคตร

กรรมโคตร

ตถาคตโคตร

แบบอุปมาดังกระจก

แบบเท่าเทียม

แบบวิเคราะห์

แบบสําเร็ จทุกประการ

แบบแผ่ซ่านไปทัว

พระนางมามกี (Mamaki)

พระนางปาณฑรา
(Pandara)

พระนางตารา (Tara)

พระนางวัชรธาตวีศวรี
(Vajradhatvisvari)

-

-

-

-

พระรัตนปาณี
(Ratnapani)

พระอวโลกิเตศวร
(Avalokiteshvara)
พระมหาสถามปราปต์
(Mahastamaprapta)
และพระปั ทมปาณี
(Padmapani)

พระไมเตรยะ (Maitreya)
พระนางตารา และพระ
วิศวปาณี (Visvapani)

พระสมันตภัทร
(Samantabhadra)

พระนางโลจนา
(Locana)
ปรัชญาปารมิตา
(Prajnaparamita)

พระวัชรปาณี
(Vajrapani)
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ตารางที (ต่อ)
พระธยานิพุทธ /
องค์ ประกอบประจํา
ตระกูล
ธาตุ
ขันธ์
ตัวแทนอายตนะ
ภายใน – นอก
ตัวแทนแห่ งกิเลส
ธรรม
สั ญลักษณ์ ประจํา
พระองค์
ทิศ
พาหนะ
สี
เสี ยง

พระอักโษภยะ

พระรัตนสั มภวะ

พระอมิตาภะ

พระอโมฆสิ ทธิ

พระไวโรจนะ

นํPา
รู ปขันธ์

ดิน

ไฟ

ลม

อากาศ

เวทนาขันธ์

สัญญาขันธ์

สังขารขันธ์

วิญญาณขันธ์

กาย – สัมผัส

ตา – รู ป

ลิPน – รส

จมูก – กลิน

หู – เสี ยง (กาย –
สัมผัส)

ความโกรธ (โทสะ)

ความเย่อหยิงถือตัว

ตัณหาหรื อความโลภ

ความอิจฉาริ ษยา

อวิชชา (โมหะ)

จินดามณี

ดอกบัวสี แดงหรื อ
ปั ทมะ

วิศววัชระ

ธรรมจักร

ใต้
ม้า
เหลืองทอง
ตรัม (Tram)

ตะวันตก
นกยูง
สี แดงหม่น
หรี หฺ (Hrih)

เหนื อ
ครุ ฑ
เขียวประกาย
อาหฺ (Ah)

ตรงกลาง
สิ งโต
สี ขาว
โอม (Om / Aum)

พระคทาเพชรหรื อ
วัชระ และกระดิงหรื อ
ระฆัง
ตะวันออก
ช้าง
สี นP าํ เงิน
หูม (Hum)
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ตารางที (ต่อ)
พระธยานิพุทธ /
องค์ ประกอบประจํา
ตระกูล
มุทรา

พระอักโษภยะ

พระรัตนสั มภวะ

พระอมิตาภะ

ภูมิสปรรศมุทรา
ทานมุทรา (Dana mudra) ธยานมุทรา (Dhyana
(Bhumisparsa mudra)
หรื อปางประทานพร
mudra) หรื อปางสมาธิ
หรื อมารวิชยั

พระอโมฆสิ ทธิ

พระไวโรจนะ

อภัยมุทรา (Abhaya
mudra) หรื อประทาน
อภัย

ธรรมจักรมุทรา
(Dharmacakra mudra)

พระมหากาล (Mahakala)

บางภาคสําแดงของ
พระอวโลกิเตศวร

บางภาคสําแดงของพระ
นางตารา

-

พระมหากาล
พระกุเวร (Kubera)

-

-

พระยมานตกะ
(Yamantaka) และ
พระอจละ (Acala)
-

เทวดา

-

พระชัมภละ (Jambhala)

-

-

-

มานุษิพุทธ

พระโกนาคมนะ
(Kanakamuni)

พระกัสสปะ (Kasyapa)

พระศากยมุนี
(Sakyamuni)

พระไมเตรยะ

พระกกุสันธะ
(Krakucchanda)

ปางดุของพระธยานิ
พุทธ

เหรุ กะหรื อเหวัชระ
(Hevajra)

ธรรมบาล
โลกบาล
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ทีมา : สุ มาลี มหณรงค์ชยั , พระชินพุทธะห้าพระองค์ : พระพุทธเจ้าในรู ปกายทิพย์ตามคติของมหายานและวัชรยาน (กรุ งเทพมหานคร : ศูนย์ไทย
ธิ เบต, 2547), 45 – 46, 69 – 70, 85 – 86, 115 – 116, 135 – 136.

25
นอกจากนียังมีคติเกียวกับพระธยานิพุทธองค์ที 6 คือ พระวัชรสัตว์ (Vajrasattva) ซึ ง
เป็ นพระธยานิ พุทธแห่ งทิศลึกลับ การบูชาพระธยานิพุทธพระองค์นีต้องทําพิธีกนั ลับ ๆ เฉพาะผูท้ ี
นับ ถื อสายวัช รยาน แต่ ด้วยลัก ษณะประติ ม านของพระองค์ที มัก ทรงเครื องอย่า งพระโพธิ สัต ว์
มากกว่านุ่งห่มจีวรแบบนักบวช จึงทําให้พระวัชรสัตว์ดูเหมือนเป็ นพระโพธิ สัตว์มากกว่าพระธยานิ
พุทธ37
ระยะทีสาม สหัชยาน เป็ นสายทียึดหลักปรัชญาทีว่า สังสารวัฏและนิพพานนันมีอยู่
ในดวงจิตเดียวกันหรื อเกิดมาพร้อมกันในดวงจิตอยูแ่ ล้ว ทังสองอย่างมิใช่สิงเดียวกันและไม่ใช่สิงที
ต่างกัน จิตเป็ นสิ งสาเหตุทีชี นําว่าสิ งทังหลากแตกต่างกันออกไป แต่แท้ทีจริ งสรรพสิ งมีพุทธภาวะ
เป็ นธาตุแท้เช่นเดียวกันหมด38 สายสหัชยานเน้นการฝึ กสมาธิ เพือสร้างปั ญญาทีมีอยูแ่ ล้วให้ผุดผ่อง
เพือการบรรลุธรรมขันสู งสุ ด ไม่สนับสนุนให้ผปู้ ฏิบตั ิตอ้ งยึดติดกับข้อปฏิบตั ิหรื อพิธีกรรมต่าง ๆ
แต่เน้นการอุทิศตนเพือสังคมและความเมตตากรุ ณาต่อผูอ้ ืน นอกจากนี สหัชยานได้สร้างหลักการที
นําไปสู่ การบรรลุธรรมอยู่ 2 ประการ คือ หลักปรัชญาหรื อปั ญญา และหลักอุปายะหรื ออุบายหรื อ
วิธีการอันแยบยล
ระยะทีสี กาลจักรยาน หมายถึง วัฏฏจักรของกาละ ในทางวิชาการหมายถึงสภาวะ
แห่งปรัชญาและอุปายะ หรื อความรู้และความฉลาด อีกนัยหนึงหมายถึงสภาวะแห่ งมหาปั ญญาและ
มหากรุ ณาซึ งเป็ นคุ ณธรรมที นํา ไปสู่ การตรัสรู้ พระพุทธศาสนาลัท ธิ ตนั ตระสายกาลจัก รยานมี
แนวคิดการนําหลักดาราศาสตร์ เข้ามาเกียวข้องกับปรัชญาศาสนา โดยอยูบ่ นพืนฐานความเชือทีว่า
ทุกอย่างเป็ นระบบทีดําเนิ นไปภายใต้ภาวะการณ์ทางตรรกศาสตร์ หรื อสุ ริยจักรวาล39 เกิ ดแนวคิด
เรื องพระอาทิพุทธเป็ นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ ง ความเชือนีปรากฏขึนราวคริ สต์ศตวรรษที 10 โดย
ถือว่าพระองค์ทรงเป็ นปฐมกําเนิดของสรรพสิ งในจักรวาลทังทีเป็ นนามธรรมและรู ปธรรม ทรงเป็ น
พระพุทธเจ้าสู งสุ ดและให้กาํ เนิดพระธยานิพุทธ 5 พระองค์ อีกทังมีการวิเคราะห์ของนักวิชาการว่า
พระอาทิพุทธทรงเป็ นบุคลาธิษฐานของจิตจักรวาลด้วย40
บางครั งพระอาทิ พุ ท ธถู ก เรี ย กอี ก พระนามหนึ งว่า สวยัม ภู อัน มี ค วามหมายว่ า
เบืองต้น ต้นกําเนิ ด หรื อมีเองเป็ นเอง พระนามของพระอาทิพุทธทีสําคัญ อาทิ วัชรธร วัชรสัตว์

37

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา, 94.

38

บุณย์ นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 130.

39

เรื( องเดียวกัน, 132.

40

พระมหาสมจินต์ สมฺ มาป0ฺ โญ, อารยธรรมพุทธศาสนาในทิเบต, 89.
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สมันตภัทร ไวโรจนะ เป็ นต้น รู ปลักษณ์ ของพระอาทิพุทธทีปรากฏในพุทธศิลป์ มีทงในรู
ั ปของ
สัมโภคกายทรงเครื อง และอยูใ่ นรู ปไม่สวมอาภรณ์ใด ๆ
นอกจากนี พระพุทธศาสนาลัทธิ ตนั ตระได้เพิมเติมลักษณะทีชีให้เห็นระดับของการ
บรรลุธรรมเป็ น 4 ระดับในภายหลัง ได้แก่
1. กริ ยาตันตระ หมายถึง พวกทีเน้นหนักในเรื องพิธีศาสตร์ หรื อบูชาศาสตร์ มากกว่า
อย่างอืน ตันตระลักษณะนีถือว่าเป็ นตันตระในระดับตําทีสุ ดในหมู่ผปู้ ฏิบตั ิ
2. จารยะตันตระ หมายถึง พวกทีเน้นหนักในบทบาทหรื อให้ความสําคัญของข้อ
ปฏิบตั ิตามศีล วินยั หรื อสิ กขาบทของพระพุทธศาสนาลัทธิตนั ตระทัวไป
3. โยคะตันตระ หมายถึง พวกทีเน้นหนักในความสําคัญของการฝึ กสมาธิ หรื ออบรม
จิตใจให้กา้ วขึนสู่ กระแสธรรมทีสู งขึนไป
4. อนุ ตระโยคะตันตระ (อุตระ) หมายถึง ภาวะทีผูป้ ฏิบตั ิได้กา้ วไปถึงกระแสธรรม
อันสู งด้วยตนเอง41
อย่างไรก็ตามการปรับตัวเพือความอยูร่ อดของพระพุทธศาสนาลัทธิ สุดท้ายนี แม้ว่า
จะสามารถดึงดูดให้ศาสนิกชนเข้าสู่ พระพุทธศาสนา แต่ก็มีส่วนทีทําให้พระพุทธศาสนาผิดเพียนไป
จากหลักการดังเดิมอย่างมาก ประกอบกับหลักปฏิบตั ิทีมีแนวโน้มไปทางลัทธิ ตนั ตระ มีหลักปฏิบตั ิ
หลายประการเป็ นสิ งต้องห้ามสําหรับพระพุทธศาสนาดังเดิม แต่พระพุทธศาสนาลัทธิ ตนั ตระกลับ
นํามาใช้เพือให้เข้าถึงการบรรลุธรรม เป็ นต้นว่า ตันตระฝ่ ายซ้าย หรื อ วามาจาร ทีนิยมนับถือเทพ
ฝ่ ายหญิง เทพดุร้าย และเหล่าแม่มด มีพิธีกรรมลึกลับทีเรี ยกว่า การบําเพ็ญ ม. ทัง 5 ซึ งเป็ นพิธีกรรม
ทีเปิ ดเผยกันเฉพาะฝ่ ายซ้ายด้วยกัน การบําเพ็ญหลัก ม. ทัง 5 ได้แก่
1. มัตสยา (มัจฉา) กินปลา
2. มางศะ (มังสะ) กินเนือ
3. เมรัย (หรื อ มัทยะ) ดืมของมึนเมา
4. มุทระ การร่ ายรํายัวกิเลส
5. เมถุนะ การร่ วมเพศ42
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า หลักทัง 5 นี ไม่ใช่ หนทางไปสู่ การหลุดพ้นในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาดังเดิม ถึงกระนันตันตระฝ่ ายขวา หรื อ ทักษิณาจาร ได้ตีความว่าเหล่านี คือ ปั ญจ
ขันธ์ 5 ทางด้านทัศนะของพระพุทธศาสนาลัทธิ ตนั ตระทีมีต่อผูท้ ีปฏิบตั ิธรรมจนสามารถบรรลุนนั
41

บุณย์ นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 132.

42

สิ ริวฒั น์ คําวันสา, พุทธศาสนาในอินเดีย (กรุ งเทพมหานคร : กรุ งสยามการพิมพ์, QRQS), TUS.
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ไม่จาํ เป็ นว่าต้องเป็ นพระสงฆ์เท่านัน แต่ยงั รวมถึงโยคี (ชาย) และโยคินี (หญิง) อีกด้วย โดยผูบ้ รรลุ
ธรรมเหล่านีถูกเรี ยกว่า สิ ทธา อันหมายถึง ผูส้ าํ เร็ จ
ด้วยเหตุทีหลักปฏิบตั ิของพระพุทธศาสนาลัทธิ ตนั ตระบางประการต้องอาศัยการ
ตีความ และการชี แนะสังสอนของพระอาจารย์ผรู้ ู้ จึงก่อให้เกิดการให้ความสําคัญกับพระอาจารย์ผู้
ถ่ายทอดคําสอน หากไม่มีพระอาจารย์ชีแนะการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขันสู ง
ได้ ในทางกลับกันพระอาจารย์เองก็พิจารณาถึงศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิแต่ละคน ว่าสมควรมีแนวทาง
ปฏิบตั ิเช่นไรจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้ ปั จจัยเหล่านี ทําให้พระพุทธศาสนาลัทธิ ตนั ตระจึงได้ชือ
เรี ยกอีกว่า คุหยยาน ซึ งหมายถึง ยานลึกลับ หรื ออีกชือว่า รหัสยาน อันมีตน้ เหตุมาจากหลักธรรม
บางอย่างเป็ นรหัสทีต้องอาศัยการตีความ และการชี แนะโดยพระอาจารย์หรื อครู เพือให้ศิษย์ฝึก
ปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง และเป็ นการถ่ายทอดคําสอนเฉพาะศิษย์ผทู้ ีได้รับการเห็นชอบจากพระอาจารย์
เท่านัน
สาเหตุค วามเสื อมถอยของพระพุท ธศาสนาในอิ นเดี ย มีด้วยกันหลายประการทัง
สาเหตุภายใน เช่ น ความแตกแยกกันในหมู่พระสงฆ์ การละเลยต่อกิ จและหลักธรรมทีสงฆ์ควร
ปฏิบตั ิ และสาเหตุภายนอกอย่างการขาดการอุปถัมภ์จากสถาบันกษัตริ ย ์ ความกระตือรื อร้นฟื นฟู
ตัวเองของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และโดยเฉพาะอย่างยิง การเข้ารุ กรานอินเดียของชนชาติมุสลิม
จากทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือทีเริ มมีตงแต่
ั คริ สต์ศตวรรษที 7 เรื อยมาจนถึงคริ สต์ศตวรรษที 13
ล้วนทําให้พระพุทธศาสนาต้องเสื อมสู ญไปจากอินเดี ย แต่กระนันการเข้ามาสื บพระศาสนาของ
พระสงฆ์จากต่างแดน และการอพยพหลบหนี ของพระสงฆ์และชาวพุทธจากการรุ กรานของชาว
มุสลิมทีเข้ามาโจมตีอินเดีย มีส่วนสําคัญทีทําให้พระพุทธศาสนารอดพ้นการสู ญสิ น ทังยังเผยแผ่
ขยายไปยังดินแดนอืน ไม่ว่าพระพุทธศาสนาทีถูกนําเผยแผ่ออกไปนันจะมีความแตกต่างจากเมือ
ครังอยูภ่ ายในอินเดีย แต่ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแก่นพระพุทธศาสนาทีเคยรุ่ งเรื องอยูใ่ นอินเดีย
ได้
อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาลัทธิ ตนั ตระไม่ว่าจะถูกพัฒนาให้มีแนวทางปฏิ บตั ิ
และหลักปรัชญาแตกแขนงออกไปมากมาย และมีชือเรี ยกหลากหลาย แต่สายวัชรยานเป็ นสายทีรู้จกั
กว้างขวาง และหลายครังพระพุทธศาสนาลัทธิ ตนั ตระถูกเรี ยกว่า พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยาน ซึ ง
รวมเอาทุกหลักปรัชญา ความเชือ และแนวทางปฏิบตั ิทีสําคัญของทุกสายในลัทธิ ตนั ตระเข้าไว้หมด
และใช้สือแทนพระพุทธศาสนาทีเจริ ญอยูใ่ นอินเดียเป็ นระยะสุ ดท้าย ในวิทยานิพนธ์เล่มนี ใช้คาํ ว่า
พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยาน แทนพระพุทธศาสนาลัทธิ ตนั ตระทีถูกเผยแผ่เข้าไปในทิเบต เพือ
ไม่ให้เกิดความสับสนกับลัทธิตนั ตระอันเป็ นลัทธิบูชาเทพดังเดิมทีอยูใ่ นอินเดีย
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. การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาลั ท ธิ วั ช รยานจากอิ น เดี ย สู่ ทิ เ บต ก่ อ นหน้ า ที
พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในทิเบต ชาวทิเบตเป็ นชนชาติป่าเถือน และไม่มีภาษาเขียน นับถื อ
ลัทธิ เพิน (Bön) ซึ งนับถือผีสางเทวดา เช่ น สุ ริยเทพ จันทรเทพ เทวดาประจําต้นไม้หรื อป่ าเขา เป็ น
ต้น ในปี ค.ศ. 433 พระเจ้าลาโท โทรี เย็นเซ เป็ นกษัตริ ยท์ ิเบตองค์แรกทีนับถือพระพุทธศาสนา
ได้รับเครื องบรรณาการจากตัวแทนชาวอินเดีย โดยนําคัมภีร์พระพุทธศาสนาและพระพุทธรู ปเข้ามา
ในทิเบต ถึ งกระนันข้อมูลอี กด้านหนึ งระบุว่าพระเจ้าลาโท โทรี เย็นเซ ยังไม่ได้สนพระทัยใน
พระพุทธศาสนา แต่ขณะนันมีพระภิกษุต่างชาติซึงอาจจะเป็ นจีนหรื อเนปาล เดินทางเข้ามาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแล้ว43
ต่ อ มาในรั ช สมัย ของพระเจ้า ซงซัน กัม โป ขุน นางชื อ ทอนมิ สั ม โพธิ ได้สํา เร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาลันทาและเดินทางกลับมาทิเบต ท่านเริ มงานประดิษฐ์อกั ษรทิเบตตาม
แนวของอักษรอินเดีย เขียนไวยากรณ์ สอนชาวทิเบต แปลคัมภีร์สําคัญของพระพุทธศาสนาลัทธิ
มหายานออกเป็ นภาษาทิเบตและดําเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในรัชสมัยของพระเจ้าตรี] ซง เตเซ็ น ท่านศานตรักษิต ซึ งเป็ นภิกษุชาวอินเดี ยได้
แนะนําพระองค์นิมนต์ปัทมสัมภวะ หรื อชาวทิเบตเรี ยกว่า คุรุริมโปเช ซึ งเป็ นน้องเขยและเป็ นวัชรา
จารย์ชื อดัง อยู่ใ นพระพุ ท ธศาสนาวัช รยานในมหาวิ ท ยาลัย นาลัน ทามายัง ทิ เ บตในช่ ว งปลาย
คริ สต์ศตวรรษที 8 ปัทมสัมภวะ ได้นาํ ลัทธิ วชั รยานเข้ามาสังสอนชาวทิเบต ท่านได้ผสมผสานหลัก
ปฏิบตั ิของลัทธิวชั รยานเข้ากับพิธีของลัทธิ เพิน ก่อให้เกิดลัทธิ วชั รยานแบบเฉพาะของทิเบต ทีรวม
เอาธรรมเนียมปฏิบตั ิบางประการและเทพท้องถินของชาวทิเบตเข้าไว้ดว้ ย ต่อมาท่านตังนิกายนิงมะ
หรื อนิกายหมวกแดง และสร้างวัดซัมเย (Samye) ซึงเป็ นวัดในพระพุทธศาสนาแห่งแรกของทิเบต44
ครันถึงรัชสมัยของพระเจ้ารัลปาเชน ได้มีการจัดแปลคัมภีร์และอรรถกถาของท่าน
นาคารชุน อารยเทพ และวสุ พนั ธุ ซึ งเป็ นอาจารย์ในพระพุทธศาสนาลัทธิ มหายาน และสร้างวัดใน
ลัทธิวชั รยานขึนมากมาย แต่เมือถึงรัชสมัยของพระเจ้าลังดาร์ มา พระพุทธศาสนาถูกกวาดล้างอย่าง
หนักจนซบเซาลงไปจากทิเบต กระนันการลีภัยของราชวงศ์ทิเบตไปก่อตังราชวงศ์ใหม่ทีทิเบตภาค
ตะวัน ตก ทํา ให้พ ระพุ ท ธศาสนารื อฟื นขึ นอี ก ครั ง ด้ว ยการอุ ป ถัม ภ์ข องราชวงศ์กูเ กแห่ ง ทิ เ บต
ตะวันตกสมัยพระเจ้าเยเชโอด (Yeshe Ö) ได้ส่งชาวทิเบต 21 คนไปศึกษาพระพุทธศาสนาทีแคว้น
แคชมีร์ ซึ งกลับมาถึงทิเบตได้เพียง 2 คนเท่านัน หนึ งในนันคือนักแปลคัมภีร์คนสําคัญชื อ ริ นเชน
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2538), 15.

29
ซังโป (Rinchen Sangpo ค.ศ. 958 – 1055)45 ผลทีได้จากการสื บพระพุทธศาสนาในครังนี ไม่เพียง
ช่วยฟื นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับคืนสู่ ทิเบตเท่านัน แต่พระริ นเชนซังโปยังได้นาํ ช่างฝี มือสกุลช่าง
แคชมีร์เข้ามาสร้างพุทธศิลป์ ในทิเบตด้วย วัดทีท่านอํานวยการสร้างยังคงอยูร่ อดจนถึงปั จจุบนั เช่น
วัดทาโบ (Tabo) และวัดโทลิ ง (Tholing) ซึ งตังอยู่ท างภาคตะวันตกของทิเบต ปั จจุบนั อยู่ในเขต
ประเทศอินเดีย
ต่อมาปี ค.ศ. 1042 ท่านอติศะทีปังกรซึ งเป็ นพระภิกษุชาวอินเดียจากมหาวิทยาลัย
วิกรมศิลา ถูกนิ มนต์ให้เข้ามาปรับปรุ งลัทธิ วชั รยานของทิเบตใหม่และได้แต่งคัมภีร์ว่าด้วยลัทธิ
วัชรยานไว้หลายเล่ ม ท่ านได้ก่อตังนิ กายกดัม (Kadam) อันเป็ นนิ กายทีดัดแปลงคําสอนในลัทธิ
วัชรยานของทิเบตเดิม
ต่อมาในราวคริ สต์ศตวรรษที 13 ลัทธิ วชั รยานมีความเจริ ญรุ่ งเรื องมากเพราะได้รับ
การอุ ป ถัม ภ์จากพระเจ้า กุบ ไลข่ า นซึ งขณะนันเป็ นจักรพรรดิ ม องโกลปกครองประเทศจี น (ต้น
ราชวงศ์ ห ยวน) พระองค์ มี พ ระประสงค์ จ ะแสวงหาลัท ธิ ศ าสนาที เหมาะสม ที จะใช้ เ ชื อม
ความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติป่าเถือนต่าง ๆ ทีอยูใ่ นพระราชอาณาจักรอันกว้างขวางของพระองค์
เพือเป็ นประโยชน์ในด้านการปกครอง พระองค์ทรงเลือกลัทธิ วชั รยานโดยมีพระลามะชือว่ากุงกา
เกี ยลเซน หรื ออีกฉายาหนึ งว่า สาเกี ยบัณฑิต (Sa-skya pandita ค.ศ. 1182 – 1251) เป็ นประมุข
เพราะทรงเห็นว่าเป็ นลัทธิ ทีเหมาะสม มีหลักปฏิบตั ิคล้ายคลึงกับลัทธิ เพิน ซึ งประชาชนส่ วนใหญ่
ในประเทศจีนและมองโกเลียนับถือกันอยูแ่ ล้ว
ประมุขลามะนิกายสาเกีย ได้รับการยกย่องจากพระเจ้าแผ่นดินจีนในราชวงศ์หยวน
ทุกรัชกาล จึงนับว่าเป็ นนิ กายทีมีอาํ นาจมากในทิเบต และใช้อาํ นาจทีมีอยู่เบียดเบียนนิ กายอืน ๆ
ต่อมาใน ค.ศ. 1368 ราชวงศ์หมิงได้ปกครองประเทศจีน กษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์หมิงทรงเห็นว่าอํานาจ
ของนักบวชนิกายสาเกียเพิมมากขึน ต้องยับยังอํานาจนี ไว้บา้ ง จึงทรงแต่งตังประมุขลามะในนิกาย
อืนอีกสองนิ กายให้มีฐานะทัดเทียมกันกับประมุขนิ กายสาเกี ย แล้วหนุ นให้เกิดการแข่งขันเพือให้
แตกสามัคคีกนั เอง
ค.ศ. 1407 พระลามะชื อสองขะปะ (Tsong Kha-pa ค.ศ. 1357 - 1419) ได้แก้ไข
ปรับปรุ งนิกายกดัมทีท่านอติศะทีปังกรก่อตังไว้แล้ว เปลียนชือเป็ นนิกายเกลุก (Gelug) ให้พระสงฆ์
นุ่งห่มกาสาวพัสตร์สีเหลืองและบังคับให้ประพฤติพรหมจรรย์ ถือปาฏิโมกข์สังวรศีลอย่างเคร่ งครัด
และให้ศึกษาปริ ยตั ิธรรม นิกายนีจึงถือท่านสองขะปะเป็ นปฐมาจารย์ของนิกายตน ต่อมานิกายเกลุก
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ได้กลายเป็ นนิกายใหญ่ทีมีอาํ นาจมากกว่านิกายอืน โดยมีทะไลลามะเป็ นประมุขปกครองสู งสุ ดทุก
นิกายรวมทังศาสนาเพินสื บเนืองมาจนถึงปัจจุบนั 46
. ลักษณะพระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานแบบทิเบต เมือทิเบตรับพระพุทธศาสนาลัทธิ
วัชรยานไปนัน ได้รับเอาแนวทางปฏิบตั ิ หลักปรัชญา และความเชืออันสําคัญของลัทธิ วชั รยานเข้า
ไปด้วย ทีสําคัญอาทิ การสาธยายมนตร์ มุทรา คติเรื องจักรวาล การนับถื อพระพุทธเจ้าและพระ
โพธิ สัตว์ การฝึ กสมาธิ หลักปรัชญาและความกรุ ณา เป็ นต้น นอกจากนี ยังรับเอาคติการนับถือพระ
อาจารย์หรื อครู เข้ามา โดยนักปรัชญาคนสําคัญทังของลัทธิ มหายานและตันตระถูกเคารพนับถือใน
ฐานะพระอาจารย์คนสําคัญของทิเบต อาทิ การนับถือสิ ทธาชาวอินเดีย 84 ท่าน ซึ งหนึ งในนันมี
นาคารชุน นักปรัชญาคนสําคัญในลัทธิมหายานอยูด่ ว้ ย
พระไตรปิ ฎกฉบับ ทิ เ บตซึ งเป็ นการแปลจากภาษาสั น สกฤตสู่ ภ าษาทิ เ บต เป็ น
หลักฐานยืนยันประการหนึงถึงการรับเอาแนวทางปฏิบตั ิและหลักปรัชญาของพระพุทธศาสนาทัง
ลัทธิ เถรวาท มหายานและวัชรยานเข้ามารวมไว้เป็ นคัมภีร์สําคัญของพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยา
นแบบทิเบต พระไตรปิ ฎกฉบับทิเบตมีอยู่ 2 ฉบับ คือ กันจูร์ ซึ งเป็ นพระสู ตร และ ตันจูร์ ซึ งเป็ น
อรรถกถาหรื อศาสตร์ต่าง ๆ ทีได้แต่งเพิมเติมภายหลัง
...กาห์คยุร เป็ นประมวลพระสู ตร ประกอบด้วยหนังสื อ 100 หรื อ 108 เล่ม ในจํานวนนี
เกียวกับวินยั หรื อกฎของสงฆ์ 13 เล่ม เกียวกับปรัชญาปารมิตาเสี ย 21 เล่ม สูตรต่าง ๆ อีก 45 เล่ม อีก
21 เล่มเกี ยวกับตํารับของลัทธิ ตนั ตระ คัมภีร์หมวด ตางคยุร ซึ งมีอยู่ 225 เล่ม เป็ นอรรถกถาและ
ศาสตร์ ตางคยุรแบ่งออกเป็ นสามภาค ภาคแรกมีเพียงเล่มเดียวมีคาถาอยู่ 64 คาถาเท่านัน ภาคทีสอง
มี 86 เล่ม บรรจุอรรถกถา 2,664 เรื อง ภาคทีสามเป็ นเรื องไม่ค่อยกระจายเหมือนเรื องอืน ส่ วนแรก
เป็ นอรรถกถา 38 บทของปรัชญาปารมิตา เป็ นหนังสื อ 15 เล่ม ต่อจากนันเป็ นศาสตร์ ของนิ กายมาธ
ยมิก (เล่ม 16 – 33) ต่อจากนันก็เป็ นอรรถกถาของสู ตรหลายสู ตร (เล่ม 34 – 43) แล้วจึงถึงศาสตร์
ของนิกายโยคาจาร (เล่ม 44 – 61) คัมภีร์หมวดนีรวมเอาคัมภีร์ของมหายาน และยังมีอีกประมาณ 30
เล่มทีเกียวกับศาสตร์ของหิ นยาน ในเล่มที 94 ตอนสามศาสตร์อนั เลืองชือของพุทธศาสนาก็ถึงตอน
จบ ต่อจากนันอีก 30 เล่มเป็ นงานแปลจากภาษาสันสกฤต เกียวกับวิชาทีเกียวข้องกับพุทธศาสนา
บางวิชา เช่น ตรรกศาสตร์ ไวยากรณ์ แพทยศาสตร์ ศิ ลปะและการช่างกับเศรษฐศาสตร์ อีกหลาย
แขนง ส่วน 13 เล่มสุดท้ายเป็ นภาษาทิเบตว่าด้วยเรื องทางวิชาการบางอย่าง...47

จุดมุ่งหมายสู งสุ ดของพระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานแบบทิเบต ไม่ได้มีความแตกต่าง
กับ ลัท ธิ อืน ๆ นันคื อ การมุ่ ง สู่ ก ารตรั ส รู้ โดยหนทางเข้า ถึ ง การตรั ส รู้ ล ัท ธิ ว ชั รยานแบบทิ เ บต
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31
เน้นหนักในเรื อง ความกรุ ณาและปัญญาเป็ นสําคัญ หากขาดสิ งใดสิ งหนึงไปก็ไม่อาจเข้าถึงการตรัส
รู้ได้
...หลักสําคัญของพุทธศาสนาแบบธิ เบตนัน กล่าวได้ว่าสรุ ปลงด้วยคําเพียง 2 คํา คือปั ญญา
และกรุ ณา ปั ญญาเป็ นสิ งซึงจะต้องเกิดขึนแก่เรา เราจะต้องแสวงหามา ส่ วนกรุ ณานันเป็ นสิ งซึ งเรา
แสดงออกไปได้ เป็ นการกระทํา และเป็ นอุบาย ซึ งจะให้เราได้มาซึ งปั ญญา คุณธรรมทังสองข้อนี
เมือรวมกันถึงขันทีสมบูรณ์โดยสิ นเชิงแล้ว ย่อมก่อให้เกิดการตรัสรู ้ จะขาดอย่างใดอย่างหนึง หาได้
ไม่...48

จากความกรุ ณาอันเป็ นหลักธรรมสําคัญของชาวทิเบต การนับถือพระโพธิ สัตว์อว
โลกิเตศวร และนางปราชญาคือพระนางตารา ซึ งทังสองพระองค์ทรงเป็ นพระโพธิ สัตว์แห่ งความ
กรุ ณา จึงได้รับการนับถืออย่างมากในหมู่ชาวทิเบต ความศรัทธานีบ่อยครังชาวทิเบตจึงถือเอาบุคคล
ผูม้ ีพระคุ ณต่อชนชาติตนหรื อผูป้ กครองว่าเป็ นอวตารของพระโพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวร เช่ น การ
ถือเอาพระเจ้าซงซัน กัมโป และองค์ทะไลลามะทุกพระองค์ เป็ นอวตารของพระโพธิ สัตว์อวโลกิเต
ศวร เป็ นต้น
นอกจากนี พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตยังเน้นยําเรื องความเป็ นเอกภาพ
ของกาย วาจา และใจ ที ต้อ งชํา ระให้ บ ริ สุ ท ธิw ไปพร้ อ ม ๆ กัน ประกอบกับ ความเชื อทาง
พระพุทธศาสนาเรื องกรรมและชีวิตในภพหน้า ฝังรากลึกในความเชือและวิถีชีวิตของชาวทิเบต ทํา
ให้ชาวทิเบตนิยมท่องมนตร์ประจําองค์พระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์อยูต่ ลอดเวลา บ้างตังปณิ ธาน
เป็ นหมื นเป็ นแสนจบ เพือเป็ นการสะสมบุ ญกุศล อีก ทังยัง อยู่บนความเชื อเรื องพุทธภาวะแบบ
พระพุทธศาสนาลัทธิ ตนั ตระแบบอินเดียทีว่า หากสามารถสาธยายมนตร์ ให้เต็มทีและถูกต้องตาม
หลัก แล้วก็ สามารถรู้ ธ รรมในชัวขณะจิ ตหรื ออึดใจเดี ย วก็ ได้49 การเดิ นทางจาริ กแสวงบุ ญไปยัง
สถานทีศักดิwสิทธิw ต่าง ๆ เช่น เขาไกรลาส หรื อวัดสําคัญ ก็เป็ นวิธีการสะสมบุญอีกประการหนึง โดย
ผูจ้ าริ กนันจะตังจิตแน่วแน่และท่องมนตร์อยูต่ ลอดเวลา ร่ วมกับการก้มลงกราบอัษฎางคประดิษฐ์ไป
ด้วย การปฏิบตั ิเช่นนีแม้วา่ เป็ นการปฏิบตั ิทียากลําบาก เนืองจากผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งมีร่างกายทีแข็งแรงและ
ใช้ความอดทนสู งจนบางครังใช้เวลาร่ วมปี แต่ชาวทิเบตก็ยงั คงกระทําเพราะความเชื อเรื อง กรรม
การชํา ระกาย วาจา ใจให้บริ สุทธิw และการสะสมบุ ญกุศ ลเพือชี วิตในภพหน้า จนไปถึ งเป็ นการ
ปฏิบตั ิเพือเข้าถึงการตรัสรู้นนเอง
ั

48

สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ [ส. ศิวรักษ์], ของดีจากธิเบต (กรุ งเทพมหานคร : คณะกรรมการศาสนาเพื(อการ
พัฒนา, 2530), 23.
49
บุณย์ นิลเกษ, พุทธศาสนามหายาน, 143.
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ธรรมเนียมการนับถือพระอาจารย์ผชู้ ีแนะแนวทางปฏิบตั ิและหลักปรัชญา เป็ นสิ งทีผู้
ปฏิบตั ิธรรมลัทธิวชั รยานแบบทิเบตให้ความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าหลักธรรมคําสอน ทังนีศิษย์แต่ละ
คนย่อมมีศกั ยภาพแตกต่างกันไป พระอาจารย์จาํ เป็ นต้องประยุกต์วิธีการสอนให้สอดคล้องกับศิษย์
แต่ละคน ฉะนันหากไม่มีพระอาจารย์ศิษย์ก็ไม่อาจเข้าถึงพระธรรมอันลึกซึ งได้ แม้แต่ในบทสวดก็
เอ่ยเคารพพระอาจารย์ก่อนพระรัตนตรัย บทสวดนี มีว่า นโมคุรุเบ นโมพุทธายะ นโมธรรมายะ
นโมสังฆายะ50
และเมื อพิจารณาเรื องการกลับ ชาติ ม าเกิ ดมาผนวกกับ สายสัม พันธ์ ระหว่า งพระ
อาจารย์กบั ศิ ษย์แล้ว ลัท ธิ วชั รยานแบบทิเบตยัง เชื อว่า พระอาจารย์ผูป้ ฏิ บตั ิธรรมขันสู งสามารถ
กําเนิ ดชาติภพต่อไปของตนได้ เมือพระอาจารย์รูปนันมรณภาพ ย่อมเป็ นหน้าทีของศิษย์จะต้อง
แสวงหาชาติกาํ เนิดใหม่ของพระอาจารย์ของตนให้พบ เด็กผูเ้ ป็ นชาติกาํ เนิดใหม่นีถูกเรี ยกว่า ทรุ กุ
จะได้รับการสังสอนทางศาสนาอย่างเคร่ งครัดเพือสื บสายพระศาสนาต่อไป การแสวงหาผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งทะไลลามะและปั นเชนลามะ เป็ นตัวอย่างทีชัดเจนอย่างยิงในสายสัมพันธ์ระหว่างพระ
อาจารย์กบั ศิษย์และการกลับชาติมาเกิด
...ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ปัญเช็นลามะและองค์ดาไลลามะ โดยปกติเป็ นความสัมพันธ์
แบบครู – ศิ ษย์ ความสัมพันธ์นีเกิดจากการที องค์ดาไลลามะที 5 ทรงแต่งตังให้พระอาจารย์ของ
พระองค์ดาํ รงตําแหน่งปั ญเช็นลามะ และประกาศว่าเป็ นนิ รมาณกายของพระพุทธเจ้าอมิตาภะ ซึ ง
เปรี ยบเสมือนพระอาจารย์ของพระอวโลกิเตศวร เมือเป็ นเช่นนีองค์ปัญเช็นลามะจึงมีสถานภาพเป็ น
ครู และองค์ดาไลลามะมีสถานภาพเป็ นศิษย์ ในทางปฏิบตั ิ องค์ใดทีมีพระชนมพรรษามากกว่า องค์
นันก็จะดํารงตําแหน่งเป็ นพระอาจารย์...51

ทังหลักปั ญญาและกรุ ณา ความเคารพบูชาพระอาจารย์เสมือนพระพุทธเจ้า และการ
สะสมบุ ญ ด้ ว ยการท่ อ งมนตร์ เป็ นเพี ย งตั ว อย่ า งหนึ งที สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง อิ ท ธิ พลของ
พระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานทีทิเบตได้รับจากอินเดีย การปรับปรุ งลัทธิวชั รยานเพือให้เข้ากับความ
เชื อพืนถิ นของทิเบต และการก่ อเกิ ดนักคิดนักปรัชญาศาสนาชาวทิเบตอีกจํานวนมาก ย่อมทําให้
ลัทธิ วชั รยานแปรเปลียนไปจากเดิม และถูกพัฒนาแตกแขนงออกเป็ นนิ กายในทิเบตเองอีกจํานวน
มาก พระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานแบบทิเบตมีนิกายสําคัญ ดังนี
.# นิกายนิงมะ นิ กายนิ งมะอ้างว่าถือกําเนิ ดจากปฐมาจารย์ชาวอินเดีย คือ ปั ทม
สัมภวะ ซึ งเดินทางมาทิเบตตามคําเชิญของพระเจ้าตรี] ซง เตเซ็น เพือให้มาช่ วยปราบภูตผีมารร้ายที
เป็ นอุปสรรคต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปั ทมสัมภวะ ไม่ใช่ พระภิกษุแต่เป็ นโยคีผทู้ รงความรู้
50

สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ [ส. ศิวรักษ์], ของดีจากธิเบต, 17.
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กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, ทิเบต : ขอบฟ้ าที(สูญหายไป, 112.
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โดยเฉพาะในสายของตันตระ นอกจากจะปราบภูติผีมารร้ายสําเร็ จแล้ว ยังทําให้ภูติผีปีศาจทังหลาย
หันมารับนับถือพระพุทธศาสนาและช่ วยปกป้ องพระศาสนาอีกด้วย ชาวทิเบตโดยทัวไปจึงเรี ยก
อาจารย์ปัทมสัมภวะ ด้วยความยกย่องเทิดทูนว่า คุรุริมโปเช ซึ งแปลได้ว่า ท่านอาจารย์ผปู้ ระเสริ ฐ
คุรุริมโปเชร่ วมมือกับพระภิกษุศานตรักษิต ซึ งได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยูก่ ่อนหน้านันแล้ว
ช่วยกันสร้างวัดซัมเย เป็ นวัดในพระพุทธศาสนาวัดแรกในทิเบต และต่อมากลายเป็ นศูนย์กลางทาง
การศึกษาพระพุทธศาสนาทีสําคัญ และเป็ นแหล่งแปลคัมภีร์สําคัญในวรรณคดีพุทธศาสนาออกสู่
ภาษาทิเบต
คุ รุริมโปเชเผยแผ่คาํ สอนในลัทธิ ตนั ตระให้แก่ เหล่ าศิษย์ ซึ งมีอยู่หลายท่านที
สําเร็ จในวิชาความรู้ทีได้รับจากพระอาจารย์ ปั จจุบนั คําสอนในลัทธิ ตนั ตระของคุรุริมโปเชยังคง
ได้รับการสื บทอดอยู่
...นิกายนิงมะแบ่งคําสอนในพุทธศาสนาออกเป็ น นวยาน (ยานทัง U) สามยานแรกเป็ นทีรู ้จกั
กันทัวไปคือ สาวกยาน ปั จเจกพุทธยาน และโพธิ สัตวยาน ยานทังสามนี คือ ตามคําสอนของพระ
พุทธองค์ทีปรากฏในพระสูตร จากนันก็เป็ นตันตระสาม ได้แก่ กิริยาตันตระ เน้นในการปฏิบตั ิทาง
กายให้ถูกต้อง อุปตันตระ เป็ นการทําสมาธิโดยการเพ่งในพระพุทธเจ้าและพระโพธิสตั ต์ และโยคะ
ตันตระ เป็ นการพัฒนาพลังจิตทีสอนโดยวัชรสัตว์ จากนันก็มาถึงตันตระขันสู งอีก S ยาน คือ มหา
โยคะ เน้นการปฏิบตั ิการละวางความยึดมันถือมัน อนุโยคะ ฝึ กการทําสมาธิ เป็ นหนึ งกับวัชรกาย
เพือเข้าถึงความตระหนักรู ้ชนรากฐาน
ั
และสุ ดท้าย คือ อติโยคะ พุ่งไปที ขันสู งสุ ดของการปฏิ บตั ิ
เพือให้โยคีได้กา้ วข้ามโลกียะตามคําสอนของสมันตภัทรพุทธะ...52

นอกจากนี ยังมีหลักคําสอนทีเรี ยกว่า ซอกเช็น (Dzogchen) หรื อมหาบารมี ซึ ง
ต้องได้รับการสอนจากพระอาจารย์โดยตรง
...ซอกเช็น (มหาบารมี) เป็ นคําสอนและการปฏิบตั ิทีมีลกั ษณะเฉพาะของนิ กายนี โดยไม่เป็ น
นักบวช ฆราวาสก็สามารถปฏิ บตั ิและเข้าถึงได้โดยการสวดพระนามของคุรุริมโปเช ทุกวันที Tz
และวันที QR ของเดือน ตามปฏิทินจันทรคติ เป็ นวันถวายบูชา มีการเข้าเงียบ (retreat) เป็ นเวลา S ปี
S เดือน ตามลําพังหรื อมีเพือนร่ วมปฏิบตั ิดว้ ย…53

ตามประวัติของพระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยาน เชือว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าถูก
สื บ ทอดมา 3 สายด้ว ยกัน คื อ สายตามที พระพุ ท ธเจ้า ทรงตังพระทัย หมายถึ ง คํา สอนของ
พระธรรมกายของพระสมันตภัทรพุทธเจ้า54 ซึ งในนิ กายนิ งมะถื อเอาพระองค์เป็ นพระอาทิพุทธ
ระดับคําสอนในสายนี สู งเกิ นกว่าปุถุชนธรรมดาจะเข้าถึ ง สายทีสองคือ สายของผูท้ รงความรู้
52

ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิ งห์ ษัฏเสน, พระพุทธศาสนาแบบธิเบต, 51 – de.
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หมายถึงคําสอนจากสัมโภคกายทีมีรากฐานมาจากพระวัชรสัตว์และพระวัชรปาณี ซึ งสื บสายทาง
มนุษย์ผา่ น การับดอร์ เจ (Garab Dorje) จากดินแดนของฑากิ นี และสายทีสามคือ สายกระซิ บผ่าน
ทางมนุษย์ เป็ นสายคําสอนจากนิรมานกายทีมีรากฐานมาจากพระธยานิพุทธ 5 พระองค์ สายทีสามนี
ใช้ส อนคนทัวไปมากที สุ ด ส่ ว นสองสายแรกนันยัง คงมี อยู่เ ฉพาะพระอาจารย์ซ อกเช็ นขันสู ง
เท่านัน55
นิ กายนิ งมะมักถูกเรี ยกอีกชื อว่า นิ กายหมวกแดง ตามสี ของหมวกทีพระสงฆ์
ประจํานิกายนีสวมเมือประกอบพิธีกรรม
. นิกายกาจู นิ กายกาจูมีรากฐานความเป็ นมาอยู่ 2 แหล่ ง คือ จากอาจารย์มาร์
ปะโชคี โลโด (Marpa Chökyi Lodrö ค.ศ. 1012 – 1089) และทุงโป ญาลจอร์ (Keydrup Khyungpo
Naljor ค.ศ. 978 – 1079) อาจารย์มาร์ ปะ เป็ นนักแปลผูม้ ีชือเสี ยงคนหนึงของทิเบต ท่านเดินทางไป
แสวงหาธรรมะทีอินเดีย 3 ครังและทีเนปาล 4 ครัง โดยเป็ นศิษย์ของพระอาจารย์และโยคีหลายท่าน
พระอาจารย์คนสําคัญ คือ นาโรปะ (Naropa ค.ศ. 1016 – 1100) และไมตรี ปะ (Maitripa ค.ศ. Tzz€ –
Tz€•) โดยท่านมาร์ปะได้รับคําสอนสายตันตระทีเรี ยกว่า สายทังสี จากพระอาจารย์นาโรปะโดยตรง
ได้แก่ กายมายา การสื บทอดวิญญาณ (Consciousness) ความฝันและแสงโอภาส รวมทังความร้อน
ภายใน ซึงคําสอนนีได้รับการถ่ายทอดมาจากพระอาจารย์ติโลปะ (Tilopa ค.ศ. 988 – 1069) อีกทอด
หนึง คําสอนนีมาจากเหล่าคําสอนทีเป็ นรากฐานความรู้คือจากพระพุทธเจ้าวัชรธร56 ซึ งนิกายกาจูถือ
พระองค์เป็ นพระอาทิพุทธ ศิษย์ผสู้ ื บทอดคําสอนคนสําคัญในนิกายกาจู อาทิ มิลาเรปะ (Milarepa
ค.ศ. 1040 – 1123) ซึ งเป็ นทังโยคีและกวีคนสําคัญของทิเบต และท่านกัมโปปะ (Gampopa ค.ศ.
1084 – 1161) ผูเ้ ป็ นศิษย์ของท่านมิลาเรปะ คําสอนในนิกายกาจูเน้นการฝึ กปฏิบตั ิในสายสมาธิ และ
สายการฝึ กฝนทางปรัชญา
นอกจากนี นิ กายกาจูยงั ได้แบ่งย่อยออกเป็ นหลายสาย โดยมีสายของ ดักโปกาจู
(Dagpo Kagyu) เป็ นสายหลัก จากสายดักโปกาจูก่อให้เกิดนิกายย่อยอีก 4 นิกาย ได้แก่ เซลปะกาจู
(Tsalpa Kagyu) บารอมกาจู (Barom Kagyu) ฟั กดูกาจู (Phagdru Kagyu) และการ์ มะกาจู (Karma
Kagyu)57 ซึ งนิกายการ์ มะกาจูนี เป็ นสายทีเริ มต้นโดยการ์ มะปะองค์แรก คือ ดุสุม เค็นปะ (Düsum
Khyenpa ค.ศ. 1110 – 1193) ซึงตําแหน่งการ์มะปะนีได้รับการสื บทอดตามประเพณี การกลับชาติมา

55

เรื( องเดียวกัน, 54.
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เรื( องเดียวกัน, 56.
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เรื( องเดียวกัน, 60 – 62.
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เกิดของทิเบต ทีรู้จกั กันในชือ ทรุ กุ ปัจจุบนั ตําแหน่งการ์ มะปะได้รับการสื บทอดจนถึงองค์ที 17 คือ
ออกเยน ทริ นเลย์ ดอร์เจ (Ogyen Trinley Dorje ค.ศ. 1985 – ปัจจุบนั )
ส่ วนแหล่งกําเนิดของนิ กายกาจูอีกแหล่งหนึง คือจากการก่อตังของทุงโป ญาล
จอร์ ซึ งไม่พอใจการปฏิ บตั ิของลัทธิ เพินและซอกเช็น จึงเดิ นทางไปเนปาลและอินเดียเพือศึกษา
ธรรมะจากพระอาจารย์และโยคีหลายท่าน จนชํานาญทังหลักธรรมทีเปิ ดเผยและรหัสยนัย รวมถึง
การปฏิ บตั ิสมาธิ นอกจากนี ท่านทุงโป ญาลจอร์ ยังได้เล่ าเรี ยนจากพระนางฑากิ นี และเมือท่าน
กลับมายังทิเบตได้บวชเป็ นพระภิกษุในนิกายกดัม
ไม่ว่านิ กายกาจูจะแบ่งแยกย่อยออกไปหลายนิ กาย แต่ยงั คงมีแนวทางคําสอน
หลักในโยคะทังหกของท่านนาโปปะ และมหามุทรา ความแตกต่างระหว่างนิ กายเป็ นเพียงความ
แตกต่างในวิธีการสอนของพระอาจารย์แต่ละคน58
. นิ ก ายสาเกีย นิ ก ายสาเกี ย ได้รับ การก่ อตังโดย คอน คอนจ็อก เจลโป (Khon
Konchog Gyalpo ค.ศ. 1034 - 1102) ซึงเป็ นเชือสายตระกูลขุนนางโบราณ ท่านเป็ นศิษย์เอกของคาย
ธร ดรอกมี สาเกียเยเช (Drogmi ค.ศ. 992 – 1072) ซึ งเดินทางไปอินเดียและรับคําสอนเรื องกาลจักร
มรรควิถีและผลจากพระอาจารย์ในอินเดียหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิงการรับคําสอนจากโยคีชาว
อินเดียชือ วิรูปะ (Virupa ค.ศ. ?)59 คอน คอนจ็อก เจลโป สร้างวัดขึนในแคว้นซัง ซึ งอยูบ่ ริ เวณภาค
กลางของทิเบตโดยใช้ชือว่า วัดสาเกีย หรื อวัดดินสี เทา ชือนิกายจึงได้ชือตามวัดนี
พระอาจารย์คนสําคัญของนิ กายนี คือ สาเกียบัณฑิต ซึ งได้รับการศึกษาปรัชญา
ของพุทธศาสนาและศาสตร์แขนงต่าง ๆ อาทิ ตรรกศาสตร์ สันสกฤต โคลง ฉันท์ โหราศาสตร์ และ
ศิลปะจากอาจารย์ชาวอินเดีย เนปาล แคชมีร์ และทิเบต ท่านจึงเป็ นผูม้ ีความรู้ความชํานาญอย่าง
กว้างขวาง นอกจากนี ในปี ค.ศ. 1244 ท่านยังได้รับนิมนต์จาก โกดันข่าน ผูเ้ ป็ นหลานของพระเจ้า
เจงกิ สข่ านแห่ ง ราชวงศ์หยวน ซึ งประทับใจในชื อเสี ยงของท่ า น ให้เดิ นทางไปเผยแผ่ศาสนาที
มองโกเลี ยด้วย60 จากการอุปถัมภ์ของผูป้ กครองแห่ งราชวงศ์หยวน ทําให้นิกายสาเกี ยมีอิทธิ พ ล
เหนือนิกายอืน ๆ ในสมัยเดียวกันรวมทังมีส่วนร่ วมในการเมืองการปกครองของทิเบตด้วย

58

เรื( องเดียวกัน, 63.

59

เรื( องเดียวกัน, 64, 67.

60

เรื( องเดียวกัน, 67.

36
นิ กายสาเกี ยมีการแบ่งแยกออกเป็ นนิ กายย่อย ๆ เช่ นเดี ยวกับนิ กายอืน ๆ ดังที
กล่าวมาแล้ว โดยยังคงมีแก่นคําสอนและหลักปฏิบตั ิร่วมกันคือ ลัมเดร (Lamdré) มรรควิถีและผล
ซึงท้ายทีสุ ดจะนําผูป้ ฏิบตั ิไปสู่ เหวัชระ61
.& นิกายเกลุก นิกายเกลุก ก่อตังขึนโดยพระอาจารย์สองขะปะ ได้รับการพัฒนามา
จากนิกายกดัมของพระอาจารย์อติศะ ซึงนิกายกดัมนันเกิดจากการปรับปรุ งนิกายนิงมะแต่เดิมมาอีก
ทอดหนึง พระอาจารย์สองขะปะเป็ นผูฝ้ ักใฝ่ ในการศึกษาธรรมะตังแต่วยั เยาว์ เมือเจริ ญวัยขึนท่าน
ได้เดินทางเพือแสวงหาความรู้และศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์นิกายต่าง ๆ
...เริ มต้นจากอาจารย์เซ็นงะ โชกบี เจลโป โดยได้รับคําสอนเกียวกับจิตตรัสรู ้และมหามุทรา
เรี ยนการแพทย์จากอาจารย์ คอนช็อก จับ ทีดรี กงุ ทีเนถัง เดวาจัน ได้เรี ยนพระคัมภีร์เพือความเข้าใจ
ทีแจ่มชัด และปั ญญาบารมี มีความเชียวชาญในตรรกวิภาษ (Ornament for Clear Realization) จน
เป็ นทีเลืองลือในความสามารถ นอกจากนันยังเดินทางไปวัดสักยะเพือศึกษาพระวินยั ปรากฏการณ์
วิท ยา การรั บ รู ้ ที ถูก ต้อ ง มาธยมิ ก และคุ ย หสมาช กับลามะ เช่ น คาซิ ป ะโลเซล และเร็ น คะวะ
นอกจากนันยังได้รับถ่ ายทอดคําสอนของ นาโรปะ กาลจักร มหามุทรา มรรควิถี และผล จัก ร
สัมภวะ...62

ภายหลังคําสอนต่าง ๆ ได้ถูกถ่ายทอดสู่ ศิษย์ของท่านสองขะปะ และได้พฒั นา
ต่อมาเป็ นนิกายเกลุก หลักปฏิบตั ิของนิกายเกลุกมุ่งเน้นด้านความเคร่ งครัดในพระวินยั เป็ นอย่างยิง
โดยถือเป็ นพืนฐานสําคัญสําหรับการศึกษาและปฏิบตั ิพระพุทธศาสนา มีแนวทางการศึกษาอย่าง
เป็ นวิชาการ เน้นการสอนทังพระสู ตรและตันตระ ทีสําคัญคือเน้นการวิเคราะห์ผ่านการฝึ กฝนด้วย
วิธีตรรกวิภาษ63
ทะไลลามะ เป็ นชื อเรี ย กตํา แหน่ ง ผูน้ ํา ของนิ ก ายเกลุ ก มี อ าํ นาจปกครองทัง
ในทางโลกและทางธรรม พระนามนี ได้รับการแต่งตังขึนจากอัลตันข่านแห่ งมองโกเลี ยประมาณ
ปลายคริ สต์ศตวรรษที 16 คําว่า ทะไล ในภาษามองโกเลียหมายถึง ทะเล ซึ งตรงกับคําว่า เกียโซ ใน
ภาษาทิเบต ฉะนันคําว่า ทะไลลามะ จึงหมายถึงพระอาจารย์ผทู้ รงความรู้กว้างขวางดุจมหาสมุทร64
การสื บทอดตําแหน่งผูน้ าํ ของนิกายนีเป็ นไปตามประเพณี การกลับชาติมาเกิดหรื อทรุ กุเช่นเดียวกับ
นิกายกาจู ซึ งมีความเชือว่าพระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวรทรงอวตารเป็ นทะไลลามะ โซนัมเกี ยโซ ได้
ดํารงตําแหน่งนี เป็ นองค์แรก โดยทรงเป็ นทะไลลามะองค์ที 3 ส่ วนทะไลลามะองค์ที 1 และ 2 ซึ ง
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เป็ นพระอดีตชาติของพระองค์ได้รับการแต่งตังในภายหลัง นอกจากนี ยังมีการแต่งตังตําแหน่ งปั น
เชนลามะซึ งเป็ นผู้นํา ทางศาสนารองจากทะไลลามะ โดยมี ค วามเชื อว่า ทรงเป็ นอวตารของ
พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ตําแหน่งปันเชนลามะองค์แรกคือ โลซังชอสเกียน ซึ งเป็ นพระอาจารย์ของทะ
ไลลามะองค์ที 4 และ 5
ปัจจุบนั ตําแหน่งทะไลลามะได้รับการสื บทอดมาจนถึงอันดับที 14 ทรงพระนาม
ว่า เท็นซิ น เกียโซ พระองค์ยงั คงเป็ นผูน้ าํ สู งสุ ดในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตทุก
นิ กาย รวมทังศาสนาเพินของทิเบตด้วย อย่างไรก็ตามนับตังแต่ทิเบตสู ญเสี ยเอกราชจากการเข้า
ปกครองของจีนในปี ค.ศ. 1959 พระองค์ผทู้ รงดํารงตําแหน่งผูน้ าํ สู งสุ ดทางการปกครองจึงต้องทรง
ลีภัยทางการเมืองมาพํานักทีอินเดียจนถึงปัจจุบนั
นิกายเกลุกถือเอาพระวัชรธรเป็ นพระอาทิพุทธ มีพระไมเตรยะ (อนาคตพุทธะ)
เป็ นแรงบันดาลใจ และเทิดทูนปั ญญาของพระมัญชุศรี โพธิ สัตว์65 มักถูกเรี ยกว่า นิกายหมวกเหลือง
ซึ งเป็ นชือเรี ยกจากหมวกของพระสงฆ์ประจํานิกายนี
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานแบบทิเบตในประเทศไทย
สังคมชาวพุทธในประเทศไทยนันคุน้ ชิ นกับประเพณี และวัฒนธรรมอันมีรากฐานมา
จากพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทซึงมีผนู้ บั ถืออยูเ่ ป็ นจํานวนมาก นอกจากนีก็รู้จกั และให้การยอมรับ
กับพระพุทธศาสนาลัทธิ มหายานของอนัมนิกายและจีนนิ กายซึ งถูกนํามาเผยแผ่โดยชาวญวนและ
ชาวจีนตามลําดับ ทว่าพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานโดยเฉพาะลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตถือว่ายังเป็ น
สิ งใหม่ทีชาวพุทธในประเทศไทยยังขาดการศึกษาและทําความเข้าใจอยูเ่ ป็ นอย่างมาก
ในแง่ของการนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานนันมีหลักฐานทางโบราณคดีทีบ่งชี ว่า
ในอดีตประเทศไทยบางพืนทีโดยเฉพาะพืนทีทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเคยนับถือ
พระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานมาก่อน หากแต่การนับถือนีได้เสื อมถอยความนิยมลงไปตามกาลเวลา
หลังจากนันความนิยมนับถือลัทธิ วชั รยานในประเทศไทยแทบไม่ปรากฏอีก จนกระทังความสนใจ
ศึกษาลัทธิ ความเชื อต่างศาสนาของนักวิชาการไทยเริ มปรากฏให้เห็นในช่ วงประมาณปลายพุทธ
ศตวรรษที 25 จากผลงานแปลและเรี ยบเรี ยงจากเอกสารภาษาต่างประเทศ พระพุทธศาสนาลัทธิ
วัชรยานจึงได้ถูกเผยแผ่อีกครังหนึ งในรู ปแบบขององค์ความรู้ด้านวิชาการ การศึกษาค้นคว้าโดย
นักวิชาการไทยในระยะนี ทําให้สังคมไทยมีโอกาสรู้จกั พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบต
รวมทังประเทศทิเบตผ่านทัศนะของชาวต่างประเทศอีกด้วย ประกอบกับในปี ค.ศ. 1959 ประเทศ
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ทิเบตได้สูญเสี ยเอกราชให้แก่ จีน เป็ นเหตุให้ชาวทิเบตต้องลีภัยไปยังต่างประเทศจํานวนมาก ซึ ง
รวมทังองค์ท ะไลลามะผูเ้ ป็ นประมุขทังทางโลกและทางธรรมของทิเบต และเหล่ า พระอาจารย์
สําคัญหลายรู ปด้วย องค์ความรู้ ด้านประเพณี วฒั นธรรมและพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบ
ทิเบตจึงมีโอกาสเผยแผ่ไปทัวโลก
การรับรู้เรื องราวเกี ยวกับทิเบตของชาวไทยนันในระยะแรกผ่านหนังสื อทีแปลมาจาก
เอกสารของชาวตะวันตกทีเดินทางเข้าไปสํารวจ ซึ งมีขอ้ มูลทังทีถูกบ้างและเข้าใจผิดก็มีอยูจ่ าํ นวน
ไม่นอ้ ย โดยเฉพาะอย่างยิงความเข้าใจเกียวกับศาสนาของชาวทิเบตอาจเป็ นเรื องไม่คุน้ ชินอย่างมาก
สําหรับผูท้ ีไม่ใช่พุทธศาสนิกชน แม้แต่ในสังคมพุทธศาสนาของประเทศไทยเอง พุทธศาสนาลัทธิ
วัช รยานแบบทิ เ บตก็ ย งั ไม่ เป็ นที แพร่ หลายในวงกว้า ง หนัง สื อที เรี ย บเรี ย งองค์ค วามรู้ เกี ยวกับ
พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตระยะแรก เช่ น “ลัทธิ ของเพือน” ซึ งเรี ยบเรี ยงโดยพระยา
อนุ มานราชธนและพระสารประเสริ ฐ หรื อ เสฐี ยรโกเศศและนาคะประทีป อันเป็ นนามแฝงของ
นักวิชาการทังสองท่าน
อย่ า งไรก็ ต ามการมี ห ลัก ธรรมอัน เป็ นแก่ น แท้ท างพระพุ ท ธศาสนาร่ ว มกัน ของ
พุทธศาสนิ กชนชาวไทยและทิเบตเป็ นส่ วนหนึ งทีทําให้พุทธศาสนิ กชนไทยเริ มศึกษาลัทธิ วชั รยา
นของทิเบตอย่างจริ งจังเพิมขึน เพือเผยแผ่และสร้างความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับประเพณี วฒั นธรรม
และพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานของทิเบต ไม่เพียงแค่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเท่านัน
พระสงฆ์ในประเทศไทยก็ให้ความสําคัญต่อแนวคิดปรัชญาและการปฏิบตั ิของลัทธิ วชั รยานแบบ
ทิเบตด้วย
#. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานแบบทิเบตโดยฝ่ ายสงฆ์ การวางรากฐานทาง
ลัทธิวชั รยานแบบทิเบตในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการนันยังไม่ปรากฏเด่นชัด เว้นแต่ปรากฏเป็ น
องค์ประกอบส่ วนหนึ งลัทธิ มหายานในประเทศไทย อาทิ รู ปแบบสถาปั ตยกรรม พุทธศิลป์ หรื อ
แม้แต่พิธีกรรม ศาสนสถานลัทธิ มหายานจีนนิกายทีมีลกั ษณะของลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตปรากฏ
เช่น วัดโพธิw เย็น ที อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี และวัดโพธิw แมนคุณาราม ทีกรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น
ทังนี พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิ วตั ร (โพธิw แจ้งมหาเถระ) ซึ งเป็ นอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิw เย็น
และวัดโพธิw แมนคุ ณาราม เป็ นผูห้ นึ งที นํา หลักธรรมในลัท ธิ วชั รยานแบบทิเบตเข้ามาเผยแผ่ใ น
ประเทศไทยในช่วงพุทธทศวรรษ 2490 (คริ สต์ทศวรรษ TUŠz) พร้อมกับนําลักษณะพุทธศิลป์ แบบ
ทิเบตเข้ามาพร้อมกันด้วย
#.# ประวัติพระมหาคณาจารย์ จีนธรรมสมาธิวัต ร (โพธิ1แจ้ งมหาเถระ) พระมหา
คณาจารย์จีนธรรมสมาธิ วตั ร (โพธิw แจ้ง) เดิมชื อ ธง ในสกุลอึง เกิ ดเมือวันที 16 เดือน 6 ของจีน ปี
ขาล พ.ศ. 2444 (ค.ศ. TUzT) เป็ นชาวเมืองเก๊กเอีŒย มณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน บิดาเป็ นขุนนางชัน

39
ผูใ้ หญ่ในตระกูลอึง มารดาจางไทฮูหยินอยู่ในตระกูลเตีย ท่านเจ้าคุณอาจารย์กาํ พร้ าบิดาตังแต่วยั
เยาว์ ท่านจึงเติบโตขึนมาด้วยการอบรมเลียงดูของมารดา จางไทฮูหยินมารดาของท่านเป็ นผูเ้ ลือมใส
ในพระพุทธศาสนา ได้สมาทานรักษาอุโบสถศีลถือมังสวิรัติ สวดมนต์ภาวนาอยูเ่ ป็ นนิจ และอบรม
บุตรให้เป็ นผูป้ ระพฤติในธัมมานุธรรมปฏิบตั ิ และมีความกตัญ•ูกตเวที ฉะนันท่านเจ้าคุณอาจารย์
ในวัยเยาว์จึงมีปฏิภาณไหวพริ บดี เฉลียวฉลาด และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาตามรอยมารดา ท่าน
เข้าศึกษาตามแบบจีนสมัยเก่า และจบระดับชันมัธยมของประเทศจีนในสมัยนัน เมือเข้าสู่ วยั หนุ่ ม
ท่านได้เข้ารับราชการทหารอยูร่ ะยะหนึง
ในระหว่า งที รับ ราชการทหารนัน ท่า นเจ้า คุ ณอาจารย์ได้สติ บ งั เกิ ดความเบื อ
หน่ายในชีวิตฆราวาส จึงเลิกรับราชการทหารและตัดสิ นใจบรรพชา เมือท่านทราบถึงความรุ่ งเรื อง
ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้ว ในปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ. TUQ€) ท่า นจึงเดิ นทางเข้ามายัง
ประเทศไทย เพือศึก ษาหลักธรรมและสักการะปูช นี ย สถานต่า ง ๆ พร้ อมกันนันก็แสวงหาพระ
อาจารย์ทีมีคุณวุฒิ บารมี และความรู้สูงเพือขอบรรพชา ท่านเจ้าคุณได้พบกับพระอาจารย์หล่งง้วน
และบรรพชาในสํานักของท่านเมือวันที 16 มีนาคม พ.ศ. 2471 (ค.ศ. TUQ•) ณ สํานักสงฆ์ถาประทุ
ํ
น
(เช็งจุย้ ยี) พระพุทธบาทสระบุรี โดยมีฉายาว่า “โพธิw แจ้ง”
หลังจากบรรพชาแล้ว ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้มุมานะเพียรฝึ กปฏิบตั ิธรรมอย่าง
เคร่ ง ครัดและอดทนต่อความยากลําบาก แม้ว่า ต้องเผชิ ญกับโรคภัยไข้เจ็บ และสภาพแวดล้อมที
ห่ างไกลความเจริ ญท่านก็มิได้ย่อท้อ ท่านเจ้าคุณอาจารย์เพียรฝึ กปฏิบตั ิ ศึกษาพระธรรมวินยั และ
แตกฉานในพระไตรปิ ฎกรวมเป็ นระยะเวลา 6 พรรษา เป็ นทีเคารพเลือมใสของพุทธศาสนิ กชน
ต่อมาท่านย้ายมาจําพรรษาทีสํานักสงฆ์หมีกัง สะพานอ่อน กรุ งเทพมหานคร เนืองจากในสมัยนัน
คณะสงฆ์จีนในประเทศไทยยังไม่เป็ นทีเลือมใสของชาวไทยและจีนมากนัก ท่านจึงตังปณิ ธานทีจะ
อุทิศตนเพือปรับปรุ งคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทยให้ดียงขั
ิ น ดังนันท่านจึงเริ มรับสานุศิษย์ (กุย
อี) เข้าปฏิญาณตนเป็ นพุทธมามกะเป็ นรุ่ น ๆ รุ่ นละประมาณ 100 – 200 คน เพือวางรากฐานฐานะ
ของคณะสงฆ์ จี น นิ ก ายให้ ม ันคง อี ก ทังเพื อรวบรวมกลุ่ ม พุ ท ธศาสนิ ก ชนไทยและจี น ใน
กรุ งเทพมหานครให้แน่นแฟ้ นยิงขึน66
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คณะสงฆ์จีนนิกาย ชมรมทําบุญเลียงพระวัดโพธิwแมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบําเพ็ญกุศลเนืองใน
โอกาสครบ 100 ปี ชาตกาล พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวตั ร (โพธิw แจ้งมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
รู ปที 6 ปฐมเจ้าอาวาสและผูส้ ถาปนาสร้างวัดโพธิw แมนคุณาราม วัดโพธิwเย็น วัดโพธิทตั ตาราม (กรุ งเทพมหานคร :
ไพบูลย์อุตสาหกรรมการพิมพ์, 2544. พิมพ์ในงานครบ Tzz ปี ชาตกาล พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวตั ร
(โพธิwแจ้งมหาเถระ) ตุลาคม QRŠŠ), 95.
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ในปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. TUSŠ) ท่านเจ้าคุณอาจารย์จาริ กไปประเทศจีนครังแรกเพือ
เข้ารับการอุปสมบทเมือวันที 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 (ค.ศ. TUSŠ) ณ วัดญานสถิตย์ (อารามฮุ่ยกือยี)
บนภูเขาป๋ อฮัวซัว มณฑลกังโซว โดยมีพระอุปัชฌาย์คือคณาจารย์กวงย๊วก ซึ งวัดนี เป็ นสํานักปฏิบตั ิ
ธรรมทีมีระเบียบวินยั และเคร่ งครัดทีสุ ดของจีน ทีแห่งนีท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม
กับท่านพระคณาจารย์อยูเ่ ป็ นเวลา 2 ปี หลังจากนันจึงได้จาริ กกลับประเทศไทย พร้อมกับนําพระ
ธรรมและประสบการณ์ความรู้ทีได้รับมาจากประเทศจีนเผยแผ่สู่พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย67
ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 (ค.ศ. TUŠT) ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้จาริ กไปประเทศจีนเป็ น
ครังทีสอง โดยธุ ดงค์บาํ เพ็ญบารมีไปจนถึงชายแดนประเทศทิเบต ท่านได้ศึกษาลัทธิ วชั รยาน ณ
สํานักสังฆราชา กับพระสังฆราชา วัชระนะนาฮูท้ ูเ้ คียกทู้ ซึ งเป็ นพระมหาเถระทีมีชือเสี ยงมากรู ป
หนึ งของทิ เบต ท่ า นเจ้า คุ ณอาจารย์ไ ด้ศึ ก ษาปฏิ บ ตั ิ จนแตกฉาน และด้วยปั ญญาอันเฉี ย บแหลม
ประกอบกับมีบารมีแรงกล้าในการศึกษาอย่างยิง พระสังฆราชาวัชระนะนาฮูท้ ูเ้ คียกทูจ้ ึงประกอบ
มนตรภิเษกตังให้ท่านเจ้าคุ ณอาจารย์เป็ น พระวัชรธราจารย์ในลัทธิ วชั รยาน ครันถึงปี พ.ศ. 2490
(ค.ศ. TUŠ€) ท่านจาริ กกลับประเทศไทยพร้อมด้วยบารมีอนั แรงกล้าแตกฉานในพระไตรปิ ฎกทุก
ลัทธิ นิก ายของจีน นอกจากนี ยัง มีความชํานาญทังด้านกวี ภาพวาด ปรัชญาจีนทุกแขนง รวมถึ ง
ความรู้รอบตัวทังทางโลกและทางธรรมอีกด้วย68
ในปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. TUŠ•) ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้จาริ กไปประเทศจีนเป็ นครังที
สาม ซึ งการจาริ กครังนี ท่านได้รับเกี ยรติอย่างสู งจากพระคณาจารย์จีนพระปรมัตตาจารย์ (เมียวยิว)
ประมุขเจ้านิกายวินยั ของประเทศจีน องค์ที 18 และได้แต่งตังท่านเป็ นพระปรมัตตาจารย์ ประมุขเจ้า
นิกายวินยั องค์ที 19 ท่านจาริ กแสวงธรรมครังนีเป็ นเวลา 2 ปี เศษจึงจาริ กกลับประเทศไทยในปี พ.ศ.
2493 (ค.ศ. TURz) หลังจากนันท่านได้อุทิศตนบําเพ็ญกรณี ยกิจทางพระพุทธศาสนา จนคณะสงฆ์จีน
ในไทยเจริ ญรุ่ งเรื องและมันคงมากยิงขึน69
ด้วยปณิ ธานของท่านเจ้าคุณอาจารย์โพธิw แจ้งทีประสงค์ให้คณะสงฆ์จีนนิกายใน
ไทยเจริ ญอย่างมันคง ท่ า นไม่ เพีย งแต่ เผยแผ่พ ระธรรมคําสอนที ได้ศึ ก ษาเพีย รปฏิ บ ตั ิม าเท่ า นัน
หากแต่ยงั สร้างศาสนสถานไว้เพือรองรับความต้องการของพุทธศาสนิ กชน และพระภิกษุสามเณร
ทีสําคัญนันจากปั ญหาของผูท้ ี ประสงค์จะอุป สมบทในคณะสงฆ์จีนไม่ สามารถอุปสมบทได้ใ น
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เรื( องเดียวกัน.
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เรื( องเดียวกัน, 96.

69

เรื( องเดียวกัน.
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ประเทศไทย เพราะไม่มีสีมามณฑลอันชอบด้วยวินยั ท่านจึงได้ขอพระราชทานวิสุงคามสี มา และ
ประกอบพิธีผกู พัทธสี มาวัดต่าง ๆ รวม 4 วัดด้วยกัน คือ
T. วัดโพธิw เย็น ตังอยูท่ ี ต. ตลาดลูกแก อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี เป็ นวัดจีนวัด
แรกทีได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา เมือวันที 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 (ค.ศ. TUŠ€)
Q. วั ด โพธิw แมนคุ ณาราม ตั งอยู่ ที ถ. สาธุ ประดิ ษ ฐ์ เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร เมือวันที 24 มกราคม พ.ศ. 2506 (ค.ศ. TU•S)
S. วัดเทพพุทธาราม ตังอยู่ที อ. เมือง จ. ชลบุรี เมือวันที 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2504 (ค.ศ. TU•T)
Š. วัดโพธิ ทตั ตาราม ตังอยูท่ ี อ. ศรี ราชา จ. ชลบุรี เมือวันที 30 ธันวาคม พ.ศ.
2518 (ค.ศ. TU€R)70
ด้วยคุณูปการมากมายทีท่านเจ้าคุณอาจารย์โพธิw แจ้งมีต่อคณะสงฆ์จีนนิ กายใน
ประเทศไทย ทําให้ท่านได้รับการแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งสําคัญหลายครัง ซึ งตําแหน่ งสู งสุ ดของ
ท่านคือ เมือปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. TU€€) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ
พระราชทานเลือนสมณศักดิwเป็ นพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิ วตั ร พุทธบริ ษทั จีนพิเนต วิเทศ
ธรรมประสาท นวกิจพิลาสประยุกต์ ทํานุกจีนประชาวิสิฐ71
ตลอดระยะเวลาทีท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ดาํ รงตําแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายแล้ว
นัน ท่านได้ปฏิบตั ิศาสนกิจนานับประการอย่างไม่ย่อท้อแม้ว่าล่วงสู่ วยั ชราภาพ จนท่านเริ มอาพาธ
ด้วยโรคโลหิ ตอุดตันในสมอง และมรณภาพลงด้วยอาการสงบเมือวันที 25 กันยายน พ.ศ. 2529
(ค.ศ. TU••)
#. การก่ อตั5งวัดโพธิ1เย็นและบทบาทด้ านลัทธิวัชรยานแบบทิเบตในประเทศไทย
ก่อนทีวัดโพธิw เย็นจะได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาอย่างเป็ นทางการนัน ทีแห่ งนีเคยเป็ นทีตังของ
โรงเจชัวคราวซึ งสร้างขึนโดยชาวจีนในชุ มชนตลาดลูกแก มีชือว่าโรงเจฮกสิ วถัน และได้นิมนต์
พระภิกษุจีน ชือ ทงกัง มาจําพรรษา ซึ งพระภิกษุทงกังเคยจําพรรษากับท่านเจ้าคุณอาจารย์โพธิw แจ้ง
ณ วัดเชงจุย้ ยี ทีถําประทุนมาก่อน ทังยังถวายตัวเป็ นศิษย์ของท่าน ทําให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์โพธิw แจ้ง
ได้รับนิมนต์เพือมาแสดงธรรมทีโรงเจแห่ งนีเสมอ เมือพระทงกังมรณภาพ เหล่าผูน้ บั ถือศรัทธาใน
ย่านตลาดลูกแกจึงนิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์โพธิw แจ้งมายังโรงเจแห่งนี พร้อมทังขอให้ท่านดัดแปลง
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เรื( องเดียวกัน, 101.
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เรื( องเดียวกัน, 100.
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โรงเจเป็ นวัดในจีนนิกาย ทังนีผูศ้ รัทธาได้ร่วมถวายทีดินเพือขยายวัดให้กว้างขวางขึนกว่าเดิมด้วย72
วัดโพธิw เย็นเริ มต้นสร้างเมือวันที 15 เมษายน พ.ศ. 2491 (ค.ศ. TUŠ•) โดยเริ มสร้างกุฏิสองข้างและ
ประตูวดั และได้รับอนุมตั ิชือจากกระทรวงศึกษาธิการ ว่า วัดโพธิw เย็น หรื อ โผวเหย่งหยี ในภาษาจีน
เมือวันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 (ค.ศ. TUŠU)
ส่ วนบทบาทด้านลัทธิ วชั รยานของวัดโพธิw เย็น ปั จจุบนั ไม่ปรากฏเด่นชัดในด้าน
การสอนหลักธรรมของฝ่ ายวัชรยานสู่ ประชาชนทัวไป ถึงกระนันภายในวัดก็มีหอ้ งปฏิบตั ิสมาธิ ของ
ฝ่ ายวัช รยานอยู่ (ภาพที T) ซึ งบนผนัง ห้องติดรู ปจิ ตรกรรมแบบทิ เบตโดยผูศ้ รั ทธากล่ าวว่าเป็ น
จิตรกรรมทังกาทีท่านเจ้าคุณอาจารย์โพธิw แจ้งได้นาํ มาจากทิเบต แต่โดยปกติแล้วห้องนี ไม่เปิ ดให้
บุคคลภายนอกเข้าชม ฉะนันสิ งทีแสดงออกถึงความเกียวพันกับลัทธิ วชั รยานของทิเบตทีปรากฏอยู่
ได้แก่ เบญจเจดียท์ รงทิเบต รู ปเคารพพระปั ทมสมภวะ และภาพเขียนสี รูปพระอาจารย์ฝ่ายวัชรยาน
(ภาพที Q) อย่างไรก็ตามการเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตผ่านฝ่ ายสงฆ์นีไม่เป็ นที
แพร่ หลายนัก ทังนี อาจมี สาเหตุจากประเพณี ก ารถ่ า ยทอดหลักคํา สอนที พระอาจารย์เล็ง เห็ นถึ ง
ศักยภาพของผูท้ ีจะรับคําสอนเหล่านัน และอาจเนื องจากสังคมชาวพุทธไทยมีศรัทธาในลัทธิ เถร
วาทและลัทธิมหายานสายอืนอย่างมันคงอยูแ่ ล้ว

ภาพที T ห้องปฏิบตั ิสมาธิของพระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานในวัดโพธิw เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
72

คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วดั โพธิwเย็น, ใต้ร่มโพธิwเย็น (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 8.
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ภาพที Q ภาพเขียนสี รูปพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวตั รครองจีวรแบบทิเบต
. การเผยแผ่ พ ระพุทธศาสนาลัทธิ วัชรยานแบบทิเบตโดยนั กวิช าการ กลุ่ ม ฆราวาส
โดยเฉพาะเหล่านักวิชาการผูศ้ ึกษาค้นคว้าเกียวกับทิเบต มีส่วนสําคัญอีกประการหนึงต่อการเผยแผ่
หลักธรรมของลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตสู่ ชาวไทย ในระยะแรกนันเป็ นการแปลและเรี ยบเรี ยงจาก
เอกสารของชาวต่างชาติ อาทิ เรื อง ลัทธิของเพือน ของพระยาอนุมานราชธนและพระสารประเสริ ฐ
ภายหลังเมือการเดิ นทางเข้าสู่ ทิเบตไม่ได้ถูกปิ ดกันหรื อยากลําบากอีกต่ อไป ผูส้ นใจชาวไทยจึ ง
สามารถเดินทางเข้าไปศึกษาได้โดยตรง ประกอบกับเมือทิเบตเสี ยเอกราชเมือปี ค.ศ. 1959 ทําให้
พระภิกษุชาวทิเบตเป็ นจํานวนมากเดินทางออกนอกทิเบต เป็ นสาเหตุให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับ
ทิเบตได้รับความกระจ่างมากขึนในสายตาของโลกภายนอก อันรวมถึงประเทศไทยด้วย นักวิชาการ
ไทยคนสํา คัญที มี บทบาทต่ อการเผยแผ่ความรู้ ค วามเข้าใจเกี ยวกับ พระพุท ธศาสนาลัทธิ วชั รยา
นแบบทิเบต อาทิ สุ ลกั ษณ์ ศิวรักษ์ และภิกษุณีธมั มนันทา (เดิมคือ ฉัตรสุ มาลย์ กบิลสิ งห์ ษัฏเสน)
ซึ งผลงานเกียวกับทิเบตของทังสองท่านนี ได้รับการตีพิมพ์เป็ นจํานวนมาก ทังทีเป็ นงานแปลและ
การศึกษาค้นคว้าโดยตรง โดยเฉพาะเกียวกับพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยาน และวัฒนธรรมประเพณี
ของทิ เบต ทํา ให้ช าวไทยได้มี โอกาสรั บ รู้ ข ้อมูลที ถู ก ต้องและเข้า ใจในวัฒนธรรมประเพณี ท าง
พระพุทธศาสนาทีแตกต่างกันได้
นอกจากนัก วิช าการรายบุ คคลแล้ว ในประเทศไทยยัง มีหน่ วยงานทีก่ อตังเพือทํา
กิจกรรมอันส่ งเสริ มและสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกียวกับวัฒนธรรมของทิเบตอีกด้วย

44
.# ประวัติก ารก่ อ ตั5งและบทบาทของมู ลนิธิเสฐี ยรโกเศศ – นาคะประทีป มูลนิ ธิ
เสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป ก่อตังเมือวันที 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 (ค.ศ. TU•U) โดยเหล่าศิษยานุ
ศิษย์ของพระยาอนุมานราชธนร่ วมกันเป็ นคณะกรรมการก่อตัง วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพือส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นผูส้ ร้างสรรค์และกิ จกรรมต่าง ๆ ทีส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าทางศิลปวัฒนธรรม
การศึกษา การพัฒนาด้านศาสนา รวมถึงความร่ วมมือทางศาสนาอันเป็ นสาธารณกุศล และให้การ
สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ การอนุรักษ์ทรัพยากร สิ งแวดล้อม และการส่ งเสริ มด้านสันติภาพ
และสิ ทธิมนุษยชน73
กิ จ กรรมของมู ล นิ ธิ เ สฐี ย รโกเศศ – นาคะประที ป นอกจากเกี ยวข้อ งกั บ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว ส่ วนหนึงยังจัดกิจกรรมอันส่ งเสริ มและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของทิเบต
ให้เป็ นทีรู้ จกั ในสัง คมไทยมากขึ น เช่ น การจัดโครงการช่ วยเหลื อคนชราทิเบตพลัดถิ น การจัด
บรรยายการแพทย์แผนทิเบต หรื อการจัดเทศกาลศาสนา ศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมทิเบต เป็ นต้น
การให้ความสําคัญเกียวกับทิเบตของมูลนิธินี ก่อให้เกิดหน่วยงานหนึงภายใต้สังกัดของมูลนิ ธิ คือ
ศูนย์ไทย – ธิเบต74
ศูนย์ไ ทย – ธิ เบตเกิ ด ขึ นจากการริ เริ มและรวมกลุ่ ม กัน ของชาวไทย ผูส้ นใจ
เรื องราวเกี ยวกับ ทิ เ บตและพระพุท ธศาสนาลัท ธิ ว ชั รยาน แต่ เดิ ม นันเกิ ดจากการรวมกลุ่ ม เพื อ
เรี ยกร้องให้รัฐบาลไทยดําเนินนโยบายด้านต่างประเทศอย่างเป็ นอิสระ ในกรณี ทีปฏิเสธการเสด็จ
เยือนประเทศไทยขององค์ทะไลลามะที 14 เมือปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. TU•€) แม้ว่าการรณรงค์จะไม่
สามารถเปลียนมติของทางรัฐบาลไทยได้ แต่ก็ทาํ ให้ทราบนับแต่นนว่
ั ามีชาวไทยเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย
ทีให้ความสนใจในเรื องราวของทิเบต ทังประวัติศาสตร์ อารยธรรม รวมถึ งองค์ความรู้ และการ
ปฏิบตั ิดา้ นพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบต ศูนย์ไทย – ธิ เบตก่อตังและวางนโยบายของ
ศูนย์เมือวันที 19 มกราคม พ.ศ. 2531 (ค.ศ. TU••) โดยทางนิตินยั อยูภ่ ายใต้สังกัดของมูลนิธิเสฐียร
โกเศศ – นาคะประทีป มีวตั ถุประสงค์การก่อตังเพือศึกษาและเผยแพร่ ความรู้เกี ยวกับวัฒนธรรม
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มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป, วัตถุประสงค์และกรรมการมูลนิธิฯ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื(อ 14
กรกฎาคม eddk. เข้าถึงได้จาก http://www.snf.or.th/index.php/2009-06-12-07-21-01/11-2009-06-12-07-2727/52-2009-12-09-10-40-50
74
ผูศ้ ึกษาใช้ตวั สะกด “ธิเบต” ตามชื(อของหน่วยงานนีs
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ของทิเบต ส่ งเสริ มความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชาวไทยและทิเบต ทังยังส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่างพระพุทธศาสนาลัทธิต่าง ๆ อีกประการหนึง75
. ประวัติการก่ อตั5งและบทบาทของมูลนิธิพันดารา มูลนิ ธิพนั ดาราเป็ นอีกมูลนิ ธิ
หนึ งทีมีแนวคิดริ เริ มจากความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมทิเบตของนักวิชาการ รศ. ดร. กฤษ
ดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ผูก้ ่อตังมูลนิ ธิ ได้เล่าประวัติส่วนตัวอย่างสังเขปเกียวกับความประทับใจใน
วัฒนธรรมทิ เบตเป็ นครั งแรก จากการได้พ บพระอาจารย์ชาวทิเบตระหว่างการเดิ นทางไปร่ วม
สัม มนาเกี ยวกับ ศาสนาโลกในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. TU•Š)76 และหลังจากนันท่า นได้ส นใจศึก ษา
ค้นคว้า เกี ยวกับ อารยธรรมทิ เบตมาโดยตลอด ทังจากหนัง สื อของชาวตะวันตกและชาวทิ เบต
นอกจากนี ท่านยังมีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้านทิเบตศึกษาและทําวิจยั ภาคสนามในชุมชนชาวทิเบตลี
ภัยทีกรุ งกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ในระหว่างที กําลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกทีมหาวิทยาลัย
อินเดียน่ า ประเทศสหรัฐอเมริ กา ไม่เพียงองค์ความรู้ดา้ นอารยธรรมทิเบตแบบทางโลกที รศ.ดร.
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ได้ศึกษาเท่านัน หากท่านยังสนใจและปฏิบตั ิธรรมในพระพุทธศาสนา
ลัทธิวชั รยานแบบทิเบตด้วย ดังนันท่านจึงมีโอกาสได้พบและรับพระธรรมคําสอนจากพระอาจารย์
ชาวทิเบตมากมาย จากความปรารถนาในการเผยแพร่ องค์ความรู้ดา้ นทิเบตศึกษาให้เป็ นทีรู้จกั ใน
สังคมไทยมากยิงขึน และความศรัทธาในสายการปฏิบตั ิของพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบ
ทิเบต โดยเฉพาะอย่างยิงความศรัทธาต่อพระนางตารา ทําให้ รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ก่อตังมูลนิธิพนั ดาราขึนอย่างเป็ นทางการเมือวันที 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 (ค.ศ. QzzR) ด้วยการ
สนับสนุนจากครอบครัว พระอาจารย์ชาวทิเบต รวมถึงกัลยาณมิตรทังชาวไทยและทิเบต ทังนี ชื อ
ของมูลนิธิได้แรงบันดาลใจจากบทสรรเสริ ญพระนางตารา 21 พระองค์77
มูลนิ ธิพนั ดารา เป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร ไม่เกียวข้องกับการเมืองและ
ไม่แบ่งแยกนิกาย โดยเน้นการสร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างประเพณี ของพระพุทธศาสนานิกาย
ต่า ง ๆ เพือการศึ ก ษา รวมทังเรื องจิ ต วิญญาณกับ วิท ยาศาสตร์ นอกจากนี ยัง เป็ นศูนย์ก ลางการ
ศึกษาวิจยั และแบ่งปันความรู้เกียวกับภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ทิเบต และการ
ปฏิบตั ิธรรมตามครรลองของพระพุทธศาสนา ส่ งเสริ มการติดต่อสื อสารระหว่างประเพณี ของพุทธ
75

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป, ศูนย์ไทย – ธิเบต [ออนไลน์], เข้าถึงเมื(อ 14 กรกฎาคม eddk.
เข้าถึงได้จาก http://www.snf.or.th/index.php/ettu-tv-we-tx-ew-tw/ww-ettu-tv-we-tx-ex-ex/vt-ettu-we-wv-wkyd-wx
76
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, ทิเบต : ขอบฟ้ าที(สูญหายไป, คํานําผูเ้ ขียน.
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กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, Touching Earth With Humbleness : Diaries [ออนไลน์], เข้าถึงเมื(อ 7
มิถุนายน eddy. เข้าถึงได้จาก http://krisadawan.wordpress.com/tara/
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ศาสนานิกายต่าง ๆ มีวตั ถุประสงค์ของการก่อตังมูลนิ ธิเพือส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา รวมทังแลกเปลียนความคิดเห็ นระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์ ทังยังอนุ รักษ์
ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของทิเบต มูลนิธิจดั กิจกรรม บรรยาย เผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจอย่าง
สมําเสมอ มีส่วนช่วยให้การรับรู้ของคนไทยเกียวกับทิเบตเป็ นไปในทางทีถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเพือให้คนไทยเข้าใจพุทธศาสนาแบบทิเบตยิงขึน
นอกจากนี รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ยังได้ก่อตังศูนย์ขทิรวัน หรื อชือ
อย่างเป็ นทางการว่า “ภัทรกัลป์ ตาราขทิรวัน” (ป่ าขทิระแห่ งพระนางตาราในกัลป์ อันประเสริ ฐ) ที
อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ (ภาพที S) โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือเป็ นแหล่ งปฏิ บตั ิธรรมและจําศีล
ภาวนาอีกแห่ งหนึง รวมทังกําลังดําเนินการก่อสร้างสถูปในรู ปแบบพุทธศิลป์ ทิเบตทีมีชือว่า “พระ
ศานติตารามหาสถูป” ทีศูนย์ขทิรวัน เพือเป็ นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความรักอันไม่มีประมาณ

ภาพที S ศูนย์ขทิรวัน หรื อ ภัทรกัลป์ ตาราขทิรวัน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
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ลักษณะศิลปกรรมของทิเบต
เมือพิจารณาจากทีตังทางภูมิศาสตร์ แล้ว ทิเบตนับว่าเป็ นพืนทีซึ งกันระหว่างสองอารย
ธรรมใหญ่ของเอเชีย คืออินเดียและจีน การรับและส่ งอิทธิพลทางการค้า ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ซึงกันและกันของทังสองประเทศนีผ่านเส้นทางค้าไหม ได้ส่งอิทธิ พลต่อทิเบตในหลาย ๆ ด้านด้วย
แม้ดูเหมือนว่าทิเบตจะเป็ นฝ่ ายรับปั จจัยทางอารยธรรมจากอินเดียและจีนข้างเดียว แต่อนั ทีจริ งแล้ว
มีบางช่ วงระยะเวลาทีทิเบตมีอาํ นาจเข้มแข็งทางการเมือง การสงคราม เศรษฐกิ จ และศาสนาจน
กลายเป็ นผูใ้ ห้อิทธิพลแก่ประเทศทังสองและดินแดนน้อยใหญ่ในบริ เวณใกล้เคียงได้
ทางด้านศิลปกรรมเป็ นส่ วนหนึ งของผลทีได้จากการติดต่อกับดินแดนใกล้เคียงต่าง ๆ
ของทิเบตผ่านทางการทําสงคราม เศรษฐกิจ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กรรมวิธีการสร้างและ
รู ปแบบต่าง ๆ ของพุทธศิลป์ ทิเบตจึงเป็ นเสมือนเครื องสะท้อนเรื องราวความสัมพันธ์ระหว่างทิเบต
กับดินแดนต่าง ๆ ทีเกี ยวข้องในช่ วงเวลานันได้เป็ นอย่างดี ดิ นแดนทีให้อิทธิ พลทางพุทธศิลป์ ต่อ
ทิเบต อาทิ อินเดียโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เนปาล แคชมีร์ เอเชี ยกลาง และพืนที
ของจีนทีติดกับทิเบต เป็ นต้น78
การยอมรับนับถื อพระพุทธศาสนาของชาวทิเบตทีอยู่ในพระอุปถัมภ์ของธรรมราชา
แห่ งทิเบต ทําให้เกิ ดการเดินทางเข้าไปยังอินเดียทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเพือจาริ กแสวงบุญ
และศึกษาพระธรรม เมือเดินทางกลับมายังดินแดนบ้านเกิ ดก็ได้นาํ พุทธศิลป์ ของอินเดีย หรื อเป็ น
ฝี มือช่างชาวอินเดียและเนปาลติดตัวมาด้วย บ้างก็มีช่างของอินเดียและเนปาลเดินทางเข้ามายังทิเบต
เพือสร้างผลงานพุทธศิลป์ ทีกําลังเป็ นทีต้องการของพุทธศาสนิ กชนชาวทิเบต นอกจากนี ช่ างชาว
ทิ เบตยัง ได้ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ส กุล ช่ า งศิ ล ปกรรมจากอิ นเดี ย และเนปาลจนสามารถสร้ า งผลงานตาม
รสนิยมของชาวทิเบตเองด้วย ทางด้านหนึงศิลปกรรมจากจีนได้ส่งอิทธิ พลต่อรู ปแบบพุทธศิลป์ ของ
ทิเบตเช่นกัน โดยเฉพาะภาคตะวันออกอย่างแคว้นคามและอัมโดซึงมีพรมแดนติดกับจีน
แม้ว่าทิเบตจะได้รับอิทธิ พลทางศิลปกรรมจากประเทศเพือนบ้าน แต่ด้วยทรัพยากร
ภายในทิเบตทีส่ วนใหญ่เป็ นหิ น ดิน แร่ เสี ยมากกว่าไม้ รวมทังสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที
แตกต่างจากประเทศเพือนบ้าน ล้วนเป็ นปั จจัยทําให้ศิลปกรรมของทิเบตมีรูปแบบเฉพาะตัวและยัง
ส่ ง ผลถึ ง พัฒ นาการด้า นศิ ล ปกรรมอี ก ด้ว ย ในบรรดาพุ ท ธศิ ล ป์ ทิ เ บตทังสถาปั ต ยกรรม
ประติมากรรม และจิตรกรรม สถาปั ตยกรรมถือได้วา่ มีความเปลียนแปลงด้านรู ปแบบค่อนข้างน้อย
อย่างเห็นได้ชดั เมือเทียบกับช่ วงเวลาในพัฒนาการของประติมากรรม และจิตรกรรม ทังนี เพราะ
ข้อจํากัดด้านภูมิศาสตร์ นนเอง
ั
ต่างจากพัฒนาการด้านรู ปแบบของประติมากรรมและจิตรกรรม

78

Robert E. Fisher, Art of Tibet (Slovenia : Thames and Hudson, 1997), 125.
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ทิเบต ทีสามารถเทียบเคียงลักษณะกับรู ปแบบศิลปกรรมของประเทศเพือนบ้านทีอยูร่ ่ วมสมัยกันได้
อย่างชัดเจน แม้ว่ารู ปแบบโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมถูกพัฒนาอย่างจํากัด แต่รายละเอียดของการ
ตกแต่งนันสามารถบ่งชีถึงอิทธิพลด้านศิลปกรรมจากอินเดีย เนปาล และจีนได้
. สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมของทิเบตมีลกั ษณะเช่นเดียวกับสถาปั ตยกรรมในพืนที
อืน ๆ ซึ งสร้างโดยคํานึ งถึงประโยชน์ใช้สอยเป็ นสําคัญ ทังยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และวิถีชีวิตของผูอ้ ยู่อาศัย ในสังคมทิเบตนันประกอบไปด้วยชุ มชนทีตังรกรากเป็ นหลักแหล่งซึ ง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรื อค้าขาย และกลุ่มประชากรทีเป็ นชนเร่ ร่อนเลียงสัตว์ซึงต้องย้ายถิน
ฐานบ่ อยครัง ทํา ให้ส ถาปั ตยกรรมทิ เบตที นอกจากจะมีส ถาปั ตยกรรมที ตังอย่า งถาวรแล้ว ยัง มี
กระโจมซึ งเป็ นที อยู่อาศัยชัวคราวของชนเผ่า เร่ ร่อนด้วย สถาปั ตยกรรมที ตังถาวรนัน ได้แก่
บ้านเรื อนทัวไป ศาสนสถาน พระราชวัง หรื อป้ อมปราการ เป็ นต้น ทังนี ขนาดของสถาปั ตยกรรม
รู ปแบบการสร้ าง วัสดุ ทีใช้ หรื อแม้แต่ตาํ แหน่ งทีตัง ล้วนเกี ยวข้องกับสถานภาพทางสังคมของ
เจ้าของสถาปัตยกรรมนันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิงสถาปัตยกรรมของชนชันปกครองและศาสนสถาน
มัก ตังอยู่บ นที สู ง กว่า ประชาชนทัวไป ด้ว ยความเชื อเรื องตํา แหน่ ง ที ตังบนเขาหรื อ ที สู ง เป็ นที
ศักดิ= สิ ทธิ= และเป็ นสัญลักษณ์ อนั แสดงถึ งอํานาจของผูป้ กครอง ดังเห็ นได้จากตําแหน่ งทีตังของ
พระราชวังโปตาลาในกรุ งลาซา (ภาพที ?) ซึงตังอยูบ่ นยอดเขามาร์โปรี (Marpori)79
อย่างไรก็ตามวัตถุดิบหลักทีใช้ในสถาปัตยกรรมของทิเบตไม่แตกต่างกันมาก ซึ งโดย
พืนฐานแล้วมักสร้างด้วยหิน อิฐทีทําจากโคลนตากแห้ง โคลน หรื อดินทีกระทุง้ จนแน่น นอกจากนี
องค์ป ระกอบงานไม้ก็ถู กใช้เช่ นกันโดยมักปรากฏอยู่ใ นส่ วนของ เสา ขือ คาน เพดาน เท้าแขน
ประตู หน้าต่าง และระเบียง เป็ นต้น
สํ า หรั บ สถาปั ต ยกรรมที เกี ยวข้อ งกับ พระพุ ท ธศาสนาในทิ เ บตนัน นับ ว่ า เป็ น
สถาปั ตยกรรมทีสําคัญทีสุ ดไม่วา่ จะเป็ นทังในอดีตหรื อปั จจุบนั เนื องจากชาวทิเบตให้ความเคารพ
ศรัทธาต่อพระศาสนาอย่างสู ง ประกอบกับความเชือในกุศลผลบุญ ชาวทิเบตจึงถวายสิ งทีดีทีสุ ดแด่
ศาสนา ดัง นันด้วยแรงศรั ท ธานี จึ ง ทําให้ศ าสนสถานเป็ นแหล่ ง รวบรวมความเจริ ญรุ่ ง เรื องด้า น
สถาปัตยกรรม รวมทังศิลปกรรมแขนงอืนได้เป็ นอย่างดี
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Knud Larsen and Amund Sinding – Larsen, The Lhasa Atlas : Traditional Tibetan Architecture
and Townscape (London : Serindia, 2001), 43.
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ภาพที ? พระราชวังโปตาลา กรุ งลาซา

ภาพที I วัดซัมเย เมืองเซทัง
ทีมา : Michael Willis, Tibet : Life, Myth and Art (London : Duncan Baird, 1999), 33.
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ภาพที c วัดโจคัง กรุ งลาซา
การรับพระพุทธศาสนาซึ งเป็ นความเชื อใหม่จากต่างประเทศเข้าสู่ ทิเบต ส่ งผลให้
ได้รับอิทธิพลการสร้างศิลปกรรมเนืองในพระพุทธศาสนาพร้อม ๆ กันด้วย โดยเฉพาะการติดต่อกับ
อินเดีย เนปาล และจีน ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที d สถาปั ตยกรรมในพระพุทธศาสนาทีปรากฏขึนใน
สมัยแรกเริ มจึงแสดงออกถึงอิทธิ พลทีได้รับจากต่างประเทศเหล่านี อยูม่ าก เช่น วัดซัมเย (ภาพที I)
วัดโจคัง (Jokhang) (ภาพที c) และวัดราโมเช่ (Ramoche)80 ถึงกระนันด้วยทรัพยากรทีมีอยู่อย่าง
จํากัดซึงโดยมากเป็ น หิน อิฐ โคลน และดิน จึงทําให้รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมของทิเบตมีรูปแบบ
ทีเฉพาะตัวและมีการเปลียนแปลงน้อยมาก เพือความเหมาะสมต่อสภาพภูมิประเทศทีแห้งแล้งและ
หนาวเย็น มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
เจดียเ์ ป็ นสถาปัตยกรรมทางศาสนาทีนิยมสร้างในทิเบตเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอืน ๆ
ทีนับถือพระพุทธศาสนา สถูปหรื อเจดียแ์ บบทิเบตมีชือเรี ยกเฉพาะว่า เชอเต็น (Chorten) ถูกสร้างใน
รู ปแบบทีเป็ นสถาปั ตยกรรมอันระลึกถึงพระพุทธเจ้า หรื อพระสงฆ์องค์สําคัญซึ งภายในอาจบรรจุ
อัฐิ หรื อสิ งทีเคยถูกใช้โดยพระสงฆ์องค์สําคัญรู ปนัน ๆ หรื ออาจสร้ างเพือเป็ นอนุ สรณ์ ระลึ กถึ ง
เหตุการณ์สาํ คัญ เชอเต็นมีทงขนาดใหญ่
ั
ก่อสร้างด้วยหิ น หรื ออิฐตากแห้ง และขนาดเล็กซึ งถูกหล่อ
80

Ibid., /0.
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ขึนจากสัมฤทธิ= ใช้บรรจุอฐั ิหรื อสร้างขึนเพือเป็ นบุญกุศลแก่ผวู้ า่ จ้างและผูส้ ร้างงาน เชอเต็นได้รับ
อิทธิ พลทางรู ปแบบมาจากสถูปอินเดียทางภาคเหนื อ โดยเฉพาะอย่างยิงบริ เวณแคว้นแคชมีร์และ
อาณาจักรของราชวงศ์ปาละ81
รู ปแบบโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมทิเบตมีลกั ษณะค่อนข้างคงทีด้วยข้อจํากัดด้าน
ภูมิศาสตร์ ดงั ทีอธิ บายไปแล้วข้างต้น ทําให้การระบุช่วงเวลาการก่อสร้างทีแน่ นอนด้วยวิธีสังเกต
ลักษณะโครงสร้างอาคารเป็ นไปอย่างยากลําบาก เว้นเสี ยแต่ประวัติการก่อสร้างจะถูกบันทึกไว้ใน
ตําราหรื อคัมภีร์ แตกต่างจากประติมากรรมและจิตรกรรมทีสามารถคาดคะเนช่วงเวลาของการสร้าง
ผลงานได้จากการสังเกตรู ปแบบศิลปกรรม อันสะท้อนถึงอิทธิ พลศิลปกรรมจากประเทศเพือนบ้าน
ทีเข้ามาเกียวพันในประวัติศาสตร์ทิเบต
. ประติมากรรม ประติมากรรมของทิเบตทีถูกค้นพบตังแต่สมัยอดีตจนถึงสมัยปั จจุบนั
ที ยัง คงทํา สื บ เนื องอยู่นัน ด้า นเทคนิ ค ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นประติ ม ากรรมโลหะประเภททองเหลื อ ง
ทองแดงหรื อโลหะผสมชนิดอืนตามแต่อตั ราส่ วนไม่วา่ จะเป็ นดีบุก สังกะสี หรื อนิกเกิล82 และนิยม
ตกแต่งเพิมเติมด้วยโลหะมีค่าอย่างทองคําและเงิน กับอัญมณี และหิ นมีค่าต่าง ๆ ซึ งประติมากรรม
โลหะเหล่านี มีพบทังขนาดเล็กทีสามารถนําติดตัวไปได้จนถึงขนาดใหญ่ทีประดิษฐานไว้ในพุทธ
ศาสนสถาน อย่างไรก็ตามประติมากรรมในเทคนิคปูนปั น (Stucco) หรื อการปั นดินดิบ (Clay) เป็ น
อี ก เทคนิ ค หนึ งที สํา คัญ โดยเฉพาะในบริ เวณภาคตะวันตกของทิ เ บต เช่ น ประติ ม ากรรมพระ
โพธิสัตว์ประจําวัชรธาตุมณฑลภายในโบสถ์ของวัดทาโบ (ภาพที 7) ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ เพือแสดง
ถึงความชํานาญด้านประติมากรรมปูนปั นขนาดใหญ่ และการผสมผสานเทคนิคประติมากรรมและ
เทคนิ คจิตรกรรมเข้าด้วยกัน นอกจากดินดิบจะปรากฏเป็ นประติมากรรมชิ นใหญ่แล้ว ยังมีการทํา
ขึนโดยใช้แม่พิมพ์สร้างขึนเป็ นแผ่น ซึ งเรี ยกว่า จาจ้า (Tsa – tsas) (ภาพที 8) เป็ นแผ่นรู ป
พระพุทธเจ้าและเทพต่าง ๆ ใช้สําหรับการสักการะบูชาหรื อไม่ก็แก้บนของผูศ้ รัทธา มีหลายชิ นถูก
ตกแต่งด้วยสี สันต่าง ๆ หรื อหุ ม้ ด้วยทองเช่นเดียวกับประติมากรรม83
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Robert E. Fisher, Art of Tibet, 86.
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ภาพที 7 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ประจําวัชรธาตุมณฑลภายในโบสถ์ของวัดทาโบ
ทีมา : Deborah E. Klimburg-Salter, Tabo : a Lamp for the Kingdom (Milan : Skira Editore, 1997),
93.

ภาพที 8 ประติมากรรมแผ่นดินดิบ หรื อ จาจ้า รู ปพระชัมภละ
ทีมา : Valrae Reynolds, From the Sacred Realm Treasures of Tibetan Art from the Newark
Museum (Munich : Prestel, 1999), 77.
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ภาพที 9 ประติมากรรมเนย หรื อตอมา เครื องสักการะในพิธีมอนลัมเชนโมของทิเบต
ทีมา : Gyurme Dorje; Tashi Tsering; Heather Stoddard and Andre Alexander, Jokhang : Tibet’s
Most Sacred Buddhist Temple (Bangkok : Bangkok Printing, 2010), 182.

ภาพที 10 ศาสนวัตถุสาํ หรับประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์ ทําจากกะโหลกมนุษย์และเงินดุนลาย
ทีมา : Valrae Reynolds, From the Sacred Realm Treasures of Tibetan Art from the Newark
Museum (Munich : Prestel, 1999), 168.
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นอกจากเทคนิคต่าง ๆ ทีได้นาํ เสนอไปแล้วนัน ทิเบตยังนิยมนําเนยอันเป็ นวัตถุดิบที
หาได้ง่ายในภูมิภาคนี มาสร้างเป็ นงานประติมากรรมเพือเป็ นเครื องสักการะในพิธีกรรมทางศาสนา
ซึ งเรี ยกว่า ตอมา (Torma) (ภาพที 9) ตอมามีทงขนาดเล็
ั
กทีถูกปั นอย่างเรี ยบง่าย และขนาดใหญ่สูง
หลายเมตรทีสร้ างอย่างประณี ตบรรจง ดังเช่ น ตอมาในพิธีสวดมนต์ใหญ่ของทิเบตทีมีชือว่า พิธี
มอนลัม เชนโม (Monlam Chenmo) นอกจากนี ศาสนวัตถุสําหรับประกอบพิธีกรรมหลายชิ นยังถูก
ทําขึนจากเถ้าและกระดูกของสัตว์หรื อแม้แต่ของมนุษย์ (ภาพที 10)
การพัฒนาด้านรู ปแบบของประติมากรรมของทิเบต มีความเคลือนไหวตามอิทธิ พล
ของประเทศเพือนบ้านอย่างอินเดีย เนปาล และจีนทีเข้ามาในทิเบตอย่างต่อเนือง ในสมัยราชวงศ์ยา
ลุงประมาณช่ วงคริ สต์ศตวรรษที 7 – 9 อิทธิ พลของประติมากรรมอินเดียสมัยราชวงศ์คุปตะมี
อิทธิพลอย่างสู งในทิเบตทังภาคกลางและภาคตะวันตกซึ งอยูต่ ิดกับอินเดียภาคเหนือ ครันเข้าสู่ สมัย
แห่ งการฟื นฟูพระพุทธศาสนาในทิเบตช่วงประมาณคริ สต์ศตวรรษที 10 เป็ นต้นมา พุทธศิลป์ ของ
ทิเบตได้รับการฟื นฟูและพัฒนาไปอย่างต่อเนื องจนสามารถส่ งอิทธิ พลไปยังพืนทีเอเชี ยกลางได้
ประติมากรรมของทิเบตช่วงคริ สต์ศตวรรษที 10 – 13 ระยะนีมีรูปแบบทีโดดเด่น 2 รู ปแบบ คือ
รู ปแบบภาคตะวันตกมีลกั ษณะของสกุลช่างแคชมีร์ และรู ปแบบภาคกลางทีรับอิทธิ พลศิลปะอินเดีย
สมัยราชวงศ์ปาละและสมัยราชวงศ์เสนะ (Sena Dynasty ค.ศ. 1095 – 1206)
รู ป แบบสกุ ล ช่ า งแคชมี ร์ เ ป็ นที แพร่ ห ลายอย่ า งกว้า งขวางและยาวนานในภาค
ตะวันตกของทิเบต สื บเนืองจากการเดินทางไปสื บพระพุทธศาสนาในแคว้นแคชมีร์ของพระสงฆ์
ชาวทิเบต ชือ ริ นเชน ซังโป เมือท่านเดินทางกลับมายังทิเบตได้นาํ พระคัมภีร์และช่างฝี มือชาวแคช
มีร์เข้ามาด้วย84 ซึงเป็ นประโยชน์ในการสร้างวัดทางพระพุทธศาสนาและพุทธศิลป์ แขนงอืน อันเป็ น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ ชาวทิเบตอีกครังหนึง

84

Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, 42.
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ภาพที 11 พระโพธิสัตว์โลกนาถโลเกศวร ประติมากรรมทองเหลืองฝังด้วยแร่ เงินและทองแดง
ศิลปะทิเบตภาคตะวันตก สกุลช่างแคชมีร์ ต้นคริ สต์ศตวรรษที 11
ทีมา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), d•.
ประติมากรรมพระอวโลกิเตศวรแบบสกุลช่างแคชมีร์ทีถูกพบในทิเบตรู ปนี (ภาพที
11) มีอายุอยูใ่ นราวปี ค.ศ. 1000 – 1025 หรื อระยะแรกของคริ สต์ศตวรรษที 11 เป็ นตัวอย่างทีดียงใน
ิ
การสะท้อนถึ ง รู ปแบบสกุลช่ างแคชมี ร์ทีกําลัง รุ่ งเรื องและแพร่ หลายในภาคตะวันตกของทิเบต
พระองค์ประทับยืนแบบตริ ภงั ค์อย่างแนวประเพณี ของศิลปะอินเดีย แต่ดูค่อนข้างแข็งกระด้างอย่าง
แบบแผนมากกว่าคํานึงถึงความเป็ นธรรมชาติ รู ปแบบศิราภรณ์หรื อมงกุฎมีกรอบเป็ นสร้อยไข่มุก
ขนาดใหญ่ มียอดตาบเพชรพลอย 3 ยอดทรงสู งประดับลวดลายสร้อยไข่มุกขนาดเล็กเชื อมแต่ละ
ตาบเข้าด้วยกัน ลักษณะของสร้ อยไข่ มุกนี เป็ นสายห้อยโยงดูคล้า ยกับรู ปจันทร์ เสี ยวซึ งลักษณะ
ดังกล่าวเป็ นลักษณะเฉพาะทีนิยมในสกุลช่างแคชมีร์ในภาคตะวันตกของทิเบต ลักษณะของมาลัย
ดอกไม้พวงยาวคล้องอยูบ่ ริ เวณอังสายาวถึงพระชงฆ์ การทรงโธตีแนบพระวรกายซึ งยังเป็ นรู ปแบบ
ทีแสดงถึ งอิทธิ พลเครื องแต่งกายในศิลปะอินเดี ยสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ แต่ช่างสกุลแคชมีร์
ดัดแปลงให้ชายของโธตีขา้ งขวายาวกว่าข้างซ้าย และชายพกตรงกลางของโธตีปล่อยยาวลงมาจนถึง
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พระบาท พระพักตร์ มีพระเนตรยาวเรี ยวกับมีพระเนตรดําเล็ก และการเน้นกล้ามเนื อพระนาภีเป็ น
มัดอันแสดงถึงความพยายามเลียนแบบธรรมชาติของรู ปร่ างมนุษย์ทีมีความสมบูรณ์แข็งแรง
ด้านรู ปแบบประติมากรรมในทิเบตภาคกลางช่วงคริ สต์ศตวรรษที 10 – 13 ได้รับการ
ฟื นฟูและพัฒนาจากการรับอิทธิ พลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ จนกลายเป็ นรู ปแบบที
สื บต่อกันมาอีกหลายร้อยปี อย่างมันคง การฟื นฟูพระพุทธศาสนาในพืนทีภาคกลางโดยพระอาจารย์
อติศะในช่ วงกลางคริ ส ต์ศตวรรษที 11 นอกจากทําให้พุทธศิ ลป์ กลับมาเกิ ดขึ นในภาคกลางของ
ทิ เ บตแล้ ว เส้ น ทางการค้ า และการเดิ น ทางระหว่ า งทิ เ บตกั บ อิ น เดี ย ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และทิเบตกับเนปาลยังเป็ นอีกปัจจัยหนึงทีทําให้อิทธิ พลศิลปะจากอินเดียสมัย
ราชวงศ์ปาละ – เสนะเข้าสู่ ทิเบต85
รู ปแบบประติมากรรมทิเบตภาคกลางในสมัยนี รับอิทธิ พลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์
ปาละ – เสนะเข้ามาหลายประการ ดังสังเกตได้จากลักษณะพระพักตร์ กิริยาท่าทาง เครื องทรง และ
รายละเอียดการตกแต่ง ทีมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก เช่น ประติมากรรมทองเหลืองประดับแร่ เงิน
ทองแดง และอัญมณี รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะทิเบตภาคกลางช่วงคริ สต์ศตวรรษที 12 –
13 (ภาพที 12) ซึ งมี รู ป แบบบัล ลัง ก์ ที นิ ย มเป็ นฐานสิ ง ห์ ย่อ เก็ จ ประดับ ผ้า ทิ พ ย์ และมี พ นัก เป็ น
ลวดลายสัตว์สําคัญประดับ ได้แก่ ช้าง วยาล มกร และครุ ฑ พระเกศาทรงชฎามุกุฎ (Jata makuta)
ประดับศิราภรณ์ ซึ งมี 5 ยอด แต่ล ะยอดถูกประดิ ษ ฐ์ด้วยการฝั งอัญมณี อย่างเทอร์ คอยซ์ และหิ น
ปะการัง ผ้ากรรเจียกผูกมัดติดกับศิราภรณ์เป็ นรู ปพัดและทิงชายผ้ายาวพริ วขึนเป็ นรู ปตัว U โดยมี
ปลายเป็ นรู ปเขียวตะขาบ พระองค์ทรงเครื องประดับแบบพระโพธิ สัตว์ อันได้แก่ กุณฑล ทองพระ
กร ทองพระบาท พาหุ รัด สร้ อยพระศอแบบไข่ มุ ก และแบบเพชรพลอยรอบพระศอ สายมุ ก ต
ยัชโญปวีตยาวเป็ นรู ปโค้งตัว S ถึงพระเพลา และทรงโธตีแนบพระวรกายประดับลวดลายผ้าเป็ น
แถบเส้นสลับกับลายดอกไม้ โดยทีชายโธตีเท่ากันทังสองข้าง
นอกจากรู ปแบบประติมากรรมทีได้รับอิทธิพลจากอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ
แล้ว อิทธิ พลจากเอเชียกลางเป็ นอีกรู ปแบบหนึงทีได้ถูกสร้างสรรค์ในประติมากรรมของทิเบตภาค
กลางช่วงคริ สต์ศตวรรษที 10 – 13 สัมพันธไมตรี ระหว่างทิเบตและอาณาจักรในเอเชียกลางนัน
เกิดขึนมาแล้วตังแต่ในสมัยราชวงศ์ยาลุงแห่งทิเบต โดยเฉพาะอาณาจักรโคทานซึ งตังอยูท่ างใต้ของ
เส้นทางสายไหมในพืนทีเอเชียกลาง และตังอยูท่ างตอนเหนื อของทิเบตภาคตะวันตก ถูกบันทึกว่า
เป็ นอาณาจัก รแห่ ง พระพุท ธศาสนาลัท ธิ มหายานซึ งเจริ ญรุ่ งเรื องมากในสมัยราชวงศ์ถงั ของจี น
(Tang Dynasty ค.ศ. 618 - 906) การสร้างศาสนสถานและพุทธศิลป์ ในทิเบตมีส่วนจากศิลปิ นชาวโค
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ทานทีเดินทางเข้ามาในทิเบตด้วย รู ปแบบศิลปกรรมสกุลช่างโคทานทีถูกบันทึกไว้มีความโดดเด่น
บริ เวณริ วผ้าทีอ่อนช้อยให้ความรู้สึกเบาบาง มีรอยจีบเป็ นเส้นในแนวขนานชิ ดกัน ซึ งรู ปแบบนี มี
ส่ วนไม่น้อยในอิทธิ พลทีส่ งผ่านไปยัง พุทธ์ศิลป์ จีนราวต้นคริ สต์ศตวรรษที 786 ประติมากรรมที
แสดงออกถึงอิทธิ พลศิลปะโคทาน เช่ น ประติมากรรมพระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์ภายในวัดเย
มาร์ (Yemar) (ภาพที …•) หรื อวัดอิวาง (Iwang) วัดเกี ยงพู (Kyangpu) และวัดตราทัง (Drathang)
เป็ นต้น ซึงวัดเหล่านีตังอยูใ่ นแคว้นซัง ทางภาคกลางตอนใต้ของทิเบต

ภาพที 12 พระษฑักษรี โลเกศวร ประติมากรรมทองเหลืองประดับแร่ เงิน ทองแดง และอัญมณี
ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 12 - 13
ทีมา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), 104 – 105.
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ภาพที …• พระพุทธเจ้า ประติมากรรมปูนปั นปิ ดทอง ในวิหารของวัดเยมาร์ ศิลปะทิเบตภาคกลาง
คริ สต์ศตวรรษที 12 - 13
ทีมา : Marylin M Rhie, “Eleventh – Century Monumental Sculpture in the Tsang Region,” in
Tibetan Art : Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood
(London : Laurence King Publishing, 1997), 39.
หลังจากอินเดียถูกโจมตีโดยกองทัพมุสลิมในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที 13 ซึ งรวมทัง
มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาอย่างวิกรมศิลาและนาลันทาถูกทําลาย เป็ นผลให้พระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนชาวอินเดียอพยพเข้ามายังทิเบตและส่ วนหนึงอพยพเข้าไปในเนปาล แม้วา่ อิทธิ พล
ศิลปะอินเดียยังคงได้รับการสื บทอดในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 13 – 14 แต่บางส่ วนก็อยูใ่ นรู ปของ
ศิลปะเนปาลทีได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียมาอีกทอดหนึง เนืองจากสัมพันธไมตรี ระหว่างทิเบตและ
เนปาลทีเกิดขึนในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 14 และการติดต่อกับอินเดียได้ลดน้อยลง แต่ดูเหมือนว่า
สัมพันธไมตรี ทางการเมืองและพระพุทธศาสนาของทิเบตเกิดขึนอย่างชัดเจนกับผูป้ กครองชาวมอง
โกล ซึงปกครองจีนในช่วงราชวงศ์หยวนมากกว่า อีกทังความสัมพันธ์นีมีต่อเนืองไปยังราชวงศ์หมิง
และราชวงศ์ชิงของจีนด้วย ทิเบตมีโอกาสเผยแพร่ ทงด้
ั านศาสนาและพุทธศิลป์ แบบลัทธิ วชั รยานไป
ยังมองโกเลียและจีน และในทางกลับกันอิทธิ พลศิลปะจากจีนได้เริ มหลังไหลเข้าสู่ ทิเบตในสมัยนี
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โดยเฉพาะในภาคตะวันออกของทิเบต ดังนันศิลปะทิเบตทีปรากฏในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที 13
จนถึงคริ สต์ศตวรรษที 15 จึงมีทงแบบอิ
ั
ทธิพลแบบศิลปะเนปาล จีน และแบบผสมระหว่างสองสกุล
ช่างนี โดยเป็ นรู ปแบบทีแพร่ กระจายไปตลอดทัวทังภูมิภาคของทิเบต
การเกิดรู ปแบบอิทธิ พลเนปาลทีปรากฏเด่นชัดในพุทธศิลป์ ทิเบต เป็ นไปได้จากช่าง
ชาวเนปาลทีเดินทางมาตังรกรากภายในทิเบตโดยตรงและสร้างผลงานตามแนวทางสกุลช่างของตน
กับ อีก ทางหนึ งเกิ ดจากการเดิ นทางของช่ างชาวเนปาลเข้า ไปสร้ า งผลงานในราชสํา นัก จี นสมัย
ราชวงศ์หยวน และติดตามชาวทิเบตเข้ามายังทิเบตอีกทอดหนึ ง87 ในกรณี หลังนันอาจส่ งผลให้
ศิลปะทิเบตทีสร้างตามรู ปแบบเนปาลปรากฏลักษณะบางประการแบบอิทธิพลจีนด้วย
รู ป แบบประติ ม ากรรมทิ เบตซึ งได้รับ อิ ท ธิ พ ลเนปาลมี รูป แบบบางประการ อาทิ
ลักษณะพระพักตร์ สร้อยพระศอซึ งยาวถึงพระนาภี การนุ่งโธตีทีแนบพระวรกายยังคล้ายคลึงกับ
ประติมากรรมทิเบตทีได้รับอิทธิ พลอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ แต่รายละเอียดอย่างตาบของ
ศิราภรณ์ซึงมักเป็ นตาบกลม มีลวดลายคล้ายจันทร์ เสี ยวรองรับเฉพาะตาบหน้า ผ้าคาดวงโค้งซึ งผูก
ปมไว้ทีบันพระองค์ทงสองข้
ั
าง รวมทังความละเอียดประณี ตในส่ วนลายกนกเป็ นสิ งสะท้อนถึ ง
รู ปแบบเนปาลในประติมากรรมทิเบต เช่น ประติมากรรมทองแดงกะไหล่ทองรู ปพระอาทิพุทธวัชร
ธร ถูกสร้างในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 14 (ภาพที …?)
ประติ ม ากรรมทองแดงกะไหล่ ท องรู ป พระษฑัก ษรี โลเกศวร ศิ ล ปะจี น สมัย
ราชวงศ์หมิง ช่วงคริ สต์ศตวรรษที 15 (ภาพที 15) เป็ นพุทธศิลป์ จีนทีสร้างตามคติพระพุทธศาสนา
ลัทธิ วชั รยานแบบทิเบต ทีได้รับการอุปถัมภ์จากราชสํานักจีนสมัยราชวงศ์หมิง ลักษณะทางประติ
มานวิทยาจึงเป็ นไปตามแบบแผนเหมือนดังทีเคยทําในศิลปะอินเดียและทิเบต จึงมีเพียงรู ปแบบทาง
ศิลปกรรมเท่านันทีเปิ ดโอกาสให้ช่างชาวจีนผสมผสานรสนิ ยมของตนเข้าไป เช่ น รู ปพระพักตร์
ตามแบบจี นช่ วงต้น คริ ส ต์ศ ตวรรษที 15 ซึ งเป็ นรู ป สี เหลี ยม พระปรางอิ ม พระเนตรเรี ย วเล็ก ลักษณะของริ วผ้าทีสมจริ งของผ้าคล้องพระอังสายาวและโธตีเป็ นคุณลักษณะแบบธรรมชาตินิยมที
มักปรากฏอยู่ในศิลปะจีน อีกทังผ้าคล้องพระอังสายาวยังเป็ นเครื องทรงเฉพาะของพระโพธิ สัตว์
ตามแบบจีนด้วย ซึงผ้าคล้องพระอังสายาวและการสร้างให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึนนี เป็ นอิทธิ พล
สําคัญประการหนึงทีทิเบตรับเข้ามาในช่วงสมัยคริ สต์ศตวรรษที 15 และนํามาประยุกต์จนเป็ นแบบ
แผน ส่ วนสร้อยพระศอไข่มุกและเพชรพลอยถูกเพิมเติมด้วยเส้นโค้งไข่มุกและอุบะห้อยลงมาอัน
เป็ นรู ปแบบประติมากรรมจีน แต่ยงั คงปรากฏสร้อยพระศอเส้นยาวจรดพระนาภีดงั ทีเคยมีในแนว
ประเพณี อินเดี ย ศิ ราภรณ์ ของพระษฑักษรี โลเกศวร รู ป นี ปรากฏอิ ทธิ พลเนปาลอย่างเห็ นได้ชัด
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สังเกตได้จากตาบกลางถูกรองรับด้วยลวดลายประดับคล้ายจันทร์ เสี ยว และความละเอียดประณี ต
ของลวดลายผ้ากรรเจียกทีทิงชายปลิวขึนเป็ นรู ปตัว U

ภาพที …? พระอาทิพุทธวัชรธร ประติมากรรมทองแดงกะไหล่ทอง ศิลปะทิเบตอิทธิพลเนปาล
คริ สต์ศตวรรษที 14
ทีมา : John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art
(Chicago : Serindia Publications; Columbus : Columbus Museum of Art, 2003), 87.
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ภาพที 15 พระษฑักษรี โลเกศวร ประติมากรรมทองแดงกะไหล่ทอง ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หมิง
คริ สต์ศตวรรษที 15
ทีมา : John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art
(Chicago : Serindia Publications; Columbus : Columbus Museum of Art, 2003), 185.
อย่า งไรก็ ต ามทังรู ป แบบประติ ม ากรรมเนปาลและจี น ล้ว นส่ ง อิ ท ธิ พ ลสํา คัญ ต่ อ
พัฒนาการทางประติมากรรมของทิเบตช่วงคริ สต์ศตวรรษที 15 ดังเห็นได้จากประติมากรรมปูนปั น
พระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์ภายในสถูปแห่ งวัดเกียงเซ คุมบุม (Gyantse Kumbum) (ภาพที 16)
ซึ งเป็ นการผสมผสานรู ป แบบเนปาล จี น และทิ เ บตเข้า ด้ว ยกัน รู ป แบบนี ยัง เป็ นแม่ แ บบด้า น
ประติมากรรมทีส่ งอิทธิพลไปสู่ ภาคตะวันตกของทิเบตอีกด้วย
รู ปแบบประติมากรรมช่วงคริ สต์ศตวรรษที 15 – 16 เป็ นระยะของการหลอมรวม
ลักษณะแบบอินเดี ย – เนปาล (Indo – Nepalese) ของทิ เบตภาคกลาง เข้ากับลัก ษณะอันเป็ น
ธรรมชาตินิยมแบบจีนของทิเบตภาคตะวันออก จนสามารถพัฒนามาสู่ รูปแบบทีเจริ ญอย่างเต็มที
และมีลกั ษณะเฉพาะตัวในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที 1788 ซึ งเป็ นยุคสมัยทีเจริ ญรุ่ งเรื องทังด้านการ
ปกครองและศิลปกรรมภายใต้การปกครองของทะไลลามะองค์ที 5 โดยมีศูนย์กลางอํานาจอยู่ใน
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พืนทีภาคกลาง รู ปเหมือนของทะไลลามะองค์ที 5 (ภาพที …d) แสดงถึงความชํานาญในยุคสมัยนี ใน
การสร้ างรู ป เหมือนบุคคล รวมทังการสร้ างมวลปริ ม าตรที หนาหนักและริ วรอยของผ้าสามารถ
พัฒนาจนใกล้เคียงธรรมชาติมากยิงขึน โดยยังคงไว้ซึงพลังอํานาจของรู ปแบบทีเป็ นอุดมคติอยู่

ภาพที 16 พระธยานิพุทธอักโษภยะและพระโพธิสัตว์สาวก ประติมากรรมปูนปันภายในสถูปแห่ง
วัดเกียงเซ คุมบุม ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 15
ทีมา : Xiong Wenbing, The Kumbum of Gyantse Palcho Monastery in Tibet, English Translated
by You Xiangfei and Chang Siyu (Sichuan : Tibet People’s Publishing and House and Sichuan
Nationalities Publishing House, 2001), 145.
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ภาพที …d รู ปเหมือนทะไลลามะองค์ที 5 ประติมากรรมสําริ ดกะไหล่ทอง ศิลปะทิเบต
ปลายคริ สต์ศตวรรษที 17
ทีมา : Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion (London : Thames
and Hudson, 1991), 273.
รู ปแบบประติมากรรมช่ วงคริ สต์ศตวรรษที 17 นี ภายหลังได้กลายมาเป็ นรู ปแบบ
กระแสหลัก ของประติ มากรรมทิ เบตทีเจริ ญมาจนถึ ง ปั จจุบนั อีก ทังยัง เป็ นรู ป แบบสากลทีส่ ง
อิทธิพลไปยังดินแดนอืนทีนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตด้วย เช่น มองโกเลีย และ
จีน เป็ นต้น
. จิ ต รกรรม จิ ต รกรรมของทิ เ บตมัก ถู ก สร้ า งด้ว ยเทคนิ ค และวัส ดุ ที คล้า ยคลึ ง กับ
จิตรกรรมทีปรากฏอยู่ทวไปในประเทศใกล้
ั
เคีย ง เช่ น จิตรกรรมบนฝาผนังประดับศาสนสถาน
จิตรกรรมบนผืนผ้า แผ่นไม้หรื อกระดาษ สําหรับใช้เป็ นเครื องสักการะบูชา ประดับตกแต่ง เล่ า
เรื องราวสําคัญตามความเชือทางพระพุทธศาสนา และใช้ประกอบพิธีกรรม เป็ นต้น ด้วยความเชื อ
และประเพณี ทางพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบต ยังก่อให้เกิดเทคนิคด้านจิตรกรรมเฉพาะ
ของทิเบตเอง ทีสําคัญคือการใช้ทรายสี สร้างมณฑลทราย (Sand mandala) (ภาพที …‹) อันเป็ นส่ วน
หนึงในพิธีกรรมทางศาสนา การฝึ กสมาธิของพระสงฆ์และสะท้อนถึงปรัชญาทางพระพุทธศาสนา
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ภาพที 18 มณฑลทราย
เทคนิคจิตรกรรมฝาผนังของทิเบตมักเป็ นสี ฝุ่นซึ งสี ทีใช้มกั ได้วตั ถุดิบจากธรรมชาติ
เช่น หิ น ดิน แร่ หรื อพืช ผสมกับกาวทีได้จากการเคียวหนังสัตว์ สร้างขึนเพือประดับตกแต่งศาสน
สถาน และสร้างพืนทีเฉพาะทางจิตวิญญาณให้มีบรรยากาศทีพิเศษ ประหนึงว่ามีพระพุทธเจ้า พระ
โพธิสัตว์ หรื อเทพต่าง ๆ ปรากฏอยูจ่ ริ งต่อผูท้ ีอยูภ่ ายในศาสนสถานนัน89 แต่เทคนิคทีเป็ นทีรู้จกั ของ
คนทัวไป และสร้างชือให้ทิเบตจนปั จจุบนั นี ยังคงมีการทําอยูอ่ ย่างต่อเนือง คือ การสร้างจิตรกรรม
แบบม้วนเก็บได้ หรื อ ทังกา (Thangka) ซึ งมีทงประเภทเขี
ั
ยนสี บนผืนผ้าและเทคนิคการปะติดหรื อ
ทอเป็ นภาพทังผืน ขนาดของทังกามีทงกะทั
ั
ดรัดพกพาสะดวกไปจนถึ งขนาดใหญ่ โดยทัวไปมี
ลักษณะเป็ นภาพรู ปสี เหลี ยมผืนผ้าแนวตัง ยกเว้นภาพมณฑลทีจะมีลกั ษณะเป็ นภาพรู ปสี เหลี ยม
จัตุรัส
การสร้างจิตรกรรมประดับตกแต่งพระคัมภีร์เป็ นอีกรู ปแบบหนึงทีพบบ่อยครัง มัก
ปรากฏบนวัสดุทีใช้เขียนพระคัมภีร์เพือประกอบเนือหาสาระภายใน หรื อบ้างก็วาดอยูบ่ นปกไม้ของ
พระคัม ภี ร์ นอกจากนี ยัง พบจิ ต รกรรมที วาดบนแผ่น กระดาษแข็ง ขนาดเล็ ก ที เรี ย กว่า ซากะลิ
(Tsakali) (ภาพที 19) ซึงใช้สาํ หรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกด้วย
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Robert E. Fisher, Art of Tibet, 104.
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ภาพที 19 จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษ หรื อ ซากะลิ รู ปพระโพธิสัตว์และธรรมบาล
ทีมา : Pratapaditya Pal, Art of the Himalayas : Treasures from Nepal and Tibet (New York :
Hudson Hills Press, 1991), …?•.
อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมของทิเบตสามารถปรากฏอยู่ในวัสดุทีหลากหลายตามแต่ผู้
ศรัทธาสามารถกระทําได้ เนืองจากความเชือเรื องสะสมบุญกุศลทีฝังรากลึกในวัฒนธรรมของชาว
ทิเบต ดังนันการสลักภาพนูนตํา การระบายสี เป็ นอักขรมนตร์ ดว้ ยสี สัญลักษณ์ หรื อวาดเป็ นรู ปพระ
โพธิสัตว์องค์ต่าง ๆ จึงปรากฏอยูต่ ามศาสนสถานหรื อสถานทีศักดิ=สิทธิ= ตามความเชือของชาวทิเบต
เช่ น ภาพสลักระบายสี รูปพระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์จาํ นวนมากทีหน้าผาจักโปรี (Chakpori)
(ภาพที 20) ซึ งสถานทีนีเคยเป็ นทีตังของวัดจักโปรี ในนครลาซา แต่ถูกทําลายลงในช่ วงการปฏิวตั ิ
วัฒนธรรมของจีน หรื อการระบายสี กอ้ นหินขนาดใหญ่เป็ นรู ปพระสองขะปะบริ เวณวัดดรี ปุง (ภาพ
ที 21) เป็ นต้น ทังนีเพราะสร้างงานบนพืนฐานความเชือในพระพุทธศาสนาเรื องการสะสมบุญกุศล
มากกว่าการสร้างเพือตอบสนองความพึงพอใจทางด้านความงดงามทางสายตา
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ภาพที 20 ภาพสลักระบายสี รูปพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์จาํ นวนมากทีหน้าผาจักโปรี

ภาพที 21 หินระบายสี รู ปพระสองขะปะ บริ เวณวัดดรี ปุง
ศรัทธาทีมันคงในพระพุทธศาสนาของชาวทิเบตยังสะท้อนได้ดีในพิธีกรรมการสร้าง
มณฑลทรายโดยกลุ่ ม พระสงฆ์ เนื องจากการสร้ า งพุท ธศิ ล ป์ ประเภทนี ถื อว่า เป็ นการประกอบ
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พิธีกรรมและฝึ กปฏิบตั ิธรรมไปด้วยในเวลาเดี ยวกัน นันคือ สื อถึงหลักธรรมเรื องอนัตตาของทุก
สรรพสิ ง เพราะการสร้ างมณฑลทรายแต่ละครั ง เมือสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ แล้วจะมีพิธีกรรมสลาย
มณฑลทรายนันเป็ นขันตอนสุ ดท้าย การสร้างมณฑลทรายนี เป็ นข้อยืนยันได้อย่างดีถึงจุดประสงค์
ของการสร้ างสรรค์พุทธศิลป์ ทีตอบสนองพิธีกรรม ความเชื อ และความศรัทธาทางศาสนาทีอยู่
เหนือการแสดงออกเพือความพึงพอใจทางด้านความงดงามตามโลกีวสิ ัย
สําหรับพัฒนาการทางรู ปแบบจิตรกรรมของทิเบตมีความเคลือนไหวไปในทิศทาง
เดียวกันกับรู ปแบบประติมากรรม ทีได้รับอิทธิ พลจากอินเดีย เนปาล และจีนซึ งเผยแพร่ เข้ามาใน
ทิเบตแต่ละยุคสมัย ทําให้รูปแบบจิตรกรรมของทิเบตมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับรู ปแบบประติมากรรม
ทิเบตทีอยูร่ ่ วมสมัยกัน และยังสามารถสะท้อนถึงอิทธิ พลด้านรู ปแบบจิตรกรรมของอินเดีย เนปาล
และจีนทีทิเบตรับมาประยุกต์ใช้ดว้ ย
จิตรกรรมเนืองในพระพุทธศาสนาลัทธวัชรยานของทิเบตเกิดขึนในสมัยราชวงศ์ยา
ลุงช่วงคริ สต์ศตวรรษที 7 – 9 อันเป็ นระยะทีเริ มรับพระพุทธศาสนาเข้ามาในทิเบต ทังยังเป็ นสมัยที
ทิเบตขยายอาณาเขตไปจนถึงเอเชียกลาง รวมทังบริ เวณตุนหวงซึงตังอยูท่ างภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือ
ของจีนด้วย จิตรกรรมทิ เบตในระยะนี ถู กค้นพบภายในวัดถําทีตุ นหวง เช่ น จิตรกรรมภาพม้วน
(Banner painting) รู ปพระวัชรปาณี สมัยคริ สต์ศตวรรษที 9 (ภาพที 22) ซึ งเป็ นหนึงในจิตรกรรม
ภาพม้วนของวัดถําทีตุนหวงทีมีรูปแบบทิเบต นอกจากปรากฏอักษรทิเบตบริ เวณด้านบนขวาของ
ภาพที สะท้อนถึ งความเกี ยวพันกับทิ เบตแล้ว ลักษณะของพระวัช รปาณี มีท่ าทางทีค่อนข้า งแข็ง
กระด้าง พระวรกายดูหนักแน่น ซึ งอาจเป็ นรู ปแบบของทิเบตในสมัยนี โดยแตกต่างจากรู ปแบบจีน
ทีอยูร่ ่ วมสมัยกัน ทีมักใช้เส้นทีลืนไหลและสี ทีนุ่มนวลมากกว่า90 ประกอบกับการใช้สีของพระวัชร
ปาณี ภาพนีซึงมีวรรณะเขียวเข้มตัดกับสี เหลือง แดง และฟ้ าสดสว่างของโธตี สี ชมพูของปั ทมาสนะ
และสี ทองของศิราภรณ์และเครื องประดับ ร่ วมกับรู ปร่ างของพระเศียรขนาดใหญ่ พระโอษฐ์เล็ก
พระขนงโค้งเป็ นเส้น พระเนตรขนาดใหญ่เรี ยวยาวและดวงเนตรดําเล็ก ล้วนเป็ นลักษณะทีบ่งชี ถึง
รู ปแบบทิเบตทีได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดีย91
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Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, /7.
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ภาพที 22 พระวัชรปาณี จิตรกรรมภาพม้วนของวัดถําทีตุนหวง คริ สต์ศตวรรษที Œ
ทีมา : Amy Heller, “Eighth – and Ninth – Century Temples and Rock Carvings of Eastern Tibet”,
Tibetan Art : Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood
(London : Laurence King Publishing, 1997), Œd.
อย่ า งไรก็ ต าม ลัก ษณะของพระเนตรเรี ย วเล็ ก ดวงเนตรดํา เล็ ก ศิ ร าภรณ์ แ บบ
สามเหลียม • ยอด และการทรงโธตีลวดลายทางซึ งยาวไม่เท่ากันโดยจับจีบริ วผ้าบริ เวณด้านหน้า
เป็ นลักษณะทีคล้ายคลึงกับประติมากรรมทิเบตสกุลช่างแคชมีร์ทงในสมั
ั
ยคริ สต์ศตวรรษที 10 – 13
เช่ น รู ป พระโพธิ สั ต ว์โ ลกนาถโลเกศวร (ภาพที 11) และจิ ต รกรรมทิ เ บตภาคตะวัน ตกใน
คริ สต์ศตวรรษที …• – …• เช่นรู ปพระโพธิ สัตว์ภายในวัดทาโบ (ภาพที 24 และ 25) จึงอาจเป็ นไปได้
ว่าเป็ นรู ปแบบของอินเดียภาคเหนือบริ เวณแคว้นแคชมีร์ทีส่ งอิทธิพลไปยังจิตรกรรมของทิเบต
ครั นเข้า สู่ ส มัยฟื นฟูพ ระพุท ธศาสนาในทิ เบตในคริ สต์ศ ตวรรษที …• – …• ทํา ให้
จิตรกรรมได้รับการฟื นฟูและพัฒนาไปพร้อมกันด้วย โดยเฉพาะในพืนทีภาคตะวันตกและภาคกลาง
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ของทิเบตมีลกั ษณะโดดเด่นเฉพาะ ภาคตะวันตกปรากฏอิทธิ พลจากสกุลช่ างแคชมีร์อย่างเด่นชัด
เช่น จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารของวัดทาโบ และอัลชิ (Alchi) ในขณะทีภาคกลางเป็ นการสื บต่อ
รู ปแบบศิลปะอินเดี ยสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ และลักษณะจากศิลปกรรมในเอเชี ยกลาง92 เช่ น
จิตรกรรมฝาผนังทีวัดโจคัง วัดชาลู (Shalu) และวัดตราทัง เป็ นต้น

ภาพที 23 พระปัจเจกพุทธเจ้า จิตรกรรมฝาผนังทีวัดทาโบ ศิลปะทิเบตภาคตะวันตก
คริ สต์ศตวรรษที 11
ทีมา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), c‹.
วัดทาโบ ปั จจุบ นั ตังอยู่ที เมืองสปิ ติ แคว้นหิ มาจัลประเทศในอินเดี ย ถูก สร้ า งขึ น
ในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที …• – …… โดยการอุปถัมภ์ของกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์กูเก ภายในประดิษฐาน
ประติมากรรมดินดิบรู ปพระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์อิทธิ พลสกุลช่างแคชมีร์จาํ นวนมาก รวมทัง
จิตรกรรมฝาผนังภายในได้รับการตกแต่งด้วยสกุลช่างแคชมีร์ดว้ ย ซึ งเป็ นรู ปแบบทีนิยมแพร่ หลาย
อยู่ในทิเบตภาคตะวันตกภายหลังจากการเดินทางกลับมายังทิเบตของท่านริ นเชน ซังโป ลักษณะ
สกุลช่างแคชมีร์ในจิตรกรรมทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที …• – …• เห็นได้จากตัวอย่างรู ปพระพุทธเจ้า
92

Ibid., /7.
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(ภาพที 23) สะท้อนถึงความอ่อนหวานผ่านการไล่นาหนั
ํ กสี เพือให้เกิ ดปริ มาตรของรู ปทรงบุคคล
คล้ายกับว่าบริ เวณส่ วนนูนของร่ างกายต้องแสงทําให้บริ เวณนันมีนาหนั
ํ กอ่อน ส่ วนทีเป็ นเงาจึงมี
นําหนักเข้ม ดังเช่ นบริ เวณพระปรางค์ พระอุระ เป็ นต้น พระเนตรมีลกั ษณะเรี ยวยาวและพระเนตร
ดําเป็ นเม็ด พระหัตถ์และพระองคุลีมีสัดส่ วนเรี ยวยาว ทรงจีวรแบบห่ มคลุมมีริวเป็ นเส้นโค้งลงมา
จากพระอังสา และปรากฏริ วจีวรวงโค้งรอบพระอังสา รู ปพระพุทธเจ้าลักษณะนี มีปรากฏอยู่เป็ น
จํานวนมากเรี ยงกันเป็ นแถวยาวในปางนังสมาธิ แต่ละแถวมีความสู งโดยประมาณ 28 เซนติเมตร
สื อถึงเหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้า 1000 พระองค์แห่งภัทรกัลป์ (Bhadrakalpa)93
ทางด้านรู ปพระโพธิ สัตว์ในจิตรกรรมทิเบตภาคตะวันตกอิทธิ พลสกุลช่างแคชมีร์ มี
เทคนิ คการลงนําหนักแสงเงาเพือให้เกิดปริ มาตรเช่ นเดียวกับรู ปพระปั จเจกพุทธเจ้า ดังเช่นรู ปพระ
มหาโพธิ สัตว์มหาพล (Mahabala) ทีผนังทิศเหนื อ บริ เวณทางเดินรอบพระประธานภายในโบสถ์
ของวัดทาโบ (ภาพที 24) พระองค์ทรงถืออัญมณี หรื อผลึกแก้วซึ งซ้อนกัน • ชันในพระหัตถ์ขวาซึ ง
อยูใ่ นระดับพระอุระ94 พระเนตรเรี ยวยาวและพระเนตรดําเล็กเป็ นข้อสังเกตสําคัญซึ งบ่งชี ถึงรู ปแบบ
สกุลช่างแคชมีร์ ลักษณะเครื องทรงของพระโพธิ สัตว์ทรงเครื องด้วยสร้อยพระศอ พาหุ รัด ทองพระ
กร กุณฑล ทรงศิราภรณ์แบบเทริ ดขนนก I ยอด ประดับด้วยสร้อยไข่มุกเส้นเล็กร้อยโยงเข้ากับแต่
ละยอดของศิราภรณ์จนเห็นเป็ นเส้นโค้ง ทัดดอกไม้กลมเหนือพระกรรณทังสองข้าง ผ้ากรรเจียกถูก
แทนทีด้วยผ้าโพกพระเศียรสี ขาวขมวดเป็ นปมทีด้านข้างพระเศียรทังสองข้างแล้วทิงชายผ้ายาวมา
จนถึงบริ เวณพระกัประ (ข้อศอก) ทรงครองโธตีชายสันข้างหนึงและยาวข้างหนึงซึ งมีลวดลายทาง
ขนาดเล็กสลับกับลายดอก และทิงชายโธตีให้ยาวลอดระหว่างพระชงฆ์ทงสองข้
ั
างลงมาเป็ นรู ปโค้ง
พาดบนปัทมาสนะ

:;<.

93

Amy Heller, Tibetan Art, 61.

94

Deborah E. Klimburg-Salter, Tabo : a Lamp for the Kingdom (Milan : Skira Editore, 1997),
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ภาพที 24 พระมหาโพธิสัตว์มหาพล ภายในวิหารหลักวัดทาโบ ศิลปะทิเบตภาคตะวันตก
คริ สต์ศตวรรษที …1
ทีมา : Deborah E. Klimburg-Salter, Tabo : a Lamp for the Kingdom (Milan : Skira Editore, 1997),
…c?.
สําหรับลักษณะเครื องทรงพระโพธิ สัตว์ซึงนิ ยมในจิตรกรรมสกุลช่ างแคชมีร์ อาทิ
ผ้าคล้องยาวบริ เวณพระกัประซึ งชายผ้าปลิวขึนเป็ นระลอกอย่างเบาบาง และมาลัยยาวหรื อวนมาลา
ซึงในรู ปนีถูกประดิษฐ์ให้คล้ายกับสร้อยมุก • เส้น คล้องอยูบ่ ริ เวณเดียวกับผ้าคล้องยาวหากแต่สาย
วนมาลาทิงนําหนักห้อยลงบนพระชงฆ์ นอกจากนี สายยัชโญปวีตซึ งเป็ นเครื องทรงประการหนึ ง
ของพระโพธิ สัตว์ก็ปรากฏอยู่เช่ นกัน โดยเป็ นสายยัชโญปวีตผ้าหรื อวาสตยัชโญปวีตเป็ นลวดลาย
ทาง แต่ไม่ปรากฏสายยัชโญปวีตเส้นมุกหรื อมุกตยัชโญปวีต หากมีเพียงเส้นสร้อยพระศอมุกซึ งยาว
จนถึงพระนาภีเท่านัน อย่างไรก็ตามพระโพธิ สัตว์บางรู ปก็ไม่ปรากฏว่าทรงคล้องวาสตยัชโญปวีต
แต่ยงั สามารถระบุได้วา่ เป็ นพระโพธิ สัตว์จากลักษณะของเครื องทรงทีคล้ายคลึงกันและสัญลักษณ์
ทางประติมานวิทยา เช่น รู ปพระโพธิ สัตว์ประติภานกูฏ (Pratibhanakuta) ทีผนังทิศเหนื อ บริ เวณ
ทางเดินรอบพระประธานภายในโบสถ์ของวัดทาโบ (ภาพที 25)
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ภาพที 25 พระประติภานกูฏ ภายในวิหารหลักวัดทาโบ ศิลปะทิเบตภาคตะวันตก
คริ สต์ศตวรรษที …1
ทีมา : Deborah E. Klimburg-Salter, Tabo : a Lamp for the Kingdom (Milan : Skira Editore, 1997),
163.
ลัก ษณะประภาวลี ข องพระพุท ธเจ้า และพระโพธิ สัตว์ถู กสร้ า งสรรค์หลากหลาย
รู ป แบบ ทังเรี ย บง่ า ยด้วยการไล่ นําหนัก อ่อนเข้ม และการประดิ ษฐ์ใ ห้มีป ระภาวลี หลายชันและ
ประภามณฑลเป็ นลายเปลว แต่โดยส่ วนใหญ่รูปร่ างของศิรประภาทังของพระพุทธเจ้าและพระ
โพธิสัตว์เป็ นรู ปไข่ ในกรณี ทีศิรประภาถูกตกแต่งขอบด้วยลายเปลวจะมียอดแหลม ส่ วนประภาวลี
มีรูปร่ างค่อนข้างกลมและมักตกแต่งด้วยเส้นซิกแซกและขดม้วนรู ปก้นหอยโดยมีทิศทางพุ่งออกมา
จากกึงกลางพระวรกาย การใช้เส้นซิ กแซกทีบางละเอียดยังนิยมใช้ตกแต่งเป็ นเส้นพระเกศาของรู ป
พระโพธิสัตว์อีกด้วย
นอกจากวัดทาโบแล้ว วัดทางพระพุทธศาสนาทีตังอยู่ทางภาคตะวันตกของทิเบต
ส่ วนใหญ่ถูกตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังตามรู ปแบบสกุลช่างแคชมีร์ อาทิ วัดอัลชิซึงปั จจุบนั อยูใ่ น
เมืองลาดัก แคว้นจัมมูและแคชมีร์ของอินเดี ย และวัดนาโก (Nako) ทีเมืองคินเนา (Kinnaur) ใน
แคว้นหิ มาจัลประเทศของอินเดีย เป็ นต้น รู ปแบบจิตรกรรมฝาผนังทีวัดอัลชิ โดยเฉพาะห้องทุคงั
และซัมเซค (Sumtsek) แสดงการปรับเปลียนลักษณะให้แตกต่างออกไปจากจิตรกรรมฝาผนังของ
วัดทาโบ อาทิ สัดส่ วนร่ างกายเรี ยวยาวน้อยลง ลักษณะการทรงเครื องเรี ยบง่ายกว่า และความโดด
เด่ น ในการเน้นสั ดส่ วนที อ้อนแอ้น ผิด รู ป แต่ มี เ สน่ ห์ เช่ น พระหัตถ์และพระบาทที เล็ก และบัน
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พระองค์ทีบอบบางของพระโพธิ สัตว์ฝ่ายหญิง95 เป็ นต้นว่ารู ปพระนางตาราเขียว (Green Tara)
ภายในห้องซัมเซค (ภาพที 26) แต่ลกั ษณะพระเนตรทีเป็ นเส้นเรี ยวยาวยังเป็ นลักษณะประการหนึง
ทีสามารถบ่งชีถึงความเกียวข้องกับอิทธิพลสกุลช่างแคชมีร์ เช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังภายในวัด
นาโก (ภาพที 27) ซึงอยูร่ ่ วมสมัยกันก็มีลกั ษณะของพระโพธิ สัตว์ทีอ่อนช้อยและแสดงอิทธิ พลสกุล
ช่ างแคชมีร์เด่ นชัด โดยสังเกตได้จากพระเนตรทีเรี ยวเล็กและยาว สัดส่ วนของพระวรกายมีบ นั
พระองค์คอดเล็ก องค์ประกอบของเครื องทรงแบบพระโพธิ สัตว์ทีคล้ายคลึงกัน พระโพธิ สัตว์ทีมีสี
พระวรกายอ่อนจะตัดเส้นด้วยสี แดง หากสี เข้มจะไล่นาหนั
ํ กเพือให้เกิดปริ มาตร นอกจากนี ยังมีการ
ตกแต่งปิ ดทองหรื อเงิ นในส่ วนทีเป็ นเครื องทรงของพระโพธิ สัตว์อีกด้วย96 จากลักษณะร่ วมกัน
เหล่ านี ของจิตรกรรมฝาผนังทีวัดทาโบ วัดอัลชิ และวัดนาโก แสดงให้เห็ นว่า สกุลช่ างแคชมีร์มี
อิทธิ พลสําคัญในจิตรกรรมทิเบตภาคตะวันตกเป็ นอย่างยิงในสมัยแห่ งการฟื นฟูพระพุทธศาสนา
ช่วงคริ สต์ศตวรรษที 10 เป็ นต้นมา

ภาพที 26 พระนางตาราเขียวภายในห้องซัมเซค จิตรกรรมฝาผนังทีวัดอัลชิ ศิลปะทิเบตภาคตะวันตก
คริ สต์ศตวรรษที 11
ทีมา : Pratapaditya Pal, A Buddhist Paradise the Murals of Alchi Western Himalayas (Hong Kong
: Ravi Kumar for Visual Dharmar, 1982), 148.

95

Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, 43.

96

Amy Heller, Tibetan Art, 63.
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ภาพที 27 พระโพธิสัตว์ จิตรกรรมฝาผนังทีวัดนาโก ศิลปะทิเบตภาคตะวันตก คริ สต์ศตวรรษที 11
ทีมา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), 74.
ด้านรู ปแบบจิตรกรรมของทิเบตภาคกลางในสมัยแห่ งการฟื นฟูพระพุทธศาสนาช่วง
คริ สต์ศตวรรษที 10 – 13 ได้รับอิทธิ พลจากศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะเป็ นสําคัญ ดัง
เห็นได้จากการจัดองค์ประกอบเน้นความสําคัญทีบุคคลตําแหน่งกลางขนาดใหญ่และล้อมรอบด้วย
บริ วารขนาดเล็ก และลักษณะของพระโพธิ สัตว์ อาทิ ศิราภรณ์แบบกรัณฑมุกุฎ (Karanda makuta)
ประดับตาบสามเหลียมหลายตาบ ตุม้ หูแบน มีเส้นดวงตาโค้งและนัยน์ตาดําทีลดตําลง เป็ นต้น97 ถึง
กระนันก็ ป รากฏรู ป แบบอื นผสมผสานเข้า ไปด้วย เช่ น ลัก ษณะเครื องแต่ ง กายแบบทิ เบต และ
ลักษณะทีได้รับจากเอเชียกลาง
จิตรกรรมในสมัยนี ทียังคงอยู่ส่วนใหญ่เป็ นจิตรกรรมทังกาหรื อภาพม้วน จะมีส่วน
น้อยเท่านันทีเป็ นจิตรกรรมฝาผนัง อาทิ จิตรกรรมฝาผนังบางส่ วนของวัดโจคังในกรุ งลาซา (ภาพที
28) ซึ งถูกสันนิ ษฐานว่าอาจเป็ นผลงานระยะแรกสุ ดของจิตรกรรมฝาผนังในภาคกลาง และอาจมี
อายุช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที 11 หรื อต้นคริ สต์ศตวรรษที 1298 ลักษณะการทรงเครื องของพระ
โพธิ สัตว์ การจัดองค์ประกอบซึ งมีพระโพธิ สัตว์องค์ประธานขนาดใหญ่ถูกขนาบด้วยบริ วารทีมี
ขนาดเล็กกว่า และรายละเอียดพนักซึงเป็ นคานตังคานนอนและหมอนอิง ล้วนเป็ นองค์ประกอบของ
จิตรกรรมทีได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ

97

Ibid., 81.

98

Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, 47.
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ภาพที 28 จิตรกรรมบางส่ วนของวัดโจคัง ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11 – 12
ทีมา : Gyurme Dorje; Tashi Tsering; Heather Stoddard and Andre Alexander, Jokhang : Tibet’s
Most Sacred Buddhist Temple (Bangkok : Bangkok Printing, 2010), 193.
วัดชาลูและวัดตราทัง ทังสองแห่ งถูกสร้างร่ วมสมัยกันในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที
11 โดยปรากฏจิ ตรกรรมฝาผนัง ที ได้รับ อิ ท ธิ พ ลศิล ปะอิ นเดี ย สมัย ราชวงศ์ป าละ – เสนะ แต่ ย งั
ปรากฏลักษณะบางประการทีเชือมโยงถึงลักษณะจิตรกรรมภายในถําอชันตาของอินเดียสมัยคุปตะ
ด้วย จิตรกรรมฝาผนังรู ปพระโพธิ สัตว์และพระสาวกภายในวัดชาลู (ภาพที 29) แสดงลักษณะของ
เครื องทรงของพระโพธิ สัตว์ตามแบบที ปรากฏในถําอชันตาของอินเดี ย (ภาพที 30) โดยเฉพาะ
ลักษณะเด่นของกุณฑลกลมแบนคู่และกุณฑลดอกไม้ซึงเป็ นสายสี ทอง99 ส่ วนลักษณะพระพักตร์ ที
มี พ ระเนตรเหลื อ บตํา ศิ ราภรณ์ แบบกรั ณ ฑมุ กุ ฎ ประดับ ตาบสามเหลี ยมหลายชัน และการจัด
องค์ประกอบล้วนเป็ นลักษณะทีบ่งชีถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะอย่างเด่นชัด
ในบรรดาภาพพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ภายในวัดชาลู ยังปรากฏภาพบุคคลชันสู งของทิเบตซึ ง
เห็ นได้จากการสวมผ้าโพกศี รษะและเสื อคลุ ม ยาว อี กทังบุค คลเหล่ านี มี ใบหน้า สี ผิว และสวม
เครื องประดับอันบ่งชีว่าเป็ นชาวเอเชียกลางหรื อชาวจีน (ภาพที 31) ซึงตีความได้วา่ เป็ นการแสดงถึง
รู ปแบบทางเชื อชาติทีหลากหลายในยุคสมัยนัน100 นอกจากนี ยังมีการใช้สีเพือไล่นาหนั
ํ กในรู ปตัว
บุคคลอีกด้วย
99

Amy Heller, Tibetan Art, 122.

100

Ibid., 123.
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ภาพที 29 พระโพธิสัตว์และพระสาวก จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดชาลู ศิลปะทิเบตภาคกลาง
ปลายคริ สต์ศตวรรษที 11
ทีมา (ภาพซ้าย) : Roberto Vitali, Early Temples of Central Tibet (London : Serindia Publications,
1990), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
ทีมา (ภาพขวา) : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), Œ•.

ภาพที 30 นางปราชญาของพระปัทมปาณี จิตรกรรมฝาผนังถําอชันตา ศิลปะอินเดีย
สมัยราชวงศ์คุปตะ คริ สต์ศตวรรษที 4 - 6
ทีมา : Benoy K. Behl, The Ajanta Caves : Ancient Paintings of Buddhist India (London : Thames
and Hudson Ltd, 2005), 68.
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ภาพที 31 พระสาวกซึงมีลกั ษณะคล้ายชาวจีนหรื อเอเชียกลาง จิตรกรรมฝาผนังวัดชาลู
ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11
ทีมา : Hugo Kreijger, “Mural Styles at Shalu”, Tibetan Art : Towards a Definition of Style, Edited
by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : Laurence King Publishing, 1997), 173.
ด้านรู ปแบบของจิตรกรรมฝาผนังทีวัดตราทังก็มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับวัดชาลู แต่ได้
ประยุกต์เครื องแต่งกายแบบทิเบตเข้าไปในรู ปพระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์ซึงลักษณะพระพักตร์
ทําตามแบบอิทธิพลอินเดีย ดังตัวอย่างรู ปพระพุทธเจ้า (ภาพที 32 และ 33) พระพุทธเจ้าทังสองภาพ
นี ทรงมีลกั ษณะพระพักตร์ ตามแบบศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะและมีอุษณี ษะเป็ นรู ป
สามเหลี ยม แต่ พ ระพุท ธเจ้า ภาพที 32 ทรงจี ว รแนบพระวรกายตามแบบศิ ล ปะอิ น เดี ย ส่ ว น
พระพุทธเจ้าในภาพที 33 ทรงสวมเสื อคลุมแบบชนชันสู งของทิเบตไว้ดา้ นในและห่ มจีวรซ้อนทับ
อีกชันหนึง ทังยังทรงสวมรองเท้าบูท้ ผ้าตามแบบชาวทิเบตอันแสดงถึงการประยุกต์เครื องแต่งกาย
แบบทิเบตเข้าไว้ในจิตรกรรม แม้แต่พระโพธิสัตว์บริ วารทีอยูโ่ ดยรอบก็เช่นกัน คือทรงสวมเสื อคลุม
ที มี สี ตดั กันและมี ล วดลายแบบทิ เบต และใช้ผา้ โพกศี รษะแบบทิ เบต (ภาพที 34) แต่ ย งั คงทรง
เครื องประดับ ตามแบบแนวประเพณี อินเดี ย อยู่ ดังเห็ นได้จากศิ ราภรณ์ ก รั ณฑมุ กุฎ ประดับ ตาบ
สามเหลียมและกุณฑลกลมแบนคู่ (ภาพที 35) อย่างไรก็ตามยังปรากฏลักษณะพระโพธิ สัตว์ทีถูก
สร้างสรรค์ให้ทรงเครื องและอาภรณ์ตามแบบประเพณี ของอินเดียอยู่ 3 พระองค์ ซึ งได้แก่ รู ปพระ
นางตาราเขียว พระมัญชุศรี และพระเมไตรยะ (ภาพที 36 และ 37)
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ภาพที 32 พระพุทธเจ้าทรงจีวรแบบศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ
จิตรกรรมฝาผนังวัดตราทัง ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11
ทีมา : Michael Henss, “The Eleventh – Century Murals of Drathang Gonpa”, Tibetan Art :
Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London :
Laurence King Publishing, 1997), 166.

79

ภาพที 33 พระพุทธเจ้าทรงเสื อคลุมแบบชนชันสู งของทิเบต จิตรกรรมฝาผนังวัดตราทัง
ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11
ทีมา : Michael Henss, “The Eleventh – Century Murals of Drathang Gonpa”, Tibetan Art :
Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London :
Laurence King Publishing, 1997), 164.

80

ภาพที 34 รู ปพระโพธิสัตว์บริ วารสวมผ้าโพกศีรษะแบบชนชันสู งของทิเบต
จิตรกรรมฝาผนังวัดตราทัง ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11
ทีมา : Michael Henss, “The Eleventh – Century Murals of Drathang Gonpa”, Tibetan Art :
Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London :
Laurence King Publishing, 1997), 161.

ภาพที 35 พระโพธิสัตว์บริ วารในชุดเสื อคลุมแบบชนชันสู งของทิเบต จิตรกรรมฝาผนังวัดตราทัง
ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11
ทีมา : Michael Henss, “The Eleventh – Century Murals of Drathang Gonpa”, Tibetan Art :
Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London :
Laurence King Publishing, 1997), 167.
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ภาพที 36 พระโพธิสัตว์ในเครื องทรงแบบประเพณี อินเดีย จิตรกรรมฝาผนังวัดตราทัง
ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 11
ทีมา : Roberto Vitali, Early Temples of Central Tibet (London : Serindia Publications, 1990), ไม่
ปรากฏเลขหน้า.

ภาพที 37 รายละเอียดส่ วนพระพักตร์ของพระเมไตรยะ จิตรกรรมฝาผนังวัดตราทัง
ศิลปะทิเบตภาคกลางคริ สต์ศตวรรษที 11
ทีมา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), Œ….
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นอกจากจิตรกรรมฝาผนังแล้ว อิทธิ พลของศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ
ยังปรากฏอย่างโดดเด่นในจิตรกรรมทังกาทีอยู่ร่วมสมัยกัน รู ปพระนางตาราเขียว จิตรกรรมทังกา
ช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที 12 (ภาพที 38) ถูกพิจารณาว่ามีรูปแบบทีใกล้ชิดกับจิตรกรรมฝาผนังอัน
เก่ าแก่ ทีวัดโจคัง แต่ได้รับการพัฒนามากขึนและสมบูรณ์ กว่า101 อีกทังเป็ นหนึ งในตัวอย่างของ
รู ปแบบโดยส่ วนใหญ่ของจิตรกรรมทังกาช่ วงคริ สต์ศตวรรษที 10 – 13 ซึ งสร้างสรรค์ภายใต้
อิทธิ พลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ โดยมีลกั ษณะการจัดองค์ประกอบอย่างสมมาตร
เน้นบุคคลประธานขนาดใหญ่ตรงกึงกลางภาพ ล้อมรอบด้วยบริ วารทีมีขนาดเล็กกว่าซึ งถูกจัดเป็ น
แถวเรี ยงกันจนเสมือนคล้ายกรอบภาพ ลักษณะใบหน้าของบุคคลซึ งเป็ นประธานนิ ยมนําเสนอ
มุมมองหน้าตรง ใบหน้าดูกว้างและเป็ นเหลียมหรื อรู ปไข่ ดวงตาเหลือบตําตามแบบแนวประเพณี
อินเดีย จมูกยาว ริ มฝี ปากบางและนิยมระบายสี แดงทีริ มฝี ปากล่าง นอกจากนี นิยมระบายสี แดงทีฝ่ า
มือและฝ่ าเท้าอันสื อถึงความงดงามตามแบบอินเดีย ฉากหลังมักใช้สีนาเงิ
ํ นเข้ม102 และมีลกั ษณะเป็ น
2 มิติอย่างเด่นชัดด้วยการใช้สีทีเรี ยบ แสดงความโดดเด่นของเส้นมากกว่าการสร้างปริ มาตร แม้ว่า
ปรากฏการไล่นาหนั
ํ กจากเส้นของรู ปทรง แต่ไม่ได้กระทําอย่างรุ นแรงดังปรากฏในจิตรกรรมภาค
ตะวันตกของทิเบต ฉากภูเขาหินในรู ปพระนางตาราเขียวถูกประดิษฐ์ให้กลายเป็ นรู ปทรงสัญลักษณ์
ยอดเดือยแหลมทีมีสีเข้มสลับกันและถูกจัดเรี ยงกันเป็ นแถวไปพร้อม ๆ กับรู ปบุคคลทีเรี ยงเป็ นแถว
เช่นกัน รู ปแบบฉากหลังนี ถูกพัฒนาอย่างเต็มทีในจิตรกรรมทิเบตช่วงคริ สต์ศตวรรษที 13 – 14 แต่
หลังจากนันได้สูญเสี ยความนิยมไปอย่างรวดเร็ ว103
ลักษณะพนักเบืองหลังของบุคคลประธาน ส่ วนใหญ่เป็ นหมอนอิงประดับลวดลาย
ม้วนและบางครังมีโครงพนักแบบคานตังและคานนอนอยูด่ า้ นหลังหมอนอิงร่ วมด้วย ซึ งโครงพนัก
แบบคานนีนิยมประดับด้วยรู ปสัตว์ โดยส่ วนใหญ่ทีคานตังมักเป็ นรู ปวยาลเหยียบบนหลังช้าง ส่ วน
บริ เวณปลายคานนอนมักเป็ นรู ปมกรหรื อกินนรกินรี ซึงมีหางเป็ นลวดลายกนก บางครังหางลวดลาย
กนกนี ก็ถูกเชื อมต่อเข้าเป็ นส่ วนหนึ งของศิรประภาของบุคคลประธาน ส่ วนลักษณะฐานดอกบัว
ของบุคคลประธานมักมีขนาดใหญ่ซึงปรากฏก้านดอกบัวอยู่เบืองล่าง กลีบดอกบัวมีสีเข้มหลายสี
สลับกัน104

101

Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, 47.

102

Ibid., 48.

103

Ibid., 49.

104

Ibid., 48.
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ภาพที 38 พระนางตาราเขียว จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง ต้นคริ สต์ศตวรรษที 12
ทีมา : Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion (London : Thames
and Hudson, 1991), 128.
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รู ป พระธยานิ พุ ท ธรั ต นสั ม ภวะในรู ป สั ม โภคกาย จิ ต รกรรมทัง กาสมัย กลาง
คริ สต์ศตวรรษที 12 หรื ออาจอยู่ในช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที 13 (ภาพที 39) นอกจากแสดงลักษณะ
บัลลังก์ตามทีกล่าวไว้แล้วข้างต้น ยังเป็ นตัวอย่างอันแสดงถึงเครื องทรงรู ปสัมโภคกายและแบบพระ
โพธิ สัตว์ทีเป็ นรู ปแบบนิ ยมของอินเดี ยสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะในสมัยนี ด้วย อันได้แก่ การ
ทรงโธตีซึงมีชายยาวเท่ากัน ทรงกุณฑลกลมแบน พาหุ รัด ทองพระกรและทองพระบาท พระเกศา
แบบชฎามุกุฎประดับศิราภรณ์ตาบสามเหลียม ทัดดอกไม้กลมและผูกผ้ากรรเจียกผูกเป็ นรู ปคล้าย
พัดโดยทิงชายผ้าลงมาประพระอังสา ทรงสวมสร้อยพระศอมุกและเพชรพลอย สร้อยพระศออีกเส้น
หนึงซึงยาวจรดพระนาภี ซึงเป็ นเครื องประดับทีปรากฏในประติมากรรมของทิเบตเช่นกัน และสวม
สายมุกตยัชโญปวีตเฉียงเส้นยาวเลยบันพระองค์
อย่ า งไรก็ ต ามยัง มี ค วามแตกต่ า งด้า นรายละเอี ย ดของเครื องทรงที ถู ก สร้ า งใน
จิ ต รกรรมทัง การ่ ว มสมัย กัน เช่ น รู ป พระธยานิ พุ ท ธอัก โษภยะในรู ป สั ม โภคกาย สมัย กลาง
คริ สต์ศตวรรษที 13 (ภาพที ?•) แสดงลักษณะของเครื องทรงแบบสัมโภคกายทีคล้ายคลึงกับรู ป
พระธยานิพุทธรัตนสัมภวะ (ภาพที •Œ) แต่ทรงศิราภรณ์แบบกรัณฑมุกุฎและมีชายผ้ากรรเจียกปลิว
ม้ว นขึ นเป็ นคลื นตลอดพื นที ของศิ ร ประภา อี ก ทังทรงสายวาสตยัช โญปวีต ร่ ว มกับ สายมุ ก ต
ยัชโญปวีต ลักษณะเครื องทรงดังกล่ าวนี ยังเป็ นลักษณะเครื องทรงของพระโพธิ สัตว์บริ วารด้วย
โดยทัวไปแล้วพระโพธิ สัตว์บริ วารมักหันพระพักตร์ และประทับเฉี ยง หากประทับยืนมักเป็ นแบบ
หันเฉียงด้วยกิริยาอ่อนช้อยด้วยการแอ่นบันพระองค์มาก ทรงศิราภรณ์ทงแบบชฎามุ
ั
กุฎและกรัณฑ
มุกุฎ ลักษณะของโธตีมีความพิเศษทีแสดงถึงความเบาบางแนบพระวรกายของเนื อผ้าซึ งสามารถ
มองเห็นถึงช่ วงพระเพลาภายใต้โธตีเสมือนว่าไม่ได้มีโธตีปกคลุมอยู่105 ทังลักษณะการทรงเครื อง
ของพระธยานิ พุท ธเจ้า และพระโพธิ สัตว์ดงั กล่ าวบ่ งชี อย่างเด่ นชัดถึ ง รู ปแบบศิล ปะอิ นเดี ย สมัย
ราชวงศ์ปาละ – เสนะ ถึงกระนันจิตรกรรมทังกาบางรู ป เช่น พระโพธิสัตว์บริ วารในจิตรกรรมทังกา
รู ปพระธยานิพุทธอักโษภยะก็ปรากฏการผสมผสานรู ปแบบศิลปะเอเชียกลางหรื ออาจเป็ นรู ปแบบ
จิตรกรรมทีถูกพบในถําตุนหวงช่วงคริ สต์ศตวรรษที 10 ในส่ วนของโธตีทีเป็ นผ้ายาวทึบดูหนา
หนักหลายชันซึงมีริวอย่างเป็ นธรรมชาติ และการทรงคล้องผ้ายาวทีพระอังสา106 นอกจากนี ลักษณะ
การประทับยืนของพระโพธิ สัตว์ยงั เป็ นแบบหันพระพักตร์ ตรง ซึ งเป็ นอีกลักษณะหนึงของท่าทาง
บริ วารทีพบนอกเหนือไปจากการหันเฉี ยงของจิตรกรรมทังกาช่วงคริ สต์ศตวรรษที 10 – 13 ของ
ทิเบต

105

Ibid., 49.

106

Ibid.

85

ภาพที 39 พระธยานิพุทธรัตนสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง
กลางคริ สต์ศตวรรษที 12 หรื อต้นคริ สต์ศตวรรษที 13
ทีมา : John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art
(Chicago : Serindia Publications; Columbus : Columbus Museum of Art, 2003), 101.

86

ภาพที ?• พระธยานิพุทธอักโษภยะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริ สต์ศตวรรษที 13
ทีมา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications,
2001), 45.
รู ปแบบจิตรกรรมทิเบตภายใต้อิทธิ พลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะและ
สกุลช่างแคชมีร์เป็ นรู ปแบบทีนิยมสร้างตลอดช่วงคริ สต์ศตวรรษที 10 – 13 บริ เวณภาคกลางและ
ภาคตะวันตกตามลําดับ แต่ภายหลังทีอิทธิ พลของศิลปะอินเดียได้เสื อมลง พร้อม ๆ กับความนิ ยม
ในสกุลช่างเนปาลและจีนได้เพิมขึนในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 13 เป็ นต้นมา จิตรกรรมทิเบตในระยะ
นีจึงสะท้อนถึงอิทธิพลรู ปแบบเนปาลทีเริ มเข้ามามีบทบาทแทนทีอิทธิ พลอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ
– เสนะ ครังถึงกลางคริ สต์ศตวรรษที 14 การแทรกซึ มของรู ปแบบจิตรกรรมจีนได้เริ มปรากฏขึ น
อาทิ เรื องราวเนื อหา ลักษณะการจัดองค์ประกอบ ฉากทิวทัศน์ และริ วผ้า107 อันมีลกั ษณะใกล้เคียง
ความเป็ นจริ งมากกว่าความเป็ นแบบแผนตามแนวประเพณี อินเดีย

107

Ibid., 50.
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จิตรกรรมทิเบตสกุลช่างเนปาลเป็ นทีนิยมสร้างทังในจิตรกรรมฝาผนังและจิตรกรรม
ทังกาของทิเบตภาคกลาง ดังเช่นทีจิตรกรรมฝาผนังของวัดชาลู วัดนาร์ ทงั (Narthang) และวัดโจนัง
(Jonang) ซึ งอยู่ในแคว้นซัง มีอายุช่วงคริ สต์ศตวรรษที 13 – 14 ดังทีได้ยกตัวอย่างในข้างต้นนัน
จิตรกรรมฝาผนังวัดชาลูปรากฏจิตรกรรมฝาผนังรู ปแบบทีได้รับอิทธิ พลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์
ปาละ – เสนะ แต่จิตรกรรมฝาผนังส่ วนหนึ งก็ได้รับ การตกแต่ งและซ่ อมแซมในรู ป แบบเนปาล
ในช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที 14 เช่น รู ปพระธยานิพุทธไวโรจนะ บริ เวณระเบียงทางเดินรอบวิหารยุม
เชนโม (Yum Chenmo) (ภาพที ?…) มีลกั ษณะการใช้สีแดง ขาว และเขียวทีเข้ม รู ปพระพักตร์ เป็ นรู ป
หัวใจ ไหล่กว้าง ทรงศิราภรณ์ตาบกลมซึ งมีโค้งรู ปคล้ายจันทร์ เสี ยวรองรับทีตาบกลาง ประทับบน
บัลลังก์รูปแบบอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ108 ซึงปรากฏการตกแต่งลวดลายกนกอย่างละเอียด
แบบเนปาลเข้าไปด้วย หรื อรู ปพระธยานิพุทธไวโรจนะ ภายในวิหารกาจู (ภาพที ?Ž) ก็แสดงออกถึง
ลัก ษณะของการใช้สี แดง ขาว และเขี ย วเข้ม และลัก ษณะบัล ลัง ก์ตามรู ป แบบเนปาลที ประดับ
ลวดลายขดม้วนอย่างละเอียดประณี ตให้เห็นอย่างเด่นชัดด้วย
จิตรกรรมทังการู ปพระนางตาราเขียว ช่ วงต้นคริ สต์ศตวรรษที 13 (ภาพที ?•) ถูก
สร้างภายใต้อิทธิพลศิลปะเนปาลอย่างเด่นชัด เป็ นหนึงในตัวอย่างจิตรกรรมทิเบตสกุลช่างเนปาลซึ ง
เป็ นทีนิยมในทิเบตภาคกลาง มีลกั ษณะการจัดองค์ประกอบเน้นพระนางตาราให้มีขนาดใหญ่บริ เวณ
กึงกลางภาพ ในกิ ริยาเอียงพระวรกายอย่างงดงาม ประทับลลิตาสนะบนปั ทมาสนะซึ งมีกลีบสี เข้ม
สลับกัน เน้นการใช้สีเข้มและจัดจ้าน รวมทังให้ความสําคัญด้านลวดลายและเส้นมากกว่าการไล่
นําหนักเพือสร้างปริ มาตรจึงทําให้ภาพมีลกั ษณะเป็ น 2 มิติ109
ลักษณะบัลลังก์และพนักเป็ นรู ปแบบทีสะท้อนถึงอิทธิ พลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์
ปาละ – เสนะทีได้รับการสื บทอดมายังจิตรกรรมเนปาล นันคือ บัลลังก์ประดับรู ปสิ งห์และช้างมี
พนักแบบคานตังและคานนอน ซึ งคานตังประดับด้วยรู ปวยาลเหยียบบนหลังช้าง ส่ วนคานนอน
ประดับรู ปมกรซึ งส่ วนหางแตกออกเป็ นลายกนกและขมวดเป็ นวงขนาดใหญ่ ประกอบกับกลาง
พนักมีรูปหน้ากาลกําลังกลืนกินนาคซึงลําตัวขดเป็ นวงและมีปลายหางเสี ยบเข้ากับขมวดวงของหาง
มกร เบืองหลังบัลลังก์ของพระองค์ถูกประดิษฐ์ให้เป็ นรู ปทรงคล้ายปราสาทซึ งตังอยูท่ ่ามกลางป่ า
ยามคําคืน การขดม้วนอย่างรุ นแรงของหางมกรและนาค ลักษณะลวดลายกนกของหางมกร รวมทัง
ความละเอี ย ดประณี ตและเอาใจใส่ ใ นลวดลายขนาดเล็ก เป็ นลัก ษณะอันโดดเด่ นอย่า งยิ งของ
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Hugo Kreijger, “Mural Styles at Shalu”, Tibetan Art : Towards a Definition of Style, Edited by
Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : Laurence King Publishing, 1997), 177.
109
Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, 51.
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จิตรกรรมสกุลช่ างเนปาล นอกเหนื อไปจากสถู ปทรงโอควํา 3 องค์บริ เวณยอดปราสาททีเป็ น
รู ปแบบเฉพาะของสถาปัตยกรรมเนปาล

ภาพที ?… พระธยานิพุทธไวโรจนะ จิตรกรรมฝาผนังบริ เวณ บริ เวณระเบียงทางเดินรอบวิหาร
ยุมเชนโม วัดชาลู ศิลปะทิเบตภาคกลาง สกุลช่างเนปาล คริ สต์ศตวรรษที 14
ทีมา : Hugo Kreijger, “Mural Styles at Shalu”, Tibetan Art : Towards a Definition of Style, Edited
by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : Laurence King Publishing, 1997), 176.

89

ภาพที ?Ž พระธยานิพุทธไวโรจนะ จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารกาจู วัดชาลู ศิลปะทิเบตภาคกลาง
สกุลช่างเนปาล คริ สต์ศตวรรษที 14
ทีมา : Robert Vitali, Early Temples of Central Tibet (London : Serindia, 1990), ไม่ปรากฏเลข
หน้า.

90

ภาพที ?• พระนางตาราเขียว จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง สกุลช่างเนปาล
ปลายคริ สต์ศตวรรษที 12 ถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที 13
ทีมา : Steven M. Kossak, “Sakya Patrons and Nepalese Artists in Thirteenth – Century Tibet”,
Tibetan Art : Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood
(London : Laurence King Publishing, 1997), 27.
ส่ ว นอิ ท ธิ พ ลรู ปแบบศิ ล ปะจี น ที เริ มเป็ นที นิ ย มในจิ ต รกรรมทิ เ บตช่ ว งกลาง
คริ สต์ศตวรรษที 14 นันนอกเหนือไปจากการนํารู ปแบบการสร้างสรรค์ทีเป็ นธรรมชาติมากยิงขึน
แบบจี นเข้า มาผสมผสานไว้ใ นจิ ตรกรรมที มีรูปแบบอินเดี ยและเนปาลแล้ว ทางด้านเนื อหาเริ ม
ปรากฏจิตรกรรมทีเน้นเรื องราวของพระอรหันต์โดยเฉพาะ ซึ งมักปรากฏเป็ นรู ปบุคคลสําคัญขนาด
ใหญ่อยูก่ ลางภาพแทนการอยู่บริ เวณด้านข้างของภาพในบทบาทพระสาวก ดังเห็นได้จากตัวอย่าง
รู ปพระอรหันต์ จิตรกรรมทังกาของทิเบตภาคกลาง ช่วงกลางคริ สต์ศตวรรษที 14 (ภาพที ??) มีการ
จัดให้พระอรหันต์องค์ประธานอยูก่ ึงกลางของภาพในมุมมองหน้าตรง นังอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติซึง
มีแมกไม้และโขดหิ น และถูกห้อมล้อมด้วยพระสงฆ์สาวกและฆราวาสผูศ้ รัทธา เมือพิจารณาจาก
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ลักษณะการใช้สีของภาพซึ งเน้นสี แดงและนําเงิ นเข้มบ่ง ชี ว่า ยังมี ความเกี ยวพันกับสี ในรู ปแบบ
อินเดียและเนปาล แต่การจัดวางทิวทัศน์อย่างแมกไม้และโขดหิ นล้อมรอบอย่างอิสระแสดงให้เห็น
ถึงความพยายามสร้างทิวทัศน์แบบจิตรกรรมจีนในสมัยราชวงศ์หยวน110 นอกจากนี การครองจีวร
ของพระอรหันต์และพระสาวกด้านข้างเป็ นลักษณะแบบจีนและสร้างได้อย่างเป็ นธรรมชาติสมจริ ง
มากยิงขึนหากเทียบกับจีวรลักษณะเดียวกันของจิตรกรรมฝาผนังวัดตราทังในช่วงคริ สต์ศตวรรษที
11 (ภาพที •Ž) ทีมีลกั ษณะแข็งกระด้างกว่า

ภาพที ?? พระอรหันต์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง กลางคริ สต์ศตวรรษที 14
ทีมา : Pratapaditya Pal, Art of Tibet : a Catalogue of the Los Angeles County Museum of Art
Collection (Los Angeles : Los Angeles County Museum of Art, 1990), 74.
อย่างไรก็ตามจิตรกรรมทิเบตได้รับการพัฒนาด้านเทคนิคการสร้างริ วผ้าและทิวทัศน์
ให้เป็ นธรรมชาติสมจริ งมากขึนในระยะต่อมา โดยยังคงปรากฏการใช้สีเข้มทึบตามรู ปแบบอินเดีย
เช่นรู ปพระโพธิสัตว์ฮวซาง
ั
(Hvashang) จิตรกรรมทังกาของทิเบตภาคกลางช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที
110

Ibid., 52.
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15 (ภาพที ?I) แสดงการจัดองค์ประกอบและทิวทัศน์ได้ใกล้เคียงกับจิตรกรรมจีนมากขึน นันคือ
การใช้สีเขียวและฟ้ าตามแบบจิตรกรรมจีนในส่ วนของชันหิน รู ปบุคคลถูกสร้างด้วยเส้นทีคล้ายเส้น
ของพู่กนั จีน และการสร้างริ วผ้าทีทิงนําหนักอย่างเป็ นธรรมชาติและลืนไหล อย่างไรก็ตามจิตรกร
ทิเบตได้ตีความลักษณะแบบจีนให้กลายเป็ นลักษณะแบบทิเบตโดยเฉพาะ ดังเห็นได้จากลักษณะ
ของต้นไม้ทีบิดงออย่างแปลกประหลาด หินผาทีมีผวิ ขรุ ขระและเดินขอบด้วยเส้นสี ทอง เป็ นต้น111

ภาพที ?I พระโพธิสัตว์ฮวซาง
ั
จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง ต้นคริ สต์ศตวรรษที 15
ทีมา : Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion (London : Thames
and Hudson, 1991), 110.
ครังเข้าสู่ ช่วงคริ สต์ศตวรรษที 15 อิทธิ พลจากรู ปแบบอินเดียและเนปาลถูกหลอม
รวมเข้ากับรู ปแบบทีเป็ นธรรมชาตินิยมของจีน ดังเห็นได้จากตัวอย่างจิตรกรรมฝาผนังภายในวัด
เกียงเซ คุมบุม และวัดเปลเจอร์ โชเด (Peljor Chode) ทีเมืองเกียงเซในแคว้นซัง ซึ งถูกสร้างขึนช่วง
กลางคริ สต์ศตวรรษที 15 รู ปพระนางตาราขาว (White Tara) (ภาพที ?c) และรู ปพระพุทธเจ้าศากย
มุนี (ภาพที ?d) เป็ นตัวอย่างส่ วนหนึ งของจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดเกี ยงเซ คุ มบุม ลักษณะของ
111

Ibid.
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รู ปทรง พระพักตร์ รูปหัวใจ เส้นอันอ่อนช้อยของพระโอษฐ์และพระเนตรทีเหลือบตํา การทรงศิรา
ภรณ์และเครื องประดับ การออกแบบลวดลายผ้า รวมทังลักษณะของฉากหลังทีถูกนําเสนอแบบ 2
มิ ติ และการใช้สี ที สดเข้ม โดยเน้น เส้ นและลวดลายอันวิจิ ตรมากกว่า การไล่ นําหนัก เพื อสร้ า ง
ปริ มาตร ล้วนเป็ นไปตามรู ปแบบศิลปะอินเดี ยและเนปาล แต่ลกั ษณะความเป็ นธรรมชาตินิยมที
ปรากฏในริ วผ้าของโธตีและผ้าคล้องพระอังสาเป็ นรู ปแบบทีได้รับจากศิลปะจีนอย่างเห็นได้ชดั 112

ภาพที ?c พระนางตาราขาว จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดเกียงเซ คุมบุม ศิลปะทิเบตภาคกลาง
กลางคริ สต์ศตวรรษที 15
ทีมา : Xiong Wenbing, The Kumbum of Gyantse Palcho Monastery in Tibet, English Translated
by You Xiangfei and Chang Siyu (Sichuan : Tibet People’s Publishing and House and Sichuan
Nationalities Publishing House, 2001), 119.

112

Ibid., 55.
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ภาพที ?d พระพุทธเจ้าศากยมุนี จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดเกียงเซ คุมบุม ศิลปะทิเบตภาคกลาง
กลางคริ สต์ศตวรรษที 15
ทีมา : Xiong Wenbing, The Kumbum of Gyantse Palcho Monastery in Tibet, English Translated
by You Xiangfei and Chang Siyu (Sichuan : Tibet People’s Publishing and House and Sichuan
Nationalities Publishing House, 2001), 92.
นอกจากนี จิตรกรรมฝาผนังทีวัดเกี ยงเซ คุ มบุมยังเป็ นแม่แบบซึ งส่ งอิทธิ พลไปยัง
รู ปแบบจิตรกรรมในภาคตะวันตกของทิเบตทีสร้ างในช่ วงกลางคริ สต์ศตวรรษที 15 ด้วย เช่ น
จิตรกรรมฝาผนังทีวัดโทลิง (Tholing) วัดแดง (Red Temple) ทีเมืองซาปารัง (Tsaparang) และวิหาร
เซร์ คงั หรื อวิหารทอง (Golden Temple) ภายในวัดทาโบ เมืองสปิ ติ เป็ นต้น ซึ งต่างแสดงออกถึ ง
รู ปแบบทีเชื อมโยงกับจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดเกี ยงเซ คุ มบุม หากแต่ได้ผสมผสานเอกลักษณ์
เฉพาะของจิตรกรรมทิเบตภาคตะวันตกเข้าไปด้วย113 ดังทีสังเกตได้จากพระเนตรทีเรี ยวยาวและ
พระเนตรดําเป็ นเม็ดเล็ก
รู ปพระสรรววิทไวโรจนะ (Sarvavid Vairocana) (ภาพที ?‹) สมัยคริ สต์ศตวรรษที
16 เป็ นส่ วนหนึ งของจิตรกรรมฝาผนังด้านทิศเหนื อภายในวิหารเซร์ คงั ของวัดทาโบ ทีแสดงถึ ง
รู ปแบบทีได้รับอิทธิพลจากจิตรกรรมฝาผนังทีวัดเกียงเซ คุมบุม นันคือ การใช้สีแดงและนําเงินเข้ม
113

Ibid., 58.
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มีลกั ษณะบัลลังก์ การจัดองค์ประกอบล้อมด้วยเทพขนาดเล็ก และศิราภรณ์ของพระสรรววิทไวโรจ
นะล้วนเป็ นลักษณะของศิลปะเนปาลอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะอย่างยิงบริ เวณลวดลายกนกของ
ประภามณฑลนันคล้ายกับประภามณฑลทีพบในจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมของวัดเกียงเซ
คุมบุมเป็ นอย่างมาก ส่ วนลักษณะการทรงโธตีหลายชันและมีริวผ้าอย่างเป็ นธรรมชาติตามแบบ
ศิลปะจี นได้เข้า มาแทนที รู ป แบบจิ ตรกรรมทิเบตภาคตะวันตกเดิ มที นิ ย มลักษณะโธตีแนบพระ
วรกายและมีชายยาวไม่เท่ากัน การส่ งต่ออิทธิ พลรู ปแบบศิลปะเนปาลและจีนของทิเบตภาคกลาง
มายังทิเบตภาคตะวันตกในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที 15 นีมีส่วนทําให้การแยกแยะลักษณะเฉพาะตาม
ภู มิ ภ าคเป็ นไปอย่ า งลํา บากมากขึ น อย่า งไรก็ ต ามในรู ป พระสรรววิ ท ไวโรจนะนี ยัง สามารถ
สังเกตเห็นถึงลักษณะดังเดิมบางประการของจิตรกรรมฝาผนังของวัดทาโบ อันได้แก่ ลักษณะพระ
เนตรทียังคงเรี ยวยาวแม้วา่ จะเหลือบตําลงเล็กน้อยแบบจิตรกรรมทิเบตภาคกลาง พระโอษฐ์เล็ก บัน
พระองค์คอดเล็ก และการทรงผ้าคล้องพระอังสายาวซึงปลิวม้วนขึนเป็ นวง เป็ นต้น

ภาพที ?‹ พระสรรววิทไวโรจนะ จิตรกรรมฝาผนังในวิหารเซร์คงั ของวัดทาโบ
ศิลปะทิเบตภาคตะวันตก คริ สต์ศตวรรษที 16
ทีมา : Deborah E. Klimburg-Salter, Tabo : a Lamp for the Kingdom (Milan : Skira Editore, 1997),
209.

96
จิ ต รกรรมทั ง การู ปพระพุ ท ธเจ้ า ไภษั ช ยคุ รุ ไวฑู ร ยประภา (BhaisajyaguruVaiduryaprabha) ศิ ล ปะทิ เ บตช่ ว งต้น คริ ส ต์ศ ตวรรษที 15 (ภาพที ?Œ) เป็ นอี ก ตัว อย่า งหนึ งซึ ง
สะท้อนถึงการผสมผสานรู ปแบบอินเดีย เนปาล และจีนเข้าด้วยกัน นันคือ การจัดองค์ประกอบเน้น
พระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาขนาดใหญ่กลางภาพ ขนาบข้างด้วยพระโพธิ สัตว์บริ วารขนาด
เล็ ก ได้แ ก่ พระมัญ ชุ ศ รี แ ละพระอวโลกิ เ ตศวรซึ งต่ า งประทับ ยื น ตริ ภ ัง ค์ หัน เฉี ย ง ฉากหลัง
ประกอบด้วยพระอรหันต์ พระอาจารย์ชาวทิเบตองค์สําคัญและเทพองค์ต่าง ๆ ถูกจัดเรี ยงเป็ นแถว
ภายในวงล้อมพฤกษาในแบบ 2 มิติ รายละเอียดของพระพักตร์ ทีเน้นเส้นทีอ่อนช้อย ศิรประภายาวรี
และการใช้สีแดง เขียว และนําเงินเข้ม เหล่านีเป็ นลักษณะเด่นตามแบบศิลปะอินเดียและเนปาล โดย
ปรากฏอยู่ร่วมกับการใช้ริวผ้าอย่างเป็ นธรรมชาติบริ เวณจีวรและเครื องทรงผ้าของพระโพธิ สัตว์
รวมทังการทรงโธตีหลายชัน การเพิมผ้า คล้องพระอังสาและผ้าคาดเฉี ยงอันเป็ นเครื องทรงพระ
โพธิสัตว์ตามแบบศิลปะจีน

ภาพที ?Œ พระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง
ต้นคริ สต์ศตวรรษที 15
ทีมา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), …c‹.
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การใช้รูป แบบฉากหลังที เป็ นขดวงพฤกษาแบบศิล ปะอินเดี ย และเนปาล ร่ วมกับ
ลักษณะริ วผ้าแบบจีนของจิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภานี เป็ นลักษณะประการ
หนึงซึ งปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมฝาผนังทีวัดเกียงเซ คุมบุมทีสร้างขึนในเวลาไล่เลียกัน และล้วนเป็ น
ตัวอย่างของรู ปแบบจิตรกรรมทิเบตภาคกลางในคริ สต์ศตวรรษที 15 ได้เป็ นอย่างดี114
ส่ วนจิตรกรรมในภาคตะวันออก ปรากฏอีกรู ปแบบหนึงซึ งได้รับแรงบันดาลใจจาก
จิตรกรรมจีนสมัยราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty ค.ศ. 1368 – 1644) ดังตัวอย่างรู ปพระอรหันต์วนั วาส
หรื อวนวาสิ น (Vanavasin) จิตรกรรมทังกาของทิเบตภาคตะวันออกช่วงคริ สต์ศตวรรษที 15 (ภาพที
I•) แสดงออกอย่างชัดเจนว่าได้รับอิทธิ พลรู ปแบบทิวทัศน์จากจิตรกรรมสมัยราชวงศ์หมิงของจีน
ในสมัยเดียวกัน การจัดองค์ประกอบเน้นบุคคลหรื อพระอรหันต์ระยะใกล้ในตําแหน่งค่อนข้างตรง
กลางในลักษณะอสมมาตร ทิวทัศน์ถูกจัดให้เป็ นมุมมองเดียวและอยู่ระยะหน้าภาพ ประกอบด้วย
ต้นไม้ ดอกไม้ และหิ นผาทีเป็ นชะง่อนหิ นซับซ้อน รวมทังแสดงบรรยากาศขอบฟ้ าแบบสมัยนิยม
ของราชวงศ์หมิง รู ปแบบอิทธิพลจิตรกรรมจีนและเนื อหาพระอรหันต์เป็ นไปได้วา่ เป็ นทักษะพิเศษ
ที อยู่ใ นความสนใจของจิ ตรกรทิ เบต และมี อิท ธิ พ ลต่ อการพัฒนาจิ ตรกรรมทิ เบตในช่ วงปลาย
คริ สต์ศตวรรษที 16115
แม้วา่ จิตรกรรมทิเบตจะได้รับอิทธิพลจากรู ปแบบจีนมากขึนช่วงคริ สต์ศตวรรษที 14
เป็ นต้นมา โดยเฉพาะพืนทีทางภาคตะวันออกของทิเบต เป็ นผลให้จิตรกรรมทิเบตสะท้อนลักษณะ
ทีใกล้เคียงธรรมชาติมากยิงขึ น อย่างไรก็ตามอิทธิ พลรู ปแบบอินเดี ยและเนปาลยังคงได้รับความ
นิยมอยูอ่ ย่างต่อเนือง โดยเฉพาะผลงานทีถูกสร้างภายใต้การอุปถัมภ์ของนิกายสาเกีย เช่น จิตรกรรม
ทังการู ปพระลามะ 4 องค์ (ภาพที I…) ศิลปะทิเบตภาคกลางช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที 16 การใช้สีนาํ
เงินและแดงเข้มบริ เวณพืนหลัง ลักษณะพนักบัลลังก์ซึงมีลวดลายถมอยู่เต็ม รวมทังลวดลายกนก
และลวดลายของดอกไม้ทีผุดขึนจากหม้อนําซึ งถูกนํามาใช้เป็ นส่ วนคานตังของพนักบัลลังก์ลว้ น
เป็ นลักษณะของรู ปแบบอิทธิพลเนปาลอย่างเห็นได้ชดั 116

2001), 80.

114

Amy Heller, Tibetan Art, 151.
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Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, 59.
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Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications,
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ภาพที I• พระอรหันต์วนั วาส จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก คริ สต์ศตวรรษที 15
ทีมา : Pratapaditya Pal, Tibetan Painting : a Study of Tibetan Thankas Eleventh to Nineteenth
Centuries (Basel : Ravi Kumar, 1984), 138.

99

ภาพที I… พระลามะ 4 องค์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง ต้นคริ สต์ศตวรรษที 16
ทีมา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications,
2001), 81.
แต่ทว่าจิตรกรรมทิเบตภายใต้อิทธิพลศิลปะอินเดียและเนปาลนีได้เสื อมความนิยมลง
ในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที 16 โดยถูกแทนทีด้วยจิตรกรรมทิเบตซึ งมีแนวโน้มทางธรรมชาติแบบ
จีนจากการผสมผสานองค์ประกอบทิวทัศน์ธรรมชาติ ความสมจริ งของริ วผ้าแบบจีน และการไล่
นําหนักสี อย่างอ่อนนุ่ ม การผสมผสานรู ป แบบจี นของจิตรกรรมทิ เบตได้ถู กพัฒนาจนกระทังมี
เอกลักษณ์เฉพาะตนในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ นต้นมา
คริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ นสมัยแห่ งในสมัยทีทิเบตอยูภ่ ายใต้การปกครองของทะไลลา
มะ ซึ งเป็ นผูน้ าํ สู งสุ ดของนิ กายเกลุก ศิลปะได้รับการสนับสนุ นอุปถัมภ์อย่างกว้างขวาง การแพร่
ขยายของนิกายเกลุกมีส่วนช่วยให้ศิลปกรรมมีการพัฒนา กล่าวคือเมือมีการสร้างวัด ศิลปกรรมก็ถูก
ใช้เพือการตกแต่ ง และสร้ างสิ งแวดล้อมอันศัก ดิ= สิ ท ธิ= ต่อผูพ้ บเห็ นด้วย โดยเฉพาะสมัย แห่ ง การ
ปกครองของทะไลลามะองค์ที 5 ได้มีการก่อสร้างอาคารสําคัญ เช่ น พระราชวังโปตาลา หรื อการ
บูรณะซ่อมแซมวัดโจคังและวัดอืน ๆ ในกรุ งลาซา เป็ นผลให้ผลงานจิตรกรรมฝาผนังตกแต่งอาคาร
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เกิ ดขึ นอย่างมากมายตลอดช่ วง 40 ทศวรรษแห่ งการปกครองของพระองค์ นอกจากนี ยังหมาย
รวมถึงจิตรกรรมสําคัญต่าง ๆ ทีถูกสร้างขึนในสมัยนี ด้วย เช่น รู ปเหมือนของพระลามะองค์สําคัญ
จิตรกรรมทางการแพทย์และยาสมุนไพร เป็ นต้น117
รู ปแบบการสร้างสรรค์ในจิตรกรรมทิเบต แม้ว่าจะถูกจํากัดให้ถ่ายทอดเนือหาและ
สัญลักษณ์ทางพุทธศิลป์ ตามหลักเกณฑ์ทางศาสนาและประเพณี นิยม แต่ดว้ ยความคิดสร้างสรรค์
ของจิตรกรทิเบตซึ งเลือกสรรรู ปแบบศิลปกรรมจากชาติต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ตามรสนิ ยมของตน
จนก่อเกิดเป็ นสกุลช่างทางจิตรกรรมทีสําคัญขึนโดยเริ มปรากฏให้เห็นในช่วงกลางคริ สต์ศตวรรษที
15 เป็ นต้นมา สกุลช่างสําคัญ ได้แก่
1. สกุลช่างเมนรี (the Menri school of painting)
2. สกุลช่างเคียนรี (the Khyenri school of painting)
3. สกุลช่างการ์มะ กาดรี (the Karma Gadri school painting)
4. สกุลช่างเมนรี ใหม่ (the New Menri school of painting)
สกุลช่างจิตรกรรมของทิเบตในระยะนี สกุลช่ างเมนรี และเคียนรี ได้ถือกําเนิดขึนมา
ก่ อนในช่ วงคริ ส ต์ศ ตวรรษที 15 ส่ วนสกุล ช่ า งการ์ ม ะ กาดรี และเมนรี ใ หม่ เป็ นสกุล ช่ า งที ถู ก
สร้างสรรค์ขึนภายหลังคือเกิดขึนราวคริ สต์ศตวรรษที 16 อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากสกุลช่างทัง
สี แล้ว ก็ยงั มีสกุลช่างอืน ๆ อีกมากมายทีล้วนแล้วแต่เป็ นการคิดขึนเป็ นรู ปแบบเฉพาะตน
สกุลช่างเมนรี ก่อตังโดยเมนลา ทอนทุบ (Menla Dondub) ราวปี ค.ศ. 1440 ชือเรี ยก
สกุลช่ างเมนรี นี มาจากชื อของผูก้ ่ อตัง คือ เมนลา (Menla) นํามาผสมกับคําว่า รี (bRis) ในภาษา
ทิเบตซึ งหมายถึงงานจิตรกรรมหรื อภาพวาด ดังนันคําว่า เมนรี (Menri) จึงหมายถึง จิตรกรรมใน
รู ปแบบของเมนลา (Painting in the Style of Menla)118 เมนลา ทอนทุบ เป็ นศิษย์ของ โทปะ ทาชิ เกีย
โซ (Dhopa Tashi Gyatso) ผูม้ ีความชํานาญในงานเขียนแบบเนปาล ทําให้สกุลช่างนี มีพืนฐานจาก
ศิลปะเนปาล แต่เมนลา ทอนทุบ ได้พฒั นารู ปแบบ สัดส่ วน องค์ประกอบของภาพและสี ให้กา้ วหน้า
มากขึ น อี ก ประการหนึ งท่ า นได้รั บ แรงบัน ดาลใจจากสิ งทอของจี น ที ใช้ สํ า หรั บ งานปะติ ด
(Appliqué) ซึงถูกนําเข้ามาในทิเบตรวมทังผลงานปะติดของอาจารย์ของท่าน ลักษณะทางจิตรกรรม
ของเมนลา ทอนทุบ คือ การจัดวางองค์ประกอบคล้ายกับจิตรกรรมภาพม้วนของจีน รู ปบุคคลทัง
โครงสร้างและกล้ามเนื อทําได้อย่างดี มีลาํ คอยาวและไหล่สูงสร้างความรู้สึกถึงพลังอํานาจของรู ป
บุคคลนัน มีชนของสี
ั
หนาและส่ วนใหญ่นิยมการไล่นาหนั
ํ กมาก อีกทังการไล่นาหนั
ํ กโดดเด่นใน
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ส่ วนของภาพทีต้องการเน้นถึงพลังอํานาจทีสุ ด สี ต่าง ๆ มีรายละเอียดและสดสว่าง นิ ยมใช้สีเขียว
และสี นาเงิ
ํ นสดซึงได้จากแร่ ทองแดง (Malachite) และแร่ สีนาเงิ
ํ นอซูไรท์ (Azurite) ผลของภาพเมือ
มองจากระยะไกลจะให้ค วามสุ ก สว่า งมาก แต่ หากมองในระยะใกล้ก็ จ ะเห็ นถึ ง รายละเอี ย ด119
จิตรกรรมสกุลช่างเมนรี มีผลงานทังประเภทจิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมทังกา และจิตรกรรมทังกา
ประเภทผ้าปะติด ผลงานของเมนลา ทอนทุบทียังคงพบเห็นได้ในปั จจุบนั บางส่ วนอยูท่ ีจิตรกรรมฝา
ผนังทีวัดทาชิลุนโป ทีเมืองชิกตั เส
ในสมัย ปั จ จุ บ ัน จิ ต รกรรมสกุ ล ช่ า งเมนรี ไ ด้รั บ การสื บ ทอดและพัฒ นามาจนถึ ง
ปัจจุบนั นอกจากเป็ นสกุลช่างสําคัญภายใต้การอุปถัมภ์ของนิกายเกลุกแล้ว ยังได้รับการยอมรับให้
เป็ นจิ ตรกรรมรู ป แบบทางการ (House style)120 ของรั ฐ บาลทิ เบตพลัดถิ นในเมื องธรรมศาลา
ภายหลังจากทะไลลามะองค์ที 14 ทรงลีภัยไปยังเมืองธรรมศาลา แคว้นหิมาจัลประเทศในอินเดีย ไม่
เพียงทรงให้ก ารช่ วยเหลื อขันพืนฐานต่อชาวทิเบตอพยพ แต่ยงั ทรงฟื นฟูและให้การอุป ถัมภ์ต่อ
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ ประจําชนชาติชาวทิเบตเป็ นอย่างยิง สถาบันศิลปะทังกาทิเบต
(Institute of Tibetan Thangka Art) เป็ นสถาบันศิลปะแห่ งหนึงในเมืองธรรมศาลา ซึ งทําการสอน
จิตรกรรมทังกาตามแบบสกุลช่างเมนรี ให้แก่ชาวทิเบตรวมทังชาวต่างชาติผสู้ นใจ จิตรกรรมทังกา
รู ปพระษฑักษรี โลเกศตวร (ภาพที 52) โดยจิตรกร มิกมาร์ เซริ ง (Migmar Tsering) อาจารย์ผสู้ อน
จิตรกรรมทังกาในสถาบันศิลปะทังกาทิเบต เป็ นตัวอย่างหนึงของจิตรกรรมทังกาสกุลช่างเมนรี ใหม่
ในปัจจุบนั รู ปนีจัดองค์ประกอบอย่างเป็ นระเบียบ พระษฑักษรี โลเกศวรขนาดใหญ่ประทับบนปั ท
มาสนะตรงกึ งกลางภาพ ด้านล่างมุมซ้ายและขวาของภาพเป็ นรู ปพระมัญชุ ศรี และพระวัชรปาณี
ตามลําดับซึ งมีขนาดเล็กกว่า ทังสามพระองค์นีเป็ นพระโพธิ สัตว์องค์สําคัญทีชาวทิเบตนิ ยมนับถือ
จํานวนมาก ความโดดเด่นของการใช้สีเขียวและนําเงินบริ เวณเนินเขาและท้องฟ้ าของฉากหลัง การ
ไล่นาหนั
ํ กอย่างละเมียดละไมจนเกิดชันสี ทีหนา ยังคงเป็ นเอกลักษณ์ทีเห็นได้อย่างชัดเจนของสกุล
ช่างนี
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ภาพที 52 พระษฑักษรี โลเกศวร โดยจิตรกร มิกมาร์ เซริ ง จิตรกรรมทังกาสกุลช่างเมนรี
สมัยปัจจุบนั
สกุลช่ างเคียนรี ก่อตังโดย เคียนเซ เชนโม (Khyentse Chenmo) ศิลปิ นทีมีชีวิตอยู่
ในช่วงกลางคริ สต์ศตวรรษที 15 ซึ งร่ วมสมัยกับเมนลา ทอนทุบ ผลงานของท่านทียังคงหลงเหลือ
ให้เห็นในปั จจุบนั คือจิตรกรรมฝาผนังทีวัดกงคา (Gongkar) ซึ งเป็ นวัดในนิกายสาเกีย ตังอยู่ทางใต้
ของกรุ งลาซา รู ปแบบการแสดงออกด้านอารมณ์ของภาพมีการเทียบกับสกุลช่างเมนรี ซึงก่อตังใน
สมัยเดี ยวกันว่า สกุลช่ างเมนรี เหนื อกว่าในการนําเสนอภาพเทพเจ้าทีสงบนิ ง ในขณะทีสกุลช่ าง
เคียนรี นนเป็
ั นเอกทางด้านการแสดงอารมณ์ของเทพเจ้าทีดุดนั กราดเกรี ยว
รู ปแบบจีนและเนปาลได้ปรากฏขึนอีกครังในสกุลช่างนี ดังทีปรากฏในจิตรกรรมฝา
ผนังวัดกงคา (ภาพที 53) ลักษณะแบบเนปาล อาทิ องค์ประกอบของรู ปขนาดใหญ่ตรงกลาง ถูก
ล้อมรอบด้วยกรอบทีแบ่งอย่างดีซึงล้อมรู ปขนาดเล็กของพระลามะและพระพุทธเจ้าไว้ นอกจากนี มี
ความเป็ นไปได้วา่ สกุลช่างเมนรี ได้ให้อิทธิพลต่อสกุลช่างเคียนรี ในแง่ของรายละเอียดทิวทัศน์ เช่น
นําตก โขดหินขรุ ขระแบบศิลปะจีน ซึงเป็ นประโยชน์ต่อการจัดองค์ประกอบภาพในแบบทิเบต121
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ภาพที 53 พระสังวร บางส่ วนของจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างเคียนรี ทีวัดกงคา คริ สต์ศตวรรษที 15
ทีมา : David Jackson, “Chronological Notes on the Founding Masters of Tibetan Painting
Traditions”, Tibetan Art : Towards a Definition of Style. Edited by Jane Casey Singer and Philip
Denwood (London : Laurence King Publishing, 1997), 255.
ตัวอย่างจิตรกรรมสกุลช่างเคียนรี อาทิ รู ปพระกาลจักร (Kalachakra) (ภาพที 54)
จิตรกรรมทังกาสมัยคริ สต์ศตวรรษที 17 แสดงเทพกาลจักรในปางยับ – ยัมคู่กบั พระนางวิศวมาตา
(Vishvamata) ซึ งเป็ นนางปราชญา พระองค์มีวรรณะนําเงิน 4 เศียร 24 กร และบาท 2 ข้าง พระ
พักตร์ หลักมีสีนาเงิ
ํ น ทางด้านเบืองขวาเป็ นสี แดง เบืองซ้ายเป็ นสี ขาว และด้านหลังสี เหลือง มีดวง
เนตร 3 ดวง พระโอษฐ์แสยะมีเขียว กรทังยีสิ บสี ข้างแบ่งเป็ นสี นาเงิ
ํ น แดง และสี ขาวอย่างละ 8 ข้าง
พระหัตถ์แต่ละข้างถือศาสนวัตถุทีใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่ น วัชระ ระฆัง ขัฑคะ ฑมรุ
พาณะ หอก ปรศู กปาล อัญมณี เป็ นต้น พระนางวิศ วมาตา นางปราชญาของพระองค์มีวรรณะ
เหลือง มี 4 เศียร 8 กร พระกาลจักรและนางปราชญาทรงเครื องประดับแบบกษัตริ ยแ์ ละนุ่งห่ มด้วย
หนังเสื อ พระองค์ประทับแบบปรัตยาลีฒะ(Pratyalidhasana) โดยทีบาทขวาเหยียบบนพระกามเทพ
(Kamadeva) ซึ งมีพระนางระตี (Rati) ศักติของพระกามเทพคุกเข่าอยูเ่ คียงข้าง ส่ วนบาทซ้ายเหยียบ
บนหัวใจของพระรุ ทร (Rudra) ซึ งเป็ นปางโกรธของพระศิวะโดยมีพระนางเการี (Gauri) หรื อพระ
นางอุมาซึงเป็ นศักติคุกเข่าอยูเ่ คียงข้าง
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ภาพที 54 พระกาลจักร จิตรกรรมทังกาสกุลช่างเคียนรี คริ สต์ศตวรรษที 17
ทีมา : John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art
(Chicago : Serindia Publications; Columbus : Columbus Museum of Art, 2003), 481.
รู ปบุคคลต่าง ๆ ซึ งรายล้อมอยู่รอบพระกาลจักรถูกจัดองค์ประกอบอย่างสมมาตร
โดยมีตาํ แหน่ งบนสุ ดตรงกลางคือพระอาทิพุทธวัชรธร มีกษัตริ ยแ์ ห่ งศามพละ (Shambhala) และ
พระลามะขนาบอยูด่ า้ นข้างทังซ้ายและขวา ส่ วนมุมด้านบนซ้ายและขวาของภาพ คือ สหัชกาลจักร
(Sahaja Kalachakra) ซึงมีเศียรเดียว 2 กรอยูใ่ นปางยับ – ยัมกับนางปราชญาซึ งมีวรรณะเหลือง และ
มหามายา (Mahamaya) ซึ งมีวรรณะนําเงิน 4 เศียร 4 กร กอดรัดนางปราชญาซึ งมีวรรณะฟ้ า
ตํา แหน่ ง บุ ค คลทางด้า นล่ า งเป็ นพระธรรมบาล 3 พระองค์ ได้แก่ วัช รเวกา (Vajra Vega) ซึ ง
แสดงออกถึงอารมณ์ทีดุดนั น่ากลัว มีวรรณะนําเงิน 4 เศียร 26 กร 2 บาท ทางด้านซ้ายของภาพเป็ น
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พระวัชรปาณี ซึงมีพระพักตร์ดุร้าย วรรณะนําเงิน มีเศียรเดียว 2 กร กําลังกอดรัดกับนางปราชญาทีมี
วรรณะเขียว ส่ วนทางขวาสุ ดของภาพเป็ นพระหัยครี พซึงมีวรรณะแดงถือไม้เท้าและปาศะ
สี ทีสดใสของเครื องทรง รายละเอียดขององค์ประกอบและกลุ่มเมฆล้วนเป็ นลักษณะ
โดยทัวไปของจิตรกรรมทิเบตระหว่างช่วงคริ สต์ศตวรรษที 17 – 18122 โดยเฉพาะลวดลายกนกเปลว
เพลิงของประภามณฑลของพระกาลจักรคล้ายคลึงกับลวดลายกนกเปลวเพลิงของจิตรกรรมฝาผนัง
สกุลช่างเคียนรี รูปพระสังวรทีวัดกงคา (ภาพที I•) เป็ นอย่างมาก
สกุลช่างการ์มะ กาดรี เป็ นสกุลช่างทีถูกพัฒนาขึนมาช่วงกลางศตวรรษที 16 รู ปแบบ
มีความเกี ยวพันอย่างแนบแน่ นกับนิ กายการ์ มาปะซึ งเป็ นหนึ งในนิ กายย่อยของนิ กายกาจู ชื อของ
สกุลช่างนีเกิดจากชือเรี ยกทีพักอาศัยซึงเป็ นกระโจมอันหรู หราของพระลามะชันผูใ้ หญ่ในนิกายการ์
มาปะ คือคําว่า การ์ (Gar) จึงเป็ นทีมาของชือสกุลช่างการ์ มะ กาดรี 123 ศิลปิ นผูก้ ่อตังคือ นัมขะ ทาชิ
(Namkha Tashi) ซึงเกิดในราวปี ค.ศ. 1540 ในเขตพืนทียาลุงซึงอยูภ่ าคกลางของทิเบต ท่านได้ศึกษา
งานจากจิตรกรสกุลช่ างเมนรี แต่ได้เพิมส่ วนประกอบอืนนอกเหนื อจากแบบสกุลช่ างเมนรี เข้าไป
นันคือ การใช้สัดส่ วนตามมาตราส่ วนเชิ งสัญลักษณ์ (Iconometric proportions) ซึ งเลียนแบบจาก
ประติมากรรมโลหะอินเดียแบบสมัยเก่าซึ งอาจเป็ นสมัยปาละ – เสนะ ประกอบกับใช้สีอ่อนเด่นชัด
และไล่นาหนั
ํ กอย่างเบาบางตามแบบจิตรกรรมทิวทัศน์ของจีน124 ทังนี นัมขะ ทาชิ ถูกเชือว่าได้รับ
อิทธิพลทางด้านรู ปแบบโดยตรงจากจิตรกรรมภาพม้วนของจีนสมัยราชวงศ์หมิง นอกจากการใช้สี
ลักษณะนีในทิวทัศน์แล้ว นัมขะ ทาชิ ยังได้ใช้ในการสร้างภาพบุคคลด้วย ดังเห็นได้จากประภาวลีที
โปร่ งแสงด้วยสี ต่าง ๆ ทีไล่เรี ยงกันอย่างเจือจางและการไล่นาหนั
ํ กสี อย่างบางเบา วิธีการของสกุล
ช่างการ์ มะ กาดรี นีได้รับการสื บทอดและพัฒนาต่อมาจนถึงปั จจุบนั ลักษณะทิวทัศน์ของสกุลช่ าง
การ์ มะ กาดรี ทีถูกพัฒนาในสมัยต่อมานันมีลกั ษณะพิเศษโดยการสร้างบรรยากาศโปร่ งเบาราวกับ
สวรรค์ ด้วยการไล่นาหนั
ํ กสี ทีมีค่าความแตกต่างกันน้อยของพืนทีอันกว้างใหญ่ของสี ทีอยูร่ ายล้อม
รู ปบุคคลตรงกลางภาพ ทิวทัศน์ หรื อสถาปัตยกรรม125
ส่ วนผลงานรู ปแบบสกุลช่างการ์ มะ กาดรี ทีเป็ นแนวประเพณี เดิม เช่น จิตรกรรมทัง
การู ปพระมหากาล (Mahakala) (ภาพที 55) สมัยคริ สต์ศตวรรษที 18 – 19 พระมหากาลทีนําเสนอใน
ภาพนี อยู่ในรู ป 4 เศียร 4 กร ถือขัฑคะ ทวน กรรตฤกา และกปาล มีพระนางฑากิ นี 4 องค์อนั มี
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John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art, 480.
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Amy Heller, Tibetan Art, 188.

124

Ibid.

125

Ibid.

106
วรรณะดํา แดง เหลืองและเขียวกําลังเต้นรําด้วยสี หน้าทีน่าหวาดกลัวอยู่ทีปลายพระบาทของพระ
มหากาล พระองค์พนั หนังช้างรอบหัวไหล่และสวมหนังเสื อแทนโธตี แสดงท่าทางยืนอย่างน่าเกรง
ขามด้วยบาทข้างหนึ งเหยียบบนซากศพมนุ ษย์ มีพระเกศาสี เหลืองชี ขึนแผ่ออกไปจนสุ ดขอบภาพ
ฉากหลังทีเป็ นสี ฟ้าอ่อนและกลุ่มกลีบเมฆทีวาดอยูด่ า้ นบนขึนไปเสมือนเป็ นอาณาเขตของสวรรค์ ที
ซึ งมีมหาสิ ทธาสองท่านนังอยู่บนเมฆของท่านและทีตรงกลางมีพระพุทธเจ้าวัชรธรประทับ การ
แสดงออกทางสี หน้าดูมีชีวติ ชีวามาก และรู ปร่ างท่าทางของเหล่ามหาสิ ทธากับเหล่านกแร้งดูเหมือน
วาดจากของจริ งถูกวาดเป็ นภาพเล็ก ๆ กระจายอยูท่ วภาพ
ั
พืนทีของท้องฟ้ าทีดูเหมือนไกลออกไป
และเนิ นเขาสี เขียวอ่อนทีเวิงว้าง เป็ นลักษณะทีรู้จกั ในทุกวันนี ว่าเป็ นรู ปแบบสกุลช่ างการ์ มะ กาด
รี 126 นอกจากนียังสังเกตได้จากการใช้สีและไล่นาหนั
ํ กอย่างเบาบางบริ เวณประภาวลีของมหาสิ ทธา
ทังสองท่านอีกด้วย
การขึนสู่ อาํ นาจปกครองทิเบตภาคกลางของนิ กายเกลุ กในปี ค.ศ. 1642 ส่ งผลให้
นิกายการ์มาปะทีเคยมีอาํ นาจอยูก่ ่อนนันถูกต่อต้านและจําต้องอพยพไปยังทิเบตภาคตะวันออก ซึ งมี
วัดในนิ กายการ์ มาปะตังอยู่ก่อนแล้วมาหลายศตวรรษ อีกทังยังมีฆราวาสให้การสนับสนุ นอยู่ จาก
การก่อตังวัดในนิกายการ์ มาปะมาอย่างยาวนานในเขตทิเบตภาคตะวันออก ประกอบกับการอพยพ
เข้ามาของผูน้ บั ถือนิ กายการ์ มาปะในช่ วงกลางศตวรรษที 17 ทําให้อิทธิ พลของนิ กายการ์ มาปะมี
ความเข้มแข็งในทิเบตภาคตะวันออก ดังนันสกุลช่างการ์มะ กาดรี บางครังจึงถูกระบุวา่ เป็ นสกุลช่าง
จิตรกรรมทิเบตตะวันออก แม้วา่ ศิลปิ นสกุลช่ างการ์ มะ กาดรี นนจะเดิ
ั
นทางเพือไปสร้างงานตามที
127
ต่าง ๆ โดยขึนอยูก่ บั พืนทีของผูว้ า่ จ้าง
จิตรกรรมทังกาสกุลช่างการ์ มะ กาดรี เป็ นหนึ งในสกุลช่างทีโดดเด่นและได้รับการ
สื บ ทอดมาจนถึ ง ปั จจุ บ ัน โดยยัง คงลัก ษณะเด่ น ไว้อย่า งเด่ นชัด คื อ การปล่ อยพื นที ว่า งในงาน
จิตรกรรมมากบริ เวณฉากหลัง และการไล่นาหนั
ํ กอย่างเบาบางในภาพคล้ายกับจิตรกรรมจีน ทังนี
การพัฒนาสกุลช่างการ์มะ กาดรี ยงั ก่อให้เกิดสกุลช่างย่อยขึนอีกหนึงสกุล คือ สกุลช่างการ์ ชอด ปะ
(Kar shod pa) ซึ งชือได้มาจากสถานทีเกิดของการ์ มะ ทาชิ (Karma Tashi) ศิลปิ นทีมีชือเสี ยงทีสุ ด
ของสกุลช่างนี จิตรกรรมมีลกั ษณะมีพนที
ื ว่างมากซึงประกอบไปด้วยสี อ่อนและสี เข้ม จิตรกรรมทัง
กาของโนทุป รองเก (Noedup Rongae) จิตรกรในปลายคริ สต์ศตวรรษที 20 สะท้อนลักษณะของ
สกุลช่างย่อยการ์ ชอดของการมะ กาดรี ได้เป็ นอย่างดี128 เช่น จิตรกรรมรู ปพระนาคารชุน (ภาพที Ic)
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ปรากฏลักษณะของศิรประภาทีโปร่ งใส ปรากฏการไล่นาหนั
ํ กจากสี เข้มไปหาสี อ่อนอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปอย่างละเมียดละไม ดังเห็นได้จากสี นาเงิ
ํ นเข้มของท้องฟ้ าไล่นาหนั
ํ กสู่ สีเหลืองเข้ม ฉากหลัง
ประกอบไปด้วยเทือกเขากว้างไกล นําตก ต้นไม้และหมู่เมฆแบบ 2 มิติ โดยส่ วนใหญ่เป็ นพืนสี ไล่
นําหนักอ่ อนเข้ม ไม่ปรากฏลวดลายหรื อรายละเอียดขนาดเล็ก เหล่ านี เป็ นลัก ษณะโดดเด่ นของ
จิตรกรรมทิเบตสกุลช่างการ์มะ กาดรี

ภาพที II พระมหากาล จิตรกรรมทังกาสกุลช่างการ์มะ กาดรี คริ สต์ศตวรรษที 18 - 19
ทีมา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), Ž•?.
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ภาพที Ic พระนาคารชุน โดยจิตรกรโนทุป รองเก จิตรกรรมทังกาสกุลช่างการ์มะ กาดรี
ปี ค.ศ. 1996
ทีมา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), Ž…I.
สกุลช่างเมนรี ใหม่ นอกจากสกุลช่างเมนรี และเคียนรี เป็ นทีนิยมของนิกายเกลุก โดย
ปรากฏผลงานสําคัญทีวัดทาชิลุนโปแล้ว ทีวัดแห่ งนียังปรากฏอีกสกุลช่างสําคัญคือ สกุลช่ างเมนรี
ใหม่ ซึ งก่อตังโดย โชยิง กยัตโซ (Choying Gyatso) ชือสกุลช่างเมนรี ใหม่นีเรี ยกในภาษาทิเบตว่า
เมนซาร์ (Mensar) มาจาก การผสมคําระหว่างสกุลช่ างเมนรี เดิ มเข้ากับคําว่า ซาร์ มา (Sarma) ซึ ง
แปลว่า ใหม่ จึงเรี ยกว่า เมนซาร์ หรื อบ้างก็เรี ยก เมนรี ซาร์ มา (Menri Sarma) ผลงานจิตรกรรมสกุล
ช่างเมนซาร์ ทีวัดทาชิลุนโปนี แสดงให้เห็นถึงการรวมรู ปแบบทิวทัศน์จีนเข้าไว้อย่างมาก เช่น เมฆ
แบบคลืนและลวดลายสถาปั ตยกรรม สําหรับการจัดองค์ประกอบในงานจิตรกรรม รวมถึงเพือการ
ตกแต่งเลียนแบบการปักดินผ้าของผ้าไหมจีนทีใช้สาํ หรับทําเครื องเรื อนและเสื อคลุมของพระชันสู ง
ขณะเดียวกันรู ปแบบใบหน้าเฉพาะบุคคลมีลกั ษณะเป็ นส่ วนบุคคลสู งทังในการแสดงออกและทรง
ผม129
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ในสกุลช่ า งเมนรี ใหม่ จากองค์ประกอบในช่ วงต้นของพืนทีว่างเป็ นระเบีย บของ
พืนทีรู ปสี เหลียมผืนผ้าในรู ปบุคคลขนาดเล็กเป็ นขอบของรู ปบุคคลกลางขนาดใหญ่ ได้ถูกแทนที
โดยรู ปกลุ่มบุคคลขนาดเล็กกระจายล้อมรอบรู ปบุคคลหลักตรงกลางซึงเป็ นจุดเด่นของภาพ รู ปแบบ
เมนรี ใหม่นีพัฒนาไปสู่ สกุลช่างทีสําคัญสําหรับการสร้างผลงานชุ ดภาพเหมือนประจํานิ กายเกลุก
เพือเผยแพร่ ออกไปอย่างกว้างขวางผ่านเทคนิคภาพพิมพ์ ดังเช่นรู ปเหมือนของปั นเชนลามะองค์ที 1
(ภาพที Id) ซึงเป็ นหนึงในจํานวนภาพชุดทีถูกว่าจ้างให้สร้างในช่วงกลางคริ สต์ศตวรรษที 18130

ภาพที Id ภาพเหมือนปันเชนลามะองค์ที 1 จิตรกรรมทังกาสกุลช่างเมนรี ใหม่ คริ สต์ศตวรรษที 18
ทีมา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), Ž…•.
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ภาพเหมือนของปั นเชนลามะองค์ที 1 ถูกแสดงร่ วมกับเทพเจ้าแห่ งความมังคัง คือ
พระชัมภละ และพระเบกเซ (Begtse) ซึ งอยู่ทางด้านล่ างของภาพ ทางด้านบนของภาพเป็ นพระ
สังวรวรรณะขาวและเหล่าพระอาจารย์ทางพระพุทธศาสนา ส่ วนตรงเบืองหน้าของปั นเชนลามะ
่งออกมา เทคนิค
องค์ที 1 คือพระโพธิสัตว์ไมเตรยะซึ งสังเกตจากหม้อนําด้านหลังทีกําลังมีนาพวยพุ
ํ
ทีใช้ในภาพเหมือนนีสันนิษฐานว่าเป็ นการลอกลายจากแม่พิมพ์ลงบนผ้า และถูกระบุวา่ เป็ นรู ปแบบ
ของสกุลช่างเมนรี ใหม่จากการรวมลักษณะของทิวทัศน์ และดอกไม้ขนาดใหญ่ อีกทังการใช้ผา้ ไหม
พิมพ์ลายทองในส่ วนของรู ปหมอนอิง จีวรของพระลามะและเครื องทรงของเทพเจ้า131
อีกหนึ งรู ปแบบผลงานทีเป็ นทีนิ ยมในสมัยนี คือการเคารพเลื อมใสเหล่ าเทพและ
ธรรมบาลซึงเห็นได้จากจิตรกรรมและประติมากรรมจํานวนมากในทุกนิกาย ในภาพประกอบคัมภีร์
ของทะไลลามะองค์ที 5 ปรากฏจิตรกรรมชนิดหนึงทีเรี ยกในภาษาทิเบตว่า นักทัง (Nag – than) ซึ งมี
ความหมายว่า จิตรกรรมพืนดํา (Black ground paintings) ซึ งจิตรกรรมประเภทนี เคยมีมาแล้วใน
คริ สต์ศตวรรษที 12 โดยปรากฏเป็ นจิตรกรรมพืนสี ดาํ หรื อนําเงินเข้ม (Indigo) อย่างไรก็ตามในกรณี
ของจิตรกรรมทังกา ผลงานบางชิ นซึ งเป็ นตัวอย่างของนักทังทียังคงอยู่ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ น
ผลงานในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 17 – 18 มักเป็ นเรื องราวของเทพปางดุ และแผนภูมิทางพิธีกรรม
ข้อกําหนดด้านพิธีกรรมศาสนาได้จดั ประเภทว่าสี ขาวเป็ นพืนสี ของเทพปางสงบ สี เหลื องเป็ นสี
สําหรับเทพทีเกี ยวข้องกับการพัฒนาหรื อส่ งเสริ มความมังคังรํารวยและความปรารถนาทางโลก สี
แดงใช้สําหรับการบูชาเทพเพือพิชิตอํานาจของปิ ศาจ และสี ดาํ หรื อสี นาเงิ
ํ นเข้มใช้สําหรับเทพผู้
132
พิทกั ษ์ทีดุดนั กราดเกรี ยว
ตัวอย่า งจิตรกรรมทัง กาประเภทนัก ทัง เช่ น รู ปพระมหากาลในรู ปของพราหมณ์
(Mahakala Brahmanarupa) (ภาพที 58) วาดด้วยสี ฝุ่นบนผืนผ้าในศตวรรษที 18 – 19 จิตรกรรมนี ถูก
สร้างขึนสําหรับนิกายสาเกียซึ งสังเกตได้จากรู ปมหาสิ ทธาวิรูปะและสรหะ (Saraha) ซึ งปรากฏอยู่
ตรงกลางด้านบน เหนือขึนไปนันเป็ นพระพุทธเจ้าวัชรธรซึงเป็ นพระอาทิพุทธประจํานิกายนี ส่ วนที
มุมบนด้านซ้ายและขวาเป็ นกลุ่มพระลามะข้างละ 3 องค์ประทับบนหมู่เมฆ จิตรกรรมทังการู ปมหา
กาลนี ถูกนําเสนอในรู ปลักษณ์ของพราหมณ์ชาวอินเดียตามมโนคติของชาวทิเบต คือ มีหนวดเครา
ผมพันกันถูกม้วนเป็ นมวยเหนือศีรษะ ผิวสี เข้ม นุ่งผ้าเตียว สวมเครื องประดับซึ งทําจากกระดูก ผ้า
เตียวในจิตรกรรมนี มีลกั ษณะคล้ายผ้าไหมพิมพ์ลวดลายอย่างพิถีพิถนั เช่ นเดียวกับลวดลายของปั ท
มาสนะทีพราหมณ์ได้นงอยู
ั ่ มีขอ้ ความเล็ก ๆ ข้างใต้รูปพราหมณ์ระบุนาม มหากาล ของท่าน ซึ งเป็ น
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Ibid., 198.
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Ibid., 193.
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ธรรมบาลในรู ปของพราหมณ์ ทางด้านล่างมีรูปพราหมณ์ขนาดเล็ก 4 ท่านเป็ นบริ วารผูร้ ับใช้ ซึ งมี
คําจารึ กแสดงถึ งการมี ชัย ชนะเหนื ออวิชชา ความอิจฉาริ ษยา ความเกลี ย ดชัง และการดู หมิ น ที
ด้านล่างของพราหมณ์บริ วารนี มีธรรมบาลแบบทิเบตอีก 4 องค์ในสี หน้าท่าทางทีดุร้าย มี 3 ดวง
เนตร ศิราภรณ์ประดับตาบหัวกะโหลก สวมหนังสัตว์และกวัดแกว่งอาวุธ

ภาพที 58 พระมหากาลในรู ปของพราหมณ์ จิตรกรรมทังกาประเภทนักทัง สกุลช่างเมนรี ใหม่
คริ สต์ศตวรรษที 18 - 19
ทีมา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), Ž•d.
การประดับตกแต่งทิวทัศน์ในส่ วนฉากหลัง ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมมีความไม่
ชัดเจน แต่ ที สัง เกตได้ชัดคื อโขดหิ นขรุ ข ระข้า งต้นสนและนําตกเหนื อป่ าที เขี ย วชอุ่ ม ดัง นี เป็ น
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ลัก ษณะทิ ว ทัศ น์ ข องสกุ ล ช่ า งเมนรี ใ หม่ ซึ งรู้ จ ัก กัน อย่า งกว้า งขวางผ่า นภาพพิ ม พ์ใ นช่ ว งกลาง
คริ สต์ศตวรรษที 18 ดังนันจิตรกรรมภาพนีอาจอยูใ่ นช่วงเวลาดังกล่าวหรื อใกล้เคียงกัน133
รู ปแบบเฉพาะของจิตรกรรมแต่ละสกุลช่าง ผูศ้ ึกษาได้นาํ มาเปรี ยบเทียบเพือให้เห็น
ข้อแตกต่างทีชัดเจนยิงขึน ดังปรากฏในตารางที Ž
ครังถึงคริ สต์ศตวรรษที 20 แม้ว่าศิลปะตะวันตกจะเริ มเป็ นทีสนใจของศิลปิ นชาว
ทิเบตบางส่ วน แต่ศิลปิ นทิเบตโดยส่ วนใหญ่นนได้
ั แสดงออกถึงการอนุรักษ์ในศิลปะแนวประเพณี
มากกว่า อย่างไรก็ตามศิลปิ นทิเบตในสมัยหลังจนถึงปัจจุบนั ก็มีส่วนหนึงทียังคงสร้างงานตามธรรม
เนี ยมดังเดิ ม โดยอีกส่ วนหนึ งมุ่ง แนวทางศิล ปะสากลสมัยใหม่ และอีก ส่ วนหนึ งมีก ารประยุก ต์
แนวทางประเพณี นิย มเข้า กับ รู ป แบบสมัย ใหม่ โดยนํา เสนอเรื องราวอันสะท้อนถึ ง สั ง คมสมัย
ปัจจุบนั ไว้ดว้ ย134
รู ป แบบจิตรกรรมทิ เบตภายหลัง จากคริ ส ต์ศ ตวรรษที 15 เป็ นต้นมา เมื อได้รับ
อิทธิ พลจากจิตรกรรมจี นเข้ามาประยุกต์ ทําให้ทิเบตสามารถพัฒนาจนได้รูป แบบเฉพาะตนใน
คริ สต์ศตวรรษที 17 รู ปแบบในสมัยนีส่ วนใหญ่มีลกั ษณะการจัดองค์ประกอบทีรู ปบุคคลกระจาย
คล้ายลอยอยูบ่ นพืนหลังอย่างอิสระ โดยเน้นรู ปบุคคลสําคัญให้มีขนาดใหญ่ทีสุ ดไว้กลางภาพ มักใช้
สี อ่อน ไล่นาหนั
ํ กอย่างกลมกลืน ปรากฏอิทธิ พลศิลปะจีนในด้านเครื องทรง ริ วรอยของผ้า ลวดลาย
เมฆ และลักษณะดอกไม้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิงการสร้างรายละเอียดตกแต่งทิวทัศน์บริ เวณ
ฉากหลัง ทีนิยมใช้รูปภูเขารู ปสามเหลียมสู งเสี ยดฟ้ า โขดหิ นอันขรุ ขระและต้นไม้ทีหงิกงอ รวมทัง
ธารนําไหล ลักษณะดังกล่ าวนี เป็ นรู ปแบบจิตรกรรมทิเบตทียังคงได้รับการสื บทอดเป็ นรู ปแบบ
ประเพณี จนถึงปั จจุบนั ทังในพืนทีทิเบตภายใต้การปกครองของจีน และชุมชนชาวทิเบตอพยพใน
ต่างแดน
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Ibid., 197.

134

Ibid., 220 – 223.

ตารางที การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของจิตรกรรมทิเบตแต่ละสกุลช่าง
สกุลช่ าง
จิตรกรรม
เมนรีเก่ า

เคียนรี

ผู้ก่อตัง

ช่ วงเวลาก่ อตัง

นิกาย
อุปถัมภ์

ลักษณะเด่ น

องค์ ประกอบ : จัดองค์ประกอบคล้ายภาพม้วนจีน
รู ปทรง : แสดงรู ปลักษณ์ของพระปางสงบได้ดี
เมนลา ทอนทุบ ราวปี ค.ศ. 1440
เกลุก
สี :ใช้สีหนา นิยมไล่น0 าํ หนักมาก สี ทีใช้สดสว่าง โดยเฉพาะ
นิยมใช้สีน0 าํ เงินและสี เขียวสด
องค์ ประกอบ : จัดรู ปบุคคลประธานขนาดใหญ่ไว้ตรงกลาง
ภาพ ตกแต่งรายละเอียดทิวทัศน์แบบศิลปะจีน เช่น นํ0าตก
โขดหิ นขรุ ขระ
กลาง
สาเกีย
เคียนเซ เชนโม
รู ปทรง : มีความโดดเด่นด้านการแสดงอารมณ์ของพระปาง
คริ สต์ศตวรรษที 15 และเกลุก
ดุ ลวดลายประภามณฑลของพระปางดุเป็ นกนกเปลวเพลิง
แบบอิทธิ พลศิลปะเนปาล
สี : ใช้สีหนา

ตัวอย่ าง
จิตรกรรมฝาผนังของ
วัดทาชิลุนโป ทีเมือง
ชิกตั เส

จิตรกรรมฝาผนังของ
วัดกงคา ซึ งตั0งอยูท่ าง
ใต้ของกรุ งลาซา

11=

ตารางที (ต่อ)
สกุลช่ าง
จิตรกรรม

ผู้ก่อตัง

การ์ มะ กาดรี นัมขะ ทาชิ

เมนรีใหม่

โชยิง เกียโซ

ช่ วงเวลาก่ อตัง

นิกาย
อุปถัมภ์

ลักษณะเด่ น

องค์ ประกอบ : เน้นพื0นทีว่างกว้างใหญ่ดว้ ยการไล่น0 าํ หนักสี
อย่างเบาบาง
กลาง
กาจูสาย รู ปทรง : ใช้สัดส่ วนตามมาตราส่ วนเชิงสัญลักษณ์
คริ สต์ศตวรรษที 16 การ์ มาปะ สี : นิยมใช้สีอ่อนและไล่น0 าํ หนักอย่างเบาบางตามแบบ
จิตรกรรมภาพม้วนของจีนสมัยราชวงศ์หมิง
ประภาวลีมีลกั ษณะโปร่ งแสง
องค์ ประกอบ : จัดให้บุคคลบริ วารมีขนาดเล็กกระจาย
ล้อมรอบรู ปบุคคลหลักซึ งอยูก่ ึงกลางภาพ
รู ปทรง : นิยมลวดลายทิวทัศน์แบบจีน เช่น เมฆแบบคลืน
คริ สต์ศตวรรษที 16 เกลุก
และลวดลายสถาปั ตยกรรม รวมทั0งการตกแต่งเลียนแบบ
การปั กผ้าดิ0นทองของผ้าไหมจีน
สี : สี สดสว่าง

ตัวอย่ าง
1. จิตรกรรมทังการู ป
พระมหากาล (ภาพที
55)
2. จิตรกรรมทังการู ป
พระนาคารชุ น (ภาพที
56)
1. จิตรกรรมฝาผนัง
ของวัดทาชิลุนโป ที
เมืองชิกตั เส
2. รู ปเหมือนปั นเชนลา
มะองค์ที 1 (ภาพที 57)
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บทที 3
ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับจิตรกรรมทังกา
ในวิทยานิพนธ์เล่มนี ผูศ้ ึกษาเน้นศึกษาวิเคราะห์เกียวกับจิตรกรรมทังกาซึ งเป็ น
จิตรกรรมประเภทหนึ งทีสําคัญในพุทธศิลป์ ของพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบต
ดังนันการศึกษาเกียวกับลักษณะโดยทัวไปเกียวกับจิตรกรรมทังกาตามประเพณี ของทิเบต
จึงมีความจําเป็ น ทังนิ ยามความหมายของจิตรกรรมทังกา ลักษณะทางกายภาพโดยทัวไป
ประเภทของจิตรกรรมทังกา ขันตอนการสร้ างโดยสังเขป สี ทีใช้ และประเพณี เกี ยวกับ
จิตรกรรมทังกา นอกจากเพือให้เข้าใจเกี ยวกับลักษณะโดยทัวไปของจิตรกรรมทังกาตาม
ประเพณี ของทิเบตแล้ว ยังเพือเป็ นแนวทางในการเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาสมัยใหม่
ทีถูกนําเข้ามาในประเทศไทยได้อีกประการหนึง
นิยามความหมายของจิตรกรรมทังกา
คําว่า ทังกา (Thangkas หรื อ Tankas) ในภาษาทิเบตมีความหมายว่า “สิ งทีม้วน
เก็บ” (Something roll up) ซึ งตรงกับคําว่า ปฏะ (Pata) ในภาษาสันสกฤต บางครังคําว่าทัง
กาถูกแทนทีด้วยคําว่า รา (Ras) อันมีความหมายตรงตัวว่า ผ้าฝ้ าย (Cotton) เช่น คําว่า รา รี
(Ras bris) หรื อ รา รี โม (Ras ri mo) เป็ นการนําคําว่า ผ้าฝ้ าย มารวมกับคําว่า ภาพจิตรกรรม
จึงมีความหมายว่า งานจิตรกรรมบนผ้าฝ้ าย เป็ นต้น ถึงกระนันคําว่า รา รี มีความหมายเน้น
วัสดุของผลงานทีถูกนํามาสร้างเป็ นงานจิตรกรรม แต่คาํ ว่า ทังกา มีความหมายเน้นในแง่
ของคุณสมบัติของภาพผลงานทีสามารถม้วนเก็บได้1 ซึ งคุณสมบัติดงั กล่าวนี ตอบสนองต่อ
วิถีชีวติ ของชาวทิเบตทีมักเดินทางหรื อย้ายถินฐานอยูบ่ ่อยครัง

1

Giuseppe Tucci, Tibetan Painted Scrolls no. 1 (Roma : La Libreria Dello Stato, 1949),

267.
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นอกจากนี ในพจนานุ กรมภาษาทิเบต – อังกฤษ ได้บญั ญัติความหมายของคําว่า ทังกา
ไว้ว่า ทังกา (Than ka หรื อ Than ga) มีค วามหมายว่า เรี ยบ แบน และระนาบ2 ซึ5 งแสดงถึ ง
คุณลักษณะทางกายภาพของงานจิตรกรรม อีกความหมายหนึ5งคําว่า ทัง นันถูกนํามารวมกับคําอื5น
โดยยังคงสื5 อความหมายเกี5ยวกับงานจิตรกรรม เช่ น คําว่า ชัลทัง (Shal than) หมายถึง ภาพเหมือน
หรื องานจิตรกรรม3 บางครังคําว่า ทังกา ถูกแทนที5ดว้ ยคําว่า ทังกุ (Than sku) หรื อ กุทงั (sKu than)
ซึ5งหมายถึง ภาพหรื อสิ5 งที5สื5อถึงเทพ (Deity) บนผืนผ้าหรื อกระดาษ4 โดยคําว่า กุ (sKu) นันหมายถึง
รู ป (Body) ที5ศกั ดิNสิทธิN เช่น รู ปวาดหรื อประติมากรรมของพระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์5 โดยสรุ ป
แล้วจิตรกรรมทังกามีความหมายว่า จิตรกรรมภาพม้วนที5แสดงรู ปเคารพอันศักดิNสิทธิN หรื อเรื5 องราว
ด้านพระพุทธศาสนา
ลักษณะของจิตรกรรมทังกา
จิตรกรรมทังกา (ภาพที5 59) ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นภาพรู ปสี5 เหลี5ยมผืนผ้าแนวตัง เรี ยก
ในภาษาทิเบตว่า เมลง (Me long) ที5หมายถึง กระจก (Mirror)6 ยกเว้นภาพมณฑลที5จะมีลกั ษณะเป็ น
ภาพรู ปสี5 เหลี5ยมจัตุรัส ขนาดที5นิยมกันมากที5สุดมีความสู งประมาณ 75 เซนติเมตรและมีความกว้าง
ประมาณ 50 เซนติเมตร หรื อในอัตราส่ วนความสู ง 3 ส่ วนต่อความกว้าง 2 ส่ วน7 จิตรกรรมทังกา
สมัยปัจจุบนั ถูกล้อมกรอบทุกด้านด้วยผ้าไหมปักดินเป็ นลวดลายอย่างงดงาม โดยมีแท่งไม้ขนาดเล็ก
สอดอยูท่ ี5ปลายด้านบนของกรอบผ้า เรี ยกว่า ทังชิง (Thang shing) ส่ วนด้านล่างมีดา้ มไม้ที5มีขนาด
และนําหนักที5มากกว่าแท่งไม้ดา้ นบนสอดและเย็บติดกับกรอบผ้า ที5ปลายทังสองข้างของด้ามไม้ถูก
ปิ ดด้วยปุ่ มที5เรี ยกว่า ทังท็อก (Thang thog) ที5มีลวดลายทําด้วยเงินหรื อทองเหลือง มีการเย็บผ้าไหมที5
มีขนาดเท่ากับกรอบผ้าของจิตรกรรมทังกาติดกับแท่งไม้ดา้ นบนอีกชันหนึ5ง เรี ยกว่า ชาลเคียบ (Zhal
khebs) เพื5อป้ องกันอันตรายเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ที5ทาํ ความเสี ยหายแก่ ภาพได้ในกรณี มว้ นเก็บเพื5อ
เคลื5 อนย้ายขณะเดินทาง หรื อป้ องกันควันจากตะเกี ยงนํามันเนยกรณี ที5จิตรกรรมทังกานันถูกเก็บ
2

Sarat Chandar Das, A Tibetan – English Dictionary (Delhi : Motilal Banarsidass, 1970), 568.

3

Ibid.

4

Ibid.

5

สัมภาษณ์ มิว เยินเต็น (Meu Yontan), ผูป้ ระสานงานมูลนิธิพนั ดารา, 22 สิ งหาคม 2553; Sarat
Chandar Das, A Tibetan – English Dictionary, 88.
6
Giuseppe Tucci, Tibetan Painted Scrolls no. 1, 268.
7

Shiv Kumar Sharma, Painted Scrolls of Asia : Hindu, Buddhist and Lamaistic (New Delhi :
Intellectual Publishing House, 1994), 67.

117
รักษาไว้ในศาสนสถาน ผ้าไหมผืนนี จะถูกรวบเก็บไว้ด้านบนเมื5อต้องการแสดงจิตรกรรมทังกา
นอกจากนียังมีแถบผ้าไหมหรื อริ บบินขนาดกว้างประมาณ 1 นิว จํานวน 2 เส้นซึ5 งมักเป็ นสี แดงหรื อ
สี เหลื องเย็บ ติดบริ เวณแท่ งไม้ด้า นบนอี กด้วย เพื5อใช้สํา หรั บ มัดจิ ตรกรรมทัง กาซึ5 งม้วนเก็ บ ให้
เรี ย บร้ อ ย 8 การเก็ บ จิ ตรกรรมทัง กายัง มี ข ้อ ควรปฏิ บ ัติอนั เกี5 ย วข้องกับ ความเชื5 อว่า ควรม้วนจาก
ด้านล่างของภาพก่อนเสมอ ทังนีหากม้วนจากด้านบนก่อนจะถือว่าเป็ นการไม่เคารพและลบหลู่ภาพ
อีกทังยังเป็ นบาปอีกด้วย9

ภาพที5 59 ลักษณะของจิตรกรรมทังกา

8

Giuseppe Tucci, Tibetan Painted Scrolls no. 1, 268; Romi Khosla, Buddhist Monasteries in the
Western Himalaya (Kathmandu : Ratna Pustak Bhandar, 1979), WXY.
9
Giuseppe Tucci, Tibetan Painted Scrolls no. 1, 267.
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กรอบผ้าที5ล้อมจิตรกรรมทังกานันอาจเป็ นผ้าฝ้ ายหรื อเป็ นผ้าไหมซึ5 งมักเป็ นไหมจาก
ประเทศจีน บริ เวณกรอบผ้าส่ วนที5ติดกับจิตรกรรมทังกาถูกเย็บติดให้เป็ นแถบ 2 ชันซึ5 งเป็ นสี แดง
และสี เหลือง เรี ยกว่า ฉามาร์ และ ฉาเซร์ (Ja mar, Ja ser) หรื อ รุ ้งแดงเหลือง (Red and yellow
rainbow) อันเป็ นสัญลักษณ์ของรุ ้งแทนแสงแห่ งสวรรค์ที5ฉายออกมาจากภาพ และมีความหมายว่า
งานจิตรกรรมเป็ นภาพสะท้อนของสวรรค์อนั ไกลโพ้นและการแผ่รัศมีของเทพเจ้า ถัดลงมาจากขอบ
ล่าง บริ เวณกึ5งกลางนันเป็ นผ้าไหมรู ปสี5 เหลี5ยมจัตุรัสที5มีสีแตกต่างออกไป ชาวทิเบตเรี ยกส่ วนนี ว่า
ประตูของทังกา (Door of the thangka) หรื อทังโก (Thang go)10

ภาพที5 60 สัดส่ วนกรอบผ้าไหมของจิตรกรรมทังกา
การทํากรอบผ้าไหมให้มีสัดส่ วนที5สวยงามลงตัวกับสัดส่ วนและขนาดของจิตรกรรมทัง
กา ถูกระบุไว้ดงั นี (ภาพที5 60) หากแทนค่าขนาดความสู งของจิตรกรรมทังกาด้วย X ขนาดความสู ง
10

Ibid., 268.
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ของกรอบผ้าไหมบริ เวณกรอบด้านล่างจะมีขนาดครึ5 งหนึ5งของความสู งของจิตรกรรมทังกา (1/2 X)
และมีความกว้างจากด้านบนค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปจรดปลายกรอบผ้าไหม ขนาดความสู งของ
กรอบผ้าไหมด้านบนมีความสู งเท่ากับครึ5 งหนึ5 งของความสู งกรอบด้านล่ าง หรื อมีขนาดความสู ง
เท่ากับ 1 ใน 4 ส่ วนของความสู งของจิตรกรรมทังกา (1/4 X) ส่ วนกรอบผ้าไหมด้านข้างมีความกว้าง
เท่ากับครึ5 งหนึ5 งของความสู งของกรอบผ้าไหมด้านบน หรื อมีความกว้างเท่ากับ 1 ใน 8 ส่ วนของ
ความสู งของจิตรกรรมทังกา (1/8 X) สําหรับแถบรุ ้งสี แดงและเหลือง แต่ละแถบมีขนาดความกว้าง
เท่ากับ 1 ใน 4 ของความกว้างขอบด้านข้างของกรอบผ้าไหม (1/32 X) ทังนีโดยส่ วนใหญ่แถบรุ ้งมัก
มีแถบครบทังสองสี ดังนันผลรวมความกว้างของขอบรุ ้งทังหมดจะเท่ากับครึ5 งหนึ5 งของความกว้าง
ขอบด้านข้างของกรอบผ้าไหม11 (1/16 X)
ประเภทของจิตรกรรมทังกา
จิตรกรรมทังกาสามารถแบ่งประเภทตามกรรมวิธีการสร้างได้ 2 แบบ คือ แบบที5ทาํ จาก
ผ้าไหม เรี ยกว่า โกทัง (Gos – than) และแบบที5ใช้วิธีการวาด เรี ยกว่า รี ทงั (bRis – than) ในแต่ละ
แบบมีหลากหลายชนิดแยกย่อยลงไปซึ5งแบ่งได้ดงั นี
. แบบผ้าไหม จําแนกตามกรรมวิธีการสร้างได้ 5 ชนิด คือ
1. เชมทรุ บมา (Tshem – drub – ma) : จิตรกรรมทังกาที5สร้างจากการปั กลวดลายต่าง
ๆ โดยใช้เส้นไหมหลายสี แตกต่างกัน (ภาพที5 61)
2. ทักทรุ บมา (Thag – drub – ma) : จิตรกรรมทังกาที5สร้างโดยการทอผ้าไหม (ภาพที5
62)
3. เทรทรุ บมา (Dras – drub - ma) : จิตรกรรมทังกาแบบงานปะติด (appliqué) โดยใช้
ผ้าไหมชินเล็ก ๆ ซึ5งตัดตามภาพที5ร่างไว้แล้วนํามาเย็บติดเข้าด้วยกัน (ภาพที5 63)
4. เลนทับมา (lHan – thabs – ma) : จิตรกรรมทังกาแบบงานปะติดซึ5 งคล้ายกับแบบ
เทรทรุ บมา แต่ในประเภทนีชินส่ วนของผ้าไหมสี ต่าง ๆ ถูกนํามาปะติดลงบนผืนผ้าโดยใช้กาว
5. พาร์มา (dPar – ma) : จิตรกรรมทังกาแบบภาพพิมพ์แกะไม้ โดยใช้หมึกหรื อสี แดง
พิม พ์ล งบนผืนผ้าโดยตรงอย่า งเรี ย บง่ า ย แม่ พิมพ์ที5 ใช้สร้ า งงานประเภทนี โดยทัว5 ไปเป็ นไม้ แต่
บางครังแม่พิมพ์ทองแดงและเหล็กก็ถูกใช้เช่นกัน12

11

Shiv Kumar Sharma, Painted Scrolls of Asia : Hindu, Buddhist and Lamaistic, 73.

12

Ibid., 68.
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ภาพที5 61 พระชังปะ การ์โป (Tshangpa Karpo) จิตรกรรมทังกาแบบเชมทรุ บมา ศิลปะมองโกเลีย
คริ สต์ศตวรรษที5 qr - qs
ที5มา : Pratapaditya Pal, Art of the Himalayas : Treasures from Nepal and Tibet (New York :
Hudson Hills Press, 1991), qwr.

ภาพที5 62 พระมหากาลปัญชรนาถ (Mahakala Panjarnata) จิตรกรรมทังกาแบบทักทรุ บมา
ศิลปะจีนอิทธิพลทิเบต คริ สต์ศตวรรษที5 qy - qz
ที5มา : Pratapaditya Pal, Art of the Himalayas : Treasures from Nepal and Tibet (New York :
Hudson Hills Press, 1991), qwz.
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ภาพที5 63 พระนางกุรุกุลลา (Kurukulla) จิตรกรรมทังกาแบบเทรทรุ บมา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที5 q{
ที5มา : Pratapaditya Pal, Art of the Himalayas : Treasures from Nepal and Tibet (New York :
Hudson Hills Press, 1991), qw{.
. แบบทีใช้ วธิ ีการวาด จําแนกได้ตามลักษณะของสี พนหลั
ื ง มี 5 ชนิด คือ
1. โชนทัง (Tshon – than) : จิตรกรรมทังกาที5มีสีพืนหลังแตกต่างกัน ซึ5 งนิยมทํากัน
เป็ นส่ วนมาก
2. เซร์ ทงั (gSer – than) : จิตรกรรมทังกาที5มีสีพืนเป็ นสี ทองทังหมด โดยใช้หมึกดํา
หรื อสี แดงสร้างเส้นรอบนอก ในบางกรณี ก็มีการระบายสี ต่าง ๆ ลงบนพืนสี ทองด้วย (ภาพที5 64)
3. ชัลทัง (mTshal – thanl) : จิตรกรรมทังกาที5มีสีพืนเป็ นสี แดง โดยใช้หมึกดําหรื อสี
ทองสร้างเส้นรอบนอก บางครังจิตรกรรมทังกาแบบชัลทังถูกจัดให้เป็ นแบบเซร์ ทงั ด้วย เนื5องจาก
รู ปที5ถูกระบายส่ วนใหญ่เป็ นสี ทอง (ภาพที5 65)
4. นักทัง (Nag – than) : จิตรกรรมทังกาที5มีสีพืนเป็ นสี ดาํ โดยใช้สีทองสร้างเส้นรอบ
นอก บางครังใช้สีแดง หรื อในบางกรณี จิตรกรรมทังกาแบบนักทังถูกระบายด้วยสี ที5หลากหลาย
5. พาร์ มา (dPar – ma) : มีความคล้ายคลึงกับพาร์ มาในกลุ่มผ้าไหม ความแตกต่างมี
เพียงการวาดลงไป โดยมีเส้นรอบนอกใช้วธิ ีการพิมพ์อย่างเรี ยบง่ายบนผ้าฝ้ าย13

13

Ibid., 69.
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นอกจากนียังปรากฏจิตรกรรมทังกาที5สร้างบนพืนสี เงินอีกด้วย (ภาพที5 66) ซึ5 งพบได้
ไม่บ่อยครังนัก อย่างไรก็ตามการจัดประเภทดังกล่าวนี ไม่ได้เป็ นกฎเกณฑ์ที5แน่ นอน เนื5องจากบาง
กรณี ไม่นับรวมรู ป แบบพาร์ มาเข้าไปด้วย ทังนี ผูศ้ ึกษาสันนิ ษฐานว่าอาจเป็ นเพราะ พาร์ มา เป็ น
เทคนิคการสร้างเส้นเพียงอย่างเดียว โดยที5ไม่ใช่กระบวนการสร้างจิตรกรรมทังกาทังหมด

ภาพที5 64 พระพุทธเจ้าอมิตายุส จิตรกรรมทังกาแบบเซร์ทงั ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที5 18
ที5มา : Pratapaditya Pal, Art of the Himalayas : Treasures from Nepal and Tibet (New York :
Hudson Hills Press, 1991), 178.
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ภาพที5 65 พระพุทธเจ้าศากยมุนี จิตรกรรมทังกาแบบชัลทัง ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที5 qr - qs
ที5มา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications,
2001), ‚q.

ภาพที5 66 พระษฑักษรี โลเกศวร จิตรกรรมทังกาแบบพืนสี เงิน ศิลปะทิเบต
ปลายคริ สต์ศตวรรษที5 qw
ที5มา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications,
2001), zq.
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ขั%นตอนการสร้ างจิตรกรรมทังกาโดยสั งเขป
. จิตรกรรมทังกาแบบผ้าไหมประเภทงานปะติด (เทรทรุ บมา)
q. ร่ า งรู ป บนกระดาษ จากนันปรุ ล าย (Stencil) เพื5 อลอกแบบลงบนผ้า ที5 มี สี หรื อ
ลวดลายที5ตอ้ งการด้วยการตบด้วยผงชอล์ก
ƒ. ตัดผ้าที5ลอกลายเป็ นชิ นส่ วนเล็ก ๆ นํามาประกอบและเย็บติดเข้าด้วยกัน (ภาพที5
67)
‚. นํา ชิ นผ้า ที5 ป ระกอบเป็ นรู ป ร่ า งแล้ว ติ ด บนผื น ผ้า ไหมชิ นใหญ่ ที5 เ ตรี ย มไว้ใ ห้
เรี ยบร้อย
y. เน้นเส้นรอบนอกของรู ปร่ างต่าง ๆ ด้วยการเย็บเส้นไหม
z. นําผืนผ้าไหมที5ถูกปะติดด้วยด้วยรู ปต่าง ๆ นํามาซ้อนทับบนผ้าอีกชันหนึ5ง จากนัน
จึงนําไปเข้ากรอบผ้าไหม14

ภาพที5 67 เย็บประกอบชินส่ วนผ้าเข้าด้วยกันจนเป็ นรู ปร่ างที5ตามแบบ
ที5มา : Norbulingka Institute, Traditional Arts : Appliqué Thangka : the Process [Online], accessed
4 November 2010. Available from http://www.norbulingka.org

14

Norbulingka Institute, Traditional Arts : Appliqué Thangka : the Process [Online], accessed 4
November 2010. Available from http://www.norbulingka.org
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. จิตรกรรมทังกากลุ่มใช้ วธิ ีการวาด (โชนทัง)
. การเตรียมพืน% จิตรกรรมทังกา
q. นําผ้าที5ใช้เป็ นพืนเช่นผ้าฝ้ ายเนือหยาบตัดตามขนาดที5ตอ้ งการ นํามาซักและทํา
ให้แห้ง
ƒ. นําแท่งไม้ขนาดเล็ก 4 แท่งเย็บเข้ากับขอบผ้าด้วยเส้นด้าย (ภาพที5 68) ผ้าที5ถูก
เย็บขอบแล้วจะถูกขึงเข้ากับกรอบไม้ชนนอกด้
ั
วยเชื อก (ภาพที5 69) จึงได้ผืนผ้าที5พร้อมสําหรับการ
เตรี ยมพืนในขันต่อไป

ภาพที5 68 นําแท่งไม้ขนาดเล็ก 4 แท่งเย็บเข้ากับขอบผ้า หรื อในรู ปนีใช้วธิ ีเย็บขอบผ้าก่อน
แล้วจึงสอดแท่งไม้เข้าไปภายหลัง
ที5มา : อธิพงศ์ ภาดานุพงศ์, “สานศิลป์ สู่ ศานติ,” บรรยายที5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 13 ตุลาคม
2550.

ภาพที5 69 ผ้าที5ถูกเย็บขอบเข้ากับแท่งไม้แล้ว นํามาขึงเข้ากับกรอบไม้ชนนอกด้
ั
วยเชือก
ที5มา : อธิพงศ์ ภาดานุพงศ์, “สานศิลป์ สู่ ศานติ,” บรรยายที5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 13 ตุลาคม
2550.
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‚. เตรี ยมพื นโดยทาสี ข าวที5 ไ ด้จ ากการผสมผงชอล์ ก กับ กาวหนัง สั ต ว์ใ น
อัตราส่ วนที5พอดี (ภาพที5 70) หากวาดด้วยพืนสี แดง ดํา หรื อสี ทอง ให้ใช้สีนนลงเป็
ั
นสี พืนในขณะที5
สี พืนยังเปี ยกอยูน่ นั ผ้าจะถูกขึงกับกรอบไม้ให้ตึงยิง5 ขึน
y. เมื5อสี แห้ง นําผ้าที5เตรี ยมไว้วางบนพืนที5มีผิวเรี ยบและแข็ง จากนันขัดผิวหน้า
ของผ้าด้วยหินเนืออ่อนหรื อเปลือกหอยทะเล หรื อใช้ชินส่ วนของเครื5 องเคลือบดินเผาที5แตก การขัด
นีเพื5อให้ผวิ หน้าของผ้าเรี ยบเกลียง และกดผงชอล์กให้เข้าสู่ เนือผ้าจนแน่น (ภาพที5 71)
z. ทาสี พืนซํา ผึ5งให้แห้ง และนํามาขัด การทําซํานันขึนอยู่กบั ความหยาบของ
เนือผ้า
r. ทดสอบคุณภาพของการรองพืน ด้วยการถือผืนผ้าส่ องกับแสงอาทิตย์ เพื5อให้
แน่ใจว่าไม่มีรูขนาดเล็กบนผืนผ้า หากปรากฏแสงลอดผ่านรู ขนาดเล็กให้รองพืนซําและขัดอีกครัง
จนกระทัง5 ได้ผนื ผ้าที5พร้อมสําหรับการวาดจิตรกรรมทังกา15 (ภาพที5 72)

ภาพที5 70 เตรี ยมสี รองพืนจากสี ขาวที5ได้จากผงชอล์กผสมกับกาวหนังสัตว์
ถ่ายภาพ : อธิพงศ์ ภาดานุพงศ์

15

Romi Khosla, Buddhist Monasteries in the Western Himalaya, 128; อธิพงศ์ ภาดานุพงศ์, “สาน
ศิลป์ สู่ศานติ,” บรรยายทีiจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 13 ตุลาคม 2550.
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ภาพที5 71 ขัดผิวหน้าของผ้าด้วยหินเนื ออ่อนหรื อเปลือกหอยทะเล หรื อใช้ชินส่ วนเครื5 องเคลือบ
ดินเผา
ถ่ายภาพ : อธิพงศ์ ภาดานุพงศ์

ภาพที5 72 ทดสอบคุณภาพของการรองพืน ด้วยการถือผืนผ้าส่ องกับแสงอาทิตย์
ถ่ายภาพ : อธิพงศ์ ภาดานุพงศ์
. การกําหนดเส้ นพืน% ฐาน ก่อนขันตอนการร่ างภาพในจิตรกรรมทังกานัน ผืนผ้าที5
เตรี ยมไว้จะถูกกําหนดจุดศูนย์กลางภาพ ซึ5 งขันตอนนี มีความหมายเชิงสัญลักษณ์นอกเหนือไปจาก
ความจํา เป็ นเชิ ง เรขาคณิ ต ข้อสํา คัญ คื อ การกํา หนดเส้ น ทแยงมุ ม เส้ น แกนตังและแกนนอนที5
ตําแหน่งกึ5งกลางภาพ เส้นพืนฐานต่าง ๆ เหล่านี มีความจําเป็ นสําหรับการจัดองค์ประกอบในทุก ๆ
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ส่ วนของภาพ ซึ5 งอาจถูกวาดลงบนพืนด้านหลังของผืนผ้า การกําหนดเส้นพืนฐานทําดังต่อไปนี
(ภาพที5 73)

ภาพที5 73 การกําหนดเส้นพืนฐาน
q. เส้นทแยงมุมถูกทําเครื5 องหมายไว้ดว้ ยเชือกที5คลุกฝุ่ นสี โดยถูกขึงระหว่างมุม
ทแยงของด้านตรงข้ามของผืนผ้าใบ และจับให้แน่นด้วยนิ วโป้ ง จากนันจับกรอบผืนผ้ามาไว้เสมอ
หน้า แล้วใช้ปากจับกึ5 งกลางของเส้นเชื อก ดึ งขึนแล้วให้เชื อกที5ถูกขึงนันดี ดลงทันที เสี ยงดี ดของ
เชื อกที5ดึง จะทําให้เกิ ดเส้นของฝุ่ นแป้ งขึนบนผิวหน้า ด้วยการทําเส้นทแยงมุมสองเส้นด้วยวิธีการ
ดังกล่าว จุดศูนย์กลางของผืนผ้าใบได้ถูกกําหนดขึน
ƒ. จากนันวาดวงกลมขนาดใหญ่ดว้ ยวงเวียนจากจุดศูนย์กลาง
‚. วงกลมซึ5งตอนนีตัดกับเส้นทแยงมุมที5จุด y จุด ซึ5 งจากนันจะใช้เป็ นศูนย์กลาง
สําหรับกําหนดเส้นโค้งรอบนอกวงกลม
y. เส้นแกนตังและเส้นแกนนอนถูกวาดขึนตามจุดที5เส้นโค้งนอกตัดกัน
z. จากนันใช้ปลายเข็มทิศดุนจุดบนเส้นแกนตังและแกนนอนจากผืนผ้าด้านหลัง
ให้เกิ ดรอยที5พืนผิวด้านหน้า เพื5อเป็ นตําแหน่ งกําหนดเส้นรอบนอก 4 ด้านบนพืนผิวด้านหน้า จุด
เหล่านี จะถูกใช้เป็ นตําแหน่ งสําหรับเปลี5ยนเส้นแกนนอนและแกนตังไปยังพืนผิวด้านหน้า ดังนัน
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พืนผิวด้า นหน้า จึง ปรากฏเพียงเส้ นแกนตังและแกนนอนตัดกัน ƒ เส้น ขันตอนการกํา หนดเส้ น
เหล่านีทางด้านหลังภาพจะถูกลบออกในภายหลัง16
เส้นแกนตังมีความหมายเชิ งสัญลักษณ์ โดยถูกเรี ยกว่าเส้นพราหมณ์ (Bhrama)
หรื อในภาษาทิเบตถูกเรี ยกว่า ชันทิง (Tshan-thing) ซึ5งสื5 อถึงแกนของชีวติ และเป็ นแกนของจักรวาล
ในทางกายภาพเส้นนี อยู่ที5ตาํ แหน่ งกระดูกสันหลังซึ5 งประกอบไปด้วยศูนย์กลางของพลังชีวิต จาก
อวัยวะสื บพันธุ์ (ศูนย์กลางของวัฐจักรชี วิต) ไปยังหน้าผาก (ศูนย์กลางของการตื5นรู้ / Realization)
ดัง นันการกํา หนดเส้ นแกนตังก็ เพื5อเชื5 อมโยงพลังจักรวาลกับ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ ส่ วนเส้ นแกนนอน
ควบคุมสัดส่ วนต่าง ๆ ของรู ปบุคคล17
.2 การวาด
q. ร่ างแบบลงในกระดาษลอกลาย จากนันปรุ ตามรอยแล้วตบด้วยผงสี เพื5อลอก
แบบลงบนผ้าที5เตรี ยมไว้ วิธีการนี ก่อให้เกิดการทํารู ปซําได้ หรื ออีกวิธีหนึ5งคือร่ างแบบบนกระดาษ
แล้วติดไว้ที5ดา้ นหลังของผ้าที5เตรี ยมไว้ จากนันลอกลายโดยใช้แสงส่ องจากด้านหลังของผ้า
ƒ. ผสมสี ต่าง ๆ กับนํากาวหนังสัตว์ให้พอดี แบ่งเก็บเป็ นสัดส่ วนของแต่ละสี
สัดส่ วนของการผสมนี หากนํากาวมากสี ที5ได้จะใส หากนํากาวน้อยกว่าผงสี จะทําให้สีไม่ติดกับผ้า
เมื5อลูบจะมีผงสี ติดมาด้วย
‚. ลงสี บนผ้าโดยเริ5 มจากสี พืนก่อน (ภาพที5 74) จากนันไล่นาหนั
ํ กสี ภายในภาพ
(ทังนีขึนอยูก่ บั รู ปแบบที5วาด) เมื5อลงสี เสร็ จแล้วจึงตัดเส้น (ภาพที5 75) ทังกาที5วาดเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
จึงนําไปล้อมกรอบด้วยผ้าไหม
y. ด้วยเหตุ ที5 ภาพทัง กาหลายภาพถู ก วาดขึ นเพื5อใช้เป็ นสิ5 ง เคารพบูช า ดัง นัน
เพื5อให้เกิ ดความศักดิNสิทธิN ทังกาหลายภาพเมื5อวาดเสร็ จแล้วจึงเขียนมนตร์ ไว้ที5ดา้ นหลังของภาพ18
(ภาพที5 76)

16

Romi Khosla, Buddhist Monasteries in the Western Himalaya, 130.

17

Ibid.

18

อธิพงศ์ ภาดานุพงศ์, “สานศิลป์ สู่ศานติ,” บรรยายทีiจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 13 ตุลาคม 2550.
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ภาพที5 74 ลงสี บนผ้าโดยเริ5 มจากสี พนก่
ื อน
ถ่ายภาพ : อธิพงศ์ ภาดานุพงศ์

ภาพที5 75 ไล่นาหนั
ํ กสี ของรู ปทรงภายในภาพ เมื5อลงสี เสร็ จแล้วจึงตัดเส้น
ถ่ายภาพ : อธิพงศ์ ภาดานุพงศ์
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ภาพที5 76 การเขียนมนตร์ไว้ที5ดา้ นหลังของภาพ
ที5มา : อธิพงศ์ ภาดานุพงศ์, “สานศิลป์ สู่ ศานติ,” บรรยายที5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 13 ตุลาคม
2550.
ลักษณะของสี ทใช้
ี ในจิตรกรรมทังกา
สี ที5ใช้ในการวาดทังกาได้มาจากแร่ ธาตุต่าง ๆ หรื อพืชหายาก ศิลปิ นจึงระมัดระวังใน
การใช้สีขาวจากปูนขาวเพื5อผสมให้สีต่าง ๆ เหล่านีเกิดนําหนักอ่อนเข้มตามต้องการ ในการผสมนัน
ผสมผงสี ขาวและสี ต่าง ๆ กับโปรตีนกลูเตน (Gluten) เล็กน้อยเพื5อช่ วยให้สีที5ผสมนันมีอายุการใช้
งานมากขึน สี ที5ใช้ในจิตรกรรมทังกาส่ วนใหญ่มีที5มาจากวัตถุดิบดังตารางที5 ‚
ตารางที5 ‚ วัตถุดิบและชื5อเฉพาะของสี ที5ใช้ในจิตรกรรมทังกาของทิเบต
สี
ขาว
แดง
เหลือง
เขียว
แดงเลือดนก
นําเงิน
คราม

ชือเฉพาะ
lime white
red
yellow
green
vermillion
blue
indigo

ชือทิเบต
Sa kar
dMar po
Ser po
lJan gu
Li k’ri
sNon po
mT’in

ได้ จากวัตถุดิบ
ผงชอล์กขาว
สารหนู
กรดกํามะถัน
สี แดงเข้ม
หินลาปิ ส ลาซูรี
-

ที5มา : Giuseppe Tucci, Tibetan Painted Scrolls no. 1 (Roma : La Libreria Dello Stato, 1949), 269.
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นอกจากสี ที5ได้กล่าวมาแล้ว สี ที5ใช้ยงั นิยมใช้สีทองและสี เงินอีกด้วย19 ส่ วนตัวทําละลาย
สี ที5ใช้ตามประเพณี จิตรกรรมทังกา ส่ วนใหญ่เป็ นกาวที5ได้จากหนังสัตว์เคี5ยว20 ในปั จจุบนั จิตรกรรม
ทัง กาถู ก สร้ า งสรรค์ขึ นจากสี ส มัย ใหม่ ซ5 ึ งผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ โดยที5 ป ระเพณี ก ารใช้สี ที5 ผ ลิ ต จาก
ธรรมชาติยงั คงได้รับการสื บทอดควบคู่กนั ไปด้วย ดังเช่น มิกมาร์ เซริ ง อาจารย์สอนจิตรกรรมทังกา
ที5สถาบันจิตรกรรมทังกาทิเบต เมืองธรรมศาลา ยังคงใช้สีที5ผลิตได้จากธรรมชาติ
ประเพณีเกียวกับจิตรกรรมทังกา
ในบรรดาพุทธศิลป์ ทิเบตหลากหลายประเภทนัน จิตรกรรมทังกานับว่าเป็ นพุทธศิลป์ ที5
มีความใกล้ชิดกับชาวทิเบตมากที5สุดประเภทหนึ5ง ปรากฏอยูท่ งในศาสนสถานและอาคารบ้
ั
านเรื อน
ฆราวาสทุ ก ระดับ ชันสามารถมี ไ ว้ค รอบครองได้ โดยเฉพาะอย่า งยิ5ง คุ ณ สมบัติที5 มี นาหนั
ํ ก เบา
สามารถนําติดตัวไปได้ในระหว่างเดินทาง จึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวทิเบตที5เดินทางย้ายถิ5 น
ฐานอยู่บ่อยครัง นอกจากนี ลักษณะทางรู ปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมทังกาสามารถถ่ ายทอด
เรื5 องราวทางประติมานวิทยาได้อย่างเด่นชัด ทังรู ปลักษณ์ สี เชิงสัญลักษณ์ หรื อแม้แต่องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที5เกี5 ยวข้อง สิ5 งนี จึงเป็ นคุณสมบัติเฉพาะของจิตรกรรมทังกาอันเป็ นข้อได้เปรี ยบกว่าพุทธ
ศิลป์ ประเภทอื5นอย่างประติมากรรมหรื อจิตรกรรมฝาผนัง
บทบาทของจิตรกรรมทังกาที5มีหน้าที5บอกเล่าเรื5 องราวทางพระพุทธศาสนา อาทิ พุทธ
ประวัติ ชาดก หรื อหลักปรัชญาคําสอนนัน ยังคงดําเนิ นบทบาทเช่ นเดียวกับต้นกําเนิ ดดังเดิมของ
จิตรกรรมทังกา นั5นคือ ปฏะ ของอินเดี ยซึ5 งถูกใช้โดยนักเล่ านิ ทาน (Story teller) ที5ยา้ ยถิ5 นฐาน
บ่อยครัง เมื5อนักเล่านิทานเริ5 มการเล่าเรื5 องราวต่าง ๆ ปฏะ จะถูกคลี5ออกและแขวนไว้ดา้ นหลังของผู้
เล่ า เพื5อดึ งดูดผูฟ้ ั งและแสดงภาพประกอบเรื5 องราวที5นกั เล่ านิ ทานกําลังถ่ ายทอด ในทางเดี ยวกัน
เมื5อปฏะถูกนํามาประยุกต์ใช้ในพระพุทธศาสนาก็ยงั คงมีหน้าที5แสดงภาพเรื5 องราวหรื อหลักธรรมคํา
สอนประกอบการเทศนาธรรมของเหล่าพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ5งสามารถถ่ายทอดคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาให้แก่ผทู้ ี5ไม่รู้หนังสื อได้ผ่านภาพประกอบ ด้วยเหตุนีการเผยแผ่พระธรรมคําสอน
ผ่า นภาพประกอบบนปฏะหรื อ จิ ต รกรรมทัง กานันจึ ง ถื อ ว่า เป็ นการสะสมบุ ญ กุ ศ ลที5 ย5ิง ใหญ่21
นอกจากนี ยังเป็ นสาเหตุหนึ5 งที5ก่อให้เกิ ดระบบสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาในภาพประกอบซึ5 ง

19

Giuseppe Tucci, Tibetan Painted Scrolls no. 1, 269.

20

Romi Khosla, Buddhist Monasteries in the Western Himalaya, 133.

21

Ibid., 125.
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จิ ตรกรผูส้ ร้ า งต้องยึดถื อปฏิ บ ตั ิ อย่า งเคร่ ง ครั ด เพื5อให้ก ารตี ค วามระบบสัญลัก ษณ์ เป็ นไปอย่า ง
ถูกต้อง22
การสร้างจิตรกรรมทังกาตามประเพณี ของชาวทิเบตเช่นเดียวกับการสร้างประติมากรรม
หรื อรู ป เคารพ นั5นคื อการถ่ า ยทอดหลัก ธรรมสู ง สุ ดของพระพุท ธศาสนา หรื อขันตอนวิธีก ารที5
นําไปสู่ การรู้ แจ้งซึ5 งเป็ นนามธรรมให้กลายเป็ นรู ปธรรม ดังนันการสร้ างจิตรกรรมทังกาหรื อรู ป
เคารพสําหรับชาวทิเบตจึงถือว่าเป็ นการสร้างบุญกุศลที5ย5งิ ใหญ่ซ5 ึ งช่วยให้เข้าถึงการตรัสรู้ได้มากขึน
ถึงกระนันจุดมุ่งหมายของการสร้างจิตรกรรมทังกาตามประเพณี ทิเบตยังมีสาเหตุประการอื5นอีก ซึ5 ง
ล้วนแต่เกี5 ยวข้องกับความทุกข์ที5เกิดขึนได้ในชี วิตประจําวัน เช่น ความเจ็บป่ วย และความตาย เป็ น
ต้น สาเหตุหลักที5ก่อให้เกิดการสร้างจิตรกรรมทังกามีอยู่ 3 ประการ ได้แก่
1. อาการเจ็บป่ วยหรื อมีอุปสรรค
2. การเสี ยชีวติ ของสมาชิกในครอบครัว
3. ความต้องการรู ปเคารพสําหรับการปฏิบตั ิธรรมโดยเฉพาะ23
ด้วยความเชื5อพืนฐานของพุทธศาสนิกชนชาวทิเบตที5ว่าการสร้างพุทธศิลป์ นันไม่วา่ จะ
เป็ นจิตรกรรมทังกาหรื อพุทธศิลป์ ประเภทอื5น จะนํามาซึ5 งบุญกุศลแรงกล้า อันเป็ นประโยชน์ต่อผู้
อุทิศสร้ างและเพิ5มพูนความสุ ขในภายภาคหน้า รวมทังยังเชื5 อว่าสามารถช่ วยให้ส5ิ งเลวร้ า ยกลับ
กลายเป็ นดีขึนได้ ดังนันผูท้ ี5ตอ้ งการว่าจ้างจิตรกรให้สร้างจิตรกรรมทังกาด้วยสาเหตุนี บ่อยครังจะ
ได้รับคําแนะนําจากผูร้ ู้ดา้ นพระพุทธศาสนาหรื อจากโหราจารย์ ให้สร้ างรู ปเคารพที5มีอาํ นาจด้าน
การขจัดอุปสรรคทางกายและทางใจ หรื อให้ผลสัมฤทธิN ตามที5ผวู้ า่ จ้างประสงค์ อาทิ สร้างรู ปพระ
นางตารา เพื5อให้ผลด้านขจัดอุปสรรคและปกป้ องคุม้ ครอง หรื อสร้างรู ปพระพุทธเจ้าอมิตายุส เพื5อ
ให้ผลด้านการมีชีวติ ที5ยนื ยาว เป็ นต้น เมื5อสร้างจิตรกรรมทังการู ปเคารพตามที5ผวู้ า่ จ้างประสงค์แล้ว
บ่อยครังผูว้ า่ จ้างจะสวดหรื อท่องมนต์ประจําพระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิสัตว์องค์นนั ๆ ด้วย24
ประการที5 ส อง คื อการสร้ า งจิ ตรกรรมทัง กาอุ ทิ ศ แก่ บุ ค คลอัน เป็ นที5 รัก หรื อบุ ค คลที5
เกี5 ย วข้องซึ5 งได้เสี ยชี วิตลง โดยจะว่าจ้างในนามของผูเ้ สี ยชี วิต ทังนี เพื5อให้บุ ญกุศ ลในการสร้ า ง
จิตรกรรมทังกาส่ งผลต่อการเกิดใหม่ในชาติภพที5ดีขึนของผูเ้ สี ยชีวิต จิตรกรรมทังกาที5ถูกสร้างตาม
เงื5อนไขนีจะต้องสร้างให้เสร็ จภายใน 49 วันหลังจากบุคคลนันได้เสี ยชีวติ ลง ซึ5งช่วงเวลาดังกล่าวถูก
เชื5 อ ว่า เป็ นช่ ว งของชี วิต หลัง ความตายก่ อ นการกลับ ไปเกิ ด ใหม่ อี ก ครั ง ก่ อ นขันตอนการวาด
22
23

Ibid.

David Paul Jackson and Janice A. Jackson, Tibetan Thangka Painting : Methods and Materials
(London : Serindia Publications, 1984), 9.
24
Ibid., 10.
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พระสงฆ์จะเลือกพระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์องค์ที5เหมาะสมที5สุดสําหรับวาด โดยการอ้างอิง
คัมภีร์ทางโหราศาสตร์หรื อบางครังวิเคราะห์จากประวัติของผูเ้ สี ยชีวติ 25
สาเหตุ ป ระการที5 ส ามในการสร้ า งจิ ต รกรรมทัง กา คื อ ใช้ป ระกอบพิ ธี ก รรมทาง
พระพุทธศาสนาและใช้สําหรับการสักการะประหนึ5 งว่าจิตรกรรมทังกาเป็ นพระปฏิมาองค์หนึ5 ง
ประเพณี การสักการะจิตรกรรมทังกาที5โดดเด่นของทิเบต คือ การคลี5จิตรกรรมทังกาขนาดใหญ่ใน
โอกาสสําคัญ เช่ น วันวิสาขบูชา เทศกาลโชตอน (Shoton Festival หรื อเทศกาลโยเกิ ร์ต) หรื อวัน
สํา คัญ ประจํา พระพุ ท ธเจ้า หรื อ พระโพธิ สั ต ว์อ งค์สํา คัญ เป็ นต้น วัดสํา คัญ แต่ ล ะวัด จะกํา หนด
ช่วงเวลาการคลี5จิตรกรรมทังกาประจําวัดแตกต่างกันออกไป ซึ5 งโดยปกติแล้วจะนํามาคลี5ออกปี ละ
ครังทุก ๆ ปี เพื5อให้พุทธศาสนิกชนสักการะ จิตรกรรมทังกาขนาดใหญ่ลกั ษณะนีโดยส่ วนใหญ่ถูก
สร้างขึนจากผ้าไหม ทําให้ชินงานมีความคงทนและง่ายต่อการดูแลรักษากว่าจิตรกรรมทังกาแบบ
ภาพวาด
นอกจากนียังใช้ในการปฏิบตั ิสมาธิโดยการตังนิมิตถึงพระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์ที5ผู้
ปฏิ บ ัติ ส มาธิ ต้อ งการเข้า ถึ ง 26 จิ ต รกรรมทัง กามี ส่ ว นช่ ว ยให้ ผู้ต ังนิ มิ ต เข้า ใจถึ ง ลัก ษณะของ
พระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์ได้ถูกต้องตามที5พระคัมภีร์ระบุ บางครังจิตรกรรมทังกาก็ใช้แสดง
ภาพของพระอาจารย์องค์สําคัญในอดีตตามสายการปฏิบตั ิของผูป้ ฏิบตั ิสมาธิ นนั ซึ5 งอยู่ในรู ปของ
“ต้นไม้แห่ งที5พ5 ึง” (Tree of refuge) เพื5อให้ผปู้ ฏิบตั ินิมิตถึงเหล่าพระอาจารย์ได้อย่างชัดเจนและ
มัน5 คงมากขึน27
บทบาทของจิตรกรรมทังกานอกเหนือจากสาเหตุ 3 ประการดังที5อธิ บายไปข้างต้นแล้ว
ยัง ถู กใช้ใ นพิธี ก ารทางสัง คมอื5 นอี กด้วย อาทิ ใช้ป ระกอบขบวนแห่ ศ พทางพระพุทธศาสนาใน
เนปาลและเมืองสิ กขิมของอินเดีย หรื อใช้ในงานฉลองมงคลสมรส28 เป็ นต้น
ทางด้านจิตรกรภาพทังกานันก็มีแนวทางการสอนที5เคร่ งครัดและกฎเกณฑ์การสร้ าง
จิตรกรรมทังกาที5สืบทอดกันมาเป็ นประเพณี เช่นกัน จิตรกรส่ วนใหญ่เป็ นฆราวาสซึ5 งก็คือช่างเขียน
โดยทัว5 ไปที5รับหน้าที5วาดภาพจิตรกรรมทังกา จิตรกรรมฝาผนัง หรื องานจิตรกรรมตกแต่งเครื5 อง
เรื อนและสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ จิตรกรเหล่านี ส่ วนใหญ่มาจากตระกูลจิตรกรที5ถ่ายทอดวิชาความรู้
สื บต่อกันมา แต่จิตรกรมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็ นพระสงฆ์หรื อโยคีอาจเนื5องมาจากขันตอนการสร้างที5
25

Ibid.

26

Ibid.,11.
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Ibid.
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Ibid.
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ระบุในคัมภีร์ทางศาสนา ซึ5 งต้องประกอบพิธีกรรมเพื5อให้เกิ ดมโนภาพร่ วมไปกับการวาดด้วย ถึง
กระนันพระอาจารย์ที5มีชื5อเสี ยงด้านผลงานจิตรกรรมเช่ นเดียวกับมีชื5อเสี ยงด้านพระศาสนาก็มีอยู่
เช่นกัน อาทิ โชยิง ดอร์ เจ (Choying Dorje, ค.ศ. 1604 – 1674) ซึ5 งดํารงตําแหน่งองค์การ์ มาปะที5 10
และสิ ตุ ปั นเชน โชกยี ชุ งเน (Situ Panchen Chogyi Jungney, ค.ศ. 1700 – 1774) ซึ5 งผลงาน
จิตรกรรมของท่านทังสองได้รับการยกย่องอย่างสู ง อย่างไรก็ตามการประกอบพิธีกรรมและการตัง
นิมิตในขณะวาดก็ถูกใช้โดยจิตรกรบางคน แต่ส5ิ งนีไม่ใช่ขนตอนหลั
ั
กของจิตรกรทุกคนเสมอไป29
การฝึ กฝนเพื5อเป็ นจิตรกรภาพทังกานัน ตามประเพณี ดงเดิ
ั มของทิเบตจะรับเด็กชายอายุ
ประมาณ 8 ปี เข้าฝึ กงาน ซึ5 งจะได้รับการฝึ กฝนระดับพืนฐานเป็ นเวลา 3 ปี จากนันจึงได้เข้าทํางาน
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อีกเป็ นเวลา 8 ปี โดยจะศึกษาเกี5ยวกับการใช้และการควบคุมสี การใช้
สี สื5อถึงท้องฟ้ า เปลวไฟ และพืชพันธุ์ต่าง ๆ รวมทังต้องฝึ กฝนการใช้เส้นในการถ่ายทอดลักษณะ
รู ปทรงใบหน้า ทรงผม ดวงตา หู มือ เท้า สัดส่ วนและรายละเอีย ดต่ าง ๆ บนใบหน้าจนมีค วาม
ชํานาญและวาดได้อย่างถูกต้องตรงตามกฎเกณฑ์ของจิตรกรรมทิเบต ภายหลังจากเสร็ จสิ นการ
ฝึ กฝนกับอาจารย์แล้วจึงจะสามารถรับงานว่าจ้างได้ดว้ ยตนเอง30 กรณี การว่าจ้างจิตรกรจากต่างพืนที5
นันยังมีส่วนทําให้สกุลช่างจิตรกรรมแพร่ กระจายไปในวงกว้างอีกด้วย ดังเช่น พระชาวทิเบตชื5อ ริ น
เชน ซั ง โป นํา จิ ต รกรจากแคว้น แคชมี ร์ เ ข้า มาสร้ า งผลงานในทิ เ บตภาคตะวัน ตกในช่ ว ง
คริ สต์ศตวรรษที5 1131 อย่างไรก็ตามการสื บหาลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมทิเบตตามลําดับเวลา
รู ปแบบสกุลช่ างหรื อรู ปแบบเฉพาะบุคคลเป็ นไปอย่างยากลําบาก เนื5 องจากส่ วนใหญ่ไม่มีการลง
นามจิ ต รกรกํา กับ ไว้ อี ก ทังยัง ถู ก ควบคุ ม รู ป แบบจิ ต รกรรมให้ เ ป็ นไปตามแนวประเพณี อ ย่า ง
เคร่ งครัดด้วย32
ในอดีตจิตรกรรมทังกาไม่ใช่สินค้าที5ชาวทิเบตซื อขายกัน แต่มกั จะเก็บรักษาไว้เป็ นของ
ศักดิN สิ ทธิN ทว่าเมื5อชาวทิเบตต้องอพยพออกนอกประเทศเมื5อคราวเสี ยเอกราชเมื5อปี ค.ศ. 1959
จิ ตรกรรมทัง กาเก่ า แก่ จาํ นวนไม่ น้อยถู ก จํา หน่ า ยและนํา ออกนอกประเทศ กลายเป็ นศิ ล ปวัต ถุ
ประเภทหนึ5 งที5เสมือนเป็ นตัวแทนความรุ่ งเรื องทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต กระทัง5 ในปั จจุบนั
จิตรกรรมทังกากลายเป็ นสิ นค้าทางศาสนาที5ดึงดูดความสนใจของนักสะสมหรื อผูศ้ รัทธาทังชาว
ทิเบตและต่างชาติที5เพิ5มจํานวนขึนเรื5 อย ๆ มีร้านค้าจําหน่ายเกิ ดขึนเป็ นจํานวนมากทังในทิเบต จีน
29

Ibid., 12.

30

Romi Khosla, Buddhist Monasteries in the Western Himalaya, 125.

31

Ibid.

32

Ibid., 127.
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หรื อแม้แต่ในประเทศไทย ระดับคุณภาพของผลงานมีทงแบบผลิ
ั
ตซําหลายชิ นด้วยเทคนิคสมัยใหม่
เพื5อจําหน่ายเชิงพาณิ ชย์ ไปจนถึงแบบวาดตามแนวประเพณี อย่างวิจิตรบรรจงซึ5 งมักมีราคาสู ง ความ
ต้องการจิตรกรรมทังกาที5เพิ5มมากขึนไม่ว่าจะในฐานะของพระพุทธปฏิมา ผลงานพุทธศิลป์ หรื อ
งานศิ ลปะแขนงหนึ5 ง ของสัง คมทุ นนิ ยมสมัย ใหม่ อาจมี ส่วนทํา ให้จิตรกรรมทังกาในปั จจุบ นั มี
รู ปแบบที5แตกต่างไปจากกรอบประเพณี ดงเดิ
ั มของทิเบต

บทที 4
เนือหาทางพุทธปรัชญาในจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ ทวัี ดโพธิ&เย็นและมูลนิธิพันดารา
จิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ภายในห้องปฏิบตั ิสมาธิ ของวัดโพธิ( เย็น ถูก
กล่าวว่าเป็ นส่ วนหนึงทีท่านเจ้าคุณอาจารย์โพธิ( แจ้งได้นาํ กลับมาจากทิเบต โดยสันนิษฐาน
ว่าน่ าจะนํามาเมือครั5งทีเดินทางกลับจากการไปศึกษาปฏิบตั ิธรรมกับพระสังฆราชาวัชระ
นะนาฮูท้ เู้ คียกทู้ ในช่วงพุทธทศวรรษ 2490 (คริ สต์ทศวรรษ ?@AB) ปั จจุบนั จิตรกรรมทังกา
ถูกเก็บรักษาไว้ในกรอบกระจก จิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีวัดโพธิ( เย็นประกอบด้วย
พระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์ (แยกพระองค์ละ 1 รู ป), พระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35
พระองค์ (Thirty – five Buddhas of Confession), พระนางตารา 21 พระองค์ (Twenty – one
Taras), พระอจละ, พระยมานตกะ, พระนางฑากิ นีสิงหวักตรา (Simhavaktra), พระนาง
มหามายุรี (Mahamayuri), พระปั ทมสัมภวะ และอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะ
(Refuge of Padmasambva)1
ทางด้านจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ผูศ้ ึกษารวบรวมจากสถานทีซึ งอยู่
ภายใต้การดูแลของทางมูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิพนั ดารา ถ. รัตนาธิ เบศร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี
มูลนิ ธิพนั ดารา ลาดพร้าวซอย 11 เขตจตุจตั ร กรุ งเทพมหานคร และศูนย์ขทิรวัน ต.หนอง
พลับ อ.หัวหิ น จ.ประจวบคี รีข นั ธ์ ที มาของจิ ตรกรรมทัง กาซึ งเก็ บ ไว้ที มูล นิ ธิ พ นั ดารา
ประกอบด้วยการเช่าซื5อและว่าจ้างช่างให้วาดขึ5นทั5งในประเทศจีนและเนปาล รวมทั5งได้รับ
เป็ นของทีระลึกหรื อสิ งเคารพบูชาจากพระลามะและฆราวาสชาวทิเบตทีเดินทางเข้ามาเผย
แผ่พระธรรมและแลกเปลียนความรู้ดา้ นวัฒนธรรมประเพณี ของทิเบต จิตรกรรมทังกาทีถูก
เก็บรักษาไว้ทีมูลนิ ธิประกอบไปด้วย พุทธเกษตรสุ ขาวดี (Sukhavati), พระไภษัชยคุ รุ
ไวฑูรยประภา, พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์, พระมัญชุศรี 5 พระองค์ (Five
Manjusris), พระนางตาราเขียว, พระนางตารา 21 พระองค์, พระนางตาราขาว, และพระ
ปัทมสัมภวะ2
1

ทังนีปรากฏจิตรกรรมทังการู ปอืน ๆ อีก แต่ดว้ ยเหตุทีพิจารณาเห็นว่ารู ปอืนนันอาจเป็ น
ภาพโปสเตอร์จึงไม่ได้นาํ มาเป็ นกรณี ศึกษา
2
ส่วนหนึงของจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา เนืองจากสถานทีเก็บรักษาและจํานวนที
แน่นอนมีการเปลียนแปลงเสมอ
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จากจิ ตรกรรมทัง กาที ได้ร วบรวมข้อ มูล จากแหล่ ง ข้อมูล ทังสองแห่ ง นัน ผูศ้ ึ ก ษาได้
จัดลําดับการศึกษาแบ่งได้ตามประเภทดังนีคือ
1. พระพุทธเจ้า ได้แก่ พระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์, พุทธเกษตรสุ ขาวดี, พระไภษัชยคุรุ
ไวฑูรยประภา และพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
2. พระโพธิ สัตว์ ได้แก่ พระมัญชุ ศรี 7 พระองค์, พระนางตาราเขียว, พระนางตารา 21
พระองค์, พระนางตาราขาว, พระอจละ และพระนางมหามายุรี
3. พระธรรมบาล ได้แก่ พระยมานตกะ และพระฑากินีสิงหวักตรา
4. พระอาจารย์และบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ ของทิเบต (Historical persons) ได้แก่
พระปัทมสัมภวะ และอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะ
พระพุทธเจ้ า
พระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบต มีรูปลักษณ์ทีหลากหลายตาม
ปรัชญาเรื องตรี กายที เป็ นหลักการหนึ งของลัท ธิ นี โดยปรากฏทังในรู ปลักษณ์ ข องพระพุท ธเจ้า
โดยทัวไปเช่ นเดี ยวกับลัทธิ เถรวาทและมหายานซึ งเรี ยกว่านิ รมานกาย หรื อปรากฏในรู ปลักษณ์
งดงามทรงเครื องประดุจกษัตริ ยซ์ ึงเรี ยกว่า สัมโภคกาย นอกจากนี ยังมีการถวายพระนามมากมายแด่
พระพุทธเจ้าทีมีอยูห่ ลากหลายนี รวมทังมีความเชือเรื องบทบาทของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์หรื อ
แต่ละกลุ่มทีผูศ้ รัทธาสามารถบูชาเพือตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างอีกด้วย
1. พระธยานิพุทธ 5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาเกียวกับพระธยานิ พุทธ 5 พระองค์ทีถูก
เก็บรักษาไว้ทีห้องทําสมาธิ ของวัดโพธิN เย็น มีจาํ นวน 5 ภาพโดยแบ่งเป็ นภาพละ 1 พระองค์ อัน
ได้แก่ พระธยานิพุทธไวโรจนะ (ภาพที OO) พระธยานิพุทธอักโษภยะ (ภาพที OP) พระธยานิพุทธ
รัตนสัมภวะ (ภาพที OQ) พระธยานิพุทธอมิตาภะ (ภาพที PR) และพระธยานิพุทธอโมฆสิ ทธิ (ภาพที
PT) ทุกภาพถูกตังเรี ยงกันไว้บนโต๊ะหมู่บูชาภายในห้อง แต่ละภาพมีขนาด VW x 24 เซนติเมตร
เท่ากันทุกภาพ ถูกสร้างด้วยเทคนิคสี ฝุ่นบนกระดาษ ด้วยรู ปลักษณ์พระธยานิพุทธแต่ละพระองค์ที
ปรากฏในจิตรกรรมทังกาโดยเฉพาะวรรณะและมุทราของแต่ละพระองค์ ทําให้ทราบได้ในเบืองต้น
ว่าจิตรกรรมทังกา 5 ภาพดังกล่าวถ่ายทอดเรื องราวของพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์ โดยในแต่ละ
ภาพนําเสนอให้พระธยานิ พุทธเจ้าประทับบนปั ทมาสนะอยู่กลางภาพท่ามกลางทิวทัศน์ธรรมชาติ
อย่างเรี ยบง่ายและมีลกั ษณะสมมาตร ซึงประกอบด้วยประภาวลีกลมล้อมรอบด้วยดอกไม้ประดับอยู่
เบืองหลัง ท้องฟ้ าทีมีเมฆประดับเพียงมุมซ้ายและขวาบนของภาพ และเนิ นหญ้ารวมทังลําธารอยู่
บริ เวณมุม ซ้า ยและขวาล่ า งของภาพ นอกจากนี ภาพพระธยานิ พุทธเจ้า 7 พระองค์แต่ ละภาพยัง
ปรากฏอักษรภาษาจีนซึงระบุพระนามของแต่ละพระองค์ไว้ทีขอบด้านล่างสุ ดของภาพด้วย
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ภาพที OO พระไวโรจนะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิNเย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ภาพที OP พระอักโษภยะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิNเย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
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ภาพที OQ พระรัตนสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิNเย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ภาพที PR พระอมิตาภะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิNเย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
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ภาพที PT พระอโมฆสิ ทธิ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิNเย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
พระธยานิ พุท ธเจ้า หรื อพระฌานิ พุท ธ ซึ งหมายถึ ง พระพุท ธเจ้าผูท้ รงอยู่ใ นฌาน
สมาบัติลึกซึ ง หรื อบางครังยังถูกเรี ยกว่า พระชิ นพุทธ และพระปาญจสุ คต เป็ นพระพุทธเจ้าในรู ป
สัมโภคกาย มีอยูด่ ว้ ยกัน 5 พระองค์ ได้แก่ พระไวโรจนะ พระอักโษภยะ พระรัตนสัมภวะ พระอมิ
ตาภะ และพระอโมฆสิ ทธิ แนวคิดนี ปรากฏอยู่ในคัม ภีร์ของพระพุทธศาสนาลัทธิ ม หายานและ
วัชรยาน เช่น ในคัมภีร์มหาไวโรจนสู ตรของลัทธิมหายานอธิบายพระพุทธเจ้าศากยมุนีออกมาในรู ป
ของพลังอํานาจแห่ งสกลจักรวาล และเรี ยกอํานาจธรรมนันว่า ไวโรจนะ ทีแปลว่าแสงสว่างอันไม่
จํากัด รัศมีธรรมนีสามารถแผ่ซ่านออกไปได้รอบทิศ ปรากฏออกมาเป็ นพระธยานิพุทธเจ้าทีสถิตอยู่
ตามทิศหลัก ๆ3 ส่ วนคัมภีร์คุหยสมาชซึ งเป็ นคัมภีร์ในลัทธิ วชั รยานได้จดั ระเบียบพระธยานิพุทธเจ้า
5 พระองค์ใ ห้เป็ นตระกูล ต่ า ง ๆ และมี พ ระโพธิ สัตว์ นางปราชญา วรรณะ ธาตุ ทิ ศ สัญลัก ษณ์
รวมทังคุณสมบัติอืน ๆ ประจําแต่ละพระองค์ดงั ทีได้แจกแจงมาแล้วในตารางที T ทางด้านคัมภีร์สา
ธนมาลาได้บรรยายถึงพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์ไว้เพียงพระนาม วรรณะ และมุทราประจําแต่
ละพระองค์อย่างสัน ๆ เท่านันดังนี

3

สุมาลี มหณรงค์ชยั , พระชินพุทธะห้าพระองค์ : พระพุทธเจ้าในรู ปกายทิพย์ตามคติของมหายาน
และวัชรยาน (กรุ งเทพมหานคร : ศูนย์ไทยธิเบต, 2547), 6.
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พระชินะ หรื อผูม้ ีชยั คือ พระไวโรจนะ, พระรัตนสัมภวะ, พระอมิตาภะ, พระอโมฆ
สิ ทธิ และพระอักโษภยะ วรรณะของพระองค์มีวรรณะขาว, เหลื อง, แดง, เขียว และนําเงิน และ
พระองค์กระทํา ธรรมจักรมุทรา, วรทมุทรา, ธยานมุทรา, อภัยมุทรา และภูมิสปรรศมุทรา4
พระธยานิพุทธเจ้าทัง 5 พระองค์โดยทัวไปปรากฏอยูใ่ นรู ปลักษณ์ประทับแบบวัชรา
สนะ นันคือ ประทับขัดสมาธิ เพชรโดยเผยให้เห็นฝ่ าพระบาททังสองข้างทีหงายขึน มีอาสนะเป็ น
ดอกบัวหรื อทีเรี ยกว่าปั ทมาสนะ หากปรากฏในรู ปลักษณ์ของพระภิกษุ ทุกพระองค์จะมีรูปลักษณ์
คล้ายกับพระพุทธเจ้าแบบนิ รมานกาย นันคือ พระเกศาสันขดม้วนเป็ นรู ปก้นหอยติดพระเศียร มี
อุ ษ ณี ณ ะนู น อุ รณาหรื อ อุ ณ าโลมที กลางพระขนงทังสองข้า ง และมี พ ระกรรณยาวซึ งลัก ษณะ
ดังกล่าวเป็ นคุณลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ ทรงจีวรห่ มเฉี ยงโดยเปิ ดพระอังสาขวา หาก
ปรากฏในรู ปสัมโภคกายจะมีรูปลักษณ์คล้ายพระโพธิ สัตว์ การแยกแยะพระธยานิ พุทธเจ้าแต่ละ
พระองค์จึงพิจารณาได้จากความแตกต่างด้านวรรณะหรื อสี พระวรกาย มุทราและสัญลักษณ์ประจํา
พระองค์เป็ นสําคัญ
พระไวโรจนะ พระนามของพระองค์หมายถึง ผูท้ อแสงอันรุ่ งโรจน์ มีพระนามภาษา
ทิเบตว่า นัม ปานังเซ (rNam-par-snan-mdsad) ในพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานถื อพระองค์เป็ น
ประธานกลุ่มพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์และยังเชือว่าพระธยานิพุทธเจ้าพระองค์อืนกําเนิ ดจาก
รังสี ธรรมของพระไวโรจนะอีกด้วย เรื องราวของพระองค์มีปรากฏในคัมภีร์มหาไวโรจนสู ตร โดย
ถือว่าพระองค์เป็ นผูป้ ระกาศธรรมะแก่พระโพธิสัตว์ทงปวง
ั
พระไวโรจนะทรงเป็ นพระพุ ท ธเจ้า ประจํา อากาศธาตุ ซึ งสื อถึ ง ปั ญ ญาญานของ
พระองค์ที แผ่ไ ปทัวดังอากาศ ทรงมี วรรณะขาวเพราะเป็ นสี ทีรวมแสงสี ทงหมดไว้
ั
จึง สื อได้ว่า
พระองค์เปรี ยบเหมือนศูนย์รวมพระธรรมอันสมบูรณ์ และทําให้พระองค์เป็ นพระพุทธเจ้าประจํา
ทิศท่ามกลาง พระหัตถ์ทงสองกระทํ
ั
าธรรมจักรมุทรา และมีธรรมจักรเป็ นสัญลักษณ์สือได้ถึงการ
เทศนาพระธรรม พาหนะของพระองค์คือสิ งห์ซึงเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความกล้าหาญ ความยิงใหญ่
และอํานาจ ดังเห็นได้จากจิตรกรรมทิเบตคริ สต์ศตวรรษที Ta (ภาพที PW) ซึ งอยู่ในรู ปนิ รมานกาย
หรื อในจิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที TP (ภาพที PV) ซึงแสดงรู ปลักษณ์ตามประติมานวิทยา
หากแต่อยู่ในรู ปสัมโภคกายซึ งทรงเครื องประดับงดงาม นางปราชญาของพระองค์คือ พระนาง
วัชรธาตวีศวรี และมีพระโพธิ สัตว์ประจําพระองค์คือ พระสมันตภัทร และมีพระมานุ ษิพุทธคือ

4

Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography (Calcutta : Firma K. L.
Mukhopadhyay, 1968), 45.
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พระกกุสันธะ5 พระไวโรจนะยังทรงปรากฏรู ปลักษณ์อีกแบบหนึ ง ซึ งทรงมี 4 พระเศียร และ
กระทําธยานมุทราโดยมีพระนามว่า พระสรรววิทไวโรจนะ

ภาพที PW พระไวโรจนะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันตก คริ สต์ศตวรรษที Ta
ทีมา : Jeff Watt, Vairochana Buddha [Online], accessed 26 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/610.html

5

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries (Tokyo : Charles E. Tuttle Company, 1962), 31.
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ภาพที PV พระไวโรจนะในรู ปสัมโภคกาย จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันตก
คริ สต์ศตวรรษที TP
ทีมา : Jeff Watt, Vairochana Buddha [Online], accessed TW September 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/90734.html
พระอักโษภยะ พระนามของพระองค์หมายถึง ผูไ้ ม่หวันไหว และพระนามยังถูกแปล
ได้ว่า ผูป้ ราศจากความโกรธ เนื องจากบรรลุพุทธภาวะโดยการอธิ บายจิตไม่โกรธเป็ นบารมีเพียง
อย่างเดี ยว6 มีพระนามทิเบตว่า มิจูปะ (Mi-bskyod-pa) พระองค์ประทับอยู่ในพุทธเกษตรประจํา
พระองค์ทีชือว่า อภิรดี (Abhiriti) ซึ งอยูท่ างทิศตะวันออกพระองค์ถูกกล่าวถึงเป็ นครังแรกในคัมภีร์
ปรัชญาปารมิตาสู ตร (Prajnaparamita Sutra) ในช่ วงต้นคริ สต์ศตวรรษที V รวมทังปรากฏอยู่ใน
คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริ กสู ตร (Saddharmapundarika Sutra) และสุ ขาวดีวยุหสู ตร (Sukhavativyuha
Sutra)7

6
7

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน (กรุ งเทพมหานคร : อักษรสมัย, 2543), 58.

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 36.
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ภาพที Pa พระอักโษภยะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที TQ
ทีมา : Jeff Watt, Akshobhya Buddha [Online], accessed 26 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/91069.html
พระอักโษภยะทรงเป็ นประธานแห่งตระกูลวัชระซึ งมีวชั ระเป็ นสัญลักษณ์ อันสื อถึง
ธรรมะทีมันคงไม่สนคลอน
ั
และยังมีความหมายสอดคล้องกับมุทราของพระองค์ นันคือ ภูมิสปรรศ
มุทราในพระหัตถ์ขวาทีสื อว่าธรณี คือสัญลักษณ์ ของความมันคง ส่ วนพระหัตถ์ซ้ายวางไว้ทีพระ
เพลาแบบสมาธิ พระองค์ทรงมีธาตุประจําคือนําซึ งสื อถึงพระปั ญญาหยังรู้ของพระองค์เปรี ยบดัง
กระจกหรื อนําใสสะอาดทีส่ องเห็นวัตถุทุกสิ งได้อย่างไม่ปิดบังอําพรางและไม่บิดเบือนจากความ
เป็ นจริ ง ทรงประทับอยู่ท างทิ ศตะวันออกและมี วรรณะนําเงิ นอันเป็ นสี ของท้องฟ้ ายามรุ่ งอรุ ณ
พระองค์ท รงมี ช้า งซึ งได้รั บ ยกย่อ งว่า เป็ นสั ต ว์ที ฉลาดและแข็ง แกร่ ง เป็ นพาหนะ 8 ดัง เห็ น จาก
จิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที TQ (ภาพที Pa) นางปราชญาของพระองค์คือ พระนางโลจนา
พระวัชรปาณี เป็ นพระโพธิ สัตว์ประจําพระองค์ และพระมานุษิพุทธประจําพระองค์คือ พระโกนา
คมนะ
8

สุมาลี มหณรงค์ชยั , พระชินพุทธะห้าพระองค์ : พระพุทธเจ้าในรู ปกายทิพย์ตามคติของมหายาน
และวัชรยาน, 46.
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ภาพที P7 พระรัตนสัมภวะในรู ปสัมโภคกาย จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที Ta
ทีมา : Jeff Watt, Ratnasambhava [Online], accessed 26 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/76002.html
พระรัตนสัมภวะ พระนามของพระองค์หมายถึง ผูก้ าํ เนิดจากรัตนะ มีพระนามภาษา
ทิเบตว่า ริ นเชน (Rin-byun) พระรัตนสัมภวะทรงเป็ นพระธยานิ พุทธเจ้าทีประทับอยู่ประจําทิศใต้
และดูเหมือนว่าเป็ นทีนิยมน้อยทีสุ ดในบรรดาพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์จากพุทธศิลป์ ทีพบเห็น
เป็ นจํานวนน้อยกว่าพระองค์อืน พระองค์จะปรากฏรู ปลักษณ์โดยมีวรรณะเหลืองซึ งเป็ นสี ประจํา
ธาตุดินอันเป็ นแหล่งแห่ งความสมบูรณ์ ทรงเป็ นพระประธานแห่ งตระกูลรัตนะโดยมีจินดามณี เป็ น
สัญลักษณ์ ซึงสื อสิ งอันมีค่านันก็คือพระรัตนตรัย9 เมือพิจารณาถึงมุทราของพระองค์คือวรทมุทราที
กระทําในพระหัตถ์ขวา ส่ วนพระหัตถ์ซ้ายวางไว้ทีพระเพลาแบบสมาธิ เป็ นการสื อถึงการประทาน
ความสมบูรณ์ ในทีนี ก็คือทรงประทานพระธรรมอันประเสริ ฐแก่สรรพสัตว์ ม้าเป็ นพาหนะประจํา
พระองค์อนั สื อถึงการทําให้สมปรารถนา เมือปรากฏภาพม้าแบกจินดามณี จึงมีความหมายว่า ดวงจิต
ทีหลุดพ้น10 พระรัตนสัมภวะมีนางปราชญาคือ พระนางมามกี พระธยานิ โพธิ สัตว์ประจําพระองค์
คือ พระรัตนปาณี และทรงมีพระมานุษิพุทธคือ พระกาศยปะ11 จากการค้นคว้าจิตรกรรมทังกาทิเบต
9

เรื] องเดียวกัน, 74.

10
11

เรื] องเดียวกัน.

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 37.
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สมัยคริ สต์ศตวรรษที TO เป็ นต้นมา ผูศ้ ึกษาไม่พบรู ปพระรัตนสัมภวะทีเป็ นองค์ประธานในภาพ จึง
ได้หยิบ ยกจิ ตรกรรมทัง กาทิ เบตสมัย คริ ส ต์ศ ตวรรษที Ta รู ป พระรั ต นสั ม ภวะ (ภาพที P7) มา
เทียบเคียงกับประติมานวิทยา เนืองจากเห็นว่าการแสดงวรรณะและมุทรามีความใกล้เคียงตามประติ
มานวิทยา แม้วา่ ในจิตรกรรมทังกานีจะอยูใ่ นรู ปสัมโภคกายก็ตาม

ภาพที P€ พระอมิตาภะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที TQ
ทีมา : Jeff Watt, Amitabha Buddha [Online], accessed 20 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/85.html
พระอมิตาภะ พระนามของพระองค์หมายถึ ง ผูเ้ ปล่ งแสงอันไม่สินสุ ด มีพระนาม
ภาษาทิเบตว่า โอปาเม (hOd-dpag-med) เรื องราวของพระอมิตาภะปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์หลายเล่ม
อาทิ คัม ภี ร์ สั ท ธรรมปุ ณ ฑริ ก สู ต รซึ งพรรณนาว่า ทรงเป็ นพระพุท ธเจ้า บนพุ ท ธเกษตรด้า นทิ ศ
ตะวันตก คัมภี ร์ม หาสุ ขาวดี วยุหสู ตรได้ก ล่ าวถึ ง การเข้าถึ งพุทธภาวะและการเพ่งสมาธิ ถึง พุท ธ
เกษตรสุ ขาวดีซึงเป็ นพุทธเกษตรของพระอมิตาภะ12
พระอมิตาภะทรงเป็ นประธานแห่ งตระกูลปั ทมะซึ งมีปัทมะหรื อดอกบัวสี ชมพูเป็ น
สัญลักษณ์ ซึ งสื อถึ งจิตทีบริ สุท ธิN อันเป็ นธรรมชาติข องสรรพสัตว์ นอกจากนี ยังทรงมีบาตรเป็ น
12

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน, 60.
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สัญลักษณ์ดว้ ย รู ปลักษณ์ของพระองค์ทีปรากฏนันทรงกระทําธยานมุทราด้วยพระหัตถ์ทงสองข้
ั
าง
หรื อปางสมาธิ อนั แสดงถึงความบริ สุทธิN ส่ องสว่างและแผ่ซ่านของปั ญญาณานแห่ งการวิเคราะห์
หรื อสะท้อนในระดับละเอียด13 พระอมิตาภะทรงประทับอยู่ทางทิศตะวันตกซึ งเป็ นทิศของพระ
อาทิตย์ยามเย็นทีมีทอ้ งฟ้ าเป็ นสี แดง วรรณะของพระองค์จึงแทนด้วยสี แดงดังเช่นท้องฟ้ ายามเย็นนี
ด้วย นอกจากนี ทรงมีธาตุไฟเป็ นธาตุประจําซึ งเปรี ยบดังการรู้แจ้งฉับพลัน พาหนะประจําพระองค์
คือนกยูงซึ งเป็ นสัตว์ที กิ นพิษงู เป็ นอาหาร สื อแทนถึ งการชําระล้า งจิ ตวิญญาณ นันคื อ จากพิษ งู
แปรเปลี ยนมาสู่ ข นหางทีงดงามของนกยูงได้ อกุศลก็ส ามารถเป็ นปั จจัยให้เกิ ดกุศ ลได้เช่ นกัน14
จิตรกรรมทังการู ปพระอมิตาภะเป็ นทีนิยมในพุทธศิลป์ ทิเบตหลายสมัย อาทิ ในคริ สต์ศตวรรษที TQ
(ภาพที P€) เป็ นต้น
พระอมิตาภะมีนางปราชญาคือ พระนางปาณฑรา พระโพธิ สัตว์ประจําพระองค์คือ
พระอวโลกิเตศวร และพระมานุษิพุทธประจําพระองค์คือพระศากยมุนี นอกจากนี หากพระอมิตาภะ
ทรงอยู่ในรู ปสัมโภคกายหรื อทรงเครื อง และไม่มีนางปราชญาจะทรงพระนามว่า พระอมิตายุส
(Amitayus) ซึงพระนามหมายถึงผูป้ ระทานอายุยนื ยาว15 ทรงมีพระนามภาษาทิเบตว่า เซปาเม (Ts’edpag-med)
พระอโมฆสิ ท ธิ พระนามมี ค วามหมายว่า ผูส้ ํา เร็ จโดยไม่ พ ลาดหรื อผูส้ ํา เร็ จโดย
สมบูรณ์ มีพระนามภาษาทิเบตว่า ทอนทุบ (Don-grub) พระอโมฆสิ ทธิ ทรงเป็ นพระพุทธเจ้าประจํา
ทิศเหนือ ทรงมีวรรณะเขียวซึ งสื อถึงสี ของต้นไม้ใบหญ้า สี ของธรรมชาติอนั สงบนิงและผ่อนคลาย
และยังสื อถึงการเป็ นทีพึงพิงทางจิตอีกด้วย16 ทังยังสอดคล้องกับมุทราของพระองค์ คือ อภัยมุทรา
ในพระหัตถ์ขวาโดยทีพระหัตถ์ซ้ายวางไว้ทีพระเพลาแบบสมาธิ ซึ งอภัยมุทรานี สื อถึงการปกป้ อง
คุ ้ม ครองจากภัย อัน ตรายทังปวง รู ป ลัก ษณ์ ข องพระอโมฆสิ ท ธิ ใ นจิ ต รกรรมทัง กาทิ เ บตสมัย
คริ สต์ศตวรรษที TO เป็ นต้นมาผูศ้ ึกษาไม่พบว่าแสดงเป็ นองค์ประธานในภาพอย่างเด่ นชัด จึงได้
หยิบยกพระอโมฆสิ ทธิในรู ปสัมโภคกายซึงเป็ นจิตรกรรมทังกาทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที T7 (ภาพ
ที PO) มาเทียบเคียงแทน โดยเห็นว่าแสดงวรรณะและมุทราตามทีประติมานวิทยาอ้างไว้
13

สุมาลี มหณรงค์ชยั , พระชินพุทธะห้าพระองค์ : พระพุทธเจ้าในรู ปกายทิพย์ตามคติของมหายาน
และวัชรยาน, 90.
14
เรื] องเดียวกัน, 92.
15

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 37.
16
สุมาลี มหณรงค์ชยั , พระชินพุทธะห้าพระองค์ : พระพุทธเจ้าในรู ปกายทิพย์ตามคติของมหายาน
และวัชรยาน, 117.
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ภาพที PO พระอโมฆสิ ทธิในรู ปสัมโภคกาย จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที T7
ทีมา : Jeff Watt, Amoghasiddhi Buddha [Online], accessed 26 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/91096.html
พระองค์ทรงมีวิศววัชรหรื อวัชรไขว้เป็ นสัญลักษณ์อนั หมายถึงพลังชีวิตทีประกอบ
ไปด้วยพลังเชิ งลบ (วัชระแนวนอน) และพลังเชิ งบวก (วัชระแนวดิง) นันคือ สภาวะทางโลกและ
พลังทางจิตวิญญาณ และทรงมีธาตุลมเป็ นธาตุประจําพระองค์ซึงลมนีผลักดันจิตวิญญาณไปสู่ ความ
หลุดพ้น17 ทรงมีครุ ฑซึ งสื อถึงโลกเป็ นพาหนะประจําพระองค์ นางปราชญาของพระองค์คือพระ
นางตารา พระโพธิสัตว์ประจําพระองค์คือพระวิศวปาณี และพระมานุษิพุทธคือพระไมเตรยะ18
เมือพิจารณารู ปลักษณ์ของจิตรกรรมทังการู ปพระธยานิ พุทธเจ้า 5 พระองค์ของวัด
โพธิN เย็นแล้ว จะเห็นได้วา่ ปรากฏรู ปลักษณ์สอดคล้องกับประติมานวิทยา 2 พระองค์ นันคือ พระอมิ
ตาภะและพระอโมฆสิ ทธิ ซึ งแสดงวรรณะและมุทราเป็ นไปตามทีระบุไว้ในประติมานวิทยาทุก
ประการ ส่ วนพระไวโรจนะ พระอักโษภยะ และพระรัตนสัมภวะ มีมุทราทีแตกต่างออกไปจากประ
ติมานวิทยา คือ พระหัตถ์ทงสองข้
ั
างของพระไวโรจนะกระทําธรรมจักรมุทราทีดูแตกต่างออกไป
17

ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิ งห์ ษัฏเสน, พระพุทธศาสนาแบบธิเบต (กรุ งเทพมหานคร : ศูนย์ไทยธิเบต,

2538), 127.
18

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 42.
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จากมุทราทีควรจะเป็ น คือ พระหัตถ์ซ้ายตังขึนเล็กน้อยโดยฝ่ าพระหัตถ์หนั เข้าด้านใน พระอังคุฐ
(นิ วโป้ ง) จรดเข้ากับพระดัชนี (นิ วชี ) ส่ วนพระกนิษฐา (นิ วก้อย) ถูกเกี ยวให้อยูใ่ นพระหัตถ์ขวาซึ ง
ั
างและนํามา
หงายฝ่ าพระหัตถ์ออก19 แต่ในภาพนี ดูเหมือนกระทําดัชนี มุทราด้วยพระหัตถ์ทงสองข้
ประสานกันไว้ทีพระอุระ มุทราทีผิดเพียนไปของพระไวโรจนะในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นนี
ไม่สอดคล้องกับธรรมจักรมุทราตามรู ปลักษณ์ของพระไวโรจนะในพุทธศิลป์ ของทิเบต
ส่ วนพระอัก โษภยะและพระรัตนสัม ภวะในจิ ตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นกลับ
กระทํามุทราสลับกัน คือ พระอักโษภยะกระทําวรทมุทราและพระรัตนสัมภวะกระทําภูมิสปรรศ
มุทรา เมือเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาของทิเบตรู ปพระอักโษภยะ (ภาพที Pa) และพระรัตน
สัมภวะ (ภาพที P7) จะเห็นได้วา่ มุทราของพระพุทธเจ้าทังสองเป็ นไปตามทีประติมานวิทยาระบุไว้
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบผูศ้ ึกษาเห็นว่ามุทราทีผิดแปลกไปจากประติมานวิทยาของพระอักโษภยะ
และพระรัตนสัมภวะดังกล่าว หากไม่เกิดจากความผิดพลาดทีศิลปิ นวาดสลับมุทรากัน ก็อาจเกิดได้
จากการลงสี สลับพระองค์กนั อย่างไรก็ตามจากพระนามภาษาจีนทีปรากฏอยูข่ า้ งใต้ภาพนันต่างระบุ
พระนามทีสอดคล้องกับวรรณะของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ซึงเป็ นไปได้ว่าเป็ นการเขียนพระ
นามเพิมเติมในภายหลัง
2. พุทธเกษตรสุ ขาวดี แนวคิดเรื องดินแดนบริ สุทธิN ทีพุทธศาสนิกชนปรารถนาไปอุบตั ิ
ณ ทีนัน มีมาตังแต่สมัยของพระนาคารชุ นทีผูค้ นตังจิตไปอุบตั ิยงั สวรรค์ชนดุ
ั สิต เพือรอคอยพระ
ไมเตรยะมาบังเกิดเป็ นพระพุทธเจ้าพระองค์สุดท้าย20 พระพุทธศาสนาลัทธิ มหายานและวัชรยาน มี
ความเชื อว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีอาณาจักรหรื อพุทธเกษตรของพระองค์เอง ซึ งหากตังจิต
และปฏิบตั ิดีสรรพสัตว์ก็สามารถไปบังเกิ ดในพุทธเกษตรเหล่ านี ได้ พุทธเกษตรทีเป็ นทีรู้จกั และ
นิยมมากทีสุ ดคือ สุ ขาวดี อันเป็ นพุทธเกษตรของพระอมิตาภะทีตังอยูท่ างทิศตะวันตก ในประเทศ
จีนและญีปุ่ นความเชื อเรื องพุท ธเกษตรสุ ขาวดี เป็ นที นิ ยมนับ ถื ออย่างมาก โดยกําเนิ ดเป็ นนิ กาย
เฉพาะทีชือว่า นิกายสุ ขาวดี หรื อ นิกายเชงโท้ว ในประเทศจีน และ นิกายชิน ในประเทศญีปุ่ น
คัมภีร์ของพระพุทธศาสนาลัทธิ มหายานมีอยู่หลายฉบับทีกล่าวสรรเสริ ญถึ งพุทธ
เกษตรสุ ขาวดี และสนับสนุ นให้ผทู้ ีศรัทธาตังจิตอธิ ษฐานไปบังเกิ ดทีนัน อาทิ รัตนกูฏสู ตร, อวตัง
สกสู ตร, สัทธรรมปุณฑริ กสู ตร, มหาเมฆสู ตร, ทุนทุภิราชาสู ตร, พุทธธยานสมาธิ สาครสู ตร, ศูราง

19

สุมาลี มหณรงค์ชยั , พระชินพุทธะห้าพระองค์ : พระพุทธเจ้าในรู ปกายทิพย์ตามคติของมหายาน
และวัชรยาน, 142.
20
สุมาลี มหณรงค์ชยั , พุทธศาสนามหายาน (กรุ งเทพมหานคร : ศยาม, 2546), `ab.
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คมสมาธิสูตร, กรุ ณปุณฑริ กสู ตร หรื อ มหาสันนิปาตสู ตร และ อมิตายุสูตรอุปเทศ เป็ นต้น21 สําหรับ
นิกายสุ ขาวดีในประเทศจีนและญีปุ่ นถือคัมภีร์สุขาวดีวยุหสู ตรเป็ นสําคัญ22 ซึ งถูกแปลเป็ นภาษาจีน
หลายครังตังแต่ปี ค.ศ. TaP – TOR แต่ฉบับทีได้รับความนิ ยมมากเป็ นผลงานแปลของท่านกุมารชี พ
(Kumarajiva) ทีแปลในช่ วงปี ค.ศ. aRW คัมภีร์สุขาวดีวยุหสู ตรแบ่งเป็ น มหาสุ ขาวดีวยุหสู ตร (The
Larger Sukhavativyuha Sutra) และ จุลสุ ขาวดีวยุหสู ตร (The Smaller Sukhavativyuha Sutra)23
นอกจากนียังได้นบั คัมภีร์ อมิตายุรธยานสู ตร (Amitayurdhyana Sutra) ทีกล่าวถึงพระศากยมุนีทรงชี
หนทางการปฏิบตั ิไปสู่ พุทธเกษตรสุ ขาวดีแก่พระมเหสี ของพระเจ้าอชาตศัตรู
เนื อหาของมหาสุ ขาวดีวยุหสู ตรกล่าวถึงพระเกียรติคุณของพระอมิตาภะเมือครังยัง
บําเพ็ญบารมีในภพชาติมนุษย์ ในคัมภีร์มหาสุ ขาวดีวยุหสู ตรระบุว่า ครังนันพระอมิตาภะทรงเป็ น
กษัตริ ยท์ ีได้มีโอกาสเฝ้ าพระพุทธเจ้าโลเกศวรราช เมือพระองค์ฟังพระธรรมจนเกิดความเลือมใสจึง
ได้ออกผนวชเป็ นภิกษุนามว่า พระธรรมกร ซึงทรงตังมหาปณิ ธานไว้ aP ประการ เพือประโยชน์ต่อ
สรรพสัตว์ภายหลังทีได้บรรลุ พุทธภูมิแล้ว24 นอกจากนี ยังอธิ บายถึ งพุทธเกษตรสุ ขาวดี อนั วิจิตร
พระโพธิ สัตว์สาวก W พระองค์ สรรพสัตว์ทีสถิตย์ การบําเพ็ญเพียรและละอกุศลต่าง ๆ เพือเข้าสู่
พุทธเกษตรนี รวมถึ ง ลักษณะแห่ งการบังเกิ ดของแต่ละบุคคลในพุทธเกษตรสุ ขาวดี สําหรั บจุ ล
สุ ขาวดีวยุหสู ตร เป็ นคัมภีร์ทีเน้นอธิบายถึงพุทธเกษตรของพระอมิตาภะไว้โดยเฉพาะ ซึงกล่าวถึงคํา
เทศนาธรรมของพระศากยมุนีเกี ยวกับพุทธเกษตรสุ ขาวดี ประทานแก่พระสารี บุตรและเหล่าพระ
สาวกทีกรุ งสาวัตถี
ในคัมภีร์จุลสุ ขาวดีวยุหสู ตรอธิบายคุณลักษณะของพุทธเกษตรสุ ขาวดีทีประกอบไป
ด้วยสถานทีต่าง ๆ พืชพันธุ์ อัญมณี อนั มีค่า สรรพสัตว์ทีสถิตย์ในทีนันซึ งล้วนดีเลิศ งดงาม บริ สุทธิN
และสุ ขสบายโดยปราศจากสัตว์หรื ออมนุ ษย์ทีชัวร้าย เป็ นดินแดนทีสรรพสัตว์มีแต่ความสุ ขไร้ซึง
ความทุ ก ข์จึง เป็ นที มาของชื อ สุ ข าวดี ทังนี คัม ภี ร์จุล สุ ข าวดี วยุหสู ตรยัง อธิ บ ายคุ ณลัก ษณะของ
พระอมิตาภะหรื อพระอมิตายุส และวิธีทีผูศ้ รัทธาสามารถเข้าถึงยังพุทธเกษตรสุ ขาวดี
นอกจากนี ผูท้ ีไปเกิดในพุทธเกษตรสุ ขาวดีจะบังเกิดภายในดอกบัวในสระโบกขรณี
โดยระยะเวลาในการบานขึนอยูก่ บั การบําเพ็ญบารมีของแต่ละคน การบังเกิดในดอกบัวเองนีเรี ยกว่า
อุปปาติกะ หรื อ เกิดเอง ผูท้ ีบังเกิดแล้วไม่มีการแบ่งแยกเพศหรื อวรรณะ ไม่มีเชื อชาติ อายุ เรื อยไป
21

เรื] องเดียวกัน, cde.

22

บางครัfงปรากฏในชื]อ อมิตายุสูตร
23
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน, ga.

24

สุมาลี มหณรงค์ชยั , พุทธศาสนามหายาน, `a`.
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จนถึงโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ ผูท้ ีอุบตั ิในแดนสุ ขาวดีลว้ นจะได้บรรลุถึงนิพพาน เมือปรารถนาสิ งใดก็จะ
ได้สมประสงค์ จะได้ยินเสี ยงธรรมบรรยายของพระอมิตาภะและพระโพธิ สัตว์อยูเ่ สมอ จนกว่าจะ
หลุดพ้น25
หากพิจารณาเปรี ยบเทียบกับคัมภีร์มหาสุ ขาวดี วยุหสู ตรแล้ว คล้ายกับว่าคัมภีร์จุล
สุ ขาวดีวยุหสู ตรเป็ นฉบับย่อจากคัมภีร์เล่มใหญ่ แต่คมั ภีร์ทงสองนี
ั
ปรากฏรายละเอียดบางประการ
แตกต่างกัน อาทิ สถานทีและพระสาวกทีพระศากยมุนีทรงแสดงธรรม โดยในคัมภีร์เล่มใหญ่กล่าว
ว่าพระศากยมุนีแสดงธรรมทีเขาคิชฌกูฏ ใกล้เขตเมืองราชคฤห์ และทรงสนทนากับพระอานนท์
ต่างจากคัมภีร์เล่มย่อทีกล่าวว่าทรงแสดงธรรมทีเชตวนาราม เมืองสาวัตถี โดยทรงสนทนากับพระ
สารี บุตร นอกจากนี คัม ภี ร์ท งสองยั
ั
งอธิ บ ายถึ ง แนวทางการปฏิ บ ตั ิ เพือไปบัง เกิ ดในพุท ธเกษตร
สุ ขาวดีแตกต่างกัน26
จิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี (ภาพที PP) ถูกพบทีมูลนิธิพนั ดาราจํานวน 1
ภาพ โดยประดิ ษ ฐานไว้ที มู ล นิ ธิ พ ัน ดารา อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี ถู ก สร้ า งด้ว ยเทคนิ ค ภาพพิ ม พ์
คอมพิวเตอร์ บนผืนผ้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาด 65 x 46 เซนติเมตร และถูก
ล้อมกรอบด้วยผ้าตามแบบประเพณี จิตรกรรมทังกาของทิเบต จิตรกรรมทังกานี รศ. ดร. กฤษดาวร
รณ หงศ์ลดารมภ์ ได้รับมอบจากพระฑากีนีปัลเดน เชอโซ (Kandroma Palden Chotso) ซึ งเดินทาง
มาบรรยายธรรมเรื องวิถีแห่ งพระอมิตาภะทีประเทศไทยเมือปี พ.ศ. 2549 ในครังนันทางมูลนิธิพนั
ดาราได้นาํ จิตรกรรมทังกาชินนีไปแสดงทีการประชุม
องค์ประกอบสําคัญในจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีนีเน้นทีพระอมิตาภะซึ ง
เป็ นองค์ประธานประจําพุทธเกษตรทางด้านทิศตะวันตกแห่ งนีเป็ นสําคัญ โดยพระองค์มีขนาดใหญ่
ทีสุ ดและประทับอยูก่ ึงกลางภาพ ทางด้านรายละเอียดโดยรอบพระองค์นนถู
ั กถ่ายทอดเป็ นภาพของ
พุทธเกษตรสุ ขาวดีทีประกอบไปด้วยเหล่าพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ เหล่าเทพยดา และเหล่าสรรพ
สัตว์ทงหลายที
ั
มาบัง เกิ ดหรื อเคลื อนมายังพุทธเกษตรแห่ งนี เพือฟั ง พระธรรมของพระอมิตาภะ
รวมทังถ่ายทอดถึงลักษณะของอาคารสถานทีและสิ งแวดล้อมต่าง ๆ ทีประกอบอยู่ในพุทธเกษตร
สุ ขาวดี

25

เรื] องเดียวกัน, 207.

26

เรื] องเดียวกัน, 202 – `ag.
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ภาพที PP พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี
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ภาพที PQ แผนภาพจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีของมูลนิธิพนั ดารา
จากแผนภาพ (ภาพที PQ) พระอมิ ต าภะองค์ป ระธาน (A1) ทรงอยู่ใ นรู ป ลัก ษณ์
โดยทัวไปของพระพุทธเจ้าทีปรากฏในพุทธศิลป์ ทิเบต อาทิ ทรงจีวร มีอูรณา อุษณี ษะ และพระ
กรรณยาว เป็ นต้น อีกทังยังมีรูปลักษณ์สําคัญตามประติมานวิทยาของพระอมิตาภะเหมือนดังเช่ น
พระอมิตาภะในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นทีได้อธิ บายแล้วข้างต้น ได้แก่ ทรงมีวรรณะแดง
ประทับวัชราสนะเหนื อฐานจันทร์ แบนบนปั ทมาสนะกลีบหลากสี พระหัตถ์ทงสองกระทํ
ั
าธยาน
มุทราไว้ทีพระเพลา นอกจากนียังปรากฏลักษณะสําคัญอืนทีไม่ปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระอมิ
ตาภะของวัดโพธิNเย็น อาทิ พระองค์ทรงอุม้ บาตรซึ งเป็ นสัญลักษณ์ประจําพระองค์โดยภายในบรรจุ
กลศสี ทองซึ งคล้ายกับกลศแห่ งความอายุยืนของพระอมิตายุส และบนฝ่ าพระหัตถ์และฝ่ าบาทของ
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พระองค์ย งั ปรากฏลวดลายธรรมจัก รสี ท องซึ งเป็ นหนึ งในมหาบุ รุ ษ ลัก ษณะ 32 ประการ ใน
จิตรกรรมทังกานียังปรากฏรู ปนกยูงซึงเป็ นพาหนะประจําพระองค์ไว้ทีอาสนะซึ งรองรับปั ทมาสนะ
ของพระองค์อีกประการหนึง
เบืองขวาและซ้ายของพระอมิตาภะมีพระโพธิ สัตว์สาวก 2 พระองค์ คือ พระอวโลกิ
เตศวร (A2) และพระมหาสถามปราปต์ (A3) ซึ งต่างมีหน้าทีช่ วยเหลือสรรพสัตว์ให้พน้ จากความ
ทุกข์เช่นเดียวกับพระอมิตาภะ พระนามและบทบาทของพระโพธิ สัตว์สาวก 2 พระองค์นีปรากฏอยู่
ในคัม ภี ร์ม หาสุ ข าวดี วยุหสู ตร วรรคที 28 เรื องประภาสแห่ ง มหาบุ รุษ แต่ ค มั ภี ร์ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้
พรรณนาถึ งรู ปลัก ษณ์ ของทังสองพระองค์อย่างละเอี ยด อย่างไรก็ตามประติม านวิทยาเกี ยวกับ
พระอวโลกิ เตศวรและพระมหาสถามปราปต์ก็สามารถสื บค้นได้จากคัมภีร์อืน เช่ น คัมภีร์สาธน
มาลา เป็ นต้น
พระอวโลกิ เตศวรทีปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีของมูลนิ ธิพนั
ดารานี ทรงมีวรรณะขาว ประทับยืนบนฐานจันทร์ แบนเหนื อปั ทมาสนะ พระองค์ฉลองพระองค์
งดงามแบบพระโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรนันทรงมีหลายรู ปลักษณ์โดยในทีนีทรงมีพระเศียรเดียว
4 พระกร 2 พระบาท ในพระหัตถ์ทงสี
ั นันพระหัตถ์คู่แรกทรงกระทําอัญชลีมุทราพร้อมทังประคอง
จินดามณี ไว้ทีพระอุระ ส่ วนพระหัตถ์คู่รองข้างขวาทรงถือมาลา (Mala) หรื อสร้อยประคําและถือ
ปั ทมะในพระหัตถ์ซ้าย จากรู ปลักษณ์ดงั กล่าวสอดคล้องกับประติมานวิทยาของพระอวโลกิเตศวร
ในรู ปพระษฑักษรี โลเกศวร (Sadaksari Lokesvara) หรื อพระเชนเรซี (sPyan-ras-gzigs) ในภาษา
ทิเบต ซึ งระบุอยู่ในคัมภีร์สาธนมาลาว่า ทรงมีวรรณะขาว มี a พระกร ถือปั ทมะในพระหัตถ์ซ้าย
และมาลาในพระหัตถ์ขวา และอีก W พระหัตถ์กระทําอัญชลีมุทราไว้ทีพระอุระ27 พระอวโลกิเตศวร
รู ปลักษณ์ดงั กล่าวนีเป็ นทีนิยมในทิเบต และหากปรากฏในพุทธศิลป์ พระองค์มกั ประทับนัง
ทางด้านพระมหาสถามปราปต์ทีปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีนี
ทรงประทับ ยืนบนอาสนะแบบเดี ย วกันกับ พระอวโลกิ เ ตศวร พระองค์มี ว รรณะนําเงิ น ฉลอง
พระองค์งดงามแบบพระโพธิ สัตว์ พระองค์มีพระเศียรเดียว 2 พระกรโดยพระหัตถ์ขวาถือวัชระยืน
ออกด้านข้างและพระหัตถ์ซ้ายถือฆัณฏา (Ghanta) หรื อกระดิง ไว้ทีพระอุระ ข้อมูลทางประติมาน
วิทยาเกี ยวกับพระมหาสถามปราปต์มีอยู่ไม่มากนัก โดยระบุว่าพระองค์ประทับยืน พระหัตถ์ขวา
กระทําวิตรรกมุทรา และพระหัตถ์ซา้ ยกระทําวรทมุทรา โดยไม่ปรากฏสัญลักษณ์ใด ๆ28 แต่จากประ
ติมานวิทยาดังกล่าวนี เห็นได้ว่าไม่สอดคล้องกับรู ปลักษณ์ของพระมหาสถามปราปต์ทีปรากฏใน
27
28

Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, c`i.

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, ccj.
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จิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีเท่าทีควร นอกจากนีในทิเบตนันพระมหาสถามปราปต์ไม่เป็ น
ทีนิยมเท่าในประเทศจีนและญีปุ่ น ฉะนันพุทธศิลป์ ของพระองค์นอกจากปรากฏในรู ปพุทธเกษตร
สุ ขาวดีแล้ว พุทธศิลป์ ทีสร้างในเนือหาอืนจึงปรากฏรู ปของพระองค์ไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม ในจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีทีเป็ นกรณี ศึกษาจะเห็นได้วา่
พระอวโลกิเตศวรทรงประทับยืนอยูเ่ บืองขวาและพระมหาสถามปราปต์ประทับยืนอยูเ่ บืองซ้ายของ
พระอมิตาภะ ซึงตําแหน่งดังกล่าวสอดคล้องกับจิตรกรรมทังกาทิเบตรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีภาพอืน
เช่ น จิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที QR) คริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที QT) และ
คริ ส ต์ศตวรรษที 20 (ภาพที QW) เป็ นต้น หากแต่ ในคัมภีร์มหาสุ ข าวดี วยุหสู ตร วรรคที WP เรื อง
ประภาสแห่งมหาบุรุษ ระบุวา่ พระอวโลกิเตศวรทรงประทับอยูเ่ บืองซ้ายและพระมหาสถามปราปต์
ประทับทางเบืองขวาแทน ดัง นันจึง เป็ นลัก ษณะประการหนึ งทีพุทธศิล ป์ ทิเบตถ่ า ยทอดเนื อหา
แตกต่างไปจากทีปรากฏในคัมภีร์ มหาสุ ขาวดีวยุหสุ ตร วรรคที WP เรื อง ประภาสแห่ งมหาบุรุษ มี
ดังนี
...ยัง มี โ พธิ สัต ว์ส ององค์ผูเ้ ป็ นเลิ ศ มี ป ระภาสรุ่ ง เรื อ งด้ว ยเดช ส่ อ งฉายไปยัง ตตรี สหั ส
มหาสหัสโลกธาตุ
พระอานนท์เถระเจ้าทูลว่า อันโพธิสตั ว์ทงสองนั
ั
น มีนามว่ากระไรพระเจ้าข้า
รับสังว่า อวโลกิ เตศวร T มหาสถามปราปต์ T โพธิ สัตว์ทงสองนี
ั
ได้บาํ เพ็ญโพธิ สัตวจริ ยา
ในสหาโลกธาตุ แล้วจึงไปอุบตั ิทีโลกธาตุแห่งนัน ได้เฝ้ าอยูเ่ บืองซ้ายขวาของพระอมิตายุสอรหันต
สัมมาสัมพุทธะ...29

นอกจากพระโพธิสัตว์สาวกทังสองพระองค์แล้ว ในจิตรกรรมทังกานี ยังประกอบไป
ด้วยพระโพธิ สัตว์สําคัญอีก P พระองค์ หรื อทีเรี ยกว่า อัษฏมหาโพธิ สัตว์ (Astamahabodhisattvas)
ซึ งแบ่งเป็ น W กลุ่ม กลุ่มละ a พระองค์ ต่างประทับอยูบ่ นปั ทมาสนะใกล้กบั พระอวโลกิเตศวรและ
พระมหาสถามปราปต์ พระโพธิ สั ต ว์ a พระองค์ที ประทับ อยู่ ฝั งเดี ย วกับ พระอวโลกิ เ ตศวร
ประกอบด้วย พระโพธิ สัตว์ทีมีวรรณะแดง (B1), เหลือง (B2), นําเงินเข้ม (B3) และเขียว (B4) ส่ วน
พระโพธิ สั ต ว์อี ก a พระองค์ป ระทับ อยู่ฝั งเดี ย วกับ พระมหาสถามปราปต์ ประกอบด้ว ย พระ
โพธิสัตว์วรรณะนําเงินปางดุ (B5) พระโพธิสัตว์วรรณะขาว (B6) และแดง W พระองค์ (B7 และ B8)

29

มหาสุขาวดีวยุหสุตร วรรคที] `k ประภาสแห่งมหาบุรุษ.
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ภาพที QR พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก คริ สต์ศตวรรษที TP
ทีมา : Jeff Watt, Amitabha Buddha [Online], accessed 20 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/77.html
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ภาพที QT พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก คริ สต์ศตวรรษที TQ
ทีมา : Jeff Watt, Amitabha Buddha [Online], accessed 20 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/90723.html
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ภาพที QW พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก คริ สต์ศตวรรษที WR
ทีมา : Jeff Watt, Amitabha Buddha [Online], accessed 20 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/15276.html
อัษฏมหาโพธิ สัตว์ปรากฏอยูใ่ นพระพุทธศาสนาลัทธิ มหายานและวัชรยานเป็ นพระ
สาวกของพระพุทธเจ้า ซึงคล้ายคลึงกับพระอรหันตสาวกในพระพุทธศาสนาลัทธิ เถรวาท อัษฏมหา
โพธิสัตว์ ประกอบด้วย พระสมันตภัทร พระวัชรปาณี พระอวโลกิเตศวร พระมัญชุศรี พระไมเตรยะ
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พระอากาศครรภ์ (Akasagarbha) พระกษิ ติค รรภ์ (Ksitigarbha) และพระสรรวนิ ว รณวิษ กัม ภิ น
(Sarvanivaranaviskambhin)30
พระสมันตภัทรในพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตส่ วนใหญ่ทีปรากฏมักอยู่
ในสถานะของพระอาทิพุทธประจําของนิกายนิงมะ ซึ งมักปรากฏในรู ปเปลือยพระวรกาย แต่ในอีก
ด้านหนึ งพระองค์ก็ทรงถูกรู้จกั ในสถานะของพระโพธิ สัตว์เช่ นกัน โดยทรงฉลองพระองค์งดงาม
ตามแบบพระโพธิ สัตว์ ในพระหัตถ์ซ้ายถือจินดามณี อนั เป็ นสัญลักษณ์ประจําพระองค์ หรื อจินดา
มณี อาจถูกรองรับด้วยอุตปาละทีทรงถื อเอาไว้ในเบืองซ้าย ส่ วนพระหัตถ์ขวาทรงกระทําวิตรรก
มุทรา หากทรงประทับร่ วมในกลุ่มอัษฏมหาโพธิ สัตว์ พระหัตถ์ขวาทรงกระทําวิตรรกมุทราและ
พระหัตถ์ซ้ายกระทําวรทมุทราโดยต่างถือก้านดอกบัวทีรองรับจินดามณี และวัชระอยู่ในเบืองขวา
และซ้ายตามลําดับ ในกรณี นีทรงมีวรรณะเหลือง31 อย่างไรก็ตามรู ปลักษณ์ของพระสมันตภัทรแบบ
พระโพธิ สัตว์นีเป็ นรู ปลักษณ์ ทีปรากฏในพุทธศิลป์ ชวา ส่ วนรู ปลักษณ์ สําหรับพุทธศิลป์ ทิเบตผู้
ศึกษายังไม่พบข้อมูลทีระบุไว้อย่างชัดเจน
พระวัชรปาณี ทรงดํารงสถานะเป็ นปางดุร้ายของพระวัชรธร และเป็ นพระโพธิ สัตว์
ในตระกูลของพระอักโษภยะ โดยทัวไปทรงอยูใ่ นรู ปดุร้าย มีวรรณะนําเงินเข้มหรื อขาวและทรงถือ
วัชระเป็ นสัญลักษณ์ประจําพระองค์ ในกรณี ทีประทับในกลุ่มอัษฏมหาโพธิ สัตว์ ทรงปรากฏในรู ป
ประทับยืน อาจทรงถือวัชระในพระหัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซ้ายกระทําวรทมุทรา หรื อทรงกระทําว
รทมุทราและวิตรรกมุทราโดยถือก้านดอกบัวทีรองรับวัชระและฆัณฏา ซึ งกรณี ดงั กล่าวพระองค์มี
วรรณะขาว32
พระมัญชุศรี ทรงเป็ นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญา ทรงมีขฑั คะ (Khadga) หรื อดาบและปุ
สตกะ (Pustaka) หรื อคัมภีร์เป็ นสัญลักษณ์ประจําพระองค์ รู ปลักษณ์ของพระองค์มีอยูห่ ลากหลาย
ซึ งผูศ้ ึกษาได้อธิ บายไว้ในรายละเอียดจิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุศรี 7 พระองค์ สําหรับพระไมเต
รยะนัน ในทิเบตพระองค์ได้รับนับถือทังในสถานะของพระพุทธเจ้าในอนาคตและพระโพธิ สัตว์
หากทรงอยูใ่ นสถานะของพระพุทธเจ้าจะทรงมีรูปลักษณ์ตามแบบพระพุทธเจ้าโดยพระหัตถ์ทงสอง
ั
กระทําธรรมจักรมุทรา ประทับห้อยพระบาท หากทรงดํารงสถานะของพระโพธิ สัตว์จะทรงประทับ
ห้อยพระบาทเช่ นกัน พระองค์ทรงฉลองพระองค์ตามแบบพระโพธิ สัตว์โดยปรากฏสถูปจําลอง
30

Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 1 (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 55.
31
Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, je.
32
Ibid., i`.
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ประดับ ที ศิ ราภรณ์ ข องพระองค์ ที พระหัตถ์ทงสองกระทํ
ั
า ธรรมจัก รมุ ทราและอาจทรงถื อก้า น
ดอกบัวทีรองรับสัญลักษณ์ประจําพระองค์ คือ กลศ และธรรมจักร ในกรณี ทีพระโพธิ สัตว์ไมเตรยะ
ประทับยืน พระหัตถ์ทงสองกระทํ
ั
าวิตรรกมุทราและวรทมุทราโดยถือกลศ และมีหนังเลียงผาพาด
ไว้ทีพระอังสาซ้าย33 พระไมเตรยะทรงมีวรรณะทอง
พระอากาศครรภ์ทรงเป็ นหนึ งในกลุ่ มอัษฏมหาโพธิ สัตว์ พระองค์ประทับยืนโดย
กระทําวิตรรกมุทราและวรทมุทรา ทรงมีดวงอาทิตย์และปุสตกะเป็ นสัญลักษณ์ซึงถูกรองรับโดย
ดอกบัวในเบืองขวาและซ้ายตามลําดับ34 ประติมานวิทยาไม่ได้ระบุถึงวรรณะของพระองค์
พระกษิติครรภ์เป็ นทีรู้จกั ในอินเดียตังแต่คริ สต์ศตวรรษที a หากแต่ไม่เป็ นทีนิยม แต่
หลังจากคริ สต์ศตวรรษที O พระกษิติครรภ์ได้รับการนับถือในสถานะของพระโพธิ สัตว์แห่ งธรณี
เนื องจากในพระพุทธศาสนาลัทธิ มหายานเชื อว่าพระองค์ถูกเรี ยกโดยพระศากยมุนีเพือเป็ นสักขี
พยานทีพระศากยมุนีสามารถเอาชนะมารได้ พระกษิติครรภ์ได้รับการนับถือจากพระปณิ ธานของ
พระองค์ทีจะทรงช่ วยเหลือทุกสรรพสัตว์จากนรกในช่ วงทีพระศากยมุนีสินไปและรอการบังเกิ ด
ของพระไมเตรยะ ในพุทธศิลป์ ของทิเบตปรากฏรู ปพระกษิติครรภ์ไม่มากนัก แต่ทรงปรากฏเป็ น
หนึงในอัษฏมหาโพธิ สัตว์ หากดํารงสถานะดังกล่าวพระกษิติครรภ์ทรงฉลองพระองค์งดงามแบบ
พระโพธิ สัตว์ ทรงมีวรรณะเขียวหรื อขาว ประทับยืน พระหัตถ์ขวากระทําวิตรรกมุทรา พระหัตถ์
ซ้ายกระทําวรทมุทรา สัญลักษณ์ประจําพระองค์คือจินดามณี โดยถูกรองรับด้วยดอกบัวทีอยู่ใน
ระดับพระอังสาขวา และบางครังปรากฏปุสตกะถูกรองรับโดยดอกบัวทีอยูใ่ นระดับพระอังสาซ้าย
หรื ออาจทรงถือกลศ และพระหัตถ์ขวากระทําอภัยมุทรา35
พระสรรวนิวรณวิษกัมภินปรากฏในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริ กสู ตรโดยระบุวา่ พระองค์
ทรงสนทนากับ พระศากยมุ นี (พระโคตมพุท ธเจ้า ) เมื อพระองค์ป ระทับ ร่ วมในกลุ่ ม อัษ ฏมหา
โพธิสัตว์ ทรงมีวรรณะขาวหรื อเทา พระหัตถ์ขวากระทําวิตรรกมุทราและพระหัตถ์ซ้ายกระทําวรท
มุทรา ทรงมีดวงจันทร์เต็มดวงและปุสตกะเป็ นสัญลักษณ์ประจําพระองค์36
จากประติมานวิทยาของพระอัษฏมหาโพธิ สัตว์นี พระโพธิ สัตว์ทีมีวรรณะแดง (B1)
ทรงมีพระเศียรเดียว a พระกร ทรงถือมาลาและปั ทมะเป็ นสัญลักษณ์ และพระหัตถ์อีกคู่ทรงกระทํา
อัญชลีมุทรา รู ปลักษณ์ภายนอกของพระโพธิ สัตว์พระองค์นีจะเห็นได้ว่าเป็ นรู ปลักษณ์ของพระษ
33

Ibid., `i.

34

Ibid., cac.

35

Ibid., ca`.

36

Ibid., cae.
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ฑักษรี โลเกศวรดังทีได้กล่าวไปแล้ว หากแต่กรณี นีทรงมีวรรณะแดงแทนวรรณะขาว ทังนี ปรากฏ
บุคคลลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้าซึ งในทีนี คือผูท้ ีสถิตย์อยู่ในพุทธเกษตรสุ ขาวดี กําลังถวายเครื อง
สักการะแด่พระษฑักษรี โลเกศวร
พระโพธิ สัตว์วรรณะเหลือง (B2) ทรงกระทําวรทมุทราในพระหัตถ์ขวาและวิตรรก
มุทราในพระหัตถ์ซ้ายโดยถือก้านปั ทมะทีรองรับสัญลักษณ์คล้ายดวงจันทร์ เต็มดวง พระโพธิ สัตว์
วรรณะนําเงิน (B3) พระหัตถ์ขวากระทํามุทราไม่ชดั เจนแต่ทรงถือก้านปั ทมะทีรองรับขัฑคะ ส่ วน
พระหัตถ์ซ้ายกระทําวรทมุทรา พระโพธิ สัตว์วรรณะเขียว (B4) ทรงกระทําวรทมุทราในพระหัตถ์
ขวาและวิตรรกมุทราในพระหัตถ์ซา้ ยโดยถือก้านปัทมะ จากรู ปลักษณ์ของพระโพธิ สัตว์ 3 พระองค์
ดังกล่าว ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ประจําพระองค์ชดั เจนเพียงพอต่อการระบุพระนามของพระองค์ได้
ทางด้านพระโพธิ สัตว์อีก a พระองค์ทางฝังพระมหาสถามปราปต์นนั พระโพธิ สัตว์
วรรณะนําเงินปางดุ (B5) ทรงเป็ นพระโพธิ สัตว์เพียงพระองค์เดียวในกลุ่มนี ทีปรากฏในปางดุคล้าย
พระธรรมบาลและประทับอาลี ฒาสนะ พระองค์ทรงถื อวัชระไว้ในพระหัตถ์ขวาเหนื อพระเศียร
และพระหัตถ์ซา้ ยถือปาศะ (Pasa) หรื อบ่วง จากรู ปลักษณ์ดงั กล่าวสอดคล้องกับประติมานวิทยาของ
พระวัชรปาณี พระโพธิสัตว์วรรณะขาว (B6) ทรงประทับนังโดยท้าวพระหัตถ์ขวาไว้ และพระหัตถ์
ซ้ายกระทําวิตรรกมุทราโดยถือปั ทมะ รู ปลักษณ์ของพระองค์นนไม่
ั ปรากฏสัญลักษณ์เฉพาะทีบ่งชี
ว่าทรงเป็ นพระโพธิสัตว์พระองค์ใด
พระโพธิสัตว์วรรณะแดง (B7) แม้มุทราในพระหัตถ์ทงสองข้
ั
างไม่ชดั เจน แต่ปรากฏ
ขัฑคะและปุสตกะอยูบ่ นปัทมะทีพระองค์ถือไว้ สัญลักษณ์ดงั กล่าวบ่งชี ว่าพระองค์เป็ นพระมัญชุศรี
อย่างชัดเจน ส่ วนพระโพธิสัตว์วรรณะแดง (B8) พระองค์สุดท้าย ทรงกระทําวรทมุทราในพระหัตถ์
ขวาและวิตรรกมุทราในพระหัตถ์ซ้าย โดยถื อก้านปั ทมะทีรองรับกลศ การปรากฏกลศทีเห็ นได้
เด่นชัดเป็ นเครื องบ่งชี ว่าพระองค์คือพระไมเตรยะอย่างชัดเจน ทังนียังปรากฏหนังเลียงผาพาดไว้ที
พระอังสาซ้ายของพระองค์ดว้ ย
อัษ ฏมหาโพธิ สัตว์ท งแปดพระองค์
ั
นี แม้ว่า จะไม่ ส ามารถระบุ ตาํ แหน่ ง ของพระ
สมันตภัทร พระอากาศครรภ์ พระกษิติครรภ์ และพระสรรวนิ วรณวิษกัมภิน ว่าอยู่ในตําแหน่ งใด
เนื องจากสัญลักษณ์ทีปรากฏนันไม่ชดั เจน แต่เมือเปรี ยบเทียบรู ปลักษณ์ของอัษฏมหาโพธิ สัตว์ใน
จิตรกรรมทังกาทิเบตรู ปพุทธเกษตร สมัยคริ สต์ศตวรรษที 18, 19 และ 20 แล้ว (ภาพที QV) จะเห็น
ได้ว่า บางครั งทุ ก พระองค์ก็ แ สดงวรรณะเหมื อ นกัน หรื อ แตกต่ า งกัน ได้ ดัง เช่ น ที ปรากฏใน
จิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดารา ผูศ้ ึกษาเห็นว่าเป็ นไปได้ทีจุดประสงค์ของการแสดงรู ปลักษณ์
อัษฏมหาโพธิสัตว์ไม่ใช่เพือแสดงความสําคัญทางรู ปลักษณ์ของแต่ละพระองค์ แต่เพือแสดงให้เห็น
ถึงกลุ่มพระมหาโพธิสัตว์ 8 พระองค์ทีอยูห่ อ้ มล้อมพระอมิตาภะมากกว่า
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ภาพที QV การเปรี ยบเทียบรายละเอียดรู ปลักษณ์ของอัษฏมหาโพธิสัตว์ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา (ภาพที PP), จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาค
ตะวันออก คริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที QR), คริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที QT) และ
คริ สต์ศตวรรษที 20 (ภาพที QW) (เรี ยงลําดับจากบนลงล่าง)
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ทางตอนบนของภาพเหนือพระเศียรของพระอมิตาภะ ปรากฏพระพุทธเจ้ามากมาย
หลายกลุ่ม โดยจัดเป็ นกลุ่มดังนี ดังนี พระธยานิ พุทธเจ้า 7 พระองค์ (C1) ประทับอยู่กึงกลางตอน
บนสุ ด, พระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต V พระองค์ (C2) ประทับถัดลงมาด้านล่างของกลุ่ม
พระธยานิพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าทังสิ บทิศ TR พระองค์ (C3) โดยประทับอยู่ทางด้านเบืองขวาและ
ซ้ายของกลุ่มพระธยานิ พุทธเจ้าข้างละ 7 พระองค์ และพระพุทธเจ้า € พระองค์จากภูมิทงหก
ั (C4)
โดยประทับ อยู่เบื องขวาและซ้า ยของกลุ่ ม พระพุ ท ธเจ้า ในอดี ต ปั จจุ บ ัน และอนาคต ข้า งละ V
พระองค์
พระธยานิ พุทธเจ้า 5 พระองค์ (C1) ทรงปรากฏในรู ป สัมโภคกายโดยทรงเครื อง
งดงามแบบพระโพธิ สัตว์ และต่างมีวรรณะและกระทํามุทราประจําแต่ละพระองค์ ได้แก่ พระไว
โรจนะทรงมี วรรณะขาว และกระทําธรรมจักรมุทรา พระรัตนสัมภวะทรงมีวรรณะเหลื องและ
กระทํา วรทมุ ท รา พระอมิ ตาภะทรงมี วรรณะแดงและกระทํา ธยานมุ ท รา พระอัก โษภยะทรงมี
วรรณะนําเงินและกระทําภูมิสปรรศมุทรา และพระอโมฆสิ ทธิ ทรงมีวรรณะเขียวและกระทําอภัย
มุทรา ทุกพระองค์ทรงประทับวัชราสนะเหนือฐานจันทร์ แบนบนปั ทมาสนะท่ามกลางหมู่เมฆและ
สายรุ ้ง รู ปลักษณ์ของพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์นีสอดคล้องตามประติมานวิทยาของพระองค์ที
ได้กล่าวไปแล้วในจิตรกรรมทังการู ปพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์ของวัดโพธิNเย็น
พระพุทธเจ้าในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต V พระองค์ (C2) ซึ งแต่ละพระองค์ทรงอยู่
ในรู ปลักษณ์ของพระพุทธเจ้า ทรงมีวรรณะทอง ห่ มจีวร ประทับวัชราสนะเหนื อฐานจันทร์ แบน
บนปั ท มาสนะท่ า มกลางแมกไม้ ทังนี พระพุ ท ธเจ้า ในกลุ่ ม นี แตกต่ า งกัน เพี ย งเล็ ก น้อ ย นันคื อ
พระพุทธเจ้าพระองค์กลางทรงกระทําภูมิสปรรศมุทรา ส่ วนอีก 2 พระองค์ทางเบืองซ้ายและขวา
ทรงกระทําธรรมจักรมุทรา จากรู ปลักษณ์ดงั กล่าวผูศ้ ึกษาได้สันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้า V พระองค์นี
ทรงเป็ นพระทีปัง กร (Dipamkara) พระศากยมุนี และพระไมเตรยะ ซึ งเป็ นพระพุทธเจ้าในอดี ต
ปัจจุบนั และอนาคตตามลําดับ เนืองจากตามประติมานวิทยานัน พระทีปังกรและพระไมเตรยะทรง
กระทําธรรมจักรมุทราเป็ นสัญลักษณ์ ส่ วนพระศากยมุนีทรงกระทําภูมิสปรรศมุทราเป็ นสัญลักษณ์
พระพุทธเจ้า V พระองค์ของกลุ่มนี บางครังถูกเรี ยกว่า พระพุทธเจ้าแห่ งสามกาล (Three Buddhas of
the three times)37
พระพุทธเจ้าทังสิ บทิศ 10 พระองค์ (C3) ปรากฏในรู ปลักษณ์แบบพระพุทธเจ้า มี
วรรณะทอง และต่างประทับยืนอยูบ่ นหมู่เมฆทางมุมบนซ้ายและขวาของภาพ ข้างละ 5 พระองค์

37

Jeff Watt, Subject : Three Buddhas of the three times [Online], accessed 24 June 2011.
Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=1754
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นอกจากแต่ละพระองค์ทรงกระทํามุทราทีเหมือนกันและต่างกันบ้างแล้ว ก็ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ใด
ทีสามารถระบุได้ถึงพระนามหรื อกลุ่มของพระองค์

ภาพที Qa สังสารวัฏ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที TP
ทีมา : Jeff Watt, Wheel of Life [Online], accessed 24 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/€QaaO.html
ส่ วนพระพุทธเจ้ากลุ่มสุ ดท้ายคือพระพุทธเจ้า 6 พระองค์จากภูมิทงหก
ั (C4) อยู่ทาง
ด้านบนซ้ายและขวาของภาพ ข้างละ 3 พระองค์ ทางด้านฝั งซ้ายประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าทีมี
วรรณะเหลืองแดงทรงถือบาตร วรรณะขาวทรงถือพิณ และวรรณะเขียวทรงถือขัฑคะและเสื อเกราะ
ส่ วนทางด้านฝั งขวาประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าทีมีวรรณะแดงทรงถือกลศสี ทอง วรรณะนําเงิน
ทรงถือปุสตกะ และวรรณะนําเงินทรงถือไฟและสังข์ จากการเปรี ยบเทียบกับพระพุทธเจ้าแห่ งภูมิ
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ทังหกในจิ ตรกรรมทัง กาทิ เบตรู ป สัง สารวัฏ สมัย คริ ส ต์ศ ตวรรษที TP (ภาพที Qa) จะเห็ นได้ว่า
พระพุ ท ธเจ้า V พระองค์ท างด้า นขวาของภาพ คื อ พระพุ ท ธเจ้า ประจํา มนุ ษ ย์ภู มิ (ถื อ บาตร)
พระพุทธเจ้าประจําเทวภูมิ (ถือพิณ) และพระพุทธเจ้าประจําอสุ รภูมิ (ถือขัฑคะและเสื อเกราะ) ส่ วน
พระพุ ท ธเจ้า V พระองค์ ท างด้า นซ้ า ยของภาพ คื อ พระพุ ท ธเจ้า ประจํา เปรตภู มิ (ถื อ กลศ)
พระพุทธเจ้าประจําเดรัจฉานภูมิ (ถือปุสตกะ) และพระพุทธเจ้าประจํานรกภูมิ (ถือไฟและสังข์)38
จากการศึกษาเนื อหาในคัมภีร์มหาสุ ขาวดีวยุหสู ตรและจุลสุ ขาวดีวยุหสู ตร ผูศ้ ึกษา
เห็นว่ามีเพียงกลุ่มพระพุทธเจ้าทังสิ บทิศ 10 พระองค์เท่านันทีมีความใกล้เคียงกับเนื อหาทีปรากฏใน
คัมภีร์สุขาวดี วยุหสู ตรทังสองฉบับ ส่ วนพระพุทธเจ้าอีก V กลุ่มไม่ได้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ทงสอง
ั
ฉบับ อย่า งชัดเจน อย่า งไรก็ตามผูศ้ ึ ก ษาเห็ นว่ามี ค วามเป็ นไปได้ทีศิ ล ปิ นผูส้ ร้ า งงานต้องการสื อ
ความหมายของพระพุทธเจ้าทีประจําอยูใ่ นพุทธเกษตรอืนทัวทุกทิศและพระปั จเจกพุทธเจ้าทังหลาย
กล่าวสรรเสริ ญสดุดีแด่พระอมิตาภะ
ั ดทรายแห่งคงคานที ภายใน
...ดูก่อนอานนท์ โลกธาตุภาคเบืองบูรพาทิศอันคณนานับได้ดงเม็
โลกธาตุหนึง ๆ นัน ยังมีพระพุทธเจ้าจํานวนเท่าทรายแห่งคงคา ทีต่างแสดงลักษณะแห่งพระชิวหา
ทีไพศาลและยืดยาว เปล่งรัศมีสว่างไปหาประมาณมิได้ ต่างรับสังด้วยสัตยวาจา สรรเสริ ญสดุดี
กุศลอันเป็ นอจิ น ไตยของพระอมิ ตายุสอรหันตสัมมาสัม พุท ธเจ้า อันพระพุทธเจ้า ในโลกธาตุ
จํานวนเท่าทรายแห่งคงคาในทิศาทังสี ทิศเบืองบนและทิศเบืองล่างก็กล่าวสดุดีอยูเ่ ช่นกัน ด้วยเหตุ
ไฉนนันฤๅ เพราะมี พ ระประสงค์ย งั ให้สรรพสัต ว์ในทิ ศาอื น ๆ ได้สดับนามของพระพุท ธเจ้า
พระองค์นัน แล้วเกิ ดวิศุทธิ จิต ระลึ กถึ ง จดจํา ยึดเป็ นสรณะแล้วถวายสักการบู ชา จนสามารถ
บังเกิ ดจิ ตศรัทธาบริ สุทธิN ตังมัน อุทิศกุศลมูลทังหมดด้วยที สุ ดแห่ งใจ และตังปณิ ธานไปอุบตั ิยงั
โลกธาตุแห่ งนัน เพราะเมือได้อุบตั ิตามปณิ ธานนันแล้ว ย่อมบรรลุถึงความมิเสื อมถอยจนถึงพระ
อนุตรสัมมาสัมโพธิ...39

ทางด้านฉากหลังบริ เวณกึงกลางภาพปรากฏต้นไม้และปราสาทอยู่เบืองหลังประภา
วลีของพระอมิตาภะ ต้นไม้ใหญ่นีมีดอกสี ชมพู ส้ม และแดงทังตูมและแย้มบานอยูม่ ากมายซึ งคล้าย
กับดอกไม้ทีประดับอยู่เบืองหลังประภาวลี ของพระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์ในจิตรกรรมของ
ทิเบต หากแต่ตน้ โพธินียังประดับด้วยแถบผ้าสี แดงและสายสร้อยสี ทองประดับอัญมณี และสายระย้า
มากมาย ซึงคล้ายคลึงกับเครื องประดับของพระโพธิสัตว์ รู ปลักษณ์ดงั กล่าวนี ได้ปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์
มหาสุ ขาวดีวยุหสู ตร วรรคที T7 โพธิมณฑล ดังนี

38

สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ อธิบายว่าทรงโปรดเปรตโดยประทานอาหารจากบาตร. สุลกั ษณ์ ศิวรักษ์ [ส. ศิว
รักษ์], ของดีจากธิเบต (กรุ งเทพมหานคร : คณะกรรมการศาสนาเพื]อการพัฒนา, 2530), ia.
39
มหาสุขาวดีวยุหสูตร วรรคที] `g พระพุทธเจ้าทัว] ทศทิศทรงสดุดี.
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...อีกในมณฑลบริ เวณนัน ยังมีโพธิพฤกษ์สูงสี ร้อยหมืนลี โคนต้นมีปริ มณฑลโดยรอบห้าพัน
โยชน์ กิ งและใบแผ่ออกไปสี แขนงกว้างยีสิ บหมืนลี มีธรรมชาติสําเร็ จด้วยมณี รัตนะนานัปการ
ดอกผลก็ผลิบานสะพรัง ส่ องแสงสดใสเรื องรองทัวบริ เวณ ยังมีรัตนมณี วรรณะต่าง ๆ คือแดง ฟ้ า
เขียว ขาว เป็ นราชาแห่งรัตนะทังปวงมาร้อยเรี ยงเป็ นสร้อยเกยูระ บรรดาแก้วอัญมณี มาประชุมกัน
ประดับตบแต่งหมู่เสารัตนะ กังสดาลแลกระดิงทองคํามีแขวนระย้าอยูร่ ะหว่างเสาโดยรอบ รัตนชา
ละที ถักทอเป็ นข่ายแหที วิจิตรก็บรรจงคลุมอยู่บนนัน วรรณะสี สันนับร้อยพันหมืนประการต่าง
เปล่งประกายรายระยับ มีดวงไฟหาประมาณจํานวนมิได้เปล่งแสงสว่างไสวไปไม่สินสุด...40

ฉะนันต้นโพธิ ในจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี ก็ถูกถ่ายทอดรู ปลักษณ์ ได้
สอดคล้องตามประติมานวิทยาในคัมภีร์มหาสุ ขาวดีวยุหสู ตร ทังนี ในคัมภีร์ดงั กล่าวยังระบุอีกว่า
หากผูใ้ ดได้สัมผัสต้นโพธิ นีด้วยผัสสะทังหกแล้ว จะตังมันในธรรมจนสามารถตรัสรู้ ได้ สําหรับ
ปราสาทซึ งอยู่เบื องหลังต้นโพธิ มีลกั ษณะอาคาร 3 ชัน โดยมีหลังคาสี ทองทีได้รับอิทธิ พลจาก
สถาปั ตยกรรมจีนปรากฏเด่ นชัด อีกทังยังประดับตกแต่งหลังคาด้วยสร้ อยระย้าสี ทอง จินดามณี
กลศบรรจุจินดามณี และฉัตร จากการศึกษาเนือหาในคัมภีร์สุขาวดีวยุหสู ตรทังสองฉบับ ไม่ปรากฏ
การอธิ บายรู ปลักษณ์ปราสาทของพระอมิตาภะอย่างเฉพาะเจาะจง หากแต่ปรากฏการกล่าวถึงหอ
แสดงธรรม วิหาร หอทัศนาและระเบียงทีรายล้อมพระอมิตาภะอยู่ในคัมภีร์มหาสุ ขาวดีวยุหสู ตร
วรรคที 16 ว่าด้วย วิหารและหอทัศนา ซึ งอาคารต่าง ๆ เหล่ านี เป็ นทีประทับของพระโพธิ สัตว์ที
สถิตย์อยูใ่ นพุทธเกษตรสุ ขาวดี เนือหาของวรรคที T€ ว่าด้วย วิหารและหอทัศนา มีดงั นี
...อัน หอแสดงธรรม วิ ห าร หอทัศ นาและระเบี ย งที รายรอบของพระอมิ ต ายุสอรหั น ต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ก็มีธรรมชาติสาํ เร็ จด้วยสัปตรัตนะเช่นกัน ยังมีมณี มุกดาขาวใสถักทอร้อยเรี ยง
อย่างวิจิตร สุ กปลังหาสิ งเปรี ยบมิได้ บรรดาปราสาทแลวิหารทีโพธิ สัตว์ทงหลายอาศั
ั
ยอยูก่ ็ดุจกัน
ฉะนี ในนันบ้างกําลังสากัจฉาธรรม บ้างสาธยายธรรม บ้างกําลังน้อมรับธรรม บ้างก็ฟังธรรม บ้าง
กําลังประพฤติธรรม บ้างพิจารณามรรคธรรมและเจริ ญฌาน บ้างก็สนทนา สาธยาย น้อมรับแล
สดับธรรมอยู่กลางนภากาศก็มี บ้างก็พิจารณามรรคธรรมและเจริ ญฌาน บ้างได้บรรลุโสดาบัน
สกิทาคามี อนาคามีและอรหันต์ ผูย้ งั มิบรรลุถึงการอภิเษกเป็ นธรรมราชกุมาร ก็ได้ลุถึงการอภิเษก
ซึงจักพิจารณามรรค กล่าวมรรค เจริ ญมรรคด้วยตนเอง ไม่มีผใู ้ ดเลยทีจักมิเกิดปี ติโสมนัส...41

เมือพิจารณาในจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีของมูลนิ ธิพนั ดาราจะเห็นว่ามี
อาคารคล้ายสถาปั ตยกรรมจีนขนาดเล็กล้อมทีประทับของพระอมิตาภะอยู่ 4 ด้าน ภายในปรากฏ
บุคคลคล้ายพระพุทธเจ้าในกิริยากําลังเทศนาธรรมและฟังธรรมบ้าง ซึ งอาคารเหล่านี สอดคล้องตาม
เนื อหาในคัมภีร์วรรคที 16 ทีได้กล่าวไปข้างต้นมากกว่า แต่มีความเป็ นไปได้ทีการเพิมปราสาทที
40

มหาสุขาวดีวยุหสูตร วรรคที] ci โพธิมณฑล.

41

มหาสุขาวดีวยุหสูตร วรรคที] 16 วิหารและหอทัศนา.
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ประทับให้พระอมิตาภะเพือให้เกิ ดความสอดคล้องกับปราสาททีประทับของพระโพธิ สัตว์ทีอยู่
โดยรอบพระองค์
จิ ต รกรรมทัง การู ป พุ ท ธเกษตรสุ ข าวดี ข องมู ล นิ ธิ พ ัน ดาราในตํา แหน่ ง กึ งกลาง
ทางด้านล่างสุ ดของภาพ ปรากฏสระบัวรู ปห้าเหลียมซึ งมีบนั ไดทางขึนด้านหนึ ง มีรัวกันสี นาเงิ
ํ น
และแดงเรี ยบ ภายในสระปรากฏพระโพธิ สัตว์ประทับอยู่ 8 พระองค์ ซึ งแบ่งเป็ นพระโพธิ สัตว์ที
ประทับอยู่ทางฝั งซ้าย 3 พระองค์ และทางฝังขวา 5 พระองค์ ส่ วนดอกบัวภายในสระนันปรากฏ
บุคคลอยูภ่ ายใน บ้างกําลังคูต้ วั อยูภ่ ายในดอกบัว บ้างกําลังลอยออกมาจากดอกบัว บ้างกําลังเดินขึน
จากสระบัว และบางคนกําลังพายเรื ออยูภ่ ายในสระ ลักษณะและบุคคลต่าง ๆ ทีปรากฏในสระบัวนี
ถูกระบุอยูใ่ นคัมภีร์มหาสุ ขาวดีวยุหสู ตรอย่างชัดเจน เช่ น ในวรรคที 24 ว่าด้วย อุบตั ิสามระดับชัน
และวรรคที 39 ว่าด้วย พระไมเตรยะพรรณนาสิ งทีได้ยล เนืองจากเป็ นเนือหาทีอธิ บายวิถีทางของ
การไปบังเกิ ดยังพุทธเกษตรสุ ขาวดีของผูศ้ รัทธาหลังจากเสี ยชี วิตไปแล้ว โดยบุคคลเหล่านี จะไป
บังเกิดเอง หรื อทีเรี ยกว่า อุปปาติกะ ภายในดอกบัว นอกจากนี ในคัมภีร์ อมิตายุรธยานสู ตร ยังระบุ
ไว้ชดั เจนว่า พุทธเกษตรสุ ขาวดีมีการจัดแบ่งระดับของผูท้ ีจะไปอุบตั ิตามคุณสมบัติหรื อกรรมทีติด
ตัวมา รวมทังระบุถึงระยะเวลาการบานของดอกบัวไปผูน้ นไปบั
ั
งเกิดด้วย42 และเมือผูน้ นใกล้
ั
สินใจ
พระอมิตาภะพร้อมด้วยพระโพธิ สัตว์สาวกและพระโพธิ สัตว์ ภิกษุสาวก และเทพยดาทังหลายจะ
เสด็จมารับผูน้ นั
ส่ วนพระโพธิ สัตว์ 8 พระองค์ทีอยูภ่ ายในสระทางด้านฝังซ้าย 3 พระองค์ คือ พระษ
ฑักษรี โลเกศวรประทับอยูต่ รงกลาง เคียงข้างด้วยพระนางตารา (Tara) วรรณะขาวและเขียว ซึ งเป็ น
นางปราชญาของพระองค์ พระนางตาราทังสองพระองค์นีผูศ้ ึกษาจะอธิ บายโดยละเอียดในหมวด
พระโพธิ สัตว์รูปพระนางตารา ทางด้านพระโพธิ สัตว์ 5 พระองค์ทีประทับทางด้านฝังขวาของสระ
ทรงมีวรรณะเหลือง, แดง สี หมอก, ขาว และเขียว ทุกพระองค์ไม่ปรากฏสัญลักษณ์เฉพาะทีชัดเจน
ผูศ้ ึกษาจึงไม่สามารถระบุพระนามหรื อบทบาทของพระโพธิ สัตว์ 5 พระองค์ในกลุ่มนี ได้ อย่างไรก็
ตามการปรากฏเหล่าพระโพธิสัตว์อยูภ่ ายในสระบัวนีเป็ นไปได้ทีต้องการสื อถึงการรับผูท้ ีเพิงบังเกิด
ใหม่จากดอกบัวเข้าสู่ พุทธเกษตรสุ ขาวดี
สําหรับรู ปลักษณ์ของสระบัวนันได้รับการอธิ บายอย่างชัดเจนไว้ในคัมภีร์สุขาวดีว
ยุหสู ตรทังสองฉบับ โดยปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาสุ ขาวดี วยุหสู ตร วรรคที 17 ว่าด้วย องคคุณแห่ ง
นําพุและสระโบกขรณี ซึ งพรรณนาไว้อย่างละเอียดทังลักษณะของต้นไม้รอบสระ ดอกบัวภายใน
สระ ระดับ นํา การไหลของนํา ลัก ษณะของสระที ประดับ ประดาไปด้วยรั ตนะต่ า ง ๆ มากมาย
42

สุมาลี มหณรงค์ชยั , พุทธศาสนามหายาน, ``i.
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รวมทังผลอันเป็ นกุศลเมือได้สัมผัสถึงเสี ยงคลืนนําในสระ นอกจากนีการพรรณนาลักษณะอันวิจิตร
อัศจรรย์ของสระโบกขรณี ยงั ปรากฏในคัมภีร์จุลสุ ขาวดีวยุหสู ตร หรื อ อมิตายุสูตร อีกด้วย ดังนี
...ดูก่อนศาริ บุตร! อนึง สุขาวดีโลกธาตุมีสระโบกขรณี ทงหลายอั
ั
นแล้วด้วยรัตนะ 7 ประการ
43
เปี ยมด้วยอัษฎางคิ กวารี รายระยับไปด้วยทรายทอง และมีบันได 4 บันไดโดยรอบทัง 4 ทิ ศ
งดงามน่าดูดว้ ยรัตนะ 4 ประการ คือทอง, เงิน, ไพฑูรย์, ผลึก มีหอเรื อนประกอบด้วย ทอง, เงิน,
ไพฑูรย์, ผลึก, ทับทิ ม, มรกตและบุศราคัม สระโบกขรณี เหล่านันมีดอกปทุมอันมีธรรมชาติ, สี ,
แสง, ความน่าดู, เขียว, เหลือง, แดง ขาว ใหญ่ประมาณเท่ากงเกวียน, และหอมกรุ่ น ศาริ บุตรเอย!
พุทธเกษตรนันประดับด้วยองคคุณประจําพุทธเกษตรเห็นปานนี...44

อย่างไรก็ตามสระบัวหรื อสระโบกขรณี ทีปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตร
สุ ขาวดีของมูลนิธิพนั ดารา ไม่ได้มีรูปลักษณ์อนั น่าอัศจรรย์ตามทีระบุไว้ในคัมภีร์ทุกประการ เช่น มี
บันไดทางขึนเพียงทางเดียวแตกต่างจากในคัมภีร์ทีระบุวา่ มีบนั ได 4 ทิศ หรื อการประดับด้วยรัตนะ
มีค่ามากมาย เป็ นต้น ถึงกระนันการถ่ายทอดรู ปพระโพธิ สัตว์ และลักษณะของผูบ้ งั เกิดจากดอกบัว
ทีแตกต่างกันในสระโบกขรณี ก็เป็ นเนื อหาทีจิตรกรรมทังกาดังกล่ าวให้ความสําคัญมากกว่าการ
ประดิษฐ์รูปลักษณ์ของสระโบกขรณี ให้เป็ นไปตามทีปรากฏในคัมภีร์
ถัดลงมาจากสระโบกขรณี มีพระจักรพรรดิซึงฉลองพระองค์แบบกษัตริ ยท์ ิเบตโดย
สังเกตจากการโพกผ้าทีพระเศียร ประทับอยูบ่ นบัลลังก์ภายในปราสาท มีผเู้ ข้าสักการบูชาพระองค์
และปรากฏจินดามณี และรัตนะทีเบืองหน้า การปรากฏพระจักรพรรดิในพุทธเกษตรสุ ขาวดีนี ผู้
ศึกษายังไม่สามารถสรุ ปได้ถึงสาเหตุได้อย่างแน่ ชดั หากแต่สันนิษฐานว่าอาจสื อแทนถึงธรรมะที
พระพุทธเจ้าศากยมุนีได้เทศนาเปรี ยบเทียบผูท้ ียึดติดในบุญกุศล และปรารถนาไปบังเกิ ดยังพุทธ
เกษตรสุ ขาวดี เหมือนดังพระจักรพรรดิทียึดติดในเครื องราชู ปโภค กระยาหารและทรัพย์อนั มีค่า
ต่าง ๆ ซึงการเปรี ยบเทียบนีปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์มหาสุ ขาวดีวยุหสู ตร วรรคที aR ว่าด้วย วิจิกิจฉานคร
แห่งพวกเมลัจฉะ และวรรคที aT สิ นอาสวะจึงพบพระพุทธองค์ ดังนี

43

อัษฎางคิกวรี แปลว่า องค์ประกอบทิวทัศน์อนั สวยวิจิตร 8 ประการ คือ 1. นํfาในสระใสราบรื] น, 2.
ระดับนํfาลึกพอประมาณ, 3. ท่านํfาขึfน – ลง สร้างด้วยรัตนชาติ 7 ชนิด อยูเ่ หนือหาดทรายทอง, 4. แต่ละท่ามีบนั ได
4 ขัfน ทัfงหมด 4 บันได รายรอบทัfง 4 ทิศ, 5. รอบสระบัวทัfง 7 มีตน้ ไม้อญั มณี 7 ชนิด ที]ออกดอกออกผลตระการตา
งดงามเกินบรรยาย, 6. ในสระมีดอกบัวนานาสี นานาพันธุ์ ทัfงเขียว เหลือง แดง ขาว หรื อนํfาเงิน, 7. บนผืนนํfา
ระหว่างดอกบัวที]ลอยไปลอยมาคือมณี รัตนะ 7 สี และ 8. ที]ใต้เหล่าบัวบานก็จะเป็ นสัตตรัตนะ ดาษดื]นอยูใ่ ต้พfืนนํfา
ส่องสว่างเรื องรอง. สุมาลี มหณรงค์ชยั , พุทธศาสนามหายาน, 208.
44
เลี]ยง เสถียรสุต [ล. เสถียรสุต], ผูแ้ ปล, พระอมิตายุสูตร หฤทัยสูตร (ฉบับไทย – จีน)
(กรุ งเทพมหานคร : ห้องสมุดวัดโพธิ|แมนคุณาราม, 2521), 2.
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...พระผูม้ ีพระภาครับสังว่า หากมีสรรพสัตว์เกิดจิตวิจิกิจฉาสงสัยเคลือบแคลงอยู่ แล้ว
บําเพ็ญสรรพกุศล เพือตังใจไปกําเนิดยังโลกธาตุแห่งนัน โดยเป็ นผูม้ ิเข้าใจปั ญญาของพระพุทธะ มิ
เข้าใจปั ญญาทีหยังวัดคาดเดามิได้ มิเข้าใจปั ญญาทีมิอาจสรรเสริ ญให้สมบูรณ์ครบถ้วนได้โดยง่าย
มิเข้าใจปั ญญาของมหาพุทธยานทีกว้างขวาง และยังมิเข้าใจวิชยปั ญญาทีหาปั ญญาอืนมาเคียงเสมอ
และหาคํากล่าวทีเหมาะสมมิได้ ทังยังเคลือบแคลงมิเชือถือในปั ญญาเหล่านี ดุจการเชือถือบาปและ
บุญ แล้วจึงบําเพ็ญกุศลมูลตังใจไปอุบตั ิทีโลกธาตุแห่งนัน...45
...อุปมาพระเจ้าจักรพรรดิราช มีพนั ธนาคารประกอบด้วยรัตนะเจ็ดประการ ราชบุตร
เมือลุแก่โทษ จึ งถูกจองจําในนัน ที ซึ งประกอบด้วยปราสาทอันงดงามตระการตา มี รัตนวิสูตร
แท่ นบรรทมทองคํา ช่ องบัญชรและพระอาสน์ทีประดับตบแต่งวิจิตรพิสดาร เครื องราชู ปโภค
กระยาหาร ภูษาทรง ก็ประหนึงพระเจ้าจักรพรรดิ ทังยังมีตรวนทองคําล่ามไว้ทีเท้าทังสอง...46

นอกจากเหล่ าพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ และผูท้ ีบังเกิ ดในพุทธเกษตรสุ ขาวดี ที
ปรากฏในคัมภีร์สุขาวดีวยุหสู ตรทังสองฉบับและคัมภีร์อมิตายุรธยานสู ตร ในจิตรกรรมทังการู ป
พุท ธเกษตรสุ ขาวดี ข องมูล นิ ธิ พ นั ดารายังปรากฏพระโพธิ สัตว์และผูท้ ี บังเกิ ดอยู่ในพุทธเกษตร
สุ ขาวดีอีกมากมาย โดยกระจายอยูท่ งตอนบนและตอนล่
ั
างของภาพ ซึ งบ้างกําลังเหาะเคลือนมาฟั ง
ธรรมและสักการบูชาพระอมิตาภะ บ้างถวายเครื องหอม ดอกไม้ หรื อถือธวัช ฉัตร และบ้างถวาย
สังคีตต่อพระองค์ บุคคลในกลุ่มนีปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์มหาสุ ขาวดีวยุหสู ตรอยูห่ ลายครัง เช่น วรรคที
W€ ว่าด้วย ถวายสักการะและสดับธรรม เป็ นต้น
จิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรของมูลนิธิพนั ดารานี จากการศึกษาข้างต้นส่ วนใหญ่
ปรากฏรู ปลักษณ์ทีสอดคล้องกับคัมภีร์ในนิกายสุ ขาวดีทีแปลจากภาษาจีนทังสามฉบับ โดยถ่ายทอด
ในรู ปแบบพุ ท ธศิ ล ป์ ของทิ เ บต นอกจากนี ยัง ได้ เ พิ มเติ ม พระธรรมบาลหรื อผู้ป กป้ อง
พระพุทธศาสนา อันได้แก่ พระหัยครี พ (Hayagriva) และพระนางฑากิ นี และพระอาจารย์ทีชาว
ทิเบตนับถือเข้าไปด้วย ได้แก่ พระอาจารย์ในนิ กายการ์ มะ กาจู ซึ งเป็ นนิกายย่อยของนิ กายการ์ มะ
กาจู โดยบุคคลเหล่านีไม่ปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์ในนิกายสุ ขาวดีทงสามฉบั
ั
บ
พระหัยครี พ หรื อ ตัมติน (rTa-mgrin) ในภาษาทิเบต พระองค์ได้รับการนับถือใน
ทิเบตว่าเป็ นผูค้ ุม้ ครองม้า ทรงดํารงสถานะธรรมบาล ในจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีของ
มูลนิธิพนั ดารา พระหัยครี พทรงอยูท่ างด้านบนซ้ายของภาพ ปรากฏปางดุ วรรณะแดง มีพระเศียร
เดียว W พระกร W พระบาท พระองค์ประทับอาลีฒาสนะเหนือฐานอาทิตย์สีทองแบนบนปั ทมาสนะ
เหนื อ พระเศี ย รของพระองค์ป รากฏเศี ย รม้า สี เ ขี ย ว ซึ งเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ สํา คัญ ของพระองค์ แม้
สัญลักษณ์ในพระหัตถ์ซา้ ยและขวาของพระองค์จะปรากฏไม่ชดั เจน แต่เมือพิจารณาจากประติมาน
45

มหาสุขาวดีวยุหสูตร วรรคที] ja วิจิกิจฉานคร แห่งพวกเมลัจฉะ.

46

มหาสุขาวดีวยุหสูตร วรรคที] jc สิfนอาสวะจึงพบพระพุทธองค์.

171
วิทยาของพระองค์ จะเห็นได้วา่ รู ปลักษณ์ดงั กล่าวสอดคล้องกับรู ปลักษณ์ของพระหัยครี พทีปรากฏ
โดยทัวไป ซึ งทรงถือขัฑคะในพระหัตถ์ขวาและปาศะในพระหัตถ์ซ้าย ประดับพระองค์ดว้ ยหนัง
เสื อและศิราภรณ์หวั กะโหลก47
สําหรับพระฑากิ นีซึงอยู่ในตําแหน่ งตรงข้ามพระหัยครี พ ทรงมีวรรณะแดง เปลือย
พระวรกาย มีพระเศียรเดียว W พระกรและ W พระบาท ทรงประทับแบบอรรถปรยังกาสนะเหนือฐาน
อาทิตย์แบนบนปั ทมาสนะ ทรงถือกรรตฤกาในพระหัตถ์ขวาและกปาลในพระหัตถ์ซ้าย พร้อมทัง
ประคองไม้เท้า ยาว ซึ งในที นี คล้า ยคลึ ง กับ ขัฏ วางคะที พระฑากิ นีวชั รวราหิ (Vajravarahi) ทรง
ประคองไว้ จากรู ป ลักษณ์ ดังกล่ าวผูศ้ ึ กษาสันนิ ษ ฐานว่า พระฑากิ นีพระองค์นีคือพระวัช รวราหิ
แม้ว่า พระเศี ย รหมู ท างด้า นขวาของพระองค์จ ะปรากฏไม่ ชัด เจน แต่ ด้ว ยท่ า ทาง วรรณะ และ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ บ่งชีถึงลักษณะเฉพาะของพระองค์48
การปรากฏพระหัยครี พในพุทธเกษตรสุ ขาวดี นีมีค วามเป็ นไปได้ทีต้องการสื อว่า
พระองค์ทรงอยูใ่ นตระกูลเดียวกับพระอมิตาภะ แต่สําหรับการปรากฏพระวัชรวราหิ นนั ผูศ้ ึกษายัง
ไม่สามารถหาความเชื อมโยงกับจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี ได้ หากได้สันนิ ษฐานว่ามี
ความเกี ยวข้องกับการฝึ กปฏิ บตั ิในนิ กายการ์ มะ กาจู ซึ งสังเกตได้จากรู ปพระอาจารย์ V ท่านทาง
ด้า นขวาตอนกลางของภาพ ที แต่ ล ะท่ า นสวมหมวกที มี รู ป แบบเฉพาะของนิ ก ายการ์ ม ะ กาจู
โดยเฉพาะพระอาจารย์ท่านแรกทีสวมหมวกดํา อันเป็ นเอกลักษณ์ทีทําให้นิกายย่อยนี บางครังถูก
เรี ยกว่า นิกายหมวกดํา
จากการถ่ายทอดรู ปลักษณ์พุทธเกษตรสุ ขาวดีในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
เมื อเที ย บจากการสร้ า งสรรค์เรื องพุ ท ธเกษตรสุ ข าวดี ใ นจิ ต รกรรมทัง กาของทิ เบตในช่ วงหลัง
คริ สต์ศตวรรษที T7 เป็ นต้นมา โดยเฉพาะช่ วงคริ สต์ศตวรรษที TP – TQ จะเห็ นได้ว่ามีรูปแบบที
คล้ายคลึงกันอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดวางตําแหน่งของบุคคลต่าง ๆ ภายในภาพ และการเพิมเติม
พระหัยครี พ พระนางวัชรวราหิ และพระอาจารย์ทิเบตในนิกายการ์ มะ กาจู ดังเห็นได้จากจิตรกรรม
ทังกาทิเบตรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีคริ สต์ศตวรรษที TP (ภาพที QR) คริ สต์ศตวรรษที TQ (ภาพที QT)
หรื อแม้แต่ในต้นคริ สต์ศตวรรษที WR (ภาพที QW)
การถ่ ายทอดรู ปลักษณ์ ของพุทธเกษตรสุ ขาวดี ให้เห็ นเด่ นชัดในจิตรกรรมทังกานี
เป็ นไปได้ทีมีจุดประสงค์เพือให้ผทู้ ีศรัทธาหรื อปฏิบตั ิให้บรรลุถึงพุทธเกษตรแห่ งนี ได้เห็นภาพที
ชัดเจนและถูกต้องตรงกัน ทังยังสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสร้างจิตรกรรมทังกา อีกทังยัง
47

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, cbg.
48
Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, `ck.
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สามารถสื อให้ผูท้ ี เห็ นภาพนี เป็ นส่ วนหนึ งของผูท้ ี ได้เห็ นพุท ธเกษตรสุ ข าวดี ที พระศากยมุ นีไ ด้
เทศนาธรรม ตามทีระบุไว้ในคัมภีร์มหาสุ ขาวดีวยุหสู ตร วรรคที VP อภิวาทพระพุทธองค์บงั เกิดรัศมี
และ วรรคที VQ ว่าด้วย พระไมเตรยะพรรณนาสิ งทีได้ยล ดังนี
...ในกาลครังนัน พระผูม้ ีพระภาครับสังกับพระอานนท์และพระเมตไตรยโพธิ สัตว์วา่ พวก
เธอได้ทัศนาปราสาททิ พยมณเฑี ยร หอทัศนาและวิหาร สระโบกขรณี แลพฤกษชาติ พนาวันที
บริ บูรณ์ประณี ต วิศุทธิ และอลังการแห่ งสุ ขาวดีโลกธาตุหรื อไม่ เธอได้ทศั นาหมู่เทพในกามวจร
ธาตุ ตลอดขึนไปจนถึงรู ปวจรทิพยภูมิ ว่าจักเกลียสุ คนั ธชาติมาลีวลั ย์ถว้ นทัวพุทธเกษตรแห่ งนัน
หรื อไม่ พระอานนท์ทูลว่า ได้แลเห็นอยูพ่ ระเจ้าข้า...49

. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา หรื อ พระไภษัชยคุรุ ทรง
เป็ นพระพุทธเจ้าแห่ งการรักษาโรคภัย ผูท้ ีบูชาพระองค์เชือว่าทรงขจัดปั ดเป่ าโรคภัยไข้เจ็บทางกาย
และรักษาโรคทางจิตใจ รวมทังทรงประทานสุ ขภาพทีดีและอายุยืนยาว50 พระไภษัชยคุรุถูกนับถือ
อย่างมากในทิเบต จีน ญีปุ่ น รวมทังกัมพูชา แต่ไม่ปรากฏประเพณี การนับถือพระองค์ในอินเดียแต่
อย่างใด ทังนีพระไภษัชยคุรุทรงมีพระนามภาษาทิเบตว่า แมนลา (sMan bla) ซึงหมายถึง แพทย์51
ความเชือเรื องพระไภษัชยคุรุไม่ปรากฏต้นกําเนิ ดอย่างแน่ ชดั แต่เริ มปรากฏแนวคิด
เกียวกับพระพุทธเจ้าแห่ งการแพทย์อยูใ่ นคัมภีร์ลลิตวิสตระซึ งเป็ นคัมภีร์พุทธประวัติของนิกายสร
วาสติวาททีสรรเสริ ญว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็ นแพทย์ผยู้ งใหญ่
ิ
ผูซ้ ึงสามารถปลดเปลืองความเจ็บปวด
และความทุกข์ทรมานของมนุ ษย์ โดยการนําเข้าสู่ กระแสแห่ งนิ พพาน52 แต่คมั ภีร์ทีประพันธ์เพือ
อุ ทิ ศ แด่ พ ระไภษั ช ยคุ รุ คื อ ไภษั ช ยคุ รุ ไวฑู ร ยประภาสั ป ตพุ ท ธปู ร วปณิ ธานวิ เ ศษสู ตร
(Bhaisajyaguru-Vaiduryaprabha-Saptatathagata-purva-pranidhana-visesa-vistara) ซึ งถู ก แปลเป็ น
ภาษาจีน 5 ครังตังแต่คริ สต์ศตวรรษที 4 – 8 รวมทังถูกถ่ายทอดเป็ นภาษาทิเบตในคัมภีร์กนั จูร์หรื อ
พระสู ตรในพระไตรปิ ฎกของทิเบต53

49

มหาสุขาวดีวยุหสูตร วรรคที 39 พระไมเตรยะพรรณนาสิ งทีได้ยล.
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Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. ` (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 521.
51
Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 24.
52
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน, 62.
53

Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. `, 522.
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ในคัมภีร์ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิ ธานวิเศษสู ตร ได้บรรยายถึงการ
ที พระมัญ ชุ ศ รี ได้ทู ล ขอต่ อ พระพุ ท ธเจ้า ศากยมุ นี ใ ห้ ท รงแสดงธรรมเกี ยวกั บ พระนามของ
พระพุทธเจ้าทังหลาย มหาปณิ ธาน พุทธเกษตรและกุศโลบายต่าง ๆ เพือขจัดวิบากกรรมของผูท้ ี
ได้รับฟัง พระศากยมุนีจึงได้มีทรงเทศนาธรรมเกียวกับพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ รวมทังพุทธเกษตร
และพระมหาปณิ ธานของแต่ละพระองค์เมือครังทรงเป็ นพระโพธิสัตว์
...ในเวลานัน สมเด็จพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ทรงสรรเสริ ญพระมัญชุศรี โพธิ สัตว์ว่า ประเสริ ฐ
แล้ว ประเสริ ฐแล้ว มัญชุศรี เธอประกอบด้วยมหากรุ ณาอันเป็ นทีสุด ทีได้เวทนา สงสารสรรพสัตว์
อันมีจาํ นวนเกิ นจะประมาณ ซึ งล้วนแต่ประกอบด้วยวิบากกรรม ต้องเผชิ ญโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
ความเศร้าโศก ความวิตกกังวล ให้ได้รับความสุ ขสบาย จึงได้อาราธนาให้เราตถาคตตรัสแสดงถึง
พระนามของพระตถาคตเจ้าทังหลาย มหาปณิ ธานอันเป็ นกุศลและโลกธาตุอนั วิสุทธิN อลังการ ทังนี
ก็ดว้ ยพลานุภาพแห่ งตถาคตเอง ทีบันดาลให้เกิดการปุจฉานี ขึน เธอทังหลายจงได้สดับฟัง แลจง
พิจารณาไตร่ ตรองด้วยดีเทอญ เราตถาคตจักแสดงแก่เธอ ณ บัดนี...54

สําหรับพระไภษัชยคุรุนนทรงเป็
ั
นพระพุทธเจ้าพระองค์ที 7 มีพุทธเกษตรชือว่า ศุทธิ
ไวฑูรย์55 อยูท่ างทิศตะวันออกซึ งเหมือนกับพระอักโษภยะทีพุทธเกษตรของพระองค์ตงอยู
ั ่ทางทิศ
ตะวันออก อีกทังพระไภษัชยคุรุทรงมีวรรณะนําเงิ นเช่ นเดี ยวกับพระอักโษภยะด้วย เมือครังเป็ น
พระโพธิสัตว์ พระไภษัชยคุรุทรงตังมหาปณิ ธานไว้ 12 ประการ ได้แก่
T. ขอให้มีพระวรกายมีรัศมีสว่างโชติช่วงส่ องไปอย่างไร้ขอบเขต พร้อมด้วยพุทธ
ลักษณะแห่ งมหาบุรุษ 32 ประการและอนุ พยัญชนะลักษณะ 80 ประการ และขอให้สรรพสัตว์ทงั
ปวงได้มีลกั ษณะดังกล่าวเสมอเหมือนพระองค์เอง
W. ขอให้พระวรกายทอแสงรัศมีดุจไพฑูรย์ ทีปราศจากมลทินและความเศร้าหมองทัง
ภายนอกและภายใน และให้รัศมีนีส่ องไปยังนิรยภูมิ เพือปั ดเป่ าความโง่เขลาและมืดบอดของสรรพ
สัตว์ให้สินไป เพือให้ได้ดาํ เนินชีวติ ตามความประสงค์ของแต่ละบุคคล
V. ขอให้สรรพสัตว์ทงหลายพ้
ั
นจากความยากจนข้นแค้น ความยากไร้
a. ทรงตังพระทัยชักนําผูป้ ระพฤติอกุศล ผูป้ ฏิบตั ิในสาวกยานและปั จเจกยานให้หัน
กลับมาประพฤติในทางมหายานเฉกเช่นพระองค์
7. ผูท้ ีมีมลทิน หากได้สดับพระนามของพระองค์ขอให้กลับคืนสู่ สภาวะบริ สุทธิN

54

หลวงจีนวิศวภัทร มณี ปัทมเกตุ, ผูแ้ ปล. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธ ปูรวปณิ ธานวิเศษ
สูตร (กรุ งเทพมหานคร : ศูนย์ไทยธิเบต, 2544), 9.
55
เรื] องเดียวกัน, 32.
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€. ผูท้ ีพิการทังทางกายและทางใจ ผูท้ ี มี ร่า งกายอัป ลักษณ์ รวมทังผูท้ ี ได้รับ ความ
ทุกขเวทนาจากโรคภัยต่า ง ๆ หากได้สดับ พระนามของพระองค์ ขอให้สรรพสัตว์เหล่ านันกลับ
กลายเป็ นผูท้ ีมีร่างกายงดงาม มีอายตนะครบถ้วน และปราศจากโรคภัยทังปวงพ
O. หากสรรพสัตว์ประสบโรคร้าย ปราศจากแพทย์ผรู้ ักษา ไร้ญาติขาดมิตร ไร้ทีพัก
พิง หากได้สดับพระนามของพระองค์ ขอให้โรคภัยและทุกข์นานาได้สูญสิ นไป จะมีความสุ ขทัง
กายใจ อุดมด้วยโภคทรัพย์และจะได้บรรลุถึงพระอนุตรสัมโพธิญาณ
P. หากสตรี ใดประสบกับความทุกข์และต้องการหลุดพ้นจากสภาพของสตรี หากได้
สดับพระนามของพระองค์ สตรี ผูน้ นจะกลั
ั
บกลายเป็ นบุรุษโดยสมบูรณ์ และได้บรรลุ พระอนุ ตร
สัมโพธิญาณ
Q. ทรงตังพระทัย ช่ วยเหลื อสรรพสัตว์จากการหลงผิด และจะช่ วยให้ส รรพสัตว์
เหล่ านี บังเกิ ดสัมมาทิฐิ หันมาบําเพ็ญจริ ยาของพระโพธิ สัตว์ และจะทรงช่ วยให้ถึงพร้อมในพระ
โพธิญาณโดยไว
TR. หากสรรพสัตว์ใดได้รับโทษทัณฑ์ ถูกจองจํา พันธนาการด้วยโซ่ ตรวน ถูกโบยตี
รวมทังได้รับอันตราย การดูถูกเหยียดหยาม ไม่ได้รับความกรุ ณา และมีความทุกขเวทนาทังกายและ
ใจ หากได้สดับพระนามของพระองค์ ขอให้สรรพสัตว์นนได้
ั พน้ จากทุกข์ทรมานทังปวง
TT. หากสรรพสัตว์ประสบความทุกข์จากความอดอยากหิ วโหย หรื อสรรพสัตว์ที
ประกอบกรรมชัวเพือเลี ยงชี พ หากได้ส ดับ พระนามของพระองค์และตังจิ ตอธิ ฐานถึ ง พระองค์
สรรพสัตว์นนจะได้
ั
รับทิพยบริ ภณั ฑ์และทิพยสุ ธาโภชน์และได้เสวยอมฤตธรรม
TW. หากสรรพสัตว์ใดขาดแคลนเครื องนุ่งห่ม ได้รับทุกข์ทรมานจากแมลงต่าง ๆ และ
อากาศหนาวและร้อน เมือได้สดับพระนามของพระองค์และตังจิตภาวนา สรรพสัตว์นนจะพ้
ั
นจาก
ความทุกข์ทรมาน และได้รับอาภรณ์อนั ดี พร้อมทังรัตนมณี เครื องหอม และเครื องสังคีตทังหลาย
อย่างบริ บูรณ์56

56

Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. `, 521; หลวงจีนวิศวภัทร มณี ปัทมเกตุ
, ผูแ้ ปล. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธ ปูรวปณิ ธานวิเศษสูตร, 32 – 36.
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ภาพที Q7 พระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18
ทีมา : Jeff Watt, Medicine Buddha [Online], accessed 18 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/99129.html
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ภาพที Q€ พระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
ในพุทธศิลป์ ทิเบตส่ วนใหญ่พระไภษัชยคุรุอยูใ่ นรู ปลักษณ์แบบพระพุทธเจ้า มีอูรณา
อุษณี ษะ ทรงฉลองพระองค์ด้วยจีวร ประทับวัชราสนะ พระหัตถ์ซ้ายกระทําธยานมุทราโดยอุ ม้
บาตรบรรจุโอสถหรื อบรรจุผลสมอ (Myrobalan) ในขณะทีพระหัตถ์ขวากระทําวรทมุทราและถือ
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ก้านต้นสมอทีติดผลหรื อถือผลสมอไว้ 57 หากปรากฏในจิตรกรรมพระองค์จะมีวรรณะนําเงินเป็ น
ส่ วนใหญ่ เช่ น ในจิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที Q7) แต่ก็อาจปรากฏวรรณะ
เหลืองหรื อทองได้เช่นกัน เช่น ในจิตรกรรมทังกาทิเบตต้นคริ สต์ศตวรรษที 15 (ภาพที aQ) ในพุทธ
ศิลป์ ทิเบตนันพระไภษัชยคุ รุปรากฏในหลากหลายกรณี อาทิ การปรากฏพระองค์เดี ยว ปรากฏ
ร่ ว มกับ พระศากยมุ นี และพระพุ ท ธเจ้า พระองค์อื นในคัม ภี ร์ ที เรี ย กรวมว่ า พระพุ ท ธเจ้า แห่ ง
การแพทย์ 7 พระองค์ (Seven medical Buddhas) หรื อปรากฏพร้อมด้วยพระสู รยะ (Surya) และพระ
จันทร (Chandra) พระโพธิสัตว์บริ วารประทับอยูท่ างเบืองขวาและซ้ายของพระองค์58
จิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุทีเป็ นกรณี ศึกษาพบทีมูลนิ ธิพนั ดารา (ภาพที Q€)
โดยประดิษฐานไว้ทีมูลนิธิพนั ดารา เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร มีขนาด €R x 44 เซนติเมตร ล้อม
กรอบด้วยผืนผ้าตามแบบประเพณี ของทิเบต สร้างโดยเทคนิคสี ฝุ่นบนผืนผ้า รศ. ดร. กฤษดาวรรณ
หงศ์ลดารมภ์ ได้รับจิตรกรรมทังกานีจาก ดร. เซดอร์ ญารงชา (Dr. Tsedor Nyarongsha) นายแพทย์
แผนทิเบต ซึ งได้มอบให้เป็ นของขวัญจากการทีมูลนิ ธิพนั ดาราให้การส่ งเสริ มงานด้านการแพทย์
แผนทิเบตในประเทศไทย องค์ประกอบในจิตรกรรมทังกานี นอกจากเน้นความสําคัญทีพระไภษัชย
คุรุซึงประทับอยู่กึงกลางและมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในภาพแล้ว ยังปรากฏบุคคลอืนทีมีรูปลักษณ์แบบ
พระสงฆ์ทิเบตและพระพุทธเจ้าทางด้านมุมบนซ้ายและขวาของภาพตามลําดับ
รู ป ลัก ษณ์ ข องพระไภษัช ยคุ รุ ใ นจิ ต รกรรมทัง กาของมู ล นิ ธิ พ ัน ดารานัน ทรงมี
รู ปลักษณ์ ทวไปแบบพระพุ
ั
ทธเจ้า มีอูรณาระหว่างพระขนง มีอุษณี ษะ พระกรรณยาว ทรงฉลอง
พระองค์ดว้ ยจีวรสี แดงเข้ม พระองค์ทรงมีวรรณะนําเงินเข้ม ประทับวัชราสนะเหนือฐานจันทร์ แบน
บนปั ทมาสนะกลีบหลากสี พระหัตถ์ขวากระทําวรทมุทราพร้อมทังถือก้านต้นสมอซึ งติดผล ส่ วน
พระหัตถ์ซ้ายกระทําธยานมุทราไว้ทีพระเพลาพร้อมทังอุม้ บาตรทีบรรจุผลสมอไว้ภายใน พระองค์
ทรงฉายศิรประภาสี ส้มและประภาวลีสีเขียวแกมฟ้ าโดยมีประภามณฑลสี ส้มและรุ ้งอยู่รอบนอก
เมือเปรี ยบเทียบรู ปลักษณ์ของพระไภษัชยคุรุในจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดารากับประติมาน
วิทยาและตัวอย่างจิตรกรรมทังกาของทิเบตรู ปพระไภษัชยคุรุแล้ว จะเห็นได้วา่ มีความสอดคล้องกัน
ทุกประการ

57

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 25.
58
Ibid., 26.
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ภาพที QO พระสองขะปะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18
ทีมา : Jeff Watt, Teacher (Lama) - Tsongkapa [Online], accessed 19 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/TP.html
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ภาพที QP พระศากยมุนี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18
ทีมา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha – with 16 Arhats [Online], accessed 19 June 2011.
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/aOR.html
สําหรับรู ปลักษณ์ของบุคคลคล้ายพระสงฆ์ทิเบตทางด้านมุมบนซ้ายของจิตรกรรม
ทังกาของมูลนิธิพนั ดารานัน เห็นได้ชดั เจนว่านอกจากท่านนุ่งห่ มจีวรตามแบบพระสงฆ์ทิเบตแล้ว
ยังสวมหมวกสี เหลืองซึ งเป็ นเอกลักษณ์ของนิกายเกลุก ท่านปรากฏในรู ปลักษณ์ของมนุ ษย์ทีสงบ

180
นังแบบวัชราสนะเหนื อฐานจันทร์ แบนบนปั ทมาสนะ มือทังสองของท่านกระทําธรรมจักรมุทรา
พร้อมทังถือก้านปัมทะทีรองรับขัฑคะอยูเ่ บืองขวาและปุสตกะอยูเ่ บืองซ้าย รู ปลักษณ์ดงั กล่าวนี ตรง
กับพระสองขะปะ พระอาจารย์ชาวทิเบตผูซ้ ึ งก่อตังนิกายเกลุก ดังเช่นจิตรกรรมทังกาทิเบตรู ปพระ
สองขะปะคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที QO) ตามประติมานวิทยาระบุว่าท่านประทับนังเหนื อปั ทมา
สนะ สวมหมวกยอดแหลมสี เหลืองโดยมีปีกหมวกยาว มือทังสองกระทําธรรมจักรมุทราโดยถื อ
ก้านของปั ทมะซึ งรองรับขัฑคะและปุสตกะอันเป็ นสัญลักษณ์ของพระมัญชุ ศรี ทังนีเนืองจากพระ
สองขะปะถูกเชือว่าเป็ นร่ างนิรมานกายของพระมัญชุศรี 59
ทางด้า นพระพุท ธเจ้า ที ประทับ อยู่ท างมุ ม บนขวาของภาพมี รูป ลัก ษณ์ โดยทัวไป
คล้า ยคลึ ง กับ พระไภษัช ยคุ รุ อ งค์ป ระธาน หากแต่ ท รงมี ว รรณะเหลื อ ง พระหัต ถ์ ข วากระทํา
ภูมิสปรรศมุทรา พระหัตถ์ซ้ายกระทําธยานมุทราโดยอุม้ บาตรไว้ โดยภายในบาตรนันไม่ได้บรรจุ
ผลสมอแต่อย่างใด เมือพิจารณาทังรู ปลักษณ์ทีปรากฏประกอบกับเนือหาในคัมภีร์ไภษัชยคุรุไวฑูรย
ประภาสัปตพุทธปูรวปณิ ธานวิเศษสู ตรแล้ว ทําให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นีคือพระศากยมุนี
ในคัมภีร์สาธนมาลาให้รูปลักษณ์ของพระองค์ว่าทรงประทับวัชราสนะและพระหัตถ์ขวากระทํา
ภูมิสปรรศมุทรา ตัวอย่างรู ปลักษณ์ของพระศากยมุนี อาทิ จิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที 18
(ภาพที QP)
การปรากฏรู ปพระศากยมุ นีและพระสองขะปะประกอบในจิ ตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุ รุนี
ไม่ได้สือว่าพระศากยมุนีและพระสองขะปะเป็ นบริ วารของพระไภษัชยคุรุแต่อย่างใด ผูศ้ ึกษาเห็นว่า
หากพิจารณาจากเนื อหาในคัม ภีร์ไภษัช ยคุ รุไวฑูรยประภาสัป ตพุทธปูรวปณิ ธานวิเศษสู ตรแล้ว
บทบาทของพระศากยมุนีสื อว่าทรงเป็ นผูถ้ ่ า ยทอดเรื องราวของพระพุทธเจ้า แห่ งการแพทย์ 7
พระองค์เพือประทานแด่พระโพธิสัตว์ พระสาวกและสรรพสัตว์ทีมาเฝ้ าพระองค์ตามทีพระมัญชุศรี
ทูลขอ สําหรับพระสองขะปะในกรณี นีอาจสื อถึงบทบาทแทนพระมัญชุศรี ได้จากความเชือทีว่าพระ
สองขะปะเป็ นนิรมานกายของพระองค์ ถึงกระนันผูศ้ ึกษาเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ทีพระสองขะปะ
ในจิตรกรรมทังกานีอาจไม่ได้สือแทนถึงพระมัญชุศรี หากแต่ศิลปิ นจิตรกรรมทังกาอาจต้องการสื อ
ว่าจิตรกรรมทังกานีถูกสร้างเพืออุทิศให้นิกายเกลุก
'. พระพุทธเจ้ าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ จิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการ
ปลงอาบัติ 35 พระองค์ พบทีวัดโพธิN เย็น (ภาพที QQ) และมูลนิธิพนั ดารา (ภาพที TRR) แห่ งละ 1 ภาพ
จิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ทีถูกเก็บรักษาไว้ทีวัดโพธิN เย็น (ภาพ
59

Ibid., 177.
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ที QQ) เป็ นภาพขนาดเล็ก ในกรอบกระจกที ติ ดไว้เหนื อ กรอบหน้า ต่ า งภายในห้องปฏิ บ ตั ิ ส มาธิ
จิตรกรรมทังกามีขนาด 31 x 23 เซนติเมตร สร้างด้วยเทคนิคสี ฝุ่นบนกระดาษ องค์ประกอบของ
ภาพเน้นความสําคัญทีพระพุทธเจ้าพระองค์หลักด้วยขนาดทีใหญ่กว่าพระองค์อืนและประทับอยู่
กึงกลางของภาพ ล้อมรอบด้วยพระพุทธเจ้าอีก 34 พระองค์ และบุคคลทางศาสนาทีเกียวข้องโดยมี
ตําแหน่งกระจายอยูท่ วทั
ั งภาพ
ส่ วนจิตรกรรมทังกาภาพพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ทีมูลนิ ธิพนั
ดารา (ภาพที TRR) เป็ นจิตรกรรมสี ฝนบนผื
ุ่
นผ้า มีขนาด a7 x V7 เซนติเมตร ถูกล้อมกรอบด้วยกรอบ
ผ้า ตามรู ป แบบแนวประเพณี ข องทิ เบต และประดิ ษ ฐานไว้ที ห้องบูช าพระที มูล นิ ธิ พ นั ดารา ถ.
รัตนาธิ เบศร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี องค์ประกอบของภาพนี เน้นพระพุทธเจ้าพระองค์หลักให้มี
ขนาดใหญ่ทีสุ ดโดยประทับอยู่ตรงกลางค่อนไปทางข้างบนของภาพ ส่ วนตําแหน่ งของบุคคลที
เกียวข้องในภาพนันถูกนํามาจัดเป็ นกลุ่มและเป็ นแถวอย่างเป็ นระเบียบ จิตรกรรมทังกาภาพนี รศ.
ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ได้รับมาจากเจ้าอาวาสวัดเดรเก กอนเช็น (Derge Gonchen) ซึ งเป็ น
วัดนิกายสาเกียจากเมืองเดรเก (Derge) แคว้นคาม ปั จจุบนั อยูใ่ นมณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมือครังที รศ. ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ เดินทางไปเยียมวัดครังแรกในปี พ.ศ.
2544 (ค.ศ. WRRT) เพือทําวิจยั ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทิเบต ปั จจุบนั นี รศ. ดร.กฤษดาวรรณ
หงศ์ลดารมภ์ ได้มอบจิตรกรรมทังกานีแก่มูลนิธิพนั ดาราเพือนําไปประดิษฐานทีศูนย์ขริ รวัน อ.หัว
หิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. WRTR)
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ภาพที QQ พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี
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ภาพที TRR พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา อ. เมือง
จ. นนทบุรี
พระพุทธเจ้า 35 พระองค์ได้รับความนิ ยมเคารพนับถือและสวดมนต์ระลึกถึงทังใน
พระพุทธศาสนาลัทธิ มหายานและวัชรยาน เพือขอขมากรรมจากการละเมิดศีลให้ผทู้ ีสวดมนต์ถึง

184
พระองค์นนกลั
ั บมาบริ สุทธิN ดงั เดิม และเชือว่าพระพุทธเจ้าทัง 35 พระองค์สามารถดลบันดาลให้รอด
พ้นจากอนันตริ ยกรรมทังห้า60 และกรรมจากการทําลายพระธรรมได้61
บทบาทของพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์รัตนกูฏ
สู ต รซึ งเป็ นพระสู ต รในพระพุ ท ธศาสนาลัท ธิ ม หายาน จากการที พระสารี บุ ต รกราบทู ล ถาม
พระพุ ท ธเจ้า เกี ยวกับ การกระทํา บาปของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ และพระพุ ท ธเจ้า ทรงตอบและระบุ
หลักเกณฑ์ในการขอขมาหรื อสารภาพบาปของพระภิกษุผกู้ ระทําบาปเหล่านัน
...ดูก่อนสารี บุตร หากมีโพธิสตั ว์ทีต้องปาราชิก พึงต้องขมากรรมด้วยจิตทีซื อตรงต่อภิกษุผมู ้ ี
ศีลจริ ยาวัตรบริ สุทธิN 10 รู ป หากต้องสังฆาทิ เสส พึงต้องขมากรรมต่อภิกษุบริ สุทธิN 5 รู ป หากมี
มลทินจิตใจแปดเปื อน เคลือบย้อมด้วยกามตัณหาต่อสตรี เพศ บังควรขมากรรมต่อภิกษุบริ สุทธิN 1
หรื อ 2 รู ป
ดูก่อนสารี บุตร หากบรรดาโพธิสตั ว์ทงปวง
ั
สําเร็ จซึงอนันตริ ยกรรม 5 ประการ ต้องปาราชิก
หรื อสังฆาทิเสส ละเมิดในพระสถูป ในภิกษุสงฆ์และละเมิดในกรรมอืน ๆ อีกด้วยนัน พึงต้องขมา
กรรมอย่างใหญ่หลวงเฉพาะตน ทุกทิวาราตรี ต่อพระพุทธเจ้าทัง 35 พระองค์ พึงต้องกล่าววจีวา่ เรา
ขอยึดพระพุทธเจ้าเป็ นสรณะ พระธรรมเจ้าเป็ นสรณะ พระสงฆเจ้าเป็ นสรณะ ฯลฯ...62

แหล่งทีมาทีเก่าทีสุ ด ซึงกล่าวถึงพระพุทธเจ้า V7 พระองค์ปรากฏอยูใ่ นพระสู ตรของ
พระโพธิ สัตว์อากาศครรภ์ทีแปลเป็ นภาษาจีนในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที 7 นอกจากนี ยังปรากฏอยูใ่ น
คัมภีร์อุปาลิ ปฤจฉา (Upali-pariprccha) ซึ งแปลเป็ นภาษาจีนในช่ วงคริ สต์ศตวรรษที P รวมทัง
ปรากฏอยู่ในบทสวดของพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานของทิเบต โดยบทสวดถูกเขียนโดยพระ
สองขะปะและศิษย์ของท่าน อย่างไรก็ตาม พระพุทธเจ้า 35 พระองค์ทีปรากฏในคัมภีร์อุปาลิปฤจฉา
และทีบัญญัติไว้โดยพระสองขะปะมีบางพระองค์ทีปรากฏในคัมภีร์หนึงแต่ไม่ปรากฏในอีกคัมภีร์
หนึง
พระนามและพระลักษณะของพระพุทธเจ้า V7 พระองค์ ตามทีปรากฏในคัมภีร์อุปาลิ
ปฤจฉา และบทสวดของพระสองขะปะ มีดงั ตารางที a

60

อนันตริ ยกรรม คือ กรรมที]เป็ นบาปหนักที]สุด มี i ประการ ได้แก่ c. มาตุฆาต (ฆ่ามารดา), `.
ปิ ตุฆาต (ฆ่าบิดา), g. อรหันตฆาต (ฆ่าพระอรหันต์), j. โลหิ ตปุ บาท (ทําร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิ ตให้หอ้
ขึfนไป และ i. สังฆเภท (ทําสงฆ์ให้แตกกัน).
61
หลวงจีนวิศวภัทร มณี ปัทมเกตุ, ผูแ้ ปล, พระพุทธเจ้าและพระธรรมสูตรฝ่ ายมหายาน
(กรุ งเทพมหานคร : ส่องศยาม, `ijd), 119.
62
เรื] องเดียวกัน.
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ตารางที a พระนามและพระลักษณะของพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ V7 พระองค์ทีปรากฏใน
คัมภีร์อุปาลิปฤจฉาและบทสวดของพระสองขะปะ
พระนาม
T. พระศากยมุนี
(Sakyamuni)
W. พระวัชรประมรทิน
หรื อ พระวัชรครรภ์
(Vajrapramardin /
Vajragarbha)
3. พระรัตนารจิส
(Ratnarcis)
4. พระนาเคศวรราชา
(Nagesvararaja)

พระนามภาษาทิเบต

วรรณะ

ศากยทุบปะ (Sakya-thub-pa)

เหลือง

ดอร์ เจเงินโป (rDo-rje-sninpo)

เหลือง

ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธรรมวยาขยานมุทรา
(dharmavyakhyana)63

ริ นเชนโอดโตร (Rin-chenhod-hphro)

แดง

พระหัตถ์ทงสองกระทํ
ั
า
ธยานมุทรา

สี นาเงิ
ํ นถึง
กลุวงั กิเกียลโป (Klu-dban-gi- พระศอและ พระหัตถ์ทงสองถื
ั
อวัชระ
rgyal-po)
ตังแต่พระ ไว้ในระดับพระอุระ
ศอเป็ นสี ขาว

5. พระวีรเสนะ
เปโวเต (dPah-bohi-sde)
(Virasena)
6. พระวีรนันทิน
ปาลเกีย (dPal-dgyes)
(Viranandin)
7. พระรัตนศรี หรื อ
พระรัตนัคนี (Ratnasri ริ นเชนเม (Rin-chen-me)
or Ratnagni)

63

มุทรา
พระหัตถ์ขวากระทํา
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หัตถ์ซา้ ยกระทําสมาธิ

เหลือง
เหลือง
แดง

พระหัตถ์ขวากระทําอภัย
มุทรา
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธรรมวยาขยานมุทรา
พระหัตถ์ขวากระทํา
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หัตถ์ซา้ ยกระทําสมาธิ

เหมือนธรรมจักรมุทรา. Puspa Niyogi, Buddhist Divinities (New Delhi : Munshiram Manoharlal
Publishers Pvt. Ltd., 2001), 178; ทัfงนีfผศู ้ ึกษาเห็นว่ามุทราดังกล่าวเหมือนการทําวิตรรกมุทราทัfงสองพระหัตถ์.
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ตารางที a (ต่อ)
พระนาม
8. พระรัตนจันทร
ประภา
(Ratnacandraprabha)
9. พระอโมฆทรรสิ น
(Amoghadarsin)
10. พระรัตนจันทร
(Ratnacandra)
11. พระนิรมล
(Nirmala)
* พระวิมล (Vimala)64
12. พระสู รทัตตะ
(Suradatta)

พระนามภาษาทิเบต

วรรณะ

ริ นเชนซาโอด (Rin-chen-zlahod)

ขาว

เติงวาเตินโยด (mThon-badon-yod)
ริ นเชนซาวา (Rin-chen-zlaba)

เขียว
ขาว

ตริ มาเมปะ (Dri-ma-med-pa)

นําเงิน

-

-

ปาลชิน (dPal-sbyin)

เหลือง

13. พระพรหม
(Brahma)

ชางปะ (Tshans-pa)

เหลือง

14. พระพรหมทัตตะ
(Brahmadatta)

ชางปะยิน (Tshans-pas sbyin)

แดง

15. พระวิรุณ (Varuna) ชูลา (Chu-lha)

ขาว

16. พระวิรุณเทวา
(Varunadeva)

ขาว

64

ชูลาอิลา (Chu-lhahi-lha)

มุทรา
พระหัตถ์ขวากระทํา
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หัตถ์ซา้ ยกระทําสมาธิ
พระหัตถ์ขวากระทําอภัย
มุทรา
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธรรมวยาขยานมุทรา
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธยานมุทรา
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธยานมุทรา
พระหัตถ์ขวากระทํา
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หัตถ์ซา้ ยกระทําสมาธิ
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธรรมวยาขยานมุทรา
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธยานมุทรา
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธรรมวยาขยานมุทรา

ปรากฏในคัมภีร์อุปาลิปฤจฉา แต่ไม่ปรากฏในบทสวดของพระสองขะปะ.
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ตารางที a (ต่อ)
พระนาม
17. พระภัทราศรี
(Bhadrasri)
18. พระจันทนศรี
(Candanasri)

พระนามภาษาทิเบต
ปาลซัง (dPal-bzan)

วรรณะ
เหลือง

ชานตานปาล (Tsan-dan-dpal)

ขาว

19. พระอนันเตาชสะ
(Anantaujas)
20. พระประภาสศรี
(Prabhasasri)
21. พระอโศกศรี
(Asokasri)
22. พระนารายณะ
(Narayana)
23. พระกุสุมศรี
(Kusumasri)

ซิชิดทายา (gZi-brjid-mthahyas)

แดง

24. พระพรหมชโยติ
ระ (Brahma-jyotir)

โอดปาล (hOd-dpal)
มางานเมปาล (Mya-nan-meddpal)

แดงอ่อน

เซดเมดกิวู (Sred-med-kyi-bu)

เหลือง

เมท็อกปาล (Me-tog-dpal)

เหลือง

ชางเปโอดเซอ (Tshans-pahihod-zer)

เหลือง

25. พระปัทมชโยติสะ เปเมโอดเซอ (Pad-mahi-hod(Padmajyotis)65
zer)

65

นําเงิน

มีเฉพาะในบทสวดของพระสองขะปะ.

แดง

มุทรา
พระหัตถ์ขวากระทําอภัย
มุทรา
พระหัตถ์ขวากระทํา
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หัตถ์ซา้ ยกระทําสมาธิ
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธรรมวยาขยานมุทรา
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธรรมวยาขยานมุทรา
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธยานมุทรา
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธรรมวยาขยานมุทรา
พระหัตถ์ขวากระทําอภัย
มุทรา
พระหัตถ์ขวากระทํา
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หัตถ์ซา้ ยกระทําสมาธิ
พระหัตถ์ขวากระทํา
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หัตถ์ซา้ ยกระทําสมาธิ
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ตารางที a (ต่อ)
พระนาม
26. พระธนศรี
(Dhanasri)
27. พระสมฤติศรี
(Smrtisri)
28. พระปริ กีรติตานาม
ศรี
(Parikirtitanamasri)
29. พระอินทรเกตุธวัช
ราช
(Indraketudhvajaraja)

พระนามภาษาทิเบต

วรรณะ

โนร์ปาล (Nor-dpal)

นําเงิน

ตันเปปาล (Dran-pahi-dpal)

เหลือง

ชานปาลเยอตรัก (mTshandpal- yons-grags)

ขาว

วังโปท็อกกิเกียลชาน(dBanpohi-tog-gi-rgyal-mtshan)

นําเงิน

30. พระสุ วกิ รานตศรี
(Suvikrantasri)

ชินตุนมั ปาเนินปะ (Sin-turnam-par-gnon-pa)

นําเงิน

31. พระยุทธชัย
(Yuddhajaya)
32. พระวิกรานตะ
(Vikranta)

ยุลลาเกียลวา (gYul-las-rgyalba)
นัมปาเนินปะ (rNam-pargnon-pas)

33. พระสมันตาวภาส
(Samantavabhasa)

กุนนานังปะ (Kun-nas-snanpa)

34. พระรัตนปัทมะ
(Ratnapadma)

ริ นเชนเปมา (Rin-chenpadma)

นําเงิน
นําเงิน
แดง
แดง หรื อ
เหลือง

มุทรา
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธยานมุทรา
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธยานมุทรา
พระหัตถ์ขวากระทํา
พยัฆยานมุทรา ส่ วนพระ
หัตถ์ซา้ ยกระทําสมาธิ
พระหัตถ์ขวาทรงถือธวัช
ส่ วนพระหัตถ์ซา้ ย
กระทําสมาธิ
พระหัตถ์ขวาทรงถือขัฑ
คะ ส่ วนพระหัตถ์ซา้ ย
กระทําสมาธิ
ทังสองพระหัตถ์ทรงถือ
โล่สีเหลือง
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ภูมิสปรรศมุทรา
พระหัตถ์ขวากระทําอภัย
มุทรา ส่ วนพระหัตถ์ซา้ ย
กระทําสมาธิ
พระหัตถ์ขวากระทําอภัย
มุทรา ส่ วนพระหัตถ์ซา้ ย
กระทําสมาธิ
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ตารางที a (ต่อ)
พระนาม
35. พระไศเลนทราช
(Sailendraraja)

พระนามภาษาทิเบต

วรรณะ

ริ วงั กิเกียลโป (Ri-dban-girgyal-po)

เหลือง

มุทรา
ทังสองพระหัตถ์กระทํา
ธยานมุทราโดยมีภูเขาอยู่
บนพระหัตถ์

ทีมา : Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. g (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 841 – 842.
เมือนําจิตรกรรมทังกาภาพพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ ของวัดโพธิN
เย็นและของมูลนิ ธิพนั ดารามาเปรี ยบเทียบกับประติมานวิทยาในบทสวดของพระสองขะปะ66 ผู้
ศึกษาสามารถสังเกตได้เบืองต้นว่าพระพุทธเจ้าทีมีวรรณะแตกต่างกันนันมีจาํ นวนไม่เท่ากัน ตาม
ตารางที 7
ตารางที 7 การเปรี ยบเทียบจํานวนวรรณะของพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ V7 พระองค์ใน
บทสวดของพระสองขะปะกับจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิNเย็นและมูลนิธิพนั ดารา
ทีม0 าของพระพุทธเจ้ า
35 พระองค์

วรรณะ

เหลือง

แดง ขาว

เขียว

นํา3 เงิน

พระวรกายนํา3 เงินและ
พระเศียรขาว

บทสวดของ
พระสองขะปะ

12

6

6

1

7

1

จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ7เย็น

15

3

5

1

8

1

จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา

13

7

7

1

6

1

66

อืน0 ๆ

2 (แดงอ่อน,
แดง/เหลือง)
2 (แดงดํา,
เหลืองแดง)
-

ผูศ้ ึกษาเปรี ยบเทียบกับบทสวดของพระสองขะปะเนื]องจากพระนามที]ระบุได้อธิบายรู ปลักษณ์
กํากับไว้ดว้ ย ดังนัfนจึงไม่นบั พระนาม พระวิมล แต่นบั รวมพระนามของ พระปัทมชโยติสะ แทน.
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จากการเปรี ยบเทียบจํานวนวรรณะทําให้เห็นถึงข้อแตกต่างเบืองต้นว่าลักษณะของ
จิตรกรรมทังกาภาพพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ของทังสองแห่ งไม่ได้สอดคล้องกับ
ประติมานวิทยาทีปรากฏในบทสวดทังหมด ถึงกระนันการปรากฏลักษณะและสัญลักษณ์ประจํา
พระองค์บางอย่างเช่น วรรณะ 2 สี ของพระนาเคศวรราชา (ลําดับที 4) การถือธวัชของพระอิทราเกตุ
ธวัช (ลําดับที 29) การถือขัฑคะของพระสุ วิกรานตศรี (ลําดับที 30) และการถือโล่ของพระยุทธชัย
(ลําดับที 31) เป็ นต้นนีสามารถเป็ นข้อสังเกตเด่นชัดทีชี ให้เห็นว่าจิตรกรรมทังกาภาพพระพุทธเจ้า
แห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ทงสองรู
ั
ปนีอาจถูกสร้างขึนโดยมีเนื อหาอ้างอิงจากบทสวดของพระ
สองขะปะได้ และเป็ นสิ งบ่งชีถึงการจัดเรี ยงตําแหน่งตามลําดับทีแน่นอนอีกด้วย
รู ปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ในจิตรกรรมทังกาของวัด
โพธิN เย็นและมูลนิธิพนั ดาราทีสอดคล้องตรงกับรู ปลักษณ์ทีระบุไว้ในบทสวดของพระสองขะปะทุก
ประการ ได้แก่ (1) พระศากยมุนี, (2) พระวัชรประมรทิน, (3) พระรัตนารจิส, (5) พระวีรเสนะ, (7)
พระรัตนศรี , (8) พระรัตนจันทรประภา, (9) พระอโมฆทรรสิ น, (13) พระพรหม, (15) พระวิรุณ,
(17) พระภัทราศรี , (19) พระอนันเตาชสะ, (23) พระกุสุมศรี , (24) พระพรหมชโยติระ, (27) พระ
สมฤติศรี , (28) พระปริ กีรติตานามศรี , (29) พระอิทราเกตุธวัชราช, (30) พระสุ วกิ รานตศรี , (31) พระ
ยุทธชัย, (34) พระรัตนปั ทมะ และ (35) พระไศเลนทราช ซึ งทุกพระองค์ลว้ นแต่ทรงจีวรแบบภิกษุ
ประทับ แบบวัช ราสนะ มี อุษ ณี ษ ะและมี พ ระกรรณยาวซึ งเป็ นลัก ษณะแบบมหาบุ รุษ และเป็ น
รู ปลักษณ์โดยทัวไปสําหรับพระพุทธเจ้าในรู ปนิรมานกาย
พระพุทธเจ้าองค์ประธานในจิตรกรรมทังกาภาพพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35
พระองค์ของวัดโพธิN เย็นและมูลนิ ธิพนั ดารา คือ พระศากยมุนี ซึ งเป็ นพระพุทธเจ้าลําดับที 1 ของ
กลุ่ มนี พระองค์ทรงมี วรรณะเหลื องหรื อเหลื องทอง ครองจีวรแบบพระสงฆ์ พระหัตถ์ขวาทรง
กระทําภูมิสปรรศมุทรา พระหัตถ์ซา้ ยกระทําสมาธิ พร้อมอุม้ บาตรไว้บริ เวณพระเพลา องค์ประกอบ
ของภาพถูกจัดให้พระองค์มีขนาดใหญ่ทีสุ ด ประทับอยูก่ ลางภาพ โดยมีพระสารี บุตร (Sariputra –
ตําแหน่ งอักษร A ของภาพที TRV และ TRa) และพระโมคคัลลานะ (Maudgalyayana – ตําแหน่ ง
อักษร B ของภาพที TRV และ TRa) ซึ งเป็ นพระอัครสาวกสําคัญประทับอยู่ทางเบืองขวาและเบือง
ซ้ายของพระศากยมุนี พระอัครสาวกทังสองพระองค์นีมีรูปลักษณ์แบบพระภิกษุถือบาตรและไม้
เท้าขักขระ
สําหรับพระวัชรประมรทิ น (ลํา ดับที 2), พระรั ตนารจิส (ลําดับ ที 3), พระรัตนศรี
(ลําดับที 7), พระรัตนจันทรประภา (ลําดับที 8), พระพรหม (ลําดับที 13), พระวิรุณ (ลําดับที 15),
พระอนันเตาชสะ (ลําดับที 19), พระกุสุมศรี (ลําดับที 23), พระพรหมชโยติระ (ลําดับที 24), พระ
สมฤติศรี (ลําดับที 27), พระปริ กีรติตานามศรี (ลําดับที 28), พระอิทราเกตุธวัชราช (ลําดับที 29),
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พระสุ วกิ รานตศรี (ลําดับที 30) และพระยุทธชัย (ลําดับที 31) เป็ นพระพุทธเจ้าทีมีรูปลักษณ์ตรงตาม
ประติมานวิทยาทีระบุไว้ในบทสวดของพระสองขะปะทุกประการ ข้อแตกต่างมีเพียงพระรัตนศรี
(ลําดับที 7) ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิNเย็นทรงมีวรรณะแดงดํา
ส่ วนพระวีรเสนะ (ลําดับที 5) ในจิตรกรรมทังกาทังของวัดโพธิN เย็นและมูลนิ ธิพนั
ดารามีรูปลักษณ์ตรงตามประติมานวิทยาทีระบุไว้ในบทสวดของพระสองขะปะซึงระบุลกั ษณะอภัย
มุทราไว้เพียงพระหัตถ์ขวาประการเดียว จากการเปรี ยบเทียบภาพทังสอง แม้วา่ จะเห็นความแตกต่าง
ทีมุทราในพระหัตถ์ซ้าย ซึ งในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นกระทําสมาธิ และในจิตรกรรมทังกา
ของมูลนิ ธิพนั ดารากระทําธรรมวยาขยานมุทรา แต่ผศู้ ึกษาเห็นว่ามุทราในพระหัตถ์ซ้ายไม่ได้ถูก
ระบุไว้จึงเป็ นไปได้ทีมีความแตกต่างกัน กรณี เดียวกันนี ยังเกิ ดกับพระอโมฆทรรสิ น (ลําดับที 9)
และพระภัทราศี (ลําดับที 17) ทังนี พระอโมฆทรรสิ น (ลําดับที 9) ซึ งมีวรรณะเขียวและพระหัตถ์
ขวากระทํา อภัย มุ ท ราตามที ระบุ ไ ว้ใ นบทสวดของพระสองขะปะนัน พระอโมฆทรรสิ น ใน
จิ ต รกรรมทัง กาของวัด โพธิN เย็นกระทํา อภัย มุ ท ราในพระหัต ถ์ข วาโดยยกไว้ใ นระดับ พระอุ ร ะ
(เหมือนกับมุทราของพระอโมฆสิ ทธิ ) ทําให้แตกต่างจากพระอโมฆทรรสิ นในจิตรกรรมทังกาของ
มูล นิ ธิ พ นั ดารา ซึ งกระทํา มุ ท ราในพระหัต ถ์ข วาโดยแผ่ออกด้า นข้า งเช่ น เดี ย วกับ พระพุท ธเจ้า
พระองค์อืนในกลุ่มเดียวกันทีกระทําอภัยมุทรา
พระรั ต นปั ท มะ (ลํา ดับ ที 34) ตามประติ ม านวิท ยาระบุ ว่า ทรงมี ว รรณะแดงหรื อ
เหลื อง และพระหัตถ์ขวากระทําอภัยมุทรา ส่ วนพระหัตถ์ซ้ายกระทํา สมาธิ เมือเปรี ยบเทียบกับ
จิตรกรรมทังกาทีเป็ นกรณี ศึกษาจะเห็นได้วา่ พระรัตนปั ทมะในจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดารา
แสดงรู ปลักษณ์ได้ถูกต้องทุกประการโดยเลือกแสดงวรรณะเหลือง ส่ วนพระรัตนปั ทมะของวัดโพธิN
เย็นมีวรรณะเหลืองแดง คือนําทังสองสี ทีระบุไว้มารวมกันโดยกระทําอภัยมุทราทีพระหัตถ์ขวาไว้ที
พระอุระ
พระไศเลนทราช (ลําดับที 35) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะเหลืองและ
พระหัตถ์ทงสองกระทํ
ั
าธยานมุทราโดยมีภูเขาอยูบ่ นฝ่ าพระหัตถ์ เมือเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกา
ทีเป็ นกรณี ศึกษาจะเห็นได้วา่ พระไศเลนทราชทังในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นและมูลนิธิพนั
ดาราต่างแสดงรู ปลักษณ์ได้สอดคล้องกับประติมานวิทยา ยกเว้นเพียงพระไศเลนทราชในจิตรกรรม
ทังกาของวัดโพธิNเย็นไม่ปรากฏภูเขาหรื อสิ งอืนอยูใ่ นฝ่ าพระหัตถ์แต่อย่างใด
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบจํานวนวรรณะตามตารางที a และรู ปลักษณ์ทีระบุไว้ใน
บทสวดของพระสองขะปะ ทําให้ทราบได้เบืองต้นว่าพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ V7 พระองค์
ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นและของมูลนิ ธิพนั ดาราไม่ได้สอดคล้องตามประติมานวิทยาใน

192
บทสวดของพระสองขะปะทุกพระองค์ ทังนี พระพุทธเจ้าบางพระองค์ทีมีรูปลักษณ์สอดคล้องตาม
ประติมานวิทยาสามารถระบุลาํ ดับได้ตามตําแหน่งแผนภาพที TRT และ TRW

ภาพที TRT แผนภาพตําแหน่งเบืองต้นของจิตรกรรมทังกาพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ V7
พระองค์ ของวัดโพธิN เย็น
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ภาพที TRW แผนภาพตําแหน่งเบืองต้นของจิตรกรรมทังกาพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
V7 พระองค์ของมูลนิธิพนั ดารา
ตําแหน่งทีชัดเจนดังกล่าว ผูศ้ ึกษาสามารถวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพระพุทธเจ้าพระองค์
อืนในตําแหน่งใกล้เคียงกันได้เพิมเติม โดยได้ผลจากการเปรี ยบเทียบว่า มีพระพุทธเจ้าแห่ งการปลง
อาบัติบางพระองค์ทีจิตรกรรมทังกาทังสองแห่ งแสดงออกมาแตกต่างกัน โดยมีบางพระองค์แสดง
รู ปลักษณ์สอดคล้องกับรู ปลักษณ์ทีระบุไว้ในบทสวดของพระสองขะปะ ได้แก่ (4) พระนาเคศวร
ราชา, (6) พระวีรนันทิน, (10) พระรัตนจันทร, (11) พระนิรมล, (14) พระพรหมทัตตะ, (16) พระวิ
รุ ณเทวา, (18) พระจันทนศรี , (20) พระประภาสศรี , (21) พระอโศกศรี , (22) พระนารายณะ, (25)
พระปัทมชโยติสะ, (26) พระธนศรี , (32) พระวิกรานตะ และ (33) พระสมันตาวภาส ทังนีรู ปลักษณ์
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ของทุ ก พระองค์ล้ว นแต่ ท รงจี ว รแบบภิ ก ษุ ประทับ วัช ราสนะ มี อุ ษ ณี ษ ะและมี พ ระกรรณยาว
เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระองค์อืน ๆ ในกลุ่มนีทีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
พระนาเคศวรราชา (ลําดับที 4) ตามประติมานวิทยานันระบุวา่ ทรงมีวรรณะนําเงินที
พระวรกายจนถึงพระศอและมีวรรณะขาวตังแต่พระศอตลอดจนพระเศียร และพระหัตถ์ทงสองถื
ั
อ
วัช ระไว้ใ นระดับ พระอุ ระ ซึ งรู ป ลัก ษณ์ ดัง กล่ า วสอดคล้องกับ พระนาเคศวรราชาที ปรากฏใน
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นและมูลนิธิพนั ดารา ยกเว้นลักษณะมุทราของจิตรกรรมทังสองแห่ ง
นั นคล้า ยกับ พระนาเคศวรราชาทรงกระทํา ดัช นี มุ ท ราด้ว ยพระหั ต ถ์ ท ังสองข้า งและนํา มา
ประสานกันไว้ทีพระอุระมากกว่าการถือวัชระซึ งไม่ปรากฏในภาพแต่อย่างใด ถึงกระนันรู ปลักษณ์
เฉพาะของพระองค์ทีมีวรรณะ 2 สี และมีนาคหลายตัวอยูบ่ ริ เวณศิรประภาก็เป็ นสิ งบ่งชี ถึงพระองค์
ได้อย่างเด่นชัด
พระวีรนันทิน (ลําดับที 6) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะเหลืองและพระ
หัตถ์ท งสองกระทํ
ั
า ธรรมวยาขยานมุท รา จากการเปรี ย บเทีย บนันจะเห็ นได้ว่าพระวีรนันทินใน
จิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราแสดงรู ปลักษณ์ ได้ถูกต้องทุกประการ ส่ วนพระวีรนันทินใน
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นแม้ว่าวรรณะเหลื องจะเป็ นรู ปลักษณ์ ทีถูกต้อง แต่ด้วยมุทราทีไม่
ชัดเจนเท่ าทีควรจึ งเป็ นไปได้ว่า อาจทรงกระทําธรรมวยาขยานมุทรา หรื อธรรมจักรมุ ทรา หรื อ
กระทําดัชนีมุทราทังสองพระหัตถ์
พระรัตนจันทร (ลําดับที 10) ตามประติมานวิทยาระบุวา่ ทรงมีวรรณะขาวและพระ
หัตถ์ทงสองกระทํ
ั
าธรรมวยาขยานมุทรา จากการเปรี ยบเทียบนันเห็นได้วา่ มีเพียงพระรัตนจันทรใน
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราเท่านันทีแสดงรู ปลักษณ์ตรงกับประติมานวิทยาทุกประการ ส่ วน
พระรัตนจันทรในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นแม้วา่ วรรณะจะมีสีขาว แต่ลกั ษณะของมุทรานัน
กลับเหมือนกระทําดัชนีมุทราด้วยพระหัตถ์ทงสองข้
ั
างและนํามาประสานกันไว้ทีพระอุระ
พระนิรมล (ลําดับที 11) ตามประติมานวิทยาระบุวา่ ทรงมีวรรณะนําเงินและกระทําธ
ยานมุทราด้วยพระหัตถ์ทงสองนั
ั
น เมือเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาทีเป็ นกรณี ศึกษาแล้วพระ
นิรมลในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นแสดงรู ปลักษณ์ได้สอดคล้องทุกประการ ส่ วนพระนิรมล
ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราแสดงมุทราได้ถูกต้องประการเดียว โดยมีวรรณะขาวแทนที
จะเป็ นนําเงิน
พระพรหมทัตตะ (ลําดับที 14) ตามประติมานวิทยาระบุวา่ ทรงมีวรรณะแดงและพระ
หัตถ์ทงสองข้
ั
างกระทําธรรมวยาขยานมุทรา จากการเปรี ยบเทียบนันเห็นได้ว่าพระพรหมทัตตะใน
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราแสดงรู ปลักษณ์ได้สอดคล้องทุกประการ ส่ วนพระพรหมทัตตะ
ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นแม้ว่าลักษณะของมุทราเห็นได้ไม่ชัดเจนเท่าทีควรซึ งอาจเป็ น
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ธรรมวยาขยานมุทราหรื อธรรมจักรมุทรา แต่ดว้ ยวรรณะเหลืองก็เป็ นรู ปลักษณ์ทีไม่ตรงกับประติ
มานวิทยาตามทีระบุไว้
พระวิรุณเทวา (ลําดับที 16) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะขาวและพระ
หัต ถ์ท ังสองกระทํา ธรรมวยาขยานมุ ท รา จากการเปรี ย บเที ย บเห็ น ได้ว่า พระวิรุ ณ เทวาทังใน
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นและมูลนิธิพนั ดาราแสดงรู ปลักษณ์เหมือนกัน โดยมีวรรณะถูกต้อง
ตามที ประติ ม านวิท ยาได้ระบุ แต่ ล ัก ษณะของมุ ท รานันผิดเพียนไป โดยมี พ ระหัตถ์ข วากระทํา
วิตรรกมุทราอยูใ่ นระดับพระอุระและพระหัตถ์ซ้ายแผ่ฝ่าพระหัตถ์รองรับไว้ ซึ งเป็ นธรรมจักรมุทรา
อีกรู ปแบบหนึง67
พระจันทนศรี (ลําดับที 18) ตามประติมานวิทยาระบุวา่ ทรงมีวรรณะขาวและกระทํา
ภูมิสปรรศมุทราในพระหัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซ้ายกระทําสมาธิ จากการเปรี ยบเทียบเห็นได้วา่ พระ
จันทนศรี ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารามีรูปลักษณ์ทีถูกต้องตามทีระบุไว้ในประติมานวิทยา
ตรงข้ามกับพระจันทนศรี ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นทีมีรูปลักษณ์ไม่สอดคล้องกับทีระบุไว้
โดยมีวรรณะนําเงินและพระหัตถ์ขวากระทําวรทมุทรา
พระประภาสศรี (ลําดับที 20) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะนําเงินและ
พระหัต ถ์ท ังสองกระทํา ธรรมวยาขยานมุ ท รา จากการเปรี ย บเที ย บกับ จิ ต รกรรมทัง กาที เป็ น
กรณี ศึกษาจะเห็นได้ว่าพระประภาสศรี ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราแสดงรู ปลักษณ์ ได้
ถูกต้องทุกประการ ส่ วนพระประภาสศรี ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นแสดงมุทราได้ถูกต้อง
เพียงประการเดียว ส่ วนวรรณะกลับมีสีเหลืองแทนสี นาเงิ
ํ น
พระอโศกศรี (ลําดับที 21) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะแดงอ่อนและ
พระหัตถ์ทงสองกระทํ
ั
าธยานมุทรา เมือนํามาเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาทีเป็ นกรณี ศึกษาแล้วจะ
เห็ นว่า พระอโศกศรี ทงในจิ
ั
ตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นและมูลนิ ธิพนั ดารามี เพียงการกระทํา
มุทราเท่านันทีถูกต้องตามประติมานวิทยา ส่ วนวรรณะของพระอโศกศรี ในจิตรกรรมทังกาของวัด
โพธิN เย็นมี สีนาเงิ
ํ น และพระอโศกศรี ใ นจิ ตรกรรมทัง กาของมูลนิ ธิพ นั ดารามี สีแดงเช่ นเดี ย วกับ
พระพุทธเจ้าวรรณะแดงพระองค์อืน
พระนารายณะ (ลําดับที 22) ตามประติมานวิทยาระบุวา่ ทรงมีวรรณะเหลืองและพระ
หัตถ์ทงสองกระทํ
ั
าธรรมวยาขยานมุทรา จากการเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาทีเป็ นกรณี ศึกษาจะ
เห็ นว่าพระนารายณะในจิ ตรกรรมทัง กาของวัดโพธิN เย็นแสดงรู ปลัก ษณ์ ได้ถู กต้อง ส่ วนพระนา
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รายณะในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราถูกต้องแค่วรรณะเท่านัน โดยทีมุทรากลับแสดงเป็ นธ
ยานมุทรา
พระปั ทมชโยติสะ (ลําดับที 25) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะแดงและ
พระหัตถ์ขวากระทําภูมิสปรรศมุทรา พระหัตถ์ซ้ายกระทําสมาธิ จากการเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรม
ทัง กาทีเป็ นกรณี ศึ กษาจะเห็ นว่าพระปั ทมชโยติส ะในจิตรกรรมทัง กาของมูล นิ ธิพ นั ดาราแสดง
รู ปลักษณ์สอดคล้องกับประติมานวิทยา แต่พระปั ทมชโยติสะในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็น
แสดงรู ปลักษณ์ถูกต้องเพียงวรรณะประการเดียว โดยทีมุทรากลับแสดงเป็ นธยานมุทรา
พระธนศรี (ลําดับที 26) ตามประติม านวิท ยาระบุว่าทรงมีวรรณะนําเงิ นและพระ
หัตถ์ทงสองกระทํ
ั
าธยานมุทรา จากการเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาทีเป็ นกรณี ศึกษาจะเห็นได้วา่
พระธนศรี ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราแสดงรู ปลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง ส่ วนพระธนศรี ใน
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิNเย็นแสดงมุทราถูกต้องประการเดียวโดยทรงมีวรรณะเหลืองแทนนําเงิน
พระวิกรานตะ (ลําดับที 32) ตามประติมานวิทยาระบุวา่ ทรงมีวรรณะนําเงินและพระ
หัตถ์ทงสองต่
ั
างกระทําภูมิสปรรศมุทรา เมือเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาทีเป็ นกรณี ศึกษาแล้ว
เห็นได้วา่ พระวิกรานตะในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราแสดงรู ปลักษณ์ได้ถูกต้องทุกประการ
ส่ วนพระวิกรานตะในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นแสดงรู ปลักษณ์ได้ใกล้เคียงกับทีประติมาน
วิทยาได้ระบุไว้ ยกเว้นเพียงมุทราเท่านันทีกลับแสดงภูมิสปรรศมุทราในพระหัตถ์ขวาเพียงข้างเดียว
พระสมันตาวภาส (ลําดับที 33) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะแดงและ
พระหัตถ์ขวากระทําอภัยมุทรา ส่ วนพระหัตถ์ซา้ ยกระทําสมาธิ เมือเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาที
เป็ นกรณี ศึกษาจะเห็นได้วา่ พระสมันตาวภาสในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราแสดงรู ปลักษณ์
ได้ถู กต้องทุก ประการ ส่ วนพระสมันตาวภาสในจิ ตรกรรมทัง กาของวัดโพธิN เย็นแสดงมุ ทราได้
ถูกต้องประการเดียว โดยทีวรรณะมีสีนาเงิ
ํ นแทนสี แดง
ทังนี พระสู รทัตตะ (ลําดับที 12) ตามประติมานวิทยาทีปรากฏในบทสวดของพระ
สองขะปะนัน จากการเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาทีเป็ นกรณี ศึกษาแล้ว ผูศ้ ึกษาเห็นว่ารู ปลักษณ์
ดังกล่าวไม่ปรากฏในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นและมูลนิ ธิพนั ดาราในตําแหน่ งทีคาดว่าควร
ปรากฏ มีเพียงพระพุทธเจ้าทีมีวรรณะเหลืองและกระทําธรรมจักรมุทราในจิตรกรรมทังกาของวัด
โพธิN เย็น และพระพุทธเจ้าวรรณะเหลือง กระทําธรรมวยาขยานมุทราในจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิ
พันดาราปรากฏแทนในตําแหน่งทีควรเป็ นพระสู รทัตตะ
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ภาพที TRV แผนภาพตําแหน่งของจิตรกรรมทังกาพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ V7 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น
ดังนันตําแหน่งของพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติแต่ละพระองค์ในภาพจิตรกรรม
ทังกาของวัดโพธิNเย็นและมูลนิธิพนั ดาราเป็ นดังนี คือ จิตรกรรมทังกาภาพพระพุทธเจ้าแห่ งการปลง
อาบัติ 35 พระองค์ของวัดโพธิN เย็นกําหนดให้พระพุทธเจ้าศากยมุนีองค์ประธานประทับอยูก่ ึงกลาง
ภาพ และมีพระพุทธเจ้าอีก 34 พระองค์เรี ยงจากซ้ายไปขวาโดยเริ มจากกึงกลางภาพ และจากบนลง
ล่าง (ภาพที TRV) ส่ วนจิตรกรรมทังกาภาพพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ของมูลนิ ธิ
พันดารากําหนดให้พระพุทธเจ้าศากยมุนีองค์ประธานประทับอยูก่ ึงกลางภาพค่อนไปด้านบน และ
พระพุทธเจ้าอีก 34 พระองค์จดั แบ่งเป็ นกลุ่มละ 3 พระองค์ 2 กลุ่มอยูด่ า้ นบนโดยเริ มนับจากกลุ่ม
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ด้านซ้ายก่อน และพระองค์ทีเหลือนันจัดเรี ยงเป็ นแถวอยูบ่ ริ เวณตอนกลางและล่างของภาพโดยเริ ม
เรี ยงจากซ้ายไปขวา และจากด้านบนลงล่าง (ภาพที TRa)

ภาพที TRa แผนภาพตําแหน่งของจิตรกรรมทังกาพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ V7 พระองค์
ของมูลนิธิพนั ดารา
จากการเปรี ยบเทียบรู ปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ใน
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นและมูลนิ ธิพนั ดารา กับประติมานวิทยาทีถูกระบุอยูใ่ นบทสวดของ
พระสองขะปะ จะเห็ นได้ว่า มี ความถู กต้องด้า นรู ป ลัก ษณ์ ทุ กประการและเรี ยงอยู่ในตําแหน่ ง ที
สมควรอยูบ่ างส่ วน โดยในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นมีพระพุทธเจ้าลําดับที 29 และ 30 เท่านัน
ทีอยูส่ ลับตําแหน่งกัน ส่ วนในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารามีพระพุทธเจ้าลําดับที 9 – 14 ที
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เรี ยงตําแหน่งอย่างสับสน อย่างไรก็ตามเมือผูศ้ ึกษานําจิตรกรรมทังกาภาพพระพุทธเจ้าแห่ งการปลง
อาบัติ 35 พระองค์ของทังสองแห่ ง นี ไปเปรี ย บเที ย บกับ ภาพพิม พ์แกะไม้ภาพพระพุทธเจ้า กลุ่ ม
เดียวกันนี ทีปรากฏในคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ (The Three Hundred Icons) ของกรุ งปั กกิง ซึ งถูก
สร้างในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 18 จะเห็นได้วา่ มุทราทีปรากฏในคัมภีร์นีคล้ายคลึงกับทีปรากฏอยูใ่ น
จิตรกรรมทังกาทังสองภาพดังกล่ าว แต่เมือนํามาเปรี ยบเทียบกันตามตารางที € เพือเปรี ยบเทียบ
มุทรา ของพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ V7 พระองค์ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นและมูลนิธิ
พันดารา กับประติมานวิทยาในบทสวดของพระสองขะปะและคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพแล้ว จะ
เห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นมีรูปลักษณ์
ใกล้เคียงกับภาพพิมพ์ในคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพมากกว่า ขณะทีภาพพระพุทธเจ้าแห่ งการปลง
อาบัติ 35 พระองค์ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารามีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับประติมานวิทยาที
ระบุไว้ในบทสวดของพระสองขะปะมากกว่า
ตารางที € การเปรี ยบเทียบมุทรา ของพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ V7 พระองค์ในจิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิNเย็นและมูลนิธิพนั ดารา กับประติมานวิทยาในบทสวดของพระสองขะปะ
และคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ

พระนามพระพุทธเจ้ า
แห่ งการปลงอาบัติ 9
พระองค์

จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ7เย็น
บทสวดของ
พระสองขะปะ

T. พระศากยมุนี
W. พระวัชรประมรทิน
- มุทราเหมือนกัน
- มุทราต่างกัน

คัมภีร์รูป
เคารพ 300
ภาพ

จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
คัมภีร์รูป
บทสวดของ
เคารพ 300
พระสองขะปะ
ภาพ
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ตารางที € (ต่อ)

พระนามพระพุทธเจ้ า
แห่ งการปลงอาบัติ 9
พระองค์

จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ7เย็น
บทสวดของ
พระสองขะปะ

3. พระรัตนารจิส
4. พระนาเคศวรราชา
5. พระวีรเสนะ
6. พระวีรนันทิน
7. พระรัตนศรี
8. พระรัตนจันทรประภา
9. พระอโมฆทรรสิ น
10. พระรัตนจันทร
11. พระนิรมล
12. พระสู รทัตตะ
13. พระพรหม
14. พระพรหมทัตตะ
15. พระวิรุณ
16. พระวิรุณเทวา
17. พระภัทราศรี
18. พระจันทนศรี
19. พระอนันเตาชสะ
- มุทราเหมือนกัน
- มุทราต่างกัน

คัมภีร์รูป
เคารพ 300
ภาพ

จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
คัมภีร์รูป
บทสวดของ
เคารพ 300
พระสองขะปะ
ภาพ
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ตารางที € (ต่อ)

พระนามพระพุทธเจ้ า
แห่ งการปลงอาบัติ 9
พระองค์

จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ7เย็น
บทสวดของ
พระสองขะปะ

คัมภีร์รูป
เคารพ 300
ภาพ

จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
คัมภีร์รูป
บทสวดของ
เคารพ 300
พระสองขะปะ
ภาพ

20. พระประภาสศรี
21. พระอโศกศรี
22. พระนารายณะ
23. พระกุสุมศรี
24. พระพรหมชโยติระ
25. พระปัทมชโยติสะ
26. พระธนศรี
27. พระสมฤติศรี
28. พระปริ กีรติตานามศรี
29. พระอิทราเกตุธวัชราช
30. พระสุ วกิ รานตศรี
31. พระยุทธชัย
32. พระวิกรานตะ
33. พระสมันตาวภาส
34. พระรัตนปัทมะ
35. พระไศเลนทราช
- มุทราเหมือนกัน
- มุทราต่างกัน
นอกจากนี ภาพพิม พ์แกะไม้ภาพพระพุท ธเจ้า แห่ ง การปลงอาบัติ 35 พระองค์ใ น
คัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ ยังถูกกล่าวว่าเป็ นต้นแบบของภาพพิมพ์ของจีนเกียวกับพระพุทธเจ้ากลุ่ม
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เดียวกันนีทีถูกพิมพ์ขึนในคริ สต์ทศวรรษ 193068 (ภาพที TR7) แต่เมือนํามาเปรี ยบเทียบกับภาพพิมพ์
พระพุทธเจ้าในกลุ่มเดียวกันของคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพแล้ว จะเห็นว่าไม่ได้มีรูปลักษณ์สอดคล้อง
กันทังหมด การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ ของวัดโพธิN
เย็น มูลนิธิพนั ดารา จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 เห็นได้
จากภาพที TR€ – TaR โดยจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นอยูท่ างด้านบนซ้าย ของมูลนิธิพนั ดาราอยู่
ทางด้า นบนขวา จากคัม ภี ร์ รู ป เคารพ 300 ภาพอยู่ท างด้า นล่ า งซ้า ย และภาพพิ ม พ์จีน ในคริ ส ต์
ทศวรรษ 1930 อยูท่ างด้านล่างขวา

ภาพที TR7 พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ V7 พระองค์ ภาพพิมพ์ ศิลปะจีน คริ สต์ทศวรรษ 1930
ทีมา : Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. g (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), Paa.
68

Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 3 (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 842.
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ภาพที TR€ พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 1 พระศากยมุนี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ece.
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ภาพที TRO พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ35 พระองค์ลาํ ดับที 2 พระวัชรประมรทิน
หรื อพระวัชรครรภ์ การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
35 พระองค์ ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ
300 ภาพ (ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ece.
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ภาพที TRP พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 3 พระรัตนารจิส
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ece.

206

ภาพที TRQ พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 4 พระนาเคศวรราชา
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), eck.

207

ภาพที TTR พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 5 พระวีรเสนะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), eck.
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ภาพที TTT พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 6 พระวีรนันทิน
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), eck.
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ภาพที TTW พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 7 พระรัตนศรี หรื อ พระรัตนัคนี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ecd.
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ภาพที TTV พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 8 พระรัตนจันทรประภา
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ecd.
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ภาพที TTa พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 9 พระอโมฆทรรสิ น
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ecd.
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ภาพที TT7 พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 10 พระรัตนจันทร
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`a.
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ภาพที TT€ พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 11 พระนิรมล
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`a.

214

ภาพที TTO พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 12 พระสู รทัตตะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`a.
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ภาพที TTP พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 13 พระพรหม
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`c.
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ภาพที TTQ พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 14 พระพรหมทัตตะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`c.
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ภาพที TWR พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 15 พระวิรุณ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`c.
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ภาพที TWT พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 16 พระวิรุณเทวา
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e``.
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ภาพที TWW พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 17 พระภัทราศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e``.
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ภาพที TWV พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 18 พระจันทนศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e``.
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ภาพที TWa พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 19 พระอนันเตาชสะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`g.
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ภาพที TW7 พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 20 พระประภาสศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`g.
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ภาพที TW€ พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 21 พระอโศกศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น(บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`g.
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ภาพที TWO พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 22 พระนารายณะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`j.
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ภาพที TWP พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 23 พระกุสุมศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`j.
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ภาพที TWQ พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 24 พระพรหมชโยติระ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`j.
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ภาพที TVR พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 25 พระปัทมชโยติสะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`i.
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ภาพที TVT พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 26 พระธนศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`i.
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ภาพที TVW พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 27 พระสมฤติศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`i.
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ภาพที TVV พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 28 พระปริ กีรติตานามศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`b.
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ภาพที TVa พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 29 พระอิทราเกตุธวัชราช
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`b.
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ภาพที TV7 พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 30 พระสุ วกิ รานตศรี
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`b.
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ภาพที TV€ พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 31 พระยุทธชัย
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`e.
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ภาพที TVO พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 32 พระวิกรานตะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`e.
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ภาพที TVP พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 33 พระสมันตาวภาส
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`e.
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ภาพที TVQ พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 34 พระรัตนปัทมะ
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`k.
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ภาพที TaR พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ลาํ ดับที 35 พระไศเลนทราช
การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ของวัดโพธิN เย็น (บนซ้าย) มูลนิธิพนั ดารา (บนขวา) จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ
(ล่างซ้าย) และภาพพิมพ์จีนในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (ล่างขวา)
ทีมา (ล่างซ้าย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi :
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`k.
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จากผลของการเปรี ยบเทียบทังหมดนี ผูศ้ ึกษาเห็ นว่าการสร้ างจิตรกรรมทังกาภาพ
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์มีพืนฐานทางประติมานวิทยาจากคัมภีร์ทางศาสนาเป็ น
ส่ วนใหญ่ หากแต่ปรากฏความแตกต่างในรายละเอียดได้บางประการ
นอกจากพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์และพระอัครสาวกของพระ
ศากยมุนีทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาภาพพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ของวัดโพธิN
เย็นและมูลนิ ธิพนั ดาราแล้ว ยังปรากฏพระพุทธเจ้าพระองค์อืนอีก ได้แก่ พระวัชรธร (Vajradhara)
และพระไภษัชยคุรุ ซึงอยูใ่ นตําแหน่งอักษร X จากแผนภาพที TRV และ TRa ในจิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิNเย็นและมูลนิธิพนั ดาราตามลําดับ

ภาพที TaT พระวัชรธร จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 16
ทีมา : Jeff Watt, Vajradhara Buddha [Online], accessed 27 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/V.html
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ภาพที TaW พระสมันตภัทรปางยับ – ยัม จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก
คริ สต์ศตวรรษที 19
ทีมา : Jeff Watt, Samantabhadra Buddha [Online], accessed 27 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/OVa€7.html
พระวัชรธร ทรงเป็ นพระอาทิพุทธทีนับถือว่าเป็ นพระพุทธเจ้าสู งสุ ดในนิ กายเกลุก
และกาจู พระนามภาษาทิเบตคือ ดอร์ เจจัง (rDo-rje-hc’an) อันหมายถึงผูถ้ ือวัชระ รู ปลักษณ์ของ
พระองค์ตามประติมานวิทยาทรงมีวรรณะนําเงินเข้ม ประทับนังแบบวัชราสนะ ทรงเครื องแบบพระ
โพธิ สัตว์ ทังสองพระหัตถ์กระทําวัชรหุ มการโดยถือวัชระและฆัณฏาไว้ในระดับพระอุระ69 ดังเช่ น
ในจิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที 16 (ภาพที TaT) จากประติมานวิทยาดังกล่าวสอดคล้องกับ
รู ปลักษณ์ของพระอาทิพุทธวัชรธรตามทีปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลง
อาบัติ 35 พระองค์ของวัดโพธิN เย็น ยกเว้นแต่ปรากฏพระเนตรทีสามอยูก่ ลางพระนลาฏของพระวัชร
69

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 4.
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ธร ซึ งไม่ตรงกับประติมานวิทยาประการเดียว ตําแหน่ งอักษร X ทีพระองค์ประทับอยู่นนเป็
ั นใน
ตําแหน่ งสู งสุ ดเหนื อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อย่างไรก็ตามการปรากฏพระวัชรธรเป็ นพระอาทิ
พุทธในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิN เย็นผูศ้ ึกษาเห็นว่าไม่เข้ากับสายนิกายนิงมะทีพระอาจารย์โพธิN
แจ้งได้รับสื บทอดมา ซึ งพระอาทิพุทธประจํานิกายควรจะเป็ นพระสมันตภัทร ทีปรากฏรู ปลักษณ์
เปลื อ ยพระวรกาย และกระทํา ธยานมุ ท รา เช่ น รู ป พระสมัน ตภัท รในจิ ต รกรรมทัง กาทิ เ บต
คริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที TaW)
ทางด้านพระไภษัชยคุรุซึงอยูใ่ นตําแหน่งอักษร X ของแผนภาพที TRa ในจิตรกรรม
ทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ของมูลนิ ธิพนั ดารานัน ทรงมีวรรณะนําเงิ น
พระหัตถ์ข วากระทํา วรทมุ ทราพร้ อมทังถื อก้านของต้นสมอ ส่ วนพระหัตถ์ซ้ายทรงธยานมุทรา
พร้ อมทังอุม้ บาตร จากการถื อก้านต้นสมอ ทรงอุ ม้ บาตร และเป็ นพระพุทธเจ้าทีมีวรรณะนําเงิ น
เหล่านีถือเป็ นรู ปลักษณ์อนั เด่นชัดทีบ่งชีว่าพระองค์คือพระไภษัชยคุรุตามทีประติมานวิทยาได้กล่าว
ไปแล้วข้า งต้นในจิ ตรกรรมทัง การู ป พระไภษัช ยคุ รุ อย่า งไรก็ ต ามการปรากฏรู ป พระองค์เป็ น
พระพุทธเจ้าสู งสุ ดในจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ของมูลนิธิพนั
ดารา ผูศ้ ึกษาสันนิ ษฐานว่าเพือเป็ นการชําระล้างจิตใจหรื อเยียวยาจิตใจของผูท้ ีสวดขอขมากรรมที
ตนได้กระทําไปให้บริ สุทธิN เสมือนแพทย์รักษาผูป้ ่ วยให้หายเป็ นปกติ
พระโพธิสัตว์
พระโพธิ สั ต ว์มี ค วามหมายในพระพุ ท ธศาสนาลัท ธิ เ ถรวาท หมายถึ ง ผู้แ สวงหา
โพธิ ญาณ หรื อ ผูท้ ีต้องการเป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคต แต่สําหรับลัทธิ มหายานและวัชรยาน พระ
โพธิ สัตว์ หมายถึง ผูบ้ าํ เพ็ญบารมีและมีความต้องการทีจะเข้าถึงพุทธภาวะโดยเน้นทีความบริ บูรณ์
ของบารมีธรรมทุกประการทีจะตัดกิเลสตัณหา และยกกระแสจิตเข้าสู่ ปริ นิพพานในวาระสุ ดท้าย
แต่คงระงับการตรัสรู้ธรรมในลักษณะนันไว้ก่อน เพือช่วยสรรพสัตว์ทงมวลให้
ั
พน้ จากสังสารวัฏ
ก่อน70 และพระองค์จะเป็ นผูต้ รัสรู้ หลุดพ้นจากสังสารวัฏเป็ นพระองค์สุดท้าย พระโพธิ สัตว์เมือ
ั
สัตว์ฝ่ายชาย
ปรากฏอยูใ่ นพุทธศิลป์ ทิเบตทรงอยูใ่ นรู ปงดงาม ทรงเครื องอย่างกษัตริ ย ์ มีทงพระโพธิ
และฝ่ ายหญิง บางครังปรากฏในปางดุ และมีพระเศียร พระกร และพระบาทมากมาย

70

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน, ja.
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1. พระมัญชุ ศรี พระองค์ พระมัญชุ ศรี แปลพระนามตามศัพท์หมายถึง ผูม้ ีนาเสี
ํ ยง
ไพเราะและมีค วามสามารถพิเศษในการเทศนาให้คนเกิ ดปั ญญาได้71 ชาวทิเบตเรี ยกพระองค์ว่า
พระจัม ปั ล (hdJam-dpal) ทรงได้รั บ การนับ ถื อ ว่า เป็ นเจ้า แห่ ง ปั ญ ญาและผูค้ ุ ้ม ครองนัก ปราชญ์
พระองค์ทรงเป็ นบุคลาธิษฐานด้านปัญญาของพระพุทธเจ้าและทรงเป็ นหนึ=งในอัษฏมหาโพธิ สัตว์ที=
ได้รับความนิยมมากในประเทศที=นบั ถือพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยาน อาทิ อินเดีย เนปาล จีน และ
ทิเบต เป็ นต้น
ประวัติการนับถือพระมัญชุศรี ไม่ปรากฏแน่ชดั แต่พระนามของพระองค์ปรากฏครัง
แรกในคัมภีร์อมิตายุสสู ตร (ในสุ ขาวดีวยุหะ) ซึ=งไดรับการแปลเป็ นภาษาจีนระหว่าง ค.ศ. 384 – 417
โดยระบุวา่ ทรงเป็ นหัวหน้าของพระโพธิ สัตว์บนเขาคิชฌกูฏ72 นอกจากนี ในประเทศจีนเชื= อกันว่า
พระมัญชุ ศรี ประสู ติจากการแบ่งภาคของพระพุทธเจ้าโคตมะเพื=อช่วยเหลือชาวจีนให้พน้ ทุกข์ โดย
ทรงเลือกภูเขาปั ญจศีรษะ (Pancasirsha) หรื อภูเขา 5 ยอดในจังหวัดซานซี (Shan – si) เป็ นสถานที=
ประสู ติ ตํานานได้กล่าวว่าภูเขาปัญจศีรษะครังหนึ=งคือ เพชร ไพลิน มรกต ทับทิม และไพฑูรย์ และ
บนยอดเขามี พ ระสถู ป ซึ= ง มี รูป ร่ า งแตกต่ า งกันในแต่ ล ะยอด และเมื= อถึ ง เวลาที= พ ระองค์ป ระสู ติ
พระพุทธเจ้าโคตมะทรงแผ่ศิรประภาสี ทองจากพระเศียรของพระองค์ ลําแสงแทรกผ่านต้นไม้ซ= ึ ง
เติบโตจากพืนดินที=ภูเขาปั ญจศีรษะ จากนันดอกบัวได้ผุดจากต้นไม้ และจากภายในดอกนันได้ให้
กําเนิดพระอารยมัญชุ ศรี (Arya Manjusri) ผูม้ ีวรรณะเหลือง พระพักตร์ เดียว 2 พระกร ที=พระหัตถ์
ขวาทรงชูขฑั คะแห่ งปั ญญา ส่ วนพระหัตถ์ซ้ายถือปุสตกะไว้บนอุตปาละ พระองค์ทรงประกอบไป
ด้วยมหาลักษณะและอนุลกั ษณะแห่ งความงดงาม พระองค์ทรงประดับองค์ดว้ ยเครื= องทรงมากมาย
และทรงสุ กสว่าง ด้วยเหตุนีพระองค์จึงทรงประสู ติโดยปราศจากบิดาและมารดาและทรงเป็ นอิสระ
จากความมัวหมองในทางโลกีย73์
นอกจากนีพระมัญชุศรี ยงั ปรากฏในคัมภีร์อื=นอีกมากมาย เช่น สัทธรรมปุณฑริ กสู ตร
คัณฑวยุหสู ตร วิมลกีรตินิทเทสสู ตร74 อารยามัญชุศรี มูลกัลป์ (Aryamanjusrimulakalpa) คุหยสมาช
ตันตระ (Guhyasamajatantra) เป็ นต้น ในคัมภีร์นามสังคีติ พระมัญชุ ศรี ได้รับการยกย่องเป็ นพระ
อาทิพุทธ ในคัมภีร์สาธนมาลา พระมัญชุศรี ถูกจัดเป็ นพระโพธิ สัตว์ในตระกูลของพระอมิตาภะและ
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พระอักโษภยะ75 โดยเฉพาะในคัมภีร์สวยัมภูปุราณะ (Svayambhu-purana) ระบุวา่ พระมัญชุศรี เสด็จ
ออกทรงออกจากเขาปั ญจศีรษะไปยัง สวยัม ภูหรื อพระอาทิ พุทธ ซึ= งเป็ นภูเขาใกล้ก ับ ทะเลสาบ
กาลีหรัท (Kalihrada) พระองค์พบว่าทะเลสาบเต็มไปด้วยสัตว์นาดุ
ํ ร้าย ทําให้ไม่สามารถเข้าไปยัง
วิหารได้ ดังนันพระองค์จึงทรงเปิ ดช่องหุ บเขามากมายด้วยขัฑคะ นําในทะเลสาบจึงไหลออก เมื=อ
แผ่นดินแห้งจึงกลายเป็ นประเทศเนปาล พระมัญชุ ศรี ยงั ได้รับการนับถือว่าเป็ นผูส้ ร้างอารยธรรม
เนปาลและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ เนปาล76
ในทิเบตพระมัญชุ ศรี ถูกเชื= อว่าทรงนิรมานกายมาเป็ นทอนมิสัมโพธิ ซึ= งเป็ นขุนนาง
ของพระเจ้าซงซันกัมโปซึ= งถูกส่ งไปสื บพระพุทธศาสนายังประเทศอินเดีย และทรงนิรมานกายมา
เป็ นพระเจ้าตรี` ซง เตเซ็น ความเชื=อนี เช่ นเดียวกับที=เชื=อว่าพระอวโลกิ เตศวรทรงนิรมานกายมาเป็ น
พระเจ้าซงซันกัมโปและองค์ทะไลลามะ เมื=อพระมัญชุศรี ปรากฏในพุทธศิลป์ จะทรงเครื= องงดงาม
แบบพระโพธิ สัตว์ อาจมีรูปพระอักโษภยะประดับที=ศิราภรณ์ กลางพระนลาฏมีอุรณาและอุษณี ษะ
ประดับด้วยรัตนะ พระองค์ทรงถื อขัฑคะในพระหัตถ์ขวาอันเป็ นสัญลักษณ์ ของการขจัดปั ดเป่ า
ความไม่รู้ และถือปุสตกะหรื อคัมภีร์ปรัชญาปารมิตาในพระหัตถ์ซ้ายซึ= งเป็ นสัญลักษณ์ของปั ญญา
บางครังสัญลักษณ์ทงสองมี
ั
ดอกบัวรองรับ หากปรากฏในจิตรกรรมโดยทัว= ไปแล้วพระมัญชุ ศรี มี
วรรณะเหลื อง แต่อาจปรากฏวรรณะขาว แดง หรื อดํา77 โดยขึ นกับรู ปลักษณ์ ที=มีอยู่มากมายของ
พระองค์
รู ปลักษณ์ที=มากมายของพระมัญชุศรี ยงั ทําให้พระองค์มีอีกหลายพระนามด้วย พระ
นามที=สาํ คัญ ได้แก่ วัชรราคะ (Vajraraga), ธรรมธาตุวาคีศวร (Dharmadhatuvagisvara), มัญชุโฆษะ
(Manjughosa), สิ ทไธกวีระ (Siddhaikavira), วัชรานังคะ (Vajrananga), นามสังคีติ (Namasangiti),
วาคีศวร (Vagisvara), มัญชุวชั ระ (Manjuvajra), มัญชุกุมาร (Manjukumara), อรปจนะ (Arapacana),
มัญชุวร (Manjuvara), สถิรจักร (Sthiracakra), วาทิราฏ (Vadirat), มัญชุนาถ (Manjunatha) เป็ นต้น
นอกจากนีพระมัญชุศรี ในรู ปต่าง ๆ ยังถูกจัดแบ่งให้ประจําอยูใ่ นตระกูลของพระธยานิพุทธเจ้า บาง
พระองค์ก็ไม่ได้ประจําอยูใ่ นตระกูลใด

75
76

Puspa Niyogi, Buddhist Divinities, 70.

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 111.
77
Ibid.

243

ภาพที= 143 พระมัญชุศรี 5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี
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ภาพที= 144 แผนภาพตําแหน่งของจิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุศรี l พระองค์ของมูลนิธิพนั ดารา
จิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุศรี l พระองค์ (ภาพที= 143) ที=ศึกษานันประดิษฐานอยูท่ ี=
มูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี มีขนาด 66.5 x 44 เซนติเมตร สร้างด้วยเทคนิคสี ฝุ่นบนผ้าและ
ล้อมด้วยกรอบผ้าตามแบบประเพณี ของทิเบต รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ได้วา่ จ้างศิลปิ น
จิตรกรรมทัง กาชาวทิเบตที=นับ ถื อนิ ก ายกาจูเป็ นผูว้ าดเมื= อปี พ.ศ. 2547 โดยศิ ลปิ นผูน้ ี อาศัย อยู่ที=
เมืองชัมโด (Chamdo) แคว้นคาม มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์ประกอบ
ของจิตรกรรมทังกานี เน้นความสําคัญที=พระมัญชุศรี องค์ประธานให้มีขนาดใหญ่ที=สุดและประทับ
อยูก่ = ึงกลางภาพ และถูกห้อมล้อมด้วยพระมัญชุศรี ในรู ปลักษณ์ที=แตกต่างกันอีก 4 พระองค์ประทับ
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อยู่ที=มุมทังสี= ดา้ นของภาพโดยแต่ละพระองค์มีขนาดเล็กกว่าพระมัญชุ ศรี องค์ประธาน นอกจากนี
ทางตอนบนสุ ดของภาพปรากฏรู ป พระพุท ธเจ้า ในรู ปสัม โภคกายประทับ อยู่ก= ึ ง กลางภาพ โดย
พระองค์มีขนาดเล็กที=สุด พระพุทธเจ้าพระองค์นีคือพระอักโษภยะโดยสังเกตจากวรรณะนําเงิ น
ประทับวัชราสนะ กระทําภูมิสปรรศมุทราในพระหัตถ์ขวา และโดยเฉพาะการประคองวัชระในพระ
หัตถ์ซา้ ยที=กระทําธยานมุทรา ซึ=งวัชระนันเป็ นสัญลักษณ์สาํ คัญประจําตระกูลของพระองค์
จากแผนภาพ (ภาพที= qrr) พระมัญชุศรี องค์ประธาน (ลําดับที= 1) ทรงมีวรรณะทอง
ปรากฏในปางสงบ ทรงมีพระเศียรเดียว 4 พระกร 2 พระบาท มีอุรณาระหว่างพระขนง ทรงฉลอง
พระองค์งดงามแบบพระโพธิ สัตว์ และประทับแบบวัชราสนะเหนือฐานจันทร์ แบนบนปั ทมาสนะ
กลีบหลากสี ซ= ึ งผุดขึนจากทะเลสาบ ทางด้านพระหัตถ์ทงสี
ั = ขา้ งนัน พระหัตถ์คู่แรกทรงถือขัฑคะไว้
ในพระหัตถ์ขวาโดยชู ขึนในระดับพระเศียร และพระหัตถ์ซ้ายกระทําวิตรรกมุทราไว้ที=พระอุระ
พร้อมกับถือก้านปั ทมะที=รองรับปุสตกะไว้ ส่ วนพระหัตถ์คู่รองข้างขวาทรงถือพาณะ (Bana) หรื อ
ลูกศรและข้างซ้ายถือจาปะ (Capa) หรื อคันศร พระมัญชุ ศรี องค์ประธานทรงฉายศิรประภาสี เขียว
หม่นและประภาวลีสีขาว
ทางด้านพระมัญชุศรี บริ วาร 4 พระองค์ พระมัญชุศรี ที=ประทับอยูท่ างมุมซ้ายบนของ
ภาพ (ลําดับที= 2) มีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระมัญชุศรี องค์ประธาน หากแต่ทรงมีวรรณะแดง พระ
เศียรเดี ยว 2 พระกร โดยพระหัตถ์ขวาถื อขัฑคะชูไว้ในระดับพระเศียร และพระหัตถ์ซ้ายกระทํา
วิตรรกมุทราไว้ที=พระอุระพร้อมทังถือก้านปั ทมะที=รองรับปุสตกะ พระองค์ประทับวัชราสนะเหนือ
ฐานจันทร์แบนบนดอกบัวกลีบสี ชมพูอ่อน และทรงฉายศิรประภาและประภาวลีสีเขียวหม่น
พระมัญชุ ศรี บริ วารที=ประทับอยู่ทางมุมขวาบนของภาพ (ลําดับที= 3) ปรากฏรู ปแบบ
พระโพธิ สัตว์ปางสงบเช่ นกัน พระองค์ทรงมีวรรณะแดง มีพระเศียรเดียว 2 พระกร พระหัตถ์ทงั
สองข้างกระทําธรรมจักรมุทราและต่างถือก้านปั ทมะที=เบ่งบานอยู่ในระดับพระอังสา โดยปั ทมะ
ทางเบืองขวารองรั บขัฑ คะและปั ทมะทางเบื องซ้ายรองรั บปุ สตกะ พระมัญชุ ศรี พระองค์นีทรง
ประทับบนหลังสิ งห์สีนาเงิ
ํ นหม่นเหนื อฐานจันทร์ และปั ทมาสนะกลีบสี ชมพูอ่อน พระองค์ทรง
ฉายศิรประภาและประภาวลีสีเขียวหม่นเช่นเดียวกับพระมัญชุศรี ในลําดับที= 2
ส่ วนพระมัญชุ ศรี บริ วารที=ประทับอยู่ทางมุมซ้ายล่ างของภาพ (ลําดับที= 4) ปรากฏ
รู ปแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบ ทรงมีอุรณากลางพระขนง พระองค์ทรงมีวรรณะขาว พระเศียรเดียว
2 พระกร โดยพระหัตถ์ขวากระทําวรทมุทราและพระหัตถ์ซ้ายกระทําวิตรรกมุทราพร้อมทังถือก้าน
ปัทมะที=รองรับทังปุสตกะและขัฑคะไว้ในดอกเดียวกัน พระองค์ประทับวัชราสนะเหนือฐานจันทร์
บนปัทมาสนะกลีบสี ชมพู และทรงฉายศิรประภาสี เขียวเข้มและประภาวลีสีส้ม

246
สําหรับพระมัญชุศรี บริ วารที=ประทับอยู่ทางมุมขวาล่างของภาพ (ลําดับที= 5) ปรากฏ
รู ปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระมัญชุศรี ในลําดับที= 2 นัน= คืออยูใ่ นรู ปพระโพธิ สัตว์ปางสงบ มีพระเศียร
เดียว 2 พระกร และประทับแบบวัชราสนะเหนื อฐานจันทร์ แบนบนปั ทมาสนะสี ชมพู แต่ในรู ปนี
พระมัญชุศรี ทรงมีวรรณะนําเงินเข้ม พระหัตถ์ขวาถือขัฑคะชูไว้ในระดับพระเศียรและพระหัตถ์ซ้าย
ถื อ ปุ ส ตกะไว้ใ นระดับ พระอุ ร ะ พระองค์ ท รงฉายศิ ร ประภาสี เ ขี ย วเข้ม และประภาวลี สี ส้ ม
เช่นเดียวกับพระมัญชุศรี ลาํ ดับที= 4
จากรู ปลักษณ์ของพระมัญชุศรี 5 พระองค์ในข้างต้นนัน ผูศ้ ึกษาสามารถเปรี ยบเทียบ
กับพระมัญชุศรี ที=มีรูปลักษณ์และพระนามเฉพาะ ดังนี
พระมัญชุ ศ รี องค์ป ระธานมี รูป ลัก ษณ์ ใ กล้เคี ย งกับ ประติ มานวิท ยาของ พระนาม
สังคีติ ที=ระบุอยูใ่ นคัมภีร์สาธนมาลา ซึ= งทรงมีวรรณะขาวอมแดง ประทับแบบวัชราสนะ พระองค์มี
3 พระเศียรโดยพระพักตร์ หลักวรรณะแดง พระพักตร์ เบืองขวาวรรณะนําเงินและพระพักตร์ เบือง
ซ้ายวรรณะขาว และทรงมี 4 พระกร โดยพระหัตถ์คู่แรกถือจาปะและพาณะ ส่ วนคู่ที=สองถือปุสตก
และขัฑคะ พระนามสังคีติเป็ นพระมัญชุศรี ที=อยูใ่ นตระกูลของพระอักโษภยะ โดยปรากฏรู ปจําลอง
ของพระอัก โษภยะที= ศิ ราภรณ์ ข องพระองค์78 แม้ว่า ประติ ม านวิท ยาดังกล่ า วนี ไม่ ส อดคล้องกับ
รู ปลักษณ์ ของพระมัญชุ ศรี องค์ประธานทุกประการ โดยเฉพาะการไม่ปรากฏ 3 พระเศียร และมี
วรรณะเป็ นสี ทอง แต่จาํ นวนพระกรและสัญลักษณ์ในแต่ละพระหัตถ์ของพระมัญชุศรี องค์ประธาน
ก็แสดงได้สอดคล้องกับประติมานวิทยาข้างต้น ยกเว้นเพียงปุสตกะที=ถูกรองรับโดยปัทมะ
อย่างไรก็ตามพระมัญชุศรี ในรู ปของพระนามสังคีติยงั อาจปรากฏว่ามีพระเศียรเดียว
ได้ โดยยังคงรู ปลักษณ์อื=นของพระนามสังคีติไว้ทุกประการ รู ปลักษณ์ดงั กล่าวนี มีอีกพระนามหนึ=ง
ว่า ทิกษณา มัญชุ ศรี (Tiksna Manjusri)79 ซึ= งมีรูปลักษณ์เช่นเดียวกับพระมัญชุศรี องค์ประธานใน
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ยกเว้นวรรณะของพระทิกษณา มัญชุศรี ที=ไม่ได้ระบุไว้ในประติ
มานวิทยาอย่างชัดเจน แต่อาจมีวรรณะขาวอมแดงแบบพระนามสังคีติ ประติมากรรมจีนสมัยต้น
คริ สต์ศตวรรษที= ql (ภาพที= qrl) เป็ นตัวอย่างของพระมัญชุศรี ที=ถูกระบุวา่ เป็ นพระทิกษณา มัญชุศรี
ถึงกระนันจิตรกรรมทังกาของทิเบตรู ปพระมัญชุศรี ที=มีรูปลักษณ์เหมือนกับที=ปรากฏในพระมัญชุศรี
องค์ประธานในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ก็ยงั คงถูกระบุวา่ เป็ นพระนามสังคีติ แม้วา่ การมี
วรรณะทองจะไม่ ต รงตามประติ ม านวิท ยาก็ ต าม เช่ น จิ ตรกรรมทัง กาทิ เบตรู ป พระนามสั ง คี ติ
คริ สต์ศตวรรษที= 19 (ภาพที= qru)
78
79

Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 115.

Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 8 (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 2220.
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ภาพที= qrl พระทิกษณา มัญชุศรี ประติมากรรม ศิลปะจีน ต้นคริ สต์ศตวรรษที= ql
ที=มา : Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion (London : Thames
and Hudson, 1991), qwx.
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ภาพที= qru พระมัญชุศรี ในรู ปพระนามสังคีติ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Namasangiti [Online], accessed 9 March 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/531.html
พระมัญชุศรี ลาํ ดับที= 2 ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา มีรูปลักษณ์สอดคล้อง
กับประติมานวิทยาของพระมัญชุศรี ในรู ปพระอรปจนะ ในคัมภีร์สาธนมาลาได้พรรณนารู ปลักษณ์
ของพระอรปจนะว่าทรงมีวรรณะขาวหรื อบางครังวรรณะแดง ประทับวัชราสนะ มีพระเศียรเดียว 2
พระกร โดยทรงถื อขัฑคะในพระหัตถ์ขวาโดยชูไว้ในระดับพระเศียรและถื อปุสตกะไว้ในระดับ
พระอุระ แต่เมื=อปรากฏในพุทธศิลป์ บางครังพระอรปจนะทรงถื อก้านปั ทมะที=รองรับปุสตกะใน
พระหัตถ์ซ้าย80 ประติมานวิทยาของพระอรปจนะดังกล่าวนี เห็นได้จากจิตรกรรมทังกาของทิเบต
สมัยคริ สต์ศตวรรษที= 18 (ภาพที= qr€) ที=พระอรปจนะมีวรรณะขาว หรื อจิตรกรรมทังกาของทิเบต
สมัยคริ สต์ศตวรรษที= 19 (ภาพที= qr•) ที=พระอรปจนะมีวรรณะแดง และพระอรปจนะในจิตรกรรม
80

Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 120 – 121.

249
ทังกาของทิเบตทังสองนีแสดงให้เห็นว่าทรงถือก้านปั ทมะรองรับปุสตกะในพระหัตถ์ซ้าย แต่พระ
อรปจนะที=มีพระหัตถ์ซา้ ยถือปุสตกะไว้ในระดับพระอุระก็มีเช่นกัน อาทิ จิตรกรรมทังกาแบบทิเบต
รู ปพระอรปจนะสมัยคริ สต์ศตวรรษที= 19 ที=ถูกเก็บรักษาภายใต้ราชสํานักราชวงศ์ชิงของจีน (ภาพที=
qrx) จากตัวอย่างจิตรกรรมทังกาของทิเบตข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ=งจิตรกรรมทังกาทิเบตรู ปพระ
อรปจนะสมัยคริ สต์ศตวรรษที= 19 (ภาพที= qr•) มีรูปลักษณ์ เหมือนกับพระมัญชุ ศรี ลาํ ดับที= 2 ใน
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราทุกประการ ฉะนันพระมัญชุศรี ลาํ ดับที= 2 พระองค์นีจึงอยูใ่ นรู ป
ของพระอรปจนะอย่างชัดเจน

ภาพที= qr€ พระอรปจนะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= 18
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Arapachana [Online], accessed 6 May 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/521.html
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ภาพที= qr• พระอรปจนะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Arapachana [Online], accessed 6 May 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/925.html
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ภาพที= qrx พระอรปจนะ จิตรกรรมทังกาแบบทิเบตถูกเก็บรักษาภายใต้ราชสํานักราชวงศ์ชิงของจีน
คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Arapachana [Online], accessed 6 May 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/65662.html
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ภาพที= ql‚ พระสิ งหมัญชุศรี จิตรกรรมในคัมภีร์กนั จูร์ของมองโกเลีย
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), •‚.
ทางด้า นพระมัญชุ ศรี ล าํ ดับที= 3 ในจิ ตรกรรมทัง กาของมูล นิ ธิพ นั ดารานัน สิ ง ห์ ที=
พระองค์ประทับเป็ นสัญลัก ษณ์ ที= สัง เกตได้ชัดเจนประการหนึ= งในการระบุประติม านวิทยาของ
พระองค์ จากข้อสังเกตดังกล่าวทําให้พระมัญชุศรี รูปลักษณ์เช่นนี มีพระนามว่า สิ งหมัญชุศรี (Simha
- Manjusri) (ภาพที= ql‚) โดยพระองค์ประทับลลิ ตาสนะบนหลังสิ งห์ พระหัตถ์ทงสองกระทํ
ั
า
81
ธรรมจักรมุทราและต่างถือก้านปั ทมะที=รองรับขัฑคะที=เบืองขวาและปุสตกะที=เบืองซ้าย แต่ประติ
มานวิทยาดังกล่าวไม่ได้ระบุวรรณะของพระองค์ไว้โดยเฉพาะ นอกจากนี ผูศ้ ึกษาพบว่าประติมาน
วิทยาของพระมัญชุโฆษะมีความใกล้เคียงกับรู ปลักษณ์ของพระมัญชุศรี ลาํ ดับที= 3 เป็ นอย่างมากด้วย
ซึ= งตามประติ ม านวิ ท ยานันพระองค์ท รงกระทํา ธรรมจัก รมุ ท ราพร้ อ มทังถื อ ก้า นอุ ต ปาละที=
รองรั บขัฑ คะที=เบื องขวาและปุ ส ตกะที= เบื องซ้า ย ประทับลลิ ตาสนะบนหลัง สิ งห์ หรื อสิ ง หนาท
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Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 8, 2161.
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(Simhanada) และทรงมีวรรณะขาว82 ซึ=งเป็ นข้อแตกต่างประการเดียวจากพระมัญชุศรี ลาํ ดับที= 3 ที=มี
วรรณะแดง

ภาพที= qlq พระมัญชุโฆษะประทับบนหลังสิ งห์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= 20
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Simhanada [Online], accessed 6 May 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/65047.html
ถึงกระนันประติมานวิทยาของพระมัญชุ โฆษะยังอยู่ในรู ปอื=น เช่ น พระมัญชุ โฆษะ
ประทับแบบลลิตาสนะบนหลังสิ งห์ ถือขัฑคะชูไว้เหนือพระเศียรในพระหัตถ์ขวาและถืออุตปาละที=
รองรับปุสตกไว้ในพระหัตถ์ซ้าย83 ดังเช่ น จิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที= 20 (ภาพที= qlq)
โดยในภาพนีพระมัญชุโฆษะทรงมีวรรณะทอง อย่างไรก็ตามพระมัญชุโฆษะที=มีวรรณะแดงดังเช่น
82

Antoinette K. Gordon, The Iconography of Tibetan Lamaism (Revised Edition. New Delhi :
Munshiram Manoharlal, 1978), 68; Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography
and Progressive Evolution through the Northern Buddhist Countries, 111.
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Antoinette K. Gordon, The Iconography of Tibetan Lamaism, 68; Alice Getty, The Gods of
Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive Evolution through the Northern Buddhist
Countries, 111.
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พระมัญชุศรี ลาํ ดับที= 3 ก็มีปรากฏในจิตรกรรมของทิเบต เช่น จิตรกรรมกระดาษซากะลิรูปพระมัญชุ
โฆษะสมัยคริ สต์ศตวรรษที= 19 (ภาพที= qlƒ) ดังนันการปรากฏวรรณะแดงของพระมัญชุโฆษะหรื อ
พระมัญชุศรี ลาํ ดับที= 3 จึงไม่ใช่ส=ิ งผิดแปลกแต่อย่างใด

ภาพที= qlƒ พระมัญชุโฆษะประทับบนหลังสิ งห์ จิตรกรรมบนกระดาษซากะลิ คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Simhanada [Online], accessed 6 May 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/lƒlr•ux‚.html
พระมัญชุศรี ในลําดับที= 4 ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราจัดได้วา่ มีรูปลักษณ์
ใกล้เคียงกับพระมัญชุโฆษะเช่นกัน แต่มีประติมานวิทยาแตกต่างจากพระมัญชุโฆษะของพระมัญชุ
ศรี ลาํ ดับที= 3 คือ ทรงมีวรรณะขาว ประทับวัชราสนะ พระหัตถ์ขวากระทําวรทมุทราและพระหัตถ์
ซ้ายกระทําวิตรรกมุทราโดยต่างถือก้านปั ทมะที=มีดอกรองรับขัฑคะและปุสตกะทางเบืองขวาและ
ซ้ายตามลําดับ84 เช่นที=ปรากฏในจิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที= 20 (ภาพที= qlw) นอกจากนี
ในจิตรกรรมทังกาของทิเบตยังปรากฏพระมัญชุ โฆษะในรู ปลักษณ์ดงั กล่ าวแต่ไม่ปรากฏปั ทมะ
รองรับขัฑคะในพระหัตถ์ขวา ดังที=เห็ นได้จากจิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที= 19 (ภาพที=
84

Antoinette K. Gordon, The Iconography of Tibetan Lamaism, 68; Alice Getty, The Gods of
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qlr) แต่เมื=อเปรี ยบเทียบรู ปลักษณ์ของพระมัญชุศรี ลาํ ดับที= 4 ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
กับประติมานวิทยาและรู ปลักษณ์ของพระมัญชุโฆษะจากจิตรกรรมทังกาของทิเบตทังสองภาพ จะ
เห็นได้ว่าพระมัญชุ ศรี ลาํ ดับที= 4 ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราได้นาํ ขัฑคะในปั ทมะเบือง
ขวามารวมไว้กบั ปุสตกะบนปั ทมะเบืองซ้าย อย่างไรก็ตามรู ปลักษณ์ดา้ นอื=นของพระมัญชุศรี ลาํ ดับ
ที= 4 นียังคงมีลกั ษณะใกล้เคียงกับพระมัญชุโฆษะมาก

ภาพที= qlw พระมัญชุโฆษะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= 20
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – White [Online], accessed 6 May 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/15268.html
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ภาพที= qlr พระมัญชุโฆษะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – White [Online], accessed 6 May 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/•ru.html
พระมัญชุศรี ลาํ ดับที= 5 ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา มีวรรณะนําเงินเข้มซึ= ง
ไม่ใช่ วรรณะโดยปกติของพระมัญชุ ศรี จากวรรณะอันโดดเด่ นดังกล่ าวคล้ายคลึ งกับ พระกฤษณ
มัญชุ โฆษะ (Krsna Manjughosa) ที=ป ระติม านวิท ยาระบุ ว่า ทรงมี วรรณะดํา ประทับ วัช ราสนะ
ปรากฏในรู ปดุเล็กน้อยโดยสังเกตจากพระโอษฐ์อา้ เห็นพระทนต์และพระขนงขมวด มีพระเนตรที=
สามกลางพระนลาฏ พระหัตถ์ขวาถือขัฑคะชูขึนและพระหัตถ์ซา้ ยถือก้านปัทมะที=รองรับปุสตกะไว้
และทรงมีประภาวลีเป็ นเปลวไฟ85 ตัวอย่างของจิตรกรรมรู ปพระกฤษณมัญชุโฆษะพระองค์เดียวใน

85
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ทิเบตพบได้ยาก แต่สามารถเห็นได้จากจิตรกรรมที=ได้รับอิทธิ พลพุทธศิลป์ จากทิเบต เช่น จิตรกรรม
ของมองโกเลียคริ สต์ศตวรรษที= 19 (ภาพที= qll, qlu และ ql€)

ภาพที= qll พระกฤษณมัญชุโฆษะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะมองโกเลีย คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Krishna (Black) [Online], accessed 6 May 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/u‚‚r•.html
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ภาพที= qlu พระกฤษณมัญชุโฆษะ จิตรกรรมบนกระดาษ ศิลปะมองโกเลีย คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Krishna (Black) [Online], accessed 6 May 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/40422.html

ภาพที= ql€ พระกฤษณมัญชุโฆษะ จิตรกรรมแร่ สี ศิลปะมองโกเลีย คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Item No. 50415 [Online], accessed 6 May 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/l‚rql.html
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จากประติ มานวิทยานี จะเห็ นได้ว่าพระมัญชุ ศรี ลาํ ดับที= 5 ในจิ ตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดาราแตกต่างออกไปเล็กน้อยที=ไม่ได้ปรากฏในรู ปดุ ไม่มีพระเนตรที=สามกลางพระนลาฏ
และถื อ ปุ ส ตกะไว้ใ นพระหัต ถ์ ซ้า ยโดยไม่ มี ปั ท มะรองรั บ แต่ เ มื= อ นํา เปรี ย บเที ย บกับ ตัว อย่า ง
จิตรกรรมพระกฤษณมัญชุ โฆษะของมองโกเลีย 3 รู ปแล้ว จะเห็นว่าพระกฤษณมัญชุโฆษะอาจไม่
ปรากฏพระเนตรที=สามหรื ออยูใ่ นรู ปดุสมอไป แต่ปุสตกควรถูกรองรับด้วยปั ทมะแทนที=จะถูกถือไว้
ในพระหัตถ์ซ้ายโดยตรง อย่างไรก็ตามแม้วา่ ลักษณะในพระหัตถ์ซ้ายของพระมัญชุศรี ลาํ ดับที= 5 นี
คลาดเคลื=อนไปจากรู ปลักษณ์ของพระกฤษณมัญชุ โฆษะ แต่จากรู ปลักษณ์ประการอื=นโดยเฉพาะ
วรรณะสี นาเงิ
ํ นเข้มหรื อดํานีล้วนทําให้ผศู้ ึกษาเห็นว่า พระมัญชุศรี ลาํ ดับที= 5 ในจิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดาราใกล้เคียงกับพระกฤษณมัญชุโฆษะมากที=สุด

ภาพที= ql• พระมัญชุศรี 5 พระองค์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= 18
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri [Online], accessed 10 May 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/88767.html
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ภาพที= qlx พระมัญชุศรี 5 พระองค์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri [Online], accessed 10 May 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/77589.html
อย่างไรก็ ตาม การสร้ างพระมัญชุ ศรี 5 รู ป ลัก ษณ์ ใ นพุท ธศิ ล ป์ ของทิ เบตอยู่บ น
พืนฐานความเชื= อว่าแต่ละพระองค์ประทับอยู่บนภูเขาปั ญจศีรษะในแต่ละยอดที=ตงอยู
ั ่ในทิศทังสี=
และยอดกลาง พระโชเกียล พักปะ (Chogyal Pagpa ค.ศ. 1235 – 1280) ซึ= งเป็ นพระอาจารย์ในนิกาย
สาเกี ยเป็ นคนแรกที=เผยแพร่ ความเชื= อเรื= องพระมัญชุศรี 5 พระองค์นี แต่เดิมนันรู ปลักษณ์ของพระ
มัญชุ ศรี ทงห้
ั าพระองค์ที=ปรากฏในพุทธศิลป์ ยังไม่มีความแน่นอนจนกระทัง= คริ สต์ศตวรรษที= 17 ที=
เริ= มมีรูปแบบเป็ นมาตรฐานมากขึน86 จิตรกรรมทังกาของทิเบตรู ปพระมัญชุ ศรี 5 พระองค์ อาทิ
จิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที= 18 (ภาพที= ql•) และจิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที= 19
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Jeff Watt, Subject : Five Manjushri of Mount Wuthishan, China [Online], accessed 10 May
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(ภาพที= qlx) เมื=อเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุศรี 5 พระองค์ของมูลนิ ธิพนั ดารากับ
จิตรกรรมทังกาทิเบตทังสองภาพข้างต้นแล้ว จะเห็ นได้ว่าตําแหน่ งของพระมัญชุ ศรี องค์ประธาน
และบริ วารไม่ได้ถูกกําหนดไว้อย่างแน่นอน อีกทังรู ปลักษณ์ของแต่ละพระองค์อาจคลาดเคลื=อนไป
จากที=ประติมานวิทยาระบุ อย่างไรก็ตามยังปรากฏลักษณะบางประการที=จิตรกรรมทังกาทังสามนี มี
ร่ วมกัน ได้แก่ การมีวรรณะขาว เหลือง ส้ม (หรื ออาจเป็ นแดง) แดง และนําเงิน การปรากฏพระ
มัญชุศรี ในรู ปลักษณ์ที=สําคัญ ได้แก่ พระอรปจนะ พระมัญชุโฆษะ พระมัญชุโฆษะประทับบนหลัง
สิ งห์ พระนามสังคีติ และพระกฤษณมัญชุ โฆษะ ซึ= งแต่ละพระองค์อาจมีวรรณะไม่ตรงตามประติ
มานวิทยาได้
สําหรับพระอักโษภยะ (อักษร X ในแผนภาพที= qrr) ที=ประทับอยู่ทางตอนบนสุ ด
ของจิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุ ศรี 5 พระองค์ของมูลนิ ธิพนั ดารา แม้ไม่พบว่าพระองค์มีส่วน
เกี=ยวข้องกับประติมานวิทยาของพระมัญชุศรี 5 พระองค์ แต่เป็ นไปได้วา่ การปรากฏรู ปพระอักโษภ
ยะนันเพื= อ ต้อ งการแสดงความเชื= อ มโยงกับ พระนามสั ง คี ติ อ งค์ป ระธาน ซึ= งถู ก จัด ว่า เป็ นพระ
โพธิ สัตว์ในตระกูลของพระองค์ อย่างไรก็ตามผูศ้ ึกษายังไม่พบประติมานวิทยาที=แน่ ชดั ของพระ
มัญชุ ศรี 5 พระองค์ อีกทังตัวอย่างของพุทธศิลป์ ที=มีเนื อหาดังกล่าวมีอยูจ่ าํ นวนน้อย จึงไม่สามารถ
หาข้อสรุ ปได้อย่างชัดเจนถึงรู ปลักษณ์และตําแหน่งที=ถูกต้องของพระมัญชุศรี แต่ละพระองค์
2. พระนางตาราเขียว ในบรรดาจิตรกรรมทังกาที=ถูกพบในวัดโพธิŠ เย็นและมูลนิ ธิพนั
ดารานัน จิตรกรรมทังกาเกี=ยวกับพระนางตาราถูกพบอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะที=มูลนิธิพนั ดารา
มีจิตรกรรมทังกาเกี= ยวกับพระนางตาราอยู่หลายภาพ ซึ= งมีทงพระนางตารารู
ั
ปลักษณ์เดียวกันและ
ต่างกัน ทังนี เนื=องจากพระนางตาราเป็ นหนึ=งในพระโพธิ สัตว์ฝ่ายหญิงที=ได้รับความนิยมนับถือมาก
ที=สุด จิตรกรรมทังการู ปพระนางตาราที=ถูกพบในวัดโพธิŠ เย็นและมูลนิธิพนั ดารา ได้แก่ พระนางตา
ราเขียว พระนางตารา 21 พระองค์ และพระนางตาราขาว
พระนางตาราเป็ นพระนามในภาษาสันสกฤตซึ=งมีที=มาจากคําว่า ตร (Tar) ซึ= งหมายถึง
การก้าวข้าม และมีพระนามภาษาทิเบตว่า เตรอมา (sGrol-ma) ซึ= งหมายถึง ผูช้ ่ วยเหลือ หรื อ ผูส้ ่ ง
(Deliveress) พระนามของพระองค์จึงสื= อความหมายว่า พระนางตาราทรงเป็ นผูช้ ่วยเหลือสรรพสัตว์
ให้กา้ วข้ามสังสารวัฏไปสู่ การหลุดพ้นได้87 มนตร์ ประจําพระองค์คือ โอม ตาเร ตุตตาเร ตุเร สวาหา
(Om Tare Tuttare Ture Svaha) พระองค์ทรงเป็ นที=นิยมเคารพในทางภาคเหนือของอินเดียในช่วง
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คริ สต์ศตวรรษที= 6 – 7 เป็ นต้นมา88 และได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในช่วงคริ สต์ศตวรรษที= 8 –
12 โดยมีการสร้ างศาสนสถานอุทิศถวายแด่ พระองค์ รู ปลักษณ์ โดยทัว= ไปของพระองค์ คือ ทรง
กระทําวรทมุทราในพระหัตถ์ขวาและวิตรรกมุทราในพระหัตถ์ซ้าย โดยทรงถือก้านดอกปั ทมะหรื อ
ดอกอุตปาละซึ=งเป็ นสัญลักษณ์ประจําพระองค์ไว้ดว้ ย
พระนางตาราปรากฏพระองค์อยูห่ ลายปาง ที=สําคัญคือ พระนางตาราเขียวและพระ
นางตาราขาวซึ= งทังสองปางนี ปรากฏในรู ปพระโพธิ สัตว์ฝ่ายหญิงลักษณะสงบมีเมตตา โดยถูกเชื= อ
ว่าทรงเป็ นนางปราชญาของพระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวร หากปรากฏในปางดุร้ายมักมีวรรณะนําเงิน
เหลือง และแดง อย่างไรก็ตามเมื=อนับรวมพระนางตาราทุกวรรณะแล้ว จะได้วรรณะครบตรงกับ
พระธยานิพุทธ 5 พระองค์ ฉะนันพระนางตาราจึงได้รับการยกย่องว่าเป็ นนางปราชญาของพระธยา
นิพุทธด้วย นอกจากนี ในแต่ละวรรณะยังมีพระนามและรู ปลักษณ์แตกต่างกันออกไปมากมาย พระ
นามต่ า ง ๆ ที= สํา คัญ อาทิ ชางคุ ลี (Janguli), เอกชฏา (Ekajata), ภฤกุ ฎี (Bhrikuti), กุ รุ กุ ล ลา
(Kurukulla) และสิ ตตารา (Sitatara) เป็ นต้น89
มีตาํ นานมากมายกล่าวถึงการกําเนิดของพระองค์วา่ ทรงกําเนิดจากรัศมีที=ฉายออกมา
จากพระเนตรของพระธยานิพุทธอมิตาภะ อีกตํานานหนึ=งกล่าวว่าพระนางตาราทรงกําเนิดจากนํา
พระเนตรหยดหนึ=งของพระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวรที=ทรงโศกเศร้าต่อความทุกข์ของสรรพสัตว์ที=ไม่
เคยหมดสิ น เมื=อนําพระเนตรนันหยดลงในหุบเขาได้ก่อตัวขึนเป็ นทะเลสาบ และนําในทะเลสาบนัน
มี ด อกบัว ผุด ขึ นซึ= งเมื= อ แย้ม กลี บ ออกได้ป รากฏพระนางตาราผูบ้ ริ สุ ท ธิŠ ซึ= งทรงช่ ว ยเหลื อ พระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในการโปรดสัตว์ทงหลาย
ั
จากตํานานดังกล่าวพระนางตาราจึงถูกระบุวา่ ทรง
เป็ นนางปราชญาของพระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวร อย่างไรก็ตามตํานานนี บางครังยังถูกระบุเพิ=มเติม
ว่าหยดนําพระเนตรข้างขวาของพระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวรบังเกิดเป็ นพระนางตาราขาว ผูซ้ = ึ งโปรด
สัตว์ในเวลากลางวัน ส่ วนหยดนําพระเนตรข้างซ้ายบังเกิดเป็ นพระนางตาราเขียว ผูซ้ = ึ งโปรดสัตว์ใน
เวลากลางคืน90
นอกเหนื อจากพระนางตาราทรงเป็ นนางปราชญาของพระโพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวร
แล้ว ยัง ทรงมี ส ถานะสํา คัญอื= น ๆ เช่ น ทรงเป็ นนางปราชญาของพระธยานิ พุท ธอโมฆสิ ท ธิ ใน
สถานะนี จะทรงมีวรรณะเขียว และถูกเรี ยกว่า พระนางตาริ นี (Tarini) ซึ= งถือกําเนิดจากอักขระ ตัม
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(Tam)91 นอกจากนี พระนางตารายังถูกยกย่องว่าทรงเป็ นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าและพระ
โพธิ สัตว์ทงปวงอี
ั
กด้วย โดยได้รับการตี ความแง่ บุคคลาธิ ษฐานว่าทรงเป็ นพระพุทธมารดาของ
พระพุทธเจ้าในแง่ของกรุ ณา เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ยอ่ มเปี= ยมไปด้วยจิตกรุ ณาอย่างหาที=สุด
มิได้92
สําหรับในทิเบตพระนางตาราถูกเชื= อว่า ทรงนิ รมานกายลงมาเป็ นสตรี ผูป้ ระเสริ ฐ
ดังเช่นพระมเหสี 2 พระองค์ของพระเจ้าซงซัน กัมโป คือเจ้าหญิงเหวินเฉิ งจากจีนถูกเชื=อว่าเป็ นนิ ร
มานกายของพระนางตาราขาว และเจ้าหญิงภฤกุฏีแห่ งเนปาลถูกเชื=อว่าเป็ นนิรมานกายของพระนาง
ตาราเขียว
พระนางตาราถื อว่าเป็ นพระโพธิ สัตว์ฝ่ายหญิงของพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานที=
ได้รับความนิยมเคารพอย่างสู งและเป็ นเวลายาวนาน โดยเฉพาะในทิเบตได้รับความนิยมเคารพอยู่
หลายปางด้วยกัน แต่ถือกันว่าพระนางตาราเขียวเป็ นปางหลักของพระนางตาราทุกปาง พระนางตา
ราเขียวทรงมีพระนามภาษาสันสกฤตว่า ศยามตารา (Syamatara) และพระนามภาษาทิเบตว่า เตรอจัง
(sGrol-ljan) ซึ= งมีความหมายบ่งบอกถึ งวรรณะเขียวของพระองค์ อย่างไรก็ตามบางข้อมูลระบุว่า
พระนามภาษาทิเบตดังเดิมของพระองค์นนคื
ั อ เตรอเงิน (Do-ngon) ซึ=งหมายถึง พระนางตาราดังเดิม
แต่คาํ ว่า เงิน (Ngon) ที=หมายถึงดังเดิมนัน ได้ถูกเข้าใจผิดโดยพระที=ไม่รู้หนังสื อกับคําว่า โง (sNgo)
ซึ= งหมายถึง สี เขียว หรื อสี นาเงิ
ํ น93 พระนางศยามตาราทรงปรากฏพระองค์ในปางสงบ ทรงฉลอง
พระองค์ดว้ ยอาภรณ์งดงามและศิลาภรณ์รัตนะ 5 ตาบ พระองค์อาจประทับยืนหรื อประทับนัง= แบบล
ลิตาสนะบนปั ทมาสน์94 โดยมีดอกบัวขนาดเล็กซึ= งก้านติดกับปั ทมาสน์รองรับพระบาทขวา ทรง
กระทําวรทมุทราที=พระหัตถ์ขวา และกระทําวิตรรกมุทราที=พระหัตถ์ซ้าย พร้ อมถื อก้านดอก
อุตปาละตูมซึ=งปรากฏดอกอยูใ่ นระดับพระอังสา
อย่างไรก็ตามพระนางตาราที=มีวรรณะเขียวถูกระบุพระนามไว้มากมาย การจําแนก
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพระองค์จึงอยูท่ ี=รายละเอียดต่าง ๆ อาทิ อาสนะ พระโพธิ สัตว์บริ วาร และ
สัญลักษณ์ที=ปรากฏ เป็ นต้น อีกหนึ=งพระนามที=นิยมเรี ยกพระนางศยามตาราผูม้ ีวรรณะเขียว คือ พระ
นางขฑิรวนีตารา (Khadiravani Tara) ซึ= งหมายถึงพระนางตาราแห่ งป่ าขฑิระ (Tara of the forest of
91
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khadiras) หรื อป่ าสี เสี ยด (Acacia Catechu)95 ซึ= งปรากฏรู ปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระนางศยามตารา
เป็ นอย่างมาก นัน= คือ ทรงปรากฏพระองค์ในปางสงบ มีวรรณะเขียว ประทับบนปั ทมาสน์โดยพุทธ
ศิลป์ ทิเบตนันนิ ยมสร้างให้พระองค์ประทับนัง= แบบลลิตาสนะ พระหัตถ์ขวาทรงกระทําวรทมทุรา
และพระหัตถ์ซ้ายกระทําวิตรรกมุทราพร้อมทังถือก้านดอกอุตปาละ แต่ขอ้ สังเกตสําคัญของพระ
นาง ขฑิรวนีตาราตามที=บทสาธนะ (Sadhana) ในคัมภีร์สาธนมาลาได้ระบุไว้ คือทรงทูนรู ปจําลอง
พระธยานิพุทธอโมฆสิ ทธิไว้ที=ศิลาภรณ์ และทรงปรากฏพระองค์ร่วมกับพระนางอโศกกานตา มารี
จี (Asokakanta Marici) และพระนางเอกชฎา (Ekajata) ซึ= งเป็ นพระโพธิ สัตว์บริ วารที=ประทับอยู่
เบืองขวาและเบืองซ้ายของพระองค์ตามลําดับ96
จากจิตรกรรมทังกาที=เป็ นกรณี ศึกษา จิตรกรรมทังการู ปพระนางตาราเขียวหรื อพระ
นางขฑิรวนี ตาราถูกพบจํานวน 1 ภาพ (ภาพที= qu‚) โดยเป็ นองค์พระประธานในศาลาวสุ ตารา ที=
ศูนย์ขทิรวัน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ= งเป็ นศูนย์ปฏิบตั ิธรรมภายใต้การดูแลของมูลนิ ธิพนั
ดารา มีลกั ษณะเป็ นจิตรกรรมเทคนิคสี ฝุ่นบนผ้า มีขนาด €l x 50 เซนติเมตร โดยประมาณ ถูกล้อม
กรอบด้วยผ้าไหมตามแบบแนวประเพณี ของทิเบต ปั จจุบนั จิตรกรรมทังกานี ถูกใส่ กรอบกระจกทับ
อีก ชันหนึ= ง โดยนํา แท่นไม้สํา หรั บม้วนออก ทังนี เพื=อความคงทนต่อการประดิ ษฐานอย่า งถาวร
จิตรกรรมทังกาพระนางขฑิรวนีตารานี รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ได้รับมาเป็ นผืนแรกราว
ปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. qxxw) จากการว่าจ้างให้ศิลปิ นทังกาที=ประเทศเนปาลวาดขึน97 เมื=อครังเดินทางไป
ทําวิจยั ด้านภาษาทิเบตที=ประเทศเนปาล นอกจากนี พระนามของพระองค์ คือ ขฑิรวนีตารา ยังเป็ น
แรงบันดาลใจในการตังชื=อ ศูนย์ขทิรวัน ตามพระนามของพระองค์ดว้ ย ดังนันการนําจิตรกรรมทัง
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การู ปพระนางขฑิรวนีตารามาประดิษฐานเป็ นองค์พระประธานที=ศูนย์ขทิรวันจึงมีความเหมาะสม
ต่อสถานที=ปฏิบตั ิธรรมแห่งนีที=สร้างเพื=ออุทิศถวายแด่พระองค์

ภาพที= qu‚ พระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา ที=ศูนย์ขทิรวัน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
รู ปลักษณ์ของพระนางขฑิรวนีตาราที=ปรากฏในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารานี
ทรงปรากฏองค์แบบปางสงบ มีวรรณะเขียว ประทับแบบลลิตาสนะเหนือฐานจันทร์ แบนบนปั ทมา
สนะกลีบหลากสี โดยที=พระบาทขวาที=ห้อยลงมานันมีดอกบัวสี ฟ้าหรื ออุตปาละขนาดเล็กรองรับอยู่
พระองค์ทรงอาภรณ์งดงามและประดับศิราภรณ์รัตนะ 5 ตาบโดยที=ตาบกลางประดับด้วยรัตนะ 6
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เม็ด พระหัตถ์ขวากระทําวรทมุทราและพระหัตถ์ซ้ายกระทําวิตรรกมุทราโดยทังสองพระหัตถ์ถือ
ก้านดอกอุตปาละไว้ ดอกอุตปาละทังสองนี เบ่งบานอยู่ในระดับพระอังสาและมีลกั ษณะบานออก
เฉพาะกลีบนอกส่ วนกลีบในมีลกั ษณะกึ=งตูมกึ=งบาน
เมื=อพิจารณารายละเอียดภายในจิตรกรรมทังกานี จะเห็นว่านอกจากพระนางขฑิรวนี
ตาราแล้ว ไม่ปรากฏบุคคลอื=นที=มีส่วนเกี= ยวข้องกับพระองค์ ไม่ว่าจะเป็ นพระอโมฆสิ ทธิ พระอมิ
ตาภะหรื อพระอวโลกิเตศวร โดยเฉพาะอย่างยิ=งหากนําประติมานวิทยาของพระขฑิรวนีตาราที=ถูก
ระบุไว้ในคัมภีร์สาธนมาลามาเทียบเคียงแล้ว จะเห็นว่าพระขฑิรวนี ตาราในจิตรกรรมทังกานี ไม่
ปรากฏรู ปจําลองพระอโมฆสิ ทธิ อยู่ที=ศิราภรณ์ของพระองค์ รวมทังไม่ปรากฏพระโพธิ สัตว์บริ วาร
เลย มีเพียงลักษณะของวรรณะ มุทรา อาสนะและอุตปาละซึ= งเป็ นสัญลักษณ์ประจําพระองค์เท่านัน
ที=บ่งชี ว่าพระองค์คือพระนางศยามตาราในรู ปของพระขฑิรวนีตาราตามประติมานวิทยา ประกอบ
กับข้อความภาษาทิเบตซึ=งอยูใ่ ต้ปัทมาสนะระบุวา่ “พระแม่ตาราแห่ งป่ าขฑิระกําเนิดจากอักขระ ตัม
สี เขียว”98 เป็ นข้อความที=ระบุถึงพระนามของพระองค์อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามเมื=อพิจารณารายละเอียดในส่ วนอื=นของจิตรกรรมทังกาแล้ว จะเห็นว่า
นอกจากเครื= องสักการบูชาที=ถูกจัดให้อยู่ในระยะหน้าสุ ดของภาพ หรื ออยู่ในส่ วนล่ างสุ ดนัน ยัง
ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ขนาดเล็กที=เกี=ยวข้องกับคุณสมบัติในการบูชาพระนางตาราด้วย อันได้แก่
ปิ ศาจ โซ่ แอ่งนํา และงูพิษซึ=งอยูท่ างด้านซ้ายของภาพ และไฟ ช้าง สิ งห์ และโจรซึ= งอยูท่ างด้านขวา
ของภาพ สัญลัก ษณ์ เหล่ านี มี ความเชื= อมโยงกับความเชื= อเรื= องพระนางตาราผูป้ กป้ องคุ ้มครองผู้
สักการะพระองค์จากภัยทัง 8 ประการ ซึ= งเรี ยกว่า อัษฏมหาภยตารา (Astamahabhayatara)99 ความ
เชื= อนี มีลกั ษณะเช่ นเดียวกับความเชื= อของพระโพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวรที=จะทรงปกป้ องคุม้ ครองผูท้ ี=
เอ่ ยพระนามของพระองค์จากภัย อันตราย 7 ประการ โดยปรากฏอยู่ใ นคัม ภีร์สัท ธรรมปุ ณฑริ ก
สู ตร100
ความเชื=อเรื= องอัษฏมหาภยตาราปรากฏมาตังแต่ในประเทศอินเดีย โดยอยูใ่ นบทกวีที=
ประพัน ธ์ โ ดย พระจัน ทรโกมิ น (Candragomin ค.ศ. ?) ซึ= งเป็ นนั ก บวชชาวอิ น เดี ย ในช่ ว ง
คริ สต์ศตวรรษที= 7 เนือหาของบทกวีที=อุทิศแด่พระนางตารานี กล่าวสรรเสริ ญถึงอํานาจของพระนาง
ตาราที=ทรงคุม้ ครองผูร้ ะลึ กหรื อเอ่ยพระนามของพระองค์ให้พน้ จากภัยอันตรายต่าง ๆ อันได้แก่

98

เรื องเดียวกัน.

99

Puspa Niyogi, Buddhist Divinities, 99.

100

Stephan Beyer, The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet (Berkeley and Los Angeles :
University of California Press, 1978), 229.
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สิ งห์ ฝูงผึง ภัยจากไฟ สัตว์เลือยคลานมีพิษ โจร การคุมขัง ภัยทางนํา และภูตผีปิศาจ101 เนื อหาเรื= อง
อัษฏมหาภยตาราเป็ นที=นิยมในผลงานพุทธศิลป์ ของอินเดีย เมื=อถูกเผยแพร่ มาสู่ ทิเบต เรื= องราวของ
ภัย 8 ประการถูกแทนด้วยรู ปของ ช้าง สิ งห์ ไฟ งู ชายถืออาวุธหรื อกําลังขโมยของ โซ่ นํา และปิ ศาจ
เป็ นสัญลัก ษณ์ ดังเช่ นปรากฏในภาพพิมพ์ป ระกอบคัม ภี ร์อษั ฏสหสริ ก ะ (The Asta-sahasrika
Pantheon) ของทิ เบตหมวดอัษ ฏมหาภยตารา (ภาพที= qur – q€q) และในจิ ต รกรรมทัง กาทิ เบต
คริ สต์ศตวรรษที= 19 (ภาพที= quq) โดยมีทงรู
ั ปแบบปรากฏเฉพาะสัญลักษณ์ และปรากฏเป็ นภาพ
เหตุการณ์เล่าเรื= อง ดังเช่นจิตรกรรมทังกาทิเบตในคริ สต์ศตวรรษที= 19 (ภาพที= quƒ)
ถึงกระนันทางประติมานวิทยาได้ระบุรูปลักษณ์ของพระนางตาราในรู ปของอัษฏ
มหาภยตาราว่า ทรงมีวรรณะขาวและประทับแบบอรรถปรยังกาสนะ พร้อมด้วยพระโพธิ สัตว์ฝ่าย
หญิงบริ วารอีก 10 พระองค์102 ซึ= งรู ปลักษณ์ดงั กล่าวไม่สอดคล้องกับรู ปแบบที=นิยมในจิตรกรรมทัง
กาของทิเบตที=มกั เป็ นพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที= quq) หรื อเป็ นพระนางตารา 7 พระเนตร (พระ
นางตาราขาว) (ภาพที= quƒ) หรื อเป็ นพระนางตาราวรรณะทอง (ภาพที= quw)

101

Ibid., 229 – 230.

102

Puspa Niyogi, Buddhist Divinities, 96.

268

ภาพที= quq พระนางอัษฏมหาภยตารา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) - Green [Online], accessed 1 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/€ƒ‚€q.html
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ภาพที= quƒ พระนางอัษฏมหาภยตารา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) - White [Online], accessed 1 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/xx€.html
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ภาพที= quw พระนางอัษฏมหาภยตารา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก
คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) – (general) [Online], accessed 1 June 2011. Available
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/237.html
นอกจากนีคุณลักษณะปกป้ องภัยอันตราย 8 ประการของพระนางขฑิรวนีตารายังถูก
ตีความไปนอกเหนือจากภัยที=มนุษย์ประสบในทางโลก แต่ยงั มีความหมายถึงอุปสรรคในการฝึ กฝน
ทางจิตวิญญาณด้วย สัญลักษณ์ที=ปรากฏจึงสื= อแทนถึงอุปสรรคในทางธรรม อีกทังยังสอดคล้องกับ
พระนามเฉพาะของพระนางตารา 8 พระองค์ที=มีสัญลักษณ์เหล่านี ประจําอยู่ ความหมายในทางโลก
และทางธรรมของสัญลักษณ์และพระนามทังแปดของอัษฏมหาภยตารา ดังตารางที= € ดังนี
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ตารางที= € ความหมายทางโลกและทางธรรมของสัญลักษณ์และพระนามทังแปดของ
อัษฏมหาภยตารา
ภัยอันตรายใน
พระนามทังแปดของอัษฏมหาภยตารา สั ญลักษณ์
ความหมายทางโลก
1. มานสิ งหภยตราย (Mana-simhabhaya-trana) (ภาพที= qur)
2. โมหะหัสติภยตาริ ยี เทวี (Mohahasti-bhaya-tarini devi) (ภาพที= qul)
3. ทเวสาคนีปรัสมนี (Dves-agniprasaman) (ภาพที= quu)
4. อิษยาสารปวิสาปหรนี (Irsya-sarpavis-apaharani) (ภาพที= qu€)

สิ งห์

ภัยจากสิ งห์

ช้าง

ภัยจากช้าง

ไฟ

อัคคีภยั

งู

ภัยจากงูหรื อ
สัตว์เลือยคลานมี
พิษ

5. กุทรสติโครอุปทรวนิวารนี (Kudrsti- ชายถือ
cora-upadrava-nivarani) (ภาพที= qu•) อาวุธหรื อ
ภัยจากโจร
กําลังขโมย
ของ
6. โกรมัตสารยาสรนขลาโมจนี
(Ghora-matsarya-srnkhalaโซ่
การถูกคุมขัง
mocani)(ภาพที= qux)
7. ราเกาคเวกวารตโสสนี (Rag-aughaอุทกภัยหรื อภัยจาก
นํา
vegavaarta-sosani) (ภาพที= q€‚)
สัตว์ทะเล
8. สังสยปิ สจภยตรน ตารา (Samsayaภัยจากวิญญาณชัว=
ปิ ศาจ
pisaca-bhaya-trana Tara) (ภาพที= q€q)
ร้าย

อุปสรรคใน
ความหมายทาง
ธรรม
มานะหรื อความหยิง=
ยโส
โมหะหรื อการหลง
ผิด
โทสะหรื อความ
โกรธ
ริ ษยา

มิจฉาทิฏฐิ

ความใจแคบ
โลภะหรื อความ
ปรารถนา
ความสงสัย

ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 673 – u€l.

272

ภาพที= qur มานสิ งหภยตราย (สิ งห์) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะของ
ทิเบต
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€w.

ภาพที= qul โมหะหัสติภยตาริ ยี เทวี (ช้าง) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ
ของทิเบต
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€w.
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ภาพที= quu ทเวสาคนีปรัสมนี (ไฟ) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะของ
ทิเบต
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€r.

ภาพที= qu€ อิษยาสารปวิสาปหรนี (งู) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะของ
ทิเบต
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€r.
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ภาพที= qu• กุทรสติโครอุปทรวนิวารนี (ชายถืออาวุธ) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์
อัษฏสหสริ กะของทิเบต
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€r.

ภาพที= qux โกรมัตสารยาสรนขลาโมจนี (โซ่) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์
อัษฏสหสริ กะของทิเบต
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€r.
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ภาพที= q€‚ ราเกาคเวกวารตโสสนี (นํา) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ
ของทิเบต
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€l.

ภาพที= q€q สังสยปิ สจภยตรน ตารา (ปิ ศาจ) อัษฏมหาภยตารา ภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์
อัษฏสหสริ กะของทิเบต
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€l.
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ดังนันพระนางขฑิรวนี ตาราในจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราจึงอยู่ในสถานะ
ของพระผูป้ ระทานพรให้พ ้นภัย อันตรายจากภัย จากทางโลกหรื อภัย จากภายนอกที= ม นุ ษ ย์อาจ
ประสบพบเจอได้แม้ในสมัยปั จจุบนั อันได้แก่ภยั จากสัตว์ป่า (สิ งห์และช้าง) และสัตว์มีพิษทําร้าย
(งู) ภัยจากธรรมชาติ (ไฟและนํา) ภัย จากการเดิ นทาง (นํา) ภัยอันเกิ ดจากการกระทําของมนุ ษ ย์
ด้วยกัน (โซ่ และโจร) และภัยอันเกิ ดจากวิญญาณชัว= ร้ าย (ปิ ศาจ) รวมทังทรงขจัดอุปสรรคภายใน
จิตใจของผูฝ้ ึ กปฏิ บตั ิ ธรรมหรื อภัยในทางธรรม อันได้แก่ มานะ โมหะ โทสะ ริ ษ ยา มิจฉาทิฏ ฐิ
ความใจแคบ โลภะ และความสงสัย
+. พระนางตารา 21 พระองค์ เรื= องราวของพระนางขฑิ รวนี ตาราที= ป รากฏเป็ นองค์
ประธานในพุทธศิลป์ ถูกนําเสนอทังในรู ปแบบปรากฏพระองค์เดี=ยว ปรากฏร่ วมกับพระโพธิ สัตว์
บริ วาร และปรากฏร่ วมกับพระนางตาราหลายปาง พระนางตารา 21 พระองค์ เป็ นอีกเนื อหาหนึ=งที=
นิ ย มสร้ า งกันมากในพุท ธศิ ล ป์ ทิ เบต หากถู ก สร้ า งให้ป รากฏอยู่ร่วมกัน พระนางขฑิ รวนี ตารา
พระองค์หลักโดยทัว= ไปมีขนาดใหญ่ ถูกจัดวางไว้ก= ึ งกลางโดยแวดล้อมด้วยพระนางตาราพระองค์
อื=น ๆ ที=เหลื ออีก 20 พระองค์ โดยรู ปลัก ษณ์ เฉพาะของพระนางตาราแต่ ละพระองค์ถู กศิลปิ น
นําเสนอแตกต่างกันออกไป ซึ= งเกิ ดจากการสร้างตามคัมภีร์ที=ประพันธ์โดยพระอาจารย์แต่ละท่าน
หรื อขึนอยูก่ บั ประเพณี ความเชื= อของพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตแต่ละนิ กาย เช่ น บท
ประพันธ์ของพระนาคารชุนหรื อของพระอติศะ ประเพณี ความเชื=อของนิกายนิ งมะ หรื อของนิกาย
สาเกีย เป็ นต้น
ลอเรนซ์ ออสติน แวดเดล103 ได้ระบุพระนามของพระนางตารา 21 พระองค์ไว้ใน
หนังสื อ “พระพุทธศาสนาของทิเบตหรื อลัทธิ ลามะ” (The Buddhism of Tibet or Lamaism) ซึ= งแต่
ละพระนามล้วนแสดงถึ งคุณสมบัติพิเศษของพระองค์ พระนามของพระนางตารา 21 พระองค์มี
ดังนี
q. พระนางตารา ผูก้ ล้าหาญอย่างยิง= (ปรสุ รตารา - Prasura Tara)
ƒ. พระนางตารา แห่ งแสงดวงจันทร์ กระจ่าง (จันทโรชสสิ ตตารา - Candrojasa Sita
Tara)
w. พระนางตารา ผูม้ ีวรรณะทอง (เการิ ตารา - Gauri Tara)

103

นักสํารวจชาวอังกฤษซึงเดินทางสํารวจดินแดนต่าง ๆ แถบเทือกเขาหิ มาลัยซึงรวมทัoงทิเบตด้วย
ในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที cq ผลงานด้านงานเขียนทีสําคัญของเขาคือผลงานเกียวกับพระพุทธศาสนาลัทธิ
วัชรยานแบบทิเบตทีถูกตีพิมพ์ในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที 19.
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r. พระนางตารา ผูท้ รงศิ ราภรณ์ แห่ ง ชัย ชนะ (อุ ษ ณี ษ หชัย ตารา - Ushnishahjaya
Tara)
l. พระนางตารา ผูเ้ ปล่งสุ รเสี ยง “หูม” (หูมทตารา - Humda Tara)
u. พระนางตารา ผูท้ รงงานเป็ นเลิศที=สุดในสามโลก
€. พระนางตารา ผูห้ ยุดยังความขัดแย้ง
•. พระนางตารา ผูป้ ระทานอํานาจอันมหาศาล
x. พระนางตารา ผูล้ ่วงรู้กาลล่วงหน้าอย่างดีเลิศ
q‚. พระนางตารา ผูข้ จัดความเศร้าโศก
qq. พระนางตารา ผูค้ าจุ
ํ นผูย้ ากไร้
qƒ. พระนางตารา ผูร้ ุ่ งโรจน์เจิดจรัส
qw. พระนางตารา ผูม้ ีความสามารถเป็ นเลิศ
qr. พระนางตารา ผูท้ รงแสดงพักตร์ดุดนั (ภฤกุฎีตารา - Bhrikuti Tara)
ql. พระนางตารา ผูป้ ระทานความมัง= คัง=
qu. พระนางตารา ผูพ้ ิชิตกิเลส
q€. พระนางตารา ผูป้ ระทานความสุ ข (สรสิ ทธิตารา - Sarsiddhi Tara)
q•. พระนางตารา ผูเ้ ปรี ยบดัง= มหาสมุทร
qx. พระนางตารา ผูข้ จัดความทุกข์
ƒ‚. พระนางตารา ผูต้ ระหนักถึ งพลังแห่ งจิตวิญญาณ (สิ ทธารถตารา - Siddharta
Tara)
ƒq. พระนางตารา ผูส้ มบูรณ์ดีเลิศ104
จากพระนามดัง กล่ า วเห็ น ได้ว่า แสดงถึ ง คุ ณ สมบัติ พิ เ ศษของพระนางตารา 21
พระองค์มากกว่าการอธิ บายรู ปลักษณ์ ของพระองค์อย่างชัดเจน พระนามที=แวดเดลระบุไว้นีจึงดู
เสมือนเป็ นบทสรรเสริ ญพระองค์ เช่นเดียวกับบทสวดสรรเสริ ญพระนางขฑิรวนีตาราที=มีอยูด่ งั นี
โอมฺ ขอนอบน้อมแด่พระแม่อารยาตารา
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ผูก้ ล้าหาญว่องไว
สายพระเนตรของพระองค์ดุจดังสายฟ้ าอันส่งประกายในฉับพลัน
พระพักตร์อนั เกิดจากสายนําของพระองค์
104

L. Austine Waddell, The Buddhism of Tibet or Lamaism (Cambridge : W. Heffer and Sons
Limited, 1971), 360.
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ผุดขึนจากดอกบัวของพระอวโลกิเตศวร ผูท้ รงเป็ นที=พ=งึ ของสามโลก
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา พระพักตร์ของพระองค์
ดุจดังดวงจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วงหนึ=งร้อยดวงรวมกัน
เจิดจรัสด้วยแสงสุกใส
ของดวงดาราหนึ=งพันดวง
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา
ผูท้ รงถือกําเนิดจากดอกบัวสี ทองและสี ขาบ
พระหัตถ์ประดับตกแต่งไปด้วยดอกบัวอันวิจิตร
พระผูท้ รงเป็ นเรื อนกายแห่งทาน วิริยะ ตบะ
สันติ ขันติ และสมาธิ
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ผูส้ ถิตอยูเ่ หนือเศียรเกล้า
ของพระตถาคตทังหลาย
กิจกรรมของพระองค์เอาชนะความชัว= ร้ายทังปวง
ทรงเข้าถึงบารมีทงหมดไม่
ั
มียกเว้น
พระชินเจ้าทังหลายต่างก็บูชาพระองค์
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ด้วย ตุตฺตารา และ หูมฺ
ทรงเติมเต็มความปรารถนา สถานที=กบั ทิศทังหลาย
พระบาทของพระองค์เหยียบยํ=าบนโลกทังเจ็ด
ทรงดึงดูดสัตว์โลกมายังพระองค์
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ผูท้ รงได้รับการบูชาจาก
อินทร์ อัคนิ พรหม มารุ ตและอิศวร
ทรงได้รับการยกย่องจากเหล่าภูต ปิ ศาจ
คนธรรพ์และยักษ์ทงปวง
ั
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ตฺ รตฺ และ ผตฺ
ของพระองค์ทาํ ลายสิ นซึ=งยันตร์ของศัตรู
พระบาทซ้ายยืน= ออก พระบาทขวาพับเข้า
ทรงแผดเผาอย่างแรงกล้าในวงล้อไฟ
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ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ตุเร ผูท้ รงน่าสะพรึ งกลัว
ผูท้ รงทําลายมารผูก้ ล้าหาญเสี ยสิ น
พระพักตร์บวั อันขมวดบึงของพระองค์
ฆ่าฟันเหล่าศัตรู ทงปวง
ั
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา นิวของพระองค์
ประดับอยูท่ ี=พระหทัย ในมุทราของพระรัตนตรัย
กงล้ออันแผ่ขยายไปทัว= ทุกทิศประดับอยู่
พร้อมด้วยแสงอันบรรเจิดจากพระองค์
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ผูท้ รงเพลิดเพลินเกษมสําราญ
มงกุฎของพระองค์ส่งมาลัยแห่งประกาย
ทรงหรรษา ทรงสรวลเป็ น ตุตฺตารา
อันเอาชนะได้ซ= ึงเทพและมารทังปวง
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ผูท้ รงเรี ยกเหล่าเจ้าที=
กับบริ วารทังหลายมาเฝ้ าได้
พระพักตร์อนั พิโรธสัน= สะท้านอยู่
ทรงช่วยเหลือผูโ้ ชคร้ายทังปวงด้วยอักขระ หูมฺ
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา มงกุฎของพระองค์
ประดับด้วยจันทร์เสี ยว ถนิมพิมพาภรณ์อนั ส่งประกายเจิดจ้า
พระอมิตาภพุทธเจ้าทรงประดิษฐานอยู่ ณ เกล้าพระเกศา
ส่งประกายอันยิง= และเป็ นนิรันดร
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ผูท้ รงสถิตอยูใ่ นวงแหวนแห่งไฟ
อันร้อนแรงเปรี ยบได้กบั ไฟประลัยกัลป์
ทรงเปี= ยมไปด้วยความสุข ทรงประทับยืน= พระบาทขวาออก
พระบาทซ้ายพับเข้า ทรงทําลายสิ นซึ=งศัตรู ทงปวง
ั
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ผูท้ รงตบแผ่นดินด้วยพระหัตถ์
ทรงกระทืบพระบาทลงบนผืนดิน
สายพระเนตรอันโกรธเกรี ยวของพระองค์
ปราบได้สินซึ=งเจ็ดภพภูมิดว้ ยอักขระ หูมฺ
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ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ผูท้ รงสุข คุณธรรม ศานติ
เนือนาของพระองค์ได้แก่พระนิรวาณ
ทรงกอปรไปด้วย โอมฺ กับ สฺ วาหา
ทรงเอาชนะความชัว= ร้ายอันยิง= ทังปวง
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ผูท้ รงแวดล้อมไปด้วยปี ติสุข
ทรงปราบร่ างกายของศัตรู ทงปวง
ั
พระวจนะของพระองค์กอปรไปด้วยพยางค์ทงสิ
ั บ
และทรงช่วยเหลือสัตว์โลกด้วยอักขระ หูมฺ
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ผูท้ รงกระทืบพระบาทและประกาศ ตุเร
พยางค์พีชะของพระองค์เองในรู ปของอักขระ หูมฺ
ทรงยังให้เขาพระสุเมรุ มันธระและวินธยะ
กับเขาทังสามโลกหวัน= ไหวกับสัน= สะเทือน
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ผูท้ รงถือไว้ซ= ึง
พระจันทร์รูปกระต่ายอันเปรี ยบประดุจมหาสมุทรในสวรรค์
ทรงเอ่ยพยางค์ ตารา กับพยางค์ ผตฺ สองครัง
อันทําให้พษิ ทังปวงถูกขับออกไปอย่างไม่มีขอ้ ยกเว้น
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา เหล่ากษัตริ ยข์ องทวยเทพ
เทพทังปวง กับกินนรา ต่างก็บูชาพระองค์
พระรัศมีของพระองค์ยงั ความปี ติยนิ ดีกบั ความสุขให้เกิดขึน
อันขับไล่ความขัดแย้งกับฝันร้ายให้พน้ ไป
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา พระเนตรทังสองของพระองค์ได้แก่
ดวงตะวันกับดวงเดือน
ส่องสว่างยังแสงอันประเสริ ฐให้แผ่ซ่านไป
ทรงเอ่ยพยางค์ หะระ กับ ตุตฺตารา สองครัง
ทรงขับไล่โรคระบาดให้สินไป
ขอนอบน้อมแด่พระแม่ตารา ทรงประดับด้วยตถตาทังสาม
ทรงเปี= ยมไปด้วยกําลังของการหลุดพ้น
ทรงทําลายวิญญาณร้าย ปิ ศาจและยักษ์
พระตาราผูป้ ระเสริ ฐ! ตุเร!
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บทสรรเสริ ญด้วยปฐมมนตรา
ด้วยการปราบประณตน้อมยีส= ิ บเอ็ดครัง105

อย่างไรก็ตาม สตีเฟน บีเยอร์ (Stephan Beyer) ได้ระบุพระนามและหน้าที=ของพระ
นางตารา 21 พระองค์รวมทังรู ปลักษณ์ของพระนางตาราองค์ประธาน ไว้ในหนังสื อ “การบูชาพระ
นางตารา : มนตร์ และพิธีกรรมในทิเบต” (The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet) ที=ตีพิมพ์
ในปี ค.ศ. 1978 โดยอ้างอิงจากบทประพันธ์ของพระนาคารชุน ไว้ดงั นี
...โอม ศูนยตา – ฌาน – วัชระ – สวภาวัตมาโก หูม!
จากอาณาจักรของความว่างเปล่าคือ ปั ม จากสิ= งนี ปรากฏดอกบัวดอกหนึ= งซึ= งมีสีสันมากมาย
กลางดอกบัวมีอกั ขระ อะ จากสิ= งนีปรากฏดวงจันทร์กลมซึ=งเหนือขึนไปนันเป็ นอักขระ ตัม สี เขียว
จากสิ= งนีปรากฏดอกบัวดอกหนึ= งซึ= งผลิบานออกเป็ นอักขระ ตัม ซึ= งได้เปลี=ยนรู ปกลายมาเป็ นพระ
นางตาราผูป้ ระเสริ ฐ พระวรกายของพระองค์มีวรรณะเขียว ทรงประดับพระองค์ดว้ ยเครื= องประดับ
มีค่า พระองค์มีพระพักตร์ เดี ยวและมี 2 พระหัตถ์ พระหัตถ์ขวาทรงกระทําปางประทานพรแด่
สรรพสัตว์ให้สมตามปรารถนา พระหัตถ์ซา้ ยทรงถือดอกบัวซึ= งเบ่งบานเต็มที= พระองค์ทรงฉลอง
พระองค์ด้วยผ้าไหมงดงาม ทรงสวมศิ ราภรณ์ ซ= ึ งประดับรู ปจําลองพระธยานิ พุทธอโมฆสิ ท ธิ
พระองค์ท รงประทับ นั=งในท่ ว งท่ า ที= ไ ร้ กัง วลเหนื อ ปั ท มาสน์ แ ละดวงจัน ทร์ พระองค์ท รงอยู่
ท่ามกลางพระพุทธเจ้าและพระโพธิสตั ว์มากมายนับไม่ถว้ น
พระองค์ถูกล้อมรอบด้วยปั ทมาสนะ 20 หลัง จากพระองค์ดา้ นหน้าไล่เรี ยงตามเข็มนาฬิกา :
พระนางตาราผูว้ อ่ งไวและกล้าหาญ ผูท้ าํ ลายเหล่าปิ ศาจและอุปสรรค พระองค์มีวรรณะแดง
ทรงถือกลศ (Kalasa) แห่งการพิชิตอุปสรรคสี แดง
พระนางตาราผูม้ ีวรรณะขาวประดุจดวงจันทร์ ในฤดูใบไม้ร่วง ผูเ้ อาชนะความเจ็บปวดและ
สิ= งชัว= ร้าย ทรงถือกลศแห่งความสงบสี ขาว
พระนางตาราผูเ้ พิ=มพูนความมีชีวิตและความปี ติยินดี พระองค์มีวรรณะเหลือง ทรงถือกลศ
แห่งการเพิ=มพูนสี เหลือง
พระนางตาราผูพ้ ิชิต ผูม้ อบชีวติ สูงสุด พระองค์มีวรรณะเหลือง ทรงถือกลศแห่งชีวติ สี เหลือง
พระนางตาราผูเ้ ปล่ง พระสุ รเสี ยง หู ม ผูพ้ ิชิ ตและรวมกับลักษณะแห่ ง ปั ญ ญา พระองค์มี
วรรณะเหลืองแดง ทรงถือกลศแห่งความมีเสน่ห์สีแดง
พระนางตาราผูม้ ีชยั เหนือสามโลก ผูป้ ราบเหล่าผีร้าย พระองค์มีวรรณะแดงดํา ทรงถือกลศสี
นําเงินที=ปะปนไปด้วยผีร้ายและซากศพ
พระนางตาราผูเ้ อาชนะผูอ้ ื=น ผูห้ ลบเลี=ยงเวทมนตร์คาถาของผูอ้ ื=นได้ พระองค์มีวรรณะดํา ทรง
ถือกลศสี ดาํ แห่งการหลบเลี=ยงเวทมนตร์คาถา
105

บทสวดสรรเสริ ญพระนางตารา dc พระองค์ จากบทสาธนะพระขฑิรวนีตารา โดย มูลนิธิพนั
ดารา; Heather Stoddard, Early Sino – Tibetan Art (Bangkok : Orchid Press, 2008), 101 – cvw.
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พระนางตาราผูท้ าํ ให้ปิศาจ ตุ และเหล่าศัตรู พ่ายแพ้ พระองค์มีวรรณะแดงดํา ทรงถือกลศสี
แดงซึ=งทําให้ปิศาจ ตุ และเหล่าศัตรู พา่ ยแพ้
พระนางตาราซึ= งท่าทางของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์แห่ งไตรรัตนะ ผูท้ รงปกป้ องจากความ
หวาดกลัวทังปวง ทรงถือกลศสี ขาวซึ=งปกป้ องจากความหวาดกลัวทังปวง
พระนางตาราผูท้ าํ ให้ปิศาจ ตุ และอุปสรรคเชื=อง พระองค์มีวรรณะแดง ทรงถือกลศสี แดงซึ= ง
เอาชนะปิ ศาจ ตุ
พระนางตาราผูถ้ อดถอนความทุ ก ข์แ ห่ ง ความยากเข็ ญ ผูป้ ระทานการบรรลุ ถึ ง มนตรา
พระองค์มีวรรณะเหลืองแดงประดุจทองคํา ทรงถือกลศสี เหลืองซึ=งถอดถอนความยากเข็ญ
พระนางตาราผูป้ ระทานโชคดีทงหลาย
ั
พระองค์มีวรรณะทอง ทรงถือกลศแห่ งความโชคดีสี
ขาว
พระนางตาราผูท้ าํ ให้ปิศาจที=ขดั ขวางและอุปสรรคพ่ายแพ้ พระองค์มีวรรณะแดงซึ= งลุกโชน
ประดุจไฟ ทรงถือกลศสี แดงซึ=งปกป้ องจากอุปสรรค
พระนางตาราด้วยพระขนงขมวด ผูท้ รงทําลายปิ ศาจร้ายที=เป็ นอุปสรรค พระองค์มีวรรณะดํา
ทรงถือกลศสี นาเงิ
ํ นซึ=งทิ=มแทงปิ ศาจร้ายที=เป็ นอุปสรรค
พระนางตาราผูย้ ิ=งใหญ่และสงบ ผูช้ าํ ระบาปกรรมและความหมองมัว พระองค์มีวรรณะขาว
ทรงถือกลศสี ขาวแห่งการชําระบาปกรรมและความหมองมัว
พระนางตาราผูม้ ีชัยเหนื อการโต้แย้งของผูอ้ ื=น ผูท้ รงเพิ=มพูนความเฉลียวฉลาด พระองค์มี
วรรณะแดง ทรงถือกลศสี เหลืองแดงแห่งการเพิ=มพูนปั ญญา
พระนางตาราผูก้ าํ ราบปิ ศาจ ตุ และอุปสรรค ผูท้ รงทําให้สามโลกสั=นไหว พระองค์มีวรรณะ
เหลืองแดง ทรงถือกลศสี เหลืองแห่งการพิชิตเวทมนตร์คาถา
พระนางตาราผูท้ รงกําราบพิษร้ายของอสรพิษ ลู ผูท้ รงถอนพิษร้าย พระองค์มีวรรณะขาว
ทรงถือกลศสี ขาวแห่งการถอนพิษและโรคร้าย
พระนางตาราผูท้ รงถอนฝั นร้ายและความทุกข์ พระองค์มีวรรณะขาว ทรงถือกลศสี ขาวซึ= ง
ถอนความทุกข์
พระนางตาราผูท้ รงถอนพิษไข้ทงปวง
ั
พระองค์มีวรรณะขาว ทรงถือกลศสี ขาวซึ=งถอนพิษไข้
พระนางตาราผูป้ ระทานความสําเร็ จในหน้าที= การงาน พระองค์มีวรรณะขาวและเปล่งพระ
รัศมีหลากหลายสี ทรงถือกลศสี เขียวแห่งการบรรลุความสําเร็ จทังปวง
ทุกพระองค์มีพระพักตร์ เดี ยว 2 พระหัตถ์ : ในพระหัตถ์ขวาแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกกระทํา
ประทานพร ทุกพระองค์ทรงถือกลศซึ=งให้ผลต่าง ๆ สําเร็ จลุล่วง และพระหัตถ์ซา้ ยทรงถือดอกบัว
พระองค์ประทับนัง= บนปั ทมาสน์และดวงจันทร์ โดยพระบาทขวาแผ่ออกและพระบาทซ้ายห้อยลง
ทรงประดับพระวรกายด้วยผ้าไหมและเครื= องประดับมีค่าทังหลาย ทรงเปล่งพระรัศมีไกลออกไป
อย่างไม่จาํ กัด และทรงถูกล้อมรอบโดยเหล่าพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ เทพผูพ้ ิทกั ษ์ ฑากินี และ
ธรรมบาลจํานวนนับไม่ถว้ น
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ที=พระนลาฏของพระนางตาราทุกพระองค์มีอกั ขระ โอม ที= พระศอมีอกั ขระ อา และที=พระ
หทัยมีอกั ขระ หูม จากอักขระเหล่านันได้เปล่งรัศมีออกไปไกลไม่มีที=สินสุด เหนือขึนไปจากโปตา
ลา พระนางตาราผูศ้ กั ดิŠสิทธิŠ 21 พระองค์ถูกล้อมรอบโดยเหล่าพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ เทพผู ้
พิทกั ษ์ ฑากินี และธรรมบาลจํานวนนับไม่ถว้ น โอม วัชระ – สมาช...106

จากพระนามดั ง กล่ า ว เมื= อ เปรี ยบเที ย บกั บ การระบุ พ ระนามในหนั ง สื อ
“พระพุทธศาสนาของทิเบตหรื อลัทธิ ลามะ” ของแวดเดล และเทียบกับบทสวดสรรเสริ ญแล้ว จะ
เห็ นได้ว่าบีเยอร์ ไม่ ได้ระบุพ ระนามเฉพาะดังที= ปรากฏในหนังสื อของแวดเดล แต่มี รายละเอีย ด
เกี=ยวกับคุณสมบัติของพระนางตารามากกว่าและใกล้เคียงกว่าเมื=อเทียบกับบทสวดสรรเสริ ญ
นอกจากนี บทประพันธ์ ถึ งพระนางตารา 21 พระองค์ข องพระนาคารชุ นที=บี เยอร์
นํามาอ้างอิงนัน ได้ระบุรูปลักษณ์ของแต่ละพระองค์ โดยเฉพาะวรรณะและสี ของกลศที=ชดั เจนของ
พระนางตาราแต่ละพระองค์ดว้ ย ถึงกระนันรู ปแบบของจิตรกรรมพระนางตารา ƒq พระองค์ตามบท
ประพันธ์ ข องพระนาคารชุ นถู ก สร้ า งสรรค์เป็ นรู ป พระนางตาราปางเหมื อนกันทังหมด ยกเว้น
วรรณะและสี ของกลศของแต่ ละพระองค์ที=แตกต่างกัน ประติม านวิทยาของพระนาคารชุ นนี
บ่อยครังถูกกล่าวว่าเป็ นผลงานของพระอติศะอีกด้วย107
แต่สําหรับรู ปแบบการสร้างสรรค์จิตรกรรมพระนางตารา ƒq พระองค์ของนิกายนิ ง
มะนัน แต่ละพระองค์มีรูปลักษณ์เหมือนกัน ยกเว้นวรรณะและสัญลักษณ์ที=ปรากฏบนดอกบัวใน
พระหัตถ์ซ้ายต่างกัน ซึ= งประติมานวิทยาของพระนางตารา 21 พระองค์ในนิ กายนิ งมะนี เป็ นแนว
ประเพณี ที=สืบทอดมาจากพระอาจารย์ชาวทิเบตชื=อ จิกเม ลิงปะ (‘Jigs-med gling-pa ค.ศ. 1729 –
1798) และสื บย้อนขึนไปจนถึงพระอาจารย์ลองเชน รับจัมปะ (Klong-chen rab-‘byams-pa ค.ศ.
1308 – 1363) 108 ประติมานวิทยาดังกล่าวยังปรากฏเป็ นภาพพิมพ์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะของ
ทิเบตในหมวดพระนางตารา 21 พระองค์อีกด้วย109 (ภาพที= q€ƒ – q•ƒ)

106

Stephan Beyer, The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet, 333 – 335.

107

Ibid., 470.

108

Ibid.

109

Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International Academy
of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 43.
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ภาพที= q€ƒ พระนางตาราลําดับที= q (ซ้าย) และลําดับที= ƒ (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา 21 พระองค์
ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน รับจัมปะ
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), uu€.

ภาพที= q€w พระนางตาราลําดับที= w (ซ้าย) และลําดับที= r (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา 21 พระองค์
ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน รับจัมปะ
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), uu•.

285

ภาพที= q€r พระนางตาราลําดับที= l (ซ้าย) และลําดับที= u (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา 21 พระองค์
ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน รับจัมปะ
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), uu•.

ภาพที= q€l พระนางตาราลําดับที= € (ซ้าย) และลําดับที= • (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา 21 พระองค์
ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน รับจัมปะ
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), uux.
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ภาพที= q€u พระนางตาราลําดับที= x (ซ้าย) และลําดับที= q‚ (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา 21 พระองค์
ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน รับจัมปะ
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), uux.

ภาพที= q€€ พระนางตาราลําดับที= qq (ซ้าย) และลําดับที= qƒ (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน
รับจัมปะ
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€‚.

287

ภาพที= q€• พระนางตาราลําดับที= qw (ซ้าย) และลําดับที= qr (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน
รับจัมปะ
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€‚.

ภาพที= q€x พระนางตาราลําดับที= ql (ซ้าย) และลําดับที= qu (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน
รับจัมปะ
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€q.
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ภาพที= q•‚ พระนางตาราลําดับที= q€ (ซ้าย) และลําดับที= q• (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน
รับจัมปะ
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€q.

ภาพที= q•q พระนางตาราลําดับที= qx (ซ้าย) และลําดับที= ƒ‚ (ขวา) ภาพพิมพ์พระนางตารา
21 พระองค์ ประกอบคัมภีร์อษั ฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน
รับจัมปะ
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€ƒ.
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ภาพที= q•ƒ พระนางตาราลําดับที= ƒq ภาพพิมพ์พระนางตารา 21 พระองค์ ประกอบคัมภีร์
อัษฏสหสริ กะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน รับจัมปะ
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u€ƒ.
อย่างไรก็ตามประติมานวิทยาของพระนางตารา 21 พระองค์ของพระโชกยูร์ ลิงปะ
(mChog gyur gling pa ค.ศ. 1829 – 1870) พระอาจารย์ชาวทิเบตอีกท่านหนึ=งมีความคล้ายคลึงกับ
ประติมานวิทยาของพระลองเชน รับจัมปะ เป็ นอย่างมาก เนื=องจากพระนางตารา 21 พระองค์ทรง
กระทําวิตรรกมุทราในพระหัตถ์ซ้ายพร้อมทังถือปั ทมะหรื ออุตปาละที=รองรับสัญลักษณ์ต่าง ๆ อีก
ทังยังเป็ นรู ปแบบประติมานวิทยาของนิกายนิงมะเช่นเดียวกัน หากแต่ประติมานวิทยาของพระนาง
ตารา 21 พระองค์ของพระโชกยูร์ ลิงปะ นันนอกจากปรากฏสัญลักษณ์ที=ถูกรองรับโดยปั ทมะหรื ออุ
ตปาละแตกต่างกันแล้ว ยังปรากฏพระนางตาราบางพระองค์กระทํามุทราหรื อถื อสัญลักษณ์ อื=น
เพิ=มเติม ได้แก่ พระนางตาราลําดับที= 19 ทรงถือจินดามณี ในพระหัตถ์ขวา (ภาพที= 201) พระนางตา
ราลําดับที= 20 ทรงกระทําอัญชลีมุทราพร้อมทังถือกิ ลา (Kila) หรื อพูร์ปะ (Phurba) ไว้ที=พระอุระ
(ภาพที= 202) และพระนางตาราลําดับที= 21 ทรงถือคทาดอกไม้ในพระหัตถ์ขวา (ภาพที= 203) ดังเห็น
ได้จากจิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กหรื อซากะลิ ภาพที= 183 – 203
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ภาพที= 183 พระนางตาราลําดับที= q จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=1

ภาพที= 184 พระนางตาราลําดับที= ƒ จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=1
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ภาพที= 185 พระนางตาราลําดับที= w จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=1

ภาพที= 186 พระนางตาราลําดับที= r จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=1
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ภาพที= 187 พระนางตาราลําดับที= l จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=1

ภาพที= 188 พระนางตาราลําดับที= u จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=2
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ภาพที= 189 พระนางตาราลําดับที= € จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=2

ภาพที= 190 พระนางตาราลําดับที= • จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=2
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ภาพที= 191 พระนางตาราลําดับที= x จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=2

ภาพที= 192 พระนางตาราลําดับที= q‚ จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=3
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ภาพที= 193 พระนางตาราลําดับที= qq จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=3

ภาพที= 194 พระนางตาราลําดับที= qƒ จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=3

296

ภาพที= 195 พระนางตาราลําดับที= qw จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=3

ภาพที= 196 พระนางตาราลําดับที= qr จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=4
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ภาพที= 197 พระนางตาราลําดับที= ql จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=4

ภาพที= 198 พระนางตาราลําดับที= qu จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=4
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ภาพที= 199 พระนางตาราลําดับที= q€ จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=4

ภาพที= 200 พระนางตาราลําดับที= q• จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=4
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ภาพที= 201 พระนางตาราลําดับที= qx จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=5

ภาพที= 202 พระนางตาราลําดับที= ƒ‚ จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=5

300

ภาพที= 203 พระนางตาราลําดับที= ƒq จิตรกรรมบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กรู ปพระนางตารา 21
พระองค์และสัญลักษณ์ประจําแต่ละพระองค์ตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=5
จิตรกรรมทังการู ป พระนางตารา 21 พระองค์ที= เป็ นกรณี ศึ ก ษาพบในวัดโพธิŠ เย็น
(ภาพที= ƒ‚r) และมูลนิ ธิพนั ดารา (ภาพที= ƒ‚x) แห่ งละ 1 ภาพ จิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21
พระองค์ที=ถูกเก็บรักษาไว้ในกรอบกระจกภายในห้องทําสมาธิ ของวัดโพธิŠ เย็น (ภาพที= 204) มีขนาด
22.5 x 17 เซนติเมตร สร้างขึนด้วยเทคนิคสี ฝนบนกระดาษ
ุ่
องค์ประกอบของภาพเน้นความสําคัญที=
พระนางตาราเขียวองค์ประธาน หรื อพระนางขฑิรวนี ตาราให้มีขนาดใหญ่และประทับอยูก่ = ึ งกลาง
ภาพ ล้อมรอบด้วยพระนางตาราพระองค์อื=นอีก 20 พระองค์ที=มีขนาดเล็กกว่า
จากแผนภาพ (ภาพที= ƒ‚l) พระนางตาราเขียวองค์ประธาน (ลําดับที= 1) ในจิตรกรรม
ทังกาพระนางตารา 21 พระองค์ของวัดโพธิŠเย็นทรงมีวรรณะเขียว ประทับแบบลลิตาสนะเหนือฐาน
จันทร์ แบนซึ= ง อยู่บ นปั ท มาสนะกลี บ หลากสี พระบาทขวาที= ห้อยลงมาของพระองค์ถู ก รองรั บ
ด้วยปั ทมาสนะขนาดเล็กกลี บสี นาเงิ
ํ น พระหัตถ์ขวากระทําวรทมุทราไว้ที=พระชานุ ดา้ นขวา พระ
หัตถ์ซ้ายกระทําวิตรรกมุทราไว้ในระดับพระอุระ พร้อมกันนันทังสองพระหัตถ์ลว้ นจับก้านของ
ดอกอุตปาละหรื อดอกบัวสี นาเงิ
ํ นซึ= งดอกหลัก มีก ลี บบานเฉพาะกลี บ วงนอกและกึ= งตูม กึ= ง บาน
เฉพาะกลีบวงใน ที=ก= ึ งกลางพระนลาฏของพระองค์ไม่ปรากฏพระเนตรที=สามแต่มีอุณาโลมหรื อ
อูรณาแทน ฉลองพระองค์และเครื= องประดับของพระองค์เป็ นแบบพระโพธิ สัตว์โดยมีโธตี ผ้าคาด
เฉียงและผ้าคล้องพระอังสาสี แดง ศิราภรณ์ตาบรัตนะ 5 ยอดเป็ นรู ปหยดนํา พระองค์ทรงฉายประภา
วลี สี นําเงิ นเข้ม ที= ไ ล่ นําหนัก ออกไปเป็ นสี เขี ย วอ่ อนและมี ป ระภามณฑลเป็ นสี ท องประดับ ด้วย
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ลวดลายและรัตนะ ส่ วนศิรประภาถูกฉายออกมาเป็ นสี แดงและมีขอบเป็ นลวดลายม้วนขด เบืองหลัง
ประภามณฑลของพระองค์ถูกประดับด้วยหมู่ใบไม้และดอกบัวสี แดงและชมพูอ่อน

ภาพที= 204 พระนางตารา 21 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิŠ เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
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ภาพที= 205 แผนภาพจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา ƒq พระองค์ของวัดโพธิŠ เย็น
เนื อหาในจิ ต รกรรมทัง กาภาพนี นอกจากพระนางตาราทัง 21 พระองค์แ ล้ว ยัง
ประกอบด้วยพระพุทธเจ้าอมิตาภะ พระโพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวร และพระปั ทมสัมภวะซึ= งทังหมด
ประทับ อยู่ท างตอนบนสุ ดของภาพในตํา แหน่ ง กึ= ง กลาง ด้า นมุ ม ซ้า ย และด้า นมุ ม ขวาของภาพ
ตามลําดับ และทัง 3 พระองค์มีขนาดพระองค์เล็กเท่ากับพระนางตาราพระองค์รอง 20 พระองค์
นอกจากนียังปรากฏพระธรรมบาลปางดุอีก 3 พระองค์ทางตอนล่างสุ ดของภาพด้วย อันได้แก่ พระ
มหากาล (Mahakala) พระหัยครี พ และพระนางศรี เทวี (Sri Devi) หรื อปั ลเดน ลาโม (Dpal-ldanLha-mo)
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พระพุทธเจ้าอมิตาภะซึ= งประทับอยูใ่ นตําแหน่ง X1 ทรงมีรูปลักษณ์แบบพระภิกษุ มี
วรรณะแดง ประทับวัชราสนะเหนื อฐานจันทร์ แบนซึ= งอยู่บนปั ทมาสนะที=มีกลีบสี ชมพูอ่อน พระ
หัตถ์ทงสองกระทํ
ั
าธยานมุทราพร้ อมทังอุ ม้ บาตรไว้ที=พระเพลา ทรงฉายประภาวลี สีขาวและศิร
ประภาสี เขียวซึ= งเบืองหลังถูกรองรับด้วยหมู่เมฆสี ขาว จากรู ปลักษณ์ดงั กล่าวสอดคล้องกับประติ
มานวิทยาที=บรรยายถึงรู ปลักษณ์ของพระองค์ดงั กล่าวไปแล้วข้างต้นในหมวดของพระธยานิ พุทธ
เจ้า
พระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวรอยูใ่ นตําแหน่งอักษร X2 ในรู ปลักษณ์นีพระองค์ทรงมี
วรรณะขาว ประทับแบบวัชราสนะเหนื อฐานจันทร์ แบนบนปั ท มาสนะกลี บ สี ชมพูอ่อนและถู ก
รองรับด้วยหมู่เมฆสี เขียวอ่อนอีกชันหนึ=ง พระองค์ทรงฉลองพระองค์และเครื= องประดับแบบพระ
โพธิสัตว์งดงามอันมีโธตีสีแดง ผ้าคาดเฉียงสี นาเงิ
ํ นและผ้าคล้องพระอังสาสี เขียว ทรงฉายประภาวลี
สี ขาวและศิรประภาสี เขียว รู ปลักษณ์ที=เห็นได้ชดั คือทรงมีพระเศียรเดียว 4 พระกร โดยเหนื อพระ
เศียรของพระองค์ปรากฏพระเศียรพระพุทธเจ้าอมิตาภะผูม้ ีวรรณะแดง อันเป็ นสัญลักษณ์ บ่งชี ว่า
พระองค์อยู่ในตระกูลเดี ย วกับพระอมิ ตาภะ ส่ วนที=พ ระหัตถ์ท งสี
ั = ของพระองค์นันคู่ แรกกระทํา
อัญชลีมุทราและคู่ที=สองยกขึนในระดับพระอังสาพร้อมทังถือสัญลักษณ์ซ= ึงปรากฏเห็นไม่ชดั เจนนัก
เนื=องจากภาพมีขนาดเล็กมาก แต่สามารถทราบได้วา่ สัญลักษณ์ควรเป็ นปั ทมะในพระหัตถ์ซ้ายและ
มาลา ในพระหัตถ์ขวา เพราะเมื=อพิจารณาถึงวรรณะ จํานวนพระกรและลักษณะมุทราของพระอว
โลกิ เตศวรแล้วพบว่า เป็ นรู ป ลัก ษณ์ ที= ส อดคล้องกับ ประติ ม านวิท ยาของพระษฑัก ษรี โลเกศวร
(Sadaksari Lokesvara) ที=ได้กล่าวอธิ บายไปแล้วในรายละเอียดของจิตรกรรมทังการู ปแดนสุ ขาวดี
ของพระอมิตาภะ การปรากฏทังพระพุทธเจ้าอมิตาภะและพระโพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวรในรู ปของ
พระษฑักษรี โลเกศตวรในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา ƒq พระองค์นี แสดงให้เห็นถึ งความ
เชื=อมโยงกันทางประติมานวิทยาในสถานะที=พระนางตาราทรงเป็ นนางปราชญาที=กาํ เนิดจากพระอว
โลกิเตศวรซึ=งเป็ นพระโพธิสัตว์ในตระกูลของพระอมิตาภะ
ทางด้านพระปั ทมสัมภวะนันอยู่ในตําแหน่ ง อักษร X3 ทรงฉลองพระองค์แบบ
นักบวชที=มีรูปแบบเฉพาะ นัน= คือ ฉลองพระองค์ดา้ นในเป็ นเสื อคลุมสี นาเงิ
ํ นแบบกษัตริ ยท์ ิเบตห่ ม
ทับด้วยจีวรสี แดง พร้อมกับพระมาลา (หมวก) สี แดงที=มีรูปทรงห้าเหลี=ยม ท่าทางการประทับของ
พระองค์ไม่ชัดเจนโดยทรงอยู่เหนื อฐานจันทร์ แบนบนปั ทมาสนะกลีบสี ชมพูอ่อน พระหัตถ์ขวา
ของพระองค์ถือวัชระไว้ที=ระดับพระอุระและพระหัตถ์ซ้ายถือกปาลไว้ที=พระเพลาโดยปรากฏไม้ขฏั
วางคะพาดไว้บริ เวณพระอังสาด้านซ้ายของพระองค์ พระองค์ทรงฉายประภาวลีสีขาวหรื อส้มอ่อน
และศิรประภาสี เขียว การปรากฏรู ปพระปัทมสัมภวะซึ=งเป็ นผูก้ ่อตังนิกายนิงมะในจิตรกรรมทังกานี
แสดงให้เห็นว่าจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา ƒq พระองค์นีมีความเกี=ยวข้องหรื อถูกสร้างสําหรับ
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นิกายนิงมะ ทังนีประติมานวิทยาเกี=ยวกับพระปัทมสัมภวะผูศ้ ึกษาจะอธิบายต่อไปในหมวดของพระ
อาจารย์คนสําคัญ
สํ า หรั บ ทางตอนล่ า งของภาพซึ= งเป็ นตํา แหน่ ง ของพระธรรมบาล w พระองค์
ประกอบด้วย พระมหากาล พระหัยครี พ และพระนางปัลเดน ลาโม (ความสําคัญของพระธรรมบาล
ผูศ้ ึกษาเรี ยบเรี ยงไว้ในหมวดพระธรรมบาล) พระมหากาล หรื อ นักโปเชมโป (Nag-po c’en-po) ใน
ภาษาทิเบต อยูใ่ นตําแหน่งอักษร X4 ทรงมีวรรณะนําเงิน พระเศียรเดียว 6 พระกร 2 พระบาท แสดง
ปางดุและทรงเครื= องแบบพระธรรมบาล เช่น หนังเสื อและศิราภรณ์กะโหลก พระเนตรโปนโต พระ
โอษฐ์อา้ มีพระเนตรที=สามกลางพระนลาฏ พระเกศาสี เหลืองเข้มลุ กชัน พระหัตถ์คู่แรกข้างขวา
ปรากฏวัตถุที=ถือไม่ชดั เจนและข้างซ้ายถือกปาล (Kapala) หรื อชามกะโหลกซึ= งบรรจุเลือดไว้เต็ม
พระหัตถ์คู่ที=สองข้างขวาถือฑมรุ (Damaru) หรื อกลองมือขนาดเล็ก แต่สัญลักษณ์ในพระหัตถ์ซ้าย
ไม่ชดั เจน ส่ วนพระหัตถ์คู่ที=สามทังสองจับหนังช้างแผ่ชูขึนด้านบนโดยในพระหัตถ์ขวาถือมาลาอยู่
ในขณะที=สัญลักษณ์ในพระหัตถ์ซ้ายไม่ชดั เจน พระองค์ประทับแบบอาลีฒะเหยียบอยูบ่ นร่ างของ
ช้างสี ขาว ซึ= งอยู่เหนื อฐานอาทิตย์แบนสี ทองบนฐานปั ทมาสนะกลีบสี ชมพูอ่อน พระองค์ทรงฉาย
ประภาวลี เป็ นเปลวเพลิ ง สี แดงลุ ก โชน แม้ว่า สัญลัก ษณ์ ในแต่ ล ะพระหัตถ์ข องพระมหากาลจะ
ปรากฏไม่ชดั เจนนัก แต่เมื=อพิจารณาถึงวรรณะ จํานวนพระหัตถ์และพระบาท การเหยียบบนร่ างช้าง
และการปรากฏสัญลักษณ์บางประเภทแล้ว เห็นได้วา่ พระธรรมบาลพระองค์นีคือพระมหากาล โดย
อยูใ่ นรู ปลักษณ์ของษัฏภุชมหากาล (Sadbhuja Mahakala) (ภาพที= ƒ‚u) ซึ= งตามประติมานวิทยาใน
คัมภีร์สาธนมาลาระบุวา่ ทรงมีวรรณะนําเงินเข้มหรื อดํา ปรากฏในปางดุ มีพระเศียรเดียว 6 พระกร
โดยพระหัตถ์คู่แรกถือกรรตฤกา (Karttrka) หรื อมีดสับและกปาล พระหัตถ์คู่ที=สองถือมาลาที=ร้อย
จากกะโหลกมนุ ษย์กบั ตรี ศูร (Trisula) และพระหัตถ์คู่ที=สามถือฑมรุ กบั ปาศะ ทรงฉลองพระองค์
ด้วยหนังเสื อ และประดับพระองค์ดว้ ยมาลัยศีรษะมนุษย์110 ทรงประทับแบบอาลีฒาสนะอยูบ่ นพระ
คเณศ
ทางเบืองซ้ายของพระมหากาลคือพระธรรมบาลหัยครี พ ซึ= งอยูใ่ นตําแหน่งอักษร X5
ทรงมีวรรณะแดง ปรากฏในรู ปลักษณ์ 3 พระเศียร 6 พระกร 8 พระบาท ฉลองพระองค์ดว้ ยหนังเสื อ
หนังช้างและหนังมนุษย์ พร้อมกับประดับพระองค์ดว้ ยผ้าคล้องพระอังสาสี เขียว มาลัยศีรษะมนุษย์
และสร้อยทําจากกระดูก พระพักตร์ หลักมีวรรณะแดง พระพักตร์ เบืองขวาและซ้ายของพระองค์มี
วรรณะเขียวและขาวตามลําดับ ทรงมีพระเนตรที=สามกลางพระนลาฏทุกพระพักตร์ และแสดงสี พระ
พัก ตร์ ดุ พระเกศาลุ ก ตังและมี หัวม้า 3 หัวอยู่เ หนื อพระเศี ย รทังสาม พระองค์ท รงประทับ แบบ
110

Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 7 (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 1936.
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อาลีฒะเหยียบบนงูหรื อนาคหลายตัวซึ= งอยูเ่ หนื อฐานอาทิตย์แบนสี ทองบนปั ทมาสนะกลีบสี ชมพู
อ่อน ส่ วนพระหัตถ์ทงหกนั
ั
นถือวัชระและไม้ขฏั วางคะ ส่ วนสัญลักษณ์อื=นอีก 4 อย่างนันเห็ นไม่
ชัดเจน พระองค์ทรงฉายประภาวลีเพลิงสี แดง แต่ดว้ ยขนาดภาพที=เล็กมากและพระหัตถ์และประภา
วลีเพลิงมีสีแดงใกล้เคียงกันจึงเป็ นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์มุทราและวัตถุทางศาสนาในแต่ละพระ
หัตถ์ อย่างไรก็ตามจากวรรณะ จํานวนพระหัตถ์และพระบาท รวมทังสัญลักษณ์ ที=ปรากฏให้เห็ น
เด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิง= หัวม้าทังสาม ทําให้ทราบได้วา่ พระองค์คือพระหัยครี พซึ= งได้รับการเคารพ
ว่าเป็ นผูป้ กป้ องคุม้ ครองม้า จากรู ปลักษณ์ดงั กล่าวสอดคล้องกับพระหัยครี พที=มีพระนามว่า คุหยสา
ธนหัยครี พ (Guhyasadhana Hayagriva) (ภาพที= 207) ซึ= งตามประติมานวิทยาระบุถึงรู ปลักษณ์ของ
พระองค์วา่ ทรงมีวรรณะแดง ฉลองพระองค์ดว้ ยหนังมนุษย์ หนังเสื อและหนังช้าง มี 3 พระพักตร์
โดยมีวรรณะแดงที=พกั ตร์ กลาง และวรรณะเขียวและขาวที=พกั ตร์ เบืองขวาและซ้าย ทรงมี 6 พระกร
โดยพระหัตถ์ขา้ งขวาถือวัชระ ตรี ศูรหรื อขัฏวางคะ และขัฑคะ และพระหัตถ์ขา้ งซ้ายกระทําดัชนี
มุทรา ถือหอก และปาศะ ส่ วนพระบาททังแปดเหยียบอยูบ่ นนาคหรื องู 8 ตัว111

ภาพที= ƒ‚u พระษัฏภุชมหากาล จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= qx
ที=มา : Jeff Watt, Mahakala (Buddhist Protector) – Shadbhuja (Six – hands) [Online], accessed 1
June 2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/47.html
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Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 5 (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 1374.
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ภาพที= 207 พระคุหยสาธนหัยครี พ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= 19
ที=มา : Jeff Watt, Hayagriva (Vuddhist Deity) – Red (3 faces, 6 hands. Secret Accomplishment)
[Online], accessed 1 June 2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/ul.html
พระนางศรี เทวีหรื อปั ลเดน ลาโม (ภาพที= 208) ในภาษาทิเบต เป็ นพระธรรมบาลอีก
พระองค์หนึ= งในจิตรกรรมทังกานี โดยอยู่ในตําแหน่ งอักษร X6 พระองค์ ตามประติมานวิทยานัน
ระบุรูปลักษณ์ของพระองค์วา่ ทรงมีวรรณะนําเงิน ทรงเครื= องแบบพระธรรมบาล นุ่งห่ มหนังมนุษย์
หนังเสื อ คล้องมาลัยศีรษะมนุษย์และสวมศิราภรณ์กะโหลกซึ= งประดับด้วยงูและวัชระหรื อบางครัง
เป็ นพระจันทร์ พระองค์มีพระเนตรที=สาม แสดงอารมณ์แบบดุร้าย ในพระหัตถ์ขวาที=ยกขึนทรงกวัด
แกว่งทัณฑะ (Danda) หรื อไม้กายสิ ทธิŠ ซ= ึงมียอดเป็ นกะโหลก ในขณะที=พระหัตถ์ซ้ายถือกปาลไว้ใน
ระดับพระอุระ พระองค์ประทับบนหลังของล่อซึ=งมีหนังของมนุษย์รองรับแทนอาน และมีงูเป็ นสาย
บังเหียน ส่ วนล่อพาหนะของพระองค์นนมี
ั สีขาวและมีแผ่นจานวงกลมอยูร่ ะหว่างหู ที=เหนือขาหน้า
แขวนลู ก เต๋ า และมี ดวงตา 1 ดวงอยู่ที= ส ะโพก 112 ทังพระองค์และล่ อพาหนะกํา ลัง ดํา เนิ นไปบน
ทะเลสาบโลหิ ต จากประติมานวิทยาจะเห็นได้ว่าพระนางปั ลเดน ลาโมในจิตรกรรมทังการู ปพระ
นางตารา 21 พระองค์ของวัดโพธิŠ เย็นมีรูปลักษณ์ตามที=ระบุไว้ แม้วา่ สัญลักษณ์ในพระหัตถ์ขวาจะ
ปรากฏไม่ ชัดเจนก็ ตาม หากแต่ สัญลัก ษณ์ อื=นที= ป รากฏ เช่ น วรรณะ จํา นวนพระหัตถ์ และการ
112

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 149 – 150.
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ประทับบนหลังล่อก็เป็ นส่ งบ่งชี ถึงพระองค์ได้ชดั เจน ยกเว้นเพียงล่อที=ปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมของ
ทิเบตมักมีสีเหลืองมากกว่าสี ขาวตามที=ระบุไว้ในประติมานวิทยา

ภาพที= 208 พระนางปัลเดน ลาโม จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที= qx
ที=มา : Jeff Watt, Shri Devi (Buddhist Protector) – Magzor Gyalmo [Online], accessed 28 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/396.html
การปรากฏพระธรรมบาลสําคัญทังสามพระองค์ในจิตรกรรมทังกาพระนางตารา 21
พระองค์ของวัดโพธิŠ เย็นนัน เป็ นการแสดงถึงการปกปั กษ์รักษาพระธรรมและพระศาสนาจากสิ= งชัว=
ร้าย โดยพระมหากาลถูกกล่าวว่าเป็ นปางดุของพระอวโลกิ เตศวร พระหัยครี พอยู่ในตระกูลของ
พระอมิตาภะ
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ภาพที= 209 พระนางตารา 21 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี
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ภาพที= 210 แผนภาพจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา ƒq พระองค์ของมูลนิธิพนั ดารา
ทางด้านจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์ที=อยูภ่ ายใต้การดูแลของมูลนิธิ
พันดารา (ภาพที= 209) ถูกเก็บรักษาไว้ที=ห้องบูชาพระของมูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี มีขนาด
65 x 43 เซนติเมตร สร้างด้วยเทคนิคสี ฝุ่นบนผ้า จิตรกรรมทังกานี รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดา
รมภ์ ได้วา่ จ้างให้วาดขึนโดยศิลปิ นทังกาชาวทิเบตที=นบั ถือนิกายกาจู ภายในเมืองชัมโด เมืองเฉิ งตู
มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารรั ฐประชาชนจีน เมื= อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. ƒ‚‚r) ซึ= งเป็ นศิ ล ปิ นคน
เดียวกับที=วาดจิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุศรี 5 พระองค์ดงั ที=ได้กล่าวอธิบายไปแล้ว จิตรกรรมทังกา
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รู ปพระนางตารา 21 พระองค์ของมูลนิธิพนั ดารานี มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับของจิตรกรรมทังกา
เนือหาเดียวกันของวัดโพธิŠเย็น นัน= คือเน้นพระนางขฑิรวนีตาราซึ= งเป็ นองค์ประธานให้มีขนาดใหญ่
ที=สุดและประทับอยูก่ = ึ งกลางภาพ และถูกห้อมล้อมด้วยพระนางตาราพระองค์รองที=มีขนาดเล็กอีก
20 พระองค์ จิตรกรรมทังกานีไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์อื=นใดนอกจากพระนางตารา
21 พระองค์
จากแผนภาพ (ภาพที= ƒq‚) พระนางขฑิ ร วนี ต าราองค์ป ระธาน (ลํา ดับ ที= 1) ใน
จิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์ของมูลนิธิพนั ดาราทรงมีวรรณะเขียว ประทับแบบลลิ
ตาสนะเหนือฐานจันทร์แบนซึ=งอยูบ่ นปั ทมาสนะกลีบหลากสี ที=ผุดขึนมาจากสระนํา พระบาทขวาที=
ห้อยลงมานันถูกรองรับด้วยปั ทมะขนาดเล็ก พระหัตถ์ขวากระทําวรทมุทราไว้ที=พระชานุและพระ
หัตถ์ซ้ายกระทําวิตรรกมุทราโดยถือก้านของปั ทมะที=มีดอกบานอยู่ในระดับพระอังสา พระนางข
ฑิรวนีตาราทรงเครื= องแบบพระโพธิ สัตว์ ทรงศิราภรณ์ตาบรัตนะ 5 ตาบ ฉลองพระองค์เป็ นเสื อครึ= ง
องค์ โธตีดา้ นในมีหลากสี ส่วนโธตีดา้ นนอกเป็ นสี แดง ทรงคล้องผ้าคล้องพระอังสาสี นาเงิ
ํ นส้มและ
คล้องผ้าคาดเฉี ยงสี ขาว พระองค์ทรงฉายประภาวลีสีขาวและศิรประภาสี แดง ทังนี ยังทรงมีประภา
วลีโปร่ งใสอยูร่ อบนอกด้วย
เมื=อพิจารณาพระนางขฑิรวนี ตาราในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์
ของทังสองแห่ งแล้ว จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลักสอดคล้องกับประติมานวิทยาของพระนาง
ขฑิรวนีตาราตามที=ได้อธิบายไว้แล้ว โดยเฉพาะวรรณะ มุทรา และอาสนะ ถึงกระนันก็ปรากฏความ
แตกต่างกันเพีย งเล็กน้อยของพระนางขฑิ รวนี ตาราในจิ ตรกรรมทังกาทังสองภาพ เช่ น ปรากฏ
ปัทมะเพียงดอกเดียวในพระหัตถ์ซา้ ยของพระนางขฑิรวนีตาราของมูลนิธิพนั ดารา แต่ทางด้านพระ
นางขฑิรวนี ตาราของวัดโพธิŠ เย็นมีอุตปาละในทังสองพระหัตถ์ และประเภทของดอกบัวในพระ
หัตถ์ของพระนางขฑิรวนีตาราของวัดโพธิŠเย็นเป็ นอุตปาละหรื อสี นาเงิ
ํ น แต่ดอกบัวในพระหัตถ์ของ
พระนางขฑิรวนีตาราของมูลนิธิเป็ นปัทมะหรื อสี ชมพู ซึ=งประเภทที=แตกต่างกันนี ปรากฏกับดอกบัว
ที=รองรับพระบาทขวาด้วย หากพิจารณาตามประติมานวิทยาของพระนางขฑิรวนี ตาราที=ควรมีอุ
ตปาละตูมเป็ นสัญลักษณ์ประจําพระองค์แล้วจะเห็นได้วา่ พระนางขฑิรวนีตาราในจิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิŠ เย็นมีความสอดคล้องมากกว่าของมูลนิ ธิพนั ดารา อย่างไรก็ตามบางครังพุทธศิลป์ ของ
ทิเบตโดยเฉพาะในงานจิตรกรรมไม่ได้เคร่ งครัดตามประติมานวิทยาเสมอไป เช่ นให้พระนางข
ฑิรวนีตาราถือปัทมะบานเป็ นสัญลักษณ์เหมือนกับพระนางสิ ตตารา113

113

Ibid., 123.
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แต่เมื=อพิจารณารายละเอียดของพระนางตาราอีก 20 พระองค์ในจิตรกรรมทังกาทัง
สองภาพจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างมาก พระนางตาราขนาดเล็ก 20 พระองค์ในจิตรกรรมทังกา
รู ปพระนางตารา 21 พระองค์ของวัดโพธิŠ เย็นประทับล้อมรอบพระนางตาราเขียวองค์ประธาน โดย
ส่ วนใหญ่มีรูปลักษณ์ที=คล้ายคลึงกับพระนางตาราเขียวพระองค์หลัก อาทิ ปรากฏในปางสงบ และ
ฉลองพระองค์แบบพระโพธิ สัตว์งดงาม เป็ นต้น ยกเว้นที=พระหัตถ์ขวากระทําอภัยมุทราแทนวรท
มุทรา พระนางตาราขนาดเล็กแต่ละพระองค์ทรงประทับแบบลลิตาสนะเหนือฐานจันทร์ แบนซึ= งอยู่
บนปั ท มาสนะกลี บ สี ช มพูอ่อ นเช่ น เดี ย วกันหมด ความแตกต่ า งที= เ ห็ น ได้ชัด เจนคื อวรรณะอัน
หลากหลายของพระนางตาราขนาดเล็ก 20 พระองค์ และมีเพียงบางพระองค์ที=อยู่ในปางดุ หรื อ
กระทํามุทราที=แตกต่างออกไป
รู ปลักษณ์ของพระนางตาราอีก 20 พระองค์ในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา ƒq
พระองค์ของวัดโพธิŠ เย็นสรุ ปเป็ นตารางที= • ได้ดงั นี
ตารางที= • รู ปลักษณ์ของพระนางตาราบริ วาร ƒ‚ พระองค์ ในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา
ƒq พระองค์ของวัดโพธิŠ เย็น
ลําดับ
พระนาง
ตารา

วรรณะ

มุทราและลักษณะพิเศษ

ขาว

พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ไม่
ชัดเจน

3

นําเงิน

พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ไม่
ชัดเจน

4

แดง

พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับจินดามณี

2

5

เหลือง

พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ไม่
ชัดเจน
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ตารางที= • (ต่อ)
ลําดับ
พระนาง
ตารา

วรรณะ

6

เขียว

7

นําเงิน

8

ขาว

9

เหลือง

10

แดง

11

ดํา

12

แดง

13

ดํา

มุทราและลักษณะพิเศษ
พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ไม่
ชัดเจน
พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ไม่
ชัดเจน
พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับธรรมจักร
ทังสองพระหัตถ์ประคองจินดามณี ไว้ในระดับพระอุระซึ= งปรากฏลักษณะ
มุทราไม่ชดั เจน
พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ไม่
ชัดเจน
พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
พระหัต ถ์ ซ้ า ย : วิ ต รรกมุ ท ราพร้ อ มกับ ถื อ ก้า นดอกไม้ร องรั บ อัง คุ ส า
(Ankusa) หรื อขอสับช้าง หรื ออาจเป็ นปรศู (Parasu) หรื อขวาน
พระหัตถ์ข วา : อภัย มุ ท ราโดยแผ่ฝ่ าพระหัตถ์ออกด้า นข้า งและปรากฏ
ลายเส้นคล้ายคทาดอกไม้ในพระหัตถ์
พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทรา
พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ไม่
ชัดเจน
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ตารางที= • (ต่อ)
ลําดับ
พระนาง
ตารา
14
15
16

17

18

19

20
21

วรรณะ

มุทราและลักษณะพิเศษ

พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
แดงดํา พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ไม่
ชัดเจน
พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
ดํา
พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับไฟ
พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
เหลือง พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ไม่
ชัดเจน
พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
ขาว พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ไม่
ชัดเจน
พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
เขียวอ่อน พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ไม่
ชัดเจน
พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
ขาว พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ไม่
ชัดเจน
ทังสองพระหัตถ์กระทําอัญชลีมุทราพร้อมทังถือกิลา ทรงปรากฏพระองค์
ดํา
ในปางดุ ร้าย พระโอษฐ์อา้ พระเนตรเบิกโตและมีพระเนตรที=สามกลาง
พระนลาฏ
พระหัตถ์ขวา : อภัยมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านข้าง
เขียวอ่อน
พระหัตถ์ซา้ ย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับปมเงื=อน

จากรู ปลักษณ์ ของพระนางตาราขนาดเล็ก 20 ในจิตรกรรมทังกาพระนางตารา 21
พระองค์ของวัดโพธิŠ เย็น จะเห็นได้วา่ พระนางตาราแต่ละพระองค์ทรงถือดอกบัวสี ทองซึ= งวาดอย่าง
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เรี ย บง่ า ยไว้ใ นพระหัต ถ์ซ้ า ยที= ก ระทํา วิ ต รรกมุ ท รา โดยที= ด อกบัว รองรั บ สั ญ ลัก ษณ์ ต่ า ง ๆ ซึ= ง
คล้ายคลึงกับประติมานวิทยาของพระลองเชน รับจัมปะ และพระโชกยูร์ ลิ งปะ แม้ว่าสัญลักษณ์
ขนาดเล็ ก ที= ป รากฏในจิ ต รกรรมทัง กาของวัด โพธิŠ เย็น ภาพนี ไม่ มี ค วามชัด เจนเพี ย งพอที= จ ะ
เปรี ยบเทียบแต่ละพระองค์ให้ชดั เจนได้ รวมทังภาพประกอบประติมานวิทยาทังของพระลองเชน
รับจัมปะ และพระโชกยูร์ ลิงปะ ไม่แสดงวรรณะอย่างเด่นชัด แต่เมื=อพิจารณาความแตกต่างของ
ประติมานวิทยาของพระลองเชน รับจัมปะ และพระโชกยูร์ ลิงปะ แล้ว จะเห็นได้วา่ ประติมานวิทยา
ของพระโชกยูร์ ลิงปะ ปรากฏพระนางตาราบางพระองค์ที=แสดงรู ปลักษณ์แตกต่างจากพระองค์อื=น
ดังที=ได้กล่ าวไปแล้วข้างต้น อันได้แก่ พระนางตาราลําดับที= 19, 20 และ ƒq ได้ปรากฏเป็ น 3
พระองค์ในบรรดาพระนางตาราขนาดเล็ก 20 พระองค์ของจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิŠ เย็นด้วย โดย
มีรูปลักษณ์พอ้ งกับพระนางตาราลําดับที= x, ƒ‚ และ qƒ ตามลําดับ ดังนันจึงเป็ นไปได้ที=จิตรกรรมทัง
การู ปพระนางตารา 21 พระองค์ของวัดโพธิŠ เย็นนี ถูกสร้างโดยมีเนื อหาจากประติมานวิทยาของพระ
โชกยูร์ ลิงปะ อีกทังประติมานวิทยานี ถูกสร้างภายใต้ความเชื=อของนิกายนิงมะ ซึ= งเป็ นนิกายที=พระ
อาจารย์โพธิŠแจ้งได้รับมาจากประเทศจีนอีกประการหนึ=ง
ทางด้านพระนางตาราขนาดเล็ก 20 พระองค์ในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21
พระองค์ของมูลนิธิพนั ดารา มีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายกับพระนางขฑิรวนีตาราพระองค์หลัก ตังแต่
การประทับแบบลลิตาสนะเหนื อฐานจันทร์ แบนบนปั ทมาสนะและพระหัตถ์ซ้ายกระทําวิตรรก
มุท ราโดยถื อก้า นปั ท มะไว้ ยกเว้นแต่ พ ระหัตถ์ข วาที= ถื อกลศสี ท องไว้ที=พ ระชานุ และวรรณะที=
แตกต่ า งออกไป จากรู ป ลัก ษณ์ ดัง กล่ า วนี แสดงให้เ ห็ นว่า จิ ต รกรรมทัง การู ป พระนางตารา 21
พระองค์ของมูลนิธิพนั ดาราถูกสร้างโดยมีพืนฐานจากประติมานวิทยาของพระนาคารชุน หรื อพระ
อติศะ เนื=องจากเป็ นรู ปแบบที=นิยมวาดให้พระนางตาราทุกพระองค์แสดงรู ปลักษณ์เหมือนกัน แม้วา่
กลศที=แสดงออกในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารานันจะมีสีทองเหมือนกันทังหมดก็ตาม
วรรณะของพระนางตาราแต่ ล ะพระองค์ใ นจิ ตรกรรมทัง การู ป พระนางตารา 21
พระองค์ของมูลนิ ธิพนั ดาราเป็ นดังตารางที= x และนํามาเปรี ยบเทียบกับจํานวนวรรณะตามประติ
มานวิทยาของพระนาคารชุนหรื อพระอติศะได้ตามตารางที= q‚ ดังนี

ตารางที วรรณะของพระนางตาราแต่ละพระองค์ในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา
วรรณะ

1

2

3

4

พระองค์ของมูลนิธิพนั ดารา

ลําดับของพระนางตารา พระองค์ ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

19

20

21

เขียว
ทอง (เหลือง)
นํ)าเงิน
ขาว
แดง
ตารางที * การเปรี ยบเทียบจํานวนวรรณะตามประติมานวิทยาของพระนาคารชุนหรื อพระอติศะกับจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
วรรณะ
ทีม) าของพระนางตารา พระองค์
ประติมานวิทยาของพระนาคารชุนหรื อ
พระอติศะ
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

เขียว

ทองและเหลือง

นํา/ เงิน
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2

-
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-
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จากการเปรี ยบเทียบจํานวนวรรณะของพระนางตาราในประติมานวิทยาของพระ
นาคารชุนกับจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์ของมูลนิธิพนั ดาราจะเห็นได้วา่ ไม่เท่ากัน
ประกอบกับต่างถือกลศสี ทองเหมือนกัน จึงเป็ นการยากที0จะบ่งบอกลําดับที0เรี ยงอย่างถูกต้องของ
พระนางตาราแต่ ละพระองค์ได้ รวมทั2งไม่ส ามารถระบุ พระนามที0 ชัดเจนของแต่ละพระองค์ไ ด้
อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์รูปลักษณ์พระนางตาราให้เหมือนกันเกื อบทุกประการจนไม่สามารถ
เรี ยงลําดับหรื อระบุพระนามได้เช่นนี2 อาจมุ่งเน้นการสร้างเพื0อให้ครบ 21 พระองค์ตามคุณสมบัติ 21
ประการของพระองค์มากกว่าการเรี ยงลําดับตามสี ดังเช่นปรากฏในจิตรกรรมทังกา (ภาพที0 788) ที0
สร้างรู ปลักษณ์พระนางตารา 21 พระองค์ ให้มีวรรณะเดียวกันเหมือนทั2งหมด ซึ0 งบางครั2งพระนาง
ตาราพระองค์หลักมีวรรณะขาว หรื อทอง แทนที0จะเป็ นวรรณะเขียว ดังเช่นจิตรกรรมทังกาทิเบตรู ป
พระนางตาราสมัยคริ สต์ศตวรรษที0 8; (ภาพที0 787) นอกจากนี2 รูปลักษณ์พระนางตารา 21 พระองค์
ตามประติมานวิทยาของพระนาคารชุนยังปรากฏในจิตรกรรมทังกาในหลายนิกาย รวมทั2งนิกายกาจู
ซึ0งเป็ นนิกายของผูว้ าดจิตรกรรมทังกานี2
อย่างไรก็ตาม การระบุพระนามเฉพาะของพระนางตารา 21 พระองค์ในจิตรกรรมทัง
กาของมูลนิ ธิพนั ดาราไม่สามารถทําได้ เนื0 องจากประติมานวิทยาของพระนาคารชุ นที0บีเยอร์ ได้
อธิบายนั2นไม่ระบุพระนามภาษาสันสกฤตกํากับไว้ แม้วา่ จะปรากฏบางพระนามในการอธิ บายของ
แวดเดล แต่ก็ไม่ได้ระบุรูปลักษณ์อย่างชัดเจนเพียงพอ นอกจากนี2 พระนามของพระนางตารา 21
พระองค์ที0ปรากฏยังมีอยู่มากมายและแตกต่างกันตามระบบประติมานวิทยาของแต่ละท่าน เช่ น
ระบบของพระโชกยูร์ ลิงปะ (ดังปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์ของวัดโพธิ@
เย็น) ระบบของพระลองเชน รับจัมปะ และระบบของพระสุ รยคุปตะ (Suryagupta ค.ศ. ?) เป็ นต้น
ซึ0 งระบบของพระสุ รยคุปตะนั2นพระนางตาราแต่ละพระองค์ยงั มีรูปลักษณ์แตกต่างจากประติมาน
วิทยาระบบอื0นอย่างสิ2 นเชิงด้วย (ภาพที0 78K)
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ภาพที0 788 พระนางตารา 78 พระองค์ จิตรกรรมทังกาศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที0 19
ที0มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) – Green [Online], accessed 28 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/993.html
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ภาพที0 787 พระนางตารา 78 พระองค์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที0 8;
ที0มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) – Green [Online], accessed 28 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/672.html
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ภาพที0 78K พระนางตารา 21 พระองค์ตามประติมานวิทยาของพระสุ รยคุปตะ จิตรกรรมทังกา
ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที0 19
ที0มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) – Green [Online], accessed 28 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/72068.html
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4. พระนางตาราขาว พระนางตาราขาวเป็ นอีกปางหนึ0งที0ได้รับความนิยมนับถือมากใน
ทิเบตเช่นเดียวกับพระนางตาราเขียวดังที0ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยชาวทิเบตถือว่าพระนางตาราขาว
เป็ นสัญลักษณ์ของความบริ สุทธิ@ อย่างที0สุด และถูกเชื0อว่าทรงเป็ นตัวแทนของปั ญญาอันลํ2าเลิศ ทรง
คุม้ ครองและนําความสุ ขมาสู่ ผนู้ บั ถือ พระนามภาษาสันสกฤตของพระนางตาราขาว คือ สิ ตตารา
ซึ0 งตรงกับพระนามภาษาทิเบตว่า เตรอการ์ (sGrol-dkar) อันมีความหมายว่า พระผูโ้ ปรดสัตว์สีขาว
(The white saviouress)114
เมื0อพระนางสิ ตตาราปรากฏอยูพ่ ระองค์เดียวหรื อถูกล้อมรอบด้วยบริ วาร พระองค์จะ
ประทับนัง0 แบบวัชราสนะ ฝ่ าพระบาทหงายขึ2น ทรงฉลองพระองค์และทรงเครื0 องแบบพระโพธิ สัตว์
พระเกศายาวและเป็ นลอนคลื0น พระหัตถ์ขวาทรงกระทําวรทมุทรา และทรงกระทําวิตรรกมุทราใน
พระหัตถ์ซ้ายพร้อมทั2งถือก้านดอกบัวบานซึ0 งอยูใ่ นระดับพระอังสา พระองค์มีพระเนตรที0สามแห่ ง
การล่วงรู้กลางพระนลาฏ พระนางสิ ตตาราทรงถือกําเนิดจากนํ2าพระเนตรของพระโพธิ สัตว์อวโลกิ
เตศวรเช่ นเดียวกับพระนางขฑิรวนี ตาราตามที0ได้กล่าวไว้แล้ว ซึ0 งทําให้พระองค์ดาํ รงสถานะเป็ น
นางปราชญาของพระโพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวร หากกรณี ที0 พระนางสิ ตตาราดํา รงสถานะเป็ นนาง
ปราชญาของพระธยานิ พุทธอโมฆสิ ทธิ จะปรากฏวิศววัชระซึ0 งเป็ นสัญลักษณ์ประจําตระกูลพระธ
่
ยานิพุทธอโมฆสิ ทธิอยูบ่ นดอกบัวที0พระนางสิ ตตาราทรงถืออยู115
นอกจากนี2 พระนางสิ ตตารายังทรงปรากฏรู ปลักษณ์สําคัญอีกลักษณะหนึ0 ง คือพระ
นางตารา 7 พระเนตร (Tara of the Seven Eyes) โดยจะมีพระเนตรปกติที0พระพักตร์ 2 พระเนตร
กลางพระนลาฏ 1 พระเนตร และที0กลางฝ่ าพระหัตถ์และกลางฝ่ าพระบาททั2งสองข้าง ทั2งนี2พระเนตร
เป็ นสัญลักษณ์หมายถึงการเฝ้ ามองเพื0อช่วยเหลือสรรพสัตว์อยูต่ ลอดเวลา116
พระนางสิ ตตาราในงานพุทธศิลป์ หากปรากฏเป็ นองค์ประธานมักมีขนาดใหญ่กว่า
บริ วารโดยรอบ บทสาธนะบทหนึ0 ง ในคัม ภีร์ส าธนมาลาได้ก ล่ าวอธิ บายถึ ง พระนางสิ ตตาราว่า
พระองค์มีพระโพธิ สัตว์บริ วาร 2 พระองค์ คือ พระนางมารี จี (Marici) ซึ0 งประทับอยูเ่ บื2องขวาและ
พระนางมหามายุรี ซึ0งประทับอยูเ่ บื2องซ้าย อย่างไรก็ตามบทสาธนะนี2 ได้ระบุรูปลักษณ์ของพระนาง
สิ ตตาราว่าพระองค์มี 3 พระเศียรและมี 4 พระกร117 ซึ0 งรู ปลักษณ์เช่นนี2 ประกอบกับการปรากฏอยู่
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ร่ วมกับพระนางมารี จีและพระนางมหามายุรีจะถูกเรี ยกว่า จตุรภุช – สิ ตตารา (Caturbhuja - Sitatara)
โดยพระหัตถ์คู่แรกถือดอกอุตปาละ และพระหัตถ์คู่รองทรงถือดอกบัวและกระทําวรทมุทรา118
สําหรับพุทธศิลป์ ของทิเบตนิยมพระนางสิ ตตาราที0ปรากฏอยูใ่ นรู ปของพระนางตารา
7 พระเนตร ดังที0ปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราที0เป็ นกรณี ศึกษาจํานวน 6 ภาพซึ0 ง
เป็ นจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราทั2งหมด โดยแบ่งเป็ นจิตรกรรมทังกาที0ประดิษฐานที0ศูนย์
ขทิรวัน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ มูลนิ ธิพนั ดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี และมูลนิ ธิพนั ดารา เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร จํานวนแห่งละ 2 ภาพ
จิตรกรรมทังกาพระนางตาราขาวหรื อสิ ตตารา (ภาพที0 214) ประดิษฐานอยู่ที0ห้อง
พระของมูล นิ ธิ พ นั ดารา อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี ถู ก วาดด้วยเทคนิ ค สี ฝุ่นบนผืน ผ้า ขนาด K;.y x 7{
เซนติเมตรอยูใ่ นกรอบผ้าตามแนวประเพณี ของทิเบต จิตรกรรมทังกานี2 รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์
ลดารมภ์ ได้รับ จากศิ ล ปิ นจิ ตรกรรมทัง กาจากเมื อ งชัม โด เมื องเฉิ ง ตู มณฑลเสฉวน สาธารรั ฐ
ประชาชนจีน เมื0อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 7||}) ซึ0 งเป็ นศิลปิ นผูว้ าดจิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุศรี 5
พระองค์ และพระนางตารา 21 พระองค์ดงั ที0ได้อธิ บายไปแล้ว องค์ประกอบของจิตรกรรมทังการู ป
พระนางสิ ตตารานี2 เน้นพระนางสิ ตตาราให้เป็ นองค์ประธาน คือ มีขนาดใหญ่และอยู่ก0 ึ งกลางภาพ
ทั2งนี2 พ ระพุท ธเจ้า อมิตายุสได้ปรากฏอยู่ร่วมในจิตรกรรมทังกานี2 โดยประทับอยู่ก0 ึ งกลางภาพใน
ตําแหน่งบนสุ ดและมีขนาดเล็ก
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ภาพที0 214 พระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโด ที0มูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง
จ.นนทบุรี

323

ภาพที0 215 พระอมิตายุส จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที0 19
ที0มา : Jeff Watt, Amitayus Buddha [Online], accessed 28 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/698.html
พระอมิตายุส หรื อพระเซปาเม ในภาษาทิเบต เป็ นรู ปลักษณ์สัมโภคกายของพระอมิ
ตาภะ ทรงเป็ นผูป้ ระทานอายุยืนยาว ตามที0ได้อธิ บายไปแล้วในหมวดพระพุทธเจ้า เมื0อปรากฏใน
งานจิตรกรรมพระองค์จะมีวรรณะแดง พระเกศาถูกระบายด้วยสี น2 าํ เงินและยาวปรกพระอังสาทั2ง
สองข้าง หรื ออาจจะม้วนเป็ นลอน ทรงประทับวัชราสนะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระองค์อื0น พระ
หัตถ์ท2 งั สองกระทํา ธยานมุ ท ราโดยถื อกลศบรรจุ น2 าํ อมฤตที0 มี ต้นอโศกขนาดเล็ก ผุดขึ2 นมา เป็ น
สัญลักษณ์ประจําพระองค์119 ประติมานวิทยาดังกล่าวนี2 สอดคล้องกับรู ปลักษณ์ของพระอมิตายุสที0
ได้ถูกถ่ายทอดในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตาราขาวของมูลนิ ธิพนั ดารา (ภาพที0 78y) แม้ว่าพระ
เกศาจะถู ก ระบายด้ว ยสี ด ํา แต่ ก็ เ ป็ นเพี ย งรู ป แบบทางศิ ล ปกรรมที0 ม ัก ระบายพระเกศาของ
พระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์ดว้ ยสี น2 าํ เงินหรื อดํา การปรากฏพระอมิตายุสอยู่ในจิตรกรรมทังกา
รู ปพระนางสิ ตตารานี2 อาจเพื0อสื0 อถึงเนื2อหาว่าพระนางสิ ตตาราทรงเป็ นพระโพธิ สัตว์ผปู้ ระทานอายุ
ยืนยาว
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จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที0 78{) สร้างด้วยเทคนิคผ้าปะติดขนาด y}
x K~ เซนติเมตรและล้อมกรอบผ้าตามประเพณี ของทิเบต เป็ นอีกภาพหนึ0 งที0ประดิษฐานที0ห้องพระ
ของมูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี จิตรกรรมทังกาภาพนี2 รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ได้รับเป็ นของขวัญจากพระอาจารย์ กุงกา ซังโบ ริ มโปเช (Kunga Sangbo Rinpoche) พระอาจารย์
ในนิกายสาเกียเมื0อครั2งที0ท่านมาเยือนประเทศไทยครั2งแรกในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 7||7) ซึ0 งท่านนํา
จิตรกรรมทัง กานี2 มาจากเมื องเร็ บ กง (Rebkong) แคว้นอัม โด มณฑลชิ ง ไห่ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน องค์ประกอบของจิตรกรรมทังกานี2 จดั อย่างเรี ยบง่ายโดยเน้นความสําคัญเฉพาะพระ
นางสิ ตตาราพระองค์เดียวประทับอยูก่ 0 ึงกลางภาพท่ามกลางทิวทัศน์แบบแนวประเพณี ของทิเบตและ
เครื0 องสักการะที0อยูใ่ นระยะหน้าสุ ดของภาพ

ภาพที0 78{ พระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทังกาจากเมืองเร็ บกง ที0มูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง
จ.นนทบุรี
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ภาพที0 78• พระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทังกาจากกรุ งลาซา ที0ศูนย์ขทิรวัน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที0 78•) สร้างด้วยเทคนิ คสี ฝุ่นบนผืนผ้า มี
ขนาด 28 x 23 เซนติเมตร เป็ นหนึ0 งในจํานวนจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารา 2 ภาพที0
ประดิ ษ ฐานที0 ศูนย์ข ทิ รวัน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคี รีขนั ธ์ โดยที0จิตรกรรมทัง กานี2 ป ระดิ ษ ฐานอยู่
ภายในบ้านจําศีลหรื อห้องปฏิบตั ิสมาธิ เข้าเงียบ (Retreat) ของ รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ซึ0 ง รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ล ดารมภ์ ได้นาํ มาจากกรุ ง ลาซา ภูมิ ภาคปกครองตนเองทิ เบต
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์ประกอบของภาพเน้นความสําคัญที0พระนางสิ ตตาราให้มี
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ขนาดใหญ่และประทับอยู่ก0 ึ งกลางภาพท่ามกลางทิวทัศน์แบบแนวประเพณี ของทิเบต และเครื0 อง
สักการะที0อยูใ่ นระยะหน้าภาพ

ภาพที0 78; พระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทังกาโดยศิลปิ นชาวไทย จากเมืองธรรมศาลา
ที0ศูนย์ขทิรวัน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที0 78;) สร้างด้วยเทคนิ คสี ฝุ่นบนผืนผ้า มี
ขนาด 47 x 35 เซนติเมตร เป็ นอีกภาพหนึ0งประดิษฐานที0ศูนย์ขทิรวัน อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
โดยจิตรกรรมทังกาภาพนี2ประดิษฐานอยูภ่ ายในศาลาวสุ ตารา จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารานี2
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วาดโดยศิ ลปิ นชาวไทยชื0 อ อธิ พ งศ์ ภาดานุ พ งศ์ ซึ0 ง ได้เดิ นทางไปศึ กษาที0 โรงเรี ย นทังเด กาซาล
(Thangde Gatsal Art Studio and School) เมืองธรรมศาลา แคว้นหิ มาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย
และได้มอบให้ รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ เมื0อราวปี พ.ศ. 7yy| (ค.ศ. 7||•) องค์ประกอบ
ในจิตรกรรมทังกานี2 เน้นความสําคัญที0พระนางสิ ตตาราให้ประทับอยู่ก0 ึ งกลางภาพพระองค์เดี ยว
ท่ามกลางทิวทัศน์ตามแนวประเพณี ของทิเบต และเครื0 องสักการะที0วางอยู่ในระยะหน้าของภาพ
จิตรกรรมทังกาพระนางสิ ตตารารู ปนี2ถูกเรี ยกอีกพระนามหนึ0งว่า จินดามณี จกั ร (Cintamanicakra)
จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที0 78~) มีขนาด 30 x 22 เซนติเมตร ถูก
สร้ า งด้วยเทคนิ ค จิ ตรกรรมบนผืนผ้า สี ที0 ใช้ค ล้า ยสี สัง เคราะห์ส มัย ใหม่ เช่ นสี อะคลิ ลิ ก รศ. ดร.
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ได้รับจิตรกรรมทังกานี2มาจากพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริ มโปเช เมื0อครั2ง
ที0 รศ. ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ได้รับรางวัลสตรี ดีเด่นในพระพุทธศาสนา ปี พ.ศ. 7yy7 (ค.ศ.
7||~) และจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที0 77|) มีขนาด yK x 39 เซนติเมตร ถูกสร้าง
ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silk screen) รศ. ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ได้รับจิตรกรรม
ทังกานี2 มาจากนักเรี ยนชาวทิเบต เมื0อครั2งที0เดินทางไปทําวิจยั ที0เมืองชินหนิง (Xining) มณฑลชิงไห่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 7||{) จิตรกรรมทังกา 2 ภาพนี2 ประดิษฐาน
อยูใ่ นห้องพระของมูลนิธิพนั ดารา เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร องค์ประกอบของจิตรกรรมทังกา 2
ภาพนี2จดั อย่างเรี ยบง่ายเช่นเดียวกับจิตรกรรมทังกาพระนางสิ ตตาราหลายภาพที0ได้กล่าวมาแล้ว คือ
เน้นความสําคัญที0พระนางสิ ตตาราพระองค์หลักให้มีขนาดใหญ่และประทับอยู่ก0 ึ งกลางของภาพ
ท่ามกลางทิวทัศน์บริ เวณฉากหลังตามแนวประเพณี ของทิเบต และเครื0 องสักการะที0ต2 งั อยู่ในระยะ
หน้าของภาพ
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ภาพที0 78~ พระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทังกาที0ได้รับจากพระอาจารย์กุงกา ซังโป
ริ มโปเช ที0มูลนิธิพนั ดารา เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
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ภาพที0 77| พระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทังกาจากเมืองชินหนิง ที0มูลนิธิพนั ดารา
เขตจตุจกั รกรุ งเทพมหานคร
จากจิตรกรรมทังกาพระนางสิ ตตาราทั2งหมด 6 ภาพนั2น เมื0อนํามาเปรี ยบเทียบกับประ
ติมานวิทยาในข้างต้นแล้วจะเห็นได้วา่ ล้วนอยู่ในรู ปของพระนางตารา 7 พระเนตร นัน0 คือ ปรากฏ
พระองค์ในวรรณะขาว ประทับแบบวัชราสนะเหนือฐานจันทร์ แบนบนปั ทมาสนะ พระองค์มีพระ
เนตรหลัก 2 ดวง พระเนตรที0สามกลางพระนลาฏ และพระเนตรบนฝ่ าพระหัตถ์และฝ่ าพระบาท ที0

330
พระหัตถ์ขวากระทําวรทมุทราและพระหัตถ์ซา้ ยกระทําวิตรรกมุทราโดยถือก้านของปั ทมะที0บานอยู่
ในระดับพระอังสา อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายละเอียดของพระนางสิ ตตาราในจิตรกรรมทัง
กาแต่ละภาพแล้ว จะเห็นว่าจิตรกรรมทังกาพระนางสิ ตตาราภาพที0 218 หรื อที0ถูกเรี ยกว่า พระนาง
จินดามณี จกั รนั2นมีอกั ขระ หู ม เพิ0มเติมเข้ามา อีกทั2งดอกบัวในพระหัตถ์ซ้ายของรู ปนี2 เป็ นอุตปาละ
ซึ0งต่างจากจิตรกรรมทังกาพระนางสิ ตตารารู ปอื0นที0เป็ นปั ทมะ ยกเว้นจิตรกรรมทังกาพระนางสิ ตตา
ราภาพที0 77| ที0มีดอกบัวเป็ นสี เหลืองเพียงรู ปเดียว
เมื0 อ พิ จ ารณาถึ ง พระนามของ จิ น ดามณี จ ัก รตารา นั2น ผูศ้ ึ ก ษาไม่ พ บพระนามนี2
โดยตรง หากแต่พบพระนามที0ใกล้เคียงกัน นัน0 คือ จินตาจักร (Cintacakra) โดยเป็ นพระนามที0ถูก
กล่าวแทนพระนางสิ ตตารา (พระนางตาราขาว) ในพิธีกรรมการตั2งนิ มิตถึ งพระองค์ รายละเอียด
ตอนหนึ0งของการตั2งนิมิตถึงพระนางจินตาจักรนั2นได้ระบุถึงรู ปลักษณ์ของพระองค์อย่างละเอียด
...ทุกสิ0 งกลายเป็ นความว่าง จากอาณาเขตของความว่างคือ ปํ า PAM และมีดอกบัวผุดขึ2 น
เหนือดอกบัวเป็ นวงดวงจันทร์ และเหนื อขึ2นไป ซึ0 งเป็ นสภาวะเดียวกับจิตตรัสรู ้ของเราคืออักขระ
ตัม สี ขาว มีแสงส่องมาจากอักขระนี2 สักการะยังพระผูป้ ระเสริ ฐผูร้ ับใช้สรรพสัตว์ และจากอักขระ
ได้กลายเป็ นพระนางจินตาจักรผูศ้ กั ดิ@สิทธิ@ พระองค์มีวรรณะขาวดัง0 ดวงจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วง และ
ใสกระจ่างดุจแก้วมณี และแผ่รัศมีโดยทัว0 พระองค์มีพระพักตร์ เดี ยว 2 พระกรและ 3 พระเนตร
พระองค์ทรงความเยาว์ของหญิงสาวอายุ 16 ปี พระหัตถ์ขวากระทําวรทมุทรา และด้วยพระอังคุฐ
(นิ2วโป้ ง) และพระอนามิกา (นิ2วนาง) ของพระหัตถ์ซา้ ยของพระองค์น2 นั ทรงถือก้านของดอกบัวไว้
ที0พระหทัย กลีบของดอกบัวอยูใ่ นระดับพระกรรณ ...พระเกศาของพระองค์สีน2 าํ เงินเข้มยาว พระ
อุระอิ0ม พระองค์ทรงประดับพระวรกายด้วยเครื0 องประดับงดงามมีค่า ฉลองพระองค์ดว้ ยผ้าไหม
หลากสี และโธตีเป็ นผ้าไหมสี แดง ที0ฝ่าพระหัตถ์และฝ่ าพระบาทของพระองค์แต่ละข้างมีดวงพระ
เนตร ซึ0 งทําให้เป็ นพระเนตรทั2งเจ็ดแห่ งความรอบรู ้ พระองค์ประทับอย่างมัน0 คงบนวงดวงจันทร์
พระองค์ประทับแบบวัชราสนะ...120

จากส่ วนหนึ0 ง ของบทการตั2ง นิ มิ ต ถึ ง พระนางจิ น ตาจัก ร จะเห็ นได้ว่า บรรยายถึ ง
รู ปลักษณ์ที0สอดคล้องกับพระนางสิ ตตารา 7 พระเนตร ดังนั2นจึงเป็ นไปได้วา่ จิตรกรรมทังการู ปพระ
นางสิ ตตารา 6 ภาพเหล่านี2คือรู ปพระนางจินตาจักรทั2งหมด
ความแตกต่ างอี กประการหนึ0 ง ในจิ ตรกรรมทังการู ป พระนางสิ ตตาราทั2ง หกภาพ
เหล่ า นี2 คื อ ลัก ษณะของวิตรรกมุ ท ราในพระหัต ถ์ซ้า ยของพระนางสิ ต ตารา (ภาพที0 778) โดย
จิตรกรรมทังกาพระนางสิ ตตาราภาพที0 78}, 78• และ 78; แสดงพระอังคุฐและพระอนามิกาจับก้าน
ดอกบัว แต่ที0แตกต่างออกไปคือจิตรกรรมทังกาพระนางสิ ตตาราภาพที0 78{ และ 77| เป็ นพระอังคุฐ
และพระดัชนี (นิ2 วชี2 ) และมีจิตรกรรมทังกาพระนางสิ ตตาราภาพที0 78~ ที0เป็ นพระอังคุ ฐและพระ
120

Stephan Beyer, The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet, 379.
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มัชฌิมา (นิ2 วกลาง) เมื0อพิจารณาประติมานวิทยาของพระนางจินตาจักรตามข้างต้นแล้ว จะเห็นว่า
ลักษณะวิตรรกมุทราของพระองค์ควรเป็ นพระอังคุ ฐและพระอนามิกากําลังจับก้านดอกบัว ดังที0
ปรากฏอยู่ในพุทธศิลป์ ของทิเบต เช่ น จิตรกรรมทังกาทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที0 8~ (ภาพที0 777)
หรื อในประติมากรรมเงินรู ปพระนางสิ ตตาราสมัยคริ สต์ศตวรรษที0 8• (ภาพที0 77K) แม้วา่ ไม่ปรากฏ
ก้านปัทมะแต่ก็เห็นการจรดพระอังคุฐและพระอนามิกาด้วยกัน

ภาพที0 778 การเปรี ยบเทียบมุทราของพระนางสิ ตตารา ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา { ภาพ
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ภาพที0 777 มุทราของพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที0 8~
ที0มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) – White [Online], accessed 30 August 2011. Available
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/8|77}y.html

ภาพที0 77K มุทราของพระนางสิ ตตารา ประติมากรรมเงิน ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที0 8•
ที0มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) – White [Online], accessed 30 August 2011. Available
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/88655.html
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. พระอจละ จิตรกรรมทังการู ปพระอจละ (ภาพที0 224) ถูกพบที0วดั โพธิ@ เย็น ถูกเก็บ
รักษาไว้ในกรอบกระจกและติดตั2งไว้ที0ผนังของห้องทําสมาธิ มีขนาด 62 x 48 เซนติเมตร สร้างด้วย
เทคนิคสี ฝนบนกระดาษ
ุ่
องค์ประกอบในภาพทําอย่างเรี ยบง่ายโดยการเน้นความสําคัญที0พระอจละ
ซึ0 งปรากฏเพียงพระองค์เดียวที0ก0 ึ งกลางภาพ ในจิตรกรรมทังกานี2 พระอจละทรงมีวรรณะขาว พระ
เศียรเดียว 2 พระกร 2 พระบาท ปรากฏปางดุ พระเนตรเบิกโตและมีพระเนตรที0สามกลางพระนลาฏ
พระโอษฐ์อา้ กว้างเห็นพระทาฐะ (เขี2ยว) พระชิวหาม้วน พระมัสสุ ขดม้วนเป็ นเม็ดรู ปก้นหอย พระ
เกศาสยายเป็ นลอนคลื0นและลุกชัน พระขนงลุกชันคล้ายเปลวเพลิงเช่นเดียวกับพระเกศา พระวรกาย
อ้วน ทรงประทับแบบอาลีฒาสนะเหนือฐานอาทิตย์แบนสี ทองซึ0งอยูบ่ นฐานปัทมาสนะกลีบหลากสี
พระหัตถ์ขวากระทําดัชนี มุทราพร้อมกับถือวัชระชูข2 ึนเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายกระทําวิตรรก
มุทราไว้ในระดับพระอุระ พระองค์ทรงฉลองพระองค์ดว้ ยหนังเสื อที0พระเพลาและผ้าคล้องพระ
อังสาสี เขียว และทรงเครื0 องแบบพระโพธิ สัตว์ เช่นศิราภรณ์รัตนะ 5 ตาบ ประภาวลีของพระองค์
ฉายออกเป็ นเปลวเพลิงสี แดงโดยมียอดเปลวพวยพุง่ ไปทางด้านมุมขวาบนของภาพ
พระอจละ พระนามหมายถึง ผูไ้ ม่เคลื0อนที0หรื อพระผูไ้ ม่หวัน0 ไหว (Immovable) มี
พระนามอื0น ๆ เช่ น พระนาม อจละ วิทยาราช (Acala Vidyaraja) ซึ0 งได้รับยกย่องให้เป็ นหนึ0งใน
วิทยาราช 5 พระองค์ผเู้ ป็ นกลุ่มเทพแสงสว่างแห่ งปั ญญา โดยปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์มหาไวโรจนสู ตร
หรื อพระนามอจละนาถ (Acalanath) หมายถึงผูไ้ ม่เคลื0อนที0หรื อไม่หวัน0 ไหวเช่นกัน โดยสื0 อแทนถึง
โพธิ จิตที0สงบเป็ นสมาธิ (The great tranquil meditation of Bodhicitta)121 ในพระพุทธศาสนาลัทธิ
วัชรยานพระอจละได้รับการนับถื อมากพระองค์หนึ0 ง โดยเฉพาะอย่างยิ0งในประเทศที0รับนับถื อ
พระพุ ท ธศาสนาในลัท ธิ ว ชั รยาน อาทิ จี น ญี0 ปุ่ น และทิ เ บต โดยเฉพาะอย่า งยิ0ง นิ ก ายชิ น งอน
(Shingon) ซึ0 งเป็ นสายหนึ0งของพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานที0เข้าไปเผยแผ่ในญี0ปุ่น นับถือพระอจ
ละหรื อพระนามในภาษาญี0ปุ่นว่า ฟูโดเมียวโอ (Fudo Myoo) เป็ นอย่างยิ0ง โดยถือว่าพระองค์ทรง
เป็ นปางดุร้ายของพระธยานิพุทธไวโรจนะที0แบ่งภาคมาเพื0อปราบปรามความชัว0 ร้าย122

121

Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 1, 32.

122

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน, 213.
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ภาพที0 224 พระอจละ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ@เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ในคัมภีร์สาธนมาลา พระอจละถูก จัดให้เป็ นเทพประจํา ทิศองค์ที0แปดในจํา นวน
ทั2งหมด 10 ทิศ โดยพระองค์ประจําอยูใ่ นทิศอิสาน (Isana) และได้รับการอธิ บายรู ปลักษณ์ไว้วา่ มี
วรรณะนํ2าเงิน มี 3 พระเศียรซึ0 งประกอบไปด้วยพระพักตร์ ที0มีสีน2 าํ เงิน ขาว และแดง ทรงถือขัฑคะ
วัชระ รัตนะและดอกบัว ส่ วนพระหัตถ์หลักอีกคู่หนึ0งนั2นทรงโอบกอดนางปราชญา123 นอกจากนี2 ใน
คัมภีร์สาธนมาลายังจัดให้พระองค์เป็ นพระโพธิ สัตว์ในตระกูลของพระธยานิพุทธอักโษภยะ โดย
เป็ นพระนามที0สองของพระจันทโรสนะ (Candarosana) ซึ0งมีวรรณะเหลือง พระเศียรเดียว 2 พระกร
พระเนตรเบิกโตและมีสีแดงเล็กน้อย กัดพระโอษฐ์โดยเผยให้เห็นพระทาฐะ ทรงตกแต่งพระเศียร
ด้วยรัตนะและทรงศิราภรณ์รูปมาลัยศีรษะมนุษย์ ทรงถือขัฑคะที0พระหัตถ์ขวา และถือปาศะที0พระ
หัตถ์ซ้ายโดยยกอยูใ่ นระดับพระอุระ ซึ0 งบ่วงดังกล่าวคล้องอยูก่ บั พระดัชนี ทรงแต่งพระวรกายด้วย
123

Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 255.
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หนังเสื อ คล้องงูขาวแทนสายยัชโยปวีต และประดับพระองค์ดว้ ยรัตนะ พระบาทซ้ายสัมผัสกับพื2น
ส่ วนพระบาทขวายกขึ2นเล็กน้อย พระองค์เปล่งรัศมีเป็ นแสงอาทิตย์ และปรากฏรู ปพระธยานิ พุทธ
อักโษภยะที0ศิราภรณ์ของพระองค์124
อย่างไรก็ตามโดยทัว0 ไปแล้วพระอจละมักปรากฏปางดุ มีพระวรกายอวบอ้วน พระ
เกศาสยาย ถือขัฑคะในพระหัตถ์ขวาและถือปาศะในพระหัตถ์ซ้าย พระโอษฐ์แสยะเผยให้เห็นพระ
ทาฐะ พระเนตรเบิกโตอย่างโกรธเกรี2 ยว หากปรากฏในพุทธศิลป์ แบบทิเบตพระองค์มกั มีพระเนตร
ที0ส ามกลางพระนลาฎ ประทับยืนแบบอาลี ฒาสนะ มี ท2 งั แบบปรากฏพระองค์เดี ยวในภาพหรื อ
ปรากฏร่ วมกับพระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์พระองค์อื0นโดยสามารถพบได้จากพุทธศิลป์ ทิเบต
สมัยรับอิทธิ พลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ เช่น จิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที0
12 (ภาพที0 8y8) เป็ นต้น พระอจละทรงเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องการปกป้ องพระธรรมคํา สอนทาง
พระพุทธศาสนาและเป็ นผูท้ าํ ลายการหลงผิด125 ดังนั2นจึงอยูใ่ นฐานะของธรรมบาลผูม้ ีหน้าที0ปกป้ อง
พระพุทธศาสนา นอกจากนี2 พระองค์ยงั เป็ นสัญลักษณ์สื0อแทนถึงปรัชญา (Prajna) หรื อปั ญญา ที0ไม่
เคลื0 อนไปจากสรรพสั ตว์ พระองค์จึง ช่ วยให้ผูท้ ี0 สัก การะพระองค์มี จิต ใจมั0นคงในคํา สอนทาง
พระพุทธศาสนา126 สัญลักษณ์ประจําพระองค์ที0สาํ คัญ ได้แก่
8. ขัฑคะ หรื อพระขรรค์ มีความหมายว่า ตัดกิ เลสอันเป็ นต้นเหตุแห่ งการเวียนว่าย
ตายเกิด127 และยังอาจหมายถึงการกําจัดความไม่รู้หรื ออวิชชาอีกประการหนึ0ง
7. ปาศะ หรื อบ่วง มีความหมายว่า เป็ นเครื0 องผูกมัดสิ0 งชัว0 ร้ายที0จะทําอันตรายแก่ผทู้ ี0
สักการะพระองค์ รวมทั2งยังใช้เป็ นเครื0 องชักจูงผูส้ ักการะให้เข้าถึงการตรัสรู้
K. กุลิกะ (The kulika sword) ซึ0 งเป็ นดาบที0มีนาคพันขดเป็ นวง ซึ0 งมีความหมายเชิ ง
สัญลักษณ์ ว่า นาคเป็ นสัญลักษณ์ แทนถึ งพิษ 3 อย่าง ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ ส่ วนดาบคือพระ
ปัญญาของพระพุทธเจ้า ซึ0 งอาจหมายถึงคําสอนทางพระพุทธศาสนาที0เอาชนะกิเลสหรื อพิษทั2งสาม
อย่างได้ ข้อมูลบางแห่งระบุวา่ กุลิกะ คือ กําไลงู
}. วัช ระด้า นเดี ย ว มี ค วามหมายถึ ง พระปั ญ ญาอัน แข็ง แกร่ ง ดุ จ เพชรที0 ส ามารถ
เอาชนะอุปสรรคทุกสิ0 ง128
124

Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 155; Lokesh Chandra, Dictionary
of Buddhist Iconography no. 1, 52.
125
Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 1, 30.
126

Ibid.

127

Ibid., 32.

128

Ibid., 44.
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เมื0อเปรี ยบเทียบรู ปลักษณ์ของพระอจละที0ปรากฏในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ@ เย็น
แล้ว จะเห็ น ได้ว่า ไม่ ส อดคล้องกับ ประติ ม านวิท ยาที0 ไ ด้อ ธิ บ ายไปข้า งต้นเท่ า ที0 ค วร ทั2ง วรรณะ
จํา นวนพระพักตร์ และสัญลัก ษณ์ ประจํา พระองค์ซ0 ึ ง ปรากฏเพีย งวัชระในพระหัตถ์ข วาเท่ า นั2น
อย่างไรก็ตาม โลเกศ จันทรา นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาชาวอินเดียได้จดั ระบบและรวบรวม
ประติมานวิทยาในพระพุทธศาสนาลัทธิ มหายานและวัชรยานไว้ในหนังสื อชุ ด “พจนานุ กรมพุทธ
ประติมานวิทยา” (Dictionary of Buddhist Iconography) ซึ0 งได้ระบุถึงพระอจละพระเศียรเดียว 2
พระกร 2 พระบาทไว้ตามตารางที0 88 ดังนี2 (รวมพระอจละที0ปรากฏในพุทธศิลป์ ของญี0ปุ่นด้วย)

ตารางที

รู ปลักษณ์ต่าง ๆ ของพระอจละพระเศียรเดียว พระกร พระบาทตามทีได้รวบรวมไว้ในหนังสื อชุดพจนานุกรมพุทธประติมานวิทยา
โดย โลเกศ จันทรา
พระนามพระอจละ

วรรณะ

สั ญลักษณ์ ทปรากฏ
ี
พระหัตถ์ ขวา
พระหัตถ์ ซ้าย
ขัฑคะ
ปาศะ
ขัฑคะ
ปาศะ

อาสนะและลักษณะพิเศษ

ประทับนังหรื อยืนบนหิ น
ประทับนังบนดอกบัว
ประทับยืนบนจักรซึ งวางอยูบ่ นหิ น ทรงประดับนาคที
ปาศะหรื อบ่วงนาค
พระศอ ข้อพระกรและข้อพระบาท
ปาศะ
คุกพระชานุขา้ งซ้าย

1. พระอจละ
2. พระอจละ

-

3. พระอจละ

-

ขัฑคะ

เหลือง

ขัฑคะ

ขาว

ขัฑคะ

ปาศะ

คุกพระชานุขา้ งซ้าย

นํNาเงิน

ขัฑคะ

ปาศะ

คุกพระชานุขา้ งซ้าย

4. พระจันทโรสนะ
5. พระอจละขาว หรื อ สิ ตอจละ (Sita
Acala) หรื อ มิกเยอวา การ์ โป (Mi-g-yoba dkarpo) ในภาษาทิเบต
6. พระอจละนํNาเงินคุกพระชานุ หรื อ อวนิ
นิหิตชานุ นีลอจละ (Avaninihitajanu
Nila Acala) หรื อ
มิกเยอวา เงินโป พูชุกมา (Mi-g-yo-basnon-po pus-btsugs-ma) ในภาษาทิเบต

3WX

ตารางที

(ต่อ)
พระนามพระอจละ

7. พระอจละนํNาเงิน หรื อ นีล อจลวัชระ
(Nila Acalavajra) หรื อ นีลอจละ (Nila
Acala) หรื อมิกเยอวา เงินโป (Mi-g-yo-ba
snon-po) ในภาษาทิเบต
8. พระนีลอจละ หรื อ มิกเยอวา (โตรโว
ทุมโป) เงินโป กาตัมลุก (Mi-g-yo-ba
[khro-bo-gtum-po] snon-po bk’gdamslugs)
9. พระนีลอจละ
10. พระจันทโรสนอจละ

วรรณะ

นํNาเงิน

สั ญลักษณ์ ทปรากฏ
ี
พระหัตถ์ ขวา
พระหัตถ์ ซ้าย
ขัฑคะ

อาสนะและลักษณะพิเศษ

ปาศะ

ประทับปรัตยาลีฒาสนะ

ประทับอาลีฒาสนะเหยียบบนร่ างของเทพคู่หนึง หรื อ
เหยียบอยูบ่ นร่ างของสรรพสัตว์ มีความเกียวข้องกับ
นิกายกดัมของทิเบต

นํNาเงิน

ขัฑคะ

ปาศะ

นํNาเงิน

ขัฑคะ

ปาศะ

-

ขัฑคะ

ปาศะ

ประทับ อาลี ฒ าสนะเหยี ย บบนร่ างของพระคเณศ
(Ganapati)
อยูใ่ นปางยับ – ยัม กับนางปราชญาโดยปรากฏอยูใ่ นจัน
ทมหาโรสนตันตระ (Candamaharosana tantra)

3Wf

ตารางที

(ต่อ)
พระนามพระอจละ

วรรณะ

สั ญลักษณ์ ทปรากฏ
ี
พระหัตถ์ ขวา
พระหัตถ์ ซ้าย

อาสนะและลักษณะพิเศษ

11. พระอจละ

-

ขัฑคะ

ดัชนีมุทรา

ประทับอาลีฒาสนะ

12. พระโกรธอจละ (Krodha Acala) หรื อ
โตรโว มิกเยอวา (Khro-bo Mi-g-yo-ba)
ในภาษาทิเบต

-

ขัฑคะ

ดัชนีมุทรา

คุกพระชานุขา้ งซ้าย

13. พระอจละ

-

วัชระ

ปาศะ

14. พระอจละ

-

วัชระ

ปาศะ

15. พระอจละ

-

16. พระอจละ
17. พระอจละ
18. พระอจละ

-

ทัNงสองพระหัตถ์ถือวัชระชิNนเดียวกัน
วัชระ
วัชระ
ปฏัก

วัชระ
ทัณฑะ
ปาศะ

ประทั บ นั งบนใบบั ว ซึ งลั ก ษณะดั ง กล่ า วมี ค วาม
เกี ยวข้องกับ วัช รธาตุ ม ณฑล โดยอยู่ใ นตํา แหน่ ง ของ
พระไตรโลกวิชัย กรรมะ – มณฑล (Trailokyavijaya
karma - mandala)
ประทับนังบนหิ น
ประทับนังบนดอกบัวและมีวชั ระบนดอกบัวอยูเ่ หนือ
พระเศียร
ประทับนังบนหิ น
ประทับยืนหรื อนังบนดอกบัว
ประทับนังบนหิ น

3Wj

ตารางที

(ต่อ)
พระนามพระอจละ

19. พระอจละ

วรรณะ
แดง

สั ญลักษณ์ ทปรากฏ
ี
พระหัตถ์ ขวา
พระหัตถ์ ซ้าย

อาสนะและลักษณะพิเศษ

ทัNงสองพระหัตถ์ถือจักร

ประทับ นังบนจัก ร และมี จ ัก รอยู่เบืN องหลัง ที ประทับ
และมีขฑั คะและปาศะซึ งอยูบ่ นวัชระตัNงขนาบข้างพระ
วรกาย

ทีมา : Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 1 (New Delhi : International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 –
2003), X .
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แม้ว่าพระอจละในรู ปพระเศียรเดียว 2 พระกร 2 พระบาทจะมีอยู่หลากหลาย แต่ที
สามารถพบเห็นได้ในพุทธศิลป์ ของทิเบตมีเพียงพระสิ ตอจละ (ลําดับที 5 – ภาพที 112), พระอวนินิ
หิ ตชานุ นีลอจละ (ลําดับที 6 – ภาพที 117), พระนีลอจละประทับปรัตยาลีฒาสนะซึ งรู ปประกอบ
นั;นทรงคุกพระชานุ ดว้ ย (ลําดับที 7 – ภาพที 11>), พระนีลอจละเหยียบบนร่ างสัตว์ (ลําดับที 8 –
ภาพที 11@), พระนี ลอจละทีประทับเหยียบบนพระคเณศ (ลําดับที 9 – ภาพที 11C), พระอจละ
(ลําดับที 11 – ภาพที 1DE) และ พระโกรธอจละ (ลําดับที 12 – ภาพที 1DG) ทั;งนี; รูปพระโกรธอจละ
ลําดับที 12 ทรงกําปาศะทีพระหัตถ์ซา้ ยด้วย แต่ผศู้ ึกษาจัดให้เป็ นพระโกรธอจละเนืองจากเทียบเคียง
จากพระนามทีระบุไว้ในรู ป

ภาพที 112 พระสิ ตอจละ (ลําดับที 5) (ไม่ทราบวัสดุและสมัย)
ทีมา : Jeff Watt, Achala (Buddhist Deity) - White [Online], accessed 3 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/40365.html
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ภาพที 117 พระอวนินิหิตชานุ นีลอจละ (ลําดับที 6) (ไม่ทราบวัสดุและสมัย)
ทีมา : Jeff Watt, Achala (Buddhist Deity) [Online], accessed 3 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/40363.html

ภาพที 11> พระนีลอจละ (ลําดับที 7) จิตรกรรมบนกระดาษ (ซากะลิ) คริ สต์ศตวรรษที 19
ทีมา : Jeff Watt, Achala (Buddhist Deity) – Kneeling (blue) [Online], accessed 3 June 2011.
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/52548703.html
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ภาพที 11@ พระนีลอจละเหยียบบนร่ างสัตว์ (ลําดับที 8) (ไม่ทราบวัสดุและสมัย)
ทีมา : Jeff Watt, Achala (Buddhist Deity) [Online], accessed 3 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/nED7n.html

344

ภาพที 11C พระนีลอจละทีประทับเหยียบบนพระคเณศ (ลําดับที 9) จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที G1
ทีมา : Jeff Watt, Achala (Buddhist Deity) [Online], accessed 3 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/2Cn.html
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ภาพที 1DE พระอจละ ทีพระหัตถ์ขวาถือขัฑคะ พระหัตถ์ซา้ ยกระทําดัชนีมุทรา และประทับยืนแบบ
อาลีฒาสนะ (ลําดับที 11)
ทีมา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 155.

ภาพที 1DG พระโกรธอจละ (ลําดับที 12)
ทีมา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 742.
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เมื อนํา รู ป ลัก ษณ์ ข องพระอจลในจิ ตรกรรมทัง กาของวัด โพธิp เย็นตามที กล่ า วไว้
ข้างต้นเปรี ยบเทียบกับรู ปลักษณ์พระอจละพระเศียรเดียว 2 พระกร 2 พระบาทที โลเกศ จันทรา
รวบรวมไว้จะเห็ นได้ว่า ไม่มีรูปลักษณ์ ทีตรงกับจิตรกรรมทังกาดังกล่ าว หากแต่มีรูปลักษณ์ ที
ใกล้เคียง คือ พระอจละลําดับที 11 ทีมีพระหัตถ์ขวาถือขัฑคะและพระหัตถ์ซ้ายกระทําดัชนีมุทรา มี
วรรณะขาว และประทับยืนแบบอาลีฒาสนะ (ภาพที 1DE) ทั;งนี;รูปลักษณ์ของพระอจละทีปรากฏใน
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิp เย็น ไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางประติมานวิทยาของพระอจละทีถูกระบุ
ไว้ในหนังสื อชุด พจนานุกรมพุทธประติมานวิทยา ของโลเกศ จันทรา อาจเป็ นไปได้จากต้นเหตุการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิp เย็น ซึ งอาจเกิ ดจากนิ มิตของพระอาจารย์ผวู้ ่าจ้างให้จิตรกร
วาด ตามที เดวิด และ เจนิส แจ๊กสัน ได้ระบุไว้ในหนังสื อ “จิตรกรรมทังกาทิเบต : วิธีการและวัสดุ”
ว่าการว่าจ้างให้สร้างจิตรกรรมทังกาเกิ ดได้จากนิ มิตของพระอาจารย์เป็ นสาเหตุประการหนึ ง129
ดังนั;นจิตรกรรมทังการู ปพระอจละของวัดโพธิpเย็นก็อาจมีสาเหตุการสร้างผลงานจากกรณี น; ีได้
ในอีกแง่หนึงนั;นหากพิจารณาว่าการปรากฏรู ปลักษณ์ดุแบบพระธรรมบาล ประทับ
แบบอาลีฒาสนะ และถือวัชระในพระหัตถ์ขวา อาจเป็ นพระโพธิ สัตว์หรื อพระธรรมบาลพระองค์
อืนทีไม่ใช่พระอจละ เป็ นต้นว่าอาจมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระโพธิ สัตว์วชั รปาณี ทีทรงแสดงปาง
ดุ มีพระเศียรเดียว 2 พระกร 2 พระบาท พระหัตถ์ขวาถือวัชระและพระหัตถ์ซ้ายกระทําดัชนีมุทรา
และทรงประทับแบบอาลี ฒาสนะ หากแต่พระวัชรปาณี ท รงมีวรรณะนํ;าเงิ นจึงไม่ สอดคล้องกับ
จิตรกรรมทังกาดัง กล่ า ว ยกเว้นในประติ ม านวิทยาระบุว่า บางครั; งทรงมี วรรณะขาว แต่ ก็ ทาํ ให้
ขัดแย้งกับพระนามภาษาจีนทีระบุอยู่ในตําแหน่งล่างสุ ดของภาพซึ งเป็ นพระนามของพระอจละ ผู้
ศึกษาจึงเห็นว่าหากจิตรกรรมทังการู ปนี; ไม่ใช่พระอจละซึ งถูกวาดไม่ตรงกับประติมานวิทยาแล้ว ก็
อาจเป็ นพระวัชรปาณี ทีถูกระบุพระนามผิด อย่างไรก็ตามผูศ้ ึกษาเห็นว่าการวินิจฉัยในประเด็นแรกมี
ความเป็ นไปได้มากกว่า
6. พระนางมหามายุรี จิตรกรรมทังการู ปพระนางมหามายุรี (ภาพที 1D1) ถูกเก็บรักษาไว้
ในกรอบกระจกและถูกติดตั;งไว้บนผนังของห้องทําสมาธิ ภายในวัดโพธิp เย็น มีขนาด 62 x 48
เซนติเมตรและสร้างด้วยเทคนิ คสี ฝุ่นบนกระดาษ องค์ประกอบของภาพเน้นความสําคัญทีรู ปพระ
นางมหามายุรีซึงมีขนาดใหญ่และอยูก่ ึงกลางภาพท่ามกลางฉากหลังทีสมมาตร ประกอบกับการจัด
วางรู ปของพระองค์อยู่เบื; องหน้าวงกลมซ้อนขนาดใหญ่ของประภามณฑลและหางนกยูง ทําให้
จิตรกรรมทังการู ปนี;มีความโดดเด่นยิงขึ;น
129

David Paul Jackson and Janice A. Jackson, Tibetan Thangka Painting : Methods and Materials
(London : Serindia Publications, 1984), 12.

347

ภาพที 1D1 พระนางมหามายุรี จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิpเย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
พระนางมหามายุรีอยูใ่ นรู ปลักษณ์เทพสตรี ปางสงบ ทรงมีวรรณะขาว มี 6 พระเศียร
6 พระกรและ 2 พระบาท พระพักตร์ หลักซึ งมีวรรณะขาวปรากฏลักษณะแบบพระโพธิ สัตว์ปาง
สงบ นันคือ ทรงแย้มพระสรวลอย่างมีเมตตาและมีพระเกศาสี น; าํ เงินเข้มเรี ยบมัดเป็ นมวยไว้เหนื อ
พระเศียร แม้วา่ พระองค์มีพระเนตรทีสามกลางพระนลาฏหากแต่ทุกพระเนตรนั;นเหลือบมองตําลง
ส่ วนพระเศียรรองอืน ๆ ไม่ปรากฏพระเนตรทีสามกลางพระนลาฏ อีกทั;งล้วนมีขนาดเล็กกว่าและ
ถูกจัดซ้อนไว้ดา้ นบนพระเศียรหลัก พระเศียรรองเหล่านี; ประกอบไปด้วย พระพักตร์ วรรณะเหลือง
และนํ;าเงินซึ งอยูเ่ หนือพระพักตร์ หลักทางขวาและซ้ายของพระองค์ตามลําดับ ทั;งสองพระพักตร์ น; ี
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แสดงปางดุด้วยพระเนตรเบิกโต พระขนงสี ทองขมวดและลุ กชัน พระโอษฐ์อา้ เผยเห็นพระทนต์
และพระชิวหาม้วน เหนือขึ;นไปจากพระพักตร์ วรรณะเหลืองและนํ;าเงิน เป็ นพระพักตร์ วรรณะแดง
และเขี ย วซึ งอยู่ท างขวาและซ้ายของพระพักตร์ หลัก ตามลํา ดับ พระพักตร์ ท; งั สองนี; แสดงปางดุ
เช่ นกันเห็นได้จากพระโอษฐ์ทีอ้าเผยให้เห็นพระทนต์ หากแต่พระพักตร์ วรรณะแดงมีพระเนตรที
เหลือบมองตําและมีพระขนงเรี ยบ ต่างจากพระพักตร์ วรรณะเขียวทีมีพระเนตรเบิกโตและมีพระ
ขนงสี ทองลุกชัน พระเศียรสุ ดท้ายซึงอยูถ่ ดั ขึ;นไปจากพระพักตร์วรรณะแดงและเขียวคล้ายกับแสดง
ปางดุแต่ไม่ชดั เจนนัก มีวรรณะเหลือง พระโอษฐ์อา้ เผยเห็นพระทนต์ พระเนตรเบิกโตไม่มาก พระ
ขนงสี ทองลุกชัน พระเกศาของพระเศียรรองทุกพระเศียรมีสีน; าํ เงินเข้มโดยปรากฏมุ่นมวยพระเกศา
ไว้ทีพระเศียรสู งสุ ด
พระหัตถ์ท; งั หกของพระนางมหามายุรีทรงกระทํามุทราพร้อมด้วยถือวัตถุทางศาสนา
ต่าง ๆ ได้แก่ พระหัตถ์หลักคู่ล่างสุ ดข้างขวาทรงกระทําวรทมุทราพร้อมทั;งปรากฏงูสีดาํ เลื;อยพันอยู่
รอบพระกร พระหัตถ์ซา้ ยคู่หลักทรงถือประทีปทีมีอกั ษรภาษาจีนปรากฏอยูโ่ ดยยกไว้ในระดับพระ
เศียร พระหัตถ์คู่ทีสองข้างขวาทรงยกขึ;นอยู่ในระดับพระเศียรพร้อมทั;งทรงประคองใยแมงมุมรู ป
แปดเหลียมและแมงมุงไว้ ส่ วนข้างซ้ายทรงพับพระกรเข้าและยกขึ;นในระดับพระเศียรพร้อมทั;งถือ
ก้านปั ทมะทีมีดอกผลิ บานสู งขึ; นเหนื อพระเศี ยร และพระหัตถ์คู่ที สามข้างขวาทรงถื อขัฑ คะยก
สู งขึ; นเหนื อพระเศียรและพระหัตถ์ขา้ งซ้ายจับปลายขัฑคะไว้ ทั;งนี; พระหัตถ์ซ้ายข้างดังกล่ าวยัง
เสมือนว่าถือธวัช (Dhvaja) หรื อธงซึงมีริ;ว 3 ริ; วอยูด่ ว้ ย นอกจากนี;ยงั ปรากฏพระเนตร 1 ดวงอยูก่ ลาง
ฝ่ าพระหัตถ์ทุกข้างอีกด้วย
ทางด้านลักษณะของอาสนะ พระนางมหามายุรีประทับอยูบ่ นปั ทมาสนะกลีบหลาก
สี โดยพระองค์ทรงอยูใ่ นกิริยาทีดูเหมือนกําลังก้าวย่างซึ งเห็นได้จากการงอพระชานุขวาเล็กน้อย แต่
ด้วยเครื องทรงทียาวปกคลุมพระบาทจึงเป็ นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์ลกั ษณะท่าทางทีแน่นอนของ
พระองค์ ประกอบกับทรงเอียงพระวรกายไปทางด้านขวา พระพักตร์ หลักก้มลงจนทําให้สายพระ
เนตรทีเหลือบตํานั;นดูเสมือนว่าทรงกําลังเหลียวกลับมามองงูดาํ ทีพันรอบพระกร
พระนางมหามายุรีทรงฉลองพระองค์ดว้ ยเสื; อคลุมสี เหลืองอ่อนขอบนํ;าเงินและนุ่งผ้า
ยาวปิ ดคลุมพระบาทสี ฟ้าลวดลายดอกไม้ ทรงผูกบั;นพระองค์ดว้ ยผ้าสี แดง นอกจากนี;ทรงประดับ
พระองค์ดว้ ยกุณฑล กรองศอ พาหุ รัด ทองพระกรและทรงคล้องมาลัยกะโหลกสี ขาวพาดไว้ทีพระ
อังสาซ้าย และทรงสวมศิราภรณ์รัตนะ 5 ตาบในทุกพระเศียร โดยเฉพาะอย่างยิงพระเศียรหลักสวม
ศิราภรณ์ ทีมีตาบขนาดใหญ่ ดูซับซ้อนและวิจิตรกว่าศิราภรณ์ ของพระเศียรรอง ทีเบื;องหลังของ
พระองค์ปรากฏนกยูงขนาดใหญ่สีเขียวยืนเคียงทางด้านขวาของพระองค์ กําลังรําแพนหางเป็ นรู ป
ครึ งวงกลม และเบื; อ งหลัง หางนกยูง นั;น คื อ ประภาวลี สี ฟ้ าอ่ อ นของพระองค์โ ดยมี ข อบเป็ น
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ประภามณฑลสี ทองประดับลวดลาย รัตนะและรุ ้ง นอกจากนี;ยงั ปรากฏประภาวลีโปร่ งแสง 2 วงอยู่
รอบนอกของประภามณฑลรุ ้งด้วย
พุท ธศิ ล ป์ และบทบาทเกี ยวกับ พระนางมหามายุรี ถู ก พบได้ใ นประเทศที นับ ถื อ
พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยาน อาทิ อินเดี ย เนปาล ทิเบต จีนและญีปุ่ น พระนามของพระองค์มี
ความหมายว่า ราชินีแห่ งความรู้ (Queen of Magic Art) หรื อ วิทยารัชนี (Vidya rajni) หรื อในภาษา
ทิ เ บตว่า มายาเชมโม (Rma.bya.chen.mo) พระองค์ท รงก่ อรู ป มาจากมนต์ค าถาป้ องกัน พิษ งู ที
เรี ยกว่า มนต์นกยูงทอง (Golden Peacock Charm)130 คาถานี; ถูกเชื อว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็ น
ผูป้ ระพันธ์ โดยกล่าวถึงนกยูงทองซึ งหมายถึงพระพุทธเจ้า ในขณะทีพระนางมหามายุรีเป็ นพระ
มารดาของพระองค์131 มนต์ดัง กล่ า วใกล้เ คี ย งกับ เรื องราวในชาดกเรื อง จุ ล ลหัง สชาดก (The
Cullahamsa Jataka) กล่ าวถึ ง พระพุท ธเจ้าเมื อครั;งเสวยพระชาติเป็ นพระโพธิ สัตว์ในร่ างของ
หงส์ทอง (Golden Goose / Sun – bird) ซึงได้มอบขนทองไว้ให้ครอบครัวของพระองค์เพือให้มีชีวิต
อย่างสุ ขสบาย ดังนั;นพระนางมหามายุรีจึงทรงถือขนนกยูงทองเป็ นสัญลักษณ์สําคัญประจําพระองค์
ซึงสอดคล้องกับมนต์นกยูงทองและเรื องราวชาดกข้างต้น
ในคัมภี ร์สาธนมาลาระบุว่าพระนางมหามายุรีทรงเป็ นพระโพธิ สัตว์ฝ่ายหญิ งใน
ตระกูล ของพระธยานิ พุท ธอโมฆสิ ท ธิ และยัง ทรงเป็ นพระโพธิ สัตว์ฝ่ ายหญิ ง พระองค์หนึ งใน
จํา นวนพระนางปั ญ จรั ก ษา (Pancaraksa) ซึ งมี 5 พระองค์ โดยที แต่ ล ะสถานะจะมี รู ป ลัก ษณ์ ที
แตกต่างกัน หากพระนางมหามายุรีดาํ รงสถานะในกลุ่มพระโพธิ สัตว์ฝ่ายหญิงในตระกูลพระอโมฆ
สิ ทธิ จะทรงมีวรรณะเขียว มี 3 พระเศียร ซึ งประกอบด้วยพระพักตร์ หลักทีมีสีเขียว พระพักตร์ ขา้ ง
ขวาสี น; าํ เงิ นและพระพักตร์ ขา้ งซ้ายสี ขาว มีพระเนตรทีสามกลางพระนลาฏในแต่ละพระพักตร์
พระองค์ทรงมี 6 พระกร ซึงในแต่ละพระหัตถ์ขา้ งขวาทรงถือขนนกยูงและพาณะ และทรงกระทําว
รทมุทรา ส่ วนในพระหัตถ์ซ้ายทั;งสามทรงถือรัตนะ, จาปะ และกลศซึ งวางบนพระเพลา พระองค์
ประทับแบบอรรธปรยังกาสนะทรงเครื องประดับงดงามและมีรูปจําลองพระอโมฆสิ ทธิ ขนาดเล็กที
ศิราภรณ์ ข องพระองค์ อันเป็ นรู ป ลัก ษณ์ ที ระบุ ไ ว้ใ นคัม ภี ร์ส าธนมาลา ถึ ง กระนั;นก็ อาจปรากฏ
พระองค์อีกลักษณะหนึงได้ คือมีวรรณะเหลือง มีพระเศียรเดียว 2 พระกร ซึงในลักษณะนี;จะทรงถือ
ขนนกยูงไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงแสดงวรทมุทราในพระหัตถ์ซา้ ย132

130

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 136.
131
Ibid.
132

Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 234.

350
หากพระนางมหามายุรีดาํ รงสถานะเป็ นหนึ งในพระนางปั ญจรักษาซึ งเป็ นทีเคารพ
มากในประเทศเนปาล จะมีรูปลักษณ์ตามทีระบุไว้ในคัมภีร์นิษปันนโยคาวลี (Nispannayogavali) ว่า
ทรงเป็ นพระนางปั ญจรักษาพระองค์ทีห้าซึ งปรากฏในปั ญจรักษามณฑล (Pancaraksa Mandala)
โดยประทับประจําทิศเหนือ มีวรรณะเขียว และมี 3 พระเศียร ซึงประกอบด้วยพระพักตร์ หลักสี เขียว
พระพักตร์ ขา้ งขวาสี ขาวและพระพักตร์ ขา้ งซ้ายสี น; าํ เงิน พระองค์ทรงมี 8 พระกร ซึ งในแต่ละพระ
หัตถ์ขา้ งขวาทรงถือรัตนะ, พาณะ ทรงกระทําวรทมุทรา และถือขัฑคะ ตามลําดับ ส่ วนพระหัตถ์ขา้ ง
ซ้ายทั;งสี ทรงถือบาตรซึงภายในบรรจุรูปพระภิกษุขนาดเล็ก, จาปะ, กลศซึงบรรจุรัตนะบนพระเพลา
หรื อเรี ยกว่า รัตนฆฏะ (Ratnaghata) และทรงถือธวัชซึ งในกรณี น; ี มีเครื องหมายวิศววัชระและรัตนะ
ประดับ โดยจะเรี ยกว่า รัตนธวัช (Ratnadhvaja)133 แต่สาํ หรับรู ปลักษณ์ของพระนางมหามายุรีทีระบุ
ในคัมภีร์สาธนมาลานั;นมีลกั ษณะทีแตกต่างออกไป คือ ทรงมีวรรณะเหลือง ถึงกระนั;นคัมภีร์ท; งั
สองก็ระบุตรงกันว่าพระนางมหามายุรีทรงมี 8 พระกร134
ความนิยมนับถือพระนางปัญจรักษานั;น เนืองมาจากความเชือว่าพระองค์ทรงปกป้ อง
คุ ม้ ครองผูน้ ับ ถื อให้มี ชี วิตยืนยาว ให้พ น้ ภัย จากสิ งชัวร้ า ย โรคภัย และอันตรายทั;ง ปวง รวมทั;ง
ปกป้ องคุม้ ครองอาณาจักรบ้านเมืองให้สงบสุ ข พระนางปั ญจรักษาถูกบูชาทั;งแบบปรากฏพระองค์
เดียวหรื อแสดงพระองค์ท; งั หมดในรู ปแบบปัญจรักษามณฑล ซึ งถูกระบุไว้ในคัมภีร์สาธนมาลาและ
คัมภีร์นิษปันนโยคาวลี135
นอกจากนี; พ ระนางมหามายุรีย งั ทรงปรากฏพระองค์เป็ นพระโพธิ สัตว์ฝ่ายหญิ ง
บริ วารของพระนางมหาศรี ตารา (Mahasri Tara) และพระนางสิ ตตาราซึ งพระโพธิ สัตว์ท; งั สอง
พระองค์ทรงอยูใ่ นตระกูลของพระอโมฆสิ ทธิเช่นกัน ในกรณี ทีพระนางมหามายุรีทรงอยูใ่ นสถานะ
บริ วารของพระนางมหาศรี ตารา ตามทีคัมภีร์สาธนมาลาได้ระบุไว้วา่ ทรงเป็ นบริ วารพระองค์หนึ ง
ในจํานวน 4 พระองค์ โดยทรงประทับอยู่ทางเบื;องขวาสุ ดของพระนางมหาศรี ตารา พระหัตถ์ท; งั
สองถือขนนกยูงและกระทําวรทมุทรา136
ส่ วนในกรณี ทีพระนางมหามายุรีทรงปรากฏพระองค์เป็ นบริ วารของพระนางสิ ตตา
รา ตามทีคัมภีร์สาธนมาลาระบุไว้น; นั จะทรงประทับอยูเ่ บื;องซ้ายคู่กนั กับพระนางมารี จีซึงประทับ

133

Ibid., 306.

134

Ibid.

135

Ibid., 302.

136

Ibid., 228.
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อยูท่ างเบื;องขวาของพระนางสิ ตตารา พระนางมหามายุรีจะทรงมีวรรณะเขียว มี 2 พระกรซึ งถือขน
นกยูงทีพระหัตถ์ซา้ ย และถือจามร (Camara) หรื อแส้ไล่แมลง ทีพระหัตถ์ขวา137
จากประติมานวิทยาของพระนางมหามายุรีขา้ งต้นนั;นเมือเปรี ยบเทียบกับรู ปลักษณ์
ของพระนางมหามายุรีในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิp เย็นแล้ว จะเห็ นได้ว่ายังไม่มี รูป ลัก ษณ์ ใ ด
สอดคล้อ งกับ จิ ต รกรรมทัง กานี; ประกอบกับ ไม่ มี รู ป บุ ค คลอื นใดนอกจากพระนางมหามายุรี
พระองค์เดียว ฉะนั;นจึงเป็ นการยากทีจะระบุสถานภาพของพระนางมหามายุรีในจิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิp เย็น ตามประติมานวิทยาของพระนางมหามายุรีที โลเกศ จันทรา ได้ระบุไว้ในหนังสื อ
ชุด พจนานุกรมพุทธประติมานวิทยานั;นได้จดั ประเภทจากจํานวนพระกรของพระนางมหามายุรีไว้
4 ประเภท ได้แก่ 2 พระกร, 4 พระกร, 6 พระกร และ 8 พระกร โดยรวบรวมจากประติมานวิทยา
และพุทธศิลป์ ทีพบทั;งในอินเดีย เนปาล ทิเบต จีนและญีปุ่ น ตามตารางที G1 ดังนี;

137

Ibid., 232.

ตารางที

รู ปลักษณ์ต่าง ๆ ของพระนางมหามายุรีตามทีได้รวบรวมไว้ในหนังสื อชุดพจนานุกรมพุทธประติมานวิทยา โดย โลเกศ จันทรา

ลําดับ จํานวน
ที พระกร

สั ญลักษณ์ ทปรากฏ
ี
พระหัตถ์ ขวา

พระหัตถ์ ซ้าย

จํานวนพระเศียร
และวรรณะ
วรรณะ
(ขวา, กลาง, ซ้ าย)

อาสนะและลักษณะพิเศษ
ประทับวัชราสนะบนดอกบัว ทรงเป็ นบริ วารของพระนาง
มหาศรี ตารา

1.

2

วรทมุทรา

ขนนกยูง

1 (เขียว)

เขียว

2.

2

ขนนกยูง

จามร

1 (เหลือง)

เหลือง ทรงเป็ นบริ วารของพระนางวรทตารา (Varada Tara)

3.

2

จามร

ขนนกยูง

1 (เขียว)

เขียว

4.

2

วรทมุทรา

ดอกบัว

1

-

5.

2

ขนนกยูง

รัตนฆฏะ

1

-

ประทับยืนแบบสมปาทะ (Samapada) เคียงข้างด้วยนกยูงที
สยายปี กออก หรื อประทับยืนบนช้าง

6.

2

1

-

ประทับวัชราสนะบนดอกบัวซึ งอยูบ่ นนกยูง

อัญชลีมุทรา

ทรงอยูใ่ นสถานะบริ วารของพระนางสิ ตตารา
ประทับลลิตาสนะบนดอกบัว ทรงเป็ นหนึ งในกลุ่มพระนาง
ตารา 21 พระองค์ต ามประติ ม านวิ ท ยาของพระลองเชน
รับจัมปะ

35

ตารางที

(ต่อ)

สั ญลักษณ์ ทปรากฏ
ี
ลําดับ จํานวน
ที พระกร พระหัตถ์ ขวา
พระหัตถ์ ซ้าย

7.

8.

9.

2

ขนนกยูง

จํานวนพระเศียร
และวรรณะ
วรรณะ
(ขวา, กลาง, ซ้ าย)

อาสนะและลักษณะพิเศษ

ดอกบัว

1

-

รู ปลักษณ์นI ีทรงพระนามว่า มหามายุรี วิทยารัชนี หรื อคุจาคุ
เมียวโอ (Kujaku Myoo) ในภาษาญีปุ่ น ทรงมีอาํ นาจเหนื อ
ตัณหาและขจัดกรรมชัว ทรงปกป้ องผูน้ ับถื อพระองค์จาก
สิ งชัวร้าย พิษจากแมลง งู และโรคภัยไข้เจ็บ

1
(พระเศียรเป็ น
นกยูง)

-

รู ปลักษณ์นI ีทรงพระนามว่า สุ วรรณมายุรี (Suvarna Mayuri)
หมายถึง พระนางมหามายุรีทอง

-

รู ปลักษณ์ นI ี ทรงพระนามว่า มหามายุรี วิทยารัชนี ในรู ป 4
พระกร ประทับอยู่บนหลังของนกยูงทียืนกางปี กออกและ
รําแพนหาง

2

ขนนกยูง

ขนนกยูง

4

รัตนะและ
ดอกบัว
ก้านยาว หรื อ
ผลไภชปูรกะ
และดอกบัว

ขนนกยูงและกลศ หรื อ
ขนนกยูงและผลทับทิม

1

35Y

ตารางที

(ต่อ)
สั ญลักษณ์ ทปรากฏ
ี

ลําดับ จํานวน
ที พระกร พระหัตถ์ ขวา
10.

4

11.

4

12.

6

ผลไภชปูรกะ
และขนนกยูง
พัดขนนก
และพระสู ตร

พระหัตถ์ ซ้าย

จํานวนพระเศียร
และวรรณะ
วรรณะ
(ขวา, กลาง, ซ้ าย)

อาสนะและลักษณะพิเศษ
ประทับบนดอกบัวซึ งอยูบ่ นหลังของนกยูง

พระสู ตรและพัด

1

-

ดอกบัวและผลไม้

1

-

-

เขียว

ประทับแบบอรรธปรยังกาสนะบนฐานจันทร์ กลมแบนบน
ดอกบัวซ้อน ทรงมีประภาวลีแสงจันทร์ หรื อจันทรประภา
วลี (Candra – prabhavatim) และทรงประดับรู ปพระธยานิ
พุทธอโมฆสิ ทธิ ทีศิราภรณ์ของพระองค์ รู ปลักษณ์นI ีทรงอยู่
ในตระกูลของพระอโมฆสิ ทธิ

3 (ดํา, เขียว, ขาว
ขนนกยูง,
และแต่ละพระ
รัตนะ, จาปะและกลศบน
พาณะ และว
พักตร์ มีพระเนตรที
พระเพลา
รทมุทรา
สามกลางพระ
นลาฏ)

35b

ตารางที

(ต่อ)

สั ญลักษณ์ ทปรากฏ
ี
ลําดับ จํานวน
ที พระกร พระหัตถ์ ขวา
พระหัตถ์ ซ้าย

13.

14.

15.

จํานวนพระเศียร
อาสนะและลักษณะพิเศษ
และวรรณะ
วรรณะ
(ขวา, กลาง, ซ้ าย)
3
(พระพักตร์ หลักมี
ลักษณะสงบ แต่
ประทับบนดอกบัวบนหลังของนกยูง
พระพักตร์ อืนมี
ลักษณะโกรธ
เกรีI ยว)

6

อัญชลีมุทรา,
ทวนและ
พาณะ

6

อัญชลีมุทรา,
อัญชลีมุทรา, รัตนะและ
ขนนกยูงและ
ดอกบัวขาว
รัตนะ

3

-

ทรงเป็ นเทพี บ ริ วารพระองค์หนึ งในจํา นวน 32 พระองค์
ของพระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวรพันกร

6

ตรี ศูร, วรท
มุทรา และ
อภัยมุทรา

1

-

-

อัญชลีมุทรา, วัชระและ
จาปะ

ปรศูและบาตร ซึ งมี
พระสงฆ์อยูภ่ ายใน อีก
หนึงสัญลักษณ์ไม่ได้ระบุ

35c

ตารางที

(ต่อ)

สั ญลักษณ์ ทปรากฏ
ี
ลําดับ จํานวน
ที พระกร พระหัตถ์ ขวา
พระหัตถ์ ซ้าย

16.

8

17.

8

18.

8

จํานวนพระเศียร
อาสนะและลักษณะพิเศษ
และวรรณะ
วรรณะ
(ขวา, กลาง, ซ้ าย)
3 (เหลือง, ดํา, แดง
ขัฑคะ, จักร,
รัตนธวัช, กลศบรรจุวศิ ว และแต่ละพระ
ประทับบนวิศวปั ทมะ พระนางมหามายุรีลกั ษณะดังกล่าวนีI
รัตนฆฏะ
วัชระ, ขนนกยูงและ พักตร์ มีพระเนตรที เหลือง ถู ก ระบุ ไ ว้ใ นคัม ภี ร์ ส าธนมาลาว่ า ทรงประจํา อยู่ ทิ ศ ใต้
และวรท
พระสงฆ์ในบาตร
สามอยูก่ ลางพระ
ของปั ญจรักษามณฑล (ภาพที YY)
มุทรา
นลาฏ)
ขนนกยูง, พระสงฆ์ในบาตร, จาปะ
พาณะ, ขัฑ
,ธวัชประดับด้วยวิศว
ทรงเป็ นพระนางปั ญจรั กษาโดยประจําอยู่ทิศเหนื อตามที
3 (เขียว, ดํา, ขาว) เขียว
คะ และวรท
วัชระกับรัตนะ และ
ระบุไว้ในคัมภีร์นิษปั นนโยคาวลี
มุทรา
รัตนฆฏะบนพระเพลา
ขัฑคะ, จักร,
รัตนะ, ธวัช, สี แดงเลือด
ดอกบัว
3 (เหลือง, เขียว,
นก (Vermilion) และ
และวรท
แดง)
รัตนฆฏะ
มุทรา
35g

ตารางที

(ต่อ)

สั ญลักษณ์ ทปรากฏ
ี
ลําดับ จํานวน
ที พระกร พระหัตถ์ ขวา
พระหัตถ์ ซ้าย

19.

20.

จํานวนพระเศียร
และวรรณะ
วรรณะ
(ขวา, กลาง, ซ้ าย)

อาสนะและลักษณะพิเศษ

ถือขัฑคะ,
พาณะ ขน
ถือปรศู, จาปะ, ตรี ศูร
8
นกยูง และว
และปาศะ
รทมุทรา
พระนางมหามายุรี ทีมีสถานะเป็ นหนึงในยักษ์ 28 ตนของพระโพธิ สัตว์สหัสรภุช อวโลกิเตศวร (Sahasrabhuja Avalokitesvara) โดยทรงเครื องแบบ
นักรบและกวัดแกว่งขัฑคะ

ทีมา : Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 7 (New Delhi : International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 –
2003), kgY.
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มหามายุรี (ลําดับที 16) ในสถานะหนึงในพระนางปัญจรักษาทีประจําอยูท่ ิศใต้ใน
ปัญจรักษามณฑลตามคัมภีร์สาธนมาลา
ทีมา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 744.
ภาพที

เมือพิจารณาจากข้อมูลในตารางดังกล่าว นํามาเปรี ยบเทียบกับรู ปลักษณ์ของพระนาง
มหามายุรี ใ นจิ ต รกรรมทัง กาของวัดโพธิ9 เย็น จะเห็ น ได้ว่า ไม่ พ บรู ป ลัก ษณ์ ใ ดที สอดคล้อ งกัน
โดยเฉพาะอย่างยิงไม่มีรูปลักษณ์ใดมี 6 พระเศียรหรื อมีวรรณะขาวหรื อปรากฏพระเนตรในทุกพระ
หัตถ์ และเมือพิจารณาถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพระหัตถ์ก็ไม่พบสัญลักษณ์อนั ได้แก่ แมงมุม งู และ
เชิงเทียนแต่อย่างใด อีกทัAงการปรากฏพระเนตรในแต่ละพระหัตถ์มีความคล้ายคลึงกับพระนางจิน
ตาจักรตาราหรื อพระนางตารา 7 พระเนตร แต่รูปลักษณ์ของพระนางตารา 7 พระเนตรในพุทธศิลป์
ของทิ เบตเป็ นที นิ ยมสร้ างอย่างแพร่ หลาย และเกื อบทัAงหมดถ่ ายทอดรู ป ลักษณ์ ออกมาค่อนข้า ง
ถูก ต้องทัAง จํา นวนพระเศี ย ร พระกร พระบาท วรรณะและอาสนะ จึ ง เป็ นไปได้ย ากที จะระบุ ว่า
พระองค์อาจเป็ นอีกรู ปแบบหนึ งของพระนางตารา 7 พระเนตร นอกจากนีA การทรงคล้องมาลัยหัว
กะโหลกและลักษณะการประทับยืนของพระนางมหามายุรีในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ9 เย็นก็ไม่
ปรากฏในพุทธศิลป์ รู ปพระนางมหามายุรี ทีส่ วนใหญ่ทรงเครื องแบบพระโพธิสัตว์ และลักษณะการ
ประทับยืนดังกล่าวไม่ใช่ลกั ษณะตามประเพณี ของพุทธศิลป์ ทิเบต
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อย่างไรก็ตามแม้รูปลักษณ์ของพระนางมหามายุรีในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ9 เย็น
ไม่ ป รากฏอยู่ใ นหนัง สื อชุ ดพจนานุ ก รมพุท ธประติ ม านวิท ยา แต่ก็ ป รากฏสัญลัก ษณ์ โดดเด่ นที
สามารถเชือมโยงถึงพระองค์ได้ อาทิ ขัฑคะ ดอกบัว ธวัช และวรทมุทรา โดยเฉพาะอย่างยิงนกยูงที
อยูข่ า้ งพระวรกายของพระองค์ซึงสามารถสื อถึงประติมานวิทยาสําคัญของพระองค์ นันคือ ทรงก่อ
รู ปมาจากมนต์นกยูงทอง ซึ งเป็ นมนต์คาถาป้ องกันพิษงู ด้วยเหตุนA ี แม้ว่า งู และแมงมุม จะไม่ใช่
สัญลักษณ์ทีถูกระบุไว้ในประติมานวิทยา แต่การปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมทังการู ปพระนางมหามายุรี
ของวัดโพธิ9เย็น สามารถเชือมโยงถึงคุณสมบัติของพระนางมหามายุรีทีสามารถปกป้ องภัยจากพิษงู
หรื อสัตว์มีพิษต่าง ๆ
พระธรรมบาล
พระธรรมบาล มีสถานะเทียบได้กบั พระโพธิ สัตว์ โดยมีหน้าทีCปราบเหล่ ามารและ
ปกป้ องพระพุทธศาสนา มีอยู่ 8 พระองค์ ได้แก่ พระกุเวร พระสิ ตพรหมา (Sitabrahma) หรื อพรหม
ขาว พระนางปั ลเดน ลาโม พระมหากาล พระหัยครี พ พระเบกเซ พระยม (Yama) และพระยมานต
กะ นอกจากนีT ยงั ถูกเรี ยกว่า ผูด้ ุร้ายทัTงแปด (The Eight Terrible Ones) อีกด้วย ทุกพระองค์ลว้ นมี
รู ปลักษณ์ทีCดุร้ายน่ากลัว แต่จิตใจของพระองค์ไม่ได้ดุร้ายดังC ลักษณะภายนอก หากเต็มเปีC ยมไปด้วย
พระเมตตา มีแต่เฉพาะรู ปลักษณ์ภายนอกเท่านัTนทีCปรากฏแบบดุร้ายเพืCอทําให้ปิศาจหรื อมารร้ายผู้
คิดทําลายพระพุทธศาสนาเกิดความหวาดกลัว พระธรรมบาลจะทรงประดับพระองค์ดว้ ยเครืC องทรง
และเครืC องประดับทีCทาํ จากกระดูก ทรงนุ่งห่ มหนังสัตว์ และคล้องมาลัยซึC งทําจากศีรษะมนุษย์ ซึC ง
เป็ นเครืC องทรงอันโดดเด่นของพระธรรมบาล ยกเว้นพระกุเวร ซึC งเป็ นผูป้ ระทานความมังC คังC และ
พระสิ ตพรหมา เพียง 2 พระองค์เท่านัTนทีCไม่ปรากฏรู ปลักษณ์ทีCดุร้ายน่ ากลัว และทรงเครืC องแบบ
พระโพธิสัตว์แทนแบบพระธรรมบาล
การมีตาํ แหน่งพระธรรมบาลเกีCยวโยงกับเรืC องราวชีวติ ของพระปัทมสัมภวะ โดยเกิดจาก
การทีCพระปั ทมสัมภวะเดินทางเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทิเบต และทําการต่อสู้กบั เหล่าเทพ
เจ้าดัTงเดิมและเหล่ามาร พระปัทมสัมภวะสามารถพิชิตเทพเจ้าดัTงเดิมเหล่านีTได้ และเปลีCยนให้เทพเจ้า
เหล่านีTหนั มานับถือพระพุทธศาสนา และให้ทาํ หน้าทีCปกป้ องพระพุทธศาสนาจากสิC งชัวC ร้าย โดยให้
สัญญาว่าจะจัดให้เทพเจ้าเหล่ านีT อยู่ในหมู่สCิ งศักดิeสิทธิe ของพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานทีCมนุ ษย์
ต้องสักการะ138
138

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน, 92; Antoinette K. Gordon, The Iconography of
Tibetan Lamaism, 88; Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and
Progressive Evolution through the Northern Buddhist Countries, 148 – 149.
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1. พระยมานตกะ พระยมานตกะ พระนามมีความหมายว่า ผูพ้ ิชิตความตาย หรื อผูพ้ ิชิต
พระยม เนืCองจากพระองค์ทรงเป็ นปางดุร้ายของพระโพธิ สัตว์มญั ชุศรี ซC ึ งปรากฏปางนีTเพืCอพิชิตพระ
ยมผูท้ าํ ความเดือดร้อนแก่มนุษย์ พระยมานตกะมีพระนามในภาษาทิเบตว่า ซิ นเจเช (gSin-rje-gsed)
ซึC งหมายถึง ผูท้ าํ ลายเจ้าแห่ งความตาย หรื ออีกพระนามหนึC ง คือ จิกเจ (hJegs-byed) ซึC งหมายถึง ผู้
เป็ นเหตุแห่งความกลัว139 นอกจากนีTพระยมานตกะยังทรงมีพระนามอืCนอีกมากมาย ซึC งบางพระนาม
ใช้เรี ยกรู ปลักษณ์เฉพาะของพระองค์ อาทิ พระไภรวะ (Bhairava) แทนรู ปลักษณ์ทีCมีพระเศียรเป็ น
กระบือและมี 2 พระกร หรื อพระยมาริ (Yamari) แทนรู ปลักษณ์ทีCมีพระเศียรแบบธรรมบาลดุร้าย มี
2 พระกร และประทับเหยียบบนซากศพซึC งวางบนหลังกระบือ แต่พระนามทีCเป็ นทีCรู้จกั กันมาก คือ
พระวัชรไภรวะ (Vajrabhairava) ซึC งแทนรู ปลักษณ์ทีCมีพระเศียรเป็ นกระบือ มีหลายพระเศียรหลาย
พระกรและหลายพระบาท อีกทัTงบ่อยครัTงใช้พระนามนีT เรี ยกแทนพระยมานตกะอีกด้วย ในทิเบต
เรี ยกพระวัชรไภรวะ ว่า ดอร์ เจจิกเจ (rDo-rje-hjigs-byed) ซึC งยังคงถูกเชืC อว่าเป็ นปางดุร้ายของพระ
มัญชุ ศรี เช่ นเดียวกับพระยมานตกะ โดยในรู ปลักษณ์ นT ี จะแสดงพระเศียรพระมัญชุ ศรี ทีCมีวรรณะ
เหลื องไว้เหนื อเศียรกระบือซึC งเป็ นพระเศียรหลัก นอกจากพระวัชรไภรวะจะเป็ นธรรมบาลแล้ว
พระองค์ยงั ทรงเป็ นเทพผูพ้ ิทกั ษ์หรื ออิษฏเทวตา (Ista-devata) หรื อยิตมั (Yi-dam) ประจํานิกายเกลุก
อีกด้วย140
พระยมานตกะหรื อพระวัชรไภรวะ เป็ นธรรมบาลพระองค์สําคัญทีCปรากฏให้เห็ น
มากมายในพุทธศิลป์ ของทิเบตหรื อในดินแดนทีCรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบต
ถูกนําเสนอทัTงแบบพระองค์เดียวหรื อในปางยับ – ยัมกับนางปราชญา ซึC งมีพระนามว่า วัชรเวตาลี
(Vajravetali) ทีCแสดงรู ปลักษณ์ดุร้ายเช่นกัน
จิตรกรรมทังการู ปพระยมานตกะทีCถูกพบในวัดโพธิeเย็น (ภาพทีC tuv) ถูกเก็บรักษาไว้
ในกรอบกระจกและติดตัTงอยู่เหนื อกรอบประตูระเบียงภายในห้องทําสมาธิ มีขนาด 62 x 48
เซนติเมตร สร้างด้วยเทคนิคสี ฝนบนกระดาษ
ุ่
องค์ประกอบถูกจัดอย่างเรี ยบง่ายโดยเน้นความสําคัญ
ทีCพระยมานตกะซึC งมีขนาดใหญ่และอยูก่ C ึงกลางภาพท่ามกลางฉากหลังทีCถูกกําหนดเป็ นวิวทิวทัศน์
อย่างเรี ยบง่ายเช่นกัน พระยมานตกะในจิตรกรรมทังกานีTทรงปรากฏในปางยับ – ยัม หรื อกําลังโอบ
กอดนางปราชญา พระองค์ทรงมีวรรณะนํTาเงิน มี 9 พระเศียร 34 พระกร 16 พระบาท พระเศียรหลัก
139

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 164.
140
Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 2 (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 504.
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เป็ นเศียรกระบือซึC งมีวรรณะนํTาเงิน พระเศียรรองอยู่ทางเบืTองขวาและซ้ายของพระองค์ขา้ งละ 3
พระเศียร โดยพระเศียรทางเบืTองขวามีวรรณะเหลือง นํTาเงินอ่อน และแดง และพระเศียรทางเบืTอง
ซ้ายมีวรรณะดํา ขาว และเทา เหนือพระเศียรกระบือเป็ นพระเศียรทีCแปดซึC งมีวรรณะแดงและเหนื อ
ขึTนไปนัTนเป็ นพระเศียรทีCเก้าซึC งเป็ นพระเศียรของพระโพธิ สัตว์มญั ชุ ศรี ทีCมีวรรณะเหลือง ทุกพระ
พักตร์ ลว้ นมีพระเนตรทีCสามกลางพระนลาฏ แต่ละพระพักตร์ ยกเว้นพระพักตร์ ของพระโพธิ สัตว์
มัญชุศรี แสดงปางดุดว้ ยพระเนตรทีCเบิกโต พระโอษฐ์อา้ เผยให้เห็นพระทาฐะ พระชิ วหาม้วน พระ
มัสสุ ขดม้วนเป็ นเม็ดรู ปก้นหอย พระขนงและพระเกศาสี เหลืองสยายและลุกชันดุจเปลวเพลิง อีกทัTง
แต่ละพระเศียรทรงศิราภรณ์กะโหลก 5 ตาบแบบพระธรรมบาล ส่ วนพระพักตร์ ของพระโพธิ สัตว์
มัญชุศรี ทีCแตกต่างออกไปนัTนแสดงปางสงบ พระเกศามีสีนT าํ เงินเข้มเกล้ามุ่นมวยไว้ดา้ นบนและทรง
ศิราภรณ์รัตนะ 5 ตาบแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบ
พระยมานตกะทรงเปลือยพระวรกาย แต่ประดับพระองค์ดว้ ยสร้อยพระศอ ทองพระ
กรและทองพระบาททีCทาํ จากกระดูกสี ขาว และคล้องพระศอด้วยงูและมาลัยทีCทาํ จากศีรษะมนุ ษย์
พระองค์ประทับแบบอาลีฒาสนะเหยียบอยูบ่ นเหล่าสัตว์ นก และเทพต่าง ๆ ในศาสนาพราหมณ์ซC ึ ง
ทัTงหมดอยูเ่ หนือฐานอาทิตย์แบนสี ทองทีCอยูบ่ นปัทมาสนะกลีบหลากสี เบืTองหลังของพระยมานตกะ
คือประภาวลีแบบเปลวเพลิงซึC งพระองค์ได้ฉายออกมาโดยมีทิศทางพุ่งขึT นไปทางด้านมุมขวาบน
ของภาพ
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ภาพทีC tuv พระยมานตกะในรู ปพระมหาวัชระไภรวะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิe เย็น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี
ส่ วนพระหัตถ์ 34 ข้างของพระยมานตกะประกอบไปด้วยพระหัตถ์หลักคู่แรกกําลัง
โอบกอดนางปราชญาพร้อมทัTงถือกรรตฤกาในพระหัตถ์ขวา และถือกปาลซึC งบรรจุเลือดไว้เต็มใน
พระหัตถ์ซ้าย พระหัตถ์ขา้ งอืCน ๆ นัTนถูกจัดให้ซ้อนเหลืCอมกันและแผ่ออกคล้ายปี กทีCเบืTองขวาและ
ซ้า ยของพระองค์โ ดยปรากฏพระหัต ถ์ทีC เ ห็ น ได้ชัด เจนด้า นละ 9 ข้า ง พระหัต ถ์เ หล่ า นีT ต่ า งถื อ
สัญลักษณ์มากมายซึCงเรี ยงลําดับจากพระหัตถ์ขา้ งบนสุ ดสรุ ปได้ตามตารางทีC |u ดังนีT

363
ตารางทีC |u สัญลักษณ์ในพระหัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซา้ ยของพระยมานตกะในจิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิeเย็น
พระหัตถ์ ขวา
พระหัตถ์ ซ้าย
1. กรรตฤกา (พระหัตถ์คู่หลัก)
1. กปาลซึCงบรรจุเลือดไว้เต็ม (พระหัตถ์คู่หลัก)
2. หนังช้างซึCงกางออกด้วยพระหัตถ์คู่บนสุ ดทัTงสองข้าง และผืนหนังแผ่ลงด้านหลังของ
พระยมานตกะ
3. อังคุสา
3. ท่อนแขนมนุษย์
4. กิลากะ (Kilaka) หรื อลูกดอกติดปลายด้วยขน 4. ศีรษะพราหมณ์
นกยูง
5. ทัณฑะ
5. ผ้าห่อศพ
6. มุสาละ (Musala) หรื อสาก
6. โล่
7. ขัฏวางคะ
7. หมุดไม้เสี ยบร่ างมนุษย์
8. ชุรี (Churi) หรื อมีด
8. ท่อนขามนุษย์
9. จักร
9. เตาไฟสามเหลีCยม
10. ทวน
10. ปาศะ
11. วัชระ
11. กปาลทีCมีเส้นผม
12. ปรศู
12. จาปะ
13. ค้อนวัชระ
13. ถือท่อนแขนมนุษย์ซC ึงกระทําดัชนีมุทราอยู่
14. หอก
14. ลําไส้
15. ขัฑคะ
15. ธวัช 3 ริT ว
16. พาณะ
16. ฆัณฏา
17. ฑมรุ
17. ผืนผ้ากําลังโบกสะบัด
ทางด้านพระนางวัชรเวตาลี ผูเ้ ป็ นนางปราชญาซึCงพระยมานตกะได้โอบกอดนัTน ทรง
มีวรรณะนํTาเงินอ่อน มีพระเศียรเดียวและ 2 พระกร ทรงแสดงปางดุโดยสังเกตได้จากพระเนตรเบิก
โต มีพระเนตรทีCสามกลางพระนลาฏ พระโอษฐ์อา้ เผยให้เห็นพระทาฐะ พระชิวหาม้วน และมีพระ
เกศาสี แดงยาวเช่ นเดี ย วกับ พระยมานตกะ หากแต่ พ ระเกศาไม่ ไ ด้ลุ ก ชัน ในจิ ตรกรรมทัง กานีT
พระองค์ทรงหันพระพักตร์ ดา้ นข้าง แสดงกิ ริยาโอบกอดพระยมานตกะโดยพระบาทซ้ายเกีC ยวไว้ทีC
พระเพลาของพระยมานตกะและพระบาทขวาเหยียดตรงออกไปด้านข้างและเหยียบบนร่ างของ

364
เหล่ านกและเทพในศาสนาฮินดูเช่ นเดี ยวกับพระบาทซ้ายของพระยมานตกะ พระหัตถ์ซ้ายของ
พระองค์ถือกปาลซึC งบรรจุเลื อดไว้เต็มไว้ในระดับพระเศีย รและพระหัตถ์ขวาถื อกรรตฤกาชู ขT ึ น
เหนือพระเศียร พระนางปราชญาทรงเปลือยพระวรกาย แต่ทรงสวมศิราภรณ์กะโหลก 5 ตาบ และ
ประดับ พระวรกายด้ว ยสร้ อ ยพระศอ พาหุ รั ด ทองพระกรและทองพระบาททีC ท าํ จากกระดู ก
โดยเฉพาะอย่างยิCงทรงสวมเครืC องทรงด้านล่างทีCเรี ยกว่า รู เกียน (Rugyen) หรื อ รู เปเกี ยน (Rus-pa’i
rgyen) ทีCทาํ จากกระดูก อันเป็ นเครืC องทรงเฉพาะของพระธรรมบาลฝ่ ายหญิง
เมืCอเปรี ยบเทียบรู ปลักษณ์ของพระยมานตกะในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิe เย็นกับ
ประติ ม านวิ ท ยาของพระยมานตกะแล้ ว พบว่ า ทรงอยู่ ใ นรู ปของ พระมหาวัช รไภรวะ
(Mahavajrabhairava) ผูม้ ี 9 พระเศียร 34 พระกรและ 16 พระบาทซึC งเป็ นรู ปลักษณ์หนึC งของพระ
ยมานตกะทีCปรากฏในพุทธศิลป์ ของทิเบตอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
พระมหาวัชรไภรวะ หรื อพระนามภาษาทิเบตว่า ดอร์ เจจิกเจเชนโป (rDo-rje-hjigsbyed-chen-po) พระองค์ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ ศรี มหาวัชรไภรวะตันตระ (Srimahavajrabhairava) ซึC ง
ระบุรูปลักษณ์ของพระองค์วา่ มี 9 พระเศียร 16 พระบาท 34 พระกร และลักษณะอืCน ๆ ทีCสืCอถึง
ธรรมะทีCแฝงอยู่ รวมทัTงทรงถือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพระหัตถ์ uv ข้าง และประทับยืนแบบอาลีฒา
สนะเหยียบบนสรรพสัตว์ต่าง ๆ ซึCงล้วนเป็ นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานทัTงสิT น
ลักษณะสําคัญของพระมหาวัชรไภรวะ ได้แก่ มี „ พระเศียร โดยพระเศียรกลางเป็ น
กระบือวรรณะนํTาเงินเข้ม มีเขา t ข้าง เหนือขึTนไปเป็ นเศียรดุร้ายอย่างพระธรรมบาลซึC งมีวรรณะแดง
และพระเศียรบนสุ ดอยูร่ ะหว่างเขาเป็ นพระเศียรพระมัญชุศรี ซC ึงมีวรรณะเหลือง ส่ วนพระเศียรอืCน ๆ
ประกอบด้วย พระเศียรเบืTองขวามีวรรณะนํTาเงิ น แดง และเหลื อง และเบืTองซ้ายมีวรรณะขาว สี
หมอก และดํา ทรงมีพระเนตรทีCสามกลางพระนลาฏในทุกพระพักตร์ พระขนงขมวด ทัTงพระเนตร
พระขนง พระทาฒิกะ (เครา) และพระโลมา (ขน) ลุกโชนเหมือนไฟบรรลัยกัลป์ พระเกศาสี เหลือง
ลุกชัน พระวรกายมีวรรณะนํTาเงิ นเข้มหรื อบางครัTงถูกระบุว่ามีวรรณะดํา ทรงเปลื อยและปรากฏ
พระองค์อย่างดุ ร้ายน่ ากลัวเพืCอขับไล่มารร้าย พระนาภีใหญ่ พระคุ ยหฐานตัTงซึC งสืC อความหมายว่า
พระองค์ไ ด้บ รรลุ ถึ ง ความสุ ข ทีC ยCิง ใหญ่ หรื อมหาสุ ข พระองค์ท รงคํา รามออกมาเป็ นเสี ย ง เพม
(PHEM) พระชิวหาม้วน พระทนต์ขบ ทรงกลืนกินเนืT อ มัน ไขกระดูก และดืCมโลหิ ตของมนุษย์ อีก
ทัTงยังสามารถกลืนกินทัTงสามโลก
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ภาพทีC tu… พระมหาวัชรไภรวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษทีC 18
ทีมา : Jeff Watt, Vajrabhairava (Buddhist Deity) – with consort [Online], accessed 5 June 2011.
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/311.html
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ภาพทีC tu‡ พระมหาวัชรไภรวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต ปลายคริ สต์ศตวรรษทีC 18
ทีCมา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications,
2001), 151.
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ภาพทีC tuˆ พระมหาวัชรไภรวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษทีC 19
ทีมา : Jeff Watt, Vajrabhairava (Buddhist Deity) – with consort [Online], accessed 5 June 2011.
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/149.html
พระองค์ทรงสวมศิราภรณ์ซC ึงมีตาบเป็ นกะโหลก … ตาบ ซึCงแทนถึงกิเลสทัTงห้า ได้แก่
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเย่อหยิงC และความอิจฉาริ ษยา ได้ถูกเปลีCยนเป็ นปั ญญาในการ
ตรัสรู้ ทรงสวมเครืC องประดับซึCงทําจากกระดูกมนุษย์ ทรงคล้อยมาลัยซึC งร้อยจากศีรษะมนุษย์สด |…
ศีรษะ และสายยัชโญปวีตเป็ นงูดาํ ประภาวลี ของพระองค์เป็ นเปลวไฟสี แดงและมีควันของเชิ ง
ตะกอนเผาศพ ทีC พ ระหั ต ถ์ ทT ั ง uv ข้ า งทรงถื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ต่ า ง ๆ อัน สืC อถึ ง หลัก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สัญลักษณ์ต่าง ๆ มีความหมายตามตารางทีC |v ดังนีT
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ตารางทีC |v ความหมายของสัญลักษณ์ในพระหัตถ์ขวาและซ้ายของพระมหาวัชรไภรวะ
พระหัตถ์ ขวา
|. กรรตฤกา : ใช้ตดั อวิชชา

พระหัตถ์ ซ้าย
|. กปาล : เป็ นสิC งรักษาคําสัตย์ปฏิญาณ
2. ศีรษะพราหมณ์ : หมายถึงความเมตตาทีCไม่
2. กิลากะ : ใช้แบ่งแยกรู ปและนาม
สิT นสุ ดของพระองค์
3. มุสาละ : ใช้ทาํ ลายความเสืC อมถอยของสมาธิ 3. โล่ : แสดงถึงการมีชยั เหนือมาร
4. ท่อนขามนุษย์ : พระองค์ประทานระดับขัTน
4. ชุรี : เป็ นสิC งทําลายความปรารถนา หรื อตัณหา
เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแด่ผปู้ ฏิบตั ิสมาธิ
5. ปาศะ : ชักนําผูป้ ฏิบตั ิสมาธิไปสู่ ปัญญาทีC
5. วัชระซีCเดียว : สิC งทําลายโทสะในกาย วาจา ใจ
สู งสุ ด
6. ปรศู : ใช้เคลืCอนความอ่อนแอทางจิตใจ
6. จาปะ : พระองค์ทรงพิชิต u โลก
7. ลําไส้ : เพราะพระองค์อธิบายถึงความ
7. ทวน : ใช้ทาํ ลายทัศนะทีCชวัC ร้าย
เปราะบางของทุกสรรพสิC ง
8. พาณะ : ทําลายนิมิตทีCไม่ถูกต้องของ u โลก
8. ฆัณฏา : แสดงถึงธรรมชาติของความดีเลิศ
แห่งสภาวะการเวียนว่ายตายเกิด ได้แก่ กามธาตุ
ของปัญญา
รู ปธาตุ และอรู ปธาตุ
9. ท่อนแขนมนุษย์ : เพราะพระองค์สามารถ
9. อังคุสา : ใช้สาํ หรับเรี ยกสติกลับคืน
กระทําสิC งทีCดีให้สาํ เร็ จได้ทุกประการ
10. ผ้าห่อศพ : เพราะพระองค์ทาํ ลายสภาพของ
10. ทัณฑะ : ทําลายสิC งซึCงบดบังสาเหตุแห่ง
อวิชชาซึCงเป็ นสาเหตุหนึCงของความอยากเป็ น
กรรม
เจ้าของ
11. ขัฏวางคะ : แทนถึงธรรมชาติของพระองค์ 11. หมุดไม้เสี ยบร่ างมนุษย์ : เพราะพระองค์
เป็ นหนึCงเดียวกับการตรัสรู้
เข้าใจว่าทุกสรรพสิC งล้วนว่างเปล่า
12. เตาไฟสามเหลีCยม : เป็ นสัญลักษณ์ของแสง
12. จักร : พระองค์ได้เคลืCอนวงล้อแห่งธรรมะ
อันสว่างไสวของการตระหนักรู้
13. วัชระ : ธรรมชาติของปั ญญาทัTงห้ากลายเป็ น 13. กปาลทีCมีเส้นผม : ชามกะโหลกทีCบรรจุนT าํ
หนึCง
อมฤตแห่งความเมตตากรุ ณาไว้เต็ม
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ตารางทีC |v (ต่อ)
พระหัตถ์ ขวา
พระหัตถ์ ซ้าย
14. ค้อนวัชระ : ทําลายความโลภ
14. ดัชนีมุทรา : เพืCอข่มขู่เหล่ามาร
15. ขัฑคะ : เพราะพระองค์ประทานอํานาจวิเศษ 15. ธวัช 3 ริT ว : การพิจารณาถึงกาย วาจา ใจ ให้
กลายเป็ นหนึCงเดียว
ดังC ความสามารถในการใช้อาวุธ
16. ฑมรุ : ใช้เพืCออัญเชิญเหล่าพระพุทธเจ้า
16. ผืนผ้ากําลังโบกสะบัด : แสดงถึงทุก
ทัTงหลายด้วยเสี ยง
ปรากฏการณ์ทีCเฝ้ ามองล้วนเป็ นสิC งลวง
17. หนังช้างสด : ทรงถือด้วยพระหัตถ์ทT งั สอง ซึCงหนังช้างหมายถึงอวิชชา
ทีCมา : Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 2 (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), …‰Š.
พระมหาวัชรไภรวะทรงประทับยืนแบบอาลีฒะเหยียบอยูบ่ นสรรพสัตว์ทT งั หลายซึC ง
มีอยู่ |‡ ประเภท ตามจํานวนพระบาท |‡ ข้าง แสดงถึงการชนะความเห็นแก่ตวั ซึC งเป็ นสาเหตุของ
การเพลิดเพลินในพลังและอํานาจ สรรพสัตว์เหล่านีT ประกอบไปด้วย มนุษย์, กระบือ, ช้าง, ลา, อูฐ,
สุ นขั , แกะ และสุ นขั จิTงจอกซึC งอยูใ่ ต้พระบาทขวา ส่ วนพระบาทซ้ายทรงเหยียบบน นกแร้ง, นกฮูก,
อีกา, นกแก้ว, เหยีCยว, อินทรี , นกสาลิกา และห่ าน นอกจากสรรพสัตว์ทT งั สิ บหกประเภทแล้ว ยังมี
เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์อยูใ่ ต้สรรพสัตว์เหล่านีT โดยแบ่งเป็ นข้างละ v พระองค์ ได้แก่ พระพรหม
(Brahma), พระอินทร์ (Indra), พระรุ ทร (Rudara) หรื อพระศิวะ (Shiva) และพระกุมาร (Kumara)
อยูใ่ ต้พระบาทขวา และพระวิษณุ (Visnu), พระคเณศ, พระจันทร์ (Candra) และพระสุ ริยะ (Surya)
อยูใ่ ต้พระบาทซ้าย
แม้วา่ รู ปลักษณ์โดยส่ วนใหญ่ของพระมหาวัชรไภรวะในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิe
เย็นจะสอดคล้องกับประติมานวิทยาข้างต้น แต่สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพระหัตถ์ก็อยูต่ าํ แหน่งสลับกัน
เมืCอนําจิตรกรรมทังกาพระมหาวัชรไภรวะของวัดโพธิe เย็นและของทิเบตในคริ สต์ศตวรรษทีC 18
จํานวน 2 ภาพ (ภาพทีC tu… และ tu‡) และในคริ สต์ศตวรรษทีC 19 จํานวน 1 ภาพ (ภาพทีC tuˆ) มา
เทียบกับประติมานวิทยา เพืCอให้เห็นถึงความแตกต่างของตําแหน่ งสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพระหัตถ์
โดยเรี ย งลํา ดับ จากพระหั ต ถ์ ห ลัก เป็ นลํา ดับ แรกและพระหั ต ถ์ คู่ บ นสุ ด เป็ นลํา ดับ ถัด ไป ได้
ผลเปรี ยบเทียบดังตาราง |… และภาพทีC tuŠ และ tu„

ตารางที

ที
1
2
3

การเปรี ยบเทียบลําดับสัญลักษณ์ในพระหัตถ์ขวาและซ้ายของพระมหาวัชรไภรวะตามประติมานวิทยากับจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ- เย็น จิตรกรรม
ทังกาทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 1 จิตรกรรมทังกาทิเบตสมัยปลายคริ สต์ศตวรรษที 1 และจิตรกรรมทังกาทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 2
รู ปลักษณ์ ตาม
ประติมานวิทยา
ขวา
ซ้ าย
กรรตฤกา
กปาล
หนังช้าง
ศีรษะ
กิลากะ
พราหมณ์

4

มุสาละ

โล่

5

ชุรี

ท่อนขา

6

วัชระซี เดียว

ปาศะ

7

ปรศู

จาปะ

จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิเย็น
ขวา
ซ้ าย
กรรตฤกา
กปาล
หนังช้าง

จิตรกรรมทังกาทิเบต
ศ. 18 ภาพที '()
ขวา
ซ้ าย
กรรตฤกา
กปาล
หนังช้าง

จิตรกรรมทังกาทิเบตปลาย จิตรกรรมทังกาทิเบต
ศ. 18 ภาพที '(*
ศ. 19 ภาพที '(,
ขวา
ซ้ าย
ขวา
ซ้ าย
กรรตฤกา
กปาล
กรรตฤกา
กปาล
หนังช้าง
หนังช้าง
ผืนผ้ากําลัง
อังคุสา
ท่อนแขน
อังคุสา
ท่อนแขน
ฑมรุ
อังคุสา
ท่อนแขน
โบกสะบัด
ศีรษะ
ศีรษะ
ธวัชซึ งมี 3
ศีรษะ
กิลากะ
กิลากะ
ขัฑคะ
กิลากะ
ริ> ว
พราหมณ์
พราหมณ์
พราหมณ์
ผ้าห่อศพ
ผ้าห่อศพ ค้อนวัชระ ดัชนีมุทรา
ผ้าห่อศพ
ทัณฑะ
ทัณฑะ
ทัณฑะ
กปาลทีมีเส้น
มุสาละ
โล่
มุสาละ
โล่
วัชระ
มุสาละ
โล่
ผม
หมุดไม้
หมุดไม้เสี ยบ
หมุดไม้เสี ยบ
เตาไฟ
ขัฏวางคะ
ขัฏวางคะ
ธรรมจักร
ขัฏวางคะ เสี ยบร่ าง
ร่ างมนุษย์
ร่ างมนุษย์
สามเหลียม
มนุษย์
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ตารางที

(ต่อ)

ที

รู ปลักษณ์ ตาม
ประติมานวิทยา
ขวา
ซ้ าย

จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิเย็น
ขวา
ซ้ าย

8

หอก

ลําไส้

ชุรี

ท่อนขา

ชุรี

ท่อนขา

9

พาณะ

ฆัณฏา

ธรรมจักร

เตาไฟ
สามเหลียม

ธรรมจักร

เตาไฟ
สามเหลียม

ทัณฑะ

10

อังคุสา

ท่อนแขน

ทวน

ปาศะ

ทวน

ปาศะ

11

ทัณฑะ

ผ้าห่อศพ

วัชระ

กปาลทีมีเส้น
ผม

วัชระ

ขัฏวางคะ

หมุดไม้
เสี ยบร่ าง
มนุษย์

ปรศู

จาปะ

ปรศู

12

จิตรกรรมทังกาทิเบต
ศ. 18 ภาพที '()
ขวา
ซ้ าย

จิตรกรรมทังกาทิเบตปลาย
ศ. 18 ภาพที '(*
ขวา
ซ้ าย
หมุดไม้เสี ยบ
ขัฏวางคะ
ร่ างมนุษย์

จิตรกรรมทังกาทิเบต
ศ. 19 ภาพที '(,
ขวา
ซ้ าย
ชุรี

ท่อนขา

ผ้าห่อศพ

ธรรมจักร

เตาไฟ
สามเหลียม

อังคุสา

ท่อนแขน

ทวน

ปาศะ

กปาลทีมีเส้น
ผม

พาณะ

ฆัณฏา

วัชระ

กปาลทีมี
เส้นผม

จาปะ

หอก

ลําไส้

ปรศู

จาปะ
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ตารางที

ที

(ต่อ)
รู ปลักษณ์ ตาม
ประติมานวิทยา
ขวา
ซ้ าย

จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิเย็น
ขวา
ซ้ าย

จิตรกรรมทังกาทิเบต
ศ. 18 ภาพที '()
ขวา
ซ้ าย

ถือท่อนแขน
ถือท่อนแขน
เตาไฟ
ค้อนวัชระ ซึ งกระทํา ค้อนวัชระ ซึ งกระทํา
สามเหลียม
ดัชนีมุทราอยู่
ดัชนีมุทราอยู่

13

ธรรมจักร

14

วัชระ

กปาลทีมี
เส้นผม

หอก

15

ค้อนวัชระ

ดัชนีมุทรา

ขัฑคะ

16

ขัฑคะ

พาณะ

17

ฑมรุ

ธวัช 3 ริ> ว
ผืนผ้ากําลัง
โบกสะบัด

ฑมรุ

ลําไส้
ธวัชซึ งมี 3
ริ> ว
ฆัณฏา
ผืนผ้ากําลัง
โบกสะบัด

หอก
ขัฑคะ
พาณะ
ฑมรุ

ลําไส้
ธวัชซึ งมี 3
ริ> ว
ฆัณฏา
ผืนผ้ากําลัง
โบกสะบัด

จิตรกรรมทังกาทิเบตปลาย
ศ. 18 ภาพที '(*
ขวา
ซ้ าย

จิตรกรรมทังกาทิเบต
ศ. 19 ภาพที '(,
ขวา
ซ้ าย
ถือท่อน
แขนซึ ง
ค้อนวัชระ
กระทําดัชนี
มุทราอยู่

ปรศู

จาปะ

วัชระซี
เดียว

ปาศะ

หอก

ชุรี

ท่อนขา

ขัฑคะ

มุสาละ

โล่
ศีรษะ
พราหมณ์

พาณะ

กิลากะ

ฑมรุ

ลําไส้
ธวัชซึ งมี 3
ริ> ว
ฆัณฏา
ผืนผ้ากําลัง
โบกสะบัด

37
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ภาพที

การเปรี ยบเทียบรายละเอียดพระหัตถ์ขวาของพระมหาวัชรไภรวะ จิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิ&เย็น (ภาพที *) (ซ้ายบน), จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18
(ภาพที 5) (ขวาบน), จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต ปลายคริ สต์ศตวรรษที 18
(ภาพที 6) (ซ้ายล่าง) และจิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19
(ภาพที :) (ขวาล่าง)
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ภาพที < การเปรี ยบเทียบรายละเอียดพระหัตถ์ซา้ ยของพระมหาวัชรไภรวะ จิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิ&เย็น (ภาพที *) (ซ้ายบน), จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18
(ภาพที 5) (ขวาบน), จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต ปลายคริ สต์ศตวรรษที 18
(ภาพที 6) (ซ้ายล่าง) และจิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19
(ภาพที :) (ขวาล่าง)
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จากตารางเปรี ยบเทียบและภาพที และ < ดังกล่าวจะเห็นได้วา่ จิตรกรรมทังกา
พระมหาวัชรไภรวะทั>งของวัดโพธิ& เย็นและของทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 18 และ 19 (ภาพที 5,
6 และ : ) ไม่ มีภาพใดทีเรี ย งลําดับ สัญลักษณ์ ในพระหัตถ์ตามทีประติมานวิทยาได้ระบุไ ว้
ยกเว้นพระหัตถ์คู่หลักทีถูกกําหนดให้ถือกรรตฤกากับกปาล และพระหัตถ์คู่บนสุ ดทีกําหนดให้ถือ
หนังช้าง หากแต่จิตรกรรมทังกาพระมหาวัชรไภรวะของวัดโพธิ& เย็น และจิตรกรรมทังกาของทิเบต
สมัยคริ สต์ศตวรรษที 18 และ 19 (ภาพที 5 และ :) แสดงสัญลักษณ์ ในแต่ล ะพระหัตถ์
เรี ยงลําดับเหมือนกันทั>งหมด ส่ วนจิตรกรรมทังกาทิเบตสมัยปลายคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที 6)
แสดงสัญลักษณ์ในแต่ละพระหัตถ์เรี ยงแตกต่างจากจิตรกรรมทังกาอืน นอกจากนี>เมือพิจารณาถึง
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในแต่ละพระหัตถ์จะเห็นได้วา่ ในจิตรกรรมทังการู ปพระมหาวัชรไภรวะทุกภาพที
นํามาศึกษานั>นแสดงสัญลักษณ์ครบถ้วนตามทีประติมานวิทยาได้ระบุไว้ โดยสัญลักษณ์ ในพระ
หัตถ์ขวาและซ้ายจะจับคู่เหมือนกันเสมอ อาทิ จักรกับเตาไฟรู ปสามเหลียม หรื อ ปรศูกบั จาปะ เป็ น
ต้น ยกเว้นการแทนสัญลักษณ์ วัชระซี เดียว ด้วย ทวนในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ& เย็น จิตรกรรม
ทังกาทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 18 และ 19 (ภาพที 5 และ :)
ทางด้านสัญลักษณ์สรรพสัตว์ 16 ประเภทและเหล่าเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ทีอยู่
ใต้พ ระบาทขวาและซ้า ยของพระมหาวัช รไภรวะ ในจิ ต รกรรมทัง กาของวัดโพธิ& เย็น ถ่ า ยทอด
รู ปลักษณ์ของสรรพสัตว์และสัตว์ปีก 16 ประเภทอย่างเรี ยบง่ายโดยใช้สีทีแตกต่างกันแบ่งแยกสัตว์
แต่ละประเภท ทางด้านเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์น> นั ถูกถ่ายทอดในรู ปลักษณ์ทรงเครื องคล้ายพระ
โพธิ สั ตว์ ความแตกต่ า งของแต่ ล ะพระองค์อ ยู่ที จํา นวนพระเศี ย รและวรรณะเช่ น กัน และเมื อ
เปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังการู ปพระมหาวัชรไภรวะของทิเบตคริ สต์ศตวรรษที 18 และ 19 (ภาพที
5 และ :) จะเห็นว่ามีการถ่ายทอดรู ปลักษณ์ของสรรพสัตว์ 16 ประเภทและเทพเจ้าในศาสนา
พราหมณ์ ค ล้า ยคลึ ง กับ จิ ตรกรรมทัง การู ป พระมหาวัช รไภรวะของวัดโพธิ& เย็น มี เพีย งการเรี ย ง
ตําแหน่งเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์บางพระองค์ทีแตกต่างกันโดยสังเกตได้จากวรรณะ แต่สําหรับ
จิตรกรรมทังกาทิเบตรู ปพระมหาวัชรไภรวะในสมัยปลายคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที 6) ปรากฏ
เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์เพียง 4 พระองค์จากทั>งหมด 8 พระองค์ ซึ งต่างจากจิตรกรรมทังการู ป
พระมหาวัชรไภรวะของวัดโพธิ& เย็น
การจัดเรี ยงพระเศียรทั>งเก้าของพระมหาวัชรไภรวะในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ&
เย็น เป็ นอี ก รู ป ลัก ษณ์ ห นึ งที ถ่ า ยทอดได้ส อดคล้อ งตามประติ ม านวิ ท ยา อี ก ทั>ง สอดคล้อ งกับ
จิตรกรรมทังกาของทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 18 และ 19 (ภาพที 5 และ :) ถึงกระนั>นการ
จัดเรี ยงพระเศียรของพระมหาวัชรไภรวะสามารถปรากฏอีกรู ปแบบหนึง คือแบ่งเป็ น 3 ชั>น ชั>นละ 3
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พระเศียร ดังทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาทิเบตรู ปพระมหาวัชรไภรวะในสมัยปลายคริ สต์ศตวรรษที
18 (ภาพที 6)
ทางด้านพระนางวัชรเวตาลีในจิตรกรรมทังกาพระมหาวัชรไภรวะของวัดโพธิ& เย็น
ปรากฏรู ปลักษณ์ไม่แตกต่างจากจิตรกรรมทังกาทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 18 และ 19 (ภาพที 5,
6 และ :) ทีนํามาเปรี ยบเทียบ นันคือทรงปรากฏปางดุ มีวรรณะนํ>าเงินอ่อนกว่าพระมหาวัชร
ไภรวะเล็กน้อย พระบาทซ้ายเกียวทีพระเพลาของพระมหาวัชรไภรวะและพระบาทขวาเหยียดออก
เสมอกับพระบาทซ้ายของพระมหาวัชรไภรวะ พระหัตถ์ซ้ายถือกปาลและพระหัตถ์ขวากรรตฤกา
ซึ งบางครั>งพระหัตถ์ขวาของพระนางวัชรเวตาลีก็โอบไปทางด้านหลังของพระมหาวัชรไภรวะทํา
ให้มองไม่เห็น ดังเช่นในจิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที 18 และ 19 (ภาพที 5 และ :)
จากการเปรี ยบเทียบเหล่านี> จะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดรู ปลักษณ์พระยมานตกะในรู ป
พระมหาวัช รไภรวะเน้นความถู ก ต้องตามประติ ม านวิท ยาที สํา คัญ เป็ นหลัก อันได้แก่ วรรณะ
จํานวนพระเศียร พระหัตถ์ พระบาท อาสนะ และสัญลักษณ์ ในพระหัตถ์และพระบาท แต่ความ
แตกต่างด้านรู ปแบบในการถ่ายทอดอาจแตกต่างกันได้ เช่ น การจัดเรี ยงพระเศียร และการลําดับ
สัญลักษณ์ในพระหัตถ์ เป็ นต้น ถึงกระนั>นการถ่ายทอดรู ปลักษณ์พระวัชรไภรวะของวัดโพธิ& เย็นก็
เป็ นไปตามแนวประเพณี ในจิตรกรรมทังกาของทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 18 และ 19 ดังเช่นภาพที
5 และ : เป็ นต้น
2. พระนางสิ งหวักตรา ก่อนทีจะอธิ บายถึงเนื>อหาเกียวกับพระนางสิ งหวักตรา ผูศ้ ึกษา
เห็นว่าควรอธิ บายคําว่า ฑากินี ให้เข้าใจเป็ นเบื>องต้น เนืองจากพระนางสิ งหวักตราได้รับการนับถือ
ว่าเป็ นพระฑากินีพระองค์หนึ ง ฑากินี หรื อในภาษาทิเบตเรี ยกว่า คันโตรมา (Mkhah.hgro.ma) แต่
เดิ มนั>นเป็ นคําเรี ยกเทพเจ้าฝ่ ายหญิงชั>นเล็ก สุ ด แต่ภายหลังใช้ในความหมายทีใกล้เคีย งกับ คําว่า
โยคินี (Yogini) พระนางฑากิ นีในพุทธศิลป์ ถูกนําเสนอในท่าทางทีเต้นระบํา มีรูปลักษณ์ท> งั สงบ
และดุ ร้า ยหรื อมี พระพัก ตร์ เป็ นสัตว์ คําว่า ฑากิ นี ตามรากศัพท์มีค วามหมายว่า “ผูเ้ คลื อนไปใน
อากาศ” ซึ งเป็ นชีวิตในสภาวะปล่อยวาง และเคลือนอยู่เหนื อแรงบันดาลใจ อันเป็ นแรงบันดาลใจ
ของการเปิ ดไปสู่ ส ภาวะว่ า งเปล่ า การเต้น ระบํา ของพระนางฑากิ นี เ ป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องการ
เปลียนแปลง ซึ งในแต่ละขณะคือการรับรู้ใหม่ของสิ งทีเข้ามากระทบ ลักษณะเปลือยของพระองค์
เป็ นสัญลักษณ์ขององค์ความรู้ของความจริ งทีถูกเปิ ดเผย พระองค์เป็ นพลังของการมีสติ ซึ งหน้าที
ของพระองค์คือการรวมพลังเป็ นหนึงเดียวเพือนําผูป้ ฏิบตั ิธรรมให้เข้าสู่ การตั>งนิมิต141
141

Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 3 (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 872.

377
ในอีกทางหนึง ความหมายของ คันโตรมา หรื อฑากินีในภาษาทิเบต มีทีมาจากคําว่า
คา (mKhah) ซึ งหมายถึงสภาวะศูนยตาหรื อความว่าง คําว่า โดร (hGro) หมายถึงเคลือนไป และคํา
ว่า มา (Ma) ซึงเป็ นคําสรรพนามใช้แทนเพศหญิง คันโตรมาจึงมีความหมายว่า สตรี ผทู้ ่องไปในนภา
กาศ142 ดังนั>นคําว่า “ฑากินี” หรื อ “คันโตรมา” จึงใช้สําหรับเรี ยกผูป้ ฏิบตั ิธรรมฝ่ ายหญิงผูบ้ รรลุถึง
ความจริ งในระดับสู งสุ ด143 ในคัมภีร์ลงั กาวตารสู ตร (Lankavatara Sutra) ระบุวา่ ฑากินี เดิมเป็ น
พวกรากษสฝ่ ายหญิ ง (Raksasi) อาศัย อยู่ ใ นป่ าช้ า เมื อพระปั ท มสั ม ภวะสอนธรรมะใน
พระพุทธศาสนาให้จึงเปลียนมานับถือพระพุทธศาสนา เรื องนี> แสดงถึงการผนวกความเชื อดั>งเดิม
เข้า มาสู่ ค วามเชื อทางพระพุ ท ธศาสนา รากษสฝ่ ายหญิ ง จึ ง กลายมาเป็ นเทพเจ้า ฝ่ ายหญิ ง ของ
พระพุทธศาสนาในทีสุ ด144
สํ า หรั บ พระนางสิ งหวัก ตรานั> น พระนามมี ค วามหมายว่ า พระพัก ตร์ สิ งห์
เช่ น เดี ย วกับ พระนามอื นที มี ค วามหมายใกล้เ คี ย งกัน อาทิ สิ ง หาสยา (Simhasya) และสิ ง หมุ ข
(Simhamukha) ในกรณี ทีมี พ ระนามว่า สิ งหาสยา ถู กจัดให้เป็ นพระนางฑากิ นีพ ระองค์หนึ งใน
จํานวน 4 พระองค์ตามคัมภีร์นิษปั นนโยคาวลีทีมีพระพักตร์ เป็ นสัตว์หรื อแสดงสัญลักษณ์ทีพระ
เศียรเป็ นสัตว์ อันประกอบไปด้วย หัยสยา (Hayasya) – พระพักตร์ มา้ , สุ กราสยา (Sukarasya) – พระ
พักตร์ หมู, สวานาสยา (Svanasya) – พระพักตร์ สุนขั และสิ งหาสยา – พระพักตร์ สิงห์145 โดยทุก
พระองค์ปรากฏในปางดุร้าย เปลือยพระวรกาย กําลังเต้นระบําบนซากศพ และสวมมาลัยทีทําจาก
ศีรษะมนุ ษย์ ทรงถือกรรตฤกาและกปาลในพระหัตถ์และมีขฏั วางคะพาดไว้ทีพระอังสา ทั>งนี> พระ
นางสิ งหาสยามีวรรณะนํ>าเงินอมแดง
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143
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Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 319 – 321.

378

ภาพที *| พระนางสิ งหวักตรา จิตรกรรมทังกา ศิลปะของทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19
ทีมา : Jeff Watt, Simhamukha (Buddhist Deity) – (Bari Lineage) [Online], accessed 20 December
2010. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/424.html
ในพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบต พระนางสิ งหวักตรา หรื อสิ งหมุข ถูก
เรี ยกว่า เซงเตินมา (Sen-gdon-ma) หรื อ เซงเตินมาเงินโม (Sen-gdon-ma snon-mo) ซึ งหมายถึง พระ
นางสิ งหวักตรานํ>าเงิน เมือปรากฏในพุทธศิลป์ ทรงมีวรรณะนํ>าเงิน ยกเว้นส่ วนพระเศียรเป็ นสิ งห์
วรรณะขาว พระเกศาสยายลุกชัน พระองค์กาํ ลังอยูใ่ นท่วงท่าเต้นระบําโดยประทับยืนแบบอรรธปร
ยังกาสนะบนซากศพมนุษย์ อันสื อถึงอํานาจของพระองค์ทีอยูเ่ หนือความชัวร้าย ทรงถือสัญลักษณ์
ประจําพระองค์ ได้แก่ กรรตฤกา ในพระหัตถ์ขวาโดยชูข> ึนเหนื อพระเศียร และกปาลในพระหัตถ์
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ซ้ายซึงถือไว้ในระดับพระอุระ พระองค์ทรงประคองขัฏวางคะพาดไว้ทีพระอังสาซ้าย และทรงสวม
ศิราภรณ์ตาบกะโหลก 5 ตาบ และทรงเครื องแต่งกายอย่างธรรมบาล146
การปรากฏรู ปลักษณ์ ดงั กล่าวของพระนางสิ งหวักตรามีท> งั แบบพระองค์เดี ยวหรื อ
อาจปรากฏร่ วมกับพระนางฑากินีพระองค์อืน โดยเฉพาะพระนางฑากินีทีมีพระเศียรเป็ นสัตว์ เช่ น
พระนางพยัฆ รวัก ตรา (Vyaghravaktra) ซึ งมี พ ระเศี ย รเป็ นเสื อ และพระนางริ กษวัก ตรา
(Rikshavaktra) ซึ งมีพระเศียรเป็ นหมี147 ดังเช่ นจิตรกรรมทังกาพระนางสิ งหวักตราของทิเบตสมัย
คริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที *|) ซึ งพระนางสิ งหวักตราประทับเป็ นองค์ประธานอยูต่ รงกลางภาพ
ขนาดใหญ่ และส่ วนด้านล่างของภาพ คือ พระนางพยัฆรวักตรา ประทับอยูเ่ บื>องขวา และพระนาง
ริ กษวักตราประทับอยูเ่ บื>องซ้ายของพระองค์
นอกจากนี> สถานะของพระนางสิ งหวักตรายังปรากฏเป็ นบริ วารของพระนางปั ลเดน
ลาโม โดยคู่กบั พระนางฑากินี มกรวักตรา (Makaravaktra) ซึ งมีวรรณะนํ>าเงินและมีพระเศียรเป็ น
มกร แต่ในกรณี น> ี พระนางสิ งหวักตราจะมีวรรณะแดง โดยยังคงมีพระเศียรเป็ นสิ งห์ ถื อกรรตฤ
กาและกปาล148
จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ งหวักตรา (ภาพที *‡) ทีเป็ นกรณี ศึกษาถูกเก็บรักษาไว้
ในกรอบกระจกทีห้องทําสมาธิ ของวัดโพธิ& เย็น มีขนาด 62 x 48 เซนติเมตร สร้างด้วยเทคนิคสี ฝุ่น
บนกระดาษ องค์ประกอบถูกจัดอย่างเรี ยบง่ายโดยเน้นความสําคัญทีพระนางสิ งหวักตราซึ งประทับ
อยูก่ ึงกลางภาพท่ามกลางหมู่เมฆหลากสี ทีล้อมรอบอยูเ่ บื>องหลังพระองค์
พระนางสิ งหวักตราในจิตรกรรมทังกานี>มีวรรณะนํ>าเงินยกเว้นส่ วนของพระเศียรซึ ง
เป็ นเศียรของสิ งห์มีวรรณะขาว ทรงแสดงปางดุนนคื
ั อ มีพระเนตรเบิกโต มีพระเนตรทีสามกลาง
พระนลาฏ พระโอษฐ์อา้ เผยให้เห็นพระทาฐะ พระชิวหาม้วน พระมัสสุ ขดม้วนเป็ นเม็ดรู ปก้นหอย
พระขนงและพระเกศาสี ทองลุกชันดุจเปลวเพลิง หากแต่ปลายพระเกศานั>นมีลกั ษณะม้วนขดและ
เรี ยงเป็ นแนวจากกึ งกลางรอบพระเศียรจนดูคล้ายกับเป็ นวงกลมสี ทองเบื>องหลังพระเศียรสิ งห์ ที
พระหัตถ์ขวาถื อกรรตฤกาชู ข> ึ นเหนื อพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายถื อกปาลซึ งบรรจุเลือดไว้เต็มอยู่ใน
ระดับพระอุระ และทีพระกรซ้ายทรงประคองขัฏวางคะ พระองค์ประทับแบบอรรธปรยังกะโดย
พระบาทซ้ายเหยียบบนร่ างของมนุษย์หรื อซากศพ และอยูบ่ นฐานอาทิตย์แบนสี ทองบนปั ทมาสนะ
146
147

Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 3, 722.

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 140.
148
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กลีบหลากสี ทั>งนี> ปัทมาสนะยังตั>งอยู่ภายในบ่อเลือดรู ปสามเหลี ยมสี น> าํ เงิ นมีเปลวไฟอีกชั>นหนึ ง
พระนางสิ งหวักตราทรงฉลองพระองค์ดว้ ยหนังเสื อทีพระเพลาและหนังมนุ ษย์ทีพระอังสา ทีพระ
เศี ย รทรงศิ ร าภรณ์ ก ะโหลก 5 ตาบ และทรงประดับ พระวรกายด้วยเครื องประดับ ทองและ
เครื องประดับกระดูก อันได้แก่ สร้อยพระศอเส้นยาวและสั>น พาหุ รัด ทองพระกรและทองพระบาท
นอกจากนี>ยงั ทรงคล้องมาลัยทีร้อยจากศีรษะมนุษย์และคล้องผ้าคล้องพระอังสาสี เขียวร่ วมด้วย

ภาพที *‡ พระนางสิ งหวักตรา จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ&เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
เมือเปรี ยบเทียบจิตรกรรมทังกาพระนางสิ งหวักตราของวัดโพธิ& เย็นกับประติมาน
วิทยาข้างต้นแล้ว จะเห็ นว่ามีรูปลักษณ์ ส อดคล้องกับประติมานวิทยาของพระนางสิ งหวักตราที
ปรากฏร่ วมกับพระนางพยัฆรวักตราและพระนางริ กษวักตรา หากแต่ในจิตรกรรมทังกาพระนาง
สิ งหวักตราของวัดโพธิ&เย็นนั>นปรากฏพระองค์เดียว รู ปลักษณ์ดงั กล่าวสอดคล้องกับจิตรกรรมทังกา
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ของทิ เ บตที ถ่ า ยทอดรู ป ลัก ษณ์ ข องพระนางสิ ง หวัก ตราด้ว ย เช่ น จิ ต รกรรมทัง กาทิ เ บตสมัย
คริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที * ) และ 19 (ภาพที *| และ * )

ภาพที * พระนางสิ งหวักตรา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18
ทีมา : Jeff Watt, Simhamukha (Buddhist Deity) – (Bari Lineage) [Online], accessed 20 December
2010. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/887.html
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ภาพที * พระนางสิ งหวักตรา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19
ทีมา : Jeff Watt, Simhamukha (Buddhist Deity) – (Bari Lineage) [Online], accessed 20 December
2010. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/: |66.html
อย่างไรก็ตามจากตัวอย่างจิตรกรรมทังกาของทิเบตรู ปพระนางสิ งหวักตราทีได้นาํ มา
เทียบเคียงนั>น จะเห็นว่าจิตรกรรมทังกาทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที * ) มีบ่อเลือดรู ป
สามเหลียมสี น> าํ เงินมีเปลวไฟรองรับปั ทมาสนะของพระนางสิ งหวักตรา เช่ นเดียวกับทีพบได้ใน
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จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ& เย็น ซึ งต่างจากจิตรกรรมทังกาทิเบตในคริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที *|
และ * ) ทีไม่ปรากฏบ่อเลือดรู ปสามเหลียมเช่นนี> แม้วา่ สัญลักษณ์ดงั กล่าวไม่ได้ถูกระบุไว้ในประ
ติมานวิทยา แต่ก็ไม่ใช่สิงผิดปกติทีจะพบเห็นบ่อเลือดรู ปสามเหลียมรองรับปั ทมาสนะในพุทธศิลป์
ของทิเบตรู ปพระนางสิ งหวักตรา บ่อเลือดรู ปสามเหลียมสี น> าํ เงินและมีเปลวไฟนี> ถูกเรี ยกในภาษา
ทิเบตว่า ทุซุม ตามการเรี ยกของ มิกมาร์ เซริ ง ศิลปิ นจิตรกรรมทังกาชาวทิเบต มักปรากฏรองรับปั ท
มาสนะของพระธรรมบาลปางดุเป็ นบางครั>ง

ภาพที ** พระนางสิ งหวักตรา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต ปลายคริ สต์ศตวรรษที ‡
ทีมา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications,
2001), 119.
การปรากฏรู ปพระนางสิ งหวักตราในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ& เย็น แม้ไม่แสดง
ความเกียวข้องกับบุคคลใดภายในจิตรกรรมเดียวกัน แต่จากการอธิ บายภาพจิตรกรรมทังการู ปพระ
นางสิ งหวักตราของทิเบตสมัยปลายคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที **) ซึ งมีรูปลักษณ์เช่นเดียวกับที
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ปรากฏในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ& เย็น โดย ฮูโก อี ไครจเจอร์ (Hugo E. Kreijger) ระบุวา่ พระ
นางสิ งหวักตราทรงเป็ นพระธรรมบาลพระองค์หนึงของนิ กายนิ งมะ149 เนื องจากปรากฏพระปั ทม
สัมภวะอยู่ทางมุมซ้ายบนของภาพ ข้อมูลนี> ขดั แย้งกับการอธิ บายบทบาทของพระนางสิ งหวักตรา
ของเจฟ วัต ต์150 ผู้อ าํ นวยการและภัณ ฑารั ก ษ์ข องฐานข้อ มู ล ศิ ล ปะหิ ม าลัย (Himalayan Art
Resources) ทีระบุ ว่าพระนางสิ งหวัก ตรา (ในฐานข้อมูลใช้พระนามว่า สิ งหมุข) ที มีรูปลักษณ์
ดังกล่าวมีความเกี ยวข้องกับนิ กายเกลุก สาเกี ย และกาจู ซึ งเป็ นนิ กายปฏิรูป ส่ วนพระนางสิ งหวัก
ตราในนิกายนิงมะหรื อนิกายเดิมนั>นจะมีวรรณะแดง และหนึงในปางจํานวนมากมายของพระปั ทม
สัมภวะ ดังเช่ น จิตรกรรมทังกาทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที *5) อีกทั>งไม่มีความ
เกียวข้องกับพระนางสิ งหวักตราของนิกายปฏิรูปแต่อย่างใดแม้วา่ จะมีพระนามเหมือนกัน151 อย่างไร
ก็ตามพระนางสิ งหวักตราของนิกายปฏิรูปทีมีวรรณะนํ>าเงินและพระเศียรสิ งห์วรรณะขาว ก็ปรากฏ
อยู่ร่วมในจิตรกรรมทังกาของทิเบตรู ปพระปั ทมสัมภวะได้เช่ นกัน ดังจิตรกรรมทังกาทิเบตปลาย
คริ สต์ศตวรรษที ‡ (ภาพที **) จึงเป็ นไปได้ทีรู ปลักษณ์ดงั กล่าวสามารถปรากฏได้ในพุทธศิลป์
ของนิกายนิงมะโดยทีไม่ได้มีวรรณะแดง แต่แสดงสถานะของพระนางสิ งหวักตราประจํานิกายนิ ง
มะ
ดังนั>นจึงเป็ นไปได้ทีการสร้างจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ งหวักตรามีจุดประสงค์
เพือให้เป็ นพระธรรมบาลพระองค์หนึ งในนิ ก ายนิ งมะ แต่ ถูก สร้ างในรู ป ลัก ษณ์ ที ปรากฏอยู่ใ น
จิตรกรรมทังกาทิเบตของนิกายปฏิรูป
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Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications,

150

เจฟ วัตต์ เคยดํารงตําแหน่งภัณฑารักษ์ทีพิพิธภัณฑ์รูบิน (Rubin Museum of Art) ทีเมืองนิวยอร์ก

2001), 118.
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึงเป็ นแหล่งรวบรวมศิลปะหิ มาลัยและทิเบตทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึงในทวีปอเมริ กาเหนือ
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Jeff Watt, Buddhist Deity : Simhamukha Main Page [Online], accessed 8 June 2011. Available

from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=153
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ภาพที *5 พระนางสิ งหวักตราตามความเชือของนิกายนิงมะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที 19
ทีมา : Jeff Watt, Simhamukha (Buddhist Deity) – Red [Online], accessed 8 June 2011. Available
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/6 5.html
พระอาจารย์และบุคคลสํ าคัญในประวัติศาสตร์ ของทิเบต
การให้ความเคารพพระอาจารย์ประดุจพระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์พระองค์หนึง เป็ น
ประเพณี ความเชื อสําคัญของพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบต และไม่เพียงพระอาจารย์ที
ศิษย์ผนู้ > นั ได้มีความเกียวข้องโดยตรงเท่านั>น หากแต่ยงั เคารพบูชาพระอาจารย์ประจํานิกายรุ่ นก่อน
หน้าอีกด้วย นอกจากนี> ความเชือเกี ยวกับการกลับชาติมาเกิ ด หรื อการนิรมานกายของพระพุทธเจ้า
หรื อพระโพธิ สัตว์ต่าง ๆ ลงมาเป็ นร่ างมนุษย์ผปู้ ระเสริ ฐ ยังเป็ นอีกความเชื อสําคัญทีส่ งอิทธิ พลใน
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วัฒ นธรรมของทิ เ บต ดัง นั>น จึ ง ปรากฏการสร้ า งรู ป ลัก ษณ์ พ ระอาจารย์ห รื อ บุ ค คลสํ า คัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ เอาไว้ในพุทธศิลป์ ด้วย โดยใช้ลกั ษณะเฉพาะบ่งชี> ถึงบทบาทสําคัญของพระอาจารย์
หรื อบุคคลสําคัญนั>น ๆ อาทิ เครื องทรง รู ปแบบหมวกประจํานิกาย สัญลักษณ์ในพระหัตถ์หรื อวาง
ไว้บนดอกบัว มุทรา และท่าทาง เป็ นต้น
1. พระปั ทมสั มภวะ พระปั ทมสัมภวะเป็ นบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ ของทิเบต
ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 8 โดยเฉพาะด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยาน ท่านเป็ นพระ
อาจารย์ดา้ นพระพุทธศาสนาชาวอินเดียจากแคว้นอุทยาน (Uddiyana) หรื อแคว้นสวัท (Swat) ซึ ง
ปั จจุบนั อยู่ในประเทศปากี สถาน ได้รับการอัญเชิ ญจากพระเจ้าตรี‘ ซง เตเซ็ น พระธรรมราชาของ
ทิเบตในขณะนั>น ให้มาเผยแผ่และวางรากฐานพระพุทธศาสนาอย่างมันคง พระปั ทมสัมภวะได้ใช้
เวลาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทิเบตอยูเ่ ป็ นเวลาประมาณ 50 ปี ก่อตั>งนิกายนิงมะ และสร้างวัดซัมเย
อันเป็ นวัดแห่งแรกทางพระพุทธศาสนาของทิเบต
อี ก ด้า นหนึ ง ชี วประวัติ ข องพระปั ท มสั ม ภวะได้รั บ การบัน ทึ ก เรื องราวไว้อ ย่า ง
น่าสนใจจนเสมือนเป็ นตํานานอันศักดิ&สิทธิ& ดังเช่ นปรากฏในประวัติว่าท่านได้พิชิตเทพเจ้าดั>งเดิม
และเปลียนให้เทพเจ้าเหล่านั>นกลายมาเป็ นธรรมบาลผูป้ กป้ องพระพุทธศาสนาเป็ นต้น ประวัติอนั
น่ าอัศจรรย์ของพระปั ทมสัมภวะระบุว่าท่านกําเนิ ดจากดอกบัวทีผุดขึ> นกลางทะเลสาบธนโกศะ
(Dhanakosha) ทีแคว้นอุทยานซึงดอกบัวนี>ผดุ ขึ>นจากรุ ้งทีเปล่งออกจากพระชิวหาของพระพุทธเจ้าอ
มิตาภะเพือช่วยเหลือประชาชนผูท้ ุกข์ยากในแคว้นอุทยาน เมือแรกกําเนิ ดในดอกบัวนั>นพระปั ทม
สัมภวะเป็ นเด็กชายอายุ 8 ขวบ กษัตริ ยอ์ ินทรภูติ (Indrabhuti) ผูค้ รองแคว้นอุทยานได้รับท่านเป็ น
พระโอรสบุ ญ ธรรมและเป็ นรั ช ทายาท เมื อพระปั ท มสั ม ภวะขึ> นปกครองแล้ว ได้ นํา ความ
เจริ ญรุ่ งเรื องกลับมาสู่ แคว้นอุทยาน แต่ท่านกลับเหนือยหน่ายกับราชกิจ หากประสงค์ทีจะเข้าสู่ ร่ม
พระศาสนา เมือพระเจ้าอิทรภูติไม่อนุญาต พระปั ทมสัมภวะจึงได้สังหารบุตรชายขุนนางจนทําให้
ท่านถูกเนรเทศ ซึงเป็ นไปตามแผนการทีท่านได้วางไว้จนสามารถเดินทางออกศึกษาพระธรรมได้152
พระปั ทมสัมภวะออกศึกษาพระศาสนาทัวทั>งอินเดีย และอาศัยอยูใ่ นสุ สานสําคัญ
แห่ง ซึงเป็ นสถานทีสําหรับการบําเพ็ญเพียรในทางตันตระ จนกระทังมีความชํานาญด้านพระธรรม
ทั>งมหายานและวัชรยาน มนต์คาถา การปฏิบตั ิสมาธิ และอิทธิ ฤทธิ& ต่าง ๆ ภายหลังจากท่านเดินทาง
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทิเบตและพํานักอยู่เป็ นเวลาราว 5| ปี หลังจากนั>นท่านได้หายตัวไป
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John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art, 150.
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อย่างลึกลับ โดยได้รับการกล่าวว่าท่านได้ปกครองเหนือยักษ์ท> งั หลาย และได้ไปเผยแผ่คาํ สอนยัง
สรวงสวรรค์ดว้ ย153
จากเรื องราวชาติกาํ เนิดอันน่าอัศจรรย์ของพระปั ทมสัมภวะ จึงเป็ นทีมาของนามของ
ท่านซึ งมีความหมายว่า ผูก้ าํ เนิดจากดอกบัว หรื อในภาษาทิเบตว่า เปมาจุงเน (Pad-ma hbyun-gnas)
หรื ออีกนามหนึงคือ อุเกียนปะ (U-rgyan-pa) ซึ งมีความหมายว่า ผูม้ าจากแคว้นอุทยาน154 อีกทั>งชาว
ทิเบตมักเรี ยกท่านว่า คุรุริมโปเช (Guru Rinpoche) ซึ งหมายถึงพระอาจารย์ผยู้ ิงใหญ่ และยังยกย่อง
ท่านว่าเป็ นพระพุทธเจ้าองค์ทีสอง รู ปลักษณ์ของท่านทีปรากฏโดยทัวไปเป็ นรู ปโยคี มีมสั สุ เล็กน้อย
หัตถ์ขวาถือวัชระในระดับอุระ ส่ วนหัตถ์ซา้ ยถือกปาลซึงบรรจุน> าํ อมฤตไว้ทีตัก และประคองขัฏวาง
คะอันเป็ นสัญลักษณ์สําคัญของท่านไว้ทีอังสาซ้าย พระปั ทมสัมภวะประทับแบบวัชราสนะ ทรง
เครื องแบบกษัตริ ยท์ ิเบตและห่มจีวรทับอีกชั>นหนึง นอกจากนี>ยงั สวมหมวกซึงมีรูปแบบเฉพาะคล้าย
รู ปดอกบัวตูม และประดับด้วยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เสี> ยวอันแสดงถึงการบรรลุการเป็ นโยคี บน
ยอดหมวกปักด้วยวัชระและขนนกอินทรี อนั แสดงถึงอํานาจของท่าน155
การปรากฏรู ป ลัก ษณ์ ดัง กล่ า วนี> บ่ อยครั> งพระปั ท มสัม ภวะจะปรากฏร่ วมกับ นาง
ปราชญาของท่าน พระองค์ คือ พระนางมัณฑรวะ (Mandarava) ซึ งเป็ นเจ้าหญิงอินเดีย และพระ
ราชินีแห่งทิเบตซึงมีพระนามว่า เยเช โซเกียล (Yeshe Tsogyal) พระนางมัณฑรวะและพระนางเยเช
โซเกียล จะฉลองพระองค์งดงามราวนางสวรรค์ในรู ปแบบเหมือนกัน แต่ก็มีพุทธศิลป์ อยูไ่ ม่นอ้ ยที
ฉลองพระองค์แตกต่างกัน โดยพระนางมัณฑรวะฉลองพระองค์แบบชาวอินเดีย ส่ วนพระนางเยเช
โซเกียล ฉลองพระองค์แบบเจ้าหญิงทิเบตทีดูหนาหนัก ด้วยฉลองพระองค์ลกั ษณะดังกล่าวนี> เป็ นสิ ง
บ่งชี> ถึงความแตกต่างของนางปราชญา พระองค์ได้เป็ นอย่างดี สัญลักษณ์ทีนางปราชญาทั>งสอง
พระองค์ถืออยู่ก็เป็ นเครื องบ่งชี> พระองค์ได้นอกเหนื อไปจากฉลองพระองค์ นันคือ พระนางมัณฑ
รวะจะทรงถือกลศแห่งอายุยนื ซึงสื อว่าพระองค์บรรลุถึงความเป็ นอมตะ และพระนางเยเช โซเกียล
ทรงถือกปาล156
นอกจากนี> พระปั ทมสัมภวะยังปรากฏรู ปลักษณ์ทีแตกต่างกันออกไปอีก ปาง หรื อ
ทีเรี ยกว่า ชานเกี ย (Tshan gya) ซึ งสื อความหมายถึงการถ่ายทอดคําสอนของท่านทีมีหลากหลาย
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วิธีการเพือให้เหมาะสมกับความต้องการ สติปัญญา และอารมณ์ของศิษย์แต่ละคน157 และยังสื อแทน
ถึงปัญญาและความเมตตาของท่านทีเผยแผ่ออกไปในหลากหลายสถานที ปางทั>งแปดนี>ประกอบไป
ด้วยรู ป ลัก ษณ์ ข องพระพุท ธเจ้า แบบสัม โภคกาย พระพุท ธเจ้า แบบนิ รมาณกาย พระภิ ก ษุ ส งฆ์
กษัตริ ย ์ ขุนนาง โยคี ธรรมบาลและยักษ์ โดยปรากฏนามต่าง ๆ ดังนี>
‡. อุรเกี ยน ดอร์ เจ ชัง (Urgyan Dorje Chang) (ภาพที *6 ซ้าย) ซึ งหมายถึง ผูถ้ ือ
วัชระจากแคว้นอุทยาน ท่านแสดงรู ปลักษณ์ทีมีวรรณะนํ>าเงิน ถือวัชระในหัตถ์ขวาและฆัณฏาใน
หัตถ์ซ้าย ทรงเครื องแบบพระโพธิ สัตว์และประทับแบบวัชราสน์โดยอยู่ในปางยับ – ยัมกับนาง
ปราชญา คือ พระนางเยเช โชเกี ยล ซึ งถือกปาลในพระหัตถ์ซ้าย นามของพระอุรเกี ยน ดอร์ เจ ชัง
และรู ปลักษณ์ดงั กล่าวนี> สื อถึงการทีพระปั ทมสัมภวะได้รับคําสอนมหาโยคะจากพระอาทิพุทธใน
สรวงสวรรค์ การพรรณนารู ปลักษณ์ของท่านจึงดูเสมือนเป็ นพระพุทธเจ้าวัชรธร158
. เปมาจุงเน (ภาพที *6 ขวา) หรื อ ผูก้ าํ เนิดจากดอกบัว ปางนี> ท่านแสดงรู ปลักษณ์
แบบพระภิกษุโดยสวมจีวรและหมวกแดงประจํานิกายนิงมะ ถือกปาลซึงบรรจุน> าํ อมฤตในหัตถ์ขวา
และกระทําวรทมุทราในหัตถ์ซ้าย ปางนี> สือแทนถึงการเข้าสู่ หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและ
หนทางของพระโพธิสัตว์ของพระปัทมสัมภวะ
. โลเดน โชกเซ (Lodan Chogsey) (ภาพที *: ซ้าย) นามนี> หมายถึง พระอาจารย์ผมู้ ี
ปั ญญาและความปรารถนาอย่างสู งสุ ด159 ปางนี> พระปั ทมสัมภวะอยูใ่ นรู ปลักษณ์แบบขุนนาง ถือฑ
มรุ ในหัตถ์ขวาซึงยกขึ>นและกปาลซึงบรรจุน> าํ อมฤตในหัตถ์ซา้ ย
*. ปั ทมะ เกี ยลโป (Padma Gyalpo) (ภาพที *: ขวา) นามนี> หมายถึ ง ราชาแห่ ง
ดอกบัว ปางนี> พระปั ทมสัมภวะอยู่ในรู ปลักษณ์อย่างกษัตริ ย ์ ถือฑมรุ ในหัตถ์ขวาซึ งยกขึ>น และถือ
กระจกในหัตถ์ซ้าย ปางนี> สือแทนพระปั ทมสัมภวะในครั>ง ทีดํารงสถานะยุวกษัตรย์ผูก้ าํ เนิ ดจาก
ดอกบัว และเป็ นผูน้ าํ ความเจริ ญรุ่ งเรื องมาสู่ แคว้นอุทยาน
5. ญีมา โอดเซอร์ (Nyima Odzer) (ภาพที * ซ้าย) นามนี> หมายถึง รัศมีของพระ
อาทิตย์ ปางนี> พระปั ทมสัมภวะปรากฏรู ปลักษณ์เป็ นโยคี มีวรรณะทอง สวมศิราภรณ์กะโหลกและ
นุ่ งห่ มหนังเสื อ ถือขัฏวางคะในหัตถ์ขวา และปรากฏรัศมีของพระอาทิตย์แผ่ลาํ แสงออกจากหัตถ์
ซ้าย นาม ญีมา โอดเซอร์ และรู ปลักษณ์ของพระปั ทมสัมภวะปางนี> มีทีมาจากการสังสอนเหล่าฑา

157

Ibid.

158

Ibid., 152.

159

Ibid.

389
กินีในสุ สานแห่งความปิ ติสุขในแคว้นแคชมีร์เป็ นเวลา 5 ปี อีกทั>งเป็ นปางทีท่านได้พาํ นักในสวรรค์
อกนิฏฐะ (Akanishta) พร้อมทั>งได้รับการสังสอนโดยตรงจากพระอาทิพุทธสมันตภัทร160
6. ศากยะ เซงเก (Shakya Senge) (ภาพที * ขวา) นามนี>หมายถึง สิ งห์แห่งศากยวงศ์
มีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าศากยมุนี คือ นุ่งห่มจีวร ประทับแบบวัชราสน์ หัตถ์ขวากระทํา
ภูมิสปรรศมุทรา หัตถ์ซ้ายกระทําสมาธิ และอุ ม้ บาตร บางครั>งปรากฏรู ปลักษณ์ ทีแตกต่างออกไป
เล็กน้อย คือ พระศากยะ เซงเก จะก้มพักตร์ลงเล็กน้อย หัตถ์ขวาถือวัชระและกระทําอภัยมุทรา ส่ วน
หัตถ์ซ้ายจับบาตรทีวางอยูบ่ นเพลา ปางนี> สือแทนพระปั ทมสัมภวะได้รับการบวชจากพระอานันท์
(Ananda) และศึกษาพระธรรมอย่างเข้าใจถ่องแท้ อีกทั>งยังสื อถึงความดีพร้อมอันบริ สุทธิ& และการ
ฝึ กตน
:. ดอร์ เจ โตรโล (Dorje Drolo) (ภาพที *< ซ้าย) นามนี> หมายถึง วัชระผูป้ ลอบโยน
สรรพสัตว์ ปางนี> ของพระปั ทมสัมภวะมีวรรณะแดง รู ปลักษณ์คล้ายยักษ์ดุร้าย เกศาหยิกยาวและ
ม้วน โอษฐ์ไม่เปิ ดอ้า มีพระเนตรทีสามกลางพระนลาฏ สวมเสื> อคลุมยาวแบบชนชั>นสู งของทิเบต
และห่ มจีวรทับอีกชั>น พระดอร์ เจ โตรโลประทับยืนแบบอาลี ฒะบนหลังเสื อตัวเมียทีดุ ร้าย กวัด
แกว่งวัชระในหัตถ์ขวาและถือกิ ลาในหัตถ์ซ้าย พระปั ทมสัมภวะปรากฏในปางดุร้ายนี> เมือท่านสัง
สอนเหล่าฑากินีทีสุ สานในโขตาน อีกทั>งการปรากฏปางดุร้ายนี>เพือการพิชิตปิ ศาจและพลังชัวร้าย
. เซงเก ตราต็อก (Senge Dradog) (ภาพที *< ขวา) นามนี> หมายถึง สิ งโตคําราม
เป็ นนามที ได้รับ เมื อพระปั ท มสั ม ภวะชนะการโต้ว าที ที โพธิ ค ยา (Bodhgaya) ซึ งได้เ ปลี ยนคน
มากมายให้หันมานับถือพระพุทธศาสนา พระเซงเก ตราต็อกมีวรรณะนํ>าเงินเข้ม รู ปลักษณ์คล้าย
ธรรมบาล เกศาชี>ต> งั สวมศิราภรณ์กะโหลกและมาลัยทีร้อยจากศีรษะมนุษย์สด นุ่งหนังเสื อและห่ ม
หนังสิ งโตทีอังสะ ท่านถือวัชระในหัตถ์ขวาและกระทําดัชนีมุทราทีหัตถ์ซ้าย นอกจากนี> พระปั ทม
สัมภวะปรากฏปางนี>เพือสังสอนเหล่าฑากินีในเนปาลเป็ นเวลา 5 ปี ด้วย
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ภาพที *6 อุรเกียน ดอร์เจ ชัง (ซ้าย) และ เปมาจุงเน (ขวา)
ทีมา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 544.

ภาพที *: โลเดน โชกเซ (ซ้าย) และ ปัทมะ เกียลโป (ขวา)
ทีมา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 544.
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ภาพที * ญีมา โอดเซอร์ (ซ้าย) และ ศากยะ เซงเก (ขวา)
ทีมา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 545.

ภาพที *< ดอร์เจ โตรโล (ซ้าย) และ เซงเก ตราต็อก (ขวา)
ทีมา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 545.
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การสร้างพุทธศิลป์ เกี ยวกับปางทั>งแปดของพระปั ทมสัมภวะ มีท> งั แบบปรากฏเป็ น
องค์ประธานขนาดใหญ่ หรื อปรากฏขนาดเล็กเป็ นรายละเอียดโดยรอบองค์ประธานของภาพ ดังเช่น
จิตรกรรมทังกาสมัยคริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที 5|) ทีปางทั>งแปดอยู่รอบพระปั ทมสัมภวะ ทั>งนี>
ปรากฏนางปราชญาของพระปัทมสัมภวะอยูท่ ีเบื>องซ้ายและขวาของพระองค์ รวมทั>งปรากฏพระอมิ
ตายุสและพระภิกษุองค์หนึงในตําแหน่งกึงกลางภาพทางตอนบนและล่างตามลําดับ

ภาพที 5| ปัทมสัมภวะและปางทั>งแปด จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19
ทีมา : John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art
(Chicago : Serindia Publications; Columbus : Columbus Museum of Art, 2003), 151.
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จากจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ& เย็นและมูลนิ ธิพนั ดาราทีเป็ นกรณี ศึกษานั>น พบรู ป
พระปั ทมสัมภวะในจิตรกรรมทังกาทั>งสองแห่ ง โดยแบ่งเป็ นจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีวัด
โพธิ& เย็น 2 ภาพ (ภาพที 6| และ 66) และมูลนิธิพนั ดารา 2 ภาพ (ภาพที 5‡ และ 5 )

ภาพที 5‡ พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาทีวาดโดยศิลปิ นชาวอัมโด ทีมูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง
จ.นนทบุรี
จิ ต รกรรมทัง การู ป พระปั ท มสั ม ภวะของมู ล นิ ธิ พ ัน ดาราภาพแรก (ภาพที 5‡)
ประดิษฐานไว้ทีมูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยถูกล้อมกรอบด้วยผ้าไหมตามแนวประเพณี
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ของทิเบต จิตรกรรมมีขนาด ‡|5 x 6:.5 เซนติเมตร สร้างด้วยเทคนิ คสี ฝุ่นบนผืนผ้า โดยศิลปิ น
จิตรกรรมทังกาชาวแคว้นอัมโด (หรื อเมืองอาบา เขตปกครองตนเองอาบาของชาวทิเบตและชาว
เชี ยง มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) จิตรกรรมทังการู ปพระปั ทมสัมภวะภาพนี>
รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ว่าจ้างให้ศิลปิ นวาดเพือนํามาเป็ นพระประธานในพิธีขอทีดิน
จากเทพยดาเพือสร้ างพระศานติตารามหาสถูปและพิธีมนตราภิเษกพระปั ทมสัมภวะ โดยมีพระ
อาจารย์ กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริ มโปเช (Kundrol Mongyal Lhasay Rinpoche) เป็ นผูท้ าํ พิธีพุทธา
ภิเษก
ลักษณะของจิตรกรรมทังกาพระปัทมสัมภวะของมูลนิธิพนั ดารานี> เน้นความสําคัญที
พระปั ทมสัมภวะซึ งเป็ นองค์ประธานของภาพให้มีขนาดใหญ่และประทับอยู่กึงกลาง โดยมีนาง
ปราชญา 2 พระองค์ป ระทับ ยืนที เบื>องซ้ายและขวาของพระองค์โดยมีขนาดเล็ก กว่า นอกจากนี>
ปรากฏภาพพระอาทิพุทธประทับในตําแหน่งกึงกลางบนสุ ดของภาพ โดยมีขนาดเล็กทีสุ ด บุคคลใน
ภาพทั>งหมดนี> ถูกสร้างให้อยู่ท่ามกลางทิวทัศน์อย่างวิจิตร โดยเสมือนว่าพระปั ทมสัมภวะประทับ
ท่ามกลางป่ าเขา ซึงเบื>องบนนั>นปรากฏเมฆและสายรุ ้งมากมาย
รู ปลักษณ์ของพระปั ทมสัมภวะในจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราทรงมีวรรณะ
ทอง ปรากฏในร่ างของโยคีประทับวัชราสนะบนปั ทมาสนะกลีบหลากสี ท่านมีมสั สุ และทาฒิกะ
เกศายาวเป็ นลอนประอังสา โอษฐ์อา้ เห็นทนต์ เนตรโตและขนงขมวดชิดซึ งคล้ายปางดุ หากแต่ไม่ดุ
ร้ายเท่าพระธรรมบาล ท่านสวมเสื> อคลุมหลายชั>นแบบกษัตริ ยท์ ิเบตสี น> าํ เงิ นพร้อมเครื องประดับ
และห่มจีวรซ้อนทับอีกชั>นหนึงอันแสดงถึงสถานะนักบวชของท่าน ท่านสวมรองเท้าบูท้ และหมวก
ทรงห้าเหลียมสี แดงซึ งปรากฏสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เสี> ยวทีกลางหมวก และทียอด
หมวกปรากฏขนนกปั กไว้โดยมีริ>วผ้าสี ขาวประดับ และทีกรรณของท่านปรากฏผ้ากรรเจียกสี ส้มมี
ชายผ้ายาวคล้ายกับกรรเจียกประดับศิราภรณ์ของพระโพธิ สัตว์ ทีหัตถ์ขวาถือวัชระไว้ทีอุระ หัตถ์
ซ้ายวางบนตักโดยถือกปาลบรรจุผลไม้สีเหลืองหรื ออาจเป็ นรัตนะไว้เต็มและมีกลศนํ>าอมฤตตั>งอยู่
ภายใน และยังประคองขัฏวางคะพาดไว้ทีอังสาซ้าย
ทีเบื>องซ้ายและขวาของท่านปัทมสัมภวะปรากฏนางปราชญา พระองค์ ได้แก่ พระ
นางมัณฑรวะซึ งประทับอยู่ทางเบื>องขวา และพระนางเยเช โซเกี ยลประทับอยู่เบื>องซ้าย พระนาง
มัณฑรวะถือกลศนํ>าอมฤตในหัตถ์ซ้ายและหัตถ์ขวากระทําวิตรรกมุทรา ส่ วนพระนางเยเช โซเกียล
นั>นถือกปาลในหัตถ์ขวาและหัตถ์ซา้ ยกระทําวิตรรกมุทรา ทั>งสองพระองค์ประทับยืนบนปั ทมาสนะ
ซึ งมี ล ัก ษณะเรี ยบง่ า ยมากกว่า ปั ท มาสนะของพระปั ท มสัม ภวะ และต่ า งทรงเครื องงดงามแบบ
เทพธิดา

395

ภาพที 5 พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาจากเมืองธรรมศาลา ทีมูลนิธิพนั ดารา อ.เมือง
จ.นนทบุรี
ส่ วนจิตรกรรมทังกาพระปั ทมสัมภวะอี กภาพหนึ งทีประดิ ษ ฐานทีมูลนิ ธิพนั ดารา
อ.เมือง จ.นนทบุรี (ภาพที 5 ) มีขนาด 5 x :.5 เซนติเมตร สร้างด้วยเทคนิ คสี ฝุ่นบนผืนผ้าและ
ล้อมกรอบผ้าตามแนวประเพณี ของทิเบต จิตรกรรมทังกานี> รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ได้
เช่าซื>อจากเมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย เมือปี พ.ศ. 2546 องค์ประกอบของจิตรกรรมทังกานี>เน้น
ความสําคัญเพียงพระปั ทมสัม ภวะพระองค์เดี ยว โดยจัดให้อยู่ท่า มกลางทิวทัศน์ทีเรี ยบง่ ายซึ งมี
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รายละเอียดอยู่เพียงเล็กน้อย รู ปลักษณ์ของพระปั ทมสัมภวะในจิตรกรรมทังกานี> ไม่แตกต่างจาก
รู ปลักษณ์ของพระปัทมสัมภวะของมูลนิธิพนั ดาราอีกภาพหนึงในข้างต้นมากนัก นันคือ ปรากฏใน
ร่ างของโยคีประทับแบบลลิตาสนะบนปั ทมาสนะกลีบหลากสี สวมรองเท้าบูท้ ทีพระพักตร์ มีมสั สุ
เล็กน้อยและขนงขมวด แต่ในรู ปนี> พระโอษฐ์หุบและแย้มยิม> ท่านสวมเสื> อคลุมแบบกษัตริ ยท์ ิเบตสี
นํ>าเงินและเครื องประดับโดยห่มจีวรสี แดงทับอีกชั>นหนึง และสวมหมวกห้าเหลียมสี แดงซึ งมีขนนก
ปักอยูบ่ นยอดแต่ไม่ได้มีริ>วผ้าประดับ ในหัตถ์ซา้ ยถือกปาลวางไว้บนตัก ซึ งกปาลนั>นบรรจุน> าํ อมฤต
และมีกลศนํ>าอมฤตอยูภ่ ายใน ส่ วนหัตถ์ขวานั>นถือวัชระแต่พาดไว้บริ เวณชานุขวา
เมือเปรี ยบเทียบจิตรกรรมทังการู ปพระปั ทมสัมภวะของมูลนิธิพนั ดาราทั>งสองภาพ
กับประติมานวิทยาในข้างต้น จะเห็นว่าโดยส่ วนใหญ่มีความสอดคล้องกันทั>งการปรากฏในรู ปโยคี
และเครื องทรงแบบกษัตริ ยน์ กั บวช โดยเฉพาะอย่างยิงการปรากฏสัญลักษณ์สําคัญในพระหัตถ์ อัน
ได้แก่ วัชระในหัตถ์ขวา กปาลบรรจุน> าํ อมฤตในหัตถ์ซ้าย และขัฏวางคะทีอังสาซ้าย ความแตกต่าง
ของรู ปพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทังกาทั>งสองภาพมีเล็กน้อย คือ พระปั ทมสัมภวะในจิตรกรรม
ทังกาของมูลนิธิพนั ดารา (ภาพที 5‡) มีโอษฐ์อา้ เห็นทนต์ ในขณะทีพระปั ทมสัมภวะในจิตรกรรม
ทัง กาของมูล นิ ธิ พ นั ดาราอี ก รู ป หนึ งนั>น (ภาพที 5 ) โอษฐ์หุบ และแย้ม ยิ>ม อี ก ทั>ง ลัก ษณะการ
ประทับและมุทราของหัตถ์ขวาของพระปัทมสัมภวะทั>งสองภาพนั>นแตกต่างกัน
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ภาพที 5 พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 17
ทีมา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/90161.html
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ภาพที 5* พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18
ทีมา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/361.html
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ภาพที 55 พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19
ทีมา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/73460.html
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ภาพที 56 พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19
ทีมา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/‡ .html
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ภาพที 5: พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19
ทีมา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/5 .html
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ภาพที 5 พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19
ทีมา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/ <6.html
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ภาพที 5< พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 19
ทีมา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/‡|| .html
หากพิ จ ารณารู ป ลัก ษณ์ ข องพระปั ท มสั ม ภวะในจิ ต รกรรมทัง กาของทิ เ บต เช่ น
จิตรกรรมทังกาคริ สต์ศตวรรษที 17 (ภาพที 5 ), จิตรกรรมทังกาคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที 5*)
และจิตรกรรมทังกาคริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที 255 – 5<) จะเห็นว่าทุกภาพนั>นถ่ายทอดรู ปลักษณ์
ของพระปั ทมสัมภวะในด้านเครื องทรงและสัญลักษณ์สําคัญในพระหัตถ์เหมือนกัน ยกเว้นการ
ประทับและมุทราของหัตถ์ขวาทีแตกต่างอย่างชัดเจน โดยการประทับแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ วัชรา
สนะ และลลิตาสนะ ซึ งหากพระปั ทมสัมภวะประทับแบบวัชราสนะจะโน้มพระองค์ไปทางเบื>อง
ซ้ายและหัตถ์ขวาซึงถือวัชระจะอยูใ่ นตําแหน่งอุระ ดังเช่นจิตรกรรมทังกาคริ สต์ศตวรรษที 17 (ภาพ
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ที 5 ) และจิตรกรรมทังกาคริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที 56 และ 5:) หรื อประทับวัชราสนะโดย
วรกายตรงและหัตถ์ขวาถือวัชระอยู่ในระดับอุระ เช่น จิตรกรรมทังกาคริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที
5<) แต่หากพระปัทมสัมภวะประทับแบบลลิตาสนะแล้วจะโน้มพระองค์ไปทางด้านขวาและหัตถ์
ขวาจะพาดไว้กบั ชานุ เช่น จิตรกรรมทังกาคริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที 55 และ 5 ) อย่างไรก็ตาม
พระปั ทมสัมภวะประทับ ลลิ ตาสนะโดยมี วรกายตรงและหัตถ์ข วาถื อวัช ระไว้ที อุระก็ป รากฏอยู่
เช่ นกัน เช่ นจิตรกรรมทังกาคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที 5*) แต่รูปแบบนี> ไม่แพร่ หลายเท่ากับ 2
รู ปแบบดังทีกล่าวไว้ขา้ งต้น
ดังนั>นจะเห็นได้ว่าพระปั ทมสัมภวะในจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราทั>งสอง
ภาพ (ภาพที 5‡ และ 5 ) ถูกสร้างให้มีรูปลักษณ์สอดคล้องตามประติมานวิทยาและมีรูปแบบตาม
แนวประเพณี ของทิเบต ซึงอย่างน้อยเป็ นรู ปแบบทีสื บมาจากจิตรกรรมทังกาคริ สต์ศตวรรษที 19 ไม่
ว่าพระปัทมสัมภวะจะประทับวัชราสนะหรื อลลิตาสนะ หากปรากฏในรู ปลักษณ์ของโยคีทีสวมชุด
กษัตริ ยน์ กั บวชและมี วัชระ กปาลบรรจุน> าํ อมฤต และขัฏวางคะเป็ นสัญลักษณ์ ก็ถือว่าเป็ นรู ปลักษณ์
โดยทัวไปของพระปัทมสัมภวะในผลงานพุทธศิลป์ แบบทิเบต
อย่า งไรก็ ตาม การแสดงอารมณ์ ดุของพระปั ทมสัม ภวะโดยอ้าโอษฐ์เห็ นทนต์ใ น
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา (ภาพที 5‡) ไม่ปรากฏในจิตรกรรมทังกาของทิเบตรู ปพระปั ทม
สัมภวะทีได้นาํ มาเปรี ยบเทียบ ยกเว้น จิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที 5<) ทีพระ
ปั ทมสัมภวะอ้าโอษฐ์เล็กน้อย ลักษณะดังกล่ าวแม้ไม่ถูกกําหนดไว้ในประติมานวิทยา แต่มีความ
เป็ นไปได้ทีถูกสร้างเพือสื อถึงอารมณ์ดุของพระปั ทมสัมภวะ นอกจากนี>ลกั ษณะของกปาลในหัตถ์
ซ้ายของพระปั ทมสัมภวะในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา (ภาพที 5‡) คล้ายกับบรรจุผลไม้
หรื อรัตนะสี เหลืองแทนทีบรรจุน> าํ อมฤตสี น> าํ เงิน ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับกปาลในหัตถ์ซ้ายของ
พระปั ทมสัมภวะอีกรู ปแบบหนึ ง ซึ งปรากฏรัตนะอยู่ร่วมกับนํ>าอมฤตและกลศนํ>าอมฤตด้วย ดังที
เห็นได้จากจิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที 56 และ 5 ) เป็ นต้น
ทางด้านพระนางมัณฑรวะและพระนางเยเช โซเกี ยล ซึ งปรากฏในจิตรกรรมทังกา
รู ปพระปัทมสัมภวะของมูลนิธิพนั ดารา (ภาพที 5‡) มีรูปลักษณ์ตามทีถูกระบุไว้ในประติมานวิทยา
ข้า งต้น นันคื อ พระนางมัณ ฑรวะถื อ กลศ และพระนางเยเช โซเกี ย ลถื อ กปาลบรรจุ น> ํา อมฤต
เช่ นเดียวกับทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาคริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที 55 และ 56) อย่างไรก็ตาม
จิตรกรรมทังกาของทิเบตก็ปรากฏการระบุสัญลักษณ์ในพระหัตถ์ของพระนางมัณฑรวะและพระ
นางเยเช โซเกียล สลับกัน แต่ยงั คงสามารถแยกแยะแต่ละพระองค์ออกจากกันได้จากเครื องแต่งกาย
เช่น จิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที 17 และ 19 (ภาพที 5 และ 5:) ซึ งพระนางมัณฑรวะ
ทรงเครื องแบบเทพธิ ดาและถื อกปาล ส่ วนพระนายเยเช โซเกี ยลทรงฉลองพระองค์แบบเจ้าหญิง
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ทิ เ บตและถื อ กลศ นอกจากนี> บ างครั> งพระนางมัณ ฑรวะและพระนางเยเช โซเกี ย ลปรากฏใน
รู ปลักษณ์เหมือนกันและถือกปาลเช่นเดียวกัน ดังทีเห็นจากจิตรกรรมทังกาทิเบตคริ สต์ศตวรรษที
19 (ภาพที 5<) ถึ งแม้ว่า สัญลักษณ์ ในหัตถ์ข องพระนางมัณฑรวะและพระนางเยเช โซเกี ย ลจะ
สลับกันหรื อเหมือนกัน แต่โดยทัวไปแล้วพระนางมัณฑรวะมักประทับอยู่ทางเบื>องขวาและพระ
นางเยเช โซเกียลประทับอยูท่ างเบื>องซ้าย
นอกจากนี> จิตรกรรมทังการู ปพระปั ทมสัมภวะของมูลนิ ธิพนั ดารา (ภาพที 5‡) ยัง
ปรากฏพระอาทิพุทธขนาดเล็กประทับอยูท่ างตอนบนสุ ดของภาพ โดยทรงมีรูปลักษณ์ทวไปแบบ
ั
พระพุทธเจ้า เช่น มีอุษณี ษะ พระกรรณยาว ประทับวัชราสนะ หากแต่พระอาทิพุทธพระองค์น> ีทรง
เปลือยพระวรกาย และกระทําธยานมุทรา ซึ งจากรู ปลักษณ์ดงั กล่าวนี> สอดคล้องกับรู ปลักษณ์ของ
พระสมันตภัทร ซึงดํารงสถานะของพระอาทิพุทธประจํานิกายนิงมะ ดังทีปรากฏในจิตรกรรมทังกา
ทิเบตคริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที 5 ) เช่นเดียวกัน
สําหรับจิตรกรรมทังการู ปพระปั ทมสัมภวะของวัดโพธิ& เย็น 2 ภาพนั>นมีรูปลักษณ์
และรู ปแบบทีแตกต่างไปจากจิตรกรรมทังการู ปพระปั ทมสัมภวะของมูลนิธิพนั ดาราอย่างมาก นัน
คือ การแสดงรู ปลักษณ์แบบพระธรรมบาลในจิตรกรรมทังการู ปพระปั ทมสัมภวะของวัดโพธิ& เย็น
(ภาพที 6|) และการแสดงรู ปแบบอาณาจักรแห่ งทีพึงของนิกายนิ งมะในจิตรกรรมทังกา (ภาพที
66)
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ภาพที 6| พระปัทมสัมภวะในรู ปพระธรรมบาล หรื อ พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ& เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
จิตรกรรมทังกาพระปัทมสัมภวะในรู ปของพระธรรมบาล (ภาพที 6|) ถูกเก็บรักษา
ไว้ในกรอบกระจกและติ ดตั>งบนผนัง ภายในห้องทําสมาธิ ของวัดโพธิ& เย็น มีขนาด 62 x 48
เซนติเมตรและสร้างด้วยเทคนิ คสี ฝุ่นบนกระดาษ ในรู ปนี> พระปั ทมสัมภวะทรงมีวรรณะแดง พระ
วรกายอ้วน พระนาภีใหญ่ แสดงปางดุดว้ ยพระเนตรเบิกโต มีพระเนตรทีสามกลางพระนลาฏ พระ
โอษฐ์อา้ เผยให้เห็นพระทาฐะ พระมัสสุ มว้ นขดเป็ นรู ปก้นหอย พระขนงและพระเกศาสี ทองลุกชัน
พระองค์ท รงประทับ แบบอาลี ฒาสนะโดยพระบาทแต่ ล ะข้า งเหยีย บอยู่บ นร่ า งของมนุ ษ ย์หรื อ
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ซากศพข้างละ 1 ตน และอยูเ่ หนือฐานอาทิตย์แบนสี ทองบนปั ทมาสนะกลีบหลากสี ส่ วนทีพระกร
ทั>งสองข้างทรงกางเหยียดตรงโดยพระหัตถ์ขวากระทําดัชนีมุทราพร้อมถือวัชระชูข> ึนเหนือพระเศียร
และพระหัตถ์ซ้ายถื อแมงป่ องสี ทองไว้เสมอกับระดับพระอุระ ทรงฉลองพระองค์ด้วยหนังเสื อที
พระเพลาและห่มหนังมนุษย์และหนังช้างทีพระอังสา ทรงศิราภรณ์กะโหลก 5 ตาบมีผา้ กรรเจียกผูก
เป็ นริ> วสี แดง และประดับพระวรกายเครื องประดับทองอันได้แก่ กุณฑล สร้อยพระศอ พาหุ รัด ทอง
พระกรและทองพระบาท และเครื องประดับทีทําจากกระดูก อีกทั>งยังทรงคล้องมาลัยศีรษะมนุ ษย์
และงูสีเขียวไว้ทีพระศอด้วย เบื>องหลังของพระองค์เป็ นประภาวลีเปลวเพลิงสี แดงซึ งพวยพุ่งขึ>นไป
ยังทางมุมบนขวาของภาพ
นอกจากนี>ทีเหนือพระเกศาของพระปั ทมสัมภวะปรากฏครุ ฑตนหนึงกําลังเหาะและ
จับนาคหรื องูสีเขียวด้วยปากและมือทั>งสอง ครุ ฑนี>มีเส้นขนสี ขาว เขียว นํ>าเงินและนํ>าตาล มีใบหน้า
สี น> าํ เงินและมือทั>งสองสี แดง มีตาทีสามกลางหน้าผาก ดวงตาทุกดวงเบิกโต ผมสยายลุกตั>งเหมือน
พระปางดุ ปรากฏเขา 2 ข้างเหนือหัวโดยระหว่างเขานั>นยังปรากฏดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เสี> ยวซึ ง
เป็ นสัญลักษณ์แบบเดียวกันกับทีปรากฏอยูบ่ นหมวกของพระปัทมสัมภวะ
เมือพิจารณารู ปลักษณ์ของพระปั ทมสัมภวะในรู ปพระธรรมบาลในจิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ& เย็นนี> (ภาพที 6|) จะเห็นว่าไม่สอดคล้องกับรู ปลักษณ์ใด ๆ ตามประติมานวิทยาของ
พระปั ทมสัมภวะทีได้อธิ บายแล้วข้างต้น แต่พบว่ารู ปลักษณ์ดงั กล่าวเป็ นอีกปางหนึงของพระปั ทม
สัมภวะทีทรงพระนามว่า คุ รุ ตรักโปเช (Guru Drakpoche) ซึ งอยู่ในสถานะของยิตมั หรื อเทพผู้
พิทกั ษ์
พระคุ รุ ตรักโปเช เป็ นปางหนึ งของพระปั ทมสัมภวะทีมีรูปลักษณ์ ดุร้ายแบบพระ
ธรรมบาล เช่น จิตรกรรมทังกาทิเบตต้นคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที 6‡) มีวรรณะแดง เกศาลุกตั>ง มี
พระเนตรทีสามกลางพระนลาฏ ท่านสวมศิราภรณ์ 5 ตาบซึงเป็ นตาบรัตนะบนกะโหลก คล้องมาลัย
ซึงเป็ นงูดาํ และมาลัยทีร้อยจากศีรษะมนุษย์ ทรงห่ มหนังเสื อ หนังช้างและหนังมนุษย์ ประทับแบบ
อาลีฒาสนะเหยียบร่ างมนุษย์มากมาย พระหัตถ์ขวายกสู งขึ>นโดยถือวัชระ ส่ วนพระหัตถ์ซ้ายถือแมง
ป่ อง161 นอกจากนี>มกั ปรากฏครุ ฑจับนาคอยูเ่ หนือพระเศียรของพระคุรุ ตรักโปเชด้วย

161

Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker, 120.
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ภาพที 6‡ พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต ต้นคริ สต์ศตวรรษที 18
ทีมา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications,
2001), 121.
โดยทัวไปแล้ว ภาพลัก ษณ์ ข องแมงป่ องสื อถึ ง ความน่ า กลัว ความก้า วร้ า ว ความ
อาฆาตและการนําไปสู่ ความตายด้วยพิษจากเหล็กใน แต่สําหรับพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบ
ทิเบตแมงป่ องเป็ นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ งในการฝึ กฝนเบื>องต้นของนิกายนิงมะ ทั>งยังปรากฏ
อยูใ่ นประวัติของพระปั ทมสัมภวะซึ งกล่าวว่าท่านได้ศึกษาธรรมะจากคัมภีร์ทีถูกซ่ อนเร้นอยูใ่ นป่ า
ช้าทีเมืองราชคฤห์ (Rajgriha) เมือพระปั ทมสัมภวะได้ศึกษาจนแตกฉานแล้ว ได้ปรากฏลักษณะ
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แบบพญาแมงป่ อง ได้แก่ มี 9 หัว ก้าม 18 ข้างและตา 27 ดวง อันสื อแทนถึงการบรรลุยานต่าง ๆ
ของท่าน ด้วยเหตุน> ีพระปัทมสัมภวะจึงถูกขนานนามว่า พระอาจารย์แมงป่ อง (Scorpion Guru) โดย
มีรูปลักษณ์ดุร้ายและถือแมงป่ องดําไว้ในพระหัตถ์ซา้ ย162
ทางด้านครุ ฑทีปรากฏอยูเ่ หนือพระเศียรของพระคุรุ ตรักโปเช ทั>งทีเห็นในจิตรกรรม
ทังกาของวัดโพธิ& เย็นและจิตรกรรมทังกาทิเบตต้นคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที 6‡) ล้วนมีบทบาท
สําคัญอันเกียวเนืองกับนิกายนิงมะ โดยเชือว่าครุ ฑเป็ นปางดุปางหนึงของพระปั ทมสัมภวะ และตาม
ความเชื อเรื อง เทอมา (Terma) ซึ งหมายถึ ง สมบัติและคัมภี ร์ที ถูก ซ่ อนเร้ นของนิ ก ายนิ ง มะที จะ
เผยแพร่ เมือถึงเวลาสมควรนั>น ครุ ฑถูกเชือว่าเป็ นผูป้ กป้ องสมบัติและคัมภีร์ทีถูกซ่อนเร้นเหล่านี>163
ความเชื อของครุ ฑ ในทิ เบตได้รับ การสื บ ทอดมาจากอิ นเดี ย เช่ นเดี ย วกับ การรั บ
อิทธิพลความเชือเรื องครุ ฑในอีกหลายประเทศของเอเชีย โดยยังคงถือว่าครุ ฑเป็ นเจ้าแห่ งนก เป็ นผู้
ขจัดพิษภัยจากสัตว์ พืช และหิ นแร่ โดยเฉพาะพิษงู การนับถือครุ ฑในฐานะผูป้ กป้ องสมบัติหรื อ
คัมภีร์ทีถูกซ่ อนเร้นของนิ กายนิ งมะจึงยังคงสะท้อนถึงความเชื อเรื องครุ ฑทีมีมาแต่อินเดีย นันคือ
ปกป้ องผูน้ บั ถือจากพิษงู

162

Robert Beer, The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs, 278.

163

Ibid., 66.
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ภาพที 6 พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 16
ทีมา : Jeff Watt, Padmasambhava – Guru Dragpo (meditational form) [Online], accessed 9 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/65125.html
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ภาพที 6 พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 17
ทีมา : Jeff Watt, Padmasambhava – Guru Dragpo (meditational form) [Online], accessed 9 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/**:.html
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ภาพที 6* พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 17
ทีมา : Jeff Watt, Padmasambhava – Guru Dragpo (meditational form) [Online], accessed 9 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/721.html
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ภาพที 65 พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 18
ทีมา : Jeff Watt, Padmasambhava – Guru Dragpo (meditational form) [Online], accessed 9 June
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/91087.html
เมือเปรี ยบเทียบพระคุรุ ตรักโปเช ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ& เย็นกับประติมาน
วิทยาข้างต้นจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกันในแง่ของการปรากฏสัญลักษณ์สําคัญ เช่ น การแสดง
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ปางดุ มีวรรณะแดง ถือวัชระและแมงป่ อง และปรากฏครุ ฑทีเหนื อพระเศียร เป็ นต้น และเมือนํา
จิตรกรรมทังกาดังกล่าวเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาของทิเบต เช่น ผลงานในคริ สต์ศตวรรษที 16
(ภาพที 6 ), คริ สต์ศตวรรษที 17 (ภาพที 6 และ 6*) และ คริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที 65) เป็ น
ต้น จะเห็นได้วา่ จิตรกรรมทังกาพระคุรุ ตรักโปเช ของวัดโพธิ& เย็นนั>นถ่ายทอดสัญลักษณ์สําคัญและ
รู ปลักษณ์ประกอบอืนได้สอดคล้องกับจิตรกรรมทังกาของทิเบตอย่างครบถ้วน ยกเว้นเพียงไม่มีงู
เป็ นเครื องประทับทีข้อพระกรและข้อพระบาทเท่านั>น และแม้วา่ พระคุรุ ตรักโปเช ในจิตรกรรมทัง
กาของวัดโพธิ& เย็นจะประทับเหยียบบนร่ างมนุ ษย์เพียง 2 ร่ าง แต่ลกั ษณะดังกล่าวก็มีปรากฏอยู่ใน
จิตรกรรมทังกาของทิเบตเช่นกัน ดังเห็นได้จากจิตรกรรมทังกาของทิเบตคริ สต์ศตวรรษที 16 (ภาพ
ที 6 ) และคริ สต์ศตวรรษที 18 (ภาพที 65) เป็ นต้น อีกทั>งสัญลักษณ์แมงป่ องในพระหัตถ์ซ้ายถูก
ระบายด้วยสี ทองแทนทีจะเป็ นสี ดาํ และมีรูปร่ างไม่แปลกประหลาดดังเช่นปรากฏในจิตรกรรมทัง
กาของทิเบต ผูศ้ ึกษาเห็นว่าการสร้างรู ปร่ างของแมงป่ องทีเรี ยบง่ายและมีสีทองเป็ นเพียงรู ปแบบการ
สร้างสรรค์ทางศิลปกรรมทีไม่มีผลต่อการตีความทางประติมานวิทยามากนัก
พระคุ รุ ตรั ก โปเช เช่ น เดี ย วกับ ในรู ป ของพระนางสิ ง หวัก ตรา คื อ เป็ นปางที
เกียวเนืองกับคําสอนในคัมภีร์ทีถูกซ่อนเร้นของนิกายนิงมะ โดยปางทั>งสองนี>ไม่ได้ถูกจัดไว้ในกลุ่ม
ปางทั>งแปดของพระปัทมสัมภวะ ถึงกระนั>นโรเบิร์ต เบียร์ (Robert Beer) ศิลปิ นจิตรกรรมทังกาชาว
อังกฤษได้ระบุวา่ พระคุรุ ตรักโปเช ซึ งมีอีกพระนามว่า เปมา ตรักโป (Pema Dragpo) เป็ นหนึงใน
ปางทั>งแปดของพระปัทมสัมภวะ164
2. อาณาจักรแห่ งที(พึ(งของพระปัทมสั มภวะ อาณาจักรแห่ งทีพึงของพระอาจารย์ประจํา
แต่ละนิ กายเป็ นพุทธศิลป์ ทีใช้สําหรับการตั>งนิ มิตและฝึ กสมาธิ เพือช่ วยให้ผูฝ้ ี กปฏิ บตั ิต> งั นิ มิตถึ ง
เหล่าพระอาจารย์และพระต่าง ๆ ได้ชดั เจนมากขึ>น อีกทั>งเป็ นรู ปแบบเฉพาะทางพุทธศิลป์ ของทิเบต
ที สะท้อนถึ ง ความเชื อเรื องการเคารพบูช าพระอาจารย์สํา คัญในอดี ตของแต่ ล ะนิ ก าย โดยพระ
อาจารย์เหล่านี> จะถูกจัดให้ประทับร่ วมกับพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ ยิตมั พระธรรมบาล และเทพ
องค์ต่าง ๆ ทีมีความเกี ยวเนื องในนิ กายนั>น ๆ พุทธศิลป์ แบบอาณาจักรแห่ งทีพึงนี> เรี ยกในภาษา
ทิเบตว่า ซกชิง (Tsog zhing) ซึ งคําว่า ชิ ง (Zhing) หมายถึง ทุ่ง อาณาเขต หรื ออาณาจักร เจฟ วัตต์
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อ้างว่าคํานี>มกั ถูกเข้าใจผิดโดยผูท้ ีไม่เข้าใจภาษาทิเบตเป็ นคําว่า ชิง (Shing) ทีหมายถึง ต้นไม้ ดังนั>น
คําว่า ซกชิง บางครั>งถูกแปลว่า ต้นไม้แห่งทีพึง165
อย่างไรก็ตาม จอห์น ซี . ฮันติงตัน (John C. Huntington) และดีนา บังเดล (Dina
Bangdel) ไม่ ไ ด้ร ะบุ ว่ า ซกชิ ง ที แปลว่ า ต้น ไม้แ ห่ ง ที พึ ง เป็ นการแปลที ผิ ด พลาด แต่ ย อมรั บ
ความหมายของ ซกชิง ทั>งสองแบบ นันคือ ซกชิง (Tshog zhing) แปลตามศัพท์หมายถึง ท้องทุ่งแห่ ง
การพอกพูน (Field of Accumulation) ถึงกระนั>นฮันติงตันและบังเดลก็เห็นด้วยทีความหมายนี> แปล
ได้ถูกต้องมากกว่า โดยอธิ บายว่า ท้องทุ่งนี> เปรี ยบเสมือนทุ่งนาทีบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่ งบุญบารมี
ของเหล่ าผูป้ ฏิ บตั ิธรรมให้งอกงามและออกผล ส่ วน ซกชิ ง (Tshog shing) ซึ งเป็ นคําพ้องเสี ย ง
นอกจากถูกแปลว่า ต้นไม้แห่ งทีพึงแล้ว ยังหมายถึง ต้นไม้แห่ งการรวมกลุ่ม (Tree of Assembly)
หรื อต้นไม้แห่ งการสะสมบุญบารมี จากความหมายนี> มีความสัมพันธ์กบั รู ปบุคคลต่าง ๆ ทีนํามา
ประกอบกันจนเป็ นต้นไม้166
จิตรกรรมทังกาของทิเบตทีถูกสร้างในรู ปแบบซกชิ งปรากฏในทุกนิ กายรวมทั>งใน
ศาสนาเพิน สําหรับจิตรกรรมทังกาแบบซกชิงของนิกายนิงมะเริ มปรากฏในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 19
สําหรับจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ& เย็นรู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะ (ภาพที 66)
เป็ นจิตรกรรมทังกาขนาดเล็กทีถูกเก็ บรักษาไว้ในกรอบกระจกและติดตั>งอยู่บริ เวณเหนื อกรอบ
หน้าต่างภายในห้องทําสมาธิ มีขนาด 32 x 23.5 เซนติเมตรและถูกวาดด้วยสี ฝุ่นบนกระดาษ บุคคล
กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ที ปรากฏในจิ ต รกรรมทัง กานี> นอกจากพระปั ท มสั ม ภวะแล้ว ยัง ประกอบไปด้ว ย
พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์และเทพพระองค์ต่าง ๆ รวมถึงเหล่านักบวชและภิกษุสงฆ์จาํ นวนมากซึ ง
ล้วนมีความเกี ยวข้องกับนิ กายนิ งมะ ด้วยบุคคลทีมีอยู่มากมายนี> องค์ประกอบภาพจึง ถูกจัดแบ่ ง
ออกเป็ นสัดส่ วนตามสถานภาพของกลุ่มบุคคลอย่างมีระเบียบเช่นเดียวกับจิตรกรรมทังการู ปแบบ
ซกชิงส่ วนใหญ่ โดยในจิตรกรรมทังกานี>เน้นความสําคัญไปทีพระปั ทมสัมภวะซึ งเป็ นผูก้ ่อตั>งนิกาย
ให้ประทับอยูก่ ึงกลางภาพและมีขนาดใหญ่อย่างโดดเด่น
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ภาพที 66 อาณาจักรแห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ& เย็น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี
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ภาพที 6: แผนภาพจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะของวัดโพธิ& เย็น
จากแผนภาพ (ภาพที 6:) องค์ประกอบของภาพสามารถแบ่งพื>นทีออกได้เป็ น 3
ตอนซึงประกอบไปด้วย พื>นทีตอนบน (หมวดอักษร A) พื>นทีตอนกลาง (หมวดอักษร B) และพื>นที
ตอนล่าง (หมวดอักษร C)
พื>นทีตอนบนในหมวดอักษร A ประกอบไปด้วยรู ปบุคคลต่าง ๆ ทีต่างประทับอยูบ่ น
ท้องฟ้ าโดยเห็ นได้จากหมู่ เมฆสี เหลื องและเขี ย วอ่ อนกลุ่ ม ใหญ่ ร องรั บ อาสนะและล่ องลอยอยู่
เบื>องหลัง ในหมวดนี> ยงั สามารถแบ่งพื>นทีออกเป็ น 4 กลุ่มด้วยกัน โดยแบ่งเป็ นด้านละ 2 กลุ่มทั>ง
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ซ้ายและขวาของภาพ หมวดอักษร A ทางด้านซ้ายของภาพ (A1) ประกอบไปด้วยพระอาทิพุทธและ
พระธยานิ พุทธ 5 พระองค์เรี ยงเป็ นแถวแนวนอน แถวละ 3 พระองค์ ซึ งแต่ละพระองค์ล้วน
ทรงเครื องงดงามตามการปรากฏในรู ปสัมโภคกายและประทับเหนือฐานจันทร์ แบนบนปั ทมาสนะ
กลีบสี ชมพูอ่อน พระอาทิพุทธ (A1 – 1) ทรงมีวรรณะนํ>าเงิน กระทําวัชรหุ มการมุทราและประทับ
แบบวัชราสนะ พระองค์ถูกล้อมรอบด้วยพระธยานิพุทธอีก 5 พระองค์ซึงต่างกระทําปางยับ – ยัม
กับนางปราชญาซึ งมีวรรณะอ่อนกว่า ตําแหน่ งของพระธยานิ พุทธ 5 พระองค์ ได้แก่ พระธยานิ
พุทธอโมฆสิ ทธิ อยูใ่ นตําแหน่ง A1 – 2, พระธยานิพุทธอักโษภยะ อยูใ่ นตําแหน่ง A1 – 3, พระธยา
นิพุทธไวโรจนะ อยูใ่ นตําแหน่ง A1 – 4, พระธยานิพุทธอมิตาภะ อยูใ่ นตําแหน่ง A1 – 5 และพระธ
ยานิพุทธรัตนสัมภวะ อยูใ่ นตําแหน่ง A1 – 6
หมวดอักษร A ทางด้านขวาของภาพ (A2) ถูกจัดองค์ประกอบเช่ นเดียวกับหมวด
อักษร A1 ประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าในรู ปนิรมานกาย 3 พระองค์ในแถวบนและพระโพธิ สัตว์ 3
พระองค์ในแถวล่ าง พระพุทธเจ้าในรู ปนิ รมานกาย 3 พระองค์ทรงปรากฏในรู ปของพระสงฆ์ มี
วรรณะเหลือง และประทับวัชราสนะเหมือนกันทุกพระองค์ พระองค์กลาง (A2 – 1) ทรงอุม้ บาตร
ในพระหัตถ์ซา้ ยและพระหัตถ์ขวากระทําภูมิสปรรศมุทรา ส่ วนพระพุทธเจ้าทีประทับเบื>องขวาและ
ซ้าย (A2 – 2, A2 – 3) คล้ายกับกระทําธรรมจักรมุทรา จากรู ปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าทั>งสาม
พระองค์ดงั กล่าว เหมือนกับกลุ่มพระพุทธเจ้าในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต หรื อพระพุทธเจ้าแห่ ง
สามกาล ทีปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี ทีได้กล่าวไปแล้ว
ส่ วนพระโพธิ สัตว์ 3 พระองค์ในแถวล่างประกอบไปด้วย พระอวโลกิเตศวร (A2 –
4) ซึงสังเกตจากการปรากฏพระเศียรพระอมิตาภะวรรณะแดง และมี 4 พระกรอันเป็ นรู ปลักษณ์โดด
เด่นของพระองค์ พระมัญชุศรี (A2 – 5) ประทับถัดไปทางเบื>องขวา ซึ งพระองค์ทรงมีวรรณะเหลือง
และถือขัฑคะอันเป็ นสัญลักษณ์สําคัญในพระหัตถ์ขวา ส่ วนพระโพธิ สัตว์ทางเบื>องซ้ายคือพระวัชร
ปาณี (A2 – 6) ซึงมักปรากฏในปางดุ มีวรรณะนํ>าเงิน และประทับแบบอาลีฒาสนะ แม้วา่ สัญลักษณ์
ในพระหัตถ์ของพระวัชรปาณี จะปรากฏไม่ชดั เจน แต่ด้วยรู ปลักษณ์ดงั กล่าวข้างต้นประกอบกับ
พระวัชรปาณี ทรงเป็ นพระโพธิ สัตว์สําคัญทีมักปรากฏพระองค์ร่วมกับพระอวโลกิ เตศวรและพระ
มัญชุศรี จึงทําให้สันนิษฐานได้เบื>องต้นว่าเป็ นพระวัชรปาณี อย่างแน่นอน
กลุ่มบุคคลทีอยู่ในหมวดอักษร A ซึ งอยู่ทางด้านซ้ายและขวาสุ ดของภาพ (A3 และ
A4) ประกอบไปด้วยบุคคลทีปรากฏลักษณะอย่างหลากหลาย อาทิ ทรงเครื องงดงาม มีหลายวรรณะ
และมีหลายพระเศียรคล้ายพระโพธิ สัตว์ เทพยดาหรื อพระธรรมบาล บ้างทรงเสื> อคลุมคล้ายกษัตริ ย ์
ทิเบต หรื อบ้างทรงครองจีวรและหมวกแบบพระสงฆ์ นอกจากบุคคลต่าง ๆ ในหมวดอักษร A3
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และ A4 ถูกจัดท่าทางให้หนั เข้าหาองค์ประธานทีอยูใ่ นตําแหน่งกึงกลางของกลุ่มแล้ว ทั>งหมดยังถูก
จัดเรี ยงตําแหน่งให้มีทิศทางมุ่งเข้าหาแกนกลางของภาพจิตรกรรมทังกาด้วย
ทางด้านพื>นทีตอนกลางของภาพจิตรกรรมทังกาอยูใ่ นหมวดอักษร B ประกอบไป
ด้วยรู ปบุคคลต่าง ๆ รวมทั>งพระปัทมสัมภวะองค์ประธานประทับร่ วมกันบนปั ทมาสนะสี ชมพูอ่อน
ขนาดใหญ่ (B1) ซึงมีกา้ นผุดขึ>นมาจากกลางทะเลสาบ และมียอดใบไม้ (B2) สู งขึ>นไปเสี ยดฟ้ าจนดู
เหมือนเป็ นแกนกลางของภาพ พระปั ทมสัมภวะประทับบนดอกบัวกลีบหลากสี อยู่ ณ จุดกึ งกลาง
ของกลุ่มนี> (B1 – 1) ทรงมีขนาดพระองค์ใหญ่กว่าบุคคลอืนในภาพ โดยปรากฏในรู ปลักษณ์ของ
โยคีทีฉลองพระองค์แบบกษัตริ ยน์ กั บวช และถือวัชระ บาตรและขัฏวางคะซึ งเป็ นสัญลักษณ์ประจํา
พระองค์ เช่ นเดียวกับทีเห็นได้จากจิตรกรรมทังกาของหมวดพระปั ทมสัมภวะทีได้อธิ บายไปแล้ว
ข้างต้น
บุคคลทีแวดล้อมพระปั ทมสัมภวะเกื อบทั>งหมดปรากฏในรู ปลักษณ์ของพระสงฆ์ผู้
ครองจีวร บ้างสวมหมวกแดงตามแบบนิกายนิงมะหรื อหมวกทีมีรูปทรงคล้ายกับพระปั ทมสัมภวะ
บ้างมีลกั ษณะคล้ายโยคีหรื อบ้างแต่งกายคล้ายกษัตริ ยท์ ิเบต อย่างไรก็ตามยกเว้นเพียง 2 พระองค์ซึง
อยูใ่ นตําแหน่ง B1 – 2 และ B1 – 3 ต่างทรงเครื องงดงามคล้ายเทพธิ ดา ลักษณะการประทับปรากฏ
ไม่ชดั เจน พระองค์ทีอยูท่ างด้านซ้ายของภาพ (B1 – 2) พระหัตถ์ขวาถือวัตถุสีทองไว้ในระดับพระ
อุระและพระกรซ้ายยกขึ>นไว้ในระดับพระอังสา ส่ วนอีกพระองค์ (B1 – 3) ยกพระหัตถ์ขวาไว้ใน
ระดับพระเศียรและท้าวพระหัตถ์ซ้ายไว้ทีบั>นพระองค์ แม้ว่าสัญลักษณ์ในพระหัตถ์ของเทพธิ ดา 2
พระองค์น> ี ปรากฏไม่ชดั เจนเนื องจากภาพมีขนาดเล็กมาก แต่ผศู้ ึกษาสันนิษฐานว่าทั>งสองเป็ นนาง
ปราชญาของพระปั ทมสัมภวะ เนืองจากมักปรากฏอยูท่ างเบื>องขวาและซ้ายของพระองค์เสมอ และ
มีเพียง 2 พระองค์น> ีในกลุ่ม B1 เท่านั>น ทีฉลองพระองค์แบบเทพธิ ดา ซึ งลักษณะดังกล่าวพบได้ใน
จิตรกรรมทังกาในหมวดของพระปัทมสัมภวะทีได้อธิบายไปแล้ว
ส่ วนบุคคลในตําแหน่ง B2 ซึ งมี 6 พระองค์ ประกอบด้วยพระสงฆ์ 3 พระองค์ และ
บุคคลคล้ายพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ซึงอยูเ่ หนือขึ>นไป แม้วา่ ผูศ้ ึกษาไม่สามารถระบุพระนามเฉพาะ
ของแต่ละพระองค์ รวมทั>งสัญลักษณ์เฉพาะไม่มีความชัดเจนเพียงพอต่อการศึกษาทางประติมาน
วิทยาได้ แต่ผศู้ ึกษาสันนิษฐานเบื>องต้นว่าพระพุทธเจ้าซึ งประทับในตําแหน่งบนสุ ดของกลุ่มนี> ควร
เป็ นพระสมันตภัทรทีดํารงสถานะเป็ นพระอาทิพุทธ ซึงเป็ นพระพุทธเจ้าสู งสุ ดของนิกายนิงมะ โดย
ทรงกระทํายับ – ยัมกับนางปราชญาทีมีวรรณะขาว
ทางด้า นพื> น ที ตอนล่ า งของภาพจิ ต รกรรมทัง กาซึ งเป็ นตํา แหน่ ง หมวดอัก ษร C
ประกอบไปด้วยบุคคลทีมีรูปลักษณ์ท> งั สงบและดุร้ายคล้ายธรรมบาล ต่างทรงเครื องอย่างกษัตริ ย ์
นักรบ และเทพยดา ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับเทพบริ วารประจําของแต่ละนิกายทีมักปรากฏอยู่ใน
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ตําแหน่งล่างสุ ดในจิตรกรรมทังกา เทพบริ วารในตําแหน่ง C1 มีรูปลักษณ์ดุร้าย โดยมีพระเนตรที
สามกลางพระนลาฏ วรรณะแดง ประทับบนหลังของสิ งห์สีขาว พระองค์ฉลองพระองค์ด้วยเสื> อ
คลุมสี แดงและฉลองพระบาทบูท้ สี เขียวคล้ายกษัตริ ยท์ ิเบต รวมทั>งสวมมาลาสี ทอง สัญลักษณ์ใน
พระหัตถ์ท> งั สองปรากฏไม่ชดั เจนเนืองจากรู ปร่ างกลืนไปกับสี ของประภาวลีเปลวไฟทีอยูเ่ บื>องหลัง
ถัดมาในตําแหน่ ง C2 เป็ นเทพรู ปร่ างอ้วน พระเนตรโต มีวรรณะเหลืองประทับบนหลังสิ งห์สีขาว
พระองค์ถือธวัชในพระหัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซา้ ยอุม้ สัตว์สีขาวไว้ทีพระเพลา ถัดมาในตําแหน่ง C3
เป็ นเทพพระองค์เดียวในกลุ่มทีแสดงปางสงบและประทับบนปั ทมาสนะ ทรงฉลองพระองค์ดว้ ย
เสื> อคลุมสี แดง ฉลองพระบาทบูท้ สี เขียว และประดับศิราภรณ์สีทองแบบกษัตริ ยท์ ิเบต ในพระหัตถ์
ซ้ายทรงถือสัญลักษณ์สีทอง ส่ วนสัญลักษณ์ในพระหัตถ์ขวานั>นปรากฏไม่ชดั เจน เทพในตําแหน่ ง
C4 เป็ นพระองค์สุดท้ายปรากฏรู ปลักษณ์ดุร้าย มีวรรณะแดง ประทับบนหลังม้าซึ งกําลังควบอยู่
เหนือทะเลสาบโลหิ ต พระองค์ทรงฉลองพระองค์แบบนักรบ โดยมีพระหัตถ์ขวาถือทวนทิมลงบน
ร่ างของมนุษย์ ส่ วนพระหัตถ์ซา้ ยกระทําคล้ายดัชนีมุทราไว้ทีพระอุระ
จากรู ปลักษณ์ของเทพบริ วารทั>งสี พระองค์ตามทีได้พรรณนาไปแล้วข้างต้น มีเพียง
เทพบริ วารในตําแหน่ง C2 เท่านั>นทีแสดงสัญลักษณ์ชดั เจน โดยสอดคล้องกับประติมานวิทยาของ
พระกุเวร (Kuvera) หรื อพระไวศรวัณ (Vaisravana) ส่ วนเทพบริ วารอีก พระองค์แม้สัญลักษณ์ใน
พระหัตถ์แสดงออกไม่ชดั เจน แต่จากรู ปลักษณ์ภายนอกมีความสอดคล้องบางประการกับประติมาน
วิทยาของพระดอร์ เจ เลปะ (rDo-rje legs-pa) ในตําแหน่ง C1, พระนางดอร์ เจ ยูตรอนมา (rDo rje
gyu sgron ma) ในตําแหน่ง C และพระชีมาร์ปะ (Tsi dmar ba) ในตําแหน่ง C4
พระกุเวรนั>นเป็ นเทพพระองค์สําคัญที ปรากฏอยู่บ่อยครั>ง ในจิตรกรรมทังกาของ
ทิเบต ซึ งปรากฏทั>งแบบพระองค์เดียวและเป็ นเทพบริ วาร พระกุเวรได้รับการนับถือว่าเป็ นเทพผู้
ประทานความมังคัง และเป็ นหนึงในจตุโลกบาลโดยพระองค์ประจําอยูท่ ิศเหนือ ในพุทธศิลป์ ทิเบต
พระกุเวรดํา รงสถานะทั>ง ยิตมั และพระธรรมบาล หากพระกุเ วรดํา รงสถานะพระธรรมบาล167
พระองค์จะทรงมีวรรณะเหลือง วรกายอ้วน ประทับบนหลังสิ งห์สีขาว ทรงถือธวัชหรื อตรี ศูรในพ
ระหัตถ์ขวาและอุม้ พังพอน หรื อ นกุล (Nakula) ซึ งคาบรัตนะในปากไว้ในพระหัตถ์ซ้าย168 ดังเห็น
ได้จากจิตรกรรมทังกาทิเบตต้นคริ สต์ศตวรรษที ‡< (ภาพที 6 ) โดยประทับอยูท่ างมุมซ้ายของภาพ

167
168

หากเป็ นยิตมั จะทรงพระนามว่า พระชัมภละ

Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 159.
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จากประติมานวิทยาและตัวอย่างรู ปพระกุเวรจากจิตรกรรมทังกาทิเบตเห็นได้วา่ เป็ นรู ปลักษณ์ของ
พระกุเวรในตําแหน่ง C ของจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะ
พระดอร์ เจ เลปะ หรื อ วัชรสาธุ (Vajra Sadhu) ในภาษาสันสกฤต ชาวทิเบตเชื อว่า
เป็ นเทพเจ้า ดั>ง เดิ ม ที ถู ก พระปั ท มสั ม ภวะปราบ และให้ส าบานว่ า เป็ นพระธรรมบาลปกป้ อง
พระพุทธศาสนา พระดอร์ เจ เลปะ มีหน้าทีสําคัญคือเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์สมบัติหรื อคัมภีร์ทีถูกซ่ อนเร้ น
หรื อเทอมา ของนิกายนิงมะ พระองค์มีรูปลักษณ์ประทับบนสิ งห์ขาว วรรณะแดง 1 พระเศียร 2 พระ
กร 3 พระเนตร สี พระพักตร์ดุ ลมหายใจมีพิษ พระเกศาและพระมัสสุ สยายขึ>นด้านบน พระหัตถ์ขวา
ถือวัชระฟาดลงทีหัวของศัตรู และพระหัตถ์ซา้ ยถือหัวใจมนุษย์ ทรงฉลองพระองค์ดว้ ยเสื> อคลุมไหม
สี แดง ทรงอยูใ่ นอารมณ์ดุร้าย169 จากรายละเอียดในจิตรกรรมทังกาของทิเบตสมัยต้นคริ สต์ศตวรรษ
ที ‡< (ภาพที 6 ) จะเห็นว่าปรากฏพระดอร์ เจ เลปะ อยู่ทางด้านขวาของภาพ แม้ว่าไครจเจอร์ จะ
ระบุวา่ เทพพระองค์ดงั กล่าวในจิตรกรรมทังกาของทิเบตรู ปนี> คือ พระเพหาร์ (Pehar) ในรู ปวรรณะ
แดง ผูศ้ ึกษาเห็นว่าแม้พระเพหาร์ และพระดอร์ เจ เลปะ จะมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกัน ดังเห็นได้จาก
จิตรกรรมทังกาทิเบตรู ปพระเพหาร์ ในคริ สต์ศตวรรษที ‡: (ภาพที 6<) แต่จากการสื บค้นไม่พบ
พระเพหาร์ ในวรรณะแดงแต่อย่างใด ดังนั>นเทพบริ วารในจิตรกรรมทังกาของทิเบตรู ปนี> ควรเป็ น
พระดอร์เจ เลปะมากกว่า และเทพบริ วารในตําแหน่ง C1 ของจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่ งทีพึง
ของพระปัทมสัมภวะจึงควรเป็ นพระดอร์เจ เลปะเช่นกัน
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Jeff Watt, Buddhist Deity : Dorje Legpa Main Page [Online], accessed 13 June 2011. Available

from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=415&page=1
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ภาพที 6 รายละเอียดพระกุเวร (ซ้าย), พระดอร์เจ เลปะ (กลาง) และพระชีมาร์ปะ (ขวา) ใน
จิตรกรรมทังการู ปพระดอร์เจ ชุก (Dorje Shug) จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
ต้นคริ สต์ศตวรรษที ‡<
ทีมา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications,
2001), 127.
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ภาพที 6< พระเพหาร์ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที ‡:
ทีมา : Jeff Watt, Worldly Protector (Buddhist) - Pehar [Online], accessed 23 June 2011. Available
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/551.html
พระนางดอร์ เจ ยูตรอนมา ทรงเป็ นหนึงในเทพธิ ดาแห่ งภูเขา ‡ พระองค์ ทีถูกพิชิต
โดยพระปั ทมสัมภวะ พระองค์มีพระเศียรเดียว พระเนตร และ พระกรซึ งถือกลองในพระหัตถ์
ขวาและถื อ ทัณ ฑะในพระหัต ถ์ ซ้ า ย 170 แต่ พ ระนางดอร์ เ จ ยูต รอนมายัง ปรากฏถื อ สั ญ ลัก ษณ์
นอกเหนือจากนี> เช่น มักถือลูกศรทีติดกระจกในพระหัตถ์ขวาและชามบรรจุรัตนะในพระหัตถ์ซ้าย
ดังเช่ น จิตรกรรมทังกาของทิเบตคริ สต์ศตวรรษที ‡ (ภาพที :|) ปรากฏอยู่ตอนล่างสุ ดของภาพ
อย่างไรก็ตามไครจเจอร์ ระบุพระนามของพระองค์วา่ เซริ งมา (Tshe rin ma)171 ซึ งเป็ นพระนางแห่ ง
170

Jeff Watt, Vajrayogini (Buddhist Deity) – (Maropa Tradition) [Online], accessed 14 June 2011.

Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/61.html
171

Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection, <*.
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อายุยนื ยาว โดยรู ปลักษณ์ของพระนางเซริ งมานั>นทรงมีวรรณะขาว พระเศียรเดียว พระกร ประทับ
บนหลังสิ งห์สีขาว พระองค์ชูวชั ระทองในพระหัตถ์ขวา และถือกลศแห่ งอายุยืนยาวในพระหัตถ์
ซ้าย ทรงประดับพระองค์ดว้ ยเครื องประดับทองและฉลองพระองค์หลากสี 172 จากประติมานวิทยา
ของพระนางเซริ งมาไม่สอดคล้องกับเทพบริ วารในตําแหน่ง C3 ในจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักร
แห่ ง ทีพึงของพระปั ทมสัม ภวะ แตกต่ างจากประติม านวิท ยาของพระนางดอร์ เจ ยูตรอนมา ที มี
รู ปลักษณ์ใกล้เคียงมากกว่า แม้วา่ สัญลักษณ์ในพระหัตถ์ขวาของเทพบริ วารในตําแหน่ง C3 ปรากฏ
ไม่ชดั เจน แต่สัญลักษณ์อาจเป็ นกระจกเช่นเดียวกับกระจกบนลูกศรซึ งเป็ นสัญลักษณ์ในพระหัตถ์
ขวาของพระนางดอร์เจ ยูตรอนมา

ภาพที :| พระนางดอร์ เจ ยูตรอนมา รายละเอียดในจิตรกรรมทังการู ปพระนางปัลเดน ลาโม
จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที ‡
ทีมา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications,
2001), 95.
พระชี มาร์ ป ะ ได้รับ การนับถื อว่าเป็ นพระธรรมบาลของวัดซัม เย ซึ งเป็ นวัดใน
พระพุทธศาสนาแห่ งแรกของทิเบตและถูกสร้างโดยพระปั ทมสัมภวะ พระชี มาร์ ปะปรากฏรู ปใน
172

Jeff Watt, Worldly Protector (Buddhist) – Tseringma [Online], accessed 14 June 2011.

Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/433.html
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ปางดุ ประทับบนหลังม้าและกําลังดําเนินอยูบ่ นทะเลสาบโลหิ ต พระองค์มีพระเศียรเดียว 2 พระกร
ถือทวนชูข> ึนในพระหัตถ์ขวาและถือหัวใจมนุษย์ในพระหัตถ์ซ้าย173 ทรงฉลองพระองค์แบบนักรบ
นอกจากนี>พระชีมาร์ปะยังปรากฏรู ปลักษณ์ทีกําลังทิมแทงบนร่ างมนุษย์ซึงบางครั>งก็ผกู ร่ างมนุษย์น> ี
ด้วยปาศะในพระหัตถ์ซา้ ย รู ปลักษณ์ดงั กล่าวสอดคล้องกับเทพบริ วารในตําแหน่ง C4 ในจิตรกรรม
ทังการู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะ แม้ว่าสัญลักษณ์ในพระหัตถ์ซ้ายของเทพบริ วาร
ปรากฏไม่ชัดเจนก็ตาม นอกจากนี> ประติมานวิทยาของพระชี มาร์ ปะในข้างต้นยังเหมือนกับเทพ
บริ วารในจิตรกรรมทังกาทิเบตช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที ‡< (ภาพที 6 ) ซึ งอยูท่ างมุมซ้ายของภาพ
ทีไครจเจอร์ระบุพระนามว่าพระนัมคา บาร์ซิน174 (Nam mkhah sbar hdzin)
ตามประติมานวิทยาของพระนัมคา บาร์ซินนั>น ทรงเป็ นพระธรรมบาลของวัดตุงการ์
(Dungkar) ทรงประทับยืนบนซากศพ มีวรรณะแดง ปรากฏปางดุและมี พระเนตร ทีพระหัตถ์ขวา
ถือทวนและพระหัตถ์ซา้ ยถือปาศะทีพันอยูร่ อบคอของเหยือ175 จากประติมานวิทยานี> ผูศ้ ึกษาเห็นว่า
เทพบริ วารทั>งในตําแหน่ ง C4 ในจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะ และ
ในจิตรกรรมทังกาของทิเบตช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที ‡< (ภาพที 6 ) เป็ นพระชีมาร์ปะเช่นเดียวกัน
พระกุเวร พระดอร์เจ เลปะ พระนางดอร์ เจ ยูตรอนมา และพระชีมาร์ ปะ ทีได้อธิ บาย
ไปแล้วข้างต้นจะเห็นได้วา่ ล้วนดํารงสถานะเป็ นพระธรรมบาลทั>งสิ> น โดยเฉพาะพระกุเวร พระดอร์
เจ เลปะ และพระชี ม าร์ ป ะ เป็ นพระธรรมบาลที ปรากฏร่ วมกันในพุท ธศิ ล ป์ ของนิ ง มะ ดัง เช่ น
จิตรกรรมทังกาของทิเบตต้นคริ สต์ศตวรรษที ‡< ภาพที 6 ส่ วนพระนางดอร์ เจ ยูตรอนมา นั>นมัก
ปรากฏร่ ว มกับ พระนางปั ล เดน ลาโม เป็ นส่ ว นใหญ่ ดัง เห็ น ได้จ ากจิ ต รกรรมทัง กาทิ เ บต
คริ สต์ศตวรรษที ‡ (ภาพที :|) ถึงกระนั>นการทีพระนางดอร์ เจ ยูตรอนมา ปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรม
ทังกาของนิกายนิงมะมีความเป็ นไปได้เช่นกัน เนื องจากพระนางดอร์ เจ ยูตรอนมามีความเกียวข้อง
กับพระปัทมสัมภวะ
จากการศึกษาประติมานวิทยาในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ& เย็นรู ปอาณาจักรแห่ งที
พึงของพระปัทมสัมภวะ (ภาพที 66) จะเห็นได้วา่ องค์ประกอบถูกจัดอย่างเป็ นระเบียบโดยคํานึงถึง
สถานะของแต่ละพระองค์ อันได้แก่ เหล่าพระพุทธเจ้าทีอยูใ่ นตําแหน่ง A1, A2 และพระพุทธเจ้า 3
พระองค์ทีประทับอยูต่ อนบนสุ ดในตําแหน่ ง B2 ทางด้านตําแหน่ง A3 และ A4 ประกอบไปด้วย
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บุ ค คลหลายสถานะ เช่ น พระโพธิ สัต ว์ พระธรรมบาล และบุ ค คลที แต่ ง กายคล้า ยกษัตริ ย ์และ
พระสงฆ์ ส่ วนตําแหน่ง B1 ประกอบด้วยพระปัทมสัมภวะ นางปราชญา พระสงฆ์ โยคี และกษัตริ ย ์
ซึงเป็ นมนุษย์ผปู้ ฏิบตั ิธรรมทั>งหมด สุ ดท้ายคือตําแหน่งของพระธรรมบาลซึงอยูใ่ นกลุ่ม C ทั>งหมด
จากการศึกษาเนื>อหาทางประติมานวิทยาทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ& เย็นและ
มูล นิ ธิ พ นั ดารานั>น เกื อบทั>ง หมดล้วนแสดงรู ป ลัก ษณ์ ส อดคล้อ งตามประติ ม านวิท ยาและเป็ น
รู ปแบบเดียวกับทีสื บทอดจากพุทธศิลป์ ของทิเบต โดยเฉพาะพุทธศิลป์ ตั>งแต่คริ สต์ศตวรรษที ‡:
เป็ นต้นมา หากจะปรากฏรู ปลักษณ์ทีไม่สอดคล้องก็เพียงบางประการเท่านั>น ยกเว้นจิตรกรรมทังกา
รู ปพระอจละและพระนางมหามายุรีทีปรากฏรู ปลักษณ์ไม่สอดคล้องกับประติมานวิทยาหรื อพุทธ
ศิลป์ ของทิเบต

บทที 5
รู ปแบบทางศิลปกรรมของจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทวัี ดโพธิ"เย็น
และมูลนิธิพนั ดารา
จิ ต รกรรมทัง กาที เป็ นกรณี ศึ ก ษาในวิ ท ยานิ พ นธ์ ค รั งนี ถู ก นํา เข้า มาจาก
ต่างประเทศทังหมด โดยแบ่งเป็ นจิตรกรรมทังกาทีถูกนําเข้ามาในประเทศไทยระยะแรก
ได้แก่ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ/ เย็นถูกนําเข้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีความเกียวข้องกับพระพุทธศาสนาจีนนิกายในประเทศไทย และอีกกลุ่มคือจิตรกรรม
ทังกาทีถูกนําเข้ามาในสมัยปัจจุบนั ซึงในกลุ่มนี ผูศ้ ึกษาได้นาํ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั
ดารามาเป็ นกรณี ศึ ก ษา เนื องจากเป็ นกลุ่ ม นัก วิ ช าการที มุ่ ง เน้น เผยแพร่ ค วามรู้ ด้า น
ศิลปวัฒนธรรมของทิเบต โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาในลัทธิ วชั รยานของทิเบต จิตรกรรม
ทังกาของมูลนิธิพนั ดาราทีถูกนําเข้ามาจากพืนทีซึ งมีชาวทิเบตอาศัยอยูแ่ ต่เดิม คือ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ภูมิภาคปกครองตนเองทิเบต) และนํามาจากพืนทีซึ งปั จจุบนั มี
ชาวทิเบตลีภัยเข้าไปตังถินฐานใหม่ ได้แก่ ประเทศอินเดียและเนปาล
ทังนี ผูศ้ ึ ก ษาได้แบ่ ง การวิเ คราะห์ อ อกเป็ น = ประเด็ น ได้แก่ องค์ป ระกอบ
รู ป ทรง และการใช้ สี การไล่ นํ าหนั ก การใช้ เ ส้ น และลวดลาย การวิ เ คราะห์ ด้ า น
องค์ประกอบผูศ้ ึกษามุ่งเน้นศึกษาการจัดวางรู ปทรงต่าง ๆ ภายในภาพเพือให้เห็นถึงจุดเด่น
และส่ ว นประกอบรองที เป็ นไปตามแบบแผนประเพณี จิ ตรกรรมทัง กาของทิ เบต การ
วิเคราะห์รูปทรงผูศ้ ึกษาจัดแบ่งวิเคราะห์ออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ได้แก่ รู ปทรงบุคคล เครื อง
ทรงและเครื องประดับ ประภาวลี อาสนะ ก้อนเมฆ ภูเขา ลําธาร โขดหิ น และดอกไม้ โดย
บางรู ปทรงอาจไม่ปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมทังกาทีเป็ นกรณี ศึกษา ทังนีขึนอยูก่ บั จิตรกรรมทัง
กาแต่ละภาพถูกตกแต่งมากน้อยเพียงใด ส่ วนการวิเคราะห์การใช้สี การไล่นาหนั
ํ ก การใช้
เส้นและลวดลาย ผูศ้ ึกษาเห็นว่ามีความเกี ยวข้องกับกระบวนการทางศิลปกรรมทีการใช้สี
การไล่นาหนั
ํ ก การใช้เส้นและลวดลายมีความเชือมโยงกันจนไม่สามารถแยกวิเคราะห์เป็ น
ส่ วน ๆ ได้ จึงได้นาํ มาวิเคราะห์ร่วมกันในประเด็นดังกล่าว
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รู ปแบบทางศิลปกรรมของจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
จิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ในวัดโพธิ เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี สันนิ ษฐานว่า
พระอาจารย์โพธิ แจ้งได้นาํ เข้ามาจากประเทศจีนบริ เวณทีติดกับชายแดนทิเบตในช่วงพุทธทศวรรษ
2490 (คริ สต์ทศวรรษ 5678) ซึ งเป็ นช่ วงเวลาทีพระอาจารย์โพธิ แจ้งเดินทางไปศึกษาพระธรรมใน
สายการปฏิบตั ิแบบวัชรยานของทิเบต ปั จจุบนั นํามาประดิษฐานไว้ในห้องทําสมาธิ ของวัดโพธิ เย็น
ซึ งเป็ นพุทธศาสนสถานของจีนนิ กาย จากข้อมูลด้านแหล่งทีมาของจิตรกรรมทังกาทีถูกนํามาจาก
พื@นทีบริ เวณพรมแดนจีนทีติดกับทิเบต หรื อพื@นทีของทิเบตภาคตะวันออก รู ปแบบการสร้างสรรค์
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นจึงอาจมีอิทธิ พลศิลปะจีน หรื อรู ปแบบศิลปะจีนทีสร้างเลียนแบบ
พุทธศิลป์ ทิเบตได้ ดังนั@นผูศ้ ึกษาจึงเลือกตัวอย่างจิตรกรรมทังกาทีปรากฏอิทธิ พลรู ปแบบศิลปะจีน
หรื อ ถู ก สร้ า งในเขตทิ เ บตภาคตะวัน ออกมาเปรี ย บเที ย บกับ จิ ต รกรรมทัง กาของวัด โพธิ เย็น
นอกเหนื อไปจากการเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาทีถูกค้นพบในทิเบตภาคกลางเพียงประการ
เดียว
1. องค์ ประกอบ จิตรกรรมทังกาจํานวน 13 ภาพ ทีประดิษฐานไว้ในห้องทําสมาธิ ของ
วัดโพธิเย็นนี@ ทุกภาพล้วนถูกสร้างด้วยการจัดองค์ประกอบอย่างเรี ยบง่าย โดยการเน้นความสําคัญที
บุคคลหลักไว้กึงกลางภาพและมีขนาดใหญ่ อยูท่ ่ามกลางฉากหลัง ซึ งเป็ นทิวทัศน์ธรรมชาติทีทิเบต
ได้รับอิทธิ พลจากศิลปกรรมจีนและนํามาพัฒนาจนมีรูปแบบเฉพาะตั@งแต่ช่วงคริ สต์ศตวรรษที 17
เป็ นต้นมา ทั@งนี@การจัดวางรู ปทรงต่าง ๆ ทีปรากฏในทิวทัศน์ฉากหลัง อาทิ ก้อนเมฆ โขดหิ น ทิวเขา
และลําธาร เป็ นไปอย่างสมมาตรในแนวตั@ง และมีรูปแบบการแบ่งพื@นทีระหว่างท้องฟ้ าทางตอนบน
และพื@นดินหรื อทิวเขาสี เขียวทางตอนล่างของภาพเหมือนกัน
จิตรกรรมทังการู ปพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์ (ภาพที 77 – 81) จัดวางรู ปทรงของ
พระพุทธเจ้าองค์ประธานประทับบนปัทมาสนะไว้กึงกลางภาพ ทั@งศิรประภาและประภาวลีซึงซ้อน
กันอยูน่ @ นั มีขอบประภามณฑลประดับลวดลายล้อมอยูร่ อบนอก เบื@องหลังของประภามณฑลถูกโอบ
ล้อมด้วยหมู่ดอกไม้สีแดงและสี ชมพูซึงมีรูปร่ างคล้ายดอกโบตันO แบบศิลปะจีน (ภาพที 271 ซ้าย)
การจัดวางตําแหน่งและสี ของดอกไม้ทาํ อย่างเป็ นระเบียบกระจายอยูโ่ ดยรอบประภาวลี รู ปทรงของ
พระพุทธเจ้าองค์ประธานทีมีขนาดใหญ่และส่ วนประกอบต่าง ๆ บริ เวณประภาวลีถูกจัดวางไว้เต็ม
พื@นทีของภาพ ทําให้จิตรกรรมทังการู ปพระธยานิพุทธเจ้าทั@งห้าภาพนี@ปรากฏพื@นทีว่างของฉากหลัง
เพียงเล็กน้อย ฉากหลัง ดังกล่ า วนี@ ถูกวาดเป็ นพื@ นหญ้าสี เขียวพร้ อมด้วยสระนํ@าที มุมซ้ายและขวา
ด้านล่างของภาพ ส่ วนมุมซ้ายและขวาด้านบนของภาพถูกวาดเป็ นเมฆขาวรู ปคล้ายปี กผีเสื@ อพร้อม
ด้วยดวงจันทร์ทีฝังซ้ายของภาพและดวงอาทิตย์ทีฝังขวาของภาพ อยูท่ ่ามกลางท้องฟ้ าสี น@ าํ เงินเข้ม
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เมือพิจารณาการจัดองค์ประกอบและฉากหลังในจิตรกรรมทังการู ปพระธยานิ พุทธ
เจ้า 5 พระองค์ในจิตรกรรมทังกา 5 ภาพนี@ จะเห็นได้ว่าทุกภาพมีการจัดวางรู ปทรงพระพุทธเจ้า
ปั ท มาสนะ ส่ วนประกอบต่ าง ๆ ของประภาวลี รวมไปถึ ง ทิ วทัศ น์บ ริ เวณฉากหลัง มี ล ัก ษณะที
เหมือนกันทุกประการตามทีได้บรรยายรู ปลักษณ์ ไปแล้วข้างต้น หากพิจารณาเฉพาะด้านรู ปทรง
แล้ว จะเห็ นได้ว่า มี เพีย งมุ ท ราเฉพาะของพระพุท ธเจ้า แต่ ล ะพระองค์เท่ า นั@นที บ่ ง ชี@ ถึ ง รู ป ทรงที
แตกต่างกันออกไป ทางด้านรู ปทรงของส่ วนประกอบอืน ๆ นั@นคล้ายกับว่าผูว้ าดได้สร้างจิตรกรรม
ทังการู ปพระธยานิ พุทธเจ้า 5 ภาพนี@ จากต้นแบบเดี ยวกันหมด ทั@งนี@ ตน้ แบบนี@ อาจถูกสร้ างด้วย
กระดาษปรุ เ ป็ นรู ป ร่ า งใช้สํ า หรั บ การร่ า งเส้ น ในจิ ต รกรรมตามประเพณี ข องทิ เ บต และยัง มี
ประโยชน์ในการสร้างรู ปร่ างซํ@า ๆ กันในจิตรกรรมอีกด้วย

ภาพที 271 ดอกโบตันO แบบศิลปะจีน (ซ้าย) และลวดลายยูอ่ ีแบบทิเบต (ขวา) ตามแบบศิลปะจีน
ทีมา (ซ้าย) : จิตรา ก่อนันทเกียรติ, ทุกเรื องให้สมปรารถนา บ่วง – สื อ – ยู่ – อี (พิมพ์ครั(งที 11,
กรุ งเทพมหานคร : แพรวสํานักพิมพ์, 2544), 588.
ทีมา (ขวา) : Robert Beer, The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs (Boston : Shambhala,
1999), 357.
นอกเหนือจากจิตรกรรมทังการู ปพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์แล้ว จิตรกรรมทังกา
ทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดทีประดิษฐานไว้ทีวัดโพธิ เย็น อันได้แก่ รู ปพระอจละ พระนางมหามายุรี พระย
มานตกะ พระนางสิ งหวักตรา และพระคุรุตรักโปเช (พระปั ทมสัมภวะในรู ปธรรมบาล) ต่างมีพ@ืนที
ว่างโดยรอบองค์ประธานในภาพเพียงพอต่อการสร้างสรรค์ฉากหลังและทิวทัศน์ในระยะหน้าได้
มากกว่า จิตรกรรมทังกาเหล่านี@แต่ละภาพมีรายละเอียดของฉากหลังต่างกันออกไปเล็กน้อย แต่ยงั คง
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รู ปแบบสมมาตรในแนวตั@งและการแบ่งพื@นทีของท้องฟ้ าทางด้านบนและทิวเขาสี เขียวทางด้านล่าง
ของภาพ
ในจิตรกรรมทังการู ปพระอจละนั@น (ภาพที 224) ฉากหลังถูกสร้างเป็ นทิวทัศน์อย่าง
เรี ยบง่ายและสมมาตร โดยพื@นที 2 ใน 3 ส่ วนของด้านล่างภาพถูกกําหนดเป็ นยอดเขาและเนินหญ้า
อีก 1 ใน 3 ส่ วนทีเหลือถูกกําหนดเป็ นท้องฟ้ า บริ เวณเนินหญ้าด้านล่างยังมีรายละเอียดทีประกอบ
ไปด้วย ลําธาร พุ่มไม้ และรัตนะทีบริ เวณมุมซ้ายและขวาของภาพ ซึ งรัตนะทีมุมซ้ายล่างของภาพ
เป็ นสี แดงและรัตนะทีมุมขวาล่างของภาพเป็ นสี เขียว พื@นทีส่ วนบนของเนิ นหญ้าถูกสร้างเป็ นยอด
เขาสู งทั@งด้านซ้ายและขวาของภาพข้างละ 1 ยอด โดยมีรูปร่ างคล้ายรู ปสามเหลียมและปรากฏหมู่
เมฆสี ขาวอยูเ่ บื@องหลังยอดเขาทั@งสองข้างซึงสื อถึงความสู งเทียมเมฆของยอดเขาทั@งสอง ส่ วนบริ เวณ
ท้องฟ้ านั@นปรากฏหมู่เมฆรู ปทรงรี ยาวสี น@ าํ เงินอ่อน เขียวอ่อน ชมพูและเหลืองทั@งข้างซ้ายและขวา
ของภาพในลักษณะสมมาตรและเรี ยงสี อย่างเป็ นระเบียบ พร้อมทั@งปรากฏดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
ทีมุมซ้ายบนและมุมขวาบนของภาพตามลําดับ
การกําหนดพื@ นที ท้องฟ้ าและเนิ นหญ้า จัดวางตํา แหน่ ง ของเมฆ รวมทั@ง การสร้ า ง
รายละเอียดบริ เวณเนิ นหญ้าด้านล่างในจิตรกรรมทังการู ปพระอจละ ยังปรากฏในจิตรกรรมทังกา
รู ป พระยมานตกะ (ภาพที 234) และพระคุ รุต รั ก โปเชอี ก ด้วย (ภาพที 260) ความแตกต่ า งของ
จิตรกรรมทังกาทั@งสามมีเพียงเล็กน้อยเท่านั@น อาทิ ในตําแหน่ งเดียวกันกับรัตนะทีอยูท่ างตอนล่าง
ของจิตรกรรมทังการู ปพระอจละ ได้ปรากฏกปาลบรรจุเลือด กุณฑลสี เหลียมและวงกลม และหอ
แรดอย่างละ 1 คู่ อยูบ่ ริ เวณตอนล่างสุ ดของจิตรกรรมทังกาพระยมานตกะ ส่ วนในจิตรกรรมทังกา
พระคุรุตรักโปเชไม่ปรากฏเครื องสักการะ
สําหรับจิตรกรรมทังการู ปพระนางมหามายุรี (ภาพที 232) และพระนางสิ งหวักตรา
(ภาพที 241) แล้วมีการสร้างสรรค์พ@นื ทีว่างรอบองค์ประธานแตกต่างออกไปจากจิตรกรรมทังกาอืน
ๆ อย่างเห็ นได้ชัด หากแต่ย งั คงใช้โครงสร้ างองค์ป ระกอบแบบเดี ยวกัน พื@ นทีว่า งฉากหลังรอบ
รู ปทรงของพระนางมหามายุรีถูกแบ่งเป็ นพื@นทีท้องฟ้ าในสัดส่ วนทีมากกว่าเนิ นหญ้าทางด้านล่าง
อีกทั@งการไล่น@ าํ หนักของท้องฟ้ าและเนินหญ้ามีความกลมกลืนกันจนไม่ปรากฏเส้นขอบฟ้ าทีชัดเจน
ทิวทัศน์ระยะหน้าของภาพทางมุมซ้ายและขวาทางตอนล่างของภาพถูกวาดเป็ นโขดหิ นขรุ ขระสี
นํ@าตาลซึ งมีดอกไม้คล้ายดอกโบตันO สี ชมพูและเหลืองอ่อนผุดขึ@นอยูเ่ บื@องหลัง ด้านรายละเอียดของ
ท้องฟ้ าถูกตกแต่งด้วยหมู่เมฆหลากสี โดยเมฆสี ต่าง ๆ แต่ละก้อนนั@นมีขนาดเล็กหากเทียบกับเมฆ
รู ปทรงรี ยาวในจิตรกรรมทังการู ปพระอจละ นอกจากนี@ ยงั มีรูปทรงแบบเดียวกัน คือ ส่ วนหัวเมฆ
คล้ายลวดลายยู่อี (Ruyi) ของศิลปะจีน (ภาพที 271 ขวา) และส่ วนหางเมฆเป็ นริ@ วระลอกคลืนยาว
หมู่เมฆแต่ละก้อนมีทิศทางมุ่งเข้าหากึงกลางภาพ ซึ งก็คือพระนางมหามายุรีองค์ประธาน และทีมุม
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บนซ้ายและขวาของภาพปรากฏดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ตามลําดับ โดยต่างถูกรองรับไว้ดว้ ยก้อน
เมฆสี เหลือง
ทางด้านจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ งหวักตรานั@น พระองค์ทรงฉายศิรประภาสี
เขียวเข้มและมีประภาวลีสีเหลืองอ่อน แต่ทีโดดเด่นคือประภามณฑลรู ปเปลวไฟของพระองค์ทีมี
ทิศทางพุง่ ขึ@นสู่ ดา้ นบนในแนวแกนตั@งจนดูคล้ายกับเป็ นซุ ้มเปลวเพลิง เบื@องหลังของประภามณฑล
เปลวเพลิงนี@ถูกล้อมรอบด้วยควันสี น@ าํ ตาลเข้มซึ งรู ปทรงของควันมีลกั ษณะเป็ นก้อนคล้ายลวดลายยู่
อีซ้อนกัน ทั@งนี@ รูปทรงของควันดังกล่าวยังเหมือนกับรู ปทรงของเมฆทีซ้อนกันเป็ นแนวอยู่บริ เวณ
ฉากหลังของภาพอีกด้วย
พื@นทีว่างบริ เวณฉากหลังและพื@นทีระยะหน้าของภาพ ถูกจัดสัดส่ วนให้เป็ นท้องฟ้ า
และพื@นหญ้า โดยในภาพนี@ ไ ม่ เห็ นเส้ นขอบฟ้ าอย่างชัดเจน เนื องจากถู กควันสี น@ าํ ตาลเข้มบดบัง
ประกอบกับการไล่น@ าํ หนักอ่อนเข้มของสี เขียวและนํ@าเงินเป็ นไปอย่างกลมกลืน บนพื@นหญ้าปรากฏ
โขดหินสี น@ าํ ตาลขรุ ขระตั@งอยูใ่ นระยะหน้าภาพทางด้านมุมซ้ายและขวาล่าง รายละเอียดของบริ เวณ
ท้องฟ้ าถูกตกแต่งด้วยเมฆทีมีรูปทรงคล้ายลวดลายยูอ่ ีแบบจีน โดยมีสีชมพู นํ@าเงิน เหลือง และเขียว
ถูกจัดให้เรี ยงตัวกันทั@งด้านมุมซ้ายและขวาบนของภาพประดุจกรอบชั@นนอกของควันสี น@ าํ ตาลเข้ม
นอกจากนี@การเรี ยงตัวของเมฆทีมุมบนทั@งสองยังก่อให้เกิดพื@นทีว่างรู ปสามเหลียมซึ งภายในปรากฏ
รู ปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทีมุมซ้ายและขวาของภาพตามลําดับ
ทางด้า นจิ ต รกรรมทัง กาขนาดเล็ ก ที ประดิ ษ ฐานอยู่ที วัด โพธิ เย็น อัน ได้แ ก่ รู ป
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ (ภาพที 66) รู ปพระนางตารา 21 พระองค์ (ภาพที l87)
และรู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะ (ภาพที lmm) แม้วา่ องค์ประกอบถูกจัดให้เน้นไปที
องค์ประธานในภาพเป็ นสําคัญ โดยมีขนาดใหญ่และประทับอยูก่ ึงกลาง แต่จิตรกรรมทังกา 3 ภาพนี@
มีองค์ประกอบทีซับซ้อนกว่าจิตรกรรมทังกาภาพอืนทีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เนืองจากมีรูปบุคคล
อืนอยู่ลอ้ มรอบองค์ประธานของภาพ ทําให้พ@ืนทีว่างบริ เวณฉากหลังในจิตรกรรมทังกา 3 ภาพนี@ มี
สัดส่ วนน้อย จึงไม่ปรากฏรู ปทรงประดับอยูบ่ ริ เวณฉากหลังหรื อในระยะหน้าของภาพได้ อาทิ โขด
หิน ก้อนเมฆ หรื อดอกไม้
จิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ ประกอบไปด้วยรู ป
พระพุทธเจ้าองค์ประธาน พระพุทธเจ้าบริ วารจํานวนมาก รวมทั@งพระอาทิพุทธซึ งมีขนาดเล็กทีสุ ด
โดยแต่ ล ะพระองค์ป ระทับ กระจายอยู่ท วทั
ั @ ง ภาพ ระยะห่ า งของแต่ ล ะพระองค์แม้ว่า มี อยู่เ พีย ง
เล็กน้อย แต่ผวู้ าดก็สามารถสร้างสรรค์ฉากหลังให้เป็ นรายละเอียดของท้องฟ้ าและเนินหญ้าได้ ก้อน
เมฆทีประดับอยู่ในฉากหลังถูก สอดแทรกให้เป็ นส่ วนหนึ งของอาสนะทีรองรับปั ทมาสนะของ
พระพุทธเจ้าบริ วารและอยูล่ อ้ มรอบประภาวลีของพระอาทิพุทธ แทนทีจะปรากฏอยูอ่ ย่างอิสระ แต่

432
การปรากฏของเมฆดังกล่าวก็มีส่วนทีช่ วยให้เหล่าพระพุทธเจ้าบริ วารและพระอาทิพุทธดูเหมือน
ประทับอยูก่ ลางท้องฟ้ า ต่างจากพระพุทธเจ้าบริ วารอีกส่ วนหนึงทีประทับอยูท่ างตอนล่างของภาพ
ซึงมีฉากหลังเป็ นเนินหญ้าและลําธาร
เนินหญ้าสี เขียวซึ งเป็ นฉากหลังบริ เวณตอนล่างของภาพถูกวาดให้มีลาํ ธารไหลผ่าน
เป็ นแนวนอน จนคล้ายกับว่าพระพุทธเจ้าบริ วารประทับอยู่บนเกาะกลางลําธาร อย่างไรก็ตามการ
จัดสรรพื@นทีว่างบริ เวณฉากหลังให้มีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิงการแบ่งพื@นทีเนินหญ้าด้วยลํา
ธารดู เ หมื อ นการผลัก ระยะให้จิ ต รกรรมทัง กานี@ มี ทิ ว ทัศ น์ ที มี มิ ติ ม ากขึ@ น แต่ ด้ว ยรู ป ทรงของ
พระพุท ธเจ้า บริ วารทีกระจายอยู่มากมายเต็มภาพและเป็ นเนื@ อหาหลัก ทีต้องการนํา เสนอ ทําให้
รายละเอียดของฉากหลังถูกลดความน่าสนใจลง อย่างไรก็ตามทางตอนบนสุ ดของภาพได้เว้นพื@นที
ว่างสําหรับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ให้ปรากฏเด่นชัด
ฉากหลัง ในจิ ต รกรรมทัง การู ปพระนางตารา 21 พระองค์ มี ล ัก ษณะการจัด
องค์ประกอบเหมือนกับฉากหลังของจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
นันคือการจัดพื@นทีว่างของท้องฟ้ าอยู่ทางตอนบนของภาพโดยมีกอ้ นเมฆเป็ นส่ วนหนึ งของอาสนะ
ของพระนางตาราบริ วาร และมีเนินหญ้าสี เขียวและลําธารไหลผ่านอยูท่ างตอนล่างของภาพ แต่เนิน
หญ้าในระยะหน้าสุ ดหรื ออยูบ่ ริ เวณแถบล่างสุ ดของภาพถูกวาดให้เป็ นรู ปสามเหลียมคล้ายกับภูเขา
โดยปรากฏให้เห็นชัดเจนบริ เวณมุมซ้ายและบริ เวณตําแหน่งของพระนางปั ลเดน ลาโมทางด้านขวา
ของภาพ การวาดเนิ นหญ้าให้เป็ นรู ปสามเหลียมทางด้านซ้ายของภาพอาจเป็ นไปเพือให้เกิ ดความ
สมดุลกับภูเขาทีโอบล้อมทะเลสาบโลหิตในตําแหน่งของพระนางปัลเดน ลาโม
สําหรับจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะนั@นจะเห็นได้ว่า
การจัดองค์ประกอบนอกจากให้ความสําคัญกับรู ปพระปั ทมสัมภวะประทับอยูก่ ึงกลางและมีขนาด
ใหญ่แล้ว ยังให้ค วามสําคัญกับกลุ่ ม พระอาจารย์ซึงประทับอยู่ล้อมรอบพระองค์อีกด้วย โดยถู ก
จัดเรี ยงอย่างแน่นเป็ นกลุ่มอยูบ่ นปัทมาสนะขนาดใหญ่ทีผุดขึ@นจากทะเลสาบด้านล่างของภาพ ขอบ
ของปั ท มาสนะนี@ กว้างจรดขอบซ้า ยและขวาของภาพจนเกิ ดการแบ่ง พื@นทีฉากหลังในส่ วนของ
ท้องฟ้ าด้านบนและเนิ นหญ้าสี เขียวทางด้านล่ าง แต่ดว้ ยจํานวนของบุคคลทีถูกจัดอย่างหนาแน่ น
ภายในจิตรกรรมทังกานี@ มีจาํ นวนมาก และมีอยูห่ ลายกลุ่ม ทําให้พ@ืนทีว่างของท้องฟ้ าและเนินหญ้า
บริ เวณฉากหลังเหลืออยูเ่ พียงเล็กน้อย ฉากหลังของท้องฟ้ าจึงทําได้เพียงการลงสี ฟ้าเรี ยบเติมให้เต็ม
พื@นทีว่าง โดยมีดวงจันทร์ กบั ดวงอาทิตย์อยูท่ างด้านซ้ายและขวาของภาพตามลําดับ แม้วา่ มีหมู่เมฆ
มากมายประดับอยู่บนท้องฟ้ าแต่ก็ถือเป็ นส่ วนอาสนะของบุคคลในกลุ่มด้านบนของภาพ ส่ วนพื@น
ทีว่า งบริ เวณเนิ นหญ้า ทางด้า นล่ า งของภาพ ถู กกํา หนดด้วยเนื@ อหาของรู ป อาณาจักรแห่ งที พึงที
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อาสนะขนาดใหญ่ผุดขึ@นจากทะเลสาบ ดังนั@นจึงจําเป็ นต้องวาดทะเลสาบอยู่ในฉากหลังของภาพ
และทําให้พ@นื ทีว่างทีเหลือถูกเต็มเติมด้วยเนินหญ้าสี เขียวอย่างเรี ยบง่าย

ภาพที lnl พระไวศรวัณ จิตรกรรมทังกา ศิลปะจีน คริ สต์ศตวรรษที 20
ทีมา : Jeff Watt, Vaishravana (Buddhist Protector) – Riding a Lion [Online], accessed 19 July
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/75033.html
จากการอธิบายพื@นทีว่างบริ เวณฉากหลังในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นทั@งหมดนี@
จะเห็นได้ว่าฉากหลังถูกสร้างอย่างเรี ยบง่าย ปรากฏอยู่รอบพื@นทีว่างขององค์ประธานภายในภาพ
นันคือ ท้องฟ้ ามีเมฆประดับเล็กน้อย และพื@นทีส่ วนเนินหญ้าทีมีภูเขา ลําธาร และโขดหิ นปรากฏอยู่
บ้าง ซึงส่ วนประกอบเหล่านี@ถูกสร้างเพียงเพือเติมพื@นทีว่างบริ เวณฉากหลังให้เต็มเท่านั@น หรื อมีเพือ
ส่ งเสริ มความน่ าสนใจให้รูปบุคคลภายในภาพ ทั@งนี@ การแบ่งพื@นทีว่างให้เป็ นท้องฟ้ ากับเนิ นหญ้า
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เป็ นรู ปแบบทิวทัศน์โดยทัวไปทีมักปรากฏในจิตรกรรมตามประเพณี ของทิเบต การเพิมรายละเอียด
เช่น ก้อนเมฆ โขดหิน ภูเขา ลําธาร หรื อดอกไม้ นั@นผูศ้ ึกษาเห็นว่าขึ@นอยูก่ บั สัดส่ วนของพื@นทีว่างทีมี
ในจิตรกรรม อย่างไรก็ตาม ผูศ้ ึกษาพบว่าจิตรกรรมทังกาจีนรู ปพระไวศรวัณสมัยคริ สต์ศตวรรษที
20 (ภาพที lnl) มี องค์ป ระกอบฉากหลัง ที สมมาตรและเรี ยบง่ า ย โดยเฉพาะตําแหน่ ง เมฆ และ
รู ปแบบของปั ทมาสนะทีคล้ายคลึงกับทีเห็นในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นเป็ นอย่างมาก จึงคิด
ว่าการสร้างจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นอาจได้รับอิทธิ พลจากจิตรกรรมทังกาจีนในรู ปแบบนี@ ก็
เป็ นได้
2. รู ปทรง ลักษณะรู ปทรงของส่ วนประกอบต่าง ๆ ทั@งทีปรากฏเป็ นเนื@ อหาหลัก หรื อ
ปรากฏเป็ นส่ วนประดับบริ เวณฉากหลัง ต่างสามารถแสดงออกถึงพัฒนาการและรู ปแบบของพุทธ
ศิลป์ แบบทิเบตทีสื บทอดมาหลายยุคสมัยได้ชดั เจนอีกประการหนึง ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ
เย็นนี@ ผศู้ ึกษาได้หยิบยกรู ปทรงของบุคคล เครื องทรง เครื องประดับ ประภาวลี อาสนะ ก้อนเมฆ
ภูเขา ลําธาร โขดหิ น และดอกไม้ เป็ นตัวอย่า งการศึก ษาเพือให้เห็ นรู ป แบบด้านจิตรกรรมตาม
ประเพณี ของทิเบตทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
2.1 รู ปทรงบุคคล รู ปทรงของบุคคลตามทีเจฟฟ์ วัตต์ ได้แบ่งประเภทไว้น@ นั พิจารณา
จากวิธีการสอนจิตรกรรมตามแบบแผนของทิเบต ทีนักเรี ยนจําเป็ นต้องวาดรู ปทรงบุคคลพื@นฐาน
ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระนางขฑิรวนี ตารา และพระวัชรปาณี 1 รู ปพระพุทธเจ้า (ภาพที ln|) เป็ น
รู ปทรงหลักแทนรู ปพระพุทธเจ้าต่าง ๆ เป็ นสําคัญ ถูกนําเสนอด้วยรู ปมนุษย์แบบเรี ยบง่ายและสม
ส่ วน อยูภ่ ายในโครงสร้างรู ปสามเหลียมหน้าจัว และมีแกนพระวรกายเป็ นเส้นตรงทําให้รูปทรงของ
พระองค์สมมาตร มีความนิงสงบและมันคง รู ปทรงพระพุทธเจ้าในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น
ปรากฏอย่างเด่นชัดในรู ปพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์ และรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35
พระองค์
รู ป พระนางขฑิ ร วนี ตารา (ภาพที ln4) เป็ นรู ป ทรงต้นแบบของรู ป ทรงพระ
โพธิ สัตว์ปางสงบ มีสัดส่ วนแบบมนุ ษย์ทีงดงามสมส่ วนและแสดงความเคลื อนไหวมากกว่ารู ป
พระพุทธเจ้า เนื องจากมีเส้นแกนพระวรกายเฉี ยงออกจากแกนเส้นตรงแนวดิง จึงทําให้พระเศียร
และพระวรกายโน้มเอียงไปตามพระกรและพระบาทตามทีระบุไว้ในประติมานวิทยา รู ปทรงของ
พระโพธิสัตว์ปางสงบทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็นอย่างเด่นชัดนอกจากรู ปพระนางข
ฑิรวนีตาราในรู ปพระนางตารา 21 พระองค์แล้ว ยังปรากฏในรู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทม
1

Jeff Watt, The Three Basic Figurative Forms in Tibetan Buddhist Art [Online], accessed 29 July
2011. Available from http://www.himalayanart.org/news/post.cfm/the-three-basic-figurative-forms-in-tibetanbuddhist-art
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สัมภวะด้วยทั@งในรู ปพระปัทมสัมภวะองค์ประธานและพระสงฆ์บริ วาร แม้วา่ พระปั ทมสัมภวะองค์
ประธานของภาพจะมีสถานะเป็ นพระอาจารย์คนสําคัญก็ตาม

ภาพที ln| โครงสร้างรู ปพระศากยมุนีสาํ หรับรู ปพระพุทธเจ้า
ทีมา : David Paul Jackson and Janice A. Jackson, Tibetan Thangka Painting : Methods and
Materials (London : Serindia Publications, 1984), 57.
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ภาพที ln7 โครงสร้างรู ปพระนางขฑิรวนีตารา
ทีมา : David Paul Jackson and Janice A. Jackson, Tibetan Thangka Painting : Methods and
Materials (London : Serindia Publications, 1984), 56.
รู ปทรงของพระวัชรปาณี (ภาพที ln5) เป็ นอีกรู ปทรงสําคัญทีเป็ นพื@นฐานสําคัญ
พระโพธิ สัตว์และพระธรรมบาลทีแสดงปางดุร้าย มีเส้นแกนพระวรกายเฉี ยงออกจากแกนเส้นตรง
แนวดิงคล้ายรู ปทรงของพระนางขฑิรวนีตารา ประกอบกับมีพระวรกายอวบอ้วน ไม่สูงเพรี ยว ทรง
เครื องประดับ น่ า กลัว และส่ วนใหญ่ ป ระทับ อาลี ฒาสนะจึ ง ทํา ให้รู ป ทรงของพระองค์มี ค วาม
เคลือนไหวตามทิศทางของพระวรกายทีโน้มเอียงไป รู ปทรงสําหรับพระโพธิสัตว์ปางดุร้ายและพระ
ธรรมบาลเหมือนพระวัชรปาณี ทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น ได้แก่ รู ปพระอจละ
และรู ปพระคุรุ ตรักโปเช
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ภาพที ln• โครงสร้างรู ปพระวัชรปาณี
ทีมา : David Paul Jackson and Janice A. Jackson, Tibetan Thangka Painting : Methods and
Materials (London : Serindia Publications, 1984), m5.
สําหรับจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็นรู ปพระยมานตกะและรู ปพระนางสิ งหวัก
ตรามีรูปทรงองค์ประธานทีเกิ ดจากรู ปทรงบุค คลพื@นฐานที ซับซ้อนขึ@น นันคือ พระยมานตกะมี
รู ปทรงพื@นฐานคล้ายกับรู ปทรงพระวัชรปาณี แต่ได้เพิมพระเศียร พระหัตถ์ และพระบาท รวมถึง
รู ปทรงของนางปราชญาและเครื องทรงต่าง ๆ เข้าไป ส่ วนรู ปทรงของพระนางสิ งหวักตรามีรูปทรง
เพรี ยวและให้ความรู้ สึกเคลือนไหวโดยมีเส้นแกนพระวรกายเฉี ยงออกจากแกนเส้นตรงแนวดิ ง
คล้ายคลึงกับรู ปทรงของพระนางขฑิรวนีตารา สิ งทีซับซ้อนมากขึ@นคือการประทับแบบอรรถปรยัง
กาสนะ รวมทั@ง มุทราทีให้ความรู้ สึกเคลื อนไหว แม้ว่า รู ปบุคคลเหล่ านี@ เป็ นการดัดแปลงรู ปทรง
พื@นฐานให้ซับซ้อนขึ@น แต่ก็มีการกําหนดสัดส่ วนเป็ นแบบแผนสําหรับแต่ละพระองค์โดยเฉพาะ
ด้วย ทั@งพระยมานตกะ (ภาพที lnm) และพระนางสิ งหวักตรา (ภาพที lnn) แต่บางครั@งแบบแผน
สัดส่ วนของรู ปทั@งสองก็ถูกดัดแปลงไปตามศิลปิ นแต่ละคน หรื อแต่ละสกุลช่าง
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ภาพที lnm โครงสร้างรู ปพระยมานตกะ สกุลช่างการ์มะ กาดรี
ทีมา : Gega Lama, Principles of Tibetan Art : Illustrations and Explanations of Buddhist
Iconography and Iconometry according to the Karma Gardri School vol. 1 (Darjeeling : India
Jamyang Singe, 1983), 281.
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ภาพที lnn โครงสร้างรู ปพระนางสิ งหวักตรา สกุลช่างการ์ มะ กาดรี
ทีมา : Gega Lama, Principles of Tibetan Art : Illustrations and Explanations of Buddhist
Iconography and Iconometry according to the Karma Gardri School vol. 1 (Darjeeling : India
Jamyang Singe, 1983), l|6.
อย่างไรก็ตามจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นรู ปพระนางมหามายุรี แม้ว่าจะมี
รู ปทรงทีให้ความรู้สึกเคลือนไหว จากเส้นแกนพระวรกายทีเฉี ยงออกจากแกนเส้นตรงแนวดิงคล้าย
กับรู ปทรงของพระนางขฑิ รวนี ตารา แต่ก็เป็ นรู ปทรงบุคคลทีแทบไม่ปรากฏอยู่ในแบบแผนทาง
พุทธศิลป์ ของทิเบต นอกจากนี@ ยงั ปรากฏรู ปทรงบุคคลทัวไปอย่างพระอัครสาวกของพระศากยมุนี
ในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ |• พระองค์ (ภาพที ln€) ทีประทับยืนเฉียง ซึ งไม่ปรากฏแบบ
แผนโครงสร้ างรู ปทรงไว้ชดั เจน ถึงกระนั@นผูศ้ ึกษาเห็ นว่ารู ปทรงดังกล่าวมีโครงสร้ างทีเส้นแกน
พระวรกายเฉี ย งออกจากเส้ น ตรงแนวดิ ง ทํา ให้ รู้ สึ ก ถึ ง ความเคลื อนไหว อย่ า งไรก็ ต ามเมื อ
เปรี ยบเทียบพระอัครสาวกในภาพดังกล่าวกับพระอัครสาวกในรู ปพระศากยมุนี จิตรกรรมทังกา
ทิเบตสมัย คริ ส ต์ศ ตวรรษที 56 (ภาพที ln6) จะเห็ นได้ว่า มีรูป ทรงทีคล้า ยคลึ ง กัน แต่ ก็ส ามารถ
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ปรากฏอี ก รู ป แบบได้ เช่ น พระอัค รสาวกในรู ป พระพุ ท ธเจ้า แห่ ง การปลงอาบัติ |• พระองค์
จิตรกรรมทังกาทิเบตภาคตะวันออกสมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที l€8) ซึ งประทับยืนหันพระ
พักตร์ ตรง ผูศ้ ึกษาจึงเห็นว่าการวาดรู ปทรงพระอัครสาวกซึ งมักเป็ นบริ วารในภาพแม้ถูกสร้างให้มี
รู ปทรงตามแบบประเพณี ด@ งั เดิม แต่ก็ไม่จาํ กัดเฉพาะรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ งเหมือนพระพุทธเจ้า
หรื อพระโพธิสัตว์สาํ คัญ

ภาพที ln€ พระอัครสาวกในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ |• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิเย็น
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ภาพที ln6 พระอัครสาวกในรู ปพระศากยมุนี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha – Shakyamuni [Online], accessed 23 August 2011.
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/501.html

ภาพที l€8 พระอัครสาวกในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ |• พระองค์ จิตรกรรมทังกา
ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha – with the 35 Buddhas of Confession [Online], accessed 23
August 2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/73474.html
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2.2 รู ป ทรงเครื& อ งทรงและเครื& อ งประดับ จี ว รสี ส้ ม เป็ นเครื องทรงประจํา ของ
พระพุทธเจ้าในรู ปนิ รมานกายทุกพระองค์ (ภาพที l€1) เช่ น ในจิตรกรรมทังการู ปพระธยานิพุทธ
เจ้า 5 พระองค์ และรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ของวัดโพธิ เย็น ลักษณะของจีวร
เป็ นรู ปแบบทีได้รับอิทธิ พลจากศิลปะจีนตั@งแต่ช่วงคริ สต์ศตวรรษที 15 นันคือ พระพุทธเจ้าทรงห่ ม
สังฆาฏิอย่างหลวมปิ ดพระอังสาด้านซ้ายและขวา โดยมีชายสังฆาฏิดา้ นขวาพาดมาห่ มพระกรซ้าย
ทั@งหมดเผยให้เห็ นเพีย งส่ วนพระหัตถ์เท่านั@น การห่ มสัง ฆาฏิ หลวมยังเผยให้เห็ นอัง สะและสาย
ประคดอกซึ งห่ มอยูช่ @ นั ในบริ เวณพระอุระ จากจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าทีเป็ นกรณี ศึกษานั@น
ทรงประทับนังวัชราสนะ ทําให้เห็นชายสังฆาฏิพาดยาวจรดข้อพระบาท และริ@ วผ้าสังฆาฏิทอดยาว
เป็ นระลอกคลืน ลวดลายของสังฆาฏิส่วนใหญ่ทาํ เป็ นตารางสี เหลียมขนาดใหญ่เช่นเดียวกับทีได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะจีน และมีลวดลายอืนผสมตกแต่งเพิมเติม เช่น ลายดอกไม้กลีบยาวรี เป็ นต้น ส่ วน
อังสะชั@นในถูกวาดเป็ นลายเมฆและลายตาข่าย

ภาพที l€5 การเปรี ยบเทียบจีวรของพระพุทธเจ้าองค์ประธาน ในจิตรกรรมทังกา
รู ปพระรัตนสัมภวะ (ภาพที n6) (ซ้าย) และพระศากยมุนีในจิตรกรรมทังกา
รู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ |• พระองค์ (ภาพที 66) (ขวา) จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ เย็น
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ลักษณะจีวรของพระพุทธเจ้าในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นทีได้กล่ าวไป
ข้า งต้น นี@ ปรากฏเฉพาะกับ พระพุ ท ธเจ้า ที ประทับ เป็ นองค์ป ระธานของภาพเท่ า นั@น อันได้แ ก่
จิตรกรรมทังการู ปพระธยานิ พุทธเจ้า 5 พระองค์ ส่ วนในจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการ
ปลงอาบัติ |• พระองค์ จีวรลักษณะดังกล่าวปรากฏเฉพาะกับพระศากยมุนีทีเป็ นองค์ประธาน ทําให้
เป็ นเกิ ดความแตกต่ า งกันกับ พระพุท ธเจ้าในรู ป นิ รมานกายอี ก |7 พระองค์ซึ งเป็ นบริ วาร โดย
พระพุทธเจ้าบริ วารเหล่านี@ ทรงห่ มสังฆาฏิเฉี ยงพาดเฉพาะพระอังสาซ้ายโดยมีลวดลายแต้มเป็ นจุด
รู ปดอกไม้อย่างเรี ยบง่าย และไม่ปรากฏอังสะชั@นใน (ภาพที l€l)

ภาพที l€l จีวรของพระพุทธเจ้าบริ วารในจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
|• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น
จีวรแบบทิเบตเป็ นอีกรู ปแบบหนึงทีปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น
(ภาพที l€|) นันคือ ปรากฏอยูใ่ นรู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะ ลักษณะของจีวรแบบ
ทิเบตโดยทัวไปมีสีแดงเข้มและเหลืองเป็ นเสื@ อคลุมไม่มีแขนอยูช่ @ นั ใน ห่ มทับด้วยอังสะและประคด
อก และมีสังฆาฏิห่มอย่างหลวมอยูช่ @ นั นอก ผูท้ ีสวมจีวรลักษณะนี@ ในพุทธศิลป์ ของทิเบตส่ วนใหญ่
เป็ นพระอาจารย์ค นสํา คัญที มี บทบาทต่อการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาในทิเบต นอกจากนี@ หมวก
รู ปทรงต่าง ๆ ยังเป็ นเอกลักษณ์สําคัญของเครื องแต่งกายสําหรับพระสงฆ์ของทิเบตอีกด้วย ดังจะ
เห็ นได้ในจิตรกรรมทัง การู ป ดังกล่ า วที ปรากฏหมวกสี แดงทรงยอดแหลม มีปี กหมวกยาว และ
หมวกรู ปทรงห้าเหลียม แต่สาํ หรับจีวรของพระปัทมสัมภวะนั@นมีลกั ษณะทีแตกต่างออกไปจากจีวร
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ของพระสงฆ์ทิเบตทัวไป โดยมีลกั ษณะเป็ นเสื@ อคลุมยาวและทับซ้อนด้วยจีวรซึ งเป็ นการบ่งชี@ ว่า
พระองค์ทรงเป็ นเชื@อพระวงศ์และเป็ นนักบวช (ภาพที l€7)

ภาพที l€| จีวรแบบทิเบตสําหรับพระอาจารย์ทีแวดล้อมพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทังกา
รู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น

ภาพที l€7 จีวรแบบทิเบตสําหรับพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของ
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
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ทางด้านเครื องทรงของพระโพธิ สัตว์พบได้ในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา
21 พระองค์ รู ป พระอจละ และรู ปพระนางมหามายุรี เครื องทรงและเครื องประดับ ของพระ
โพธิสัตว์โดยทัวไปประกอบไปด้วย ผ้านุ่งหรื อโธตี ผ้าคาดเฉียง ผ้าคล้องพระอังสา ศิราภรณ์ กุณฑล
สร้อยพระศอเส้นสั@นและยาว พาหุ รัด ทองพระกรและทองพระบาท พระนางตาราองค์ประธานใน
จิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์เป็ นตัวอย่างทีแสดงให้เห็นถึงส่ วนประกอบของเครื อง
ทรงและเครื องประดับดังกล่าวสําหรับพระโพธิ สัตว์ปางสงบ (ภาพที l€•) ลักษณะของโธตีเป็ น
ผ้านุ่ งซ้อนกัน 2 ชั@นโดยชั@นในคล้ายกางเกงยาวแนบพระวรกายและชั@นนอกเป็ นผ้านุ่ งอย่างหลวม
ปล่อยชายผ้าเป็ นริ@ วระลอกคลืน มีผา้ คาดมัดโธตีไว้ทีบั@นพระองค์โดยปล่อยชายยาวเป็ นเส้น ผ้าคาด
เฉียงพาดไว้ทางพระอังสาซ้าย วนรอบบั@นพระองค์และมัดไว้อย่างหลวมบริ เวณกลางพระอุทร ส่ วน
ผ้าคล้องพระอังสาพันอย่างหลวมผ่านรอบพระกรและมีลกั ษณะคล้ายถูกลมพัดจึงมีชายผ้าปลิวขึ@น
ด้านบน ริ@ วผ้าคล้องพระอังสาทีต้องลมนี@ถูกประดิษฐ์ให้มีรูปร่ างคล้ายกลีบดอกไม้ (ภาพที l€m) จน
เกิดเป็ นรู ปแบบตามประเพณี ในพุทธศิลป์ ของทิเบต

ภาพที l€• ลักษณะเครื องทรงและเครื องประดับสําหรับพระโพธิสัตว์ปางสงบรู ปพระนางตาราองค์
ประธานในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์ จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ เย็น
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ภาพที l€m ลักษณะริ@ วผ้าคล้องพระอังสาทีต้องลมจนเกิดเป็ นรู ปคล้ายกลีบดอกไม้
ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น

ภาพที l€n ลักษณะเครื องทรงและเครื องประดับสําหรับพระนางตาราบริ วารในจิตรกรรมทังกา
รู ปพระนางตารา 21 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น
ในส่ วนของกุณฑล พาหุ รัด ทองพระกรและทองพระบาท ถู ก ประดิ ษ ฐ์ใ ห้มี
รู ปทรงอย่างเรี ยบง่ายคล้ายวงกําไลทองประดับด้วยรัตนะรู ปวงกลม สร้อยพระศอเส้นสั@นและยาวก็
มีรูปแบบทีคล้ายคลึ งกัน หากแต่รัตนะรู ปวงกลมถูกกําหนดตําแหน่ งไว้อย่างชัดเจน คือ สําหรับ
สร้อยพระศอเส้นสั@นซึ งมี 2 เส้นมีตาํ แหน่งของรัตนะอยูก่ ึงกลางพระอุระ ต่างจากสร้อยพระศอเส้น
ยาวทีตําแหน่งของรัตนะถูกกําหนดไว้ 3 จุด คือ บริ เวณพระถันทั@งสองข้าง และกลางพระอุทร ส่ วน
ศิราภรณ์ถือได้ว่าเป็ นเครื องประดับสําคัญทีบ่งชี@ ถึงการอยูใ่ นรู ปสัมโภคกายของพระโพธิ สัตว์หรื อ
พระพุท ธเจ้า สํา หรั บพระโพธิ สัตว์ป างสงบอย่างในรู ป พระนางตารานั@นศิ ราภรณ์ ตาบรั ตนะถู ก
ประดิษฐ์ให้เป็ นรู ปหยดนํ@าซึ งมีขนาดทีเท่ากันทุกตาบอยู่บนดอกไม้สีชมพูและประดับด้วยสร้อย
ขนาดเล็ก ศิราภรณ์ผกู รัดไว้ทีพระเศียรด้วยผ้ากรรเจียกซึงทิ@งชายปลิวขึ@นด้านบน มวยพระเกศาทีมัด
อยู่ด้า นบนถู ก ประดับ ด้ว ยเครื องทองซึ งมี ล วดลายคล้า ยกนก จากลัก ษณะของเครื องทรงและ
เครื องประดับนี@ปรากฏเช่นเดียวกันในรู ปพระนางตาราบริ วารอีก 20 พระองค์ หากแต่ไม่ปรากฏผ้า
คาดเฉียง (ภาพที l€n) ทําให้เป็ นข้อแตกต่างกับพระนางตาราองค์ประธาน เช่นเดียวกับการทรงจีวร
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ทีแตกต่างกันของพระพุทธเจ้าศากยมุนีกบั พระพุทธเจ้าบริ วารในจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้า
แห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
ทั@ง เครื องทรงและเครื องประดับ ของพระนางตารานี@ ถื อ ได้ว่ า เป็ นรู ป แบบ
โดยทัวไปของพระโพธิ สัตว์ปางสงบในพุทธศิลป์ ทิเบตทีพัฒนาจนเกิดเป็ นรู ปแบบเฉพาะแล้ว อาทิ
จิตรกรรมทังกาทิเบตรู ปพระวัชรสัตว์สมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที l€€) หรื อจิตรกรรมทังกา
ทิเบตภาคตะวันออกรู ปพระนางสิ ตตาราสมัยคริ สต์ศตวรรษที 5€ (ภาพที l€6) หรื อในพุทธศิลป์ ที
ถูกสร้างตามอย่างทิเบต เช่น จิตรกรรมทังกาจีนรู ปพระนางสิ ตตาราสมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที
l68) แต่สําหรับจิตรกรรมทังการู ปพระนางมหามายุรีทีแม้วา่ จะอยูใ่ นรู ปลักษณ์หลายเศียรหลายกร
แต่พระเศียรหลักก็แสดงถึงอารมณ์สงบ กลับมีเครื องทรงและเครื องประดับแตกต่างจากรู ปแบบที
ปรากฏในรู ปพระนางตารา 21 พระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิงโธตี ผ้าคล้องพระอังสา และศิราภรณ์ที
แตกต่างออกไปอย่างสิ@ นเชิง (ภาพที l65)

ภาพที l€€ เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบในรู ปพระวัชรสัตว์
จิตรกรรมทังกาศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Vajrasattva (Buddhist Deity) [Online], accessed 18 July 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/503.html
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ภาพที l€6 เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก คริ สต์ศตวรรษที 5€
ทีมา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) - White [Online], accessed 18 July 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/89819.html

ภาพที l68 เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกา ศิลปะจีน คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) - White [Online], accessed 18 July 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/542.html
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ภาพที l65 ลักษณะเครื องทรงและเครื องประดับของพระนางมหามายุรี จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ เย็น
โธตี ข องพระนางมหามายุ รี มี ล ัก ษณะยาวจรดข้อ พระบาทและมี ริ@ ว ที เป็ น
ธรรมชาติมากกว่าการสร้างริ@ วผ้าตามแบบแผน เช่นเดียวกับผ้าคล้องพระอังสาทีคลุมปิ ดพระอังสา
ทั@งสองข้างและทิ@งชายผ้าให้ตกลงอย่างเป็ นธรรมชาติ ซึ งต่างจากลักษณะตามประเพณี ของทิเบตที
มักประดิษฐ์ให้ผา้ มีริ@วคล้ายถูกลมพัดปลิวขึ@นด้านบน ส่ วนศิราภรณ์ในพระเศียรหลักของพระนาง
มหามายุรีเป็ นตาบรัตนะขนาดใหญ่ โดยแต่ละตาบเชือมต่อกันด้วยตาบรองขนาดเล็กทําให้ศิราภรณ์
นี@ มีขนาดใหญ่เป็ นแผง ต่างจากศิราภรณ์ในพระเศียรรองของพระนางมหามายุรีทีมีตาบขนาดเล็ก
เหมือนศิราภรณ์ของพระนางตารา
ลักษณะของเครื องทรงและเครื องประดับทีแตกต่างจากรู ปแบบตามประเพณี
ของทิเบตในจิตรกรรมทังการู ปพระนางมหามายุรีน@ ี เมือพิจารณาร่ วมกับเนื@ อหาทางประติมานวิทยา
ทีไม่สอดคล้องตามประเพณี เช่ นกันแล้ว เป็ นไปได้ว่าจิตรกรรมทังกานี@ ถูกสร้างโดยไม่ได้คาํ นึงถึง
เนื@อหาตามประติมานวิทยาและรู ปแบบตามประเพณี ของทิเบต อย่างไรก็ตามในจิตรกรรมทังกาจีน
รู ปพระปั ทมปาณี สมัยคริ สต์ศตวรรษที 5€ ทีสร้างตามแบบประเพณี ของทิเบต (ภาพที l6l) มีศิรา
ภรณ์ตาบใหญ่เป็ นแผงคล้ายคลึงกับของพระนางมหามายุรี หรื อในจิตรกรรมทังกาสมัยใหม่รูปพระ
นางสิ ตตาราที ประดิ ษ ฐานอยู่ที วัดดรี ปุ ง (ภาพที l6|) ก็ มี ศิ ร าภรณ์ ต าบแผงขนาดใหญ่ เ ช่ น กัน
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ลักษณะของตาบดังกล่าวนี@คล้ายคลึงกับศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ทีถูกสร้างประดับบนพระเศียร
ของประติมากรรมพระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์ เช่น พระพุทธเจ้าศากยมุนี หรื อ โจโว ริ มโปเช ที
ประดิษฐานภายในห้องสักการะ วิหารวัดโจคัง กรุ งลาซา (ภาพที l67) ดังนั@นจึงมีความเป็ นไปได้ที
จิตรกรรมทังการู ปพระนางมหามายุรีน@ ี ถูกสร้ างโดยมีตน้ แบบเป็ นประติมากรรมรู ปพระพุทธเจ้า
หรื อพระโพธิสัตว์สาํ คัญ หรื ออาจได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะจีน เนืองจากลักษณะของเครื องทรง
รวมทั@งท่าทางการประทับไม่เป็ นไปตามแบบแผนของทิเบต แต่แสดงถึงอิสระในการคิดสร้างสรรค์
ของผูว้ าดมากกว่า
สําหรับจิตรกรรมทังการู ปพระอจละ แม้วา่ พระองค์ทรงปรากฏในรู ปพระธรรม
บาลแต่พระองค์ทรงเครื องแบบพระโพธิ สัตว์ ทั@งผ้าคล้องพระอังสา ศิราภรณ์ ตาบรัตนะ กุณฑล
พาหุ รัด ทองพระกร ทองพระบาท สร้ อยพระศอทองเส้ นสั@นและสร้ อยพระศอเส้ นยาว ยกเว้น
เพียงโธตีเท่านั@นทีพระอจละทรงนุ่ งหนังเสื อแบบพระธรรมบาลแทนการนุ่ งโธตีผา้ ซ้อนกันแบบ
พระโพธิสัตว์ปางสงบ (ภาพที l6•)

ภาพที l6l ศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ในรู ปพระปัทมปาณี จิตรกรรมทังกา ศิลปะจีน
คริ สต์ศตวรรษที 5€
ทีมา : Terese Tse Bartholomew, “Thangkas of the Qianlong Period,” in Tibetan Art : Towards a
Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : Laurence King
Publishing, 1997), 112.
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ภาพที l6| ศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาทิเบตสมัยใหม่
ทีวัดดรี ปุง ชานกรุ งลาซา

ภาพที l67 ศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ของพระพุทธเจ้าศากยมุนี หรื อ โจโว ริ มโปเช
ภายในห้องสักการะ วิหารวัดโจคัง
ทีมา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), 216.
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ภาพที l6• เครื องทรงและเครื องประดับของพระอจละ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
เครื องทรงและเครื องประดับของพระธรรมบาล ปรากฏในจิตรกรรมทังการู ป
พระยมานตกะ (ภาพที l6m) รู ปพระนางสิ งหวักตรา (ภาพที l6n) และรู ปพระคุรุตรักโปเช (ภาพที
l6€) มีลกั ษณะทีคล้ายคลึงกับพระโพธิ สัตว์ปางสงบ หากแต่แสดงออกถึงความน่ากลัวมากกว่า ดัง
เห็นได้จาก การห่ มหนังเสื อแทนโธตีผา้ ทรงคล้องมาลัยศีรษะมนุ ษย์และมาลัยงูร่วมกับสร้อยพระ
ศอทอง โดยเฉพาะอย่างยิงศิราภรณ์ทีมีตาบเป็ นกะโหลกแทนตาบทองรัตนะเป็ นเครื องประดับอัน
โดดเด่นของพระธรรมบาล นอกจากนี@ ยงั อาจทรงห่ มหนังช้างและหนังมนุ ษย์ร่วมกับการคล้องผ้า
คลุมพระอังสา บางครั@งพระธรรมบาลก็ทรงเปลือยพระวรกายโดยทรงเครื องเฉพาะเครื องประดับ
บางชนิด อย่างในจิตรกรรมทังการู ปพระยมานตกะทีพระองค์ทรงเปลือยพระวรกาย แต่ทรงเครื อง
ประดับทีทําจากกระดูกแทน
นอกจากเครื องทรงและเครื องประดับแล้ว ลักษณะของประภาวลียงั เป็ นรู ปแบบ
ทางศิลปกรรมทีบ่งชี@ถึงสถานะของบุคคลภายในภาพได้วา่ อยูใ่ นเป็ นพระโพธิสัตว์ปางสงบหรื อพระ
ธรรมบาลปางดุร้าย ในจิตรกรรมทังกาจํานวน 13 ภาพของวัดโพธิเย็นนี@ มีประภาวลีทีแตกต่างกันอยู่
4 รู ปแบบ ได้แก่ ประภาวลีสีเรี ยบมีประภามณฑลเป็ นลวดลายทองประดับรัตนะ ประภาวลีเปลวไฟ
ประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นเปลวไฟ และประภาวลีสีเรี ยบ
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ภาพที l6m เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระธรรมบาลของพระยมานตกะ จิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิเย็น

ภาพที l6n เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระธรรมบาลของพระนางสิ งหวักตรา
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
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ภาพที l6€ เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระธรรมบาลของพระคุรุตรักโปเช จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ เย็น
2.3 รู ปทรงประภาวลี ประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นลวดลายทองประดับ
รัตนะ เป็ นประภาวลี แบบแรกทีปรากฏอยู่รอบพระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์ปางสงบ อันได้แก่
พระพุทธเจ้าองค์ประธานทั@งในจิตรกรรมทังการู ปพระธยานิ พุทธ 5 พระองค์ รู ปพระพุทธเจ้าแห่ ง
การปลงอาบัติ 35 พระองค์ รู ปพระนางตารา l5 พระองค์ รู ปพระนางมหามายุรี และรู ปอาณาจักร
แห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะ
ในจิตรกรรมทังการู ปพระธยานิพุทธเจ้า (ภาพที l66 ซ้าย) ประภาวลีรูปแบบนี@
ประกอบไปด้วย ศิรประภากลมซึ งแผ่รัศมีออกหลายชั@นรอบพระเศียรของพระพุทธเจ้าและประภา
วลีทีแผ่รัศมีออกจากพระวรกาย วงชั@นในสุ ดของศิรประภาถูกระบายด้วยสี อ่อนและไล่น@ าํ หนักเข้ม
ขึ@ น วงถัดออกมาถู ก ประดิ ษ ฐ์เป็ นขอบทองลายจุ ดคล้า ยลวดลายสร้ อยไข่ มุ ก และวงศิ รประภา
ชั@นนอกสุ ดถูกระบายด้วยสี สดเข้มและตกแต่งด้วยลวดลายทอง ประภาวลีก็ถูกประดิษฐ์ให้เป็ นวง
ซ้อนกันหลายชั@นเช่นกัน คือ วงในสุ ดถูกระบายด้วยสี เข้มเรี ยบ วงถัดออกมาถูกไล่น@ าํ หนักเป็ นแถบ
| แถบ และวงนอกสุ ดคือประภามณฑลทีถูกระบายด้วยสี ทองซึงมีลวดลายคล้ายก้านขดและประดับ
ด้วยรัตนะสี แดงและเขียวสลับกันอย่างเป็ นจังหวะ นอกจากนี@ รอบนอกของประภามณฑลยังปรากฏ
รอยสี แดงจางอีกด้วย ซึงคล้ายกับเป็ นรัศมีเบาบางอีกชั@นหนึง ประภาวลีลกั ษณะเดียวกันนี@ ยงั ปรากฏ
อยูร่ อบพระศากยมุนีในจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ |• พระองค์ (ภาพที l66
ขวา)
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ภาพที l66 การเปรี ยบเทียบประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นลวดลายทองประดับรัตนะของ
พระไวโรจนะ (ภาพที nn) (ซ้าย) และประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นลวดลาย
ทองประดับรัตนะของพระศากยมุนีในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
(ภาพที 66) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
ส่ ว นรู ป พระนางตาราองค์ป ระธานในจิ ต รกรรมทัง การู ป พระนางตารา l5
พระองค์ (ภาพที |88 ซ้าย) และรู ปพระปั ทมสัมภวะในจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงนั@น
(ภาพที |88 ขวา) มีประภาวลีลกั ษณะทีเหมือนกับในรู ปพระธยานิพุทธเจ้าข้างต้น หากมีขอ้ แตกต่าง
ออกไปเล็กน้อย คือ ศิรประภาไม่มีขอบหนารอบนอก ลักษณะประภาวลีเช่ นนี@ ยงั ปรากฏอยู่กบั รู ป
พระไวศรวัณและพระนางดอร์เจ ยูตรอนมา ซึ งเป็ นธรรมบาลในจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่ งที
พึงของพระปัทมสัมภวะ
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ภาพที |88 การเปรี ยบเทียบประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นลวดลายทองประดับรัตนะของ
พระนางตาราองค์ประธาน ในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์ (ภาพที l87) (ซ้าย) และ
ประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นลวดลายทองประดับรัตนะของ
พระปัทมสัมภวะในรู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะ (ภาพที lmm) (ขวา)
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
จิตรกรรมทังการู ปพระนางมหามายุรีปรากฏประภาวลี ทีมีขอบประภามณฑล
ทองเช่นกัน (ภาพที |85) แต่ไม่ปรากฏศิรประภาแต่อย่างใด ทั@งนี@ขอบนอกของประภามณฑลในรู ป
พระนางมหามายุรียงั ถูกเพิมเติมด้วยแถบรุ ้งและวงรัศมีอีก l วง ซึ งถูกระบายด้วยสี ทีเบาบาง ทําให้
ประภาวลี ข องพระนางมหามายุรีน@ ี ดู ไ ม่ แข็ง กระด้า ง นอกจากนี@ ด้ว ยหางของนกยูง สี เ ขี ย วของ
พระองค์ทีรําแพนออกเป็ นรู ปครึ งวงกลมและมีขนาดใกล้เคียงกับประภาวลี ทําให้ดูคล้ายกับว่าเป็ น
วงรัศมีอีกชั@นหนึงและช่วยเพิมความโดดเด่นให้รูปพระนางมหามายุรีซึงมีพระวรกายสี อ่อนได้เป็ น
อย่างดี
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ภาพที |85 ประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นลวดลายทองประดับรัตนะของ
พระนางมหามายุรีในรู ปพระนางมหามายุรี จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น

ภาพที |8l ประภาวลีเปลวไฟของพระอจละในรู ปพระอจละ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น
ประภาวลีแบบทีสอง คือ ประภาวลีเปลวไฟถูกสร้างด้วยเส้นวงโค้งทีหยักและ
ม้วนต่อกันโดยทิ@งปลายให้พงุ่ ขึ@นคล้ายกับเปลวไฟทีเคลือนไหวขึ@นด้านบนอย่างอิสระ ประกอบกับ
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ใช้เส้นสี แดงเข้มและพื@นสี แดงสดเน้นรู ปทรงรอบนอกของเปลวไฟโดยเชือมต่อเปลวไฟแต่ละชิ@ น
ด้วยพื@นทีว่างด้านในทีมีสีขาวเจือแดงหรื อเหลืองอ่อน ทําให้มีรูปทรงโดยรวมคล้ายกับเป็ นซุ ้มโค้ง
รู ปเปลวไฟกําลังลุกโชนขึ@นสู่ เบื@องบน ดังปรากฏให้เห็นในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นรู ปพระ
โพธิสัตว์ปางดุอย่างพระอจละ (ภาพที |8l) และเหล่าพระธรรมบาล ซึ งได้แก่ ในจิตรกรรมทังการู ป
พระยมานตกะและรู ปพระคุรุตรักโปเช รวมทั@งปรากฏอยูร่ อบพระมหากาล พระหัยครี พ และพระ
นางปัลเดน ลาโม ซึงเป็ นพระธรรมบาลบริ วารในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์ และ
พระดอร์เจ เลปะ และพระชีมาร์ปะซึงเป็ นพระธรรมบาลบริ วารในจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่ ง
ทีพึงของพระปัทมสัมภวะ

ภาพที |8| ประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นเปลวไฟของพระนางสิ งหวักตรา
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
ประภาวลีแบบทีสาม คือ ประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นเปลวไฟ ซึ ง
ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ งหวักตราเพียงภาพเดียว (ภาพที |8|) ประภาวลีแบบที
สามนี@ เป็ นการผสมระหว่างประภาวลีสีเรี ยบง่ายตามแบบแรกกับเปลวไฟทีพุ่งขึ@นอย่างอิสระตาม
แบบทีสองบริ เวณประภามณฑล อย่างไรก็ตามประภามณฑลเปลวไฟของพระนางสิ งหวักตราถูกจัด
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ให้เป็ นระเบียบมากกว่าประภาวลีเปลวไฟทีพุ่งอย่างอิสระ ทําให้ประภาวลีของพระนางสิ งหวักตรา
เป็ นรู ปซุ ม้ โค้งยอดแหลม อย่างไรก็ตามผูศ้ ึกษาพบว่าจิตรกรรมทังกาทิเบตรู ปพระนางสิ งหวักตรามี
ประภาวลีเปลวไฟแบบทีสองอยูม่ ากเช่นกัน เช่น ในรู ปพระนางสิ งหวักตราสมัยคริ สต์ศตวรรษที 5€
(ภาพที l7l)
ประภาวลีแบบสุ ดท้าย คือ ประภาวลีสีเรี ยบ ซึ งมีศิรประภาสี เดียว (ภาพที |87)
อาจปรากฏการตกแต่งด้วยเส้นทองบ้างเล็กน้อย และมีประภาวลีสีเดียวทีไล่น@ าํ หนักอ่อนเข้ม ประภา
วลีดงั กล่าวนี@ปรากฏกับบุคคลทีประทับอยูร่ อบองค์ประธานของภาพ ไม่วา่ บุคคลนั@นจะมีสถานะสู ง
กว่าองค์ประธานก็ตาม ดังเห็นได้จากจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลง
อาบัติ 35 พระองค์ในตําแหน่ งของพระพุทธเจ้าบริ วารและพระอาทิพุทธ ในรู ปพระนางตารา 21
พระองค์ในตําแหน่งของพระนางตาราบริ วาร และในรู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะใน
ตําแหน่งบุคคลต่าง ๆ ทีอยูร่ อบพระปั ทมสัมภวะ (ยกเว้นพระธรรมบาล) ดังนั@นในจิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ เย็นทั@งหมดนี@ ประภาวลีสีเรี ยบถูกใช้สําหรับบุคคลทีอยู่ในตําแหน่ งรองของภาพเป็ น
ส่ วนใหญ่

ภาพที |87 ประภาวลีสีเรี ยบของพระนางตาราบริ วาร ในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
2.4 รู ปทรงอาสนะ รู ปทรงของอาสนะในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นนั@น สามารถ
แจกแจงได้ 3 รู ปแบบ ได้แก่ ปั ทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ปั ทมาสนะกลีบบัวหงายหลายแฉก
หลากสี และปั ทมาสนะกลีบสี ชมพูอ่อน ปั ทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี เป็ นรู ปแบบหลักสําหรับ
องค์ประธานในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นเกือบทุกภาพ (ภาพที |8•) โดยยกเว้นเพียงรู ปพระย
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มานตกะ ปั ท มาสนะนี@ มีล ักษณะเป็ นดอกบัวบานขนาดใหญ่ ซึ งมี กลี บ หลากสี ซ้อนกันหลายชั@น
ส่ วนมากกลีบหลักชั@นนอกเป็ นสี เขียวและนํ@าเงินเข้ม กลีบชั@นในเป็ นสี อ่อนด้วยสี เหลืองและชมพู
ยกเว้นปัทมาสนะของพระอจละและพระนางมหามายุรีทีสี ของกลีบชั@นนอกและชั@นในสลับกัน ส่ วน
กลีบรองซึ งอยู่ในแถวล่ างถูกระบายด้วยสี เข้มและสี อ่อนสลับกัน ด้านในของฝักบัวมีกลีบสี ชมพู
อ่อนซ้อนอยู่อีกชั@นหนึ ง ส่ วนบริ เวณฝักบัวปรากฏฐานจันทร์ แบนหรื อฐานอาทิตย์แบนปิ ดทับอยู่
ด้านบน

ภาพที |8• ปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ของรู ปพระอักโษภยะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น

ภาพที |8m ปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลายแฉกหลากสี ของรู ปพระยมานตกะ จิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิเย็น
ปั ท มาสนะกลี บ บัว หงายหลายแฉกหลากสี ซึ งเป็ นรู ป แบบที สองมี ล ัก ษณะ
คล้ายปั ทมาสนะรู ปแบบแรก แต่ต่างกันเพียงรู ปทรงภายนอกเท่านั@น นันคือ กลีบถูกแบ่งให้มีหลาย
แฉกคล้ายกับใบไม้ ปั ทมาสนะรู ปทรงนี@ ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทังการู ปพระยมานตกะเพียงภาพ
เดียว (ภาพที |8m) โดยมีสีของกลีบเหมือนกับปัทมาสนะของพระอจละและพระนางมหามายุรี
ปัทมาสนะกลีบสี ชมพูอ่อน ซึ งเป็ นปั ทมาสนะรู ปแบบสุ ดท้ายทีพบในจิตรกรรม
ทัง กาของวัดโพธิ เย็น มี ล ักษณะเป็ นกลี บ บัวสี ชมพูอ่อนซ้อนกันชั@นเดี ยว มีรูปทรงกลี บ ทั@งแบบ
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แบ่งเป็ นหลายแฉกแต่ปลายมนและรู ปแบบกลีบดอกบัวตามธรรมชาติ ปรากฏทั@งในรู ปบัวควําและ
บัวหงาย ปั ทมาสนะกลีบสี ชมพูอ่อนทีเป็ นบัวหงายปรากฏเป็ นปั ทมาสนะขนาดใหญ่รองรับพระ
อาจารย์มากมายในจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะเพียงรู ปเดียวโดยมี
ต่างจากปัทมาสนะกลีบสี ชมพูอ่อนทีเป็ นบัวควําปรากฏเป็ นปั ทมาสนะรองรับบุคคลทีมีสถานะรอง
จากองค์ประธานของภาพ อันได้แก่ พระนางตาราบริ วารในรู ปพระนางตารา 21 พระองค์ (ภาพที
|8n) พระพุทธเจ้าบริ วารในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ และพระพุทธเจ้า พระ
โพธิสัตว์ และพระธรรมบาลในรู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะ

ภาพที |8n ปัทมาสนะกลีบสี ชมพูอ่อนของพระนางตาราบริ วารในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
การปรากฏฐานจันทร์ แบนหรื อฐานอาทิ ตย์แบนนี@ เป็ นรู ป แบบทางพุทธศิ ล ป์
ทิเบตมาตั@งแต่สมัยทีรับอิทธิ พลศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ (คริ สต์ศตวรรษที 10 – 13)
เรื อยมาจนกระทังทิเบตมีรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะตนในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 17 อีกทั@งยังเป็ นสิ งที
บ่งชี@ ว่าบุคคลทีประทับบนปั ทมาสนะแสดงปางสงบหรื อปางดุได้อีกด้วย นันคือ หากปรากฏฐาน
จันทร์ แบนบนปั ทมาสนะ บุคคลทีประทับนั@นส่ วนใหญ่จะแสดงปางสงบ ดังเห็นได้จากจิตรกรรม
ทังกาของวัดโพธิ เย็นรู ปพระธยานิ พุทธเจ้า 5 พระองค์ รู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35
พระองค์ รู ปพระนางตารา 21 พระองค์ และรู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะ เป็ นต้น
ตรงข้ามกับการปรากฏฐานอาทิตย์แบนบนปั ทมาสนะซึ งบ่งชี@ ว่าบุคคลทีประทับอยู่น@ นั แสดงปางดุ
ร้ าย เช่ น ในจิตรกรรมทังการู ป พระยมานตกะ รู ปพระนางสิ งหวักตรา และรู ป พระคุ รุตรักโปเช
รวมทั@งรู ปพระอจละซึงเป็ นพระโพธิ สัตว์ปางดุดว้ ยเช่นกัน มีเพียงรู ปพระนางมหามายุรีเท่านั@นทีไม่
ปรากฏฐานจันทร์แบนหรื อฐานอาทิตย์แบนแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม พระนางปั ลเดน ลาโม และพระชี มาร์ ปะ ซึ งเป็ นพระธรรมบาล
บริ วารในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา l5 พระองค์ และรู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทม
สัมภวะตามลําดับนั@น ไม่ได้ประทับบนปัทมาสนะเหมือนพระธรรมบาลอืน แต่ทรงประทับบนสัตว์
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พาหนะทีกําลังดําเนิ นอยู่เหนื อทะเลสาบโลหิ ตตามทีระบุในประติมานวิทยา ในกรณี น@ ี ทะเลสาบ
โลหิตจะถูกโอบล้อมด้วยภูเขา
จากรู ปแบบของปั ทมาสนะจะเห็ นได้ว่าการสร้างรู ปทรงให้ซับซ้อนหรื อเรี ยบ
ง่ายดังเช่นกลีบของปัทมาสนะทีมีหลายรู ปแบบ สามารถแบ่งแยกสถานะของบุคคลภายในภาพได้วา่
เป็ นองค์ประธานหรื อเป็ นบริ วาร นอกเหนือไปจากการเพิมความน่าสนใจแก่ภาพจิตรกรรม
2.5 รู ปทรงก้อนเมฆ ทางด้านรู ปทรงต่าง ๆ ทีเป็ นส่ วนประดับตกแต่งอยูใ่ นพื@นทีว่าง
โดยรอบรู ปบุคคล ส่ วนใหญ่ประกอบไปด้วย ก้อนเมฆ ภูเขา โขดหิ น ดอกไม้ และลําธาร ลักษณะ
ของก้อนเมฆทีพบในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นแบ่งตามหน้าทีได้ l ประเภท คือ ก้อนเมฆ
สําหรับประดับตกแต่งฉากหลัง และก้อนเมฆทีรองรับอาสนะของบุคคลภายในจิตรกรรม ทั@งนี@กอ้ น
เมฆสําหรับประดับตกแต่งฉากหลังแบ่งเป็ น l ประเภท คือ ก้อนเมฆทีลอยตัวอยู่บนท้องฟ้ า และ
ก้อนเมฆทีโอบล้อมยอดเขา
ในจิ ต รกรรมทัง กาของวัดโพธิ เย็น ก้อนเมฆที ลอยตัว อยู่บ นท้อ งฟ้ านี@ ถู ก จัด
ตํา แหน่ ง ให้ ส่ ง เสริ มความโดดเด่ น ของบุ ค คลภายในภาพ ดัง ที ได้อ ธิ บ ายไปแล้ว ในการจัด
องค์ประกอบข้างต้น ฉะนั@นรู ปทรงของก้อนเมฆจึงอาจไม่สมบูรณ์โดยปรากฏเพียงบางส่ วน ก้อน
เมฆแบบแรกมีรูปทรงคล้ายครึ งวงรี โดยส่ วนบนถูกสร้างด้วยเส้นโค้งหยักเชือมต่อกันและส่ วนล่าง
เป็ นเส้นตรง (ภาพที |8€) อีกทั@งยังปรากฏก้อนเมฆในรู ปทรงคล้ายคลึงกันหากแต่มีรูปทรงกลับหัว
ก้อนเมฆรู ปแบบนี@ปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมทังการู ปพระอจละ รู ปพระยมานตกะ และรู ปพระคุรุตรัก
โปเช

ภาพที |8€ ก้อนเมฆทีมีรูปทรงคล้ายครึ งวงรี โดยส่ วนบนถูกสร้างด้วยเส้นโค้งหยักเชือมต่อกันและ
ส่ วนล่างเป็ นเส้นตรงในรู ปพระอจละ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
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ภาพที |86 ก้อนเมฆทีมีรูปทรงคล้ายลวดลายยูอ่ ีของศิลปะจีนในรู ปพระนางสิ งหวักตรา
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น

ภาพที |58 ก้อนเมฆทีมีรูปทรงแบบลวดลายยูอ่ ีโดยเพิมหางเมฆให้ยาวเรี ยวเป็ นระลอกคลืนจนดู
คล้ายริ@ วผ้าในรู ปพระนางมหามายุรี จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
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ภาพที |55 ก้อนเมฆทีมีรูปทรงแบบลวดลายยูอ่ ีทีโอบล้อมภูเขาในรู ปพระคุรุตรักโปเช
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
ก้อนเมฆแบบทีสองมีรูปทรงคล้ายลวดลายยู่อีของศิลปะจีน (ภาพที |86) ซึ งมี
รู ปทรงทีกลมกว่าแบบแรก โดยปรากฏให้เห็ นชัดเจนในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ งหวักตรา
นอกจากนี@ควันสี น@ าํ ตาลในจิตรกรรมทังกาเดียวกันยังมีรูปทรงคล้ายลวดลายยูอ่ ีแบบก้อนเมฆอีกด้วย
ก้อนเมฆลายยูอ่ ียังปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระยมานตกะและพระธยานิพุทธเจ้า • พระองค์ แต่
ปรากฏเพียงบางส่ วนเท่านั@นจนแทบไม่เห็ นเค้าโครงดั@งเดิ มของลายยู่อี ก้อนเมฆแบบทีสามเป็ น
รู ปทรงยูอ่ ีเช่ นกัน แต่ถูกสร้างด้วยเส้นโค้งอย่างเรี ยบง่าย และเพิมเติมด้วยหางเมฆให้ยาวเรี ยวเป็ น
ระลอกคลืนจนดูคล้ายริ@ วผ้า (ภาพที |58) ก้อนเมฆรู ปแบบนี@ปรากฏเฉพาะในจิตรกรรมทังการู ปพระ
นางมหามายุรีภาพเดียว โดยมีขนาดเล็กและกระจายอยูอ่ ย่างเป็ นระเบียบจนดูคล้ายเป็ นลายผ้า ส่ วน
ก้อนเมฆทีโอบล้อมภูเขาอยู่น@ นั มีรูปทรงแบบยู่อีเหมือนก้อนเมฆแบบทีสอง แต่ถูกใช้ต่างตําแหน่ ง
กันเท่านั@น โดยก้อนเมฆนี@จะประดับอยูเ่ บื@องหลังยอดเขาเพือให้ภาพดูคล้ายกับภูเขาทีมียอดสู งเทียม
เมฆ (ภาพที |55)

465

ภาพที |5l ก้อนเมฆทีรองรับอาสนะของบุคคลในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของ
วัดโพธิเย็น
ทางด้านก้อนเมฆทีรองรับอาสนะของบุคคล (ภาพที |5l) มีรูปทรงไม่แตกต่าง
จากก้อนเมฆ | รู ปแบบทีได้แจกแจงไปแล้วข้างต้น ในจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลง
อาบัติ |• พระองค์ มีกอ้ นเมฆแบบแรกรองรับปั ทมาสนะของพระพุทธเจ้าบริ วารทีอยูก่ ลางท้องฟ้ า
โดยทับซ้อนกันจนเกิ ดเป็ นอาสนะก้อนเมฆขนาดใหญ่ รวมทั@งปรากฏอยู่เบื@องหลังประภาวลีของ
พระอาทิพุทธซึ งอยูก่ ึงกลางภาพด้วย ในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา l5 พระองค์ก็ปรากฏก้อน
เมฆในลักษณะและตําแหน่งเหมือนกับรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ |• พระองค์เช่นกัน ต่าง
จากก้อนเมฆทีรองรับอาสนะในจิตรกรรมทังการู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะ ซึ งเป็ น
ก้อนเมฆแบบทีสอง ซ้อนทับกันจนเกิดเป็ นอาสนะขนาดใหญ่ และอาสนะก้อนเมฆขนาดใหญ่น@ ี ยงั
ทําหน้าทีจัดแบ่งกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทีประทับอยูก่ ลางท้องฟ้ าให้เห็นเด่นชัดขึ@นอีกด้วย
2.6 รู ปทรงภูเขา เนิ นหญ้าและภูเขาถือได้ว่าปรากฏโดยทัวไปสําหรับฉากหลังใน
จิตรกรรมตามประเพณี ของทิเบต ซึ งถูกสร้างอย่างเรี ยบง่าย ผูศ้ ึกษาได้แบ่งลักษณะรู ปทรงของเนิ น
หญ้าและภูเขาในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นออกเป็ น 4 รู ปแบบ อันได้แก่ เนิ นหญ้า ร่ องภูเขา
ยอดเขา และภูเขาหิ น เนิ นหญ้าแบบแรกถูกสร้างโดยการแต้มสี เขียวเข้มไปตามแนวเส้นโค้งรอบ
นอกของเนินหรื ออาจแต้มอยูใ่ กล้กบั รู ปทรงอืนภายในภาพเพือให้เกิดนํ@าหนักและเน้นความสําคัญ
ของรู ปทรง (ภาพที |5|) เนินหญ้าดังกล่าวเป็ นพื@นหลังส่ วนใหญ่ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น
ทุกภาพ การแต้มสี เขียวไปตามแนวเส้นโค้งอาจทําเป็ นแนวโค้งสั@น ๆ วางสลับไขว้กนั ในแนวตั@งซึ ง
ทําให้ดูคล้ายกับเป็ นร่ องเขาทีสลับซับซ้อนตามภูมิประเทศของทิเบตอันเป็ นการสร้างเนินหญ้าแบบ
ทีสอง ดังเห็นได้จากฉากหลังของจิตรกรรมทังการู ปพระยมานตกะ และรู ปพระคุรุตรักโปเช (ภาพที
|57) เป็ นต้น
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ภาพที |5| เนินหญ้าทีแต้มสี เขียวใกล้กบั รู ปทรงเพือให้เกิดนํ@าหนักและเส้นความสําคัญของรู ปทรง
ในรู ปพระอจละ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น

ภาพที |57 การแต้มสี เขียวเป็ นร่ องภูเขาในรู ปพระคุรุตรักโปเช จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น
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ภาพที |5• ภูเขาแบบสามเหลียมมุมป้ านรอบพระนางปัลเดน ลาโม ในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น

ภาพที |5m ภูเขาหินแหลมคมทีล้อมทะเลสาบโลหิตของพระชีมาร์ปะในรู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของ
พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
ส่ วนรู ปทรงของภูเขาซึ งเป็ นแบบทีสาม มักวาดเป็ นรู ปสามเหลียมซึ งอาจมียอด
แหลมแบบจัวหรื อป้ านขึ@นอยู่กบั การออกแบบของผูว้ าด แต่ยงั คงใช้วิธีการแต้มสี เขียวเข้มบริ เวณ
เส้นรอบนอกเช่ นกัน ดังเห็นได้จากจิตรกรรมทังการู ปพระอจละ รู ปพระคุรุตรักโปเช หรื อภูเขาที
ล้อมรอบทะเลสาบโลหิ ตของพระปั ลเดน ลาโมในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์
(ภาพที |5•) เป็ นต้น สําหรับภูเขาแบบทีสี มีรูปทรงสามเหลียมคล้ายกับภูเขาแบบทีสาม แต่เส้นรอบ
นอกถูกสร้างด้วยเส้นทีโค้งหยักซ้อนกันเป็ นรู ปสามเหลียม 2 ชั@น และระบายด้วยสี เหลืองทีชั@นนอก
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และสี เขียวเข้มสําหรับภูเขาแหลมชั@นใน การสร้ างเส้นโค้งหยักสร้ างความรู้ สึกว่าเป็ นภูเขาหิ นที
แหลมคม แห้งแล้งและดูน่ากลัว ซึ งเป็ นภูเขาทีล้อมทะเลสาบโลหิ ตของพระชีมาร์ ปะในจิตรกรรม
ทังการู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะเท่านั@น (ภาพที |5m)
2.7 รู ปทรงโขดหิน การสร้างโขดหิ นทีให้ความรู้สึกแหลมเป็ นสันคล้ายคลึงกับการ
สร้างภูเขาแบบทีสี นันคือการใช้เส้นหยักต่อกันให้เกิดมุมแหลมมากมายจนก่อขึ@นเป็ นรู ปทรงอิสระ
โดยเส้นหยักนี@ จะซ้อนกันอยูห่ ลายชั@น (ภาพที |5n) ในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ งหวักตราและ
พระนางมหามายุรีปรากฏโขดหิ นดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากนี@ ลาํ ธาร ก็เป็ นส่ วนประกอบทาง
ทิวทัศน์ทีมักปรากฏคู่กบั การวาดเนินหญ้าและภูเขา ซึ งในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นนอกจาก
ลําธารจะใช้ตกแต่งฉากหลังแล้ว ยังทําหน้าทีแบ่งพื@นทีของฉากหลัง ดังทีได้กล่าวอธิ บายไปแล้วใน
เรื ององค์ประกอบของภาพ

ภาพที |5n โขดหิ นแหลมคมในรู ปพระนางสิ งหวักตรา จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
2.8 รู ปทรงลําธาร ลักษณะของลําธารเป็ นเส้นโค้งซ้อนกันเป็ นวงโดยใช้สีน@ าํ เงินไล่
นํ@าหนักอ่อนเข้มเพือให้เกิดระลอกคลืนนํ@าทีชัดเจนขึ@น ดังทีเห็นได้จากฉากหลังของจิตรกรรมทังกา
รู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ (ภาพที |5€) หรื อรู ปพระอจละ เป็ นต้น บางครั@งลํา
ธารก็ถูกสร้างด้วยเส้นหยักคล้ายฟันปลาเป็ นระลอกนํ@าทีไหลในแนวนอน แต่ยงั คงใช้วิธีไล่น@ าํ หนัก
อ่อนเข้มสี น@ าํ เงินเหมือนลําธารแบบแรก ดังเช่นในฉากหลังของจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21
พระองค์ รู ปพระยมานตกะ (ภาพที |56) หรื อรู ปคุรุตรักโปเช เป็ นต้น นอกจากนี@ ลาํ ธารยังถูกตกแต่ง
ด้วยรู ป ทรงคลื นที กระทบฝั งซึ งถู ก ประดิ ษฐ์ใ ห้มีรูป คล้า ยตะขอพร้ อมกับ เพิ มเม็ดฟองคลื นเป็ น
รายละเอียดอีกด้วย
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อย่างไรก็ ตามฉากหลังทางตอนล่ างถู กจัดให้เป็ นเนิ นหญ้าหรื อภูเขาเป็ นส่ วน
ใหญ่ ดังนั@นจึงมีพ@ืนทีสําหรับลําธารตกแต่งเพียงเล็กน้อยเท่านั@น เช่นเดียวกับพุ่มไม้ทีกั@นระหว่างลํา
ธารและเนิ นหญ้า โดยปรากฏให้เห็ นเล็กน้อย เช่ น ในจิตรกรรมทังการู ปพระอจละ รู ปพระยมาน
ตกะ (ภาพที |l8) รู ปคุรุตรักโปเช และรู ปพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์ เป็ นต้น พุม่ ไม้สีเขียวเข้มนี@มี
รู ปทรงโค้งคล้ายร่ มและมีรอยหยักรู ป U บริ เวณส่ วนล่าง พุ่มไม้ถูกจัดทับซ้อนกันจนเกิดเป็ นแนว
พุม่ ทีใหญ่ข@ ึนกั@นระหว่างเนินหญ้าและลําธาร รวมทั@งช่วยเพิมรายละเอียดของฉากหลังให้มากยิงขึ@น
แต่เนืองจากมีสีทีใกล้เคียงกับเนินหญ้าและปรากฏอยูร่ ิ มขอบภาพทําให้พมุ่ ไม้ดูกลมกลืนไปกับพื@นที
สี เขียวของเนินหญ้า

ภาพที |5€ ลําธารทีมีลกั ษณะเป็ นวงคลืนนํ@าในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ |• พระองค์
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
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ภาพที |56 ลําธารทีมีระลอกคลืนแบบเส้นหยักฟันปลาและตกแต่งด้วยรู ปทรงคลืนกระทบฝังรู ป
ตะขอในรู ปพระยมานตกะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น

ภาพที |l8 พุม่ ไม้ทีมีรูปทรงโค้งคล้ายร่ มและมีรอยหยักรู ป U บริ เวณส่ วนล่าง ในรู ปพระยมานตกะ
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
2.9 รู ปทรงดอกไม้ ดอกไม้เป็ นรู ปทรงสําคัญทีพบได้บ่อยในจิตรกรรมของทิเบต
โดยเฉพาะอย่างยิงดอกบัว (ปั ทมะและอุตปาละ) เป็ นสัญลักษณ์ ประจําของพระพุทธเจ้าและพระ
โพธิ สัตว์หลายพระองค์ หรื ออาจถูกใช้รองรับสัญลักษณ์ประจําของพระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์
สํา หรั บ บทบาทของดอกไม้ใ นจิ ต รกรรมทัง กาของวัดโพธิ เย็นแบ่ ง ออกได้ 3 ประเภท คื อ เป็ น
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สัญลักษณ์ประจําพระโพธิ สัตว์ ใช้ตกแต่งเบื@องหลังประภาวลี และใช้ตกแต่งฉากหลัง ดอกไม้ทีใช้
เป็ นสัญลักษณ์ เป็ นดอกบัวทั@งหมด โดยพบในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์เป็ น
ดอกบัวสี น@ าํ เงินทีเรี ยกว่า อุตปาละ และในรู ปพระนางมหามายุรีเป็ นดอกบัวสี ชมพูทีเรี ยกว่า ปั ทมะ
(ภาพที |l5) รู ปทรงของดอกบัวทั@งสองชนิดถูกสร้างให้มีกลีบเป็ นรู ปหยดนํ@ากําลังแย้มบานและมี
ก้านแตกแขนงขึ@นไปเป็ นดอกตูม ลักษณะเช่นนี@ คล้ายคลึงกับดอกบัวตามธรรมชาติ ยกเว้นใบบัวที
ถูกสร้างให้มีรูปทรง 3 แฉกประดับอยูท่ @ งั รอบดอกและส่ วนก้าน ประกอบกับลักษณะการแตกแขนง
ของกิงก้าน ทําให้ดอกบัวในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นดูเหมือนดอกไม้บกมากกว่าเป็ นดอกไม้
นํ@า อย่า งไรก็ ตามดอกบัว ในพุท ธศิ ล ป์ ทิ เ บตส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ถู ก สร้ า งให้มี ล ัก ษณะเหมื อ นตาม
ธรรมชาติ แต่มีรูปแบบเหมือนดอกไม้ในศิลปะจีนมากกว่า เช่น ดอกโบตันO เป็ นต้น

ภาพที |l5 ดอกบัวปัทมะทีมีลกั ษณะคล้ายดอกโบตันO แบบศิลปะจีนและมีใบไม้แบบแฉกในรู ป
พระนางมหามายุรี จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
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ภาพที |ll ดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลีในรู ปพระอมิตาภะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
ทางด้า นดอกไม้ที ใช้ต กแต่ ง เบื@ อ งหลัง ประภาวลี มัก ใช้ป ระดับ เฉพาะองค์
ประธานในภาพทีเป็ นพระพุทธเจ้าหรื อพระโพธิ สัตว์ปางสงบ อาทิ ในจิตรกรรมทังการู ปพระธยานิ
พุทธเจ้า 5 พระองค์ (ภาพที |ll) และรู ปพระนางตารา 21 พระองค์ โดยดอกและใบถูกจัดวางอย่าง
เป็ นระเบียบและสมมาตร ล้อมอยูเ่ บื@องหลังของประภาวลีซึงดูเหมือนเป็ นรัศมีอีกชั@นหนึง ดอกไม้ที
ใช้ตกแต่งประภาวลีในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์มีรูปทรงเหมือนกับดอกบัวใน
พระหัตถ์ของพระนางตาราองค์ประธาน ต่างจากในจิตรกรรมทังการู ปพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์
ทีแม้วา่ รู ปทรงของดอกจะปรากฏไม่ชดั เจน แต่เมือพิจารณาลักษณะของกลีบดอกทีกลมมน ผูศ้ ึกษา
จึงเห็นว่ามีลกั ษณะทีเหมือนดอกโบตันO ของจีนมากกว่า
ส่ วนดอกไม้ทีใช้ตกแต่งฉากหลังปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระนางมหามายุรี
เพียงภาพเดียว โดยอยูใ่ นระยะหน้าของภาพร่ วมกับโขดหิ น ลักษณะของดอกและใบไม้เหมือนกับ
ดอกไม้ทีประดับอยูเ่ บื@องหลังประภาวลีทีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิงกลีบดอกถูกแบ่ง
ออกเป็ นหลายแฉกด้วยเส้นโค้งมนและกลีบซ้อนกันหลายชั@นอย่างเห็นได้ชดั ซึ งเป็ นลักษณะของ
ดอกโบตันO แบบศิลปะจีน
จากรู ป ทรงต่ า ง ๆ ทั@ง ในองค์ป ระกอบหลัก และองค์ป ระกอบโดยรอบของ
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น จะเห็นได้ว่าส่ วนใหญ่เป็ นรู ปแบบทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาของ
ทิเบตโดยเฉพาะอย่างยิงจิตรกรรมทังกาตั@งแต่สมัยคริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ นต้นมา ยกเว้นเพียงรู ป
พระนางมหามายุรีเท่านั@นทีมีส่วนประกอบทางรู ปทรงผิดแปลกไปจากแบบแผนของพุทธศิลป์ ทิเบต
ตามทีได้อธิบายไว้ขา้ งต้น
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3. การใช้ สี การไล่ นํ9าหนั ก การใช้ เส้ นและลวดลาย จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น
ทั@งหมด 13 ภาพนี@ หากพิจารณาประเด็นของสี จะเห็นได้วา่ แต่ละภาพมีสีทีมาจากแหล่งเดียวกัน สี ที
ใช้มีความสดสว่างโดยมีสีหลัก ได้แก่ สี น@ าํ เงิน สี เขียว สี แดง สี ส้มแดง สี เหลือง สี ชมพู และสี ขาว
นอกจากนี@ ยงั ใช้สีทองในพื@นทีบางส่ วนของภาพทีต้องการความโดดเด่นและสร้างความศักดิสิ ทธิ
ให้แก่ภาพ เช่ น บริ เวณประภามณฑล และการใช้เส้นทองวาดลวดลาย เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการ
กําหนดสี ต่าง ๆ ภายในจิตรกรรมทังกาเหล่ านี@ ถูกจํากัดให้เป็ นไปตามเนื@ อหาทางประติมานวิทยา
โดยเฉพาะอย่า งยิงวรรณะของบุ ค คลต่ า ง ๆ ภายในภาพ ทํา ให้ผูว้ าดสามารถใช้สี ตามความคิ ด
สร้างสรรค์ของตนเองได้เฉพาะส่ วนฉากหลังและองค์ประกอบตกแต่งบุคคลภายในภาพ ถึงกระนั@น
การใช้สีของผูว้ าดในส่ วนต่าง ๆ เหล่านี@ส่วนใหญ่ยงั เป็ นไปตามแนวประเพณี ของทิเบต ดังเห็นได้วา่
ฉากหลังส่ วนใหญ่ของจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นมักมีทอ้ งฟ้ าสี ฟ้าสดใส และมีเนินหญ้าสี เขียว
เป็ นพื@นฐานสําคัญ ซึ งเหมือนกับจิตรกรรมทังกาของทิเบตตั@งแต่คริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ นต้นมา
โดยเฉพาะแบบสกุลช่ า งเมนรี ท@ งั เก่ า และใหม่ที นิ ย มในทิ เบตภาคกลางซึ งสร้ างฉากหลัง ให้เป็ น
ทิวทัศน์อย่างเรี ยบง่ายด้วยคู่สีเขียวนํ@าเงินซึงได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน ดังเช่นจิตรกรรมทังกาทิเบต
รู ปพระศากยมุนี (ภาพที |l|) และรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที |l7) สมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 หรื อ
แม้แ ต่ จิ ต รกรรมทัง กาจี น ที สร้ า งตามแบบแนวประเพณี ข องทิ เ บต เช่ น รู ป พระไวศรวัณ สมัย
คริ สต์ศตวรรษที l8 (ภาพที lnl) ทีได้ยกตัวอย่างไปแล้วข้างต้น
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ภาพที |l| พระศากยมุนี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha [Online], accessed 24 August 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/54302.html
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ภาพที |l7 พระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) - White [Online], accessed 24 August 2011. Available
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/51.html
การกํา หนดสี ใ นส่ วนของประภาวลี ใ นจิ ตรกรรมทัง กาของวัดโพธิ เย็น หากเป็ น
ประภาวลีเปลวไฟมักใช้สีวรรณะร้อนอย่างสี แดง สี ส้ม สี เหลือง และสี ชมพูอ่อน โดยผสมกับสี ขาว
และเหลืองบ้างเพือให้ค่านํ@าหนักสี แตกต่างกัน ประกอบกับการวาดเส้นรอบนอกด้วยสี แดงเข้ม และ
เน้นเส้นด้านในรู ปทรงด้วยสี ทองและแดง ช่วยให้รูปทรงของเปลวไฟเด่นชัดมากขึ@น สี ของประภา
วลีเปลวไฟนี@เห็นอย่างชัดเจนในจิตรกรรมทังการู ปพระอจละ รู ปพระยมานตกะ รู ปพระนางสิ งหวัก
ตราและรู ปพระคุ รุ ตรักโปเช บางครั@งสี แดงของประภาวลี เปลวไฟถูกผสมให้มีค่าสี เข้มขึ@นจน
เหมือนสี ดาํ หรื อนํ@าตาลแล้วใช้สีทองเน้นรู ปทรงรอบนอกของเปลวไฟ เช่ นในประภาวลีเปลวไฟ
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ของพระธรรมบาลบริ วารในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์และรู ปอาณาจักรแห่ งทีพึง
ของพระปัทมสัมภวะ เป็ นต้น
ส่ วนประภาวลีสีเรี ยบมีขอบประภามณฑลเป็ นลวดลายทองประดับรัตนะ มักใช้คู่สี
เข้มบริ เวณประภาวลีและใช้สีอ่อนในส่ วนของประภามณฑล โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้สีน@ าํ เงินกับสี
ทองอย่างเช่ นในจิตรกรรมทังการู ปพระธยานิ พุทธเจ้า 5 พระองค์ แตกต่างจากศิรประภาทีมีขอบ
รอบนอกสี เข้มแต่มีพ@นื ทีรัศมีภายในสี อ่อน ทั@งนี@ผศู้ ึกษาเห็นว่าการใช้สีของประภาวลีไม่มีกฏเกณฑ์
แน่ นอน แต่ข@ ึนอยู่กบั การใช้สีเข้มเพือเน้นสี ของบุคคลสําคัญภายในภาพให้เด่นชัดมากขึ@น แต่หาก
บุคคลภายในภาพมีสีเข้มอยูแ่ ล้ว เช่นในจิตรกรรมทังการู ปพระอักโษภยะซึ งมีวรรณะนํ@าเงิน ประภา
วลีก็ถูกเปลียนเป็ นสี เขียวแทน อย่างไรก็ตามส่ วนใหญ่ประภาวลีดา้ นในมักใช้สีน@ าํ เงิน2
ทางด้านประภาวลีสีเรี ยบสําหรับบุคคลบริ วารในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น มัก
ระบายสี ศิรประภาเรี ยบ แต่ใช้วิธีการไล่น@ าํ หนักอ่อนเข้มบริ เวณประภาวลี โดยสี เข้มถูกไล่น@ าํ หนัก
จากจุดศูนย์กลางออกสู่ ขอบนอกของประภาวลี ในจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลง
อาบัติ 35 พระองค์ และรู ปพระนางตารา 21 พระองค์ หากพิจารณาถึงสี ประภาวลีของพระพุทธเจ้า
บริ วารและพระนางตาราบริ วารของทั@งสองรู ป จะเห็นได้ว่ามีการจัดคู่สีประภาวลี สอดคล้องกับ
ตําแหน่งบุคคลทีอยูต่ รงข้ามกันในด้านซ้ายและขวาของภาพ เช่น พระพุทธเจ้าบริ วารลําดับที 2 มีสี
ประภาวลีเหมือนกับพระพุทธเจ้าบริ วารลําดับที 3 หรื อพระนางตาราบริ วารลําดับที 4 มีสีประภาวลี
เหมือนกับพระนางตาราลําดับที 5 เป็ นต้น การวางคู่สีประภาวลีดงั นี@ นอกจากทําให้องค์ประกอบ
ของภาพสมมาตรแล้ว ยังแสดงถึงการกําหนดสี ประภาวลีตามความคิดของผูว้ าดมากกว่าการใช้สีที
แน่นอนตามแนวประเพณี
จากการใช้สีในรู ปทรงต่าง ๆ ทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้นจะเห็นได้วา่ วิธีการไล่น@ าํ หนักส่ วน
ใหญ่มกั ใช้สีขาวผสมเพือให้ค่านํ@าหนักสี อ่อนลง วิธีการนี@ ทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ
เย็นแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือการไล่น@ าํ หนักตามแนวนอน และการไล่น@ าํ หนักไปตามเส้นรอบนอกของ
รู ปทรง การไล่น@ าํ หนักตามแนวนอนปรากฏอย่างชัดเจน คือ ท้องฟ้ าในฉากหลังของจิตรกรรมทังกา
ทุกภาพ ทีตอนบนของภาพท้องฟ้ าจะมีสีฟ้าสดใสและถูกไล่น@ าํ หนักให้อ่อนลงสู่ ดา้ นล่างจนบางครั@ง
กลายเป็ นสี เขียวอ่อนและสี เขียวสดในส่ วนของเนิ นหญ้าในทีสุ ด ส่ วนการไล่น@ าํ หนักไปตามเส้น
รอบนอกของรู ปทรงปรากฏเป็ นส่ วนใหญ่ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นทุกภาพ เพือสร้างให้
รู ปทรงในภาพมีมิติมากขึ@น อาทิ กลีบของปั ทมาสนะ และรอยยับย่นของฉลองพระองค์ บางภาพ
การไล่น@ าํ หนักใช้เพือสร้างปริ มาตรให้รูปทรงบุคคลดูสมจริ งยิงขึ@น เช่น การไล่น@ าํ หนักให้อ่อนลง
2

David Paul Jackson and Janice A. Jackson, Tibetan Thangka Painting : Methods and Materials
(London : Serindia Publications, 1984), XXY.
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บริ เวณพระกรและพระอุระทีมีกล้ามเนื@อนูนในจิตรกรรมทังการู ปพระอักโษภยะ (ภาพที |l•) หรื อ
บริ เวณพระพักตร์ทีขมวดย่นของนางปราชญาของพระยมานตกะ เป็ นต้น อีกทั@งการให้น@ าํ หนักอ่อน
เข้มยังสร้างความโดดเด่นให้กบั รู ปทรงด้วย เช่น การไล่น@ าํ หนักสี ของประภาวลีให้เข้มบริ เวณทีติด
กับรู ปทรงบุคคล เช่น รู ปพระนางมหามายุรี เป็ นต้น

ภาพที |l• การไล่น@ าํ หนักเพือสร้างปริ มาตรให้สมจริ งบริ เวณพระกรและพระอุระในรู ป
พระอักโษภยะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
การลงสี วรรณะบนพระวรกายของบุ คคลในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นนี@ ยัง
ปรากฏรู ปแบบการลงสี ขาวอมชมพูบริ เวณฝ่ าพระหัตถ์และฝ่ าพระบาทให้เห็นชัดเจนอีกด้วย โดย
ปรากฏเฉพาะในจิตรกรรมทังกาทีมีขนาดใหญ่ เช่ น รู ปพระธยานิ พุทธเจ้า • พระองค์ เป็ นต้น ซึ ง
การลงสี ฝ่าพระหัตถ์และฝ่ าพระบาทเป็ นสี ชมพูหรื อสี แดงเป็ นรู ปแบบทีสื บทอดมาจากจิตรกรรม
ทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 58 – 5| ทีรับอิทธิ พลจากศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ – เสนะ และ
ยังคงปรากฏอยู่ใ นจิตรกรรมทังกาของทิเบตทีพัฒนารู ปแบบเป็ นของตนเองแล้ว โดยเฉพาะใน
บุคคลทีมีวรรณะสี เข้ม เช่น จิตรกรรมทังกาทิเบตรู ปพระยม สมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที |lm)
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ภาพที |lm การใช้สีแดงบริ เวณฝ่ าพระหัตถ์และฝ่ าพระบาทในรู ปพระยม จิตรกรรมทังกา
ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Yama Dharmaraja (Buddhist Protector) - Outer [Online], accessed 24 August
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/812.html
นอกจากนี@ การแต้มสี เข้มและสี เจือจางทับซ้อนกันจนเกิ ดการไล่น@ าํ หนักอ่อนเข้มยัง
เป็ นอีกวิธีการหนึ งของการสร้างมิติภายในงานจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น โดยปรากฏให้เห็น
อย่างเด่นชัดบริ เวณขอบโค้งของเนินหญ้า ร่ องรอยการแต้มสี เขียวอ่อนเข้มคล้ายทีแปรงนี@นอกจาก
ทําให้เกิดการเน้นรู ปทรงให้มีมิติแล้ว ยังสร้างลวดลายคล้ายใบหญ้าและต้นไม้ทีขึ@นอยูต่ ามภูเขาอย่าง
สมจริ ง
อย่างไรก็ตาม การใช้เส้นรอบนอกสร้ างรู ปทรงต่าง ๆ ในภาพดูเหมื อนมีบ ทบาท
สําคัญมากกว่า การใช้น@ าํ หนัก เพือสร้ างปริ ม าตร เนื องจากการไล่ น@ าํ หนักในบางพื@นทีปรากฏไม่
ชัดเจน เช่น วรรณะขาวของพระอจละ หรื อพื@นทีซึงมีขนาดเล็กมากเกินกว่าจะสร้างมิติได้ เส้นจึงถูก
นํามาใช้เพือสร้ างรู ปทรงและรายละเอียดต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ และเกิ ดความชัดเจนมากยิงขึ@น เช่ น
ลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าบริ วาร ลวดลายหนังเสื อซึ งเป็ นโธตีของพระอจละและพระคุรุต
รักโปเช ลวดลายขนหางของนกยูงในรู ปพระนางมหามายุรี มาลัยศีรษะมนุษย์ทีประดับอยูร่ อบพระ
ศอของพระคุรุตรักโปเช หรื อการใช้จุดสี ขาวต่อกันเป็ นเส้นเพือสร้างรายละเอียดของเครื องประดับ
ทีทําจากกระดูกสําหรับพระธรรมบาล (ภาพที |ln) เป็ นต้น ทั@งนี@สีของเส้นทีใช้มกั มีสีเข้มกว่าพื@นที
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สี ของรู ปทรงนั@น ๆ เช่ น การใช้สีน@ าํ ตาลแดงหรื อแดงเข้มเน้นเส้นรอบนอกของประภาวลีเปลวไฟ
หรื อการใช้สีน@ าํ เงินเข้มตัดเส้นก้อนเมฆให้เห็นเป็ นเส้นโค้งเว้าอย่างชัดเจน เป็ นต้น

ภาพที |ln การใช้เส้นสร้างรู ปทรงมาลัยศีรษะมนุษย์ ลวดลายโธตีหนังเสื อและตกแต่งเป็ นเครื อง
ประดับทีทําจากกระดูกในรู ปพระคุรุตรักโปเช จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
ในจิ ต รกรรมทัง กาของวัด โพธิ เย็น นี@ ปรากฏการใช้สี ท องเป็ นส่ ว นใหญ่ บ ริ เ วณ
ประภามณฑลของพระพุ ท ธเจ้า และพระโพธิ สั ต ว์ป างสงบ ที ฐานอาทิ ต ย์แ บน สี ท องสํา หรั บ
เครื องประดับทองต่าง ๆ และวรรณะทองของพระศากยมุนีในจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ ง
การปลงอาบัติ 35 พระองค์ รวมทั@งลวดลายตกแต่งบนฉลองพระองค์และปั ทมาสนะก็ปรากฏการใช้
เส้ น สี ท องประดับ อี ก ทั@ง เส้ น สี ท องยัง ถู ก ใช้วาดเป็ นสั ญลัก ษณ์ ป ระจํา พระนางตาราบริ วารใน
จิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์ดว้ ย
นอกเหนือจากบทบาทสําหรับการประดับตกแต่งให้ดูมีค่าและดูศกั ดิสิ ทธิ ขึ@นแล้ว สี
ทองยังนิยมใช้เขียนสําหรับตัดเส้นรู ปทรงเพือให้ดูโดดเด่นและสร้างความชัดเจนให้กบั รู ปทรงคล้าย
การเพิมแสงสว่าง (High light) แก่ภาพ เส้นทองดังกล่าวถูกวาดคู่ขนานไปกับเส้นสี เข้ม3 เช่น ปรากฏ
อยูบ่ นใบไม้อย่างในจิตรกรรมทังการู ปพระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์ (ภาพที |l€ ซ้าย) หรื อปรากฏ
ในประภาวลี เปลวไฟสําหรั บ พระโพธิ สัตว์ป างดุ และพระธรรมบาล เส้นทองยัง ถู กวาดตกแต่ ง
3

Ibid., 5|8.
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ประภาวลีเพือสร้างทิศทางของรัศมีทีเปล่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์
โดยมีลกั ษณะเป็ นเส้นโค้งริ@ วและเส้นหยักฟันปลาวาดสลับกัน ทั@งนี@เส้นทองประภาวลีถูกวาดให้เว้น
ระยะห่ างจากเส้นรอบนอกของรู ปทรงหลักออกมาเล็กน้อย เช่น เส้นรอบนอกของรู ปพระอมิตาภะ
เป็ นต้น (ภาพที |l€ ขวา) ทําให้เกิดพื@นทีสี น@ าํ เงินเข้มเป็ นเส้นเน้นรู ปทรงนั@น ๆ คล้ายกับการตัดเส้น

ภาพที |l€ รายละเอียดการใช้เส้นทองวาดคู่ขนานไปกับเส้นสี เข้มบนใบไม้ (ซ้าย) และการใช้เส้น
ทองแบบโค้งริ@ วและหยักฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลี (ขวา) ในรู ปพระอมิตาภะ
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
สําหรับลวดลายทีพบในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น ประกอบไปด้วยลายดอกไม้
กลีบกลม เช่ น ลายบนฐานอาทิตย์แบน ลายบนผ้าคล้องพระอังสาของพระอจละและพระนางสิ งห
วักตรา เป็ นต้น ลายดอกไม้กลีบยาวรี ลายเมฆและลายตาราง ปรากฏอยูบ่ นจีวรของพระธยานิพุทธ 5
พระองค์ ลายเหรี ยญคู่และลายนกเกาะกิงบ๊วยแบบศิลปะจีน เช่น ปรากฏบนขอบบ่อสามเหลียมของ
พระนางสิ งหวักตรา ลายก้านขดหรื อหางมกรบริ เวณประภามณฑลสี ทอง และลายม้วนก้นหอย เช่น
ปรากฏอยู่ทีบางส่ วนของขอบบ่อสามเหลียมของพระนางสิ งหวักตรา ลายม้วนประดับปั ทมาสนะ
และศิรประภาขององค์ประธานในจิตรกรรมทังกาขนาดเล็กของวัดโพธิ เย็น โดยเฉพาะอย่างยิง
ลวดลายม้วนนี@ ป ระดับ ที ปั ท มาสนะในจิ ต รกรรมทัง กาของวัด โพธิ เย็นทุ ก ภาพ เป็ นสิ งบ่ ง ชี@ อี ก
ประการหนึงว่าภาพทั@งหมดถูกสร้างจากแหล่งเดียวกัน
จากส่ วนประกอบต่ า ง ๆ ในจิ ต รกรรมทัง กาของวัด โพธิ เย็น จะเห็ น ได้ว่า เส้ น มี
ความสําคัญอย่างยิงต่อการถ่ายทอดเรื องราวของภาพให้มีความชัดเจนและมีรูปลักษณ์ทีถูกต้องตาม
แนวประเพณี ของพุทธศิลป์ ทิเบต โดยเฉพาะการตัดเส้นเป็ นขั@นตอนสุ ดท้ายในการสร้ างผลงาน
จิตรกรรมทังกา จึงจําเป็ นต้องใช้ความชํานาญเป็ นอย่างยิง เมือพิจารณาถึงลักษณะทางศิลปกรรมใน
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จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น ทั@งรู ปทรง สี การไล่น@ าํ หนัก เส้นและลวดลาย จะเห็นว่ามีรูปแบบ
เหมือนกับจิตรกรรมทังกาของทิเบตทีถูกพัฒนาจนมีรูปแบบเฉพาะตนแล้ว นันคือ เป็ นรู ปแบบที
ปรากฏตั@งแต่คริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิงเป็ นรู ปแบบทีนิยมสร้างในทิเบตภาค
กลางหรื อรู ปแบบทางการ เช่น จิตรกรรมทังกาทิเบตในสกุลช่างเมนรี เก่าและเมนรี ใหม่ เป็ นต้น โดย
สังเกตได้จากการใช้สีน@ าํ เงินและสี เขียวในส่ วนของทิวทัศน์ฉากหลัง ซึ งเป็ นการประยุกต์ทิวทัศน์
ตามแบบศิลปะจีน รวมทั@งการสร้างประภามณฑลสี ทองประดับลวดลายรัตนะเป็ นรู ปแบบทีปรากฏ
ในจิตรกรรมทังกาของทิเบตภาคกลางเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น รู ปพระวัชรสัตว์ (ภาพที l€€) และรู ปพระ
นางสิ ตตาราสมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที |l7) ทีได้ยกตัวอย่างไปข้างต้น หรื อรู ปพระไภษัชยคุรุ
จิตรกรรมทังกาทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที |l6)
ผูศ้ ึกษาได้สันนิ ษฐานว่าจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นเหล่านี@ ถูกนํามาจากบริ เวณ
ทิเบตตะวันออกซึงมีพรมแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ปัจจุบนั ทิเบตตะวันออกเป็ น
ส่ วนหนึงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) อันเป็ นสถานทีซึ งพระอาจารย์โพธิ แจ้งเดินทางไป
ศึกษาพระธรรม จึงควรมีลกั ษณะบางประการทีสะท้อนถึงรู ปแบบศิลปะจีน หรื อควรมีรูปแบบที
เหมือนกับจิตรกรรมทังกาทิเบตในสกุลช่ างภาคตะวันออก เช่ น จิตรกรรมทังกาสกุลช่ างการ์ มะ
กาดรี สมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 รู ปกษัตริ ยแ์ ห่ งศามพละ (ภาพที ||8) ทีมีการใช้สีบางเบา แต่จาก
การศึกษาพบว่าจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็นมีลกั ษณะแบบสกุลช่างทิเบตภาคกลาง ดังเห็นได้จาก
ลักษณะของทิวทัศน์บริ เวณฉากหลัง การใช้สีสดใส และลักษณะประภามณฑลสี ทองประดับรัตนะ
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ภาพที |l6 พระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Medicine Buddha [Online], accessed 24 August 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/72067.html
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ภาพที ||8 กษัตริ ยแ์ ห่งศามพละ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตสกุลช่างการ์มะ กาดรี
คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, King – of Shambhala [Online], accessed 24 August 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/693.html
อย่างไรก็ตามการสร้างจิตรกรรมทังกาของทิเบตภาคตะวันออกหรื อจิตรกรรมทังกา
ของจีนให้มีรูปแบบตามแบบแผนของทิเบตภาคกลางก็มีอยูม่ ากเช่ นกัน อาทิ จิตรกรรมทังกาจีนรู ป
พระอวโลกิ เตศวรสมัยคริ สต์ศตวรรษที 5€ (ภาพที ||5) หรื อจิตรกรรมทังกาจีนรู ปพระศากยมุนี
สมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที ||l) ซึ งมีการใช้สีสดใสคล้ายคลึงกับจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ
เย็น ดัง นั@นจึ งมี ค วามเป็ นไปได้ที รู ป แบบตามแนวประเพณี ข องทิ เบตภาคกลางจะเป็ นรู ป แบบ
มาตรฐานทีปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมทังกาของทิเบตภาคตะวันออก จีน หรื อแม้แต่ภูมิภาคอืนด้วย เช่น
ประเทศมองโกเลีย เป็ นต้น ดังเห็นได้จากลวดลายม้วน ทีปรากฏอยูบ่ นปัทมาสนะ (ภาพที |||) และ
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ปรากฏอยู่ที ศิ รประภาของพระศากยมุ นี พระนางตาราองค์ป ระธาน และพระปั ท มสั ม ภวะใน
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น เป็ นลวดลายทีปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทังกาทิเบตรู ปพระนางตารา
l5 พระองค์สมัยคริ สต์ศตวรรษที 19 (ภาพที l5|)

ภาพที ||5 พระอวโลกิเตศวร จิตรกรรมทังกา ศิลปะจีน คริ สต์ศตวรรษที 5€
ทีมา : Jeff Watt, Avalokiteshvara [Online], accessed 24 August 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/69117.html
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ภาพที ||l พระศากยมุนี จิตรกรรมทังกา ศิลปะจีน คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha - Shakyamini [Online], accessed 24 August 2011.
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/71975.html
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ภาพที ||| การเปรี ยบเทียบลวดลายม้วนทีปัทมาสนะของพระศากยมุนีในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการ
ปลงอาบัติ |• พระองค์ของวัดโพธิเย็น (ภาพที 66) (บน) และลวดลายม้วนทีปัทมาสนะ
ของรู ปพระนางตารา l5 พระองค์สมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที l5|) (ล่าง)
แม้ว่าจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นจะมีรูปแบบตามประเพณี ของพุทธศิลป์ ทิเบต
ภาคกลางเป็ นส่ วนใหญ่ แต่สิงทีสะท้อนถึงอิทธิ พลแบบจีนได้เด่นชัด อาทิ พระนามภาษาจีนทีเขียน
อธิ บ ายไว้ท างตอนล่ า งสุ ด ของแต่ ล ะภาพ การทํา มุ ท ราของพระไวโรจนะแบบพุ ท ธศิ ล ป์ จี น
โดยเฉพาะอย่างยิงท่าทางการประทับ เครื องทรง รวมทั@งการนับถือพระนางมหามายุรี เป็ นสิ งทีผิด
แปลกไปจากพุทธศิลป์ ทิเบตเป็ นอย่างยิง
:. เทคนิ ค และบทบาทของจิ ต รกรรมทัง กาของวัด โพธิ เย็นในปั จ จุ บัน รู ป แบบทาง
ศิลปกรรมของจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นสะท้อนให้เห็นว่าศิลปิ นผูว้ าดมีความเข้าใจในแบบ
แผนตามประเพณี พุทธศิลป์ ของทิเบต ไม่ว่าศิลปิ นผูน้ @ นั จะเป็ นชาวจีนหรื อทิเบตก็ตาม แต่สําหรับ
เทคนิ คและวัสดุทีใช้ในการสร้างจิตรกรรมทังกาเหล่านี@ ไม่มีความแน่ ชดั ว่าถูกสร้างด้วยสี ทีมาจาก
แร่ ธรรมชาติและกาวหนังสัตว์ตามแบบทิเบตดั@งเดิมหรื อไม่ เมือสังเกตจากพื@นทีเนิ นหญ้าทีถูกไล่
นํ@าหนักให้อ่อนลงจนมีสีบางเบา กับประภาวลีเปลวไฟทีมีสีอ่อนจากการผสมสี ขาว สี ทีใช้จึงอาจ
เป็ นสี โปสเตอร์ทีมีน@ าํ เป็ นตัวทําละลาย เนื@อสี ทึบแสง ใช้วิธีการไล่น@ าํ หนักสี ดว้ ยการผสมสี ขาว แต่ก็
สามารถใช้น@ าํ ทําให้สีเจือจางลงได้ อีกทั@งจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นเหล่านี@ อาจใช้วิธีการพิมพ์
ภาพผสมกับวิธีการวาดด้วย โดยปรากฏในการใช้สีทอง เช่ น ลวดลายทองบนสังฆาฏิของพระอมิ
ตาภะ (ภาพที ||7) จะเห็นได้ว่าสี ทองมี l รู ปแบบ แบบแรกให้สีทองทีสุ กสว่างมากกว่าซึ งถูกวาด
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ขึ@นเป็ นลวดลายดอกไม้ แต่สีทองของลายตาราง (รวมถึงลวดลายทองทีปรากฏบนประภามณฑล
และฐานอาทิตย์แบน) แสดงถึงพื@นผิวทีไม่เป็ นหนึ งเดียวกับภาพจิตรกรรม พื@นสี ทองดังกล่าวนี@ ถึง
อาจถูกสร้างด้วยวิธีการพิมพ์เพิมเติมภายหลังเสร็ จสิ@ นวิธีการวาดก็เป็ นได้

ภาพที ||7 ลวดลายทอง l รู ปแบบบนสังฆาฏิในรู ปพระอมิตาภะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น
นอกจากนี@ วัส ดุ ที ใช้เ ป็ นพื@ น ในจิ ต รกรรมทัง กาของวัด โพธิ เย็น นี@ มี พ@ื น ผิ ว คล้า ย
กระดาษมากกว่าผืนผ้า ซึ งมักใช้เป็ นพื@นวาดจิตรกรรมทังกาและมีความคงทน ด้วยวัสดุทีต่างกันนี@
ทําให้เกิดข้อสงสัยในการนิยามจิตรกรรมของวัดโพธิ เย็นว่า “ทังกา” เนืองจากจิตรกรรมทังกาทีถูก
วาดบนกระดาษแทบไม่พบเห็นในปัจจุบนั แม้วา่ ในพจนานุกรมภาษาทิเบต – อังกฤษจะนิยามว่า ทัง
กา ทีถูกแทนทีด้วยคําว่า ทังกุ หรื อ กุทงั คือ ภาพทีวาดบนผืนผ้าหรื อกระดาษก็ตาม
นอกจากนี@คาํ ว่า “ทังกา” มีความหมายในเชิงคุณสมบัติการใช้งานทีสามารถม้วนเก็บ
ได้ แต่ จิตรกรรมทังกาที พบในวัดโพธิ เย็นเหล่ า นี@ ถูกเก็บรัก ษาไว้ในกรอบกระจกทั@งหมด ทําให้
สู ญเสี ยบทบาทอันโดดเด่นของจิตรกรรมทังกาตามแบบดั@งเดิมไป ถึงกระนั@นการเก็บรักษาในกรอบ
กระจกอาจเกิดขึ@นในภายหลัง เนืองจากไม่สามารถสื บทราบได้วา่ การนําจิตรกรรมเหล่านี@ เข้ามาใน
ประเทศไทยในช่วงพุทธทศวรรษ 2490 นั@นถูกม้วนมาตามแบบจิตรกรรมทังกาดั@งเดิมหรื อไม่ อีกทั@ง
ปัจจุบนั ผูศ้ ึกษาพบว่าจิตรกรรมทังกาสมัยใหม่ถูกเก็บรักษาไว้ในกรอบกระจกเหมือนกับทีพบในวัด
โพธิ เย็น แทนการล้อมกรอบด้วยผ้าไหมและม้วนเก็บตามแบบดั@งเดิ ม เนื องจากการเก็บรักษาใน
กระจกดูมีความปลอดภัยต่อภาพมากกว่า
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อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นเหล่ านี@ ถูกเรี ยกโดยชาวไทยผูน้ ับถื อ
ลัทธิวชั รยานแบบทิเบตว่า “ทังกา” ผูศ้ ึกษาเห็นว่าหากจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นเหล่านี@ ไม่เคยมี
คุณสมบัติทีสามารถม้วนเก็บได้ หรื อถูกล้อมกรอบด้วยผ้าไหมตามแบบประเพณี ด@ งั เดิมของทิเบต
แล้ว ก็อาจเป็ นการเรี ยก “ทังกา” ด้วยความเข้าใจผิดว่าเป็ นจิตรกรรมทีมีรูปแบบตามพุทธศิลป์ ทิเบต
สําหรับบทบาทของจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นในปั จจุบนั นี@ ถือได้วา่ ไม่มีบทบาทอย่างโดดเด่น
ทั@งจากการเก็บรักษาทีผูค้ นภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ มีเพียงพระสงฆ์หรื อผูท้ ีได้รับอนุญาตเข้า
ห้องทําสมาธิได้เท่านั@น ประกอบกับปัจจุบนั คณะสงฆ์ทีวัดโพธิเย็นไม่ได้มีวตั รปฏิบตั ิในลัทธิ วชั รยา
นแต่อย่างใด จิตรกรรมทังกาเหล่านี@ จึงเป็ นเพียงสิ งทีระลึกถึงธรรมะในสายวัชรยานทีพระอาจารย์
โพธิ แจ้งเคยได้รับมาเมือครั@งอดีต
รู ปแบบทางศิลปกรรมของจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพันดารา
จิ ต รกรรมทั ง กาของมู ล นิ ธิ พัน ดารา (ในที นี@ หมายรวมถึ ง มู ล นิ ธิ พัน ดารา ที
กรุ ง เทพมหานคร และ จ.นนทบุ รี รวมทั@ง ศู น ย์ข ทิ ร วัน จ. ประจวบคี รี ข ันธ์ ) ประกอบไปด้ว ย
จิ ตรกรรมทัง กาที ถู ก นํา เข้า มาจากพื@น ที ซึ งมี ช าวทิ เ บตอาศัย อยู่แต่ เดิ ม คื อ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน และนํามาจากพื@นทีซึ งปั จจุบนั มีชาวทิเบตลี@ภยั เข้าไปตั@งถิ นฐานใหม่ ได้แก่ ประเทศ
อินเดี ยและเนปาล จิตรกรรมทังกาเหล่ านี@ รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ได้รับทั@งจากการ
ว่าจ้างให้วาดเพือนํามาสักการะและได้รับจากชาวทิเบตทีได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของมูลนิ ธิพนั
ดารา จากแหล่งทีมาของจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดารา ผูศ้ ึกษาจึงแบ่งการศึกษาด้านรู ปแบบ
ศิลปกรรมตามภูมิภาคของแหล่งทีมาของจิตรกรรมทังกา อันได้แก่ จิตรกรรมทังกาทีมาจากภายใน
ทิเบต ซึงในทีนี@คือภูมิภาคปกครองตนเองทิเบตอันมีกรุ งลาซาเป็ นเมืองหลวง (ทิเบตภาคกลาง) และ
ทิ เ บตภาคตะวัน ออกซึ งปั จ จุ บ ัน ถู ก แบ่ ง เป็ นมณฑลต่ า ง ๆ ที อยู่ใ นการปกครองของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และจิตรกรรมทังกาทีนํามาจากภายนอกทิเบต ซึ งในทีนี@คือประเทศอินเดีย
และเนปาล ทีชาวทิเบตอพยพลี@ภยั ไปอาศัยอยู่
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราทีนํามาจากภายในทิเบตนั@น ผูศ้ ึกษาได้แบ่งกลุ่มเป็ น
จิตรกรรมทังกาทีมาจากภาคกลาง ได้แก่ รู ปพระนางสิ ตตาราซึ งนํามาจากกรุ งลาซา (ภาพที l5n)
และรู ปพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา (ภาพที 6m) ซึ งเป็ นไปได้ว่าถูกนํามาจากกรุ งลาซาเช่นกัน ซึ ง
เป็ นที พํา นักของ ดร. เซดอร์ ญารงชา ผูม้ อบจิ ตรกรรมทังกานี@ ใ ห้แด่ มูล นิ ธิ พนั ดารา อี กกลุ่ ม คื อ
จิตรกรรมทังกาจากภาคตะวันออก โดยในกลุ่ มนี@ ได้แบ่งย่อยออกเป็ นแคว้นตามภูมิภาคเดิ มของ
ทิเบต คือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อหรื อแคว้นอัมโด ได้แก่ รู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง
(ภาพที l5m) รู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง (ภาพที ll8) และรู ปพระปัทมสัมภวะจากเมืองอา
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บา (ภาพที l•5) และจิตรกรรมทังกาจากภาคตะวันออกหรื อแคว้นคาม ได้แก่ รู ปพระพุทธเจ้าแห่ ง
การปลงอาบัติ 35 พระองค์ซึงมาจากเมืองเดรเก (ภาพที 588) รู ปพระมัญชุ ศรี • พระองค์ (ภาพที
57|) รู ปพระนางตารา 21 พระองค์ (ภาพที l86) และรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที l57) ซึ งทั@งสาม
ภาพนี@ ถูกนํามาจากเมืองชัมโด อีกทั@งถูกวาดโดยศิลปิ นคนเดียวกัน สําหรับจิตรกรรมทังการู ปพุทธ
เกษตรสุ ขาวดี (ภาพที €€) และรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที l56) ผูศ้ ึกษาได้จดั กลุ่มแยกไว้เฉพาะ
เนืองจากทราบเพียงว่าถูกนําเข้ามาจากภายในทิเบต หากแต่ไม่มีขอ้ มูลระบุชดั เจนว่ามาจากภูมิภาค
ใด
ส่ วนจิตรกรรมทังกาทีถูกนํามาจากภายนอกทิเบต ได้แก่ รู ปพระนางขฑิรวนีตาราซึ งถูก
วาดโดยพระสงฆ์ทีพํานักอยู่ในประเทศเนปาล (ภาพที 5m8) รู ปพระนางสิ ตตาราซึ งถูกนํามาจาก
โรงเรี ยนทังเด กาซาล เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย (ภาพที l5€) และรู ปพระปั ทมสัมภวะทีถูก
เช่าซื@อมาจากเมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย (ภาพที l•l)
จากแหล่งทีมาของจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราเหล่านี@ ผูศ้ ึกษาจึงเลือกจิตรกรรม
ทังกาดั@งเดิมของทิเบตตั@งแต่คริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ นต้นมาจนถึงจิตรกรรมทังกาสมัยใหม่ท@ งั ของ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และทีถูกสร้างภายนอกทิเบต มาเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิ
พันดารา เพือให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างทางด้านศิลปกรรม ทั@งนี@ตวั อย่างเปรี ยบเทียบ
แต่ละภาพนั@นผูศ้ ึกษาคํานึงถึงแหล่งทีมาตามภูมิภาคของจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราเป็ นทีตั@ง
;. จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราทีน& ํามาจากภายในทิเบต
;.; จิตรกรรมทังกาจากภาคกลาง
;.;.; องค์ ประกอบ จิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราที ถูกนํามาจากภายใน
ทิเบตทั@งภาคกลางและภาคตะวันออก มีองค์ประกอบโดยรวมทีเห็นได้ชดั เจนประการหนึง คือ องค์
ประธานของภาพมีขนาดใหญ่ทีสุ ด และส่ วนใหญ่ถูกจัดองค์ประกอบให้ประทับอยู่กึงกลางภาพ
ห้ อ มล้อ มด้ว ยบุ ค คลบริ วารขนาดเล็ ก กว่ า พระองค์ ที ประทับ กระจายอยู่ ท ัวภาพ ยกเว้น รู ป
พระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์เท่านั@นทีจัดองค์ประกอบเป็ นกลุ่มและเป็ นแถวเฉพาะ
โดยแยกพระพุทธเจ้าศากยมุนีองค์ประธานซึงมีขนาดใหญ่ไว้ตอนบนของภาพ
จิ ต รกรรมทัง การู ปพระนางสิ ตตาราจากกรุ งลาซา (ภาพที l5n) มี
องค์ป ระกอบของภาพสมมาตรโดยการเน้นพระนางสิ ตตาราองค์ประธานให้มี ขนาดใหญ่ และ
ประทับอยูบ่ นปัทมาสนะทีกึงกลางภาพ โดยมีพ@นื ทีว่างโดยรอบเป็ นทิวทัศน์อย่างเรี ยบง่าย พระองค์
ทรงฉายศิ ร ประภาสี เ ขี ย วเข้ม ประดับ ลวดลายวงก้า นขดดอกไม้ซึ งมี ป ระภามณฑลสี ท องแดง
ซ้อ นทับ อยู่บ นประภาวลี สี น@ ํา เงิ น เข้ม ซึ งมี ข อบประภามณฑลสี ท องสุ ก ปลัง ที เบื@ อ งหลัง ของ
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ประภามณฑลรอบนอกถูกประดับด้วยหมู่ดอกไม้สีชมพูซึงมีลกั ษณะคล้ายกับปั ทมะของพระนาง
สิ ตตาราองค์ประธาน ตําแหน่ งของดอกไม้ท@ งั ดอกบานและตูมคล้ายรู ปผลไม้ ถูกจัดไว้ • จุดรอบ
ประภามณฑลโดยมีระยะห่างเท่า ๆ กัน
พื@ น ที ว่ า งฉากหลัง ในจิ ต รกรรมทัง การู ป พระนางสิ ต ตารานี@ ถู ก จัด ให้
สมมาตรทั@งฝังซ้ายและขวาของภาพ และถูกแบ่งพื@นทีออกเป็ น l ส่ วนในสัดส่ วนทีค่อนข้างเท่ากัน
คือส่ วนท้องฟ้ าทางตอนบนและเนิ นหญ้าทางตอนล่าง ท้องฟ้ าถูกระบายด้วยสี น@ าํ เงินเข้มทั@งพื@นที
ตกแต่งด้วยก้อนเมฆสี ขาวรู ปยูอ่ ี 7 ก้อนอยู่ทางตอนบนสุ ดและอีก l ก้อนทีเห็นบางส่ วนอยูเ่ ยื@องลง
มาเล็กน้อย โดยก้อนเมฆเหล่านี@ มีทิศทางมุ่งเข้าหากึงกลางภาพ ทีมุมซ้ายและขวาบนยังปรากฏก้อน
เมฆสี ข าวที มี รูป คล้า ยปี กผีเสื@ อ รวมทั@ง พื@ นที ว่า งระหว่า งก้อนเมฆยัง ปรากฏดวงจันทร์ และดวง
อาทิตย์อยูท่ างเบื@องซ้ายและขวาของภาพอีกด้วย
ทางด้านเนิ นหญ้าถูกจัดแบ่งพื@นทีออกเป็ น | ส่ วนคล้ายกับการแบ่งระยะ
ภาพออกเป็ น | ระยะ ได้แก่ หน้าสุ ด กลาง และฉากหลัง ระยะหน้าสุ ดประกอบไปด้วยเนิ นหญ้า
โขดหินแหลม พุม่ ไม้ และเมฆหมอกสี ชมพู ถูกจัดให้อยูใ่ นตําแหน่งมุมล่างซ้ายและขวาของภาพจน
ดูคล้ายรู ปสามเหลียมมุมฉาก โดยเว้นระยะห่ างระหว่างกันเล็กน้อยไว้สําหรับตําแหน่ งของเครื อง
สักการะซึ งลอยอยูก่ ลางทะเลสาบ ระยะกลางถูกวาดเป็ นเนินหญ้าสี เขียวอย่างง่ายและเป็ นทีตั@งของ
ตําแหน่งพระนางสิ ตตารา ส่ วนระยะฉากหลังปรากฏเด่นชัดบริ เวณตอนกลางทางด้านซ้ายและขวา
ของภาพ เป็ นรู ปเนินหญ้าทีมีริมตลิงทอดลงทะเลสาบ และถัดขึ@นไปเป็ นภูเขาสู งสี ขาวรู ปสามเหลียม
จากการจัดพื@น ที ว่า งฉากหลัง จะเห็ นได้ว่า รู ป ทรงต่ า ง ๆ ทั@ง ก้อนเมฆ เนิ น หญ้า โขดหิ น พุ่ม ไม้
ทะเลสาบ และภูเขาถูกใส่ จนเติมพื@นทีว่างฉากหลัง แต่ไม่ถึงกับแน่นจนเกินไป ทั@งนี@รูปทรงทั@งหมด
อยูโ่ ดยรอบพระนางสิ ตตาราองค์ประธาน มีความสมมาตร และมีทิศทางมุ่งสู่ กึงกลางภาพ
จิ ต รกรรมทัง การู ป พระไภษัช ยคุ รุ ไ วฑู ร ยประภา (ภาพที 6m) ผูศ้ ึ ก ษา
สัน นิ ษ ฐานว่า น่ า จะมาจากกรุ ง ลาซา ซึ งเป็ นที พํา นัก ของผูม้ อบให้แ ด่ มู ล นิ ธิ พ นั ดารา มี ก ารจัด
องค์ประกอบต่างจากรู ปพระนางสิ ตตาราข้างต้น นันคือ ในจิตรกรรมทังกานี@ ประกอบไปด้วยบุคคล
| พระองค์ ได้แก่ พระไภษัชยคุรุ ซึ งเป็ นองค์ประธานประทับอยู่กึงกลางภาพค่อนมาทางตอนล่าง
เล็กน้อยและมี ขนาดใหญ่ และอี ก l พระองค์ คือ พระพุทธเจ้า ศากยมุ นีและท่ านสองขะปะ ซึ ง
ประทับอยูท่ างตอนบนขวาและซ้ายของภาพตามลําดับ โดยมีขนาดพระองค์เล็กกว่าพระไภษัชยคุรุ
ราวครึ งหนึง แม้วา่ องค์ประกอบไม่ได้จดั ให้พระไภษัชยคุรุประทับอยูก่ ึ งกลางเหมือนกับทีเห็นใน
รู ป พระนางสิ ตตารา เนื องจากต้องจัดพื@นทีบางส่ วนสําหรับ บุค คลบริ วารที ประทับอยู่ท างตอน
บนสุ ดของภาพ แต่ก็ยงั คงรู ปแบบการเน้นความสําคัญให้องค์ประธานมีขนาดใหญ่และอยูใ่ นแนว
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กึงกลางภาพเช่นเดิม ดังจะเห็นได้จากรู ปทรงอันสมมาตรของพระไภษัชยคุรุอยูใ่ นแนวแกนตั@ง เส้น
เดียวกับแนวกิงของดอกไม้ทีอยูด่ า้ นบนศิรประภา และยังเป็ นเส้นกึงกลางของจิตรกรรมทังกานี@ดว้ ย
การปรากฏรู ปบุคคลบริ วาร 2 พระองค์อยูใ่ นพื@นทีตอนบนสุ ดของภาพ ทํา
ให้ฉากหลังมีพ@ืนทีว่างในการตกแต่งน้อยลง คล้ายกับกรณี พ@ืนทีว่างในจิตรกรรมทังกาขนาดเล็ก 3
ภาพของวัดโพธิ เย็นทีได้กล่าวอธิบายไปแล้วข้างต้น ถึงกระนั@นจิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุน@ ีก็
ยังปรากฏพื@นทีบางส่ วนทีสามารถสอดแทรกรู ปทรงธรรมชาติได้อย่างหลากหลาย เช่ น ก้อนเมฆ
ภูเขา เนิ นหญ้า และทะเลสาบ รู ปทรงเหล่านี@ ถูกจัดไว้ในโครงสร้างองค์ประกอบแบบสมมาตรใน
แกนแนวตั@ง และแบ่งสัดส่ วนท้องฟ้ า 1 ส่ วนและพื@นดิน 2 ส่ วนในแกนแนวนอน
พื@นทีว่างบริ เวณท้องฟ้ าเป็ นระนาบสี ฟ้า ตกแต่งด้วยก้อนเมฆรู ปครึ งวงรี ซึ ง
ทับซ้อนกันจนเป็ นกลุ่ม และถูกจัดไว้แบบไม่สมมาตรโดยกลุ่มเมฆลอยเยื@องมาทางฟากของพระ
ศากยมุนีมากกว่า บริ เวณพื@นทีว่างรู ปสามเหลียมทีมุมบนซ้ายและขวาของภาพ อันเกิดจากขอบของ
ประภาวลีของพระบริ วารทั@งสองพระองค์ ปรากฏรู ปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ส่ วนพื@นทีว่างพื@นดิน
ทีมีสัดส่ วนมากกว่านั@นถูกจัดแบ่งได้เป็ นพื@นทีส่ วนหน้า ทีปรากฏเป็ นเกาะสี เขียวกลางทะเลสาบ
เป็ นทีประทับของพระไภษัชยคุรุ และพื@นทีระยะหลังเป็ นภูเขาผุดขึ@นจากทะเลสาบ ซึ งจัดวางไว้ใน
พื@นทีแคบริ มขอบซ้ายและขวาของภาพ ภูเขาริ มขอบซ้ายเป็ นภูเขาหิ มะสี ขาว และภูเขาริ มขอบขวา
เป็ นภูเขาที ปกคลุ ม ด้วยพื@ นหญ้า สี เขี ย วเข้ม แม้ว่า รู ป ทรงของภู เขาทั@ง สองจะแตกต่ า งกัน แต่ มี
ปริ มาตรรู ปทรงเท่าเทียมกันและอยูใ่ นตําแหน่งตรงกันข้าม จึงทําให้องค์ประกอบของภาพเกิดความ
สมดุล
;.;.< รู ปทรง จิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดารารู ปพระนางสิ ตตาราและพระ
ไภษัชยคุรุทีนํามาจากทิเบตภาคกลางนี@ ประกอบไปด้วยรู ปทรงต่าง ๆ ทีสะท้อนให้เห็นว่าสื บทอด
รู ปแบบจากจิตรกรรมทังกาแบบดั@งเดิมของทิเบตตั@งแต่สมัยคริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ นต้นมา ได้แก่
รู ปทรงของบุคคล เครื องทรง เครื องประดับ ประภาวลี อาสนะ ดอกไม้ ก้อนเมฆ ภูเขา เนิ นหญ้า
ทะเลสาบ และโขดหิน
;.;.<.; รู ปทรงบุคคล รู ปทรงของบุคคลทีปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระ
นางสิ ตตาราและรู ปพระไภษัชยคุรุ ประกอบด้วยรู ปทรงพื@นฐาน ได้แก่ รู ปทรงพระพุทธเจ้า และ
รู ปทรงของพระโพธิ สัตว์ปางสงบแบบพระนางขฑิรวนีตารา รู ปทรงพระพุทธเจ้าปรากฏชัดเจนใน
จิตรกรรมทังการู ปพระไภษัช ยคุ รุ ซึ งนอกจากพระไภษัชยคุ รุองค์ป ระธานแล้ว พระศากยมุนีที
ประทับอยูม่ ุมขวาบนและพระสองขะปะทีประทับอยูม่ ุมซ้ายบนของภาพก็มีโครงสร้างรู ปทรงแบบ
พระพุท ธเจ้า เหมื อนกัน ได้แก่ มี โครงสร้ า งคล้า ยสามเหลี ยมหน้า จัวและมี แกนพระวรกายเป็ น
เส้นตรง ทําให้พระไภษัชยคุรุ พระศากยมุนี และพระสองขะปะทีประทับอยู่ในจิตรกรรมทังกานี@
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แสดงความสงบนิ งเหมือนกําลังอยู่ในสมาธิ ท@ งั หมด ความแตกต่างระหว่างรู ปทรงทั@งสามนี@ มีเพียง
มุทราทีแตกต่างกัน และจีวรของพระสองขะปะเท่านั@น ส่ วนในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารา
พระนางสิ ตตารามีรูปทรงเหมือนรู ปทรงของพระนางขฑิรวนีตารา คือ แสดงความเคลือนไหวด้วย
แกนพระวรกายเฉี ยงออกจากแกนเส้นตรงแนวดิ ง สัดส่ วนของพระวรกายงดงามและอ่อนช้อย มี
เพียงลักษณะของการประทับเท่านั@นทีพระนางสิ ตตาราประทับวัชราสนะ
;.;.<.< รู ปทรงเครื&องทรงและเครื&องประดับ เครื องทรงและเครื องประดับ
ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราทีนํามาจากภาคกลางของทิเบตนั@น ประกอบไปด้วยรู ปทรง
ของจี วร และรู ป ทรงของเครื องทรงแบบพระโพธิ สัตว์ จี วรปรากฏในจิ ตรกรรมทัง การู ป พระ
ไภษัชยคุ รุมีอยู่ 2 รู ปแบบ คือ จีวรสําหรับพระพุทธเจ้าในรู ปนิ รมานกายโดยทัวไป และจีวรแบบ
ทิเบต รู ปทรงจีวรของพระพุทธเจ้าถูกใช้สําหรับพระไภษัชยคุรุและพระศากยมุนี (ภาพที ||•) มี
ลักษณะเป็ นสังฆาฏิสีแดงเข้มหลวมปิ ดพระอังสาด้านซ้ายและขวา โดยชายสังฆาฎิดา้ นหลังตวัดมา
พาดไว้ทีพระอังสาและต้นพระกรซ้าย การห่ มสังฆาฏิหลวมเผยให้เห็นอังสะและสายประคดอกซึ ง
ห่ มอยู่ในระดับพระอุระ สังฆาฏิและอังสะยาวจรดข้อพระบาทและมีริ@วผ้าแผ่ออกด้านข้างเป็ นมุม
แหลมจนดูเป็ นแบบแผนจิตรกรรมของทิเบต ทั@งนี@ สังฆาฏิไม่ปรากฏการตกแต่งด้วยลวดลายตาราง
แบบสังฆาฏิของพระสงฆ์จีน
ส่ ว นจี ว รแบบทิ เ บตถู ก ใช้สํา หรั บ พระสองขะปะ (ภาพที ||m)
สังฆาฏิทีคลุ มอย่างหลวมอยู่ช@ นั นอก อังสะและประคดอกทีอยู่ช@ นั ในมีรูปทรงเหมือนกับสังฆาฏิ
อังสะ และประคดอกของพระพุทธเจ้า แต่จีวรแบบทิเบตได้เพิมเสื@ อกัก• แบบพระสงฆ์ทิเบตไว้อีกชั@น
ด้านในสุ ด และหมวกซึ งเป็ นเป็ นเครื องทรงสําหรับ พระอาจารย์สําคัญของทิเบต มีลกั ษณะเป็ น
หมวกทรงสู งยอดแหลมสี เหลื อง มีปีกหมวกเป็ นแถบยาวพาดอยู่ทีพระอังสาทั@งสองข้างอันเป็ น
ลักษณะของหมวกสําหรับพระอาจารย์ในนิกายเกลุก
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ภาพที ||• รายละเอียดจีวรของพระไภษัชยคุรุ (ซ้าย) และพระศากยมุนี (ขวา) ในรู ปพระไภษัชยคุรุ
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที ||m จีวรของพระสองขะปะในรู ปพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
สําหรับเครื องทรงของพระโพธิ สัตว์ปรากฏเฉพาะในจิตรกรรมทัง
การู ปพระนางสิ ตตารา โดยพระนางสิ ตตารานั@นทรงฉลองพระองค์และเครื องประดับแบบพระ
โพธิ สัตว์ปางสงบทีประกอบไปด้วย โธตี ผ้าคาดเฉี ยง ผ้าคล้องพระอังสา ศิราภรณ์ กุณฑล สร้อย
พระศอเส้นสั@นและยาว พาหุ รัด ทองพระกรและทองพระบาท (ภาพที ||n) โธตีมีลกั ษณะซ้อนกัน
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หลายชั@นตั@งแต่สีเขียวทีด้านนอกสุ ด สี แดง และโธตีเป็ นแถบหลากสี แนบพระวรกายทีชั@นในสุ ด ริ@ ว
ของโธตีทีคลุมจรดข้อพระบาทปล่อยชายเป็ นริ@ วแผ่ออกด้านข้าง คล้ายคลึงกับลักษณะของริ@ วจีวร
ของพระพุทธเจ้า ทีบั@นพระองค์มีผา้ คาดมัดโธตีไว้โดยปล่อยชายให้ยาวเป็ นเส้นแผ่ออกด้านข้าง
และปรากฏแถบผ้าลอดใต้พระชงฆ์ลงมาไว้ทีปัทมาสนะ

ภาพที ||n เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา
พระนางสิ ตตาราทรงคล้องผ้าคาดเฉียงสี แดงโดยพาดจากพระอังสา
ซ้ายวนรอบบั@นพระองค์และนํามามัดไว้อย่างหลวมทีกลางพระอุทร และทรงผ้าคล้องพระอังสาซึ งมี
ลักษณะคล้ายผ้าต้องลม โดยพาดไว้ทีพระอังสา พันรอบพระกร ทิ@งชายผ้าลงสู่ พระเพลาและปล่อย
ชายผ้าทีเหลือปลิวม้วนเป็ นเกลียวซิกแซกขึ@นด้านบน (ภาพที ||€) ริ@ วผ้าคล้องพระอังสาทีต้องลมถูก
ประดิษฐ์ให้มีรูปร่ างคล้ายกลีบดอกไม้ ซึ งรู ปร่ างดังกล่าวยังปรากฏในผ้าต้องลมบริ เวณอืนอีก เช่ น
ผ้ากรรเจียกทีผูกศิราภรณ์ไว้ทีพระเศียรก็มีริ@วผ้าและการปล่อยชายผ้าคล้ายคลึงกับผ้าคล้องพระอังสา
รู ปแบบของเครื องประดับของพระนางสิ ตตาราทีประกอบไปด้วย
กุณฑล พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาทซึงมีสีทองและทองแดง ล้วนมีรูปทรงทีเรี ยบง่ายคล้าย
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กําไลทองประดับรัตนะกลมเม็ดเดี ยวซึ งเป็ นสี ทองเช่ นกัน ส่ วนสร้ อยพระศอเส้นสั@นซึ งมี 2 เส้น
และสร้อยพระศอเส้นยาวประดับด้วยรัตนะกลมเช่ นกันซึ งร้อยกันอยู่หลายเม็ด โดยสร้อยพระศอ
เส้นสั@นมีรัตนะร้อยอยูก่ ึงกลางพระอุระ และสร้อยพระศอเส้นยาวมีตาํ แหน่งรัตนะทีข้างพระถันทั@ง
สองข้างและบริ เวณกึงกลางพระอุทร

ภาพที ||€ ชายผ้าคล้องพระอังสาทีปลิวม้วนเป็ นเกลียวซิกแซกขึ@นด้านบนในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
พระนางสิ ต ตาราในจิ ตรกรรมทัง กานี@ ท รงประดับ ศิ ราภรณ์ ตาบ
รัตนะ 5 ตาบสี ทองและทองแดง โดยแต่ละตาบเป็ นรู ปหยดนํ@า มีระยะห่ างเท่ากันและมีสร้อยสี ทอง
แต้มเป็ นจุดเล็ก ๆ ร้อยโยงแต่ละตาบเข้าด้วยกัน ตาบกลางและตาบริ มสุ ดทั@งสองข้างปรากฏลวดลาย
คล้ายกนกประดับเพิมเข้าไปด้วย ศิราภรณ์ตาบรัตนะถูกผูกมัดไว้ทีพระเศียรด้วยผ้ากรรเจียกทีมีชาย
ผ้าปลิวเป็ นระลอกคลืน ทีมวยพระเกศายังประดับด้วยลวดลายทองคล้ายลายกนก เครื องทรงและ
เครื องประดับของพระนางสิ ตตาราในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารานี@ มีลกั ษณะไม่แตกต่างไป
จากเครื องทรงและเครื องประดับของพระนางตาราองค์ประธานในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา
21 พระองค์ของวัดโพธิ เย็นเท่าใดนัก โดยมีรูปแบบหลักเช่ นเดียวกับเครื องทรงและเครื องประดับ
ของพระโพธิ สัตว์ปางสงบในจิตรกรรมทังกาของทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ นต้นมา ความ
แตกต่างของเครื องทรงและเครื องประดับมักปรากฏในส่ วนรายละเอียดมากกว่า เช่ น การประดับ
ตกแต่งให้ซบั ซ้อนมากขึ@นตามแต่การสร้างสรรค์ของผูว้ าด เป็ นต้น
;.;.<.= รู ปทรงประภาวลี จิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราทีนํามาจาก
ภาคกลางของทิเบตทั@งสองภาพนี@ แสดงภาพของพระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์ในปางสงบทั@งหมด
ดังนั@นจึงไม่ปรากฏประภาวลีแบบเปลวไฟ ประภาวลีทีพบในจิตรกรรมทังกาทั@งสองภาพมีอยู่ 2
รู ปแบบ ได้แก่ ประภาวลีทีมีประภามณฑลสี เรี ยบ และประภาวลีทีมีประภามณฑลเป็ นลวดลายทอง
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ภาพที ||6 รายละเอียดประภาวลีทีมีประภามณฑลสี เรี ยบของพระศากยมุนี (ซ้าย) และ
พระสองขะปะ(ขวา) ในรู ปพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที |78 ประภาวลีทีมีประภามณฑลสี เรี ยบของพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที |75 ประภาวลีมีประภามณฑลเป็ นลวดลายทองในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
ประภาวลี ที มี ป ระภามณฑลสี เ รี ย บมี ล ัก ษณะเป็ นระนาบสี รู ป
วงกลม ประกอบไปด้วยศิรประภาสี เขียว ประภาวลีสีน@ าํ เงินและประภามณฑลสี ชมพูเข้ม โดยเป็ น
ประภาวลีของพระศากยมุนีและพระสองขะปะ (ภาพที ||6) ในจิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุ
สําหรับประภาวลีของพระไภษัชยคุรุน@ นั มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน คือมีศิรประภาสี ส้มสดสว่าง ประภา
วลีสีเขียวอมฟ้ าและประภามณฑลสี ส้มอ่อน และได้เพิมแถบรุ ้งเป็ นวงประภาวลีช@ นั นอกสุ ด (ภาพที
|78) นอกจากนี@ยงั ไล่น@ าํ หนักให้เข้มขึ@นบริ เวณขอบประภามณฑลทีติดกับประภาวลีดว้ ย การตกแต่ง
ให้ประภาวลีของพระไภษัชยคุรุให้วจิ ิตรมากกว่าพระบริ วารอีก 2 พระองค์ เป็ นสิ งแสดงถึงการดํารง
สถานะองค์ประธานในจิตรกรรมทังกาของพระองค์ ส่ วนประภาวลีทีมีประภามณฑลเป็ นลวดลาย
ทองปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที |75) มีรูปทรงเป็ นวงกลมเช่ นกัน
ประกอบด้วยศิรประภาระนาบสี เขียวเข้มล้อมขอบสี ทองแดงประดับลวดลายนูน ซ้อนอยูบ่ นประภา
วลีระนาบสี น@ าํ เงินเข้มซึ งมีขอบขนาดเล็กสี เขียวล้อมอยู่รอบนอก ถัดออกไปเป็ นประภามณฑลสี
ทองประดับลวดลายนูน
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ภาพที |7l ประภาวลีของพระศากยมุนีในรู ปอวทาน จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต
คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha – Avadana (teaching stories) [Online], accessed 24 August
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/494.html

ภาพที |7| ประภาวลีของพระศากยมุนีในรู ปชาดก จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคตะวันออก
คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha – Jataka (previous lives) [Online], accessed 24 August
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/15527.html
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ประภาวลี ทีมี ประภามณฑลลวดลายทองในรู ปพระนางสิ ตตารา
เหมือนกับประภาวลีในจิตรกรรมทังกาของทิเบตภาคกลางทีได้ยกตัวอย่างไปแล้ว เช่น รู ปพระวัชร
สัตว์ (ภาพที l€€) รู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที |l7) และรู ปพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาทิเบต
สมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที |l6) ส่ วนประภาวลีทีมีประภามณฑลสี เรี ยบในรู ปพระไภษัชยคุรุก็
เป็ นอีกรู ปแบบทีพบโดยทัวไปในจิตรกรรมทังกาของทิเบตภาคกลางเช่ นกัน เช่ น ประภาวลี ของ
พระศากยมุนีในรู ปอวทานสมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที |7l) รวมถึงพบในจิตรกรรมทังกาของ
ทิเบตภาคตะวันออกด้วย เช่น ประภาวลีของพระศากยมุนีในรู ปชาดกสมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพ
ที |7|) หรื อ แม้แ ต่ จิ ต รกรรมทัง กาของจี น เช่ น รู ป พระนางสิ ต ตารา จิ ต รกรรมทัง กาจี น สมัย
คริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที l68)
;.;.<.: รู ปทรงอาสนะ รู ปทรงของอาสนะทีปรากฏในจิตรกรรมทังการู ป
พระไภษัชยคุรุและรู ปพระนางสิ ตตารา เป็ นปั ทมาสนะกลีบบัวหงายทั@งหมด (ภาพที |77) โดยปั ท
มาสนะของพระไภษัชยคุรุและพระนางสิ ตตาราซึ งเป็ นองค์ประธานของภาพมีลกั ษณะคล้ายกัน คือ
ปั ทมาสนะของพระไภษัชยคุรุ มีกลีบชั@นนอกเป็ นสี น@ าํ เงินและเขียวสลับกัน กลีบชั@นในเป็ นสี ชมพู
เข้มและเหลืองส้ม ไม่ปรากฏกลีบรองด้านล่างของปั ทมาสนะ ส่ วนด้านในของฝักบัวปรากฏกลีบสี
ชมพูเข้มขนาดเล็กซ้อนอยู่ภายใน เหนื อปั ทมาสนะปรากฏฐานจันทร์ แบนซึ งเป็ นสิ งบ่งชี@ ประการ
หนึงว่าบุคคลทีประทับแสดงปางสงบ ทางด้านปัทมาสนะของพระนางสิ ตตารามีกลีบชั@นนอกเป็ นสี
นํ@าเงินและเขียวสลับกันคล้ายกับของพระไภษัชยคุรุ แต่มีกลีบชั@นในเป็ นสี ชมพูท@ งั หมด นอกจากนี@
กลีบนอกและในยังถูกประดับด้วยขอบสี ทองลายนูน และปรากฏกลีบรองซึ งเป็ นกลีบแถวล่างมีสี
เขี ย วเข้ม คล้า ยใบไม้ แต่ บ ริ เ วณฝั ก บัวด้า นในสี เ หลื อ งไม่ ป รากฏกลี บ บัว ขนาดเล็ ก แต่ อ ย่า งใด
เหนือปัทมาสนะของพระนางสิ ตตาราเป็ นฐานจันทร์แบนสี ขาวเช่นเดียวกับพระไภษัชยคุรุ
ส่ วนปั ทมาสนะของพระศากยมุนีและพระสองขะปะในจิตรกรรม
ทังการู ปพระไภษัชยคุรุ (ภาพที |7•) มีรูปแบบต่างออกไป คือ เป็ นปั ทมาสนะกลีบบัวหงายชั@นเดียว
สี เหลืองซึ งมีกลีบกลมมนเป็ น 4 หยัก มีกลีบด้านในสี เดียวกันติดอยูก่ บั ฝักบัวด้านใน และเหนือปั ท
มาสนะมีฐานจันทร์แบนสี ขาวรองรับผูป้ ระทับ ความแตกต่างของปั ทมาสนะนี@ เช่นเดียวกับทีพบใน
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็นรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ |• พระองค์ และรู ปพระนางตารา
l5 พระองค์ ทีปัทมาสนะขององค์ประธานในภาพมักโดดเด่นและซับซ้อนกว่าปัทมาสนะของบุคคล
บริ วาร
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ภาพที |77 การเปรี ยบเทียบปัทมาสนะกลีบบัวหงายในรู ปพระไภษัชยคุรุ (ภาพที 6m) (บน)
และรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที l5n) (ล่าง) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที |7• รายละเอียดปัทมาสนะของพระศากยมุนี (บน) และพระสองขะปะ (ล่าง)
ในรู ปพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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;.;.<.> รู ปทรงดอกไม้ ดอกไม้ทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาทั@งสองภาพนี@ มี
บทบาทอยู่ 2 ประเภท คือ เป็ นสัญลักษณ์ประจําพระโพธิสัตว์ และใช้ตกแต่งเบื@องหลังประภาวลี ใน
จิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุ ดอกไม้ทีเป็ นสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ในพระหัตถ์ท@ งั สองข้างของ
พระสองขะปะ โดยใช้รองรับสัญลักษณ์ หลัก คือ ปุสตกะและขัฑคะ ซึ งอยู่บนดอกทางเบื@องซ้าย
และขวาของพระสองขะปะ ตามประติมานวิทยานั@นดอกไม้ดงั กล่าวเป็ นดอกบัวทีไม่เจาะจงว่าเป็ น
ปั ทมะหรื ออุตปาละ แต่ทีพบในจิตรกรรมทังกานี@ มีลกั ษณะเป็ นรู ปดอกบัวบานซึ งมีกลีบนอกสี ฟ้า
และกลีบในสี ชมพูเข้มคล้ายกับการนําสี ฟ้าของดอกบัวอุตปาละหรื อดอกบัวสี น@ าํ เงินมาผสม ต่างกับ
ดอกบัวตู ม ที แตกกิ งออกด้า นข้า งนั@น มี ก ลี บ สี ช มพูอ่อนแบบดอกบัวปั ท มะ รู ป ทรงของดอกบัว
สัญลักษณ์ท@ งั เบื@องซ้ายและขวา ตลอดจนก้านและกิ งทีแตกออกเป็ นดอกตูมมีรูปทรงทีเหมือนกัน
ราวกับเงาสะท้อนจากกระจก จึง ช่ วยทําให้รูปทรงบุค คลของพระสองขะปะเกิ ดความสมดุ ลใน
ตัวเอง นอกจากนี@ในจิตรกรรมทังกาเดียวกันยังปรากฏก้านผลสมอ ซึ งเป็ นพืชสัญลักษณ์ประจําองค์
พระไภษัชยคุรุ อยูใ่ นบาตรและพระหัตถ์ขวาของพระองค์ ผลสมอมีลกั ษณะเป็ นรู ปรี คล้ายอัลมอนด์
สี แดง เหลือง และเขียวอมฟ้ า และมีใบรู ปยาวรี สีเขียว หากเปรี ยบเทียบรู ปทรงของใบสมอกับใบ
ของดอกบัวในพระหัตถ์ของพระสองขะปะแล้ว จะเห็นได้วา่ มีรูปแบบเหมือนกัน จึงมีความเป็ นไป
ได้วา่ ผูว้ าดให้ความสําคัญกับลักษณะของดอกและผลเท่านั@น ซึ งต้องสร้างรู ปทรงให้สือได้ตรงตาม
ประติมานวิทยา ต่างจากลักษณะใบทีวาดอย่างเรี ยบง่ายโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็ นใบไม้ของพืชชนิดใด

ภาพที |7m ดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลีในรู ปพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
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สํ า หรั บ ดอกไม้ที ใช้ ป ระดั บ ตกแต่ ง เบื@ อ งหลั ง ประภาวลี ใน
จิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุน@ นั (ภาพที |7m) ปรากฏอยูเ่ พียงตําแหน่งเดียว คือ เหนือพระเศียร
ของพระไภษัชยคุรุ รู ปทรงของดอกคล้ายกับดอกโบตันO ของศิลปะจีน ซึ งดอกบานมีกลีบเป็ นหยัก
กลมมนกําลังแย้มบาน ล้อมรอบด้วยกิ งก้านของดอกตูมทีมีกลีบดอกหุ บประสานกันคล้ายรู ปปาก
นก ส่ วนลักษณะของใบเป็ นรู ป 3 แฉก การปรากฏกลุ่มดอกไม้ประดับไว้เบื@องหลังประภาวลีเพียง
ดอกเดียวแม้จะไม่สร้างความวิจิตรให้แก่ประภาวลีของพระไภษัชยคุ รุมากนัก แต่ก็เป็ นรู ปทรงที
นํามาตกแต่งเพือปิ ดพื@นทีว่างระหว่างพระศากยมุนีและพระสองขะปะแทนการวาดรู ปก้อนเมฆ

ภาพที |7n ดอกปัทมะสัญลักษณ์ในพระหัตถ์ซา้ ยของพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
สําหรับจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารานั@น ดอกไม้มีบทบาท
เป็ นทั@งสัญลักษณ์และใช้ประดับเบื@องหลังประภาวลีเช่นกัน อีกทั@งมีรูปทรง สี และขนาดทีคล้ายคลึง
กันด้วย ปั ทมะซึ งอยู่ในพระหัตถ์ซ้ายของพระนางสิ ตตารา (ภาพที |7n) มีลกั ษณะกลีบกลมมน มี
หยักเล็กน้อย และบานออก โดยกลีบด้านในถูกบังด้วยใบไม้ซึงเป็ นรู ป 3 แฉก แต่ดว้ ยสี และขนาด
ของปั ท มะที เห็ น ชัด เจนทํา ให้ย งั สามารถสื อได้ถึ ง สั ญ ลัก ษณ์ ป ระจํา องค์ข องพระนางสิ ต ตารา
ทางด้านดอกไม้ทีประดับเบื@องหลังประภาวลี ปรากฏอยู่ทีเบื@องซ้ายและขวาของพระนางสิ ตตารา
(ภาพที |7€) โดยมีลกั ษณะกลี บกลมมนบานออกเผยให้เห็นกลี บด้านในทีกึ งตูมกึ งบาน ก้านของ
ดอกซึ งโค้งยาวเป็ นเส้นมาจากเบื@องหลังของประภาวลี ประดับด้วยใบไม้รูป 3 แฉกจนดูเป็ นกลุ่ม
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ใบไม้ลอ้ มรอบดอกไม้สีชมพู ลักษณะเช่นนี@ ปรากฏกับกลุ่มของผลไม้สีชมพู 3 ผลทีอยูใ่ นตําแหน่ ง
ด้านบนของประภาวลีอีก 3 ตําแหน่งด้วย โดยผลไม้สีชมพูมีผลค่อนข้างกลมและมีกน้ แหลม จนดู
คล้ายกับว่าเป็ นดอกตูมของดอกไม้เช่นกัน

ภาพที |7€ ดอกไม้และผลไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลีในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
;.;.<.? รู ปทรงก้ อนเมฆ สําหรับพื@นทีว่างฉากหลังในจิตรกรรมทังการู ป
พระไภษัชยคุรุ มีก้อนเมฆทีใช้ประดับในภาพอยู่ 3 รู ปแบบ ได้แก่ ก้อนเมฆทีลอยตัวบนท้องฟ้ า
(ภาพที |76 บน) ก้อนเมฆทีโอบล้อมยอดเขา (ภาพที |76 ล่างซ้าย) และเมฆหมอกประดับเนินหญ้า
(ภาพที |76 ล่างขวา) รู ปทรงของก้อนเมฆทีลอยตัวบนท้องฟ้ าถูกวาดอย่างเรี ยบง่ายไว้ดา้ นบนสุ ด
ของภาพ โดยเป็ นรู ปครึ งวงกลมทีมีขนาดใกล้เคียงกันและจัดวางทับซ้อนเป็ นชั@น ๆ ก้อนเมฆทีโอบ
ล้อมยอดเขาซึงอยูถ่ ดั ลงมาก็ถูกสร้างอย่างเรี ยบง่ายเช่นกัน โดยก้อนเมฆทางด้านขวาของภาพปรากฏ
รู ปทรงเพียงบางส่ วนให้เห็นเป็ นเส้นโค้งซึ งหยักเล็กน้อยทับซ้อนกันอย่างง่ายจนเกิ ดเป็ นรู ปทรงที
ใหญ่ข@ ึน ตรงกันข้ามกับก้อนเมฆทีอยูท่ างด้านซ้ายของภาพ เผยให้เห็นรู ปทรงทีชัดเจนมากกว่า ซึ งมี
รู ปทรงคล้ายกับยูอ่ ีทีพุทธศิลป์ ทิเบตได้รับจากศิลปะจีน อีกทั@งก้อนเมฆทางด้านซ้ายของภาพนี@ ยงั ปิ ด
ทับปั ทมาสนะบางส่ วนของพระสองขะปะ จนคล้ายกับมีบทบาทเป็ นอาสนะก้อนเมฆอีกทางหนึ ง
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ส่ วนเมฆหมอกประดับเนิ นหญ้าอยู่ทางตอนล่ างของภาพ ถูกสร้ างด้วยเส้นโค้งหยักอย่างง่ ายจน
กลายเป็ นรู ปทรงรองทีสอดรับกับแนวเฉียงของเนินหญ้าทั@งสองข้างของภาพ

ภาพที |76 รายละเอียดก้อนเมฆทีลอยตัวบนท้องฟ้ า (บน) ก้อนเมฆทีโอบล้อมยอดเขา (ล่างซ้าย )
และเมฆหมอกประดับเนินหญ้า (ล่างขวา) ในรู ปพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
ในจิตรกรรมทังการู ป พระไภษัช ยคุ รุน@ นั จะเห็ นได้ว่า รู ปทรงของ
ก้อนเมฆถูกสร้างอย่างง่ายและไม่แสดงความโดดเด่นหรื อวิจิตรมากนัก ต่างจากจิตรกรรมทังการู ป
พระนางสิ ตตาราทีพื@นทีว่างกึงหนึงทางด้านบนของภาพมีเพียงพอต่อการวางรู ปเมฆประดับมากมาย
และหลากหลาย พื@นทีของท้องฟ้ าสี น@ าํ เงินเข้มนี@ ถูกประดับด้วยก้อนเมฆรู ปยู่อีมากมายซึ งลอยอยู่
กลางท้องฟ้ าอย่างเป็ นระเบียบ (ภาพที |•8 บนซ้าย) โดยเห็นได้จากทิศทางของลายยู่อีทีมุ่งเข้าหา
แกนกลางของภาพและรู ปทรงของเมฆเรี ยงต่อกันเป็ นแถว และยังปรากฏเมฆรู ปปี กผีเสื@ อ (ภาพที
|•8 บนขวา) อยู่ทีมุมซ้ายและขวาบนของภาพ นอกจากนี@ ใ นรู ปพระนางสิ ตตารายังปรากฏเมฆ
หมอกอยู่ในระยะหน้าของภาพ หรื อทางตอนล่ างสุ ดของภาพด้วย (ภาพที |•8 ล่ าง) โดยถูกสร้าง
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ด้วยเส้นโค้งทีหยักอย่างเป็ นจังหวะและเรี ยงต่อกันเป็ นแนว จนเกิดเป็ นรู ปทรงทีสอดรับไปกับแนว
ของพุม่ ไม้และโขดหิน

ภาพที |•8 รายละเอียดก้อนเมฆรู ปยูอ่ ี (บนซ้าย) ก้อนเมฆรู ปปี กผีเสื@ อ (บนขวา) และเมฆหมอกอยู่
ในระยะหน้า (ล่าง) ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
;.;.<.@ รู ป ทรงภู เ ขา รู ป ทรงของภู เ ขาที พบในจิ ต รกรรมทัง การู ป พระ
ไภษัชยคุรุ ปรากฏบริ เวณขอบด้านข้างทั@งซ้ายและขวาของภาพ โดยขอบด้านซ้ายเป็ นรู ปทรงของ
ภูเขาหิมะสี ขาวรู ปสามเหลียม (ภาพที |•5 ซ้าย) ตกแต่งรายละเอียดด้วยเส้นโค้งเล็กน้อยซึ งวาดสลับ
ไขว้กนั เพือสื อแทนถึงแนวสันเขาทีสลับซับซ้อน และลดระดับลงมาจนถึงหิ นผาริ มทะเลสาบซึ งอยู่
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ด้านล่าง โดยมีลกั ษณะเป็ นหินแหลมด้วยเส้นทีหงิกงอ ภูเขาหิ มะเช่นนี@ ปรากฏในจิตรกรรมทังการู ป
พระนางสิ ตตาราด้วย (ภาพที |•5 กลาง) โดยปรากฏให้เห็นเด่นชัดบริ เวณขอบซ้ายและขวาของภาพ
ลักษณะเป็ นรู ปสามเหลียมซึงถูกจัดวางเรี ยงกันเป็ นแถวแนวนอนบริ เวณตอนกลางของภาพ ตกแต่ง
ด้วยเส้นโค้งไขว้สลับไปมาสื อแทนถึงสันเขาทีลดระดับลงมาจรดริ มผาทีติดกับทะเลสาบด้านล่าง
โดยหินผาในภาพนี@ถูกแบ่งด้วยเส้นหงิกหยักจนเกิดเป็ นแถบสันของร่ องหิ นผา ภูเขาอีกรู ปแบบหนึง
คือภูเขาทีปกคลุมด้วยพื@นหญ้าสี เขียวเข้มอยูท่ างขอบขวาของจิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุ (ภาพ
ที |•5 ขวา) มีลกั ษณะเป็ นหิ นผาทีสร้างจากเส้นทีหงิกงอจนเกิ ดเป็ นแนวสันหิ นทีขรุ ขระ แต่พ@ืนที
ของหิ นผาส่ วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยพื@นหญ้าสี เขียวเข้มซึ งมีรูปทรงไม่แน่นอนและมีเส้นรอบนอก
หงิกหยักตามเส้นสี เข้มทีตวัดอย่างรวดเร็ ว

ภาพที |•5 การเปรี ยบเทียบภูเขาหิมะรู ปสามเหลียมในรู ปพระไภษัชยคุรุ (ภาพที 6m) (ซ้าย) และ
รู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที l5n) (กลาง) และภูเขาทีปกคลุมด้วยพื@นหญ้า
ในรู ปพระไภษัชยคุรุ (ภาพที 6m) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
สําหรับเนิ นหญ้าและริ มฝั งทีปรากฏอยู่ท่ามกลางทะเลสาบภายใน
จิตรกรรมทั@งสอง ในรู ปพระไภษัชยคุรุเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเนินหญ้าซึ งอยูใ่ นระยะหน้าของภาพมี
รู ปทรงคล้ายเกาะกลางนํ@ารู ปสามเหลียมซ้อนกัน 3 ชั@น (ภาพที |•l บน) โดยชั@นบนสุ ดมีขนาดใหญ่
และลดขนาดลงไปจนถึงชั@นทีสาม จากมุมแหลมทั@งสองข้างของเนินหญ้ารู ปสามเหลียมก่อให้เกิ ด
ริ ม ฝั งที ทับ ซ้อนกันลงไปจนคล้า ยกับ เป็ นแนวรู ป หยัก ฟั น ปลา การจัด ตํา แหน่ ง ของเนิ น หญ้า ที
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ประทับไว้ระยะหน้าสุ ดและอยูก่ ึงกลางในรู ปพระไภษัชยคุรุ ต่างจากตําแหน่งเนินหญ้าของรู ปพระ
นางสิ ตตาราทีถูกจัดไว้ในระยะกลางภาพ โดยมีเนินหญ้าหรื อเกาะขนาดเล็กอยู่ในระยะหน้าสุ ดทั@ง
มุมซ้ายและขวา (ภาพที |•l ล่าง) อย่างไรก็ตามรู ปทรงของเนินหญ้าและริ มฝังของทั@งสองภาพก็มี
รู ปแบบทีไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเกิดจากรู ปทรงของริ มฝังทีทับซ้อนกันจนเกิดเป็ นแนวรู ปหยัก
ฟันปลา ซึงในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารานั@นเห็นได้จากบริ เวณมุมซ้ายและขวาล่างของภาพ
และเนินหญ้าทีติดกับภูเขาหิมะบริ เวณขอบซ้ายและขวาของภาพ

ภาพที |•l การเปรี ยบเทียบเนินหญ้าคล้ายเกาะกลางนํ@ารู ปสามเหลียมซ้อนกัน | ชั@น ในรู ป
พระไภษัชยคุรุ (ภาพที 6m) (บน) และเนินหญ้าหรื อเกาะขนาดเล็กทีมุมซ้ายและขวา
ของรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที l5n) (ล่าง) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที |•| การเปรี ยบเทียบลําธารหรื อทะเลสาบในรู ปพระไภษัชยคุรุ (ภาพที 6m) (บน) และ
ในรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที l5n) (ล่าง) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
;.;.<.A รู ปทรงลําธาร พื@นทีว่างรอบเนินหญ้าหรื อริ มฝังถูกวาดเป็ นลําธาร
หรื อทะเลสาบเหมือนกันทั@งในจิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุและรู ปพระนางสิ ตตารา ในรู ปพระ
ไภษัชยคุรุน@ นั พื@นทีว่างดังกล่าวถูกระบายด้วยระนาบสี น@ าํ เงิน และวาดตกแต่งด้วยเส้นโค้งทีลืนไหล
ไปตามแนวริ ม ฝั ง โดยใช้เพียงเส้นสี น@ าํ เงิ นเข้ม และขาว แทนแสงและเงาพอให้เห็ นว่าเป็ นแนว
กระแสนํ@า หรื อบ้างก็วาดเป็ นเส้นโค้งทีหยักเป็ นรู ปขนาดเล็ก แสดงถึงการวาดอย่างง่าย ๆ เพียงแค่
ต้องการสื อแทนว่าเป็ นทะเลสาบเท่านั@น ดังเห็นได้บริ เวณมุมซ้ายและขวาล่างของภาพ (ภาพที |•|
บน) แตกต่า งจากรู ป พระนางสิ ตตาราที ลํา ธารและทะเลสาบถูก ประดิ ษ ฐ์ให้มีรูป ทรงที ประณี ต
มากกว่า แม้วา่ จะมีพ@นื ฐานจากการใช้เส้นโค้งเหมือนกัน นันคือ บริ เวณริ มฝังในระยะกลางของภาพ
ถูกวาดด้วยเส้นโค้งคู่สีขาวลัดเลาะไปตามแนวฝัง โดยเส้นโค้งนั@นจะซ้อนกันไปอย่างเป็ นระเบียบ
และเว้นระยะห่ า งเป็ นจัง หวะเท่ า ๆ กัน จนดู ค ล้า ยกับ เป็ นวงของระลอกคลื น การใช้เส้ นโค้ง คู่
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ลักษณะนี@ยงั ถูกประดิษฐ์ให้เป็ นคลืนนํ@าอีกรู ปแบบหนึง ซึ งอยูใ่ นระยะหน้าสุ ดของภาพ (ภาพที |•|
ล่าง) โดยโค้งของคลืนนี@จะวางตัวสลับกันไปเป็ นแถวแนวนอน ประกอบกับเพิมรู ปทรงของคลืนที
กระทบฝังเป็ นรู ปโค้งม้วนคล้ายตะขอประดับอยูบ่ ริ เวณขอบทีติดกับเนินหญ้าทีประทับของพระนาง
สิ ตตาราอีกด้วย
;.;.<.B รู ปทรงโขดหิน การใส่ รายละเอียดของรู ปทรงต่าง ๆ ในรู ปพระนาง
สิ ตตาราให้วจิ ิตรงดงามมากขึ@น ยังเห็นได้จากการเพิมรู ปพุ่มไม้และโขดหิ นเข้าไปด้วย (ภาพที |•7)
โดยรู ปทรงทั@งสองจะกั@นอยูร่ ะหว่างเนินหญ้าในระยะหน้ากับระยะกลางของภาพ โขดหิ นมีลกั ษณะ
เป็ นชะง่อนหินแหลมแนวตั@งเชือมต่อกันจนกลายเป็ นแนวโขดหิ นทีมียอดไล่เรี ยงไปตามแนวทีลาด
ลงของริ มฝัง เหนือยอดหินยังปรากฏพุ่มไม้ขนาดเล็กไล่เรี ยงไปตามระดับยอดโขดหิ นอีกด้วย ซึ ง มี
รู ปทรงกลมรี และมีใบหยักโค้งมน

ภาพที |•7 พุม่ ไม้และโขดหิ นในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
;.;.= การใช้ สี การไล่ นํ9าหนัก การใช้ เส้ นและลวดลาย เมือพิจารณาการใช้สีโดย
ภาพรวมของจิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุและรู ปพระนางสิ ตตาราแล้ว จะเห็นได้ว่ารู ปพระ
ไภษัชยคุรุมีสีทีสดจัดเหมือนจิตรกรรมทังกานี@ถูกสร้างขึ@นไม่นาน ต่างจากรู ปพระนางสิ ตตาราทีมีสี
ค่อนข้างหม่นคลํ@ารวมทั@งปรากฏร่ องรอยของนํ@าทีซึ มและสี ทีหลุดล่อน จึงดูคล้ายกับเป็ นจิตรกรรม
ทังกาทีมีอายุพอสมควร สี ในรู ปพระไภษัชยคุรุส่วนใหญ่เป็ นระนาบสี ทีสดจัด ทึบแสงและค่อนข้าง
หนา สี ทีโดดเด่นได้แก่ สี น@ าํ เงิน ส้ม เขียว และแดง ซึ งล้วนเป็ นสี คู่ตรงกันข้าม โดยเฉพาะอย่างยิง
การใช้สีน@ าํ เงินและเขียวเป็ นส่ วนใหญ่บริ เวณพื@นทีว่างฉากหลัง ประกอบกับวรรณะนํ@าเงินของพระ
ไภษัชยคุรุแล้วทําให้ศิรประภาสี ส้มของพระองค์เด่นชัดขึ@น นอกจากนี@ สีส้มของศิรประภายังทําให้
พระเศียรของพระองค์โดดเด่นในตําแหน่งกึงกลางภาพอีกด้วย
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อย่างไรก็ตาม ก็ปรากฏการไล่น@ าํ หนักให้อ่อนลงหรื อเข้มขึ@นในบางพื@นที
โดยเฉพาะบริ เวณทีต้องการแสดงความลึกของการทับซ้อนของรู ปทรง เช่ น ร่ องหยักของก้อนเมฆ
กลีบดอกไม้ และสันเขาทีสลับซับซ้อน เป็ นต้น หรื อไล่น@ าํ หนักสี ของรู ปทรง เช่ น เนิ นหญ้า ก้อน
เมฆทีลอยอยูบ่ นท้องฟ้ า ร่ องหิ นผา และประภามณฑลสี ส้มของพระไภษัชยคุรุ เป็ นต้น นอกจากนี@
ในรู ปพระไภษัชยคุรุไม่ปรากฏการใช้ลวดลายใด ๆ ตกแต่งภาพให้วิจิตรงดงามขึ@น ซึ งโดยปกติแล้ว
มักพบเห็นเป็ นลวดลายผ้า เช่น สังฆาฏิทีมักเป็ นลวดลายตารางแบบพระสงฆ์จีน

ภาพที |•• รายละเอียดการใช้เส้นรอบนอกสี แดงกับดอกไม้สีชมพูอ่อน (ซ้าย) และการใช้เส้น
รอบนอกสี น@ าํ เงินสร้างรายละเอียดพระพักตร์ของพระไภษัชยคุรุ (ขวา) จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา
แม้ไม่เน้นการไล่ น@ าํ หนักอ่อนเข้มและการตกแต่งด้วยลวดลายต่าง ๆ แต่
จิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุน@ ี ก็สามารถแสดงความโดดเด่นได้ผ่านการใช้สีทีสดจัด และการ
ใช้เส้นรอบนอกสร้างรู ปทรง เส้นมีบทบาทสําคัญต่อการพรรณนารู ปทรงในภาพให้ชดั เจนตามแนว
ประเพณี ของทิเบต รวมทั@งสร้างรายละเอียดของรู ปทรงนั@น ๆ ให้ชดั เจนมากขึ@น เมือนํามาพิจารณา
กับจิตรกรรมทังกานี@ จะเห็ นได้ว่าเส้นรอบนอกของรู ปทรงต่าง ๆ ถูกวาดไว้อย่างคมชัด โดยเส้น
รายละเอียดพระพักตร์ และรู ปบุคคลมักเป็ นเส้นเรี ยวเล็กทีละเอียดบรรจง ต่างจากเส้นในส่ วนของ
จีวร ศิรประภา หรื อรู ปทรงรองอืน ๆ ทีมีขนาดเส้นใหญ่กว่า สี ทีใช้ตดั เส้นมักเป็ นสี น@ าํ เงินและแดง
โดยขึ@นอยูก่ บั พื@นทีสี ของรู ปทรงนั@น ๆ เช่น ใช้สีแดงกับดอกไม้สีชมพูอ่อนและจีวรสี ส้มแดง (ภาพที
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|•• ซ้าย) หรื อใช้สีน@ าํ เงินเข้มตัดเส้นรายละเอียดพระพักตร์ ของพระไภษัชยคุรุ (ภาพที |•• ขวา)
เป็ นต้น
นอกจากนี@ การแสดงออกของเส้นยังถูกใช้สือแทนลักษณะของรู ปทรงได้
อีกด้วย ดังเห็ นได้จาก เส้นรอบนอกของเนิ นหญ้าทีมีสีน@ าํ เงิ นเข้ม ถูกวาดอย่างรวดเร็ วจนเกิ ดเป็ น
เส้นหยักขนาดเล็กใหญ่ไม่สมําเสมอกัน เพือสื อแทนถึงพื@นหญ้า หรื อเส้นทีหยักจนให้ความรู้สึกถึง
ความขรุ ขระของหิ นผา (ภาพที |•m) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามยังคงปรากฏการใช้เส้นทองเพือสื อแทน
ถึงรัศมีทีเปล่งออกมาจากพระวรกายของบุคคลสําคัญภายในภาพ โดยมีลกั ษณะเป็ นเส้นโค้งลอนถูก
วาดสลับกับเส้นหยักแบบฟันปลา แต่เนืองจากระยะห่ างของเส้นรัศมีทองแต่ละเส้นมีมาก ประกอบ
กับจํานวนของเส้นรัศมีทองมีนอ้ ย จึงทําให้เส้นรัศมีทองไม่โดดเด่นเท่าใดนัก เช่นเดียวกับเส้นทอง
ทีถูกวาดประดับไว้เล็กน้อยบริ เวณขอบศิรประภา ขอบจีวรและกลีบของปั ทมาสนะ การใช้สีทอง
ดังกล่าวแตกต่างอย่างสิ@ นเชิ งกับจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราทีปรากฏเทคนิ คการใช้สีทอง
อย่างน่าสนใจ

ภาพที |•m รายละเอียดการใช้เส้นรอบนอกสื อถึงลักษณะของพื@นหญ้า (ซ้าย) และความขรุ ขระของ
หินผา (ขวา) ในรู ปพระไภษัชยคุรุ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
สี ที ใช้ใ นจิ ต รกรรมทัง การู ป พระนางสิ ต ตารามี ค วามหนาจนปรากฏ
ร่ องรอยสี ทีหลุดล่อน โดยส่ วนใหญ่เป็ นสี น@ าํ เงินและเขียว มีเพียงสี สดสว่างของผ้าคล้องพระอังสาสี
ส้ม ดอกไม้และผลไม้สีชมพู ประกอบกับสี ทองทีสุ กสว่างทําให้พระนางสิ ตตาราปรากฏพระองค์ได้
อย่างเด่นชัด พื@นทีว่างฉากหลังส่ วนท้องฟ้ าเป็ นระนาบสี น@ าํ เงินเข้ม ต่างจากในส่ วนเนินหญ้าสี เขียว
ทางด้านล่ างของภาพทีไล่ น@ าํ หนักให้อ่อนลงตามแนวแกนนอน นอกจากเนิ นหญ้าแล้ว ก้อนเมฆ
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ดอกไม้ ผลไม้ และภูเขาหิมะก็ปรากฏการไล่น@ าํ หนักอย่างชัดเจน โดยเฉพาะก้อนเมฆยูอ่ ีสี ขาวถูกไล่
นํ@าหนักให้เข้มขึ@นเพือเน้นให้เส้นโค้งหยักของรู ปทรงยูอ่ ีเด่นชัดขึ@น ส่ วนสี ในรู ปทรงอืน ดังเช่น พระ
วรกายและฉลองพระองค์ของพระนางสิ ตตารา ประภาวลี ใบไม้ พุ่มไม้และโขดหิ นเป็ นต้นนั@นเป็ น
ระนาบสี ซึงปรากฏรู ปทรงให้เห็นชัดขึ@นด้วยเส้นรอบนอก

ภาพที |•n การใช้เส้นสร้างรายละเอียดพระพักตร์ของพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
เส้ น มี บ ทบาทสํ า คัญ ต่ อ การพรรณนารู ป ลัก ษณ์ ข องพระนางสิ ต ตารา
รวมทั@งองค์ประกอบอืน ๆ ภายในภาพเช่นเดียวกันกับจิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุขา้ งต้น โดย
เส้นทําหน้าทีสร้างรู ปทรงรอบนอกให้ชดั เจน และเพิมรายละเอียดของรู ปทรงเหล่านั@น เช่น เส้นโค้ง
ของริ@ วผ้า เส้นโค้งไขว้ของสันเขา เส้นอันละเอียดประณี ตในส่ วนรายละเอียดพระพักตร์ เส้นโค้ง
หยักของก้อนเมฆ หรื อเส้นสี เขียวจนเกือบดําทีวาดซ้อนกันจนเกิดรายละเอียดคล้ายใบหญ้า เป็ นต้น
สี ของเส้นมักเป็ นสี น@ าํ เงินเข้มและสี แดง โดยส่ วนใหญ่เป็ นเส้นรอบนอกของรู ปทรงทีมีสีใกล้เคียง
กับสี ของเส้น เช่น เส้นสี แดงสําหรับดอกไม้สีชมพูหรื อผ้าคล้องพระอังสาสี ส้มและเหลือง สี น@ าํ เงิน
สําหรับใบไม้หรื อเมฆสี ขาวเจือฟ้ า เป็ นต้น โดยเฉพาะเส้นสําหรับรายละเอียดของพระนางสิ ตตารา
ซึ งมีวรรณะขาวจะใช้สีแดงและมีขนาดของเส้นละเอียดประณี ตมากกว่าเส้นรอบนอกอืน ๆ ทีจะมี
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ขนาดใหญ่กว่า (ภาพที |•n) นอกจากนี@ ยงั ปรากฏการใช้วิธีแต้มสี เขียวหรื อนํ@าเงินเข้มเป็ นทีพ่กู นั อยู่
บริ เวณพุม่ ไม้ร่วมกับรู ปทรงของพุม่ ไม้รูปกลมรี อีกด้วย

ภาพที |•€ รายละเอียดการวาดเส้นทองคู่ขนานไปกับเส้นสี เข้มบนปลายใบไม้ (ซ้าย) พุม่ ไม้
ยอดโขดหิน (กลาง) และร่ องหินผา (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา

ภาพที |•6 รายละเอียดการวาดเส้นทองเป็ นริ@ วโค้งและเส้นหยักฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีใน
รู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
การใช้ เ ส้ น ทองซึ งนิ ย มในจิ ต รกรรมทัง กาของทิ เ บตก็ ป รากฏอยู่ ใ น
จิตรกรรมทังกานี@ เช่ นกัน โดยถูกใช้เพือสื อแทนถึงแสงสว่างสี ทองทีต้องบนรู ปทรง มีท@ งั วาดเป็ น
เส้นคู่ขนานไปกับเส้นรอบนอกสี เข้ม และถูกระบายจนเป็ นพื@นทีสี ทอง เช่น บริ เวณปลายใบไม้ พุ่ม
ไม้ บนยอดโขดหิ น หรื อเส้ นขอบของร่ องหิ นผา (ภาพที |•€) นอกจากนี@ เส้นทองยังใช้สํา หรั บ
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ตกแต่งรู ปทรงเป็ นลวดลายต่าง ๆ ทีเห็นได้ชดั ได้แก่ ลวดลายวงกลมและดอกไม้ของโธตีและผ้าคาด
เฉี ย ง ลายเส้ นวงโค้ง สําหรับ ผ้า คล้องพระอัง สา และลวดลายทองที ถมเป็ นลายก้านขดเต็ม พื@นที
ของศิรประภาสี เขียวเข้ม โดยเฉพาะอย่างยิงเส้นทองโค้งและเส้นทองหยักฟั นปลาเรี ยงสลับกัน
บริ เวณประภาวลีอนั สื อแทนถึ งทิศทางของรัศมีทีเปล่งออกจากพระวรกายของพระนางสิ ตตารา
(ภาพที |•6)
อย่างไรก็ตามหากเทียบความสุ กสว่างของเส้นทองข้างต้นกับสี ทองบริ เวณ
ทีถูกทําให้นูนเป็ นมิติ อันได้แก่ ประภาวลี เครื องประดับและลวดลายปั ทมาสนะของพระนางสิ ตตา
รา และกระจกซึงเป็ นเครื องสักการะแล้ว จะเห็นได้วา่ เส้นทองไม่แสดงความสุ กสว่างเทียบเท่าได้ ผู้
ศึกษาเห็นว่าอาจเนื องมาจากปริ มาณของทองทีใช้แตกต่างกัน ซึ งการวาดเส้นทองน่ าจะใช้ผงทอง
ผสมกับกาวเหมือนการใช้สีวาดโดยทัวไป แต่บริ เวณทีมีสีทองสุ กสว่างมากกว่าน่าจะมาจากการปิ ด
ทองโดยตรง นอกจากการใช้แผ่นทองแล้วยังปรากฏการใช้ทองแดงร่ วมด้วยในบริ เวณทีสร้างมิตินูน
เหมือนกัน อันได้แก่ ขอบศิรประภา และบางส่ วนของเครื องประดับ ซึ งการประยุกต์ใช้วสั ดุโลหะ
ในงานจิ ต รกรรมนอกจากสร้ า งความหลากหลายน่ า สนใจแล้ว ยัง สะท้อ นให้เ ห็ นถึ ง ความคิ ด
สร้างสรรค์ของศิลปิ นผูส้ ร้างได้เป็ นอย่างดี
การสร้างมิติสมจริ งด้วยวิธีทาํ ลวดลายนูนขึ@นยังเป็ นเทคนิ คทีโดดเด่นใน
การสร้ างจิตรกรรมทังกาทิเบตมาตั@งแต่คริ สต์ศตวรรษที 11 ลายนู นถูกสร้ างจากปูนขาว (Gesso)
โดยใช้อุปกรณ์รูปกรวยบีบปูน (Color dispenser) ลงบนผืนผ้า (ภาพที |m8) และปิ ดทับด้วยทอง
เหมือนดังทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาทิเบตรู ปพระไภษัชยคุรุสมัยคริ สต์ศตวรรษที 15 (ภาพที 76)
เป็ นต้น4 เทคนิคดังกล่าวยังนิยมใช้กบั การสร้างจิตรกรรมฝาผนัง เช่น ลวดลายเสื@ อเกราะของพระไว
ศรวัณซึงเป็ นธรรมบาลประจําทิศเหนือ ในจิตรกรรมฝาผนังของวิหารวัดดรี ปุง (ภาพที |m5) อย่างไร
ก็ตามแม้วา่ เทคนิคการสร้างมิติน@ ี จะสร้างความน่าสนใจแก่ภาพดังทีเห็นจากจิตรกรรมทังการู ปพระ
นางสิ ตตารานี@ แต่ก็สร้างอุปสรรคต่อการม้วนเก็บทังกาได้อีกทางหนึง เนืองจากปูนของลวดลายนูน
อาจกระเทาะออกได้ง่ายยิงกว่าสี ทีถูกระบายอย่างหนาในจิตรกรรม

4

Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), 151.
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ภาพที |m8 อุปกรณ์รูปกรวยสําหรับบีบปูนขาวเพือสร้างมิติในจิตรกรรม

ภาพที |m5 ลวดลายนูนสี ทองบนเสื@ อเกราะของพระไวศรวัณ จิตรกรรมฝาผนังของวิหารวัดดรี ปุง
กรุ งลาซา
จากลักษณะของจิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุและรู ปพระนางสิ ตตารา
ทีถูกนํามาจากภาคกลางของทิเบตนี@ จะเห็นได้วา่ มีรูปแบบโดยทัวไปทีพบเห็นได้บ่อยในจิตรกรรม
ทังกาแบบทิเบตตั@งแต่คริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ นต้นมาได้ ทั@งจากองค์ประกอบทีมักเป็ นแบบสมมาตร
รู ปทรงของบุคคลและองค์ประกอบของสิ งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงการสร้ างทิวทัศน์ให้เป็ นรู ป
ภูเขาสู งแหลมรู ปสามเหลียม การใช้สีสําหรับพื@นทีฉากหลังด้วยสี น@ าํ เงินเข้มและเขียวเป็ นส่ วนใหญ่
รวมทั@งการสร้างลวดลายประภาวลีทีมีประภามณฑลหนาขนาดใหญ่ ทั@งแบบประภามณฑลลวดลาย
ทองและแบบเรี ยบ
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;.< จิตรกรรมทังกาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือแคว้นอัมโด
;.<.; องค์ ประกอบ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราทีถูกนํามาจากแคว้นอัม
โดของทิเบต ประกอบไปด้วยรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง (ภาพที l5m) และจากเมืองชินห
นิ ง (ภาพที ll8) และรู ปพระปั ท มสัมภวะจากเมืองอาบา (ภาพที l•5) มี องค์ป ระกอบโดยรวม
เหมือนกันเกื อบทั@งหมด โดยเน้นความสําคัญทีองค์ประธานของภาพให้มีขนาดใหญ่เต็มพื@นทีภาพ
และประทับอยูก่ ึงกลางตามแนวแกนตั@ง ทําให้พ@ืนทีว่างฉากหลังถูกแบ่งออกเป็ นฝังซ้ายและขวาซึ ง
ถูกตกแต่งด้วยรู ปทรงต่าง ๆ ของทิวทัศน์ โดยส่ วนใหญ่มกั มีปริ มาตรของรู ปทรงเท่าเทียมกันทั@ง
สองฝังจนเกิดความสมดุลในภาพ นอกจากนี@ ยงั แบ่งพื@นทีว่างส่ วนบนของท้องฟ้ าและส่ วนล่างของ
เนินหญ้าตามแนวแกนนอนเหมือนกันทั@งสามภาพ เว้นแต่สัดส่ วนของพื@นทีว่างท้องฟ้ าและเนินหญ้า
จะแตกต่างกันไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ ร้างจิตรกรรมทังกานั@น ๆ ดังเห็นได้ว่าในรู ปพระ
นางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงแบ่งพื@นทีท้องฟ้ าไว้ 2 ส่ วนต่อเนิ นหญ้า 1 ส่ วน ต่างจากรู ปพระนางสิ ต
ตาราจากเมืองชินหนิงทีมีพ@นื ทีว่างเป็ นท้องฟ้ าเกือบทั@งหมด มีเพียงพื@นทีเนินหญ้าหรื อเกาะสี เขียวแค่
มุมซ้ายและขวาล่างสุ ดของภาพเท่านั@น
ส่ วนรู ปพระปั ท มสัม ภวะก็ มีองค์ประกอบไม่แตกต่า งจากองค์ประกอบ
ข้างต้น โดยมีพ@นื ทีว่างของท้องฟ้ าและเนินหญ้าในสัดส่ วนเท่า ๆ กัน นอกจากนี@รูปพระปั ทมสัมภวะ
ยังสามารถเห็นองค์ประกอบอืนเพิมเติมได้ อันได้แก่ ขนาดทีแตกต่างกัน และการจัดตําแหน่ งตาม
สถานะของบุคคลภายในภาพ นันคือ นางปราชญาบริ วาร 2 พระองค์ซึงประทับยืนขนาบเบื@องซ้าย
และขวาของพระปัทมสัมภวะมีขนาดพระองค์เล็กกว่าพระปั ทมสัมภวะมาก และพระสมันตภัทรซึ ง
เป็ นพระอาทิพุทธ แม้วา่ จะมีขนาดพระองค์เล็กทีสุ ดแต่ก็ถูกจัดตําแหน่ งไว้กึงกลางและสู งทีสุ ดใน
ภาพตามสถานะของพระองค์ทีเป็ นพระพุทธเจ้าสู งสุ ดประจํานิกายนิงมะ
จิ ตรกรรมทัง การู ป พระนางสิ ต ตาราซึ งถู ก นํา มาจากเมื องเร็ บ กง แสดง
รู ปลักษณ์ของพระนางสิ ตตาราตามประติมานวิทยาโดยทรงฉายศิรประภาสี เขียวขอบสี ชมพูและ
ฉายประภาวลี สี น@ ํา เงิ นโดยมี ป ระภามณฑลหลากสี เบื@ อ งหลัง ของประภาวลี ถู ก ตกแต่ ง ด้วยพุ่ ม
ดอกไม้มากมาย โดยมีดอกไม้ทีบานอยู่เหนือพระเศียรทางเบื@องซ้ายและขวาของพระนางสิ ตตารา
และมีดอกตูมรวมทั@งใบไม้กระจายอยู่รอบประภาวลีจนเต็มพื@นทีว่างฉากหลัง ทําให้พ@ืนทีว่างฉาก
หลังของรู ปนี@บริ เวณส่ วนท้องฟ้ าแทบไม่ปรากฏการตกแต่งด้วยรู ปทรงใด ๆ มีเพียงจุดวงกลมขนาด
เล็กสี ขาวและเหลืองทางมุมซ้ายและขวาของภาพตามลําดับเท่านั@น ทีมีไว้เพือสื อแทนถึงดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ตามรู ปแบบพุทธศิลป์ ของทิเบต ส่ วนพื@นทีเนินหญ้าทางครึ งล่างของภาพถูกแบ่งเป็ น
3 ระยะ ได้แก่ ริ มฝังสี เขียวเข้มทางมุมซ้ายและขวาล่างของภาพรวมทั@งทะเลสาบซึ งมีเครื องสักการะ
ผุดขึ@นทั@งหมดเป็ นระยะหน้าของภาพ เนินหญ้าสี เขียวอ่อนซึงเป็ นตําแหน่งทีประทับของพระนางสิ ต

517
ตาราเป็ นระยะกลางภาพ และภูเขารู ปสามเหลียมซึ งมีกอ้ นเมฆโอบล้อมยอดเขาเป็ นระยะหลังของ
ภาพ ซึงองค์ประกอบของบริ เวณเนินหญ้าทั@งหมดนี@คล้ายคลึงกับองค์ประกอบของรู ปพระนางสิ ตตา
ราของมูลนิธิพนั ดาราจากกรุ งลาซาทีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
สําหรับจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราซึ งนํามาจากเมืองชินหนิงแสดง
รู ปพระนางสิ ตตาราทรงฉายศิรประภาสี เขียวและประภาวลี สีน@ าํ เงิน ซึ งต่างมีขอบประภามณฑล
ประดับลวดลายทองและรัตนะเหมือนกัน เบื@องหลังประภาวลียงั ประดับไปด้วยพุ่มดอกไม้มากมาย
ซึ งปรากฏดอกไม้ท@ งั ตูมและบาน รวมทั@งมีสี ขนาดและลักษณะแตกต่างกันจนเกื อบเต็มพื@นทีว่าง
ฉากหลัง ทําให้บริ เวณท้องฟ้ าของพื@นทีว่างฉากหลังปรากฏเมฆประดับส่ วนขอบบนของมุมซ้ายและ
ขวาของภาพเพียงเล็กน้อย นอกจากนี@ การปรากฏสี ฟ้าอ่อนเป็ นพื@นทีส่ วนใหญ่ของฉากหลัง รวมทั@ง
อยูล่ อ้ มรู ปทรงปั ทมาสนะของพระนางสิ ตตารา ทําให้ดูคล้ายกับว่าพระองค์ทรงลอยอยูก่ ลางอากาศ
มีเพียงเนินหญ้าทีมุมล่างด้านซ้ายและขวาของภาพและทะเลสาบกลางภาพซึงมีดอกบัวผุดขึ@นรองรับ
เครื องสักการะเป็ นสิ งทีบ่งชี@วา่ เป็ นบริ เวณพื@นดินหรื อเป็ นส่ วนระยะหน้าของภาพ
รายละเอี ย ดทางองค์ป ระกอบของรู ป พระปั ท มสั ม ภวะนั@น พระปั ท ม
สัมภวะองค์ประธานทรงฉายศิรประภาสี เขียวซ้อนบนประภาวลีสีน@ าํ เงินสดซึ งมีประภามณฑลเป็ น
ลวดลายทองประดับรัตนะเหมือนกับทีพบในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น เบื@องหลังของประภา
วลีประดับพุ่มดอกไม้ไว้เพียงครึ งบนของประภาวลีโดยพุ่มดอกไม้ยอดสุ ดนั@นได้แตกกิ งสู งขึ@นไป
เป็ นที ประทับของพระสมันตภัทร ทํา ให้เหลื อพื@นที รอบประภาวลี ส่วนล่ า งทีใช้สํา หรับ ตกแต่ ง
รายละเอียดฉากหลังได้ท@ งั ขอบซ้ายและขวาของภาพ ประกอบกับจิตรกรรมทังกานี@ เหลือพื@นทีว่าง
ตอนบนและล่ า งมากกว่า จิ ตรกรรมทัง การู ป พระนางสิ ตตาราทั@ง สองภาพ ดัง นั@นจึ ง ปรากฏการ
ตกแต่ ง ทิ วทัศ น์ด้วยรู ป ทรงต่ า ง ๆ มากมาย โดยส่ วนใหญ่ ม กั เป็ นภูเขารู ป สามเหลี ยม ก้อนเมฆ
ลัก ษณะต่ า ง ๆ รุ ้ ง เนิ นหญ้า ทะเลสาบ ดอกไม้ พุ่ม ไม้ ซึ งต่ า งเป็ นรู ป ทรงที ใช้ป ระดับ ฉากหลัง
สําหรับจิตรกรรมทังกาประเภทรู ปเคารพ อย่างไรก็ตามการจัดวางรู ปทรงทิวทัศ น์เหล่ านี@ อยู่บ น
พื@นฐานของความสมมาตรในแนวแกนตั@ง ดังจะเห็ นได้จากรู ปพระปั ทมสัมภวะนี@ แม้รูปทรงเมฆ
ภูเขา หรื อเนิ นหญ้าของทั@งฝังซ้ายและขวาของภาพจะไม่เหมือนกันทั@งหมด แต่ด้วยปริ มาตรของ
รู ปทรงทีถูกจัดให้เท่าเทียมกันก็ทาํ ให้องค์ประกอบนี@เกิดความสมมาตรได้
การจัดองค์ประกอบส่ วนพื@นทีว่างฉากหลังของรู ปพระปั ทมสัมภวะ ใน
บริ เวณท้องฟ้ าจะเห็นได้วา่ เมฆแต่ละก้อนซึงซ้อนกันจนเกิดเป็ นกลุ่มย่อย ๆ ถูกจัดระเบียบให้มีความ
สมมาตรและให้ความรู้สึกว่ามีทิศทางมุ่งเข้าหาแกนกลางของภาพด้วยแถบรุ ้งซึ งพุ่งออกจากพระ
วรกายของพระปั ทมสัมภวะ อย่างไรก็ตามท่ามกลางกลุ่มเมฆมากมายนี@ ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
ยังคงปรากฏแทรกไว้ในพื@นทีว่างบริ เวณตอนบนสุ ดของภาพเช่ นเดิ ม ส่ วนพื@นทีว่างเนิ นหญ้าทาง
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ครึ งล่างของภาพถูกสร้างให้เป็ นทิวทัศน์ตามแบบประเพณี ของทิเบต โดยสามารถแบ่งพื@นทีออกเป็ น
| ระยะ ได้แก่ ระยะหน้าสุ ดของภาพ คือ ทะเลสาบซึ งมีดอกไม้ผุดขึ@นรวมทั@งเนิ นหญ้าหรื อเกาะสี
เขียวซึงอยูท่ างมุมซ้ายและขวาของภาพ ระยะกลางภาพ คือบริ เวณเนินหญ้าซึ งเป็ นพื@นทีประทับของ
พระปั ท มสั ม ภวะและนางปราชญาทั@ง สองพระองค์ และระยะฉากหลัง ของภาพ คื อ ภู เ ขารู ป
สามเหลียมทีมีเมฆโอบล้อมจํานวนมากทีผุดขึ@นจากทะเลสาบ
;.<.< รู ปทรง รู ปทรงต่าง ๆ ของจิตรกรรมทังกา 3 ภาพของมูลนิธิพนั ดาราซึ งถูก
นํามาจากแคว้นอัมโดของทิเบต มีรูปทรงสําคัญทีปรากฏประกอบด้วย รู ปทรงของบุคคล เครื องทรง
เครื องประดับ ประภาวลี อาสนะ ดอกไม้ ก้อนเมฆ ภูเขา เนิ นหญ้า ทะเลสาบ และโขดหิ น จาก
รู ป ทรงเหล่ า นี@ จะเห็ น ได้ ว่ า เป็ นส่ ว นประกอบขององค์ ป ระธานและบุ ค คลบริ วาร กับ เป็ น
ส่ วนประกอบของทิวทัศน์ในพื@นทีว่างฉากหลัง จากรู ปทรงพระพุทธเจ้า รู ปพระนางขฑิรวนีตารา
และรู ปพระวัชรปาณี ซึ งใช้เป็ นโครงสร้างรู ปทรงพื@นฐานสําหรับรู ปบุคคลต่าง ๆ ในพุทธศิลป์ ของ
ทิเบต ในจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราจากแคว้นอัมโด 3 ภาพนี@ ปรากฏรู ปทรงซึ งมีพ@ืนฐาน
จากรู ปทรงดังกล่าว ได้แก่ รู ปทรงพระสมันตภัทร รู ปทรงพระนางสิ ตตารา และรู ปทรงของพระ
ปั ทมสัมภวะ ส่ วนรู ปทรงทีประยุกต์ให้มีความซับซ้อนขึ@นได้แก่ รู ปทรงของนางปราชญาทั@งสอง
พระองค์
;.<.<.; รู ปทรงบุคคล รู ปทรงของพระสมันตภัทรมีลกั ษณะเดียวกับรู ปทรง
พระพุทธเจ้าพื@นฐานโดยในรู ปนี@ ไม่ได้ทรงจีวร ทําให้เห็นถึงโครงสร้างรู ปทรงของพระวรกายได้
ชัดเจน คือ มีเส้นแกนพระวรกายเป็ นเส้นตรงแนวดิ งและอยู่ในโครงสร้ างรู ปสามเหลียมหน้าจัว
ส่ ว นรู ป ทรงของพระนางสิ ต ตารามี โ ครงสร้ า งรู ป ทรงตามแบบพระนางขฑิ ร วนี ต าราซึ งเป็ น
โครงสร้างรู ปทรงพื@นฐานของพระโพธิสัตว์ปางสงบ นันคือมีแกนเส้นพระวรกายเฉี ยงออกจากแกน
เส้นตรงแนวดิ ง เส้นแกนนอนของพระพักตร์ และพระอังสาไม่ขนานกับแกนเส้นตรงแนวนอน ทํา
ให้พระวรกายของพระองค์เกิดความเคลือนไหวอย่างอ่อนช้อย มีเพียงการประทับวัชราสนะเท่านั@น
ทีมีลกั ษณะเหมือนการประทับทีมันคง ดูสงบแบบพระพุทธเจ้า จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารา
ทั@งจากเมืองเร็ บกงและเมืองชินหนิงล้วนมีรูปทรงดังกล่าวนี@ เหมือนกัน สําหรับรู ปพระปั ทมสัมภวะ
นั@นก็มีโครงสร้างรู ปทรงคล้ายคลึงกับของพระนางสิ ตตาราทีมีโครงสร้างตามแบบพระโพธิ สัตว์ปาง
สงบ คือมีเส้นแกนพระวรกายเฉียงออกจากเส้นแกนแนวดิง และมีเส้นแกนนอนของพระพักตร์ และ
พระอังสาไม่ขนานกับแกนเส้นตรงแนวนอนซึงสอดคล้องไปกับท่าทางการยกพระหัตถ์ขวา
ส่ วนนางปราชญาทั@ง สองพระองค์ป ระทับ ยืนแบบหันเฉี ย ง จึ ง มี
โครงสร้ างรู ปทรงทีแตกต่างไปจากรู ปทรงพื@นฐานซึ งทั@งหมดเน้นนําเสนอแบบหน้าตรง แต่เมือ
พิจารณาจากท่าประทับยืนแล้วเห็ นได้ว่ามีความคล้ายคลึ งกับรู ปทรงของพระอัครสาวกของพระ
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ศากยมุนีในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ |• พระองค์ของวัดโพธิ เย็น (ภาพที ln€) จึงเป็ นไป
ได้ทีรู ปทรงของนางปราชญาทั@งสองพระองค์น@ ีมีรูปแบบเหมือนพระอัครสาวก และประกอบกับการ
ใช้ความชํานาญในการวาดรู ปทรงบุคคลตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิ น
;.<.<.< รู ปทรงเครื&องทรงและเครื&องประดับ จิตรกรรมทังกาจากแคว้นอัม
โด 3 ภาพนี@ ปรากฏเครื องทรงแบบพระโพธิ สัตว์ปางสงบ และเครื องทรงของพระปั ทมสัมภวะซึ ง
เป็ นรู ปแบบเฉพาะสําหรับพระองค์เท่านั@น เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิ สัตว์ปางสงบ
ปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราทั@งสองภาพ ประกอบไปด้วย โธตี ผ้าคาดเฉี ยง ผ้า
คล้องพระอังสา ศิราภรณ์ กุณฑล สร้อยพระศอเส้นสั@นและยาว พาหุ รัด ทองพระกรและทองพระ
บาท (ภาพที |ml)
โธตีในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงมีลกั ษณะเป็ นโธตีซ้อน
กัน 2 ชั@นโดยชั@นนอกมีสีฟ้าขอบทอง ซึ งยาวจากบั@นพระองค์จนจรดพระชงฆ์และเผยให้เห็นโธตี
ชั@นในซึ งมีสีแดงขอบทองยาวจรดข้อพระบาท ริ@ วของโธตีพริ@ วเป็ นระลอกแผ่ออกด้านข้าง โธตีท@ งั
สองชั@นถูกผูกมัดไว้ทีบั@นพระองค์ดว้ ยผ้าสี ทองซึงทิ@งชายให้ยาวตรงไว้ทีหน้าพระเพลา ซึงอยูร่ ่ วมกับ
ผ้าแถบสี น@ าํ เงินทีมีชายเป็ นริ@ วหลากสี ทางด้านโธตีของรู ปพระนางสิ ตตาราทีนํามาจากเมืองชินหนิง
มีลกั ษณะเป็ นโธตีซอ้ นเช่นเดียวกัน แต่รูปแบบการจัดวางริ@ วผ้าแตกต่างกันออกไป ได้แก่ โธตีช@ นั ใน
สี แดงขอบทองยาวจรดข้อพระบาทและมีริ@วเป็ นระลอกแผ่ออกด้านข้าง โดยมีโธตีช@ นั นอกสี เหลือง
ขอบสี น@ าํ เงินคลุ มทับเฉพาะบริ เวณพระเพลาและปล่อยชายผ้าโธตีช@ นั นอกบางส่ วนพาดไว้ทีพระ
ชงฆ์โดยมีริ@วชายผ้าคล้ายกลีบดอกไม้รูปสามเหลียม อย่างไรก็ตามการผูกมัดโธตีไว้ทีบั@นพระองค์ยงั
ปรากฏในรู ปแบบเดียวกันโดยทิ@งชายผ้าสี เขียวให้ยาวลงมาไว้ทีหน้าพระเพลาร่ วมกับผ้าแถบสี แดง
ขอบนํ@าเงิน
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ภาพที |ml การเปรี ยบเทียบเครื องทรงและเครื องประดับในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง
(ภาพที l5m) (ซ้าย) และรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง (ภาพที ll8) (ขวา)
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ส่ วนผ้าคาดเฉียงในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราทั@งสองภาพ
นี@ ปรากฏทั@งรู ปแบบและสี เหมือนกัน นันคือ พาดจากพระอังสาซ้ายวนรอบบั@นพระองค์และนํามา
ผูกไว้อย่างหลวมทีกลางพระอุทร แต่สําหรับผ้าคล้องพระอังสานั@นรู ปพระนางสิ ตตาราทั@งสองภาพ
ถูกสร้างให้แตกต่างกันเล็กน้อย (ภาพที |m|) โดยบริ เวณผ้าทีคลุมพระอังสายังคงเหมือนกัน หาก
ต่างกันบริ เวณชายผ้าอย่างเห็นได้ชดั ในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงมีผา้
คล้องพระอังสาสี ส้มเหลืองพันรอบพระกรและปล่อยชายผ้าให้ยาวจรดปั ทมาสนะ โดยผ้าทีพันรอบ
พระกรซ้ายถูกประดิษฐ์ให้มีรูปทรงคล้ายกลีบดอกไม้แทนริ@ วผ้าทีต้องลม ส่ วนผ้าคล้องพระอังสาใน
จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิงมีสีเขียวคลุมพระอังสาทั@งสองข้าง มีลกั ษณะผ้า
พันรอบพระกรและมี ริ@วที ต้องลมเป็ นรู ป กลี บ ดอกไม้ท างพระกรซ้า ย แต่ ช ายผ้า ทั@ง สองข้า งถู ก
ประดิษฐ์ให้มีรูปร่ างซิ กแซกขึ@นสู่ ดา้ นบน การทิ@งชายผ้าให้ปลิวเป็ นรู ปร่ างซิ กแซกขึ@นสู่ ดา้ นบนยัง
ปรากฏทีชายผ้ากรรเจียกของศิราภรณ์ ในรู ปเดี ยวกันนี@ และเหมือนกับทีพบในจิตรกรรมทังการู ป
พระนางสิ ตตาราจากกรุ งลาซา รวมทั@งรู ปพระนางตารา 21 พระองค์ของวัดโพธิ เย็นอีกด้วย
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ภาพที |m| การเปรี ยบเทียบลักษณะริ@ วผ้าคล้องพระอังสารู ปกลีบดอกไม้และการปล่อยชายผ้าให้ยาว
ลงในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง (ภาพที l5m) (ซ้าย) และริ@ วผ้าคล้องพระอังสา
รู ปกลีบดอกไม้และการปล่อยชายผ้าให้ปลิวซิกแซกขึ@นด้านบนในรู ปพระนางสิ ตตารา
จากเมืองชินหนิง (ภาพที ll8) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ในจิ ต รกรรมทั ง กาทั@ งสองภาพนี@ มี เ ครื องประดั บ ทองที มี
ส่ วนประกอบเหมือนกัน ได้แก่ กุณฑล สร้อยพระศอเส้นสั@น l เส้น สร้อยพระศอเส้นยาว 5 เส้น
พาหุ รัด ทองพระกรและทองพระบาท แต่จากการสังเกตเบื@ องต้นจะเห็ นได้ว่าเครื องประดับใน
จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงมีรูปแบบทีเรี ยบง่ายมากกว่า นันคือ ลักษณะ
โดยรวมของเครื องประดับทั@งหมดคล้ายกําไลทองผิวเรี ยบ มีเฉพาะกุณฑลทีประดับเพิมด้วยรัตนะ
รู ปหยดนํ@า รวมทั@งทีสร้อยพระศอเส้นสั@น 5 เส้นซึงประดับด้วยรัตนะกลมบริ เวณกลางพระอุระ และ
สร้อยพระศอเส้นยาวทีประดับด้วยรัตนะกลมเรี ยงต่อกันเป็ นกลุ่มทีตําแหน่งข้างพระถันทั@งสองข้าง
และบริ เวณกึงกลางพระอุทร ต่างจากรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิงซึงเครื องประดับบริ เวณที
เป็ นกําไลผิวเรี ยบของกุณฑล พาหุ รัด ทองพระกรและทองพระบาท กลับถูกตกแต่งด้วยลวดลายรู ป
ตัว U เรี ยงต่อกันจนมีลกั ษณะคล้ายรู ปดอกไม้ และประดับด้วยรัตนะรู ปหยดนํ@าทีล้อมด้วยขอบทอง
ลายรู ปตัว U เช่ นกัน ส่ วนสร้อยพระศอเส้นสั@นทั@งสองเส้นถูกออกแบบให้แตกต่างกัน โดยเส้นสั@น
ทีสุ ดมีลวดลายเชือมต่อกันเป็ นแถบหนา ต่างจากสร้อยพระศอเส้นสั@นอีกเส้นหนึงทีร้อยจากทองเม็ด
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กลมคล้ายสร้อยมุก ประดับลวดลายรู ปดอกไม้ทีกลางพระอุระ ลักษณะสร้อยดังกล่าวเหมือนกัน
สร้อยพระศอเส้นยาวทีร้อยจากเม็ดทองและประดับด้วยลวดลายดอกไม้ทีเรี ยงต่อกันเป็ นแถวบริ เวณ
ข้างพระถันทั@งสองข้างและบริ เวณกลางพระอุทร
ทางด้ า นศิ ร าภรณ์ น@ ั นจะเห็ น ได้ ว่ า จิ ต รกรรมทัง กาทั@ง สองมี
ลักษณะร่ วมกัน คือ ประดับด้วยตาบรัตนะรู ปหยดนํ@า • ตาบโดยเว้นระยะห่ างเท่ากัน ใต้ตาบกลาง
และตาบซ้ายและขวาสุ ดปรากฏรู ปดอกไม้ ทุกตาบถูกผูกมัดไว้ดว้ ยผ้ากรรเจียก ซึ งศิราภรณ์ดงั กล่าว
นี@ เป็ นเครื องประดับประจําของพระโพธิ สัตว์ปางสงบ อย่างไรก็ตามลักษณะศิราภรณ์ของรู ปพระ
นางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง (ภาพที |m7 ซ้าย) ก็ถูกสร้างให้เรี ยบง่ายเหมือนเครื องประดับอืนทีได้
กล่าวไปแล้ว โดยตาบรัตนะรู ปหยดนํ@าถูกล้อมด้วยขอบทองเรี ยบและประดับเพิมด้วยลวดลายกนก
ในช่องว่างระหว่างแต่ละตาบ ผ้ากรรเจียกสี แดงทีผูกแต่ละตาบไว้น@ นั ทิ@งชายให้ยาวปรกพระอังสา
และมวยพระเกศาเหนือศิราภรณ์ถูกประดับด้วยลวดลายกนกทอง

ภาพที |m7 การเปรี ยบเทียบศิราภรณ์ของพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง (ภาพที l5m) (ซ้าย) และ
จากเมืองชินหนิง (ภาพที ll8) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ความเรี ย บง่ า ยของศิ ร าภรณ์ พ ระนางสิ ต ตาราจากเมื อ งเร็ บ กง
แตกต่างจากศิราภรณ์ของพระนางสิ ตตาราจากเมืองชิ นหนิ ง (ภาพที |m7 ขวา) ทีตาบรัตนะถูกล้อม
กรอบทองทีมีลวดลายรู ปตัว U เหมือนกับเม็ดรัตนะของเครื องประดับในรู ปเดียวกัน อีกทั@งตาบยัง
ถูกประดับเพิมด้วยลวดลายกนกบริ เวณด้านข้าง นอกจากแต่ละตาบถูกผูกมัดไว้ดว้ ยผ้ากรรเจียกสี
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แดงซึ งทิ@งชายให้ปลิวขึ@นเป็ นรู ปซิ กแซกแล้ว ศิราภรณ์ยงั ถูกประดับเพิมด้วยใบไม้และดอกไม้ซึง
ช่วยสร้างความวิจิตรให้แก่ศิราภรณ์น@ ี อีกด้วย แต่มวยพระเกศาถูกมุ่นเป็ นมวย • ปม ซึ งเป็ นลักษณะ
ทีแตกต่างจากรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงหรื อจากกรุ งลาซา จากลักษณะของเครื องประดับ
ในจิตรกรรมทังกาทั@งสองภาพ จะเห็นได้ว่าแม้ความละเอียดของลวดลายเครื องประดับจะแตกต่าง
กัน แต่ส่วนประกอบและการจัดวางตําแหน่งของเครื องประดับยังคงอยูบ่ นพื@นฐานเดียวกัน

ภาพที |m• รายละเอียดเครื องทรงและเครื องประดับของนางปราชญาบริ วารในรู ปพระปัทมสัมภวะ
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
รู ป ทรงของเครื องทรงและเครื องประดับ แบบพระโพธิ สั ต ว์
นอกจากปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราทั@งสองภาพแล้ว ยังปรากฏในนางปราชญาซึ ง
เป็ นบริ วารในจิตรกรรมทังการู ปพระปั ทมสัมภวะอีกด้วย ถึงแม้วา่ รู ปทรงของนางปราชญาทั@งสอง
จะประทับยืนแต่ก็ยงั คงมีรูปแบบเครื องทรงและเครื องประดับดุจเดียวกับพระนางสิ ตตาราตามทีได้
กล่าวไปแล้วข้างต้น (ภาพที |m•) โดยทั@งสองพระองค์ทรงโธตีซอ้ นกัน l ชั@น ซึงชั@นนอกมีสีส้มขอบ
เขียวยาวถึงพระชานุเผยให้เห็นโธตีช@ นั ในสี แดงทียาวจรดข้อพระบาท ทั@งสองพระองค์ทรงคล้องผ้า
คาดเฉียงสี เหลืองในลักษณะเหมือนกับพระนางสิ ตตารา แต่ลกั ษณะของผ้าคล้องพระอังสาสี น@ าํ เงิน
กลับให้ความรู้สึกถึงลมทีต้องมากกว่า ดังเห็นได้จากผ้าคล้องไม่สัมผัสกับพระอังสาแต่ปลิวเป็ นเส้น
โค้งรอบพระอังสาแทน ผ้าคล้องถูกพันรอบพระกรโดยปรากฏบริ เวณทีต้องลมจนเกิ ดเป็ นรู ปร่ าง
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คล้ายกลีบดอกไม้และชายผ้าคล้องพระอังสาทั@งหมดถูกปล่อยให้ยาวจรดพระบาทและปลิวม้วนเป็ น
เกลียวซิกแซกขึ@นด้านบน
ด้านเครื องประดับและศิราภรณ์ของนางปราชญาทั@งสองพระองค์ก็
มีรูปทรงเหมือนกับพระนางสิ ตตาราทีกล่าวไปแล้วข้างต้นเช่ นกัน แต่ศิราภรณ์ปรากฏตาบเพียง |
ตาบเนื องจากลัก ษณะการประทับเฉี ย งทํา ให้เห็ นรู ป ทรงศิ ราภรณ์ เพีย งครึ งเดี ย ว อย่า งไรก็ ตาม
รายละเอียดลวดลายของเครื องประดับของนางปราชญาในจิตรกรรมทังกานี@ แตกต่างจากจิตรกรรม
ทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงและเมืองชิ นหนิง ซึ งเป็ นข้อแตกต่างทีขึ@นอยูก่ บั ความคิด
สร้างสรรค์ของศิลปิ นผูว้ าด แต่ยงั คงปรากฏส่ วนประกอบและตําแหน่งของเครื องประดับตามแบบ
แผนของรู ปพระโพธิ สัตว์ปางสงบ ถึ งกระนั@นนางปราชญาทั@งสองพระองค์ก็ปรากฏข้อแตกต่าง
ระหว่างกันเพียงเล็กน้อย นันคื อทิ ศทางของผ้าคาดเฉี ย งของพระนางเยเช โซเกี ย ล ซึ งถื อกปาล
เป็ นไปตามทิศทางทีควรเป็ น แต่ผา้ คาดเฉียงของพระนางมัณฑรวะซึ งถือกลศรัตนะนั@นทรงคาดจาก
พระอังสาขวา กรณี น@ ีเป็ นการจัดรู ปทรงของนางปราชญาให้สมมาตรกัน
ทางด้า นเครื องทรงของพระปั ท มสั ม ภวะ (ภาพที |mm ซ้ า ย) มี
รู ปแบบเป็ นของพระองค์เองโดยเฉพาะ นันคือ ภายในเป็ นฉลองพระองค์เสื@ อคลุ มหลายชั@นแบบ
กษัตริ ยท์ ิเบต ประกอบไปด้วยสี ขาวทีชั@นในและสี น@ าํ เงินขอบเขียวทีชั@นนอก และผูกมัดด้วยผ้าสี
เหลืองทีพระอุระ ภายนอกสุ ดเป็ นสังฆาฏิซึงห่ มคลุมอย่างหลวมซ้อนกัน l ชั@นอย่างเห็นได้ชดั คือ
สังฆาฏิช@ นั ในเป็ นสี ส้มมีลวดลายตารางแบบจีวรของพระสงฆ์จีนซึ งห่ มปิ ดอังสาทั@งสองข้างและนํา
ชายสังฆาฏิตวัดมาปิ ดไว้ทีพระกรซ้าย และสังฆาฏิ น@ ี ยาวจรดข้อพระบาท อันเป็ นรู ปแบบการห่ ม
สังฆาฏิเหมือนกับพระพุทธเจ้า ส่ วนสังฆาฏิช@ นั นอกเป็ นสี แดงเข้มห่ มอย่างหลวมปิ ดทับพระอังสา
ตลอดจนพระเพลาทีประทับแบบวัชราสนะ พระองค์ยงั ทรงรองพระบาทบู๊ทแบบกษัตริ ยท์ ิเบตด้วย
แต่เครื องทรงทีเป็ นเอกลักษณ์สําคัญของพระปั ทมสัมภวะ คือมาลาสี แดงรู ปห้าเหลียม (ภาพที |mm
ขวา) มีปีกมาลาพับขึ@นและผูกมัดมาลาด้วยผ้ากรรเจียกสี ส้มเหมือนกับผ้ากรรเจียกของพระโพธิ สัตว์
กลางมาลายังปรากฏสัญลักษณ์ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ทีชิ@ นผ้าประดับด้านหน้ามาลา และยอด
หมวกแหลมปรากฏวัชระครึ งซีประดับยอดด้วยขนนกสี ขาวและผูกประดับด้วยผ้าสี ขาวซึ งปลิวตาม
ลม นอกจากพระปั ทมสัมภวะฉลองพระองค์แบบกษัตริ ยน์ กั บวชแล้ว ยังทรงเครื องประดับต่าง ๆ
อย่างกษัตริ ยท์ ิเบตด้วย อันได้แก่ กุณฑล สร้อยพระศอ | เส้น รวมทั@งทองพระกรและทองพระบาท
หากเปรี ยบเทียบรู ปแบบและลักษณะของเครื องทรงของพระปั ทมสัมภวะในจิตรกรรมทังกานี@ กบั
จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็นรู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะ จะเห็นได้วา่ มีรูปลักษณ์
เช่ นเดี ย วกัน แต่ ด้ว ยขนาดของจิ ต รกรรมทัง กานี@ ซึ งใหญ่ ม ากกว่า จึ ง ทํา ให้เ ห็ นรายละเอี ย ดของ
เครื องประดับทีถูกเพิมเติมขึ@นมาได้ชดั เจนมากขึ@น เช่น ผ้ากรรเจียกและสร้อยพระศอ เป็ นต้น
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ภาพที |mm รายละเอียดเครื องทรง (ซ้าย) และมาลา (ขวา) ของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
;.<.<.= รู ปทรงประภาวลี ในจิตรกรรมทังกาทั@งสามภาพจากแคว้นอัมโด
ของทิเบตนี@ปรากฏประภาวลีอยู่ 7 รู ปแบบด้วยกัน ได้แก่ ประภาวลีสีเรี ยบมีประภามณฑลหลากสี
และประภาวลี สี เรี ย บมี ป ระภามณฑลลวดลายทองประดับ รั ตนะสําหรั บ องค์ป ระธานของภาพ
ประภาวลีสีเรี ยบ และประภาวลีสีอ่อนซึ งเป็ นประภาวลีสําหรับบุคคลบริ วาร ประภาวลีสีเรี ยบซึ งมี
ประภามณฑลหลากสี ปรากฏอยู่ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บ กง (ภาพที |mn) มีล ักษณะ
ประภาวลี สี น@ ํา เงิ น เรี ย บรู ป วงกลมประดับ ด้วยลวดลายปั ก ผ้า เป็ นรู ป ดอกไม้ ประภามณฑลถู ก
แบ่งเป็ นช่องสี ต่าง ๆ ได้แก่ สี เขียว ชมพู ฟ้ า และส้ม โดยสี แต่ละช่องถูกไล่น@ าํ หนักให้เข้มและอ่อน
ลงทีรอบนอก ส่ วนศิรประภาทีซ้อนเหนือประภาวลีน@ นั เป็ นรู ปวงกลมสี เขียวเข้มและมีขอบสี ชมพู
เข้มซึงไล่น@ าํ หนักให้อ่อนลงเหมือนกับประภามณฑล
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ภาพที |mn ประภาวลีสีเรี ยบซึงมีประภามณฑลหลากสี ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที |m€ การเปรี ยบเทียบประภาวลีสีเรี ยบมีประภามณฑลลวดลายทองประดับรัตนะในรู ป
พระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง (ภาพที ll8) (ซ้าย) และในรู ปพระปัทมสัมภวะ
(ภาพที l•5) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

527
ส่ วนประภาวลี สีเรี ยบมีประภามณฑลลวดลายทองประดับรัตนะ
ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชิ นหนิ ง (ภาพที |m€ ซ้าย) และรู ปพระ
ปัทมสัมภวะองค์ประธาน (ภาพที |m€ ขวา) โดยมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับประภาวลีรูปแบบเดียวกันที
พบในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น เช่น ในรู ปพระธยานิพุทธ 5 พระองค์ และรู ปพระนางมหามา
ยุรี เป็ นต้น ในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิ งนั@น ประภาวลีเป็ นรู ปวงกลมสี
นํ@าเงิ น มีขอบรอบนอกเป็ นแถบขนาดเล็กสี เขียว ถัดมาจึงเป็ นประภามณฑลซึ งเป็ นลวดลายทอง
ประดับด้วยรัตนะหลากสี และถูกล้อมด้วยขอบรุ ้งอีกชั@นหนึง ทางด้านศิรประภาของจิตรกรรมทังกา
นี@เป็ นรู ปวงกลมสี เขียวล้อมขอบด้วยลวดลายทองประดับรัตนะ ซึ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับประภาวลี
นอกจากนี@พ@ืนทีศิรประภาสี เขียวด้านในยังถูกถมด้วยเส้นทองจนเกิดเป็ นลวดลายฟันปลาทีรอบนอก
ของศิรประภา รวมทั@งลวดลายทองยังถูกถมเป็ นลายก้านขดจนเกิดเป็ นรัศมีสีทองซ้อนอยูภ่ ายในศิร
ประภาอี ก ชั@น หนึ งด้ว ย สํา หรั บ ประภาวลี ใ นจิ ต รกรรมทัง การู ป พระปั ท มสั ม ภวะมี ล ัก ษณะที
คล้ายคลึ งกัน นันคือ ประภาวลี เป็ นรู ปวงกลมสี น@ าํ เงินล้อมขอบด้วยแถบสี เขียวขนาดเล็ก และมี
ประภามณฑลอยูร่ อบนอกสุ ดเป็ นลวดลายทองประดับด้วยรัตนะหลากสี เว้นแต่ศิรประภาเท่านั@นที
แตกต่างออกไปเล็กน้อย ซึงมีสีเขียวเรี ยบโดยไม่ปรากฏขอบใด ๆ
ทางด้านประภาวลีอีก 2 รู ปแบบ คือ ประภาวลีสีเรี ยบ และประภา
วลีสีอ่อนซึงเป็ นประภาวลีสาํ หรับบุคคลบริ วารปรากฏเฉพาะในรู ปพระปั ทมสัมภวะ โดยประภาวลี
สี เรี ยบปรากฏอยูท่ ีนางปราชญาทั@งสองพระองค์ (ภาพที |m6 บนซ้ายและขวา) ประภาวลีน@ ี ประกอบ
ไปด้วยศิรประภารู ปวงกลมสี เขียวเรี ยบ และประภาวลีรูปยาวรี สีน@ าํ เงินตามลักษณะการประทับยืน
ของนางปราชญา โดยปรากฏสี แดงเข้มระบายเป็ นเส้นขอบประภาวลีอย่างเบาบาง ส่ วนประภาวลีสี
อ่อน (ภาพที |m6 ล่าง) ซึ งเป็ นรู ปแบบสุ ดท้ายปรากฏอยู่ทีรู ปพระสมันตภัทรซึ งประทับอยู่บนสุ ด
ของภาพ ประภาวลีน@ ีเป็ นรู ปวงกลมสี ฟ้าอ่อนล้อมรอบพระสมันตภัทรทั@งพระองค์ ประดับขอบด้วย
สี แดง เขียว และเหลืองคล้ายแถบรุ ้ง และปรากฏวงสี แดงอ่อนชั@นนอกในลักษณะโปร่ งแสง จาก
รู ป แบบของประภาวลี ท@ ัง สี แบบนี@ จะเห็ น ได้ว่ า ความแตกต่ า งของประภาวลี เ ป็ นสิ งแบ่ ง แยก
ความสําคัญของบุคคลภายในภาพได้ โดยประภาวลีทีถูกประดับอย่างซับซ้อนงดงามกว่ามักปรากฏ
กับองค์ประธานของภาพ และจะลดความซับซ้อนลงในบุคคลทีเป็ นบริ วารของภาพในลําดับถัดไป
กรณี ดัง กล่ า วนี@ เหมื อ นกับ ที ปรากฏในจิ ต รกรรมทัง การู ป พระพุ ท ธเจ้า แห่ ง การปลงอาบัติ 35
พระองค์ของวัดโพธิ เย็น เป็ นต้น
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ภาพที |m6 รายละเอียดประภาวลีสีเรี ยบของนางปราชญา (บนซ้ายและขวา) และประภาวลีสีอ่อน
ของพระสมันตภัทร (ล่าง) ในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
;.<.<.: รู ปทรงอาสนะ จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้วา่ รู ปแบบทีแตกต่าง
กันของอาสนะยังเป็ นอีกสิ งหนึงทีใช้แบ่งแยกความสําคัญของบุคคลต่าง ๆ ภายในจิตรกรรมทังกา
ในจิตรกรรมทังกาทั@งสามภาพจากแคว้นอัมโดปรากฏอาสนะอยู่ 5 รู ปแบบ ได้แก่ ปั ทมาสนะกลีบ
บัวหงายสี เดียว ปัทมาสนะกลีบบัวควําหลากสี ปั ทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ปั ทมาสนะกลีบบัว
ควําสี เดียว และอาสนะรู ปดอกไม้บาน ซึ งแต่ละบุคคลปรากฏอาสนะประจําแตกต่างกันไป ปั ทมา
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สนะกลีบบัวหงายสี เดียวปรากฏในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง (ภาพที |n8) มีลกั ษณะเป็ น
อาสนะกลีบบัวหงายสี ชมพู ลักษณะของกลีบหยักโค้งมน ภายในชั@นกลีบบัวปรากฏกลีบขนาดเล็กสี
เหลื องซ้อนอยู่ก่อนถึ งชั@นของฝั กบัวซึ งเป็ นสี ขาว เหนื อฝั กบัวปรากฏฐานจันทร์ กลมแบนสี ขาว
รองรับองค์พระนางสิ ตตารา

ภาพที |n8 ปัทมาสนะกลีบบัวหงายสี เดียวในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา
ทางด้านจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิงมีปัท
มาสนะกลีบบัวควําหลากสี (ภาพที |n5) โดยกลีบมีลกั ษณะโค้งยอดแหลมเหมือนกลีบบัว มีสีน@ าํ เงิน
และเขียวเป็ นกลีบนอกและสี ส้มและชมพูเป็ นกลีบใน นอกจากนี@ ยงั ปรากฏกลีบชั@นนอกสุ ดสี ชมพู
เล็กน้อย และขอบนอกของแต่ละกลีบยังถูกประดับด้วยขอบลวดลายทอง ลักษณะกลีบบัวทีควําลง
เผยให้เห็นฝักบัวด้านในสี เขียว เหนือฝักบัวถูกปิ ดด้วยฐานจันทร์ กลมแบนสี ขาวเช่นเดียวกัน ในรู ป
พระปั ทมสัมภวะมีปัทมาสนะเป็ นกลี บบัวหงายหลากสี (ภาพที |nl) ซึ งกลีบถูกประดิษฐ์ให้แตก
ออกเป็ นหลายแฉกเหมือนดังทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นรู ปพระยมานตกะ กลี บ
ของปั ท มาสนะนี@ มีสี น@ าํ เงิ นและเขีย วที กลี บนอกและสี ชมพูและส้ มที กลี บใน ซึ งกลี บลักษณะนี@
ปรากฏกับกลีบรองทีอยูแ่ ถวล่างอีกด้วย ถัดเข้ามาปรากฏกลีบชั@นในขนาดเล็กสี เหลืองซึ งมีกลีบแตก
เป็ นแฉกเช่ นเดียวกัน ฝักบัวซึ งอยูด่ า้ นในสุ ดถูกระบายเป็ นแถบสี เขียวอ่อนเข้มและสี ส้ม เหนือขึ@น
ไปปรากฏฐานจันทร์กลมแบน ซึงปรากฏในจิตรกรรมทังกาทั@งสามภาพเนืองจากองค์ประธานแสดง
ปางสงบ
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ภาพที |n5 ปัทมาสนะกลีบบัวควําหลากสี ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที |nl ปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
ฐานจันทร์กลมแบนยังปรากฏอยูบ่ นปัทมาสนะของนางปราชญาทั@ง
สองพระองค์ในรู ปพระปัทมสัมภวะอีกด้วย ซึ งแต่ละพระองค์ต่างประทับยืนอยูบ่ นปั ทมาสนะกลีบ
บัวควําสี ชมพูอ่อน (ภาพที |n|) กลีบบัวถูกประดิษฐ์ให้โค้งหยักกลมมนเผยเห็นฝักบัวสี เขียวรองรับ
ฐานจันทร์อยูภ่ ายใน ทางด้านอาสนะรู ปดอกไม้บานปรากฏอยูท่ ีพระสมันตภัทรทีประทับอยูบ่ นสุ ด
ของภาพ (ภาพที |n7) ลักษณะเป็ นรู ปดอกไม้คล้ายกับเป็ นดอกไม้ดอกหนึงซึงแตกแขนงออกมาจาก
พุ่มดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลี ดอกมีกลีบกลมมนสี ชมพูอ่อนทีบานออกเต็มทีเป็ นรู ปครึ ง
วงกลมและประดับ ด้วยใบไม้ อาสนะนี@ รองรั บ ล้อ มองค์พ ระสมัน ตภัท รรวมถึ ง ประภาวลี ข อง
พระองค์ ซึงรู ปแบบดังกล่าวไม่เหมือนปัทมาสนะอืนซึงมีลกั ษณะตามแบบแผนพุทธศิลป์ ของทิเบต
จึงเป็ นไปได้วา่ เป็ นอาสนะทีผูว้ าดสร้างสรรค์ข@ ึนมาเพือให้สอดคล้องกับดอกไม้ทีประดับประภาวลี
รวมทั@งเป็ นอาสนะในตําแหน่งสู งสุ ดสําหรับพระสมันตภัทรซึงมีขนาดพระองค์เล็กทีสุ ดในภาพด้วย
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ภาพที |n| รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบัวควําสี ชมพูอ่อนของนางปราชญาทั@งสองพระองค์ใน
รู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที |n7 อาสนะรู ปดอกไม้บานของพระสมันตภัทรในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
;.<.<.> รู ปทรงดอกไม้ ดอกไม้ทีปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทังกาทั@งสามจาก
แคว้นอัม โด มี บ ทบาทเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ป ระจํา ของพระนางสิ ต ตารา เป็ นดอกไม้ป ระดับ ตกแต่ ง
เบื@องหลังประภาวลี และเป็ นดอกไม้ทีใช้ประดับตกแต่งทิวทัศน์ของภาพ รู ปทรงของดอกไม้ใน
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จิตรกรรมทังกา | ภาพนี@ปรากฏอยูห่ ลากหลาย โดยเฉพาะในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงทีมี
รู ปแบบแตกต่างออกไปจากภาพอืน ดอกไม้ในพระหัตถ์ซ้ายของพระนางสิ ตตาราหรื อปั ทมะนั@น
(ภาพที |n• ซ้าย) ถูกประดิษฐ์ให้มีกลีบกลมรี คล้ายรู ปหยดนํ@าสี ชมพู และบานออกอย่างเต็มทีจน
เห็ นฝั กดอกบัวข้างในเป็ นสี ชมพูอ่อน ลักษณะของใบเป็ นรู ปเรี ยวยาวแบ่งริ@ วออกเป็ นแฉก ส่ วน
ดอกไม้ทีใช้ประดับเบื@องหลังประภาวลีของภาพนี@ (ภาพที |n• ขวา) มีลกั ษณะเป็ นกลีบโค้งมนและ
หยักเล็กน้อย แต่ละกลีบประกอบเป็ นรู ปดอกไม้ทีมีรูปทรงไม่กลมเหมือนดังดอกไม้ทีพบในพุทธ
ศิลป์ ของทิเบต ตําแหน่ งของดอกไม้น@ ีอยู่เหนือพระเศียรของพระนางสิ ตตาราเล็กน้อยทั@งเบื@องซ้าย
และขวาของพระองค์ รอบดอกไม้และพื@นทีรอบประภาวลีส่วนอืนถูกประดับเพิมด้วยใบไม้รูปเรี ยว
ยาวทีใบถูกแบ่งออกเป็ นแฉก และดอกไม้ตูมสี ชมพูและส้ม

ภาพที |n• รายละเอียดดอกปั ทมะ (ซ้าย) และดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลี (ขวา) ใน
รู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
รู ปแบบของดอกไม้ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง ต่างจาก
ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิงและรู ปพระปัทมสัมภวะ ซึงมีดอกไม้ในรู ปแบบทีคล้ายคลึง
กัน โดยประกอบไปด้วยดอกไม้กลีบหยักกลมมนคล้ายกับดอกโบตันO แบบศิลปะจีน ดอกไม้ทีมีกลีบ
รี ยาวและแหลม และดอกไม้ทีมีกลีบกลมมนไม่มีรอยหยัก ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง
ดอกไม้ทีเป็ นสัญลักษณ์ประจําพระองค์หรื อปั ทมะมีลกั ษณะเหมือนดอกโบตันO แบบศิลปะจีนและมี
สี เหลือง (ภาพที |nm ซ้าย) เช่ นเดียวกับดอกไม้สีแดงสดทีประดับเบื@องหลังประภาวลี และอยู่ใน
ระดับพระเศียรของพระนางสิ ตตาราทั@งเบื@องซ้ายและขวาก็คล้ายกับดอกโบตันO (ภาพที |nm กลาง)
ต่างจากดอกไม้สีชมพูทีประดับอยูท่ างตอนล่างของประภาวลีมีกลีบเรี ยวยาวและปลายกลีบแหลม

533
(ภาพที |nm ขวา) ดอกไม้ทีประดับเบื@องหลังประภาวลีเหล่านี@ แม้วา่ จะแตกต่างกันทางด้านรู ปทรง
แต่ทุกดอกต่างหันทิศทางมายังพระนางสิ ตตาราองค์ประธาน นอกจากนี@ดอกไม้ประดับเบื@องหลัง
ประภาวลียงั ปรากฏอีกมากมายซึ งแตกต่างกันออกไปตามสี รู ปทรง และขนาด โดยประดับร่ วมกับ
ใบไม้ทีเป็ นรู ปเรี ยวยาวแตกเป็ นแฉก ดอกไม้และใบไม้เหล่านี@ ต่างแตกกิงก้านสาขาจนแผ่เต็มพื@นที
ว่างฉากหลัง แต่สัดส่ วนของดอกไม้ท@ งั ฝั งซ้ายและขวาของประภาวลี ยงั คงเท่าเทียมกันตามหลัก
องค์ประกอบทีสมมาตรตามแนวแกนตั@ง นอกจากนี@ ดอกไม้ยงั มีบทบาทเป็ นอาสนะรองรับเครื อง
สักการะอยูท่ างตอนล่างสุ ดของภาพนี@ อีกด้วย ถึงกระนั@นก็ยงั คงมีรูปดอกคล้ายดอกโบตันO และมีใบ
เรี ยวยาวฉากไม่ต่างจากดอกไม้ประดับประภาวลี

ภาพที |nm รายละเอียดดอกปั ทมะสี เหลือง (ซ้าย) ดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลีแบบดอก
โบตันO (กลาง) และดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลีกลีบเรี ยวยาวแหลม (ขวา) ในรู ป
พระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที |nn รายละเอียดดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลีแบบดอกโบตันO (ซ้าย) และดอกไม้
ประดับเบื@องหลังประภาวลีกลีบเรี ยวแหลม (ขวา) ในรู ปพระปัทมสัมภวะ
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ทางด้านรู ปพระปั ทมสัมภวะ ดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลี
ปรากฏรู ปแบบไม่แตกต่างจากในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชิ นหนิงมากนัก โดยประดับเฉพาะ
ประภาวลีซีกบนซึ งแต่ละดอกมีสี รู ปทรง และตําแหน่ งทีสมมาตรกัน ดอกไม้ทีมีลกั ษณะเหมือน
ดอกโบตันO ของจีนอยูใ่ นตําแหน่งกึงกลางประภาวลี และมีสีแดงเข้ม คล้ายคลึงกับดอกสี ม่วงแดงซึ ง
อยู่กึงกลางประภาวลีก็มีรูปทรงคล้ายดอกโบตันO เช่ นกัน (ภาพที |nn ซ้าย) ยกเว้นกลีบทีมีลกั ษณะ
กลมมนไม่มีรอยหยัก ส่ วนดอกไม้สีชมพูอ่อนซึ งอยู่ระหว่างดอกไม้สีแดงและม่วงแดง กลีบดอกมี
ลักษณะเรี ยวแหลม (ภาพที |nn ขวา) กึงตูมกึงบานเผยให้เห็นเกสรสี เหลืองอยูภ่ ายใน ส่ วนใบไม้ซึง
มีกิงก้านเลื@ อยคล้ายเถาวัลย์ และแผ่ใบออกจากดอกไม้ทีประดับประภาวลีก็มีลกั ษณะเป็ นรู ปเรี ยว
ยาวใบแฉกไม่ต่างจากใบไม้ทีพบในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง
นอกจากนี@ ดอกไม้ในรู ปพระปั ทมสัมภวะยังถูกใช้สําหรับประดับ
ตกแต่งทิวทัศน์ดว้ ย โดยปรากฏอยู่กึงกลางเบื@องหน้าสุ ดของภาพ มีลกั ษณะเป็ นลําต้นผุดขึ@นจาก
กลางทะเลสาบและแตกกิงก้านออกเป็ นดอกไม้ | สี ได้แก่ สี ม่วงแดงมีลกั ษณะดอกกลีบเรี ยวแหลม
สี แดงและสี ขาวมีรูปแบบดอกเหมือนดอกโบตันO โดยรอบของดอกไม้ท@ งั สามนี@ ถูกล้อมด้วยใบไม้
เรี ยวยาวใบแฉกทีแผ่ออกจนเต็มพื@นทีว่าง ถึงกระนั@นก็ปรากฏใบไม้ทีมีรูปร่ างคล้ายรู ปกากบาท มี
ขอบใบเป็ นหยักโค้งมนซึงให้ความรู้สึกคล้ายคลึงกับใบบัวตามธรรมชาติ
;.<.<.? รู ปทรงก้ อนเมฆ ทางด้านรู ปทรงต่าง ๆ ทีอยู่ในพื@นทีว่างฉากหลัง
ทางตอนบนของภาพมัก ถู ก ตกแต่ ง ด้ว ยก้ อ นเมฆในรู ป ทรงต่ า ง ๆ มากมาย แต่ จ ากการจัด
องค์ประกอบทีได้อธิบายไปแล้วข้างต้นจะเห็นได้วา่ ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงพื@นทีว่าง
ส่ วนนี@ เต็มไปด้วยใบไม้และดอกไม้ทีตกแต่งประภาวลี ทําให้ไม่ปรากฏก้อนเมฆใด ๆ บนท้องฟ้ า
ยกเว้นก้อนเมฆทีโอบล้อมยอดเขาบริ เวณกึ งกลางภาพเท่านั@น (ภาพที |n€) ทีถูกสร้างให้มีรูปทรง
โค้งหยักคล้ายคลึงก้อนเมฆรู ปยูอ่ ี ส่ วนในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง แม้วา่ จะเหลือพื@นที
ว่างในส่ วนท้องฟ้ าเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยงั คงปรากฏก้อนเมฆประดับอยู่ l รู ปแบบ นันคือ ก้อนเมฆสี
ฟ้ าทีมี ล ักษณะโค้งหยัก และม้วนวนจนเกิ ดเป็ นรู ป ร่ า งคล้ายปี กผีเสื@ อ (ภาพที |n6 บนซ้าย) โดย
ประดับอยูท่ ีมุมบนซ้ายและขวาของภาพ ก้อนเมฆดังกล่าวทับซ้อนอยูบ่ นเมฆสี เหลืองส้มและสี เขียว
ทีมีลกั ษณะเป็ นแนวยาวด้วยเส้นรอบนอกทีลืนไหลคล้ายธารนํ@า (ภาพที |n6 ล่าง) อย่างไรก็ตามทาง
ตอนล่างสุ ดของภาพยังปรากฏก้อนเมฆทีมีลกั ษณะโค้งหยักเป็ นก้อนเช่นกันซึงมีสีฟ้าและสี ส้ม ก้อน
เมฆบริ เวณนี@ โอบล้อมอยู่เบื@องหลังเนิ นหญ้าเสมือนว่าเป็ นเมฆหมอกในระดับพื@นดิน (ภาพที |n6
บนขวา)

535

ภาพที |n€ ก้อนเมฆโอบล้อมยอดเขารู ปสามเหลียมในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที |n6 รายละเอียดก้อนเมฆคล้ายปี กผีเสื@ อ (บนซ้าย) เมฆหมอกเบื@องหลังเนินหญ้า (บนขวา)
และก้อนเมฆคล้ายธารนํ@า (ล่าง) ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิง
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที |€8 รายละเอียดก้อนเมฆทีมีเส้นโค้งหยักตลอดทั@งก้อน (บนซ้าย) ก้อนเมฆทีมีดา้ นบน
โค้งหยักและมีฐานเป็ นเส้นตรง (บนขวา) และก้อนเมฆทีมีลกั ษณะเป็ นเส้นแนวยาว
(ล่าง) ในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที |€5 รายละเอียดก้อนเมฆทีโอบล้อมยอดเขารู ปสามเหลียมยอดโค้งมน (ซ้าย) และเมฆหมอก
ทีปกคลุมเนินหญ้า (ขวา) ในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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สําหรับในรู ปพระปั ทมสัมภวะเน้นการประดับตกแต่งฉากหลังใน
พื@นทีส่ วนท้องฟ้ าด้วยก้อนเมฆและสายรุ ้งจํานวนมาก โดยเฉพาะก้อนเมฆนั@นมีอยู่ 3 รู ปแบบ คือ
ก้อนเมฆทีมีเส้นโค้งหยักตลอดทั@งก้อน (ภาพที |€8 บนซ้าย) ก้อนเมฆทีมีดา้ นบนโค้งหยักและมี
ฐานเป็ นเส้นตรง (ภาพที |€8 บนขวา) และก้อนเมฆทีมีลกั ษณะเป็ นเส้นแนวยาว (ภาพที |€8 ล่าง)
ก้อนเมฆทีมีเส้นโค้งหยักตลอดทั@งก้อนนั@นปรากฏเฉพาะขอบซ้ายและขวาของภาพเพียงเล็กน้อย
ต่างจากก้อนเมฆส่ วนใหญ่ทีมีดา้ นบนเป็ นเส้นโค้งหยักและมีฐานเป็ นเส้นตรง เช่ น ก้อนเมฆสี ส้ม
อ่อนซึงอยูก่ ลางภาพ เป็ นต้น ก้อนเมฆ 2 รู ปแบบนี@ ถูกจัดให้ซ้อนกันเป็ นกลุ่ม และถูกจัดตําแหน่งให้
เรี ยงสลับกันอย่างเป็ นจังหวะ ส่ วนเมฆทีมีลกั ษณะเป็ นเส้นแนวยาวคล้ายกับธารนํ@านั@นปรากฏเฉพาะ
มุมบนซ้ายและขวาของภาพ โดยเป็ นรู ปทรงทีซ้อนกัน 2 ชั@น นอกจากนี@ ยงั ปรากฏเมฆอยู่ในพื@นที
ว่างส่ วนพื@นดิ นของภาพอีกด้วย โดยเป็ นก้อนเมฆทีโอบล้อมยอดเขา (ภาพที |€5 ซ้าย) และเมฆ
หมอกทีปกคลุมเนิ นหญ้า (ภาพที |€5 ขวา) อยู่ในตําแหน่งกึ งกลางภาพและทางตอนล่างของภาพ
ตามลําดับ ก้อนเมฆทีโอบล้อมยอดเขานั@นมีลกั ษณะเป็ นเส้นโค้งหยักรู ปทรงสามเหลียมสี ขาวตาม
รู ปทรงของยอดเขา เมฆหมอกทีปกคลุมเหนือเนินหญ้าก็มีรูปทรงโค้งหยักตามรู ปทรงของเนินหญ้า
เช่นกัน โดยมีสีส้มอ่อนและสี ขาว
;.<.<.@ รู ปทรงภูเขา ทางด้านรู ปทรงของภูเขาปรากฏเฉพาะในรู ปพระนาง
สิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงและรู ปพระปั ทมสัมภวะ โดยเป็ นภูเขาทีมีโครงสร้างรู ปสามเหลียมหน้าจัว
เหมือนกัน ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงปรากฏภูเขาดังกล่าวในตําแหน่งขอบซ้ายและขวา
ของภาพข้างละ 1 ลูก (ภาพที |n€) โดยเป็ นภูเขารู ปสามเหลียมสี เขียวเรี ยบถูกโอบล้อมด้วยเมฆสี
ขาวบริ เวณยอด ส่ วนในรู ปพระปั ทมสัมภวะ ตําแหน่ งของภูเขาซึ งอยู่ทางขอบซ้ายและขวาของ
ภาพเหมื อ นกัน นั@น เป็ นภู เ ขาหลายลู ก ถู ก จัด ให้เ รี ย งสลับ กัน ลงมาเป็ นชั@น ภู เ ขาทุ ก ลู ก เป็ นรู ป
สามเหลียมหากแต่มียอดทีโค้งมนและถูกโอบล้อมด้วยเมฆ (ภาพที |€5 ซ้าย) อีกทั@งถูกไล่น@ าํ หนัก
ให้มียอดเป็ นสี ขาวคล้ายถูกปกคลุมด้วยหิ มะ ตามด้วยสี เขียวและสี เหลืองหม่นทีตีนเขา ยกเว้นภูเขา
ยอดเดียวของแต่ละข้างซึ งถูกระบายด้วยสี เหลือง นอกจากนี@ทียอดเขาทางขอบด้านซ้ายของภาพยัง
ปรากฏรู ปสิ งห์หิมะสี ขาวขนาดเล็ก 2 ตัวประดับเพิมเติมอีกด้วย (ภาพที |€l)
ส่ วนเนินหญ้าในจิตรกรรมทังกาทั@งสามภาพนี@ มีลกั ษณะร่ วมกันคือ
มีโครงสร้างคล้ายรู ปสามเหลียมทีทับซ้อนกันจนทําให้เกิดริ มฝังรู ปฟันปลา ในรู ปพระนางสิ ตตารา
จากเมืองเร็ บกงปรากฏเนินหญ้าและริ มฝังเช่นนี@ โดยบริ เวณเนินหญ้ามีลกั ษณะโค้งเล็กน้อยและเป็ น
สี เขียวเข้ม ไม่ปรากฏการตกแต่งรายละเอียดใด ๆ นอกจากร่ องรอยของริ มฝังซึ งเป็ นหิ นสี น@ าํ ตาล
อ่อน ส่ วนเนินหญ้าทีประทับของพระนางสิ ตตาราในภาพนี@ เป็ นเนินโค้งอย่างเรี ยบง่ายสี เขียวอ่อน
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และไม่ปรากฏการตกแต่งใด ๆ เช่นกัน ทางด้านทะเลสาบทีล้อมริ มฝังนั@นปรากฏเป็ นทะเลสาบเรี ยบ
โดยไม่ปรากฏคลืนหรื อระลอกนํ@าใด ๆ (ภาพที |€|)

ภาพที |€l รายละเอียดสิ งห์หิมะสี ขาวขนาดเล็กประดับบนยอดเขาในรู ปพระปัทมสัมภวะ
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที |€| เนินหญ้าและทะเลสาบในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
ส่ วนในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชิ นหนิ งปรากฏเนิ นหญ้าทีมี
รู ปแบบเหมือนกับเนินหญ้าในระยะหน้าสุ ดทีปรากฏในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง หากแต่
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ได้เพิมเติมสี เขียวเข้มบริ เวณขอบโค้งของเนินหญ้าสี เขียวอ่อนและบริ เวณทีเป็ นเงาของเนินหญ้าด้วย
อีกทั@งยังเพิมเติมดอกไม้สีส้มและใบหญ้าเป็ นริ@ วเรี ยวยาวตกแต่งกระจายอยูบ่ นเนินหญ้าทั@งสองข้าง
ของภาพ นอกจากนี@ยงั ปรากฏโขดหิ นและพุ่มไม้ประดับอยูใ่ นภาพนี@ โดยโขดหิ นมีสีเขียว ขาว และ
ฟ้ า และรู ปทรงคล้ายรู ปสี เหลียมผืนผ้าทั@งแนวตั@งและแนวนอนวางซ้อนกัน เส้นรอบนอกของโขด
หิ นมีลกั ษณะเป็ นคลืนเพือแสดงถึงความขรุ ขระ ดังเห็นได้ชดั เจนทีมุมซ้ายของภาพ ส่ วนพุ่มไม้ที
ประดับ ปรากฏอยู่ที มุ ม ขวาของภาพโดยพุ่ ม ไม้มี ล ัก ษณะใบกลมรี แ ละมี หยัก โค้ง มน ทางด้า น
ทะเลสาบซึ งอยู่ริมฝังในระยะหน้าสุ ดของภาพปรากฏเป็ นโค้งระลอกคลื นเรี ยงซ้อนกันอย่างเป็ น
ระเบี ย บและมี ค ลื นที กระทบฝั งเป็ นวงรู ป ตะขอ (ภาพที |€7) จากรู ป แบบของพุ่ม ไม้และคลื น
ทะเลสาบดังกล่ าวเป็ นลักษณะทีปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากกรุ งลาซาด้วย
เช่นกัน

ภาพที |€7 เนินหญ้า พุม่ ไม้ โขดหินและทะเลสาบในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
สําหรับเนิ นหญ้าในรู ปพระปั ทมสัมภวะนั@น (ภาพที |€•) แม้จะมี
โครงสร้างแบบรู ปสามเหลียม แต่ได้เพิมรายละเอียดให้ซบั ซ้อนขึ@น โดยจัดให้เนินหญ้าซ้อนกันจน
เกิ ดเป็ นเกาะทีถูกล้อมด้วยทะเลสาบ และโค้งเนิ นหญ้าถูกแต่งเป็ นหยักแทนรายละเอียดของหญ้า
อย่างไรก็ตามเนินหญ้าในระยะหน้าและเกาะกลางทะเลสาบทั@งหมดถูกจัดอยูท่ ีขอบล่างสุ ดของภาพ
และทีมุมล่างซ้ายและขวาของภาพอย่างเป็ นระเบียบและสมมาตร การตกแต่งรายละเอียดเนิ นหญ้า
ดังกล่าวยังปรากฏกับเนิ นหญ้าในระยะกลางของภาพนี@ อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากรอยหยักของเนิ น
หญ้าบริ เวณขอบซ้ายและขวาของภาพ หรื อรอยหยักของเนิ นหญ้าบริ เวณใกล้เคียงกับปั ทมาสนะ
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ของนางปราชญา เป็ นต้น การสร้างความน่าสนใจของเนินหญ้าในระยะหน้าของภาพยังเห็นได้จาก
การเพิมต้นไม้ขนาดเล็กทีมีกิงสี น@ าํ ตาลเป็ นเส้นโค้งและแต้มสี น@ าํ เงินเข้มแทนใบ (ภาพที |€m) ต้นไม้
นี@ปรากฏอยูบ่ นเกาะร่ วมกับกลุ่มเม็ดรัตนะทั@งด้านซ้ายและขวาของภาพ ส่ วนลักษณะของทะเลสาบ
ทีปรากฏในภาพนี@มีอยูห่ ลากหลาย ประกอบด้วยทะเลสาบทีเป็ นแถบเส้นตรงสี น@ าํ เงินปรากฏอยูก่ บั
ภูเขารู ปสามเหลียมในระยะหลังสุ ดของภาพ ต่างจากลักษณะทะเลสาบทีอยูใ่ นระยะหน้าซึ งเป็ นวง
ระลอกนํ@าเลาะเลียบตามริ มฝังของเนินหญ้า

ภาพที |€• เนินหญ้าซับซ้อนจนเป็ นเกาะทีถูกล้อมด้วยทะเลสาบทีลัดเลาะตามริ มฝัง
ในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที |€m ต้นไม้ขนาดเล็กในระยะหน้าของภาพในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
;.<.= การใช้ สี การไล่ นํ9าหนัก การใช้ เส้ นและลวดลาย หากพิจารณาด้านเทคนิ ค
ในจิตรกรรมทังกาจากแคว้นอัมโดทั@งสามภาพนี@ จะเห็นได้ว่ารู ปพระปั ทมสัมภวะสร้างด้วยวิธีการ
วาด และรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงสร้ างด้วยวิธีการปะติดซึ งทั@งสองวิธีน@ ี ปรากฏอยู่ใน
ประเพณี การสร้างจิตรกรรมทังกาของทิเบตแล้ว ยกเว้นรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิงซึ งถูก
สร้างด้วยวิธีภาพพิมพ์ตะแกรงไหมซึงเป็ นเทคนิคสมัยใหม่
เมือพิจารณาด้านการใช้สีในจิตรกรรมทังการู ปพระปั ทมสัมภวะนี@ จะเห็น
ได้ว่าสี มีความสดจัดและหนา เน้นการใช้สีพ@ืนทีว่างฉากหลังด้วยสี น@ าํ เงินและเขียวเกื อบทั@งหมด
รวมทั@งประภาวลีสีน@ าํ เงิ นและเขียวสด ทําให้สีส้มและแดงในส่ วนจีวรของพระปั ทมสัมภวะและ
เครื องทรงของนางปราชญาเกิ ดความโดดเด่ นเนื องจากเป็ นสี คู่ตรงข้าม อีกทั@งทําให้แถบสี รุ้งบน
ท้องฟ้ าโดดเด่นขึ@นด้วย การไล่น@ าํ หนักเพือให้เกิดมิติสมจริ งภายในภาพไม่ถูกกระทําอย่างชัดเจนใน
จิตรกรรมทังกานี@ หากแต่กระทําเพือเน้นรู ปทรงให้เกิ ดความเด่นชัดขึ@นมากกว่าการสร้างปริ มาตร
โดยค่าความต่างของนํ@าหนักสี และความเข้มของสี มกั ไม่เกิ น | ระดับ หรื อไม่รูปทรงนั@นก็ปรากฏ
เป็ นเพียงระนาบสี เช่น ศิรประภาสี เขียว และประภามณฑลสี ทอง เป็ นต้น การไล่น@ าํ หนักปรากฏอยู่
l รู ปแบบ คือ แบบแรกให้สีเข้มอยูบ่ ริ เวณทีแสดงความลึกและการทับซ้อนของรู ปทรง เช่น รู ปทรง
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ของพระสมันตภัท ร รอยยับย่นของฉลองพระองค์ของพระปั ท มสัมภวะ วงคลื นของทะเลสาบ
ดอกไม้ตกแต่ ง ประภาวลี และปั ท มาสนะของนางปราชญา เป็ นต้น อี ก รู ป แบบหนึ งคื อการไล่
นํ@าหนักอ่อนเข้มไปตามระนาบของรู ปทรง ดังเห็นได้จากพื@นทีว่างท้องฟ้ า กลุ่มก้อนเมฆ ภูเขา เนิ น
หญ้า และเม็ดรัตนะ เป็ นต้น
ไม่ว่ารู ปทรงในจิตรกรรมทังการู ปพระปั ทมสัมภวะนี@ จะถูกสร้ างมิติดว้ ย
การไล่น@ าํ หนักหรื อไม่ก็ตาม แต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารู ปทรงทั@งหมดปรากฏได้อย่างเด่นชัดด้วยการ
ใช้เส้นรอบนอกเป็ นหลัก โดยสี ของเส้นทีใช้มกั เป็ นสี น@ าํ เงินเข้มและแดงโดยขึ@นอยูก่ บั สี ของรู ปทรง
เป็ นหลัก เช่ น หากเป็ นใบไม้ (ภาพที |€n ซ้าย) ภูเขา หรื อก้อนเมฆสี ฟ้ามักถูกตัดเส้นด้วยสี น@ าํ เงิน
ตรงข้ามกับบริ เวณสี ทองของประภามณฑล วรรณะทองของพระปั ทมสัมภวะ (ภาพที |€n ขวา)
ศีรษะ | แบบบนไม้ขฏั วางคะ หรื อดอกไม้สีแดงเหล่านี@ มกั ถูกตัดเส้นด้วยสี แดง บางรู ปทรงปรากฏ
การใช้เส้นขาวเพือสร้างแสงสว่างสุ ดของรู ปทรงนั@น ๆ อีกด้วย เช่น เส้นสี ขาวของคลืนนํ@า หรื อจุดสี
ขาวของเม็ดรัตนะ

ภาพที |€n รายละเอียดการใช้เส้นรอบนอกสี น@ าํ เงินเข้มคู่ขนานกับเส้นสี ทองบนใบไม้ (ซ้าย) และ
เส้นรอบนอกสี แดงทีวรรณะทองบนพระหัตถ์ขวาของพระปัทมสัมภวะ (ขวา)
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
นอกจากนี@ เส้นยังมีบทบาทสําหรับสร้างรายละเอียดภายในรู ปทรงสําคัญ
อีกเช่ นกัน โดยเส้นเหล่านี@ มกั เป็ นเส้นทีบางละเอียดมากกว่าเส้นรอบนอกของรู ปทรง เช่ น เส้นที
แสดงรายละเอียดพระพักตร์ของพระปัทมสัมภวะจะบางกว่าเส้นรอบนอกของจีวร หรื อบางกว่าเส้น
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รอบนอกของก้อนเมฆ เป็ นต้น นอกจากการใช้สีเพือเน้นรู ปทรงแล้ว ยังปรากฏการใช้วิธีแต้มสี จาก
พู่กนั เป็ นรอยทีแปรงเพือสร้างรายละเอียดพื@นผิวของรู ปทรงนั@นแทนการใช้เส้น ดังเห็นได้จากการ
แต้มสี น@ าํ เงินเข้มเป็ นโค้งหยักซ้อนกันของเนินหญ้า ใบไม้ของต้นไม้ขนาดเล็ก และบริ เวณร่ องสัน
เขา เป็ นต้น

ภาพที |€€ รายละเอียดการใช้เส้นทองโค้งสลับเส้นหยักฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีของ
พระปัทมสัมภวะ (ซ้าย) นางปราชญา (กลาง) และพระสมันตภัทร (ขวา) ใน
รู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที |€6 ลวดลายเส้นทองรู ปกลศประดับรัตนะคล้ายขนนกยูงทีกลางท้องฟ้ าในรู ป
พระปัทมสัมภวะจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที |68 ลวดลายเส้นทองรู ปอัษฏมงคลทีศิรประภาในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
การใช้สีทองและเส้นสี ทองเป็ นเอกลักษณ์สําคัญประการหนึงทีมักปรากฏ
อยูใ่ นจิตรกรรมทังกาของทิเบต ซึงในรู ปปั ทมสัมภวะนี@ก็เช่นกัน โดยสี ทองถูกใช้อย่างเด่นชัดเป็ นสี
วรรณะของพระปั ท มสัม ภวะและนางปราชญาทั@ง สองพระองค์ ประดุ จสี ทองของพระศากยมุ นี
รวมทั@งใช้กบั บริ เวณประภามณฑลสี ทองของประปั ทมสัมภวะด้วย อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของ
การใช้สีทองเพือแสดงความงดงามและมีค่าให้แก่จิตรกรรมทังกาตามแนวประเพณี ของทิเบตยังคง
ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทังกานี@ เช่ นกัน โดยปรากฏในหลายบทบาท ได้แก่ การใช้เส้นสี ทองเขียน
คู่ขนานไปกับ เส้นรอบนอกสี เข้มและการใช้สีท องเพือสื อถึ ง แสงสี ท องที ตกกระทบ ซึ งทั@ง สอง
บทบาทนี@มกั ปรากฏให้เห็นชัดบนใบไม้ทีประดับประภาวลี (ภาพที |€n ซ้าย) นอกจากนี@ ยงั มีการใช้
เส้นทองสื อแทนถึงลําแสงรัศมีของประภาวลีทีแผ่ออกจากพระวรกายของบุคคลในภาพโดยเป็ นเส้น
โค้งและหยักฟันปลาสลับกัน (ภาพที |€€) ทั@งนี@ปรากฏการเว้นระยะระหว่างเส้นทองรัศมีกบั รู ปทรง
บุคคลอีกด้วย เพือให้สีของประภาวลีเน้นรู ปทรงรอบนอกของบุคคลได้ดียิงขึ@น การใช้สีทองยังถูก
วาดเป็ นเส้นเพือสร้างลวดลายต่าง ๆ ภายในภาพด้วย อันได้แก่ ลวดลายกลศประดับรัตนะคล้ายขน
นกยูงซึงอยูก่ ลางท้องฟ้ าทางข้างซ้ายและขวาของภาพ (ภาพที |€6) และลวดลายอัษฏมงคลทีประดับ
อยู่บนศิรประภาของพระปั ทมสัมภวะ (ภาพที |68) โดยเฉพาะอย่างยิงการวาดลายทองบนฉลอง
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พระองค์ของพระปัทมสัมภวะเพือให้คล้ายกับว่าเป็ นผ้าทีถูกปักด้วยด้ายดิ@นทองซึงลายทีปรากฏ อาทิ
ลายสวัสดิกะ ลายก้นหอย ลายเมฆ ลายดอกไม้ หรื อแต้มสี ทองเป็ นจุด เป็ นต้น
ทางด้านจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงแม้ว่าจะถู ก
สร้างด้วยวิธีผา้ ปะติด แต่ก็ยงั คงมีรูปแบบการสร้างสรรค์ทีคล้ายกับวิธีการวาดด้วยสี จากจิตรกรรม
ทังกานี@จะเห็นได้วา่ ผ้าทีใช้ส่วนใหญ่เป็ นระนาบสี เดียว ถูกนํามาตัดเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ ทีได้ออกแบบ
ไว้และนํามาเย็บติดเข้าด้วยกัน ทําให้รูปทรงทีเห็นในภาพเป็ นระนาบสี เดียวด้วย ถึงกระนั@นก็ปรากฏ
บางรู ปทรงใช้ผา้ ทีไล่น@ าํ หนักสี ในผ้าชิ@นเดียว เช่น ดอกไม้ตูมทีประดับประภาวลี เป็ นต้น แต่การไล่
นํ@าหนัก ส่ ว นใหญ่ ถู ก ประยุ ก ต์ ใ ช้ ด้ว ยผ้า ที มี ค่ า นํ@าหนั ก สี แตกต่ า งกั น ราว l – • ระดับ เช่ น
ประภามณฑล ทะเลสาบ ปั ทมาสนะ ดอกไม้สีชมพู หรื อเม็ดรัตนะซึ งเป็ นเครื องสักการะ เป็ นต้น
โดยผ้าสี หนึงแทนค่าสี น@ าํ หนักหนึง
จากการใช้ผา้ จริ งแทนรู ปทรงทีปรากฏในภาพ จึงทําให้เส้นรอบนอกทีมัก
ใช้เน้นรู ปทรงให้เด่นชัดไม่มีบทบาทในจิตรกรรมทังกานี@ หากแต่ปรากฏเส้นทีเกิ ดจากรอยต่อของ
ผ้าแต่ละสี ข@ ึนแทน อย่างไรก็ตามเส้นทีถูกวาดยังคงมีบทบาทต่อการสร้างรายละเอียดและลวดลายที
ปรากฏในรู ป ทรงอยู่ โดยสี แ ละขนาดของเส้ น ขึ@ นอยู่ ก ับ สี แ ละความสํ า คัญ ของรู ป ทรง เช่ น
รายละเอียดพระพักตร์ และพระวรกายของพระนางสิ ตตาราซึ งมีวรรณะขาวถูกวาดด้วยเส้นสี แดง
อย่างละเอียดประณี ต และลวดลายกนกของศิราภรณ์สีทองถูกวาดด้วยเส้นสี แดงเช่นกัน ต่างจากเส้น
ริ@ วของใบไม้สีเขียว รอยยับย่นของผ้า เส้นโค้งของเมฆ เส้นตรงของภูเขา หรื อเส้นเปลวไฟของเม็ด
รัตนะล้วนถูกวาดด้วยเส้นสี น@ าํ เงินเข้ม
การใช้สี ท องหรื อเส้ น ทองในจิ ตรกรรมทัง การู ป พระนางสิ ตตารานี@ ถู ก
ประยุกต์ใช้เป็ น l รู ปแบบ คือ การใช้ผา้ สี เหลืองทีตัดและวาดด้วยเส้นสี แดงแทนศิราภรณ์สีทอง
อย่างเรี ยบง่าย และอีกรู ปแบบหนึ งคือการใช้ผา้ ดิ@นทองในส่ วนของเครื องประดับ ขอบโธตี และ
รู ป ทรงคล้า ยภู เ ขาขนาดเล็ ก รู ป สามเหลี ยมในตอนล่ า งสุ ด ของภาพซึ งการใช้ผ า้ ดิ@ น ทองสร้ า ง
ความรู้สึกคล้ายกับการใช้สีทองในวิธีการวาดได้เนืองจากผ้าดิ@นทองสะท้อนแสงทีตกกระทบภาพ
ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี@ การใช้ดิ@นทองหรื อเงิ นยังปรากฏในลวดลายของโธตี (ภาพที |65) และ
ประภาวลีสีน@ าํ เงินอีกด้วย โดยลวดลายเหล่านี@ มกั เป็ นรู ปดอกไม้ หรื อลวดลายมงคล ซึ งเป็ นลวดลาย
เดิ ม ของผ้า เมือถู ก นํามาตัดเป็ นรู ป ทรงส่ วนประภาวลี และโธตี ลวดลายเหล่ านี@ จึง เสมื อนเป็ น
ลวดลายทีถูกวาดด้วยเส้นสี ทองซึงปรากฏในจิตรกรรมทังกาทีวาดด้วยสี

546

ภาพที |65 การใช้ผา้ ดิ@นทองแทนลวดลายทองของโธตีในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
จากลักษณะการสร้างสรรค์ในรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกงนี@ จะเห็น
ได้ว่าแม้ใช้วิธีการสร้ างทีแตกต่างออกไป แต่ยงั คงรู ปแบบทางศิลปกรรมเหมือนกับทีปรากฏใน
จิตรกรรมทังกาทีถูกสร้างด้วยวิธีการวาด จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชินหนิงก็เป็ น
อีกกรณี ศึกษาหนึงทีจิตรกรรมทังกาถูกสร้างด้วยวิธีการทีแตกต่างออกไปจากประเพณี ด@ งั เดิม นันคือ
ถูกสร้างด้วยวิธีภาพพิมพ์ตะแกรงไหม สี ทีใช้ในจิตรกรรมทังกานี@มีลกั ษณะสดจัดคล้ายสี สังเคราะห์
ทั@งยังหนาทึบแสงและมีพ@นื ผิวมันเงา ผูศ้ ึกษาจึงสันนิษฐานว่าสี ทีใช้น่าจะเป็ นสี ยาง5 ทีใช้สําหรับการ
พิมพ์ประเภทนี@ ซึงมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับทีปรากฏในจิตรกรรมทังกานี@
สี ทีใช้ส่วนใหญ่ปรากฏสี ฟ้า นํ@าเงิน และเขียว ทั@งบนพื@นทีว่างฉากหลัง รวม
ทั@งศิรประภา ประภาวลี และปัทมาสนะ และปรากฏสี วรรณะร้อนอย่างแดง ชมพู ส้ม และเหลือง ซึ ง
เป็ นสี คู่ตรงข้ามเฉพาะส่ วนดอกไม้ และรายละเอียดตกแต่งบางรู ปทรง แม้จิตรกรรมทังกานี@ถูกสร้าง
ด้วยวิธีการพิมพ์ซึงต้องพิมพ์สีทีละชั@น แต่ยงั คงปรากฏการไล่ น@ าํ หนักและไล่ ระดับสี ตามแบบที
ปรากฏในจิตรกรรมทังกาทีสร้างด้วยวิธีการวาด โดยเห็นได้จากนํ@าหนักสี ของเม็ดสี ทีเบางบาง ทั@ง
บริ เวณพื@นสี ทอ้ งฟ้ าและโขดหิ นซึ งไล่ น@ าํ หนักตามแนวแกนนอน หรื อดอกไม้และก้อนเมฆทีไล่
นํ@าหนักโดยสี เข้มมักปรากฏอยูด่ า้ นในของรู ปทรง เป็ นต้น
การใช้เส้นเน้นรู ปทรงรอบนอกยังคงปรากฏในจิตรกรรมทังกานี@ เช่ นกัน
โดยมักใช้สีแดงเน้นในส่ วนพระวรกายของพระนางสิ ตตาราซึ งมีวรรณะขาว รวมทั@งใช้เส้นสี แดง
5

คุณสมบัติของสี ยาง คือ เนื@อสี มีความยืดหยุน่ สูงและมีความมันเงาดูคล้ายยาง; นงเยาว์ จิระกรานนท์
และ วิเชียร จิระกรานนท์, การพิมพ์สกรี น Screen Printing Technology, พิมพ์ครั@งที 3 (กรุ งเทพมหานคร : ดอก
หญ้า, 2535), 5ml.
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สร้ า งลวดลายบนพื@นทีสี ท องอย่างประภามณฑล ขอบศิรประภา ขอบทองของปั ทมาสนะ หรื อ
ลวดลายของเครื องประดับและโธตีทีเป็ นพื@นสี แดง แต่เส้นรอบนอกซึ งใช้กบั พื@นสี เข้มกลับใช้เส้นสี
ดําเป็ นส่ วนใหญ่แทนการใช้เส้นสี น@ าํ เงินซึงปรากฏโดยทัวไปในจิตรกรรมทังกาแบบทิเบต เช่น เส้น
ริ@ วของใบไม้ ริ@ วผ้าคาดเฉี ยงสี แดง และผ้าคล้องพระอังสาสี เขียว และคลืนนํ@าในทะเลสาบ เป็ นต้น
นอกจากนี@ยงั ปรากฏการใช้เส้นทองเป็ นเส้นรอบนอกเพียงเส้นเดียว เช่น เป็ นเส้นรอบนอกของก้อน
เมฆ และดอกไม้ประดับประภาวลีบางดอกอีกด้วย ซึ งโดยปกติแล้วเส้นทองมักถูกใช้คู่กบั เส้นสี เข้ม
เช่น บริ เวณใบไม้ของประภาวลี หรื อเส้นของร่ องหินในภาพนี@ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามบทบาทโดยทัวไปของเส้นสี ทอง อาทิ เป็ นเส้นรัศมีทีแผ่ออก
จากพระวรกายของบุคคลสําคัญโดยเป็ นเส้นโค้งสลับกับเส้นหยักฟันปลา (ภาพที |6l) หรื อถูกใช้
เป็ นลวดลายเส้นสี ทองก็ยงั คงปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทังกานี@ ดังเห็นได้ชดั เจนบริ เวณลวดลายก้าน
ขดประดับศิรประภา ถึงแม้วา่ เส้นสี ทองทีปรากฏเหล่านี@จะเสมือนการเลียนแบบการวาดเส้นทองใน
จิตรกรรมทังกาแบบวาด แต่เมือพิจารณาถึงระบบการพิมพ์ซึงจะพิมพ์ทีละสี และซ้อนกันเป็ นชั@น ผู้
ศึกษาเห็นว่าสี ทองควรจะเป็ นสี สุดท้ายทีถูกพิมพ์ในจิตรกรรมทังกานี@ เนืองจากหากพิจารณาบริ เวณ
ขอบศิรประภา ประภามณฑล หรื อขอบของปัทมาสนะ จะเห็นได้วา่ สี ทองซ้อนอยูบ่ นพื@นสี แดงและ
ทําให้เกิ ดเส้นรอบนอกสี แดงขึ@น กระบวนการดังกล่ าวนี@ เป็ นข้อแตกต่างระหว่างจิตรกรรมทังกา
แบบวาดและแบบภาพพิมพ์ตะแกรงไหม เนื องจากเส้นสี แดงของภาพพิมพ์เกิ ดจากการเว้นพื@นที
แทนการวาดเส้นจริ ง นอกจากนี@ สีทองทีใช้ยงั ให้ความรู้สึกว่านูนมากกว่าสี อืน ๆ โดยเฉพาะพื@นทีสี
ทองของชายโธตีทีพาดอยูบ่ นพระชงฆ์เห็นได้อย่างชัดเจน (ภาพที |6|) ทําให้ผศู้ ึกษาสันนิษฐานว่าผู้
ทีผลิตจิตรกรรมทังกานี@อาจใช้สีพิมพ์แบบนูน6 ร่ วมด้วยเพือสร้างพื@นผิวและมิติภายในภาพ
การใช้วิธีพิมพ์ภาพดังเช่นในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากเมือง
ชินหนิ งนี@ แม้วา่ จะใช้รูปแบบการสร้างสรรค์ตามแนวประเพณี ด@ งั เดิมของทิเบตเป็ นส่ วนใหญ่ อาทิ
การจัดองค์ประกอบ การใช้รูปทรง การไล่น@ าํ หนัก หรื อการใช้สี เป็ นต้น แต่ก็ปรากฏลักษณะบาง
ประการทีถูกสร้างด้วยวิธีการสมัยใหม่เพือเลียนแบบลักษณะทางศิลปกรรมตามประเพณี เช่น การ
ใช้สี ท องนู นเพือสร้ า งความโดดเด่ น และการเว้นพื@ นที เส้ นสี แดงแทนการวาดด้วยเส้ น แม้ก าร
เลียนแบบนี@ จะให้ผลเสมือนผลงานทีสร้างด้วยวิธีการวาด แต่ก็ขาดซึ งคุณค่าและนํ@าหนักของเส้นที
เป็ นธรรมชาติอนั สะท้อนให้เห็นถึงความชํานาญในการใช้เส้นของผูว้ าด

6

เกิดลายนูนขึ@น.

เป็ นสี หมึกพิมพ์ทีผสมสารทีทําให้เกิดการฟูข@ ึนของเนื@อสี เมือนําไปอบด้วยความร้อน ทําให้สีน@ นั
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ภาพที |6l การใช้เส้นทองโค้งและเส้นหยักฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีในรู ปพระนางสิ ตตารา
จากเมืองชินหนิง จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที |6| หมึกพิมพ์สีทองนูนบริ เวณชายโธตีทีพาดบนพระชงฆ์ของพระนางสิ ตตาราจากเมือง
ชินหนิง จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที |67 ประภาวลีทีมีประภามณฑลเป็ นแถบหลากสี ในรู ปพระนางสรัสวดี จิตรกรรมทังกา
ศิลปะทิเบตจากเมืองเร็ บกง ต้นคริ สต์ศตวรรษที l8
ทีมา : Jeff Watt, Sarasvati (Indian Goddess and Buddhist Deity) – Red (2 hands. Longchen
Nyingtig) [Online], accessed 24 August 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/83004.html
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ภาพที |6• ดอกไม้ประดับตกแต่งในรู ปพระวัชรธร จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตจากเมืองเร็ บกง
ต้นคริ สต์ศตวรรษที l8
ทีมา : Jeff Watt, Vajradhara Buddha [Online], accessed 24 August 2011. Available from
http://www.himalayanart.org/image.cfm/90145.html
จากการศึกษาลักษณะทางศิลปกรรมของจิตรกรรมทังกาจากแคว้นอัมโด
ทั@ง สามภาพนี@ จะเห็ นได้ว่า มี รูป แบบทั@ง การจัดองค์ป ระกอบ การใช้รูปทรง สี เส้ น หรื อการไล่
นํ@าหนักไม่แตกต่างจากจิตรกรรมทังกาของทิเบตภาคกลางโดยเฉพาะในรู ปพระนางสิ ตตาราจาก
เมื องชิ นหนิ ง และรู ป พระปั ทมสัม ภวะ เช่ น การใช้สี ส ดจัดและเน้นพื@นหลัง สี น@ าํ เงิ นและสี เขี ย ว
รู ปทรงของดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลี การใช้ประภามณฑลขอบทองประดับรัตนะ การใช้
เส้นสี ทองแบบริ@ วโค้งสลับแบบหยักฟั นปลาสําหรับรัศมีของประภาวลี หรื อการใช้เส้นทองวาดคู่
กับเส้นสี เข้มบนใบไม้ เป็ นต้น ยกเว้นลักษณะการแสดงออกของประภามณฑลแถบสี ทีโดดเด่นใน
จิตรกรรมทัง การู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง มีความคล้ายคลึ ง กับลักษณะประภาวลี ของ
จิ ตรกรรมทัง กาทิ เบตจากเมื องเร็ บ กงที ถู ก สร้ า งช่ วงต้นคริ ส ต์ศ ตวรรษที l8 เช่ น ประภาวลี ที มี
ประภามณฑลเป็ นแถบหลากสี ในรู ปพระนางสรัสวดี (Sarasvati) (ภาพที |67) แม้รูปพระนางสิ ตตา
รานี@ จะถูกสร้ างด้วยวิธีการปะติดผ้า แต่ก็เห็ นได้อย่างชัดเจนว่าการไล่ น@ าํ หนักสี และการจัดเรี ยง
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ประภามณฑลเป็ นแถบสี ต่าง ๆ เหมือนกับจิตรกรรมทังกาจากเมืองเร็ บกงทีถูกสร้างด้วยวิธีการวาด
อีกประการหนึงคือดอกไม้ประดับตกแต่งในรู ปพระวัชรธร จิตรกรรมทังกาจากเมืองเร็ บกงสมัยต้น
คริ สต์ศตวรรษที l8 (ภาพที |6•) มีลกั ษณะการไล่ น@ าํ หนักสี และการใช้รูปทรงคล้ายกับดอกไม้
ประดับเบื@องหลังประภาวลีของพระนางสิ ตตาราด้วย
;.= จิตรกรรมทังกาจากภาคตะวันออกหรือแคว้นคาม
;.=.; องค์ ประกอบ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราทีถูกนํามาจากแคว้นคาม
ของทิเบต ประกอบไปด้วยรู ปพระพุทธเจ้าแห่ ง การปลงอาบัติ 35 พระองค์จากเมืองเดรเก และ
จิ ตรกรรมทัง กาจากเมื องชัม โดอี ก | ภาพ คื อ รู ป พระมัญชุ ศ รี • พระองค์ รู ป พระนางตารา 21
พระองค์ และรู ปพระนางสิ ตตารา ซึ งถูกวาดโดยศิลปิ นคนเดียวกัน จากการสังเกตจิตรกรรมทังกา
ทั@งสี ภาพนี@ โดยรวมจะเห็นลักษณะการใช้พ@ืนทีว่างฉากหลังทีคล้ายคลึงกัน นันคือ พื@นทีว่างมักเป็ น
ระนาบสี ไม่ปรากฏรู ปทรงตกแต่งทิวทัศน์มากนักเหมือนดังจิตรกรรมทังกาภาพอืนทีได้วิเคราะห์
ไปแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตามจิตรกรรมทังกาทีมาจากแคว้นคามนี@ ก็ยงั คงเน้นการจัดองค์ประกอบที
สมมาตรในแนวแกนตั@งทั@งด้านซ้ายและขวาของภาพ รวมทั@งเน้นองค์ประธานของภาพให้มีขนาด
พระองค์ใหญ่ทีสุ ดเช่นเดียวกับจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปแล้วข้างต้น
จิตรกรรมทัง การู ป พระพุท ธเจ้าแห่ ง การปลงอาบัติ |• พระองค์ป รากฏ
ลักษณะเด่นของการจัดองค์ประกอบ คือ การเน้นพระพุทธเจ้าองค์ประธานให้มีขนาดพระองค์ใหญ่
ทีสุ ดและประทับอยูท่ างตอนบนของภาพ พระพุทธเจ้าบริ วารอีก |7 พระองค์ซึงมีขนาดพระองค์เล็ก
กว่าถูกจัดแบ่งเป็ นกลุ่มและแถว ซึ งประกอบด้วย l กลุ่มแรกประทับบนก้อนเมฆกลางท้องฟ้ ากลุ่ม
ละ | พระองค์มี ตาํ แหน่ ง ที มุ ม ซ้า ยและขวาบนของภาพ ทั@ง นี@ ป รากฏพระไภษัช ยคุ รุซึ งมี ข นาด
พระองค์เท่ากับพระพุทธเจ้าในกลุ่มดังกล่าว ประทับอยูเ่ หนือพระศากยมุนีองค์ประธาน ส่ วนอีก l€
พระองค์ที เหลื อซึ งมี ข นาดพระองค์ใ หญ่ ก ว่า กลุ่ ม ที ประทับ บนเมฆเล็ก น้อย ถู ก จัดเป็ นแถวให้
ประทับบนพื@นหญ้า โดยเรี ยงลําดับตามแนวนอนจากด้านซ้ายของภาพไปทางขวาและจากแถวบน
ไปสู่ แถวล่างสุ ด ด้วยจํานวนแถวทีมากของพระพุทธเจ้าบริ วารเหล่านี@ ทาํ ให้สัดส่ วนของพื@นหญ้ามี
มากกว่าท้องฟ้ าในอัตราพื@นหญ้า l ส่ วนต่อท้องฟ้ า 5 ส่ วน
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในรู ปนี@มีศิรประภาและประภาวลีเป็ นระนาบสี
เรี ยบไม่ปรากฏการตกแต่งล้อมรอบด้วยดอกไม้ ยกเว้นพระศากยมุนีองค์ประธานเท่านั@นทีมีดอกไม้
ประดับเบื@องหลังประภาวลีและดอกไม้น@ ีได้เชือมต่อไปยังใบบัวทีรองรับปัทมาสนะของพระไภษัชย
คุรุทีอยูเ่ บื@องบน รวมทั@งปรากฏโขดหินและเถาใบไม้ทีรองรับเครื องสักการะอยูท่ ีเบื@องหน้าของพระ
ศากยมุนีดว้ ย ส่ วนพื@นทีว่างฉากหลังซึ งมีแนวเส้นเฉี ยงของเนิ นหญ้าทีมุ่งเข้าหาพระศากยมุนีองค์
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ประธานเป็ นเส้นแบ่งพื@นทีของพื@นหญ้าทางตอนล่ างและท้องฟ้ าทางตอนบนของภาพ ก็แทบไม่
ปรากฏรู ปทรงประดับตกแต่งใด ๆ มีเพียงกลุ่มก้อนเมฆ l กลุ่ มทีมีโครงสร้างรู ปสามเหลียมล้อม
กลุ่มพระพุทธเจ้าบนท้องฟ้ าไว้ และมีดวงจันทร์ กลุ่มดาว และดวงอาทิตย์อยูใ่ กล้เคียงกับก้อนเมฆนี@
เท่านั@น
ทางด้านองค์ประกอบในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์ รู ปพระนางตารา 21
พระองค์ และรู ปพระนางสิ ตตาราซึ งถูกวาดด้วยศิลปิ นคนเดียวกัน เน้นความสําคัญทีองค์ประธาน
ให้ประทับอยูก่ ึงกลางภาพและมีขนาดพระองค์ใหญ่ทีสุ ด และจัดให้บุคคลบริ วารในภาพมีขนาดเล็ก
ลงไปและประทับล้อมรอบองค์ประธาน ดังเห็นได้วา่ รู ปพระมัญชุศรี • พระองค์ปรากฏพระมัญชุศรี
บริ วารอีก 4 พระองค์ที มีขนาดเล็กกว่าองค์ประธานประทับอยู่ใ นแต่ล ะมุม ของภาพ และมี พระ
อักโษภยะซึงดํารงสถานะพระพุทธเจ้า มีขนาดพระองค์เล็กทีสุ ดโดยประทับอยูใ่ นตําแหน่งกึงกลาง
ที ขอบบนสุ ด ของภาพ เช่ น เดี ย วกับ รู ป พระนางตารา 21 พระองค์ที พระนางขฑิ ร วนี ต าราองค์
ประธานมีขนาดพระองค์ใหญ่ทีสุ ดและประทับอยูก่ ึงกลางภาพท่ามกลางพระนางตาราขนาดเล็กอีก
20 พระองค์ทีประทับกระจายอยูร่ อบพระองค์ ส่ วนรู ปพระนางสิ ตตาราแม้วา่ เน้นพระนางสิ ตตารา
องค์ประธานให้มีขนาดใหญ่เช่นกัน แต่ก็ปรากฏพระอมิตายุสซึ งเป็ นบุคคลบริ วารขนาดเล็กประทับ
อยูก่ ึงกลางทีขอบบนสุ ดของภาพเพียงพระองค์เดียว และมีตาํ แหน่งตรงกันข้ามกับเครื องสักการะที
อยูก่ ึงกลางทีขอบล่างสุ ดของภาพ
พื@ นที ว่า งฉากหลัง ของรู ป พระมัญชุ ศ รี • พระองค์นอกจากแสดงความ
สมมาตรในแนวแกนตั@งแล้ว พื@นทีว่างในแนวแกนนอนยังถูกแบ่งเป็ นพื@นทีส่ วนท้องฟ้ าและเนินเขา
ในสั ด ส่ ว นที เท่ า เที ย มกัน โดยพื@ น ที ส่ ว นท้อ งฟ้ าถู ก ประดับ ด้ว ยแถบรุ ้ ง และก้อ นเมฆสํา หรั บ
รองรับปัทมาสนะ ทีมีลกั ษณะเป็ นแถบยาวจรดขอบภาพทางด้านซ้ายและขวา และเมฆในลักษณะที
คล้ายธารนํ@าไหล ทางด้านพื@นทีส่ วนเนิ นเขาถูกแบ่งเป็ น 3 ระดับ อันประกอบด้วย เนินเขาในระยะ
หน้าสุ ด ซึงเป็ นตําแหน่งของพระมัญชุศรี บริ วาร 2 พระองค์ทางมุมซ้ายและขวาล่างของภาพ รวมทั@ง
เป็ นตําแหน่งของทะเลสาบซึ งมีกา้ นบัวผุดขึ@นเป็ นปั ทมาสนะของพระมัญชุศรี องค์ประธาน เนินเขา
ในระยะกลางได้แก่เนินเขาทีมีเส้นเฉียงมุ่งเข้าหาพระมัญชุศรี องค์ประธาน และเนินเขาในระยะนี@ยงั
ทําหน้าทีเป็ นเส้นแบ่งพื@นทีระหว่างเนิ นเขาและท้องฟ้ าอีกด้วย ส่ วนเนิ นเขาในระยะฉากหลังของ
ภาพ ได้แก่ ภูเขาทีปรากฏยอดเหนือเนินเขาในระยะกลางภาพ
ส่ วนการจัดพื@นทีว่างฉากหลังในรู ปพระนางตารา 21 พระองค์มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกับรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์ขา้ งต้น โดยพื@นทีว่างมีความสมมาตรในแนวแกนตั@งและถูก
แบ่งพื@นทีในส่ วนท้องฟ้ าและเนินเขาในสัดส่ วนทีเท่าเทียมกันในแกนแนวนอน รวมทั@งปรากฏก้อน
เมฆลักษณะคล้ายธารนํ@าไหลและก้อนเมฆทีเป็ นแถบยาวคล้ายคลึงกับรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์
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สําหรับพื@นทีเนินเขาทางตอนล่างของภาพถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนด้วยแนวทิวเขาเช่นกัน โดยระยะ
หน้าสุ ดของภาพได้แก่เส้นเฉี ยงบางส่ วนของเนินเขาอยูท่ ีมุมซ้ายและขวาล่างสุ ดของภาพ ถัดเข้ามา
จึงเป็ นเนิ นเขาในระยะกลางทีแบ่งพื@นทีสําหรับพระนางตาราบริ วาร 5 พระองค์ และในระยะฉาก
หลังสุ ดเป็ นพื@นทีของทะเลสาบซึงมีกา้ นดอกบัวผุดขึ@นเป็ นปัทมาสนะของพระนางขฑิรวนีตาราองค์
ประธาน และเป็ นพื@นที ของภูเขาซึ งทํา หน้าที แบ่ ง เขตระหว่า งพื@ นที เนิ นเขาและท้องฟ้ าด้า นบน
อย่างไรก็ตามรายละเอียดทิวทัศน์ในพื@นทีว่างฉากหลังตามแบบจิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุ ศรี •
พระองค์และรู ปพระนางตารา 21 พระองค์ไม่ปรากฏในพื@นทีว่างฉากหลังของรู ปพระนางสิ ตตารา
ซึงในรู ปนี@ยงั ไม่ปรากฏเส้นขอบฟ้ าทีแบ่งพื@นทีว่างของท้องฟ้ าและพื@นดินอย่างชัดเจนอีกด้วย
;.=.< รู ปทรง จากรู ปทรงต่าง ๆ ทีปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมทังกาโดยทัวไป ได้แก่
รู ปทรงบุคคล เครื องทรง เครื องประดับ ประภาวลี อาสนะ ดอกไม้ ก้อนเมฆ ภูเขา และลําธารหรื อ
ทะเลสาบ
;.=.<.; รู ปทรงบุคคล ในจิตรกรรมทังกาทั@งสี ภาพจากแคว้นคามปรากฏ
รู ปทรงบุคคลพื@นฐาน 2 รู ปแบบ คือ รู ปทรงพระพุทธเจ้า และรู ปทรงของพระโพธิ สัตว์ปางสงบ
แบบพระนางขฑิรวนีตารา โดยเห็นได้ชดั ว่ารู ปทรงพระพุทธเจ้าเป็ นรู ปทรงหลักในรู ปพระพุทธเจ้า
แห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ มีโครงสร้างแบบสามเหลียมหน้าจัว แกนพระวรกายเป็ นเส้นตรงซึ ง
ให้ค วามรู้ สึ ก สงบและมันคง และเป็ นรู ป ทรงของพระพุท ธเจ้า ทุ ก พระองค์ใ นรู ป นี@ แม้ว่า แต่ ล ะ
พระองค์ จ ะแสดงมุ ท ราที แตกต่ า งกัน นอกจากนี@ ยัง รู ป ทรงพระพุ ท ธเจ้า ยัง เป็ นรู ป ทรงของ
พระพุทธเจ้าทีอยูใ่ นรู ปสัมโภคกายอีกด้วย ได้แก่ พระอักโษภยะในจิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุศรี
• พระองค์ และพระอมิตายุสในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารา โดยเพิมรายละเอียดของเครื อง
ทรงแบบพระโพธิสัตว์แทนการทรงจีวร
ส่ วนรู ปทรงแบบพระโพธิ สัตว์ปางสงบซึ งโดยพื@นฐานเป็ นรู ปทรง
ของพระนางขฑิรวนีตารา ทําให้เห็นได้ชดั เจนว่าเป็ นรู ปทรงทีปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระนาง
ตารา 21 พระองค์อย่า งแน่ นอน โดยพระนางตาราทั@ง องค์ประธานและบริ วารล้วนอยู่ในรู ปทรง
ประเภทนี@ซึงให้ความรู้สึกอ่อนช้อยด้วยเส้นรอบนอกทีลืนไหล มีแกนเส้นพระวรกายเฉี ยงออกจาก
แกนเส้นตรงแนวดิง รวมทั@งแกนเส้นแนวนอนของพระพักตร์ไม่ขนานกับเส้นตรงแนวนอน รู ปพระ
นางสิ ตตาราในจิตรกรรมทังกาอีกรู ปหนึ งก็มีรูปทรงแบบพระโพธิ สัตว์เดียวกันนี@ เว้นแต่ลกั ษณะ
การประทับทีเป็ นวัชราสนะแบบพระพุทธเจ้าทีแสดงความสงบนิ งมากกว่าการห้อยพระบาทขวา
ของพระนางขฑิรวนีตาราทีแสดงถึงภาวะกําลังเคลือนออกจากทีประทับ
โครงสร้ างรู ปทรงแบบพระโพธิ สัตว์ปางสงบยังถูกใช้ในรู ปพระ
มัญชุ ศรี • พระองค์อีกด้วย โดยเฉพาะรู ป ทรงของพระมัญชุ ศรี ล าํ ดับที 4 หรื อพระมัญชุ โฆษะมี
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โครงสร้างทีเหมือนกับรู ปทรงของพระนางสิ ตตารา ส่ วนรู ปทรงของพระมัญชุ ศรี พระองค์อืนก็มี
โครงสร้างทีไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีแกนพระวรกายและแกนเส้นแนวนอนของพระพักตร์ เฉี ยง
ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับลักษณะโครงสร้างของพระนางสิ ตตารา ทั@งนี@ เพือให้ลกั ษณะการเอียง
พระวรกายสัมพันธ์กบั พระกรขวาทียกขึ@น เช่ น ในรู ปพระมัญชุ ศรี องค์ประธาน และพระมัญชุ ศรี
บริ วารลําดับที 2, 3 และ 5 โดยเฉพาะรู ปทรงของพระมัญชุศรี องค์ประธานทีแสดงถึงความซับซ้อน
ทางโครงสร้างรู ปทรงมากกว่าด้วยพระกรพิเศษทีถูกเพิมขึ@น
นอกจากนี@ ยงั ปรากฏรู ปทรงทีไม่ถูกจัดอยู่ในรู ปทรงพื@นฐาน ได้แก่
รู ปทรงของพระอัครสาวกซึงประทับยืนแบบหันเฉี ยงเข้าหาพระศากยมุนี ลักษณะรู ปทรงดังกล่าวนี@
ได้ปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ของวัดโพธิ เย็นด้วย
เช่ นกัน รวมทั@งมีโครงสร้างรู ปทรงเหมือนกับนางปราชญาสองพระองค์ของพระปั ทมสัมภวะ ทีผู้
ศึกษาสันนิ ษฐานว่าน่ าจะมีโครงสร้ างตามแบบพระโพธิ สัตว์ประทับยืน หรื อไม่ก็ถูกวาดขึ@นเป็ น
รู ปทรงอิสระทีต้องอาศัยความชํานาญของผูว้ าด
;.=.<.< รู ปทรงเครื& องทรงและเครื& องประดับ จีวรซึ งเป็ นเครื องทรงของ
พระพุทธเจ้าในรู ปนิรมานกายปรากฏเฉพาะในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ ส่ วน
อี ก 3 ภาพล้ว นปรากฏเครื องทรงและเครื องประดับ แบบพระโพธิ สั ต ว์ท@ ัง หมด จี ว รในรู ป
พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ปรากฏอยู่ 2 รู ปแบบทีคล้ายคลึงกัน คือ รู ปแบบแรกจีวร
ประกอบไปด้วยสังฆาฏิ อังสะ และประคดอก ซึ งปรากฏกับพระศากยมุนีองค์ประธาน (ภาพที |6m
ซ้าย) และรู ปแบบทีสองจีวรมีเฉพาะสังฆาฏิและอังสะ ซึ งปรากฏกับพระพุทธเจ้าบริ วารทีมีขนาด
พระองค์เล็กกว่าทั@งหมดรวมทั@งพระไภษัชยคุรุทีประทับอยูบ่ นสุ ดของภาพด้วย (ภาพที |6m กลาง)
จีวรแบบแรกสําหรับพระศากยมุนีมีลกั ษณะการห่ มจีวรทีเหมือนกับทีปรากฏในรู ปพระธยานิพุทธ
เจ้า 5 พระองค์ของวัดโพธิ เย็น และเหมือนกับในรู ปพระไภษัชยคุรุจากกรุ งลาซา นันคือ อังสะด้าน
ในถูกห่ มไว้ในระดับพระอุระและรัดไว้ดว้ ยประคดอก โดยปรากฏชายอังสะยาวจรดข้อพระบาท
ส่ วนสังฆาฏิถูกห่มไว้ช@ นั นอกโดยคลุมปิ ดพระอังสาทั@งสองข้างและยาวปิ ดตลอดพระองค์จนถึงพระ
ชงฆ์ ชายสังฆาฏิทีด้านหลังพระกรขวาถูกนํามาตวัดพาดไว้กบั ต้นพระกรซ้ายอย่างหลวม นอกจากนี@
ชายผ้า อัง สะและสัง ฆาฏิ ที ข้อพระบาทยัง มี ริ@วแผ่ออกด้า นข้า งคล้า ยกลี บ ดอกไม้ อี ก ทั@ง ปรากฏ
ลวดลายผ้าตกแต่งโดยเฉพาะลายของสังฆาฏิเป็ นลวดลายตารางแบบพระสงฆ์จีน
แต่สาํ หรับจีวรของพระพุทธเจ้าบริ วารถูกลดส่ วนประกอบของจีวร
รวมทั@งความซับซ้อนของรู ปทรง ได้แก่ อังสะถูกห่ มไว้ในระดับพระอุระและยาวคลุมจรดข้อพระ
บาทเหมือนกันแต่ไม่ปรากฏประคดอก ส่ วนสังฆาฏิถูกห่มเฉียงปิ ดเฉพาะพระอังสาตลอดจนพระกร
ซ้ายและสังฆาฏิยาวปิ ดแค่พระเพลาเท่านั@น โดยมีลวดลายเป็ นรู ปกลมคล้ายดอกไม้ขนาดเล็กแทน
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ลายตาราง นอกจากนี@ ยงั มีจีวรอีกแบบซึ งใช้สําหรับพระอัครสาวก (ภาพที |6m ขวา) จีวรดังกล่าวมี
ส่ วนประกอบเหมือนของพระศากยมุนีแต่มีรูปทรงทีต่างออกไปตามการประทับยืน นันคือ อังสะ
ยาวจรดข้อพระบาทถูกห่ มไว้ในระดับพระอุระและรัดด้วยประคดอก และห่ มทับอย่างหลวมด้วย
สังฆาฏิทียาวถึงพระชงฆ์และนําชายสังฆาฏิดา้ นขวามาพาดไว้ทีพระกรซ้าย อีกทั@งสังฆาฏิน@ ี มีลาย
ตารางเหมือนกับสังฆาฏิของพระศากยมุนีองค์ประธาน

ภาพที |6m รายละเอียดจีวรสําหรับพระศากยมุนีองค์ประธาน (ซ้าย) จีวรสําหรับพระพุทธเจ้าบริ วาร
(กลาง) และจีวรสําหรับพระอัครสาวก (ขวา) ในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
|• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ทางด้านเครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิ สัตว์ปางสงบที
ปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุ ศรี • พระองค์ (ภาพที |6n) รู ปพระนางตารา 21 พระองค์
และรู ปพระนางสิ ตตารา นั@น ส่ วนใหญ่ยงั คงมีส่วนประกอบเหมือนทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาทีได้
อธิบายไว้แล้วข้างต้น ได้แก่ โธตี ผ้าคาดเฉียง ผ้าคล้องพระอังสา ศิราภรณ์ กุณฑล สร้อยพระศอเส้น
สั@นและยาว พาหุ รั ด ทองพระกรและทองพระบาท เมื อพิ จารณาเครื องทรงและเครื องประดับ
โดยรวมในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์จะเห็นได้วา่ พระมัญชุศรี องค์ประธานและพระมัญชุศรี บริ วาร
มีเครื องทรงและเครื องประดับต่างกันเล็กน้อยทั@งในแง่ของจํานวนและความซับซ้อนของรู ปทรง
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ภาพที |6n เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบของพระมัญชุศรี องค์ประธาน
ในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
พระมัญชุ ศรี องค์ประธานทรงโธตี 2 ชั@นโดยโธตีช@ นั ในเป็ นผ้าริ@ ว
หลากสี ยาวจรดข้อพระบาทและแผ่ชายผ้าโธตีออกด้านข้าง ห่ มซ้อนด้วยโธตีช@ นั นอกสี แดงขอบ
เขียวทียาวคลุมเฉพาะพระเพลา และปรากฏชายโธตีช@ นั นอกนี@คล้ายรู ปสามเหลียมพาดไว้ทีพระชงฆ์
โธตีท@ งั สองชั@นนี@ ถูกผูกไว้ดว้ ยแถบผ้าสี น@ าํ เงิน อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏผ้าคาดเฉี ยงเป็ นเครื องทรง
ของพระมัญชุศรี องค์ประธาน แต่กลับปรากฏเสื@ อสั@นสี ขาวปิ ดคลุมรอบพระอังสาแทน เสื@ อสั@นนี@ ไม่
แสดงถึงอิทธิ พลว่าได้รับจากชาติใด แต่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับผ้าประดับประติมากรรมรู ปเคารพ
ของทิเบตเอง (ภาพที |6€) ดังนั@นจึงอาจสันนิ ษฐานได้ว่าเสื@ อสั@นเป็ นเครื องประดับแบบทิเบตทีได้
เพิมเข้ามาในงานจิตรกรรม ส่ วนผ้าคล้องพระอังสายังคงปรากฏอยูเ่ ช่นเดิมโดยมีลกั ษณะคล้ายถูกลม
พัดตลอดผืนผ้าจนไม่สัมผัสกับพระอังสา แต่ปลิวอยู่รอบพระอังสาเป็ นวงโค้งแทน ผ้าคล้องพระ
อังสานี@ปรากฏริ@ วตลอดทั@งผืนโดยมีเส้นรอบนอกเป็ นเส้นโค้งเรี ยงต่อกัน ริ@ วผ้ายังปรากฏลักษณะการ
ม้วนจนเกิดเป็ นรู ปคล้ายกลีบดอกไม้และทิ@งชายผ้าทียาวให้ปลิวขึ@นแบบซิกแซกอีกด้วย (ภาพที |66)
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ภาพที |6€ ศิราภรณ์และเครื องประดับผ้าในประติมากรรมรู ปเคารพของทิเบต วัดตร้าชีกง
ชานกรุ งลาซา

ภาพที |66 ริ@ วผ้าคล้องพระอังสารู ปคล้ายกลีบดอกไม้และชายผ้าทีปลิวขึ@นด้านบนแบบซิกแซก ใน
รู ปพระมัญชุศรี • พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ลักษณะของชายผ้าทีปลิวขึ@นปรากฏอยู่ทีชายผ้ากรรเจียกของศิรา
ภรณ์ เช่ นกัน ศิ ร าภรณ์ รวมทั@ง เครื องประทับ ทั@ง หมดของพระมัญชุ ศ รี องค์ป ระธานมี สี ส้ ม คล้า ย
ทองแดง และเป็ นเครื องประดับสําหรับพระโพธิ สัตว์ดงั จะเห็นได้วา่ ตาบรัตนะ 5 ตาบทีประดับศิรา
ภรณ์เป็ นรู ปหยดนํ@า ตาบกลาง ตาบด้านซ้ายและขวาสุ ดปรากฏลวดลายกนกประดับเพิมด้วย เหนื อ
ศิราภรณ์ข@ ึนไปเป็ นพระเกศาทีมุ่นเป็ นมวย 2 ชั@นของพระมัญชุ ศรี ซึงประดับด้วยเม็ดรัตนะ (ภาพที
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788) ส่ วนพาหุ รัด ทองพระกรและทองพระบาทมีลกั ษณะเป็ นกําไลกลมประดับกลีบดอกไม้รูปตัว
U และเม็ดทองกลม สร้อยพระศอเส้นสั@นและยาวอย่างละเส้นนั@นก็ประดับด้วยทองเม็ดกลมเช่นกัน
โดยเส้นสั@นประดับไว้ทีกลางพระอุระ ส่ วนเส้นยาวประดับเม็ดทองบริ เวณข้างพระถันทั@งสองข้าง
และกลางพระอุทร ส่ วนกุณฑลมีลกั ษณะคล้ายตะขอประดับด้วยลวดลายกนก

ภาพที 788 ศิราภรณ์และมุ่นมวยพระเกศาของพระมัญชุศรี องค์ประธาน ในรู ปพระมัญชุศรี
• พระองค์จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ทางด้านเครื องทรงและเครื องประดับของพระมัญชุ ศรี บริ วาร 4
พระองค์ (ภาพที 785 – 787) นั@นปรากฏทั@งเหมือนและแตกต่างกันออกไป ได้แก่ ทุกพระองค์ทรงโธ
ตี 2 ชั@นเหมือนกับพระมัญชุศรี องค์ประธาน แต่โธตีท@ งั สองชั@นต่างเป็ นผ้าสี เดียวประดับลวดลายและ
ไม่ปรากฏชายโธตีช@ นั นอกพาดไว้ทีพระชงฆ์ ส่ วนผ้าคล้องพระอังสาทีทุกพระองค์มีเหมือนกันนั@น
ปรากฏว่าริ@ วผ้าแนบคลุมพระอังสาทั@งสองข้างและทิ@งชายผ้าให้ปลิวขึ@นเป็ นริ@ วสู่ ดา้ นบนทุกพระองค์
ยกเว้นลักษณะการห่ มผ้าคล้องพระอังสาของพระมัญชุศรี ลาํ ดับที 4 ซึ งมีผา้ คล้องพระอังสาปิ ดคลุม
ทั@งพระวรกายส่ วนบนและไม่ปรากฏชายผ้า และพระมัญชุศรี ลาํ ดับที 5 ทีชายผ้าคล้องพระอังสาถูก
ปล่อยให้ยาวลงสู่ ดา้ นล่าง ทางด้านเครื องประดับของพระมัญชุ ศรี บริ วารนั@นมีสีทองสุ กสว่าง อัน
ได้แก่ ศิราภรณ์ ซึ งมีลกั ษณะโดยรวมเหมือนกับศิราภรณ์ของพระมัญชุ ศรี องค์ประธานแต่รัตนะที
ประดับ ทีมุ่ นมวยพระเกศามี จาํ นวนทีน้อยกว่า กุณฑล พาหุ รัด ทองพระกรและทองพระบาทมี
ลักษณะเหมือนกําไลทองผิวเรี ยบและบ้างประดับด้วยเม็ดทองกลม สร้อยพระศอเส้นสั@นและยาวก็
ประดับด้วยเม็ดทองกลมเช่ นเดียวกันโดยมีตาํ แหน่ งของเม็ดทองเหมือนกับสร้อยพระศอของพระ
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มัญชุศรี พระองค์หลัก หากแต่ต่างกันเฉพาะจํานวนของสร้อยพระศอเส้นสั@น นอกจากนี@ พระมัญชุศรี
บริ วารทุกพระองค์ยงั ไม่ปรากฏการทรงผ้าคาดเฉี ยง ยกเว้นพระมัญชุ ศรี ลาํ ดับที l เท่านั@น ด้านพระ
อักโษภยะซึ งเป็ นพระธยานิ พุทธเจ้าในรู ปนิ รมานกายทีปรากฏในจิตรกรรมทังกานี@ ก็มีเครื องทรง
และเครื องประดับไม่แตกต่างจากพระมัญชุศรี บริ วารเท่าใดนัก (ภาพที 78•)

ภาพที 785 เครื องทรงและเครื องประดับของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที l ในรู ปพระมัญชุศรี
• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 78l เครื องทรงและเครื องประดับของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที | ในรู ปพระมัญชุศรี
• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 78| เครื องทรงและเครื องประดับของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที 7 ในรู ปพระมัญชุศรี
• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 787 เครื องทรงและเครื องประดับของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที • ในรู ปพระมัญชุศรี
• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 78• เครื องทรงและเครื องประดับของพระอักโษภยะ ในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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เครื องทรงและเครื องประดับ ที ปรากฏในรู ป พระนางตารา l5
พระองค์ก็มีแบบแผนเช่นเดียวกับในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์ทีเครื องทรงและเครื องประดับของ
องค์ประธานจะแสดงความวิจิตรงดงามและซับซ้อนมากกว่าองค์บริ วาร เครื องทรงของพระนางข
ฑิรวนี ตาราองค์ประธาน (ภาพที 78m) นอกจากประกอบไปด้วยโธตีซึงทรงอยู่ | ชั@น ผ้าคล้องพระ
อังสา และเสื@ อสั@นแบบทิเบตในรู ปทรงทีคล้ายกับพระมัญชุ ศรี องค์ประธานแล้ว ยังได้ทรงผ้าคาด
เฉี ยงสี ขาวเพิมเข้าไปด้วย อีกทั@งเครื องประดับรวมทั@งมุ่นมวยพระเกศาทีมีส่วนประกอบเหมือนกับ
ของพระมัญชุ ศรี ยงั ได้เพิมเติมความวิจิตรงดงามให้มากขึ@นและมีสีทอง เช่ น เพิมลวดลายดอกไม้
กนกและพู่ห้อยให้วิจิตรมากขึ@นบริ เวณศิราภรณ์ (ภาพที 78n) สร้อยพระศอเส้นยาวเพิมสายอุบะให้
ห้อยปรกพระอังสาทั@งสองข้าง (ภาพที 78€ บน) ทรงเข็มขัดสร้อยทองซึ งมีพู่อุบะคาดทับบริ เวณบั@น
พระองค์ (ภาพที 78€ ล่าง) ทองพระกรและทองพระบาทประดับด้วยเม็ดทองหลายเม็ดโดยรอบ เป็ น
ต้น

ภาพที 78m เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบของพระนางขฑิรวนีตารา ในรู ป
พระนางตารา l5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 78n ศิราภรณ์และมุ่นมวยพระเกศาของพระนางขฑิรวนีตารา ในรู ปพระนางตารา
l5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 78€ รายละเอียดสร้อยพระศอเส้นยาวเพิมสายอุบะ (บน) และเข็มขัดสร้อยทองซึงมีพอู่ ุบะ
คาดทับบริ เวณบั@นพระองค์ (ล่าง) ของพระนางขฑิรวนีตารา ในรู ปพระนางตารา
l5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ด้ า นพระนางตาราบริ วารอี ก l8 พระองค์ มี เ ครื องทรงและ
เครื องประดับ น้อยกว่าหรื อซับซ้อนน้อยกว่าพระนางขฑิรวนีตาราองค์ประธาน ทีเห็นได้ชดั เจนคือ
การทรงโธตีเพียง l ชั@น ไม่ทรงเสื@ อสั@นแบบทิเบต ศิราภรณ์รัตนะ • ตาบมีลกั ษณะทีเรี ยบง่ ายกว่า
และสร้อยพระศอทั@งเส้นสั@นและยาวไม่ปรากฏอุบะห้อย รวมทั@งไม่ปรากฏเข็มขัดทองทีบั@นพระองค์
เมือพิจารณาถึงเครื องทรงและเครื องประดับของพระนางตาราบริ วาร l8 พระองค์แล้วจะเห็นได้ว่า
ปรากฏความแตกต่างระหว่างกัน ได้แก่ มีบางพระองค์เท่านั@นทีทรงผ้าคาดเฉียง (ภาพที 786 ซ้าย) ผ้า
คล้องพระอังสาบ้างปลิวเป็ นริ@ วตลอดผืนผ้า (ภาพที 786 ขวา) เหมือนกับของพระนางขฑิรวนีตารา
หรื อของพระมัญชุศรี องค์ประธานในภาพทีแล้ว หรื อบ้างก็เป็ นผ้าคล้องพระอังสาทีปิ ดทับพระอังสา
ทั@งสองข้าง (ภาพที 758 ซ้าย) ชายผ้าคล้องพระอังสาบ้างปลิ วขึ@นสู่ ด้านบน บ้างทิ@ง ให้ยาวตรงสู่
ด้านล่าง (ภาพที 758 ขวา) โดยลักษณะความแตกต่างเหล่านี@ ไม่สัมพันธ์กนั แบบสมมาตรเป็ นต้นว่า
พระนางตาราทีประทับอยู่ตรงกันข้ามไม่จาํ เป็ นต้องมีเครื องทรงเหมือนกัน นอกจากนี@ ยงั ปรากฏ
เครื องประดับของพระนางตาราวรรณะทองเป็ นสี ส้มเหมือนทองแดงซึ งทําให้ต่างจากพระองค์อืน
ซึงมีเครื องประดับเป็ นสี ทอง ทั@งนี@เป็ นไปได้วา่ ผูว้ าดไม่ตอ้ งการให้สีของเครื องประดับซํ@ากับวรรณะ
และช่วยเพิมความโดดเด่นให้แก่รูปพระนางตาราบริ วารวรรณะทองอีกด้วย

ภาพที 786 รายละเอียดพระนางตาราบริ วารทีทรงผ้าคาดเฉี ยง (ซ้าย) และพระนางตาราบริ วารทีทรง
ผ้าคล้องพระอังสาปลิวเป็ นริ@ วตลอดผืนผ้า (ขวา) ในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 758 รายละเอียดพระนางตาราบริ วารทีทรงผ้าคล้องพระอังสาทีปิ ดทับพระอังสาทั@งสองข้าง
(ซ้าย) และพระนางตาราบริ วารทีมีชายผ้าคล้องพระอังสายาวตรงสู่ ดา้ นล่าง (ขวา) ในรู ป
พระนางตารา l5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
สําหรับในรู ปพระนางสิ ตตาราปรากฏเพียงพระองค์และพระอมิตา
ยุสซึงเป็ นพระธยานิพุทธเจ้าในรู ปสัมโภคกายประทับอยูเ่ หนือพระองค์เท่านั@น หากเทียบกับรู ปพระ
มัญชุศรี • พระองค์และรู ปพระนางตารา l5 พระองค์ในข้างต้นจะเห็นได้วา่ พระนางสิ ตตารามีเครื อง
ทรงและเครื องประดับ ทีเรี ย บง่ าย (ภาพที 755) มากกว่า ตํา แหน่ ง องค์ป ระธานของทั@งสองภาพ
พระองค์ทรงโธตี l ชั@นโดยชั@นในเป็ นโธตีแถบริ@ วหลากสี และชั@นนอกเป็ นโธตีสีแดงคลุมเฉพาะพระ
เพลา ไม่ปรากฏชายโธตีพาดไว้ทีพระชงฆ์ พระองค์ไม่ทรงผ้าคาดเฉี ยงหรื อเสื@ อสั@นแบบทิเบต แต่
ยังคงมีผา้ คล้องพระอังสาทีมีริ@วระลอกทัวผืนและมีชายผ้าปลิ วขึ@นด้านบนเหมือนของพระนางข
ฑิ รวนี ตาราและพระมัญชุ ศ รี ด้า นเครื องประดับ ทองทรงศิ ราภรณ์ ตาบรั ต นะ • ตาบโดยตาบมี
ลักษณะเหมือนจินดามณี ทีมีเปลวไฟสี เหลืองกําลังพวยพุง่ พระเกศาทีมุ่นเป็ นมวยเหนือพระเศียรไม่
ปรากฏการตกแต่งด้วยเครื องทองใด ๆ (ภาพที 75l) ส่ วนกุณฑล พาหุ รัด ทองพระกรและทองพระ
บาทมี ล ัก ษณะเหมื อ นกํา ไลผิ ว เรี ยบประดับ เพิ มด้ว ยเม็ ด รั ต นะรู ป หยดนํ@าหรื อ เม็ ด ทองกลม
เช่นเดียวกับสร้อยพระศอเส้นสั@น l เส้นและเส้นยาว 5 เส้นทีเป็ นสายสร้อยทองเรี ยบประดับด้วยเม็ด
ทองกลมในตําแหน่ งทีเหมือนกับเครื องประดับของพระโพธิ สัตว์พระองค์อืนทีได้อธิ บายไปแล้ว
ข้างต้น
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ภาพที 755 เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบของพระนางสิ ตตารา ในรู ป
พระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 75l ศิราภรณ์และมุ่นมวยพระเกศาของพระนางสิ ตตารา ในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ด้านเครื องทรงและเครื องประดับของพระอมิตายุส (ภาพที 75|) ก็
แสดงถึงความเรี ยบง่ายไม่แตกต่างกัน แต่ก็ได้แสดงความซับซ้อนและวิจิตรให้นอ้ ยกว่าพระนางสิ ต
ตาราองค์ประธานของภาพ เช่ น ตาบของศิราภรณ์มีขนาดเล็กมากจนคล้ายเป็ นจุดสี ทอง n จุด การ
ทรงโธตีสีเดียว l ชั@น หรื อการทรงสร้อยพระศอเส้นสั@นเพียงเส้นเดียว เป็ นต้น

ภาพที 75| เครื องทรงและเครื องประดับของพระอมิตายุส ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา
;.=.<.= รู ปทรงประภาวลี ลักษณะของประภาวลีทีปรากฏในจิตรกรรมทัง
กาจากแคว้นคามทั@งสี ภาพนี@ มีลกั ษณะร่ วมกันประการหนึง คือ ประภาวลีเป็ นระนาบสี เรี ยบ หากมี
ขอบประภามณฑลก็เป็ นสี เรี ยบเช่ นกัน โดยเฉพาะอย่างยิงจิตรกรรมทังกา | ภาพจากเมืองชัมโดที
วาดโดยศิลปิ นคนเดี ยวกันนั@นแสดงประภาวลี ช@ นั เดี ยวและไม่ใช่ สีน@ าํ เงิ นเข้มตามแบบทีนิ ยมใน
จิตรกรรมทังกาทิเบตทัวไป ประภาวลี ในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ |• พระองค์ (ภาพที
757) ส่ วนใหญ่เป็ นแบบเดียวกันทั@งหมด โดยมีประภาวลีสีน@ าํ เงินเข้มและประภามณฑลสี ส้มเป็ นรู ป
วงกลม อี ก ทั@ง ปรากฏแถบเส้ น ขนาดเล็ ก สี ส้ ม อ่ อ นบริ เวณรอยต่ อ ระหว่ า งประภาวลี แ ละ
ประภามณฑล ยกเว้นประภาวลี ข องพระอัค รสาวกที มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป รี สี น@ าํ เงิ นเข้ม ไม่ ป รากฏ
ประภามณฑลและมีศิรประภากลมสี เขียวเข้ม แม้วา่ ลักษณะประภาวลีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
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ในจิตรกรรมทังกานี@ จะเหมือนกัน แต่ก็แสดงถึงความแตกต่างระหว่างกันทีสี ของศิรประภากลมซึ ง
จากการสั ง เกตจะเห็ น ได้ว่ า พระพุ ท ธเจ้า วรรณะขาว เหลื อ งและเขี ย วจะมี ศิ ร ประภาสี เ ขี ย ว
พระพุทธเจ้าวรรณะแดงจะมีศิรประภาสี ฟ้าอ่อน และพระพุทธเจ้าทีมีวรรณะนํ@าเงินจะมีศิรประภาสี
แดง ดังนั@นการจัดวางสี ของศิรประภาจึงไม่เป็ นไปตามแบบสมมาตร แต่ข@ ึนอยู่กบั ความเหมาะสม
กับวรรณะของพระพุทธเจ้าแทน

ภาพที 757 รายละเอียดประภาวลีระนาบสี เรี ยบของพระศากยมุนีองค์ประธาน (ซ้าย) ประภาวลี
ระนาบสี เรี ยบของพระพุทธเจ้าบริ วาร (กลาง) และประภาวลีระนาบสี เรี ยบรู ปรี ของพระ
อัครสาวก (ขวา) ในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ |• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
ส่ วนลักษณะประภาวลี ใ นจิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโด 3 ภาพ
แสดงออกถึงรู ปแบบเฉพาะของศิลปิ น ดังจะเห็นได้จากศิรประภาและประภาวลีรูปกลมเป็ นระนาบ
สี เดียวทั@งองค์ประธานและบริ วารของภาพ โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้ประภาวลีโปร่ งแสงเป็ นวงรอบ
นอกสําหรับองค์ประธานของภาพ ดังเห็นได้ในรู ปพระนางขฑิรวนีตาราและพระนางสิ ตตารา ใน
รู ปพระมัญชุ ศรี • พระองค์น@ นั องค์ประธานของภาพมีศิรประภากลมสี เขียวอ่อนทับซ้อนอยู่บ น
ประภาวลีสีขาวกลมซึ งปรากฏแถบสี น@ าํ เงินเข้มอยู่รอบนอกอย่างบางเบา (ภาพที 75• ซ้าย) ส่ วน
ประภาวลีสาํ หรับบุคคลบริ วารในภาพนี@มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ศิรประภาและประภาวลีสีเขียวอ่อนขอบ
ขาวใช้สําหรับพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที 2 และ 3 ซึ งมีวรรณะแดง (ภาพที 75• กลาง) อีกลักษณะ
หนึงคือศิรประภาสี เขียวเข้มบนประภาวลีสีส้มขอบขาวโดยใช้สําหรับพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที 4
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และ 5 รวมทั@งใช้สําหรับพระอักโษภยะด้วย (ภาพที 75• ขวา) โดยบุคคล 3 พระองค์น@ ีต่างแสดง
วรรณะนํ@าเงินหรื อสี น@ าํ เงินปรากฏอย่างโดดเด่น ดังนั@นจะเห็นได้วา่ ในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์น@ ี
นอกจากสี ของประภาวลีจะถูกจัดในตําแหน่ งทีสมมาตรแล้ว ยังเป็ นสี ทีเหมาะสมกับวรรณะของ
บุคคลภายในภาพเพือให้เกิดความโดดเด่นขึ@นอีกด้วย

ภาพที 75• รายละเอียดประภาวลีระนาบสี เรี ยบของพระมัญชุศรี องค์ประธาน (ซ้าย) ประภาวลี
ระนาบสี เรี ยบของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที l (กลาง) และประภาวลีระนาบสี เรี ยบ
ของพระอักโษภยะ (ขวา) ในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
สําหรับ รู ป พระนางตารา 21 พระองค์ พระนางขฑิ รวนี ตาราองค์
ประธานมีศิรประภากลมสี แดงสดบนประภาวลีกลมสี ขาว ทั@งยังปรากฏประภาวลีโปร่ งแสงซึ งมี
ขอบเป็ นสี แดงและเขียวอ่อนอย่างเบาบางซ้อนอยูร่ อบนอกอีกด้วย (ภาพที 75m ซ้าย) ประภาวลีโปร่ ง
แสงนี@ ไม่ปรากฏกับพระนางตาราบริ วารทีมีเพียงศิรประภาและประภาวลีเหมือนกับองค์ประธาน
(ภาพที 75m กลาง) แต่แตกต่างกันออกไปด้วยสี ต่าง ๆ แม้ว่าการจัดสี ศิรประภาและประภาวลีจะดู
เหมือนไม่สัมพันธ์กบั ตําแหน่ งของพระนางตาราบริ วารแบบสมมาตร ถึงกระนั@นสี ของศิรประภา
และประภาวลีของพระนางตาราในลําดับที 11 เป็ นต้นมาก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ตามแบบสมมาตรได้ มีเพียงพระนางตาราลําดับที 19 ซึ งประทับอยูก่ ึงกลางภาพในตําแหน่งล่างสุ ด
เท่านั@นทีมีประภาวลีสีขาวอย่างเดียว (ภาพที 75m ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตาราก็มีประภาวลีเป็ นสี
ขาวเพียงอย่างเดียวเช่นกัน (ภาพที 75n ซ้าย) แต่ก็ปรากฏประภาวลีโปร่ งแสงขอบสี แดงและเหลือง
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บางเบาซ้อนอยูร่ อบนอกเหมือนกับประภาวลีของพระนางขฑิรวนีตาราองค์ประธาน ส่ วนพระอมิตา
ยุสซึ งเป็ นบริ วารในภาพนี@ มีศิรประภาและประภาวลีสีเขียวขอบขาว (ภาพที 75n ขวา) เช่นเดียวกับ
พระมัญชุศรี บริ วารทีได้กล่าวไปแล้ว ฉะนั@นจะเห็นได้วา่ ประภาวลีโปร่ งแสงเป็ นลักษณะความวิจิตร
ประการหนึงทีถูกใช้สาํ หรับองค์ประธานของภาพ

ภาพที 75m รายละเอียดประภาวลีระนาบสี เรี ยบและโปร่ งแสงของพระนางขฑิรวนีตารา (ซ้าย)
ประภาวลีระนาบสี เรี ยบของพระนางตาราบริ วาร (กลาง) และประภาวลีสีขาวทีไม่มี
ศิรประภาของพระนางตาราบริ วารลําดับที 56 (ขวา) ในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 75n รายละเอียดประภาวลีระนาบสี ขาวและโปร่ งแสงของพระนางสิ ตตารา (ซ้าย) และ
ประภาวลีระนาบสี เรี ยบของพระอมิตายุส (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา
;.=.<.: รู ปทรงอาสนะ จากการศึกษาจิตรกรรมทังกาทั@งของวัดโพธิ เย็นและ
ของมูลนิธิพนั ดาราในข้างต้น จะเห็นได้วา่ ความแตกต่างของปั ทมาสนะเป็ นลักษณะทางพุทธศิลป์
ประการหนึ งทีบ่งชี@ ความสําคัญของบุคคลภายในภาพ ในจิตรกรรมทังกา 7 ภาพจากแคว้นคามก็
แสดงความแตกต่างของปัทมาสนะตามบทบาทดังกล่าวเช่นกัน โดยปั ทมาสนะขององค์ประธานมัก
เป็ นปั ทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี และปั ทมาสนะของบุคคลบริ วารมักเป็ นปั ทมาสนะกลี บบัว
หงายหรื อ ควําสี เ ดี ย วทั@ง ในรู ป พระพุ ท ธเจ้า แห่ ง การปลงอาบัติ |• พระองค์ รู ป พระมัญ ชุ ศ รี •
พระองค์และรู ปพระนางตารา l5 พระองค์ ยกเว้นรู ปพระนางสิ ตตาราทีปั ทมาสนะขององค์ประธาน
และพระพุทธเจ้าบริ วารมีลกั ษณะเหมือนกันโดยแตกต่างกันเพียงแค่ขนาดเท่านั@น อย่างไรก็ตาม
เหนือฝักบัวของปัทมาสนะเหล่านี@ลว้ นปรากฏฐานจันทร์แบนสี ขาวซึ งเป็ นสัญลักษณ์ตามประติมาน
วิทยาสําคัญพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ปางสงบ
ในรู ปพระพุท ธเจ้า แห่ งการปลงอาบัติ |• พระองค์ มี ปัท มาสนะ
กลีบบัวหงายหลากสี สําหรับพระศากยมุนีองค์ประธาน (ภาพที 75€ บน) โดยกลีบนอกมีสีฟ้าอ่อน
และเขียวอ่อน กลีบในสี ส้มและแดง อีกทั@งปรากฏกลีบนอกสุ ดด้านล่างสี เขียวและกลีบสี ชมพูอ่อนที
อยู่ใกล้ฝักบัวด้านใน นอกจากนี@ยงั ปรากฏอาสนะประดับด้วยรู ปสิ งห์หิมะสี ขาวพร้อมด้วยผ้าทิพย์
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รองรับปั มาสนะของพระศากยมุนีไว้อีกชั@นหนึ งด้วย ทางด้านพระพุทธเจ้าบริ วาร พระไภษัชยคุ รุ
และพระอัครสาวกต่างประทับบนปั ทมาสนะกลีบบัวควําสี ชมพูเข้มโดยกลีบมีลกั ษณะเป็ นรู ปโค้ง
หยัก (ภาพที 75€ ล่าง)

ภาพที 75€ รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ของพระศากยมุนีองค์ประธาน (บน) และ
ปัทมาสนะของพระพุทธเจ้าบริ วาร (ล่าง) ในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
|• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 756 ปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ของพระมัญชุศรี ในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 7l8 รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบัวควําสี ชมพูอ่อนและมีกลีบเป็ นโค้งหยักของพระมัญชุศรี
บริ วารลําดับที l (บน) ปัทมาสนะกลีบบัวหงายสี ชมพูเข้มโดยมีกลีบกลมยอดแหลมของ
พระมัญชุศรี บริ วารลําดับที 7 (กลาง) และปัทมาสนะกลีบบัวหงายสี ชมพูเข้มกลีบโค้ง
หยักของพระอักโษภยะ (ล่าง) ในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
ปั ทมาสนะของพระมัญชุ ศรี องค์ประธาน (ภาพที 756) มีลกั ษณะ
เป็ นกลีบบัวหงายโดยกลีบนอกมีสีน@ าํ เงินเข้มและสี เขียวเข้มและกลีบในมีสีแดงสดและสี แดงหม่น
นอกจากนี@ยงั ปรากฏกลีบรองด้านล่างมีสีน@ าํ เงินเข้มและเขียวเข้ม รวมทั@งปรากฏกลีบสี ชมพูอ่อนเป็ น
กลีบด้านในสุ ดทีใกล้กบั ฝักบัวสี เขียวเข้ม ปัทมาสนะนี@ปรากฏขึ@นจากก้านบัวทีผุดขึ@นกลางทะเลสาบ
ทําให้ปรากฏก้านขนาดใหญ่อยูเ่ บื@องล่างปั ทมาสนะ รวมทั@งปรากฏใบไม้ท@ งั สี เขียวอ่อนเข้มประดับ
อยูร่ อบปั ทมาสนะซึ งลักษณะของใบเป็ นริ@ วแฉกตามทีนิยมในพุทธศิลป์ ของทิเบต ส่ วนปั ทมาสนะ
ของพระมัญ ชุ ศ รี บ ริ ว ารและพระอัก โษภยะแบ่ ง ได้ l ลัก ษณะซึ งความแตกต่ า งจะสั ม พันธ์ ก ับ
ตําแหน่งของบุคคลบริ วารเช่ นเดียวกันกับกรณี ความแตกต่างของประภาวลี ได้แก่ ปั ทมาสนะกลีบ
บัวควําสี ชมพูอ่อนและมีกลีบเป็ นโค้งหยัก ซึ งใช้กบั พระมัญชุ ศรี ลาํ ดับที l และ | (ภาพที 7l8 บน)
ทั@งนี@พระมัญชุศรี ลาํ ดับที | ทรงประทับบนสิ งห์พาหนะซึ งยืนอยูบ่ นปั ทมาสนะดังกล่าว อีกลักษณะ
หนึ งคือปั ทมาสนะกลี บ บัวหงายสี ชมพูเข้มโดยมีก ลี บกลมยอดแหลมซึ งใช้สําหรับพระมัญชุ ศ รี
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ลําดับที 7 และ • (ภาพที 7l8 กลาง) ส่ วนปั ทมาสนะของพระอักโษภยะก็มีสีชมพูเข้มเช่ นกันแต่มี
กลีบบัวหงายเป็ นรู ปโค้งหยัก (ภาพที 7l8 ล่าง)

ภาพที 7l5 ปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ของพระนางขฑิรวนีตาราในรู ปพระนางตารา
l5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7ll รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบัวหงายทีมีกลีบกลมยอดแหลม (บน) และปัทมาสนะกลีบ
บัวหงายทีมีกลีบโค้งหยัก (ล่าง) ของพระนางตาราบริ วารในรู ปพระนางตารา
l5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ปั ทมาสนะของพระนางขฑิรวนี ตารา (ภาพที 7l5) ในรู ปพระนาง
ตารา l5 พระองค์ก็มีลกั ษณะเหมือนกับปั ทมาสนะของพระมัญชุ ศรี องค์ประธานทั@งลักษณะกลี บ
หงาย สี ของกลีบแต่ละชั@นและการปรากฏก้านบัวทีผุดขึ@นจากทะเลสาบ อย่างไรก็ตามปั ทมาสนะ
ของพระนางขฑิรวนีตารามีกลีบนอกแถวล่างสุ ด l ชั@นโดยมีกลีบสี แดงเพิมขึ@นอีกชั@นหนึง และยังได้
เพิมดอกบัวทั@งตูมและบานประดับรอบปัทมาสนะนอกเหนือจากใบไม้อย่างเดียวด้วย ทางด้านปั ทมา
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สนะของพระนางตาราบริ วารอีก l8 พระองค์ต่างแสดงลักษณะทีหลากหลายแต่ลว้ นเป็ นปั ทมาสนะ
สี เดียว อันได้แก่ ปั ทมาสนะกลีบกลมยอดแหลมซึ งมีท@ งั แบบบัวหงาย (ภาพที 7ll บน) และบัวควํา
มีท@ งั สี ชมพูอ่อนและสี ส้มอ่อน และบ้างก็ไม่ปรากฏกลี บแถวล่างสุ ด อีกรู ปลักษณะคือปั ทมาสนะ
กลีบโค้งหยักซึงมีท@ งั แบบบัวหงาย (ภาพที 7ll ล่าง) และบัวควําเช่นกันโดยปรากฏสี ชมพูอ่อนเพียง
สี เดียว

ภาพที 7l| ปัทมาสนะแบบกลีบบัวหงายและมีกลีบโค้งหยักสี ชมพูของพระนางสิ ตตาราใน
รู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7l7 ปัทมาสนะแบบกลีบบัวหงายและมีกลีบโค้งหยักสี ชมพูของพระอมิตายุส
ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ปัทมาสนะแบบกลีบบัวหงายและมีกลีบโค้งหยักสี ชมพูนอกจากถูก
ใช้เป็ นปัทมาสนะสําหรับพระอมิตายุส (ภาพที 7l7) ซึงเป็ นบุคคลบริ วารในรู ปพระนางสิ ตตาราแล้ว
ยัง ใช้เ ป็ นปั ท มาสนะสํา หรั บ พระนางสิ ต ตาราองค์ป ระธานของภาพอี ก ด้ว ย (ภาพที 7l|) ถึ ง
กระนั@นปั ท มาสนะของพระนางสิ ตตาราก็ ป รากฏก้านบัวผุดขึ@ นจากพื@นดิ นรองรับ ปั ท มาสนะนี@
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รวมทั@งยังประดับรอบปัทมาสนะด้วยใบไม้แบบแฉกและแบบใบหยักรี รวมทั@งดอกไม้ตูม เพือแสดง
ถึงบทบาทอันเด่นชัดขององค์ประธานในภาพ
;.=.<.> รู ปทรงดอกไม้ เมื อพิจารณาประภาวลี ข องจิ ตรกรรมทัง กาจาก
แคว้นคามจะเห็นได้วา่ มีเพียงประภาวลีของพระศากยมุนีในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ |•
พระองค์เท่านั@นทีถูกประดับเบื@องหลังด้วยดอกไม้เหมือนทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาอืนทีได้ศึกษา
มาแล้วข้างต้น ส่ วนจิตรกรรมทังกาอีก | ภาพจากเมืองชัมโดไม่ปรากฏดอกไม้ประดับเบื@องหลัง
ประภาวลี ดอกไม้ทีประดับเบื@องหลังประภาวลี ของพระศากยมุนี (ภาพที 7l•) มีลกั ษณะเหมือน
ดอกโบตันO แบบจีนและมีสีชมพูเข้ม และมีใบไม้แบบแฉกประดับร่ วม ตําแหน่งของดอกปรากฏอยู่ 7
ตําแหน่งรอบประภาวลีโดยยอดบนสุ ดของประภาวลีมีใบบัวขนาดใหญ่รองรับปั ทมาสนะของพระ
ไภษัชยคุรุ (ภาพที 7lm) และยังปรากฏก้านดอกไม้ประดับไว้ทีข้างประภาวลีของพระองค์ดว้ ย ซึ ง
ดอกไม้น@ ีมีกลีบยาวรี ซึงดูเรี ยบง่ายกว่าดอกโบตันO รอบประภาวลีของพระศากยมุนี

ภาพที 7l• ดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลีของพระศากยมุนีในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการ
ปลงอาบัติ |• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7lm ใบบัวขนาดใหญ่รองรับปัทมาสนะของพระไภษัชยคุรุในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการ
ปลงอาบัติ |• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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สําหรับดอกไม้ทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโด | ภาพ
มักมีบทบาทเป็ นสัญลักษณ์ประจําพระองค์หรื อรองรับสัญลักษณ์ ประจําพระองค์ โดยส่ วนใหญ่
หากเป็ นดอกบัวรองรับสัญลักษณ์ประจําพระองค์มกั ถูกสร้างให้มีลกั ษณะดอกทีเรี ยบง่าย กลีบยาวรี
สี ชมพูและบานออกอย่างเต็มทีจนบางครั@งปรากฏเกสรอยูภ่ ายใน เช่น ดอกไม้รองรับสัญลักษณ์ปุสต
กะในรู ปพระมัญชุ ศรี • พระองค์ (ภาพที 7ln) ต่างจากดอกไม้สัญลักษณ์ในรู ปพระนางตารา l5
พระองค์ และรู ปพระนางสิ ตตารา ทีดอกบัวสัญลักษณ์ถูกวาดให้มีกลีบนอกบานออกโดยกลีบด้าน
ในกึงตูมกึงบานและปรากฏเกสรภายในเล็กน้อย ทั@งนี@ดอกปั ทมะของพระนางสิ ตตารา (ภาพที 7l6)
มีกลีบทีเรี ยวแหลมและเรี ยบง่ายกว่าของพระนางขฑิรวนีตาราซึ งมีกลีบดอกแบบแฉกซ้อนอยูห่ ลาย
ชั@น (ภาพที 7l€ ซ้าย) ทางด้านดอกบัวสัญลักษณ์ของพระนางตาราบริ วารถูกวาดให้เป็ นดอกไม้สี
ชมพูกลีบกลม 7 กลีบอย่างง่าย (ภาพที 7l€ ขวา) นอกจากนี@ ดอกไม้ในกลศของพระอมิตายุสของรู ป
พระนางสิ ตตาราก็มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับดอกไม้ของพระนางตาราบริ วารเช่นกัน

ภาพที 7ln ดอกบัวรองรับสัญลักษณ์ปุสตกะของพระมัญชุศรี องค์ประธานในรู ปพระมัญชุศรี
• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 7l€ รายละเอียดดอกบัวปัทมะของพระนางขฑิรวนีตารา (ซ้าย) และดอกบัวปัทมะของ
พระนางตาราบริ วาร (ขวา) ในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7l6 ดอกบัวปัทมะของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 7|8 รายละเอียดดอกปั ทมะแบบดอกโบตันO รองรับพระบาทของพระนางขฑิรวนีตารา (ซ้าย)
และดอกไม้ทีมีกลีบแบบแฉกแหลมประดับปัทมาสนะของพระนางขฑิรวนีตารา (ขวา)
ในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ในจิ ต รกรรมทัง การู ป พระนางตารา l5 พระองค์ ดอกไม้ย งั มี
บทบาทประดับปัทมาสนะและเป็ นปัทมาสนะรองรับพระบาทขององค์ประธานในภาพอีกด้วย โดย
มี ล ัก ษณะคล้า ยดอกโบตัOน สี ช มพูอ่ อ นกลี บ หยัก โค้ง มน หรื อ บ้า งก็ มี ก ลี บ ที เหมื อ นกับ ดอกไม้
สัญลัก ษณ์ ข องพระนางขฑิ ร วนี ต าราองค์ป ระธาน (ภาพที 7|8) นอกจากนี@ ดอกไม้ใ นลัก ษณะ
คล้ายคลึงกันนี@ ยงั ปรากฏอยูใ่ นฉากหลังของภาพอีกด้วยโดยปรากฏเป็ นกอบัวภายในทะเลสาบ ซึ ง
นอกจากมีใบเรี ยวแฉกแบบทีพบโดยทัวไปในจิตรกรรมทิเบตแล้ว ยังปรากฏใบหยักกลมแบบใบบัว
ตามธรรมชาติอีกด้วย นอกจากดอกไม้บานต่าง ๆ เหล่านี@ แล้ว ดอกไม้ตูมก็ถูกใช้ประดับในบางส่ วน
ของภาพเช่นกันโดยส่ วนใหญ่มีกลีบรู ปรี ปลายแหลมคล้ายปากนก
;.=.<.? รู ปทรงก้ อนเมฆ ทางด้านพื@นทีว่างฉากหลังซึ งในจิตรกรรมทังกา
จากแคว้นคาม 7 ภาพนี@ ส่วนใหญ่มีกอ้ นเมฆ ภูเขา และทะเลสาบเป็ นหลัก ก้อนเมฆทีปรากฏนั@นมี
หน้าทีอยู่ l บทบาทสําคัญ ได้แก่ เป็ นอาสนะ และใช้ประดับตกแต่งยอดเขาหรื อปกคลุมเนิ นเขา
โดยก้อนเมฆทีทําหน้าทีเป็ นอาสนะนั@นปรากฏอยู่บนท้องฟ้ าทั@งหมด ต่างจากก้อนเมฆประดับยอด
เขาหรื อเนิ นเขาทีจะมีตาํ แหน่ งในส่ วนของพื@นดินลงไป ในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ |•
พระองค์ ปรากฏก้อ นเมฆรู ป ยู่อี แบบศิ ล ปะจี น สี เขี ย วอ่ อ นและฟ้ าอ่ อ นในบทบาทอาสนะของ
พระพุทธเจ้าบริ วาร (ภาพที 7|5 ซ้าย) โดยเมฆแต่ละก้อนเรี ยงกันเป็ นกลุ่มรู ปสามเหลียมล้อมกลุ่ม
พระพุทธเจ้าบริ วารไว้ท@ งั มุมบนซ้ายและขวาของภาพ ก้อนเมฆดังกล่าวยังลอยประดับอยู่เบื@องหลัง
เนินภูเขา (ภาพที 7|5 ขวา) โดยปรากฏให้เห็นเพียงบางส่ วนเรี ยงไปตามแนวเฉี ยงของเนินเขา ก้อน
เมฆยูอ่ ียังปรากฏอยูใ่ นรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์และรู ปพระนางตารา l5 พระองค์จากเมืองชัมโด
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อีกด้วย (ภาพที 7|l) โดยมีสีฟ้าและเขียวอ่อนจนเกื อบขาวใช้ตกแต่งเบื@องหลังยอดเขาหรื อเนินเขา
ดังเช่นยอดเขาในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิงยอดเขาและเนินเขาในรู ปพระนางตา
รา l5 พระองค์ทีมีกอ้ นเมฆยูอ่ ีจํานวนมากเรี ยงรายเป็ นแถวไปตามแนวเฉี ยงของเนิ นเขาจนดูคล้าย
กับเป็ นแนวเมฆรู ปหยักฟันปลา
นอกจากนี@ยงั ปรากฏก้อนเมฆทีมีลกั ษณะเป็ นแถบเส้นยาวแนวนอน
โดยมีหยักของปุยเมฆนูนขึ@นเป็ นระยะ และเมฆทีมีลกั ษณะเป็ นทางยาวคล้ายธารนํ@าไหล โดยเมฆทั@ง
สองแบบนี@ ปรากฏเป็ นอาสนะอยู่ในรู ปพระมัญชุ ศรี • พระองค์และรู ปพระนางตารา l5 พระองค์
ความแตกต่างทางรู ปทรงของเมฆทั@งสองแบบนอกจากใช้ตกแต่งพื@นทีว่างฉากหลังให้ดูน่าสนใจขึ@น
แล้ว ยังใช้จดั พื@นทีสําหรับบุคคลภายในภาพได้อีกทางหนึ ง เช่ น ในรู ปพระมัญชุ ศรี • พระองค์น@ นั
ก้อนเมฆแนวยาวถูกจัดไว้รองรับอาสนะของพระมัญชุศรี ลาํ ดับที l และ | (ภาพที 7|| บน) ในขณะ
ทีเมฆแบบธารนํ@าไหลถูกจัดไว้สําหรับพระอักโษภยะทีประทับเหนือขึ@นไป (ภาพที 7|| ล่าง) หรื อ
ในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์ ทีก้อนเมฆแนวยาวถูกจัดเรี ยงต่อกันจนเกิ ดเป็ นแนวเส้นตรง l
ระดับสําหรับอาสนะของพระนางตาราบริ วาร l แถวบนสุ ด (ภาพที 7|7 บน) ถัดลงมาจึงเป็ นเมฆ
แบบธารนํ@าไหลทีรองรับอาสนะของพระนางตาราบริ วารเฉพาะลําดับที 55 และ 5l (ภาพที 7|7
ล่าง) ทีประทับแยกออกจากกัน อย่างไรก็ตามปรากฏก้อนเมฆคล้ายแบบยูอ่ ีเป็ นอาสนะของพระนาง
ตาราบริ วารในตําแหน่งกึงกลางเมฆแนวยาวอีกด้วย

ภาพที 7|5 รายละเอียดก้อนเมฆแบบยูอ่ ีเป็ นอาสนะสําหรับพระพุทธเจ้าบริ วาร (ซ้าย) และก้อนเมฆ
แบบยูอ่ ีประดับเบื@องหลังเนินภูเขา (ขวา) ในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
|• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

581

ภาพที 7|l การเปรี ยบเทียบก้อนเมฆแบบยูอ่ ีประดับเบื@องหลังยอดเขาในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์
(ภาพที 57|) (ซ้าย) และในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์ (ภาพที l86) (ขวา)
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7|| รายละเอียดก้อนเมฆแนวยาวรองรับอาสนะของพระมัญชุศรี บริ วารลําดับที l (บน) และ
เมฆแบบธารนํ@าไหลรองรับอาสนะของพระอักโษภยะ (ล่าง) ในรู ปพระมัญชุศรี
• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 7|7 รายละเอียดก้อนเมฆแนวยาวรองรับอาสนะของพระนางตาราบริ วาร l แถวบนสุ ด (บน)
และเมฆแบบธารนํ@าไหลรองรับอาสนะของพระนางตาราบริ วารลําดับที 55 (ล่าง) ในรู ป
พระนางตารา l5 พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
;.=.<.@ รู ป ทรงภู เ ขาและทะเลสาบและโขดหิ น รู ป ทรงของภู เ ขาใน
จิตรกรรมทังกาจากแคว้นคามเหล่านี@ก็มีลกั ษณะทีคล้ายคลึงกับภูเขาในจิตรกรรมทังกาจากภาคกลาง
เช่น ในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์และรู ปพระนางตารา l5 พระองค์ปรากฏภูเขารู ปสามเหลียมหน้า
จัวแหลม บางยอดปรากฏหิ มะสี ขาวปกคลุม (ภาพที 7|• ซ้าย) หรื อถูกระบายด้วยสี ทองและมีเส้น
รอบนอกหยักแหลมคมคล้ายภูเขาหิ นทีถูกต้องด้วยแสงสี ทอง (ภาพที 7|• ขวา) อีกทั@งภูเขาแหลม
เหล่านี@ มีเส้นไขว้ซึงสื อแทนถึงสันเขาทีสลับซับซ้อนเหมือนกัน อย่างไรก็ตามเนิ นเขาทีปรากฏใน
ระยะหน้าของภาพไม่ใช่ เนิ นหญ้าโค้งเหมือนจิตรกรรมทังกาภาคกลางหรื อของวัดโพธิ เย็นทีได้
ศึกษามาข้างต้น หากแต่มีลกั ษณะคล้ายรู ปสามเหลียมมุมป้ านทีเรี ยงกันอย่างซับซ้อน โดยเฉพาะ
อย่างยิงเส้นรอบนอกของเนิ นเขาเบาบางลงจนกลื นหายไปกับระนาบสี ทําให้รูปทรงเนิ นเขานี@ มี
พื@นทีว่างแบบเปิ ด7และสี ของเนิ นเขาแต่ละเนิ นกลมกลืนเข้าหากันได้ นอกจากนี@ รายละเอียดของ
7

พื@นทีว่างแบบเปิ ด ได้แก่ แบบรู ปของทีว่างทีมีเส้นรอบนอกเปิ ดออก หรื อพร่ าเลือนทีจุดใดจุดหนึง
หรื อหลายจุด. ชลูด นิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั@งที m (กรุ งเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, l•77),
n5.

583
หญ้าก็ถูกตกแต่งไว้ทีขอบของเนิ นเขาก็ไม่ต่อเนื องกัน แต่ถูกแต่งแต้มไว้เพียงบางตําแหน่งเท่านั@น
จากลักษณะของรู ปทรงภูเขาและเนินเขาทีมีเส้นรอบนอกเบาบางจนกลมกลืนไปกับระนาบสี พ@ืน จะ
เห็นได้วา่ ทะเลสาบก็ถูกสร้างให้มีเส้นรอบนอกเบาบางจนกลืนหายไปกับพื@นทีว่างฉากหลังเช่นกัน
(ภาพที 7|m) ดังนั@นในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์และรู ปพระนางตารา l5 พระองค์จึงมีรูปทะเลสาบ
เพียงแค่เส้นของระลอกคลืนหรื อวงนํ@าอย่างเรี ยบง่ายอยูใ่ นตําแหน่งกึงกลางภาพเท่านั@น
สําหรับรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ |• พระองค์ ซึ งพื@นทีว่าง
ด้านล่างเต็มไปด้วยพระพุทธเจ้าบริ วารทีเรี ยงเป็ นแถว ทําให้มีรูปทรงภูเขาเพียงแนวเส้นเฉี ยงของ
เนิ นเขาทีแบ่งพื@นทีท้องฟ้ ากับเนิ นเขาเท่านั@น โดยเส้นรอบนอกของเนิ นเขาถูกแต่งแต้มเป็ นต้นไม้
ขนาดเล็กและต้นหญ้าในแนวเส้นโค้งคล้ายคลึงกับการแต้มหญ้าเป็ นแนวโค้งในจิตรกรรมทังกาจาก
ภาคกลางหรื อจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น แม้วา่ ไม่ปรากฏรู ปทรงอืนใดประดับตกแต่งฉากหลัง
ในจิตรกรรมทัง กานี@ แต่ก็ ป รากฏโขดหิ นทีมี เถาใบไม้เลื@ อยขึ@ นเป็ นใบบัวรองรั บ เครื องสัก การะ
ประดับอยูใ่ นตําแหน่งกึงกลางภาพด้วย (ภาพที 7|n) โดยโขดหิ นสี น@ าํ เงินนี@ มีเส้นรอบนอกเป็ นโค้ง
หยักแหลม รวมทั@งใช้เส้นโค้งหยักแหลมแทนร่ องหินทีขรุ ขระอีกด้วย ในบรรดาจิตรกรรมทังกาจาก
แคว้นคามทั@งสี ภาพนี@ มีเพียงรู ปพระนางสิ ตตาราเท่านั@นทีไม่ปรากฏรู ปทรงใด ๆ ในพื@นทีว่างฉาก
หลัง มีเพียงการแต่งแต้มดอกไม้หรื อดอกหญ้าเป็ นรายละเอียดขนาดเล็กใต้ปัทมาสนะเท่านั@นทีบ่งชี@
ว่าปั ทมาสนะผุดขึ@นมาจากพื@นหญ้า ไม่ใช่ผุดขึ@นจากทะเลสาบเหมือนกับในจิตรกรรมทังการู ปพระ
มัญชุศรี • พระองค์และรู ปพระนางตารา l5 พระองค์

ภาพที 7|• การเปรี ยบเทียบภูเขาหิมะรู ปสามเหลียมหน้าจัวในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์
(ภาพที 57|) (ซ้าย) และภูเขาหินต้องด้วยแสงสี ทองในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์
(ภาพที l86) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 7|m การเปรี ยบเทียบระลอกคลืนและวงนํ@าทะเลสาบในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์
(ภาพที 57|) (บน) และในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์ (ภาพที l86) (ล่าง)
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7|n โขดหิ นทีมีเถาใบไม้เลื@อยขึ@นเป็ นใบบัวรองรับเครื องสักการะในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ง
การปลงอาบัติ |• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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;.=.= การใช้ สี การไล่ นํ9า หนั ก การใช้ เส้ นและลวดลาย จากการสั ง เกตโดย
ภาพรวมจะเห็ นได้ว่า จิ ตรกรรมทัง กาจากแคว้นคาม 4 ภาพนี@ แ สดงการใช้สี ที แตกต่ า งกัน อยู่ 2
รู ปแบบ ได้แก่ การใช้สีทีสดใสกว่าของรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ และการใช้สี
พื@นหลังทีหม่นและดูเบาบางในจิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโด 3 ภาพ รู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลง
อาบัติ 35 พระองค์แสดงสี ของพื@นทีว่างฉากหลังเป็ นสี ฟ้าและสี เขียวอ่อนคล้ายคลึงกับจิตรกรรมทัง
กาทีได้ศึกษาไปแล้วข้างต้น สี ทีใช้ในภาพสดสว่างแต่ไม่จดั จ้านจนเกิ นไป มีลกั ษณะทึบแสงแต่ไม่
หนา ปรากฏการไล่น@ าํ หนักในหลายรู ปทรงซึ งมักใช้น@ าํ หนักเข้มบริ เวณทีหลบแสงและค่าสี อ่อน
บริ เวณทีแสดงความนูนโดยคํานึงถึงระนาบของรู ปทรงนั@น ๆ เช่น การไล่น@ าํ หนักในส่ วนของพระ
วรกายของพระพุทธเจ้าทีให้ส่วนพระอุระสี อ่อนเพือแสดงความนูน (ภาพที 7|€) หรื อก้อนเมฆสี ฟ้า
และเขียวอ่อนทีไล่น@ าํ หนักให้ปุยเมฆอ่อนลงจนเป็ นสี ขาว หรื อดอกไม้ทีมีสีชมพูเข้มบริ เวณทีกลีบ
ซ้อนกัน นอกจากนี@ยงั ปรากฏการไล่น@ าํ หนักโดยไม่คาํ นึงถึงรู ปทรง เช่น ปัทมาสนะของพระพุทธเจ้า
บริ วารไม่ได้ถูกไล่น@ าํ หนักให้อ่อนเข้มตามรอยจีบของกลีบบัว การไล่น@ าํ หนักสี ของท้องฟ้ าให้อ่อน
ลง หรื อการไล่น@ าํ หนักประภาวลีให้อ่อนลงจากจุดศูนย์กลางสู่ พ@ืนทีรอบนอก เป็ นต้น ถึงกระนั@นก็
ปรากฏรู ปทรงบางส่ วนเป็ นระนาบสี เดียว อาทิ ศิรประภาและเนินหญ้าสี เขียวอ่อน

ภาพที 7|€ การไล่น@ าํ หนักพระวรกายของพระศากยมุนีในรู ปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ
|• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
อย่างไรก็ตามการใช้เส้นยังคงมีบทบาทสําคัญในการสร้างรู ปทรงต่าง ๆ ให้
เด่นชัดในจิตรกรรมทังกานี@ เช่นเดียวกับการนิยมใช้เส้นในจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปแล้วข้างต้น
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โดยส่ วนใหญ่ยงั นิยมใช้เส้นสี แดงเป็ นเส้นรอบนอกของพื@นทีสี อ่อน เช่น การสร้างรายละเอียดพระ
พักตร์และพระวรกายของพระพุทธเจ้า การสร้างรอยริ@ วจีวรและลวดลายตารางของจีวร เส้นรอยจีบ
ของกลีบปั ทมาสนะ และเส้นขอบของประภามณฑล เป็ นต้น ส่ วนเส้นสี น@ าํ เงินปรากฏอยู่เช่ นกัน
อาทิบริ เวณเส้นโค้งม้วนของก้อนเมฆรู ปยูอ่ ี และเส้นรอบนอกพระวรกายของพระพุทธเจ้าวรรณะ
นํ@าเงิน ถึงกระนั@นก็ปรากฏการใช้เส้นสี ดาํ เป็ นเส้นรอบนอกร่ วมด้วย เช่ น เส้นรอบนอกของใบไม้
และศิรประภาสี เขียว (ภาพที 7|6) และเส้นรอบนอกของฐานจันทร์ แบนสี ขาว เป็ นต้น นอกจากนี@
รู ปทรงก้อนเมฆ และดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลีเป็ นรู ปทรงทีไม่ปรากฏการเน้นเส้นรอบ
นอก แต่รูปทรงสามารถโดดเด่นได้จากการไล่น@ าํ หนักสี รูปทรง
แม้วา่ ในรู ปนี@ไม่ปรากฏการใช้สีทองอย่างโดดเด่น แต่ก็ยงั คงปรากฏการใช้
เส้นสี ทองตกแต่งรายละเอียดเหมือนดังทีพบในจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปแล้ว ได้แก่ การใช้เส้น
ทองวาดคู่ไปกับเส้นสี เข้มบริ เวณใบไม้และโขดหิ น (ภาพที 7|n) และการใช้เส้นทองแทนรัศมีที
เปล่ ง ออกจากพระวรกายของพระพุท ธเจ้า ซึ งในรู ป นี@ ย งั คงใช้เส้ นโค้ง ริ@ วสลับ เส้ นหยัก ฟั นปลา
เหมือนกัน (ภาพที 778) รวมทั@งเส้นทองยังใช้สําหรับสร้างลวดลายบนจีวรของพระพุทธเจ้าทั@งองค์
ประธานและบริ วาร เป็ นเส้นขอบทองของศิรประภาและฐานจันทร์แบน นอกจากนี@ บทบาทของเส้น
ยังใช้สาํ หรับแต่งแต้มรายละเอียดของต้นหญ้าเป็ นเส้นขีดสี ดาํ เล็ก ๆ ตลอดแนวเส้นเฉี ยงของเนินเขา
อีกด้วย

ภาพที 7|6 การใช้เส้นรอบนอกสี ดาํ และการใช้เส้นทองวาดคู่ขนานบนใบไม้ในรู ปพระพุทธเจ้าแห่ง
การปลงอาบัติ |• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 778 การใช้เส้นทองริ@ วโค้งและเส้นหยักฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีในรู ปพระพุทธเจ้า
แห่งการปลงอาบัติ |• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ส่ วนจิตรกรรมทัง กาอี ก 3 ภาพจากเมื องชัมโด ได้แก่ รู ปพระมัญชุ ศ รี •
พระองค์ รู ปพระนางตารา 21 พระองค์และรู ปพระนางสิ ตตารา แสดงการใช้สีที เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของท้องถินอย่างชัดเจนเหมือนกันทั@งสามภาพ โดยเฉพาะสี ของพื@นหลังทีสร้างบรรยากาศ
ของสี เหลืองหม่นให้ปรากฏทัวทั@งภาพ ขอบด้านบนสุ ดของภาพถูกระบายด้วยสี น@ าํ เงินเข้มและไล่
นํ@าหนักให้กลมกลืนกับพื@นสี เหลืองหม่น เช่นเดียวกับพื@นทีเนินเขาด้านล่างทีถูกระบายด้วยสี เขียว
อ่อนหรื อเขียวเข้มอย่างบางเบาบริ เวณขอบบนของรู ปทรงเนิ นเขาและกลืนหายไปกับพื@นสี เหลือง
หม่น การใช้สีทีเบาบางและไล่น@ าํ หนักอย่างกลมกลืนในส่ วนพื@นทีฉากหลังของภาพทั@งท้องฟ้ าและ
เนิ นเขา ยังรวมถึ งการไล่ น@ ําหนักในส่ วนทะเลสาบอีกด้วย โดยเส้นสี น@ าํ เงิ นเข้มปรากฏเป็ นเส้ น
ระลอกนํ@าหรื อวงนํ@าและถูกไล่น@ าํ หนักให้เบาบางลงจนกลืนไปกับพื@นสี เหลืองหม่น ลักษณะการไล่
นํ@าหนักของเส้นดังกล่าวนี@ ยงั ถูกใช้ในรู ปทรงก้อนเมฆเพือให้กอ้ นเมฆดูโดดเด่นท่ามกลางท้องฟ้ าสี
เหลืองหม่นอีกด้วย (ภาพที 775)

ภาพที 775 การไล่น@ าํ หนักของเส้นรอบนอกให้เบาบางลงของรู ปทรงก้อนเมฆในรู ปพระมัญชุศรี
• พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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การใช้พ@ื น หลัง สี เ หลื อ งหม่ น ร่ ว มกัน ของท้อ งฟ้ า ภู เ ขา และทะเลสาบ
ประกอบกับการไล่น@ าํ หนักสี ของรู ปทรงให้กลมกลืนไปกับพื@นหลัง ทําให้ภูเขาและทะเลสาบแสดง
รู ปทรงไม่เด่นชัดเสมือนมีพ@ืนทีรู ปทรงเดียวกันกับท้องฟ้ า มีเพียงเส้นระลอกคลืนและเส้นขอบของ
ภูเขาเท่านั@นทีบ่งชี@วา่ พื@นทีนั@นเป็ นทะเลสาบและภูเขา ยกเว้นรู ปพระนางสิ ตตาราเท่านั@นทีไม่ปรากฏ
เส้นขอบฟ้ าใด ๆ สําหรับแบ่งพื@นทีระหว่างท้องฟ้ าและพื@นดิน มีเพียงนํ@าหนักสี น@ าํ เงินเข้มทีขอบบน
ของภาพ และสี เขียวเข้มบริ เวณตอนล่างของภาพ
นอกเหนื อ จากสี พื@ น หลัง ที ถู ก ระบายอย่ า งเบาบางและดู โ ปร่ งแสง
เหมือนกันทั@งสามภาพแล้ว ในรู ปทรงหลักอืน ๆ กลับมีสีทีหนาและดูทึบแสงมากกว่าอย่างชัดเจน
ได้แก่ รู ปทรงของบุคคลและเครื องสักการะ เครื องทรงและเครื องประดับ ประภาวลี ปั ทมาสนะ
ดอกไม้ สายรุ ้ง และก้อนเมฆ อย่างไรก็ตามรู ปทรงหลักเหล่านี@ มีสีค่อนข้างหม่น ไม่สดจัด สี ทีโดด
เด่นได้แก่ สี เขียว สี น@ าํ เงิน สี ส้ม สี แดง และสี ขาว โดยเฉพาะสี ขาวของประภาวลีช่วยให้พระมัญชุศรี
พระนางขฑิ รวนี ตารา และพระนางสิ ตตาราซึ งต่า งเป็ นองค์ประธานของภาพดู โดดเด่ นมากขึ@ น
นอกเหนื อจากพื@ นที ว่า งฉากหลัง ที เน้นการไล่ น@ ํา หนัก อย่า งบางเบา ในรู ป หลัก ก็ ป รากฏการไล่
นํ@าหนักเช่นกันแม้ว่าจะไม่โดดเด่นมากนัก เช่น บริ เวณพระวรกายของบุคคลในภาพ (ภาพที 77l)
กลีบของปัทมาสนะและดอกไม้ ก้อนเมฆ หรื อใบไม้ เป็ นต้น รู ปทรงส่ วนใหญ่จีงเป็ นระนาบสี เดียว
และถูกเน้นรู ปทรงให้เด่นชัดด้วยการใช้เส้นรอบนอก

ภาพที 77l การไล่น@ าํ หนักบริ เวณพระวรกายของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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เส้ น รอบนอกยัง คงมี บ ทบาทสํา คัญ กับ จิ ต รกรรมทัง กาจากเมื อ งชัม โด
เช่นเดียวกับจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปแล้วข้างต้น ซึ งนิยมใช้เส้นสี แดงสําหรับพื@นทีสี เหลือง ส้ม
ทองและแดง และใช้เส้นสี น@ าํ เงินสําหรับพื@นทีสี เข้มอย่างสี น@ าํ เงินและเขียว รวมทั@งสี ขาวของเครื อง
ทรงในบางครั@ง นอกจากนี@ ยงั ปรากฏการใช้เส้นสี ขาวและดําเพิมขึ@น ได้แก่ การใช้เส้นสี ขาวสําหรับ
สร้างแสงสว่างสุ ดของเม็ดรัตนะ และเส้นสี ดาํ แทนเส้นพระเกศาขององค์ประธาน โดยเฉพาะการ
วาดเส้นในส่ วนพระพักตร์ ของบุคคลองค์ประธานทีแสดงถึงนํ@าหนักอ่อนแก่และความละเอียดของ
เส้นทีแตกต่างจากเส้นทีหนากว่าในรู ปทรงส่ วนอืน อีกทั@งยังสะท้อนให้เห็ นถึ งความชํานาญของ
ศิลปิ นผูว้ าดได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เส้นรอบนอกทีละเอียดเบาบางยังถูกใช้สําหรับรู ปทรงภูเขา
และเนินเขาในพื@นทีฉากหลังอีกด้วย โดยบนเส้นเหล่านี@ ถูกแต้มสี เป็ นรู ปดอกไม้และต้นหญ้าขนาด
เล็กกระจายอยูเ่ ป็ นกลุ่ม
สี ทองยังคงเป็ นทีนิ ยมในจิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโดอี กด้วย โดยถู ก
ระบายเป็ นวรรณะของพระมัญชุศรี องค์ประธาน และพระนางตาราบริ วารบางพระองค์ รวมทั@งใช้
เป็ นสี ของเครื องประดับทองทีให้ความรู้สึกสมจริ งมากขึ@น สี ทองยังถูกระบายทีภูเขาลูกหนึ งในรู ป
พระนางตารา 21 พระองค์ซึงคล้ายกับเป็ นภูเขาทีต้องแสงสี ทองอีกด้วย ส่ วนการใช้เส้นสี ทองใน
จิตรกรรมทังกานี@ปรากฏในรู ปแบบเดียวกับจิตรกรรมทังกาอืน ๆ ทีได้กล่าวมาแล้ว อาทิ ใช้เป็ นเส้น
รัศมีของประภาวลีและแถบรุ ้งทีแผ่ออกมาจากบุคคลบริ วาร ใช้เส้นทองวาดตกแต่งลวดลายผ้า ใช้
เป็ นเส้นขอบทองของศิรประภา ขอบประภาวลีโปร่ งแสง กลีบปัทมาสนะและขอบชายผ้า รวมทั@งใช้
วาดเป็ นเส้นทองคู่ไปกับเส้นสี น@ าํ เงินเข้มบนใบไม้
จากการศึกษาลักษณะบางประการทีทําให้จิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโดนี@
แตกต่างจากจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปแล้วข้างต้น ได้แก่ เส้นทองทีปรากฏบนใบไม้คู่กบั เส้นสี
นํ@าเงินเข้ม (ภาพที 77|) มักถูกเขียนเป็ นเส้นแกนกลางใบไม้ให้ชดั เจนมากกว่าบริ เวณปลายใบ ซึ ง
ต่างจากใบไม้ในจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปข้างต้นทีมีสีทองบริ เวณก้านและปลายใบเสมอกัน
และการใช้เส้นรัศมีประภาวลีทีจิตรกรรมทังกาอืนทีได้ศึกษาไปแล้วนั@นมักเป็ นเส้นทองอย่างเดียว
แต่ในจิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโดยังปรากฏการใช้เส้นรัศมีดว้ ยสี น@ าํ เงินและสี แดงสลับกันด้วย
บางเส้นถูก ไล่ น@ าํ หนักให้ล ดความคมชัดของเส้ นลง เส้นรัศ มีป ระภาวลี ดงั กล่ าวนี@ ป รากฏชัดใน
ประภาวลีและแถบรุ ้งของพระมัญชุศรี บริ วาร 4 พระองค์และพระอักโษภยะในจิตรกรรมทังการู ป
พระมัญชุศรี • พระองค์ (ภาพที 777)
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ภาพที 77| การใช้เส้นทองวาดคู่ขนานกับเส้นสี น@ าํ เงินเข้มบนใบไม้ในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 777 การใช้เส้นสี น@ าํ เงินและสี แดงแบบริ@ วโค้งและแบบหยักฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลี
พระมัญชุศรี บริ วารในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
นอกจากการใช้สีทีบางเบาและมีบรรยากาศสี เหลืองหม่นทั@งภาพคล้ายคลึง
กับภาพจิตรกรรมทิวทัศน์ของจีนแล้ว ประภาวลีโปร่ งแสงยังเป็ นลักษณะโดดเด่นสําหรับจิตรกรรม
ทังกาจากแคว้นคามอีกด้วย ดังเห็นได้จากรู ปพระนางตารา 21 พระองค์และรู ปพระนางสิ ตตาราของ
มูลนิธิพนั ดารานี@ จากลักษณะการใช้สีหม่นและบางเบารวมถึงไม่ปรากฏรู ปทรงจํานวนมากของฉาก
หลัง และความนิ ยมประภาวลีโปร่ งแสงมากกว่ามีขอบประภามณฑลลวดลายทองประดับรัตนะ
เหมือนกับ ทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโดทั@ง สามภาพนี@ เป็ นลัก ษณะทางศิลปกรรม
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สําคัญทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาสกุลช่างการ์ มะ กาดรี ของภาคตะวันออก ดังเห็นได้ในจิตรกรรม
ทังกาทิเบตสกุลช่ างการ์ มะ กาดรี รูปพระนางสรัสวดี สมัยคริ สต์ศตวรรษที 5€ (ภาพที 77•) และ
จิ ต รกรรมทัง กาทิ เ บตภาคตะวัน ออกรู ป พระฑากิ นี ม าจิ ก ลับ เตริ น (Machig Labdron) สมัย
คริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที 77m) จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ศิลปะของทิเบตพบว่าสกุลช่ าง
การ์ ม ะ กาดรี มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พระสงฆ์ใ นนิ ก ายกาจูส ายการ์ ม าปะซึ งแผ่อิท ธิ พ ลอยู่ใ นภาค
ตะวันออก ดังนั@นจิตรกรรมทังกาทั@งสามภาพนี@ นอกจากแสดงลักษณะแบบสกุลช่ างการ์ มะ กาดรี
แล้ว ศิลปิ นผูว้ าดยังอยูใ่ นนิกายกาจู ซึงเป็ นนิกายใหญ่ของสายนิกายการ์มาปะอีกด้วย

ภาพที 77• พระนางสรัสวดี จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตตะวันออก สกุลช่างการ์มะ กาดรี
คริ สต์ศตวรรษที 5€
ทีมา : Tsarak Pema Namdol Thaye, “A Painter’s Approach to Style,” in Tibetan Art : Towards a
Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : Laurence King
Publishing, 1997), 274.
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ภาพที 77m พระนางฑากินีมาจิก ลับเตริ น จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาตตะวันออก
คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Teacher (Lama) – Machig Labdron [Online], accessed 24 August 2011.
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/619.html
สําหรับจิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ |• พระองค์จาก
เมื องเดรเกนั@น แม้ว่า จะอยู่ใ นภูมิ ภาคเดี ย วกันกับ จิ ตรกรรมทัง กา | รู ป จากเมื องชัม โด แต่ จ าก
การศึกษาลักษณะทางศิลปกรรมจะเห็นได้ว่าส่ วนประกอบบางประการ อาทิ การใช้สีทีสดใส การ
ใช้ประภาวลี และลักษณะการไล่น@ าํ หนักคล้ายคลึงกับจิตรกรรมทังกาของภาคกลาง แต่การใช้สีทีไม่
หนาและสดจัดจนเกิ นไปทําให้เป็ นข้อแตกต่างประการหนึ งจากจิตรกรรมทังกาจากภาคกลาง ผู้
ศึกษาจึงตั@งข้อสังเกตว่ารู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ |• พระองค์จากเมืองเดรเกอาจเป็ นอีก
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รู ปแบบหนึงทีถูกสร้างอยูใ่ นทิเบตภาคตะวันออก นอกเหนือไปจากความนิยมสร้างจิตรกรรมทังกา
แบบสกุลช่างการ์มะ กาดรี
;.: จิตรกรรมทังกาทีไ& ม่ ทราบภูมิภาคทีม& า
;.:.; องค์ ประกอบ จิตรกรรมทังกาทีไม่ทราบแหล่งทีมาตามภูมิภาค ได้แก่ รู ป
พุ ท ธเกษตรสุ ข าวดี (ภาพที €€) และรู ป พระนางสิ ต ตารา (ภาพที l56) ซึ งเมื อพิ จ ารณาถึ ง
องค์ประกอบโดยรวมแล้ว จะเห็นได้ว่ารู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีเป็ นจิตรกรรมทังกาประเภทภาพเล่า
เรื อง โดยถ่ายทอดเรื องราวเกียวกับพุทธเกษตรสุ ขาวดีซึงประกอบไปด้วยบุคคลและสถานทีมากมาย
ต่างจากรู ปพระนางสิ ตตาราทีเป็ นจิตรกรรมทังกาประเภทรู ปเคารพ ทีแสดงรู ปพระนางสิ ตตารา
เพียงพระองค์เดี ย วประทับอยู่กึงกลาง เช่ นเดี ยวกับจิ ตรกรรมทัง กาอืนทีได้ศึ กษาไปแล้วข้างต้น
อย่างไรก็ตามในอีกทางหนึงนั@นจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีก็สามารถเป็ นจิตรกรรมทังกา
ประเภทรู ปเคารพได้เช่นกัน
จิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีแม้วา่ ถูกสร้างด้วยเทคนิคภาพพิมพ์
คอมพิวเตอร์ บนผืนผ้า แต่ก็สามารถสร้างความรู้สึกเหมือนกับจิตรกรรมทังกาทีถูกวาดด้วยมือได้
รวมทั@งสามารถถ่ายทอดลักษณะทางศิลปกรรมให้เห็นได้ใกล้เคียงกับวิธีการทางจิตรกรรม การจัด
องค์ประกอบในรู ปนี@ ยงั คงเน้นความสําคัญทีพระอมิตาภะซึ งเป็ นองค์ประธานของภาพให้มีขนาด
พระองค์ใหญ่ทีสุ ดและประทับอยูก่ ึงกลางภาพ ท่ามกลางพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเหล่าสรรพ
สัตว์ทีมาบังเกิดในพุทธเกษตรนี@ โดยบุคคลต่าง ๆ ทีรายล้อมถูกจัดตําแหน่งให้ปรากฏทั@งฝังซ้ายและ
ขวาในปริ มาณทีเท่ากัน และมีทิศทางให้มุ่งเข้าหาเส้นแกนกึงกลางภาพ ทําให้องค์ประกอบของภาพ
นี@ สมมาตรในแนวแกนตั@ง ส่ วนองค์ประกอบในแกนนอนก็ถูกแบ่งพื@นทีส่ วนท้องฟ้ าและพื@นดินใน
สัดส่ วนทีเท่าเทียมกัน
พื@นทีว่างโดยรอบพระอมิตาภะทั@ง ในส่ วนของท้องฟ้ าและพื@นดิ นถูก จัด
แบ่งเป็ นลําดับชั@นต่าง ๆ คล้ายเรี ยงกันเป็ นแถวแนวนอน โดยแต่ละชั@นแทนบุคคลแต่ละกลุ่ม แต่
บุคคลกลุ่มทีประทับอยูส่ ู งสุ ดไม่ได้มีสถานะสู งสุ ด พื@นทีว่างส่ วนท้องฟ้ าถูกแบ่งกลุ่มด้วยก้อนเมฆ
และแถบรุ ้งไล่ลาํ ดับลงมาราว | ชั@น ทีประกอบด้วยกลุ่มพระพุทธเจ้าทั@งสิ บทิศและพระธยานิพุทธ •
พระองค์ในแถวบนสุ ด กลุ่มพระพุทธเจ้าแห่ งภูมิท@ งั หก กลุ่มเครื องสักการะ พระโพธิ สัตว์และผูท้ ี
เหาะอยู่กลางอากาศเป็ นกลุ่ มในแถวถัดลงมา และกลุ่ มสุ ดท้ายในแถวล่ างสุ ดคือพระโพธิ สัตว์ที
ประทับบนแถบรุ ้ง ส่ วนพื@นทีว่างพื@นดินซึ งมีแนวภูเขาเป็ นเส้นขอบฟ้ าถูกแบ่งกลุ่มออกเป็ นแถว |
ชั@นคล้ายคลึงกัน โดยประกอบด้วยอาคารเทศนาธรรมและกลุ่มพระอาจารย์ในนิ กายการ์ จูในแถว
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บนสุ ด กลุ่มพระอัษฏมหาโพธิ สัตว์และกลุ่มผูเ้ ข้ามาฟั งเทศนาในแถวกลาง และกลุ่มอาคารเทศนา
ธรรม สระโบกขรณี และปราสาทอยูใ่ นแถวล่างสุ ด
แม้ว่า จิ ต รกรรมทัง การู ป พุ ท ธเกษตรสุ ข าวดี น@ ี จะประกอบไปด้ว ยกลุ่ ม
รู ปทรงมากมาย แต่ในพื@นทีว่างส่ วนใหญ่ก็ไม่ปรากฏรายละเอียดเช่น รอยหญ้า หรื อก้อนเมฆทีลอย
อย่างอิสระเหมือนเช่นในจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปแล้วข้างต้น
สํา หรั บ องค์ป ระกอบในจิ ตรกรรมทัง การู ป พระนางสิ ตตาราทีไม่ ท ราบ
แหล่งทีมาเหมือนกันนั@นมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับองค์ประกอบของจิตรกรรมทังกาแบบรู ปเคารพทีได้
ศึกษาไปแล้วข้างต้น ได้แก่ การจัดวางตําแหน่งพระนางสิ ตตาราองค์ประธานของภาพให้ประทับอยู่
กึงกลางและมีขนาดพระองค์ใหญ่เกือบเต็มภาพ พื@นทีว่างฉากหลังถูกแบ่งเป็ นท้องฟ้ าและเนินหญ้า
ในสัดส่ วนท้องฟ้ า 2 ส่ วนต่อเนิ นหญ้า 1 ส่ วน พระนางสิ ตตาราในรู ปนี@ ทรงฉายประภาวลีสีน@ าํ เงิน
สดประดับประภามณฑลลวดลายทองและเบื@องหลังประดับด้วยกลุ่มดอกไม้และใบไม้ซึงปกคลุม
เต็มพื@นทีว่างส่ วนท้องฟ้ า ทําให้พ@ืนทีท้องฟ้ าทีเหลือมีเพียงก้อนเมฆประดับอยูท่ ีมุมบนซ้ายและขวา
ของภาพเท่านั@น ส่ วนพื@นทีว่างเนินหญ้าถูกแบ่งออกเป็ น 3 ระยะอย่างง่าย ได้แก่ บริ เวณเนินหญ้าสี
เขียวเข้มทีมุมล่างซ้ายและขวาของภาพ และทะเลสาบล้อมรอบเครื องสักการะเป็ นตําแหน่ งระยะ
หน้าของภาพ พื@นหญ้าสี เขียวอ่อนซึ งเป็ นทีประทับของพระนางสิ ตตาราเป็ นระยะกลางภาพ และ
เนินเขาสี เขียวเข้มซึงปกคลุมด้วยก้อนเมฆสี ส้มเป็ นระยะหลังสุ ดของภาพ จากลักษณะองค์ประกอบ
ดังกล่าวนี@ คล้ายคลึงกับรู ปพระธยานิ พุทธ 5 พระองค์ของวัดโพธิ เย็น หรื อรู ปพระนางสิ ตตาราจาก
กรุ งลาซาและจากแคว้นอัมโดเป็ นอย่างมาก
นอกจากลัก ษณะองค์ป ระกอบของรู ป พระนางสิ ต ตารานี@ เหมื อ นกับ
องค์ประกอบของรู ปพระนางสิ ตตาราจากกรุ งลาซาและจากแคว้นอัมโดแล้ว รู ปทรงต่าง ๆ ทีปรากฏ
ในภาพยังถูกจํากัดให้มีลกั ษณะโดยรวมไม่แตกต่างกันแม้ว่ารู ปทรงจะถูกลดทอนรายละเอียดให้
เรี ย บง่ า ยมากขึ@ น โดยเฉพาะรู ป ทรงของบุ ค คลที ต้องเป็ นไปตามประติม านวิท ยาอย่า งเคร่ ง ครั ด
เช่ นเดี ย วกับ ในจิ ตรกรรมทัง การู ป พุท ธเกษตรสุ ข าวดี ที ประกอบด้วยรู ป ทรงบุ คคลมากมาย แต่
สําหรับรู ปบุคคลสําคัญ เช่น พระอมิตาภะ พระธยานิพุทธเจ้า และพระโพธิ สัตว์สําคัญจําเป็ นต้องมี
รู ปทรงทีเป็ นไปตามประติมานวิทยาและแบบแผนทางพุทธศิลป์ ของทิเบตอีกด้วย
;.:.< รู ปทรงจิตรกรรมทังกาพระนางสิ ตตาราภาพที& <;B
;.:.<.; รู ปทรงบุ คคล รู ปทรงของพระนางสิ ตตาราถูกจัดว่ามีโครงสร้ าง
รู ป ทรงพื@นฐานแบบพระนางขฑิ รวนี ตาราที แสดงออกถึ ง เส้นรอบนอกที ลื นไหล การเอี ย งพระ
วรกายไปตามมุทราทีแสดงทําให้มีแกนพระวรกายเฉี ยงออกจากแกนเส้นตรงแนวดิง และมีแกน
เส้นตรงแนวนอนของพระพักตร์ไม่ขนานกับแกนเส้นตรงแนวนอน
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;.:.<.< รู ป ทรงเครื& อ งทรงและเครื& อ งประดั บ ด้ า นเครื องทรงและ
เครื องประดับของพระนางสิ ตตารารู ปนี@ (ภาพที 77n) มีลกั ษณะเหมือนกับจิตรกรรมทังกาผ้าปะติด
รู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองเร็ บกง (ภาพที |ml ซ้าย) ยกเว้นบางส่ วนเท่านั@น ได้แก่ ในรู ปพระนาง
สิ ตตารานี@ศิราภรณ์ถูกวาดเป็ นตาบสี ทองรู ปหยดนํ@าไม่ประดับเม็ดรัตนะ รวมทั@งมุ่นมวยพระเกศาถูก
วาดเป็ นลวดลายกนกสี ทองทั@งหมด ไม่ปรากฏชายผ้าคล้องพระอังสาว่ามีลกั ษณะยาวตรงหรื อปลิว
ขึ@นสู่ ดา้ นบน สร้อยพระศอถูกวาดเป็ นเส้นอย่างง่าย และชายผ้ากรรเจียกปลิวขึ@นสู่ ดา้ นบน

ภาพที 77n เครื องทรงและเครื องประดับของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
;.:.<.= รู ปทรงประภาวลี ลักษณะรู ปทรงประภาวลีในจิตรกรรมทังกานี@
คล้ายกับทีพบในจิตรกรรมทังกาของทิเบตภาคกลาง คือ มีประภาวลีกลมสี น@ าํ เงินเข้มล้อมรอบด้วย
ประภามณฑลลวดลายทอง ซึ งถูกทําให้เรี ยบง่ายขึ@นโดยไม่ปรากฏเม็ดรัตนะใด ๆ บนลวดลาย และ
มีศิรประภากลมสี แดงสด (ภาพที 77€)
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ภาพที 77€ ประภาวลีทีมีประภามณฑลประดับลวดลายทองในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา
;.:.<.: รู ปทรงดอกไม้ เบื@องหลังประภาวลีถูกประดับด้วยพุ่มใบไม้แบบ
แฉกและดอกไม้สีแดงทีมีลกั ษณะคล้ายกับดอกโบตันO (ภาพที 776 ซ้าย) ในตําแหน่งเหนือพระเศียร
ทั@งเบื@องซ้ายและขวา ลักษณะของดอกไม้และใบไม้เช่ นนี@ ยงั ถูกใช้เป็ นดอกปั ทมะในพระหัตถ์ซ้าย
ของพระนางสิ ตตาราด้วย (ภาพที 776 ขวา) แต่กลีบมีลกั ษณะกลมมากกว่า การประดับเบื@องหลัง
ประภาวลีดว้ ยดอกไม้ดงั กล่าวคล้ายคลึงกับการประดับเบื@องหลังประภาวลีในจิตรกรรมทังกาของวัด
โพธิ เย็น และจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราจากกรุ งลาซาและแคว้นอัมโดซึ งล้วนเป็ นรู ปแบบที
พบได้โดยทัวไป

ภาพที 776 รายละเอียดดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลี (ซ้าย) และดอกปัทมะในพระหัตถ์ซา้ ย
ของพระนางสิ ตตารา (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

597
;.:.<.> รู ปทรงอาสนะ ในจิตรกรรมทังกานี@ ปัทมาสนะมีลกั ษณะเป็ นกลีบ
บัวหงาย มีลกั ษณะกลีบหยักโค้งมนและมีสีชมพูเข้มสี เดียว (ภาพที 7•8) ฝักใบด้านในระบายด้วยสี
เหลืองและเขียว และถูกปิ ดทับด้วยฐานจันทร์แบนสี ขาว

ภาพที 7•8 ปัทมาสนะกลีบบัวหงายสี ชมพูเข้มทีมีกลีบหยักโค้งมนในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
;.:.<.? รู ปทรงก้ อนเมฆ ภูเขา และทะเลสาบ รู ปทรงตกแต่งทิวทัศน์ฉาก
หลังในจิตรกรรมทังกานี@ ปรากฏเพียงเล็กน้อยและมีลกั ษณะเรี ยบง่าย ได้แก่ พื@นทีว่างส่ วนท้องฟ้ ามี
ก้อนเมฆสี เขียวคล้ายรู ปปี กผีเสื@ อทีมีเส้นรอบนอกโค้งหยัก (ภาพที 7•5 ซ้าย) ปรากฏอยูท่ ีมุมบนซ้าย
และขวาของภาพ และบริ เวณกึงกลางภาพปรากฏดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ทีถูกนําเสนอเป็ นจุดสี
ทอง l จุดทีไม่บ่งบอกถึ งความแตกต่างระหว่างกัน ส่ วนพื@นทีว่างด้านล่ างนั@นเนิ นหญ้าถูกวาดขึ@น
ด้วยเส้นโค้งสี เขียวเข้มทีแต้มเป็ นแนวโค้งทับซ้อนไปเรื อย ๆ อยูท่ ีมุมล่างซ้ายและขวาของภาพ พื@นที
ว่างระหว่างนั@นเป็ นเม็ดรัตนะและจินดามณี บนทะเลสาบสี น@ าํ เงินทีถูกวาดด้วยเส้นโค้งซ้อนกันเป็ น
ระลอกคลืนอย่างง่ายเช่นกัน (ภาพที 7•l) ส่ วนพื@นทีเนินหญ้าสี เขียวอ่อนในระยะกลางภาพเกิดขึ@น
จากการแบ่งพื@นทีออกจากเนิ นเขาฉากหลังสุ ด ด้วยการแต้มสี เขียวเข้มเป็ นเส้นเท่านั@น เนิ นเขาใน
ระยะฉากหลังสุ ด ก็ถูกสร้างจากการแต้มสี เขียวเข้มตามแนวเส้นโค้งอย่างง่ายโดยมีกอ้ นเมฆสี ส้มซึ ง
มีปุยโค้งหยักกลมโอบอยูเ่ บื@องหลัง (ภาพที 7•5 ขวา)
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ภาพที 7•5 รายละเอียดก้อนเมฆสี เขียวคล้ายรู ปปี กผีเสื@ อ (ซ้าย) และเนินเขาในระยะฉากหลังและ
ก้อนเมฆสี ส้มโอบอยูเ่ บื@องหลังเขา (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7•l เนินหญ้าและทะเลสาบในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
;.:.= รู ปทรง จิตรกรรมทังกาพุทธเกษตรสุ ขาวดีภาพที& AA รู ปทรงต่าง ๆ ในรู ป
พระนางสิ ตตาราข้างต้นดูเหมือนไม่แตกต่างจากจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราทีได้ศึกษาไป
แล้วข้างต้น ต่างจากรู ปทรงทีปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีซึงนอกจากแสดงรู ป
บุคคลประธานเหมือนกับจิตรกรรมทังกาแบบรู ปเคารพแล้ว ยังต้องแสดงรู ปบุคคลบริ วารซึ งมีอยู่
หลากหลายรวมทั@งรู ปทรงสถาปั ตยกรรมและต้นไม้ทีถูกเพิมเติมขึ@นในจิตรกรรมทังกาประเภทเล่า
เรื องนี@อีกด้วย
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;.:.=.; รู ปทรงบุคคล ในจิตรกรรมทังกานี@ รูปทรงบุคคลประกอบไปด้วย
พระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ พระอาจารย์ในนิกายกาจู และผูท้ ีบังเกิดอยูใ่ นพุทธเกษตรสุ ขาวดี ทั@งนี@
รู ปทรงของพระพุทธเจ้าในรู ปนี@ ปรากฏหลายลักษณะ ได้แก่ พระพุทธเจ้าทีใช้โครงสร้างรู ปทรง
พื@นฐานแบบพระพุทธเจ้าศากยมุนี ซึ งมีลกั ษณะคล้ายรู ปสามเหลียมหน้าจัวและมีแกนพระวรกาย
ตรง รู ปทรงดังกล่าวนี@ปรากฏกับพระอมิตาภะองค์ประธาน พระธยานิพุทธ • พระองค์ทีประทับบน
เมฆในตําแหน่ งกึ งกลางภาพและพระพุทธเจ้าแห่ งสามกาล | พระองค์ซึงอยู่ถดั ลงมา นอกจากนี@
โครงสร้างทีให้ความรู้สึกสงบและมันคงนี@ ยงั ถูกใช้กบั รู ปพระษฑักษรี โลเกศวร (ตําแหน่ง B1 ของ
ภาพที €6) โดยเพิ มการทรงเครื องแบบพระโพธิ สั ต ว์และพระกรพิ เ ศษอี ก l ข้า ง รวมถึ ง พระ
โพธิสัตว์ทีประทับอยูภ่ ายในสระโบกขรณี อีกด้วยอีกด้วย
นอกจากพระษฑัก ษรี โลเกศวรที มี โ ครงสร้ า งรู ปทรงเหมื อ น
พระพุ ท ธเจ้า แล้ว พระโพธิ สั ต ว์พ ระองค์อื นล้ว นถู ก สร้ า งให้ มี โ ครงสร้ า งรู ป ทรงแสดงความ
เคลือนไหวมากกว่าและมีดว้ ยกันหลายท่าทางทั@งการประทับยืนและนัง ร่ วมกับการหันพระพักตร์
ตรงหรื อเฉียง โดยรู ปทรงของพระโพธิสัตว์ทีมีลกั ษณะตามแบบโครงสร้างรู ปทรงพื@นฐานแบบพระ
นางขฑิ ร วนี ต ารา ได้แก่ พระโพธิ สั ตว์ที ประทับ นังและหันพระพัก ตร์ ตรง เช่ น พระอัษ ฏมหา
โพธิ สัตว์ในตําแหน่งอักษร Bl, B3, B6 และ B7 ของภาพที €6 รวมทั@งพระโพธิ สัตว์บางพระองค์ที
ประทับอยูใ่ นสระโบกขรณี โดยล้วนแสดงพระวรกายทีโน้มเอียงไปตามพระกรทีกระทํามุทราต่าง
ๆ ส่ วนรู ปทรงของพระโพธิสัตว์ทีแสดงความซับซ้อนเพิมขึ@น ได้แก่ พระโพธิ สัตว์ทีประทับยืนและ
หันพระพักตร์ตรง คือ พระโพธิสัตว์สาวกในตําแหน่ง A2 และ A3 ของภาพที €6
รู ปทรงทีไม่ใช่แบบพื@นฐานยังได้แก่ พระโพธิ สัตว์ทีประทับนังและ
หันพระพักตร์ เฉี ยง คือ พระโพธิ สัตว์ในตําแหน่ง B4 และ B8 ซึ งรู ปทรงนี@ยงั รวมถึงพระอาจารย์ใน
นิกายกาจูทีแสดงถึงโครงสร้างรู ปทรงทีคล้ายคลึงกัน และสุ ดท้ายคือรู ปทรงพระโพธิ สัตว์ทีประทับ
ยืน และหัน พระพัก ตร์ เ ฉี ย ง คื อ กลุ่ ม พระโพธิ สัต ว์ที ยืน ประทับ อยู่บ นแถบรุ ้ ง อี ก ทั@ง ยัง รวมถึ ง
พระพุทธเจ้าทั@งสิ บทิศและพระพุทธเจ้าแห่งภูมิท@ งั หกทีมีโครงสร้างรู ปทรงคล้ายคลึงกัน กลุ่มบุคคล
ทีมีรูปทรงแบบหันพระพักตร์เฉียงอย่างพระโพธิสัตว์ใน 2 กลุ่มสุ ดท้ายนี@มกั มีโครงสร้างพระวรกาย
ทีไม่สมมาตร โดยเฉพาะรู ปทรงของพระโพธิ สัตว์ประทับนังทีแสดงถึงความเคลือนไหวของพระ
วรกายมากกว่ารู ปพระอาจารย์ในนิกายกาจูทีประทับอย่างสงบนิง
นอกจากนี@ ยัง ปรากฏรู ป ทรงพื@ น ฐานแบบพระวัช รปาณี สํา หรั บ
บุคคลทีแสดงปางดุอีกด้วย โดยมีลกั ษณะแบบอวบอ้วน เตี@ย ทรงเครื องประดับน่ ากลัว และแสดง
ความเคลื อนไหวของพระวรกายอย่างดุ ดันและรุ นแรง ได้แก่ รู ปทรงของพระวัช รปาณี ทีอยู่ใ น
ตําแหน่ ง B5 รวมถึงรู ปทรงพระหัยครี พทีอยูท่ างมุมบนซ้ายของภาพ อีกทั@งยังปรากฏรู ปทรงของ
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พระวัช รวราหิ ซึ งมี รูป ทรงเพรี ย วแบบพระโพธิ สัต ว์ป างสงบ แต่ ผ สมลัก ษณะการแสดงความ
เคลือนไหวทีมากและดุดนั จากการประทับอรรถปรยังกาสนะแบบพระธรรมบาล ลักษณะรู ปทรง
ดังกล่าวนี@เหมือนกับรู ปทรงของพระนางสิ งหวักตราในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น แม้วา่ รู ปทรง
จะถูกผสมผสานให้ซับซ้อนแต่โครงสร้ างแบบพระนางวัชรวราหิ หรื อพระนางสิ งหวักตราต่างมี
โครงสร้างรู ปทรงทีถูกกําหนดไว้เป็ นแบบแผนเช่นกัน (ภาพที 7•|)
ส่ วนรู ป ทรงบุค คลอื นซึ งเกื อบทั@ง หมดเป็ นผูท้ ี ไปบัง เกิ ดในพุท ธ
เกษตรสุ ขาวดี ต่างมีโครงสร้างรู ปทรงทีอิสระ ประกอบกิริยาท่าทางแตกต่างกันไป บ้างเหาะ บ้าง
คล้ายเริ งระบํา บ้างคล้ายประทับหันหลัง หรื อบ้างประทับหันข้างเพือฟังธรรม รู ปทรงท่าทางเหล่านี@
ผูศ้ ึกษาเห็นว่าถูกสร้างจากความชํานาญของศิลปิ นในการสร้างสรรค์รูปทรงให้แตกต่างออกไป

ภาพที 7•| โครงสร้างรู ปพระนางวัชรวราหิ สกุลช่างการ์มะ กาดรี
ทีมา : Gega Lama, Principles of Tibetan Art : Illustrations and Explanations of Buddhist
Iconography and Iconometry according to the Karma Gardri School vol. 1 (Darjeeling : India
Jamyang Singe, 1983), l|5.
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;.:.=.< รู ป ทรงเครื& อ งทรงและเครื& อ งประดั บ ด้า นเครื องทรงจี ว รของ
พระอมิตาภะองค์ประธาน (ภาพที 7•7 บนซ้าย) แสดงรู ปทรงคล้ายคลึงกับจีวรของพระพุทธเจ้าทีได้
ศึกษาไปข้างต้น คือ ห่ มอังสะไว้บริ เวณพระอุระซึ งยาวจรดข้อพระบาทและรัดด้วยประคดอก ห่ ม
ทับ ด้วยสัง ฆาฏิ อย่า งหลวมที ยาวจรดพระชงฆ์ และคลุ ม พระอังสาไว้ท@ งั สองข้าง และสังฆาฏิ มี
ลวดลายตารางสี ทองแทรกด้วยลวดลายดอกไม้ตามแบบลวดลายจีวรของจิตรกรรมทังกาทิเบตที
ได้รับอิท ธิ พลจากศิลปะจีน อย่างไรก็ตามได้มีรายละเอียดบางส่ วนที ต่างออกไปคือชายสังฆาฏิ
ด้านขวานอกจากตวัดมาพาดไว้ทีพระกรซ้ายแล้ว ชายผ้าส่ วนหนึงยังถูกคล้องไว้ในห่ วงกลมทีพาด
มาจากพระอังสาซ้ายด้วย ซึงลักษณะดังกล่าวนี@คล้ายคลึงกับการห่มจีวรแบบพระสงฆ์จีน

ภาพที 7•7 รายละเอียดจีวรของพระอมิตาภะองค์ประธาน (บนซ้าย) จีวรของพระพุทธเจ้าแห่ง
สามกาล(บนขวา) และจีวรของผูท้ ีไปบังเกิดในพุทธเกษตรสุ ขาวดีกาํ ลังเหาะอยูก่ ลาง
อากาศ (ล่าง) ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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จีวรตามแบบพระอมิตาภะองค์ประธานยังปรากฏกับพระพุทธเจ้าที
ล้อมรอบอี กด้วย ได้แก่ พระพุท ธเจ้า แห่ ง สามกาล (ภาพที 7•7 บนขวา) พระพุทธเจ้า ทั@ง สิ บ ทิ ศ
พระพุทธเจ้าแห่ งภูมิ ท@ งั หก ซึ งต่างมีรูป ทรงจี วรที เรี ย บง่ ายมากกว่า องค์ป ระธาน เช่ น มีลวดลาย
สัง ฆาฏิ เป็ นดอกไม้ข นาดเล็ก แทนลายตาราง ห่ ม ปิ ดพระอังสาซ้า ยข้า งเดี ย วและไม่ มีห่วงคล้อง
สังฆาฏิ เป็ นต้น นอกจากนี@ ยงั ปรากฏจีวรทีมีรูปทรงเรี ยบง่ายและถูกวาดอย่างอิสระ บ้างถูกห่ มเฉี ยง
บ้างถูกห่ มคลุม โดยปรากฏเป็ นจีวรของผูท้ ีไปบังเกิดในพุทธเกษตรสุ ขาวดี บางครั@งสังฆาฏิถูกกาง
ออกสําหรับผูท้ ีกําลังเหาะอยูก่ ลางอากาศ (ภาพที 7•7 ล่าง) ดังนั@นลักษณะรู ปทรงจีวรสําหรับกลุ่มผู้
ทีบังเกิดในพุทธเกษตรสุ ขาวดีจึงแตกต่างออกไปตามลักษณะท่าทางของรู ปทรงบุคคล

ภาพที 7•• รายละเอียดจีวรและหมวกแบบทิเบตสําหรับพระอาจารย์ชาวทิเบตในนิกายกาจู (บน)
และโยคีสวมเสื@ อคลุมยาวแบบทิเบต (ล่าง) ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา
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จี ว รยัง ปรากฏอี ก รู ป แบบหนึ ง คื อ จี ว รแบบทิ เ บตสํ า หรั บ พระ
อาจารย์ชาวทิเบตในนิ กายกาจู โดยมีลกั ษณะเป็ นเสื@ อกัก• แขนสั@นด้านใน และห่ มทับด้วยอังสะและ
สังฆาฏิทีมีลกั ษณะเหมือนจีวรแบบพระพุทธเจ้าโดยทัวไป หมวกยังคงเป็ นเครื องแต่งกายสําคัญของ
พระอาจารย์ทีบ่งชี@ถึงนิกายทีประจํา ดังเห็นได้จากหมวกของพระอาจารย์ 3 ท่านซึ งอยูด่ า้ นขอบขวา
ของภาพทีมีลกั ษณะแตกต่างกัน (ภาพที 7•• บน) ประกอบไปด้วย หมวกสี ดาํ มีปีกหมวกพับขึ@น
หมวกสี แดงมีปีกหมวกพับขึ@นและมีชายผ้าของหมวกปิ ดใบหู และหมวกสี แดงมีปีกหมวกพับขึ@นซึ ง
ต่างเป็ นหมวกของนิกายกาจู นอกจากนี@ ในตําแหน่งตรงกันข้ามยังปรากฏพระอาจารย์อีก 3 ท่าน ซึ ง
มีท่านหนึงในกลุ่มนี@ สวมหมวกทรงสู งยอดแหลมและมีปีกหมวกยาวปรกบ่าอันเป็ นหมวกในนิกาย
ดั@งเดิม ซึงรวมถึงนิกายกาจูดว้ ย อย่างไรก็ตามปรากฏพระอาจารย์ท่านหนึงทีสวมเสื@ อคลุมยาวสี ขาว
แบบชาวทิเบตและห่มสังฆาฏิทบั ซึงเป็ นลักษณะแบบโยคี (ภาพที 7•• ล่าง)

ภาพที 7•m เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบรวมทั@งโธตีหลากสี แนบ
พระวรกายและการพาดหนังเลียงผาทีพระอังสาซ้ายของพระษฑักษรี โลเกศวรในรู ป
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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สําหรับ เครื องทรงและเครื องประดับแบบพระโพธิ สัตว์ป างสงบ
ต่างมีส่วนประกอบเหมือนกัน ได้แก่ ทรงโธตี 2 ชั@นและผูกมัดด้วยแถบผ้าทีบั@นพระองค์ คล้องผ้า
คล้องพระอังสาทีคล้ายกับต้องลม ไม่ปรากฏการทรงผ้าคาดเฉี ยง และมีเครื องประดับทองคือ ศิรา
ภรณ์ตาบรัตนะรู ปหยดนํ@า กุณฑล สร้อยพระศอเส้นสั@นและยาวโดยส่ วนใหญ่มีสร้อยอุบะพาดที
พระอังสา พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท เครื องทรงและเครื องประดับเหล่านี@ ปรากฏกับพระ
โพธิ สัตว์สาวก พระอัษฏมหาโพธิ สัตว์ พระธยานิ พุทธ 5 พระองค์ และผูท้ ีบังเกิ ดในพุทธเกษตร
สุ ขาวดี อย่างไรก็ตามลักษณะของเครื องทรงก็แสดงความแตกต่างออกไปบ้าง เช่น ชายผ้าคล้องพระ
อังสาบ้างก็ทิ@งให้ยาวตรง หรื อปลิวเป็ นแนวซิกแซกขึ@นด้านบน ผ้าคล้องพระอังสาบ้างคลุมแนบพระ
อังสาหรื อปลิวอยูโ่ ดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิงลักษณะโธตีของพระโพธิ สัตว์สาวก คือ พระษฑักษรี
โลเกศวรประทับ ยืน (ภาพที 7•m) และพระมหาสถามปราปต์ทีทรงโธตีช@ นั ในหลากสี แนบพระ
วรกายทีต่างจากพระองค์อืนอย่างชัดเจน รวมทั@งพระษฑักษรี โลเกศวร และพระไมเตรยะ (ตําแหน่ง
อักษร B8 ของภาพที €6) ยังทรงพาดหนังเลียงผาเพิมเติมไว้ทีพระอังสาซ้าย นอกจากนี@ เครื องทรง
และเครื องประดับแบบพระโพธิ สัตว์ยงั มีลกั ษณะแบบเดี ยวกันกับจีวรสําหรับผูท้ ีบังเกิ ดในพุทธ
เกษตรสุ ขาวดีทีกระทําท่าทางอย่างอิสระ โดยผ้าคล้องพระอังสาบางครั@งถูกกางออกให้ปลิวต้องลม
สําหรับผูท้ ีกําลังเหาะอยูก่ ลางอากาศ

ภาพที 7•n เครื องทรง เครื องประดับ และประภาวลีเปลวไฟของพระวัชรปาณี ในรู ป
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 7•€ เครื องทรง เครื องประดับ และประภาวลีเปลวไฟของพระหัยครี พในรู ป
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7•6 เครื องทรง เครื องประดับ และประภาวลีเปลวไฟพระนางวัชรวราหิในรู ป
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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นอกเหนื อ จากเครื องแต่ ง กายเหล่ า นี@ แล้ว คื อ เครื องทรงแบบ
ฆราวาสซึ งส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเสื@ อคลุมยาวและผ้าโพกหัวแบบทิเบต เช่ น รู ปกษัตริ ยท์ ีประทับใน
ปราสาททางขอบล่างสุ ดของภาพ เป็ นต้น สําหรับเครื องทรงและเครื องประดับของพระวัชรปาณี
(ภาพที 7•n) พระหัยครี พ (ภาพที 7•€) และพระนางวัชรวราหิ (ภาพที 7•6) ซึ งเป็ นเพียง | พระองค์
ในภาพทีแสดงปางดุ ต่างทรงเครื องตามแบบพระธรรมบาลทีประกอบไปด้วย การห่ ม หนังเสื อ
แทนโธตี สวมศิราภรณ์ตามกะโหลก และสวมเครื องประดับทีทําจากกระดูก ทั@งนี@แต่ละพระองค์ยงั
ทรงเครื องแตกต่างกันออกไปด้วย ได้แก่ พระวัชรปาณี และพระนางวัชรวราหิ ทรงคล้องผ้าคล้อง
พระอังสาเหมือนพระโพธิสัตว์ปางสงบ ส่ วนพระหัยครี พทรงคล้องหนังช้าง และพระนางวัชรวราหิ
ทรงเปลือยพระวรกาย พระโพธิ สัตว์และพระธรรมบาลปางดุท@ งั สามพระองค์น@ ียงั ทรงมีประภาวลี
เปลวไฟ ซึ งทําให้แตกต่างจากบุคคลอืนทั@งหมดในภาพ โดยพระวัชรปาณี และพระหัยครี พทรงมี
ประภาวลีเปลวไฟสี แดงล้อมรอบพระองค์ ต่างจากพระนางวัชรวราหิ ทีมีประภาวลีสีน@ าํ เงินประดับ
ด้วยประภามณฑลเปลวไฟจนเกิ ดเป็ นรู ปทรงซุ ้มโค้งแบบเดียวกับประภาวลีของพระนางสิ งหวัก
ตราในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิเย็น
;.:.=.= รู ปทรงประภาวลี ประภาวลีของพระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์ปาง
สงบในจิตรกรรมทังกานี@แบ่งออกเป็ น l รู ปแบบหลัก ได้แก่ รู ปแบบแรกมีประภาวลีพร้อมด้วยศิร
ประภา และอีกรู ปแบบคือปรากฏศิรประภาเพียงอย่างเดียว ประภาวลีแบบแรกปรากฏเด่นชัดในรู ป
พระอมิตาภะองค์ประธาน (ภาพที 7m8 ซ้าย) มีลกั ษณะศิรประภาสี เขียวเป็ นระนาบเรี ยบซึ งประดับ
ขอบด้วยเส้นทองขนาดเล็ก ทับอยูบ่ นประภาวลีสีเขียวหม่นทีมีขอบเป็ นสี ขาวและถูกเน้นรู ปทรงให้
โดดเด่นด้วยเส้นรอบนอกสี แดงทีถูกไล่น@ าํ หนักอย่างเบาบาง ทีเด่นชัดคือเส้นรัศมีทีแผ่อยูบ่ นประภา
วลีเรี ยงตัวกันอย่างหนาแน่น ประกอบด้วยเส้นสี น@ าํ เงินและสี แดง ทีมีลกั ษณะเส้นริ@ วโค้งคมชัดและ
เส้นหยักฟั นปลาทีถูกไล่น@ าํ หนักเส้นให้เบาบาง รวมทั@งเส้นสี ทองโค้งริ@ วทีแทรกเข้าไปอีกชั@นหนึ ง
ทําให้เส้นรัศมีน@ ีปกคลุมสี เขียวหม่นของประภาวลีเกือบทั@งหมด ประภาวลีทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
นี@ ยงั ปรากฏในรู ปพระธยานิ พุทธ • พระองค์และพระพุทธเจ้าแห่ งสามกาล โดยมีสีของศิรประภา
ประภาวลี และเส้นนํ@าหนักรอบนอกแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่สีมกั ถูกกําหนดให้สมมาตร
ตามตําแหน่งของบุคคล รวมทั@งปรากฏกับพระษฑักษรี โลเกศวรและพระนางขฑิรวนีตาราทีประทับ
อยูใ่ นสระโบกขรณี และผูท้ ีบังเกิดในพุทธเกษตรสุ ขาวดีทีประทับในอาคาร
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ภาพที 7m8 รายละเอียดประภาวลีพร้อมด้วยศิรประภาของพระอมิตาภะองค์ประธาน (ซ้าย)
ศิรประภาของพระมหาสถามปราปต์ (ขวา) ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7m5 โค้งครึ งวงกลมสี ส้มขนาดใหญ่คล้ายประภาวลีเบื@องหลังกลุ่มพระพุทธเจ้าทั@งสิ บทิศ
ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ส่ วนแบบทีสองทีมีเพียงศิรประภาอย่างเดียวนั@นมีลกั ษณะเป็ นศิร
ประภาสี แดงหรื อสี เขียวระนาบสี เดียวและประดับขอบด้วยเส้นทอง ปรากฏอยูก่ บั บุคคลหลากกลุ่ม
ในภาพ ได้แก่ พระโพธิ สัตว์สาวก l พระองค์ (ภาพที 7m8 ขวา) พระอัษ ฏมหาโพธิ สัตว์เฉพาะ
ตําแหน่ง B2, B3, B6 และ B7 กลุ่มพระโพธิ สัตว์ • พระองค์ในสระโบกขรณี กลุ่มพระอาจารย์ใน
นิ ก ายกาจู ผู้ที บัง เกิ ด ในพุ ท ธเกษตรสุ ข าวดี บ างพระองค์ กลุ่ ม พระพุ ท ธเจ้า ทั@ง สิ บ ทิ ศ กลุ่ ม
พระพุ ท ธเจ้า แห่ ง ภู มิ ท@ ัง หกและกลุ่ ม พระโพธิ สั ต ว์ที ประทับ บนแถบรุ ้ ง โดยเฉพาะในกลุ่ ม
พระพุทธเจ้าทั@งสิ บทิศยังปรากฏโค้งครึ งวงกลมสี ส้มขนาดใหญ่อยูเ่ บื@องหลังซึ งคล้ายคลึงกับประภา
วลี (ภาพที 7m5) แต่ถูกสร้างให้เสมือนเป็ นประภาวลีโดยรวมของพระพุทธเจ้ากลุ่มนี@ อีกทั@งทําให้
พระพุท ธเจ้า กลุ่ ม นี@ โดดเด่ นขึ@ นท่า มกลางพื@ นหลัง สี น@ าํ เงิ นเข้ม นอกจากนี@ ย งั ปรากฏประภาวลี ที
แตกต่างไปจากบุคคลอืน ได้แก่ พระษฑักษรี โลเกศวรในตําแหน่ ง B5 ซึ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
ประภาวลีแบบแรก แต่ได้เพิมประภามณฑลสี ส้มซ้อนเข้าไปอีกชั@นหนึ ง และพระนางสิ ตตาราที
ประทับในสระโบกขรณี ทรงมีประภาวลีสีขาวเพียงอย่างเดียว
;.:.=.: รู ปทรงอาสนะ จากการสังเกตได้ชดั เจนว่าปั ทมาสนะของพระอมิ
ตาภะองค์ประธาน (ภาพที 7ml บน) แสดงความโดดเด่ นทีสุ ด โดยเป็ นปั ทมาสนะกลี บบัวหงาย
หลากสี กลีบนอกสี น@ าํ เงินและสี เขียว กลีบด้านในสี แดง ปรากฏกลีบนอกเป็ นแถวล่างสุ ดซึ งมีกลีบ
ซ้อนเช่นกัน นอกจากนี@ ยงั มีกลีบด้านในสุ ดสี แดงและสี ชมพูซึงเป็ นกลีบซ้อนเช่นกัน ถัดเข้ามาเป็ น
ฝักบัวสี เขียวหม่นซึ งถูกปิ ดทับด้วยฐานจันทร์ กลมแบนสี ขาว ปั ทมาสนะนี@ ถูกรองรับอีกชั@นด้วย
อาสนะทองประดับนกยูงซึงเป็ นพาหนะของพระอมิตาภะ โดยมีผา้ ทิพย์สีน@ าํ เงินพาดรองรับอยูเ่ บื@อง
หน้า
ส่ วนกลุ่มพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอาจารย์ในนิกายกาจู และ
ผู้ที บัง เกิ ด ในพุ ท ธเกษตรสุ ข าวดี บ างพระองค์ซึ งเป็ นบุ ค คลบริ ว ารในภาพ มี ปั ท มาสนะใน
หลากหลายรู ปแบบแตกต่างกัน อาทิ เป็ นปั ทมาสนะบัวควําและบัวหงาย มีกลีบกลมยอดแหลมและ
กลีบโค้งหยักกลมมน เป็ นต้น อย่างไรก็ดีปัทมาสนะบริ วารทั@งหมดมีลกั ษณะร่ วมกันคือเป็ นปั ทมา
สนะสี เดียวซึงมักเป็ นสี ชมพูอ่อนและเข้ม (ภาพที 7ml ล่าง) และปรากฏฐานจันทร์ กลมแบนสี ขาวอยู่
บนฝักบัว ยกเว้นปั ทมาสนะของพระวัชรปาณี พระหัยครี พ และพระนางวัชรวราหิ ทีมีฐานอาทิตย์
กลมแบนสี ทองแทน ความหลากหลายของรู ปทรงปั ทมาสนะบริ วารเหล่านี@ เหมือนกับปั ทมาสนะ
บริ วารในรู ปพระนางตารา l5 พระองค์จากเมืองชัมโดที ได้ศึ ก ษาไปแล้ว นอกจากนี@ อาสนะยัง
ปรากฏในรู ปแบบของก้อนเมฆอาสนะ ซึ งกลุ่มบุคคลทีมีอาสนะดังกล่าวได้แก่ พระพุทธเจ้าทั@งสิ บ
ทิศ พระพุทธเจ้าแห่ งภูมิท@ งั หก และพระธยานิ พุทธ • พระองค์ รวมทั@งแถบรุ ้งก็ยงั เป็ นอาสนะของ
พระโพธิสัตว์ได้อีกด้วย
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ภาพที 7ml รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ของพระอมิตาภะองค์ประธาน (บน) และ
ปัทมาสนะสี ชมพูอ่อนกลีบกลมยอดแหลมของพระไวโรจนะ (ล่าง) ในรู ป
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
;.:.=.> รู ปทรงดอกไม้ ในจิตรกรรมทังกานี@ ปรากฏดอกไม้อยูห่ ลากหลาย
รู ปแบบและหลายบทบาท บทบาททีเห็นได้ชดั เจนทีสุ ด คือ พุม่ ดอกไม้ทีมีใบไม้ลอ้ มรอบประดับอยู่
เบื@องหลังประภาวลี ของพระอมิตาภะและแตกแขนงยาวขึ@นไปจนกลายเป็ นอาสนะรองรับปั ทมา
สนะของพระพุทธเจ้าทั@งสามกาลอีกด้วย ถึงกระนั@นบทบาทของพุ่มดอกไม้น@ ี ไม่เพียงเป็ นดอกไม้
ประดับเบื@องหลังประภาวลีเหมือนในจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปแล้วข้างต้น แต่ยงั สื อแทนถึงต้น
โพธิ ซึงเป็ นต้นไม้สําคัญในพุทธเกษตรสุ ขาวดีอีกด้วย รู ปทรงของดอกไม้และใบไม้ของต้นโพธิ น@ ี
(ภาพที 7m| ซ้าย) มีลกั ษณะไม่แตกต่างจากดอกไม้และใบไม้ทีใช้ตกแต่งเบื@องหลังประภาวลีทีพบ
ในจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปแล้วข้างต้น นันคือ ใบไม้เป็ นแฉก ส่ วนดอกไม้มีลกั ษณะคล้ายดอก
โบตันO แบบจีน บ้างมี กลี บหยักโค้งมน บ้า งกลี บ แหลมแยกเป็ นแฉก หรื อบ้างก็ มีกลี บกลมปลาย
แหลมคล้ายดอกบัว เป็ นต้น
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ดอกไม้ยงั มีบทบาทเป็ นสัญลักษณ์ประจําพระโพธิ สัตว์หรื อดอกบัว
รองรับสัญลักษณ์ ซึ งถูกวาดเป็ นรู ปดอกบัวบานขนาดเล็กสี ชมพูและล้อมรอบด้วยใบไม้แบบแฉก
อย่างเรี ยบง่าย นอกจากนี@ ดอกไม้ยงั ถูกใช้สําหรับตกแต่งฉากหลังอยูเ่ ป็ นบางส่ วนโดยมักถูกตกแต่ง
ไว้ในบริ เวณใกล้ธ ารนํ@า (ภาพที 7m| ขวา) มีล ัก ษณะเป็ นดอกไม้สี ช มพูอ่อนกลี บ ดอกกลมและ
ล้อมรอบด้วยใบไม้อย่างเรี ยบง่ายเช่นกัน

ภาพที 7m| รายละเอียดดอกไม้และใบไม้ของต้นโพธิซึงมีรูปแบบเหมือนดอกไม้และใบไม้ประดับ
เบื@องหลังประภาวลี (ซ้าย) และดอกไม้ตกแต่งบริ เวณใกล้ธารนํ@า (ขวา) ในรู ป
พุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
;.:.=.? รู ปทรงสถาปั ตยกรรม รู ปทรงและลักษณะของสถาปั ตยกรรมใน
จิตรกรรมทังกานี@ (ภาพที 7m7) คล้ายคลึงกับรู ปแบบสถาปั ตยกรรมทิเบตทีได้รับอิทธิ พลจากศิลปะ
จีน เช่ น ลวดลายประดับสันหลังคา หลังคาเป็ นกระเบื@องเรี ยงเป็ นแถว โดยเฉพาะอย่างยิงประดับ
หลังคาทองทีชั@นบนสุ ด การสร้างความลึกและขนาดของอาคารทําอย่างง่ายเพือสื อเรื องราวให้เข้าใจ
ดัง เห็ น ได้ว่า ใช้เ ส้ นเฉี ย งกับ ด้า นข้า งของตัว อาคารเพื อสร้ า งปริ ม าตรให้แ ก่ ต ัว อาคารอย่า งง่ า ย
ประกอบกับสร้างบุคคลภายในอาคารให้มีขนาดใหญ่เพือให้เห็นได้ชดั
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ภาพที 7m7 ปราสาทบริ วารในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
;.:.=.@ รู ปทรงก้ อนเมฆ รู ป ทรงของพื@นทีว่างฉากหลังประกอบไปด้วย
ก้อนเมฆ และภูเขาเป็ นสําคัญ ก้อนเมฆในพื@นทีว่างส่ วนท้องฟ้ าทั@งหมดแสดงบทบาทเป็ นอาสนะ
รองรับกลุ่มบุคคลและเครื องสักการะ อีกบทบาทหนึงคือปรากฏเป็ นก้อนเมฆประดับเบื@องหลังแนว
ภูเขาบริ เวณกึงกลางภาพ และแนวเนินเขาทางตอนล่างของภาพ รวมทั@งโอบล้อมเบื@องหลังปราสาท
บริ วารในภาพ รู ปทรงของก้อนเมฆเหล่านี@ แบ่งได้ | รู ปแบบสําคัญ ได้แก่ รู ปแบบแรกก้อนเมฆสี
หมอกทีมีลกั ษณะเป็ นแถบเส้นยาวแนวนอนด้านล่างโดยมีหยักโค้งของปุยเมฆนูนคล้ายรู ปครึ งวงรี
(ภาพที 7m•) ก้อนเมฆลักษณะนี@เรี ยงตัวซ้อนกันเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่ทีมุมบนซ้ายและขวาของภาพ
เพือเป็ นอาสนะของกลุ่มพระพุทธเจ้าทั@งสิ บทิศ รู ปแบบทีสองคือก้อนเมฆทีมีลกั ษณะเป็ นแนวยาว
คล้ายธารนํ@าไหล (ภาพที 7mm) ถูกระบายด้วยสี ขาวเป็ นระนาบเรี ยบซึ งแต้มสี เหลืองและแดงบริ เวณ
แนวโค้งของปลายเมฆเพียงเล็กน้อย ก้อนเมฆนี@ ทาํ หน้าทีรองรับอาสนะก้อนเมฆของกลุ่มพระธยานิ
พุทธ • พระองค์ไว้อีกชั@นหนึง และยังเสมือนรู ปทรงทีเชือมโยงอาสนะก้อนเมฆของกลุ่มพระธยานิ
พุทธ • พระองค์กบั กลุ่ มพระพุทธเจ้าทั@งสิ บทิศให้เป็ นกลุ่ มพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่ทีประทับบน
ท้องฟ้ า
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ภาพที 7m• ก้อนเมฆสี หมอกทีมีแถบเส้นยาวแนวนอนด้านล่างและมีปุยเมฆนูนรู ปครึ งวงรี เป็ น
อาสนะของกลุ่มพระพุทธเจ้าทั@งสิ บทิศในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7mm ก้อนเมฆแบบธารนํ@าไหลรองรับก้อนเมฆอาสนะของกลุ่มพระธยานิพุทธ • พระองค์
ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7mn ก้อนเมฆแบบยูอ่ ีรวมกลุ่มเป็ นอาสนะของพระพุทธเจ้าแห่งภูมิท@ งั หกใน
รู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 7m€ ก้อนเมฆแบบยูอ่ ีสําหรับตกแต่งเบื@องหลังภูเขาในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7m6 แถบรุ ้งอาสนะของพระโพธิสัตว์ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
รู ป แบบสุ ดท้า ยคื อก้อนเมฆรู ป ยู่อีทีมี เส้นรอบนอกโค้ง หยัก รอบ
รู ปทรง (ภาพที 7mn) โดยรวมกันเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่เพือเป็ นอาสนะของพระธยานิพุทธ • พระองค์
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พระพุทธเจ้าแห่ งภูมิท@ งั หก และกลุ่มพระโพธิ สัตว์ทางตอนบนของภาพ รวมทั@งเป็ นอาสนะรองรับ
เครื องสักการะด้วย ก้อนเมฆยู่อีทีปรากฏเป็ นอาสนะกลางท้องฟ้ าเหล่านี@ ยงั ถูกเสริ มหางก้อนเมฆ
เพิมเติม เพือแสดงถึ งทิ ศทางทีเมฆได้ล อยมาอี กด้วย เช่ น ก้อนเมฆอาสนะของพระธยานิ พุท ธ •
พระองค์ปรากฏหางเมฆเป็ นสายแผ่มาจากเบื@องบน ส่ วนก้อนเมฆอาสนะของพระพุทธเจ้าแห่ งภูมิ
ทั@งหกและก้อนเมฆทีรองรับเครื องสักการะแสดงหางเมฆทีคล้ายกับลอยมาจากทางด้านข้างของภาพ
เป็ นต้น ก้อนเมฆยู่อียังทําหน้าทีสําหรับตกแต่งทิวทัศน์โดยปรากฏอยู่เบื@องหลังภูเขาและเนิ นเขา
(ภาพที 7m€) รวมถึงอยู่เบื@องหลังสถาปั ตยกรรมอีกด้วย นอกจากอาสนะก้อนเมฆบนท้องฟ้ าแล้ว
แถบรุ ้งทีคล้ายแถบผ้า l สี l ผืนพันรวมกัน ยังถูกใช้เป็ นอาสนะเช่นกัน (ภาพที 7m6) ดังเห็นได้ว่า
เป็ นอาสนะของกลุ่ ม พระโพธิ สัตว์ในตํา แหน่ งกึ งกลางภาพ อี ก ทั@ง ยังใช้ป ระดับตกแต่ งเพือเพิม
ความสําคัญให้แก่รูปทรงอีกด้วย ดังเห็นได้จากแถบรุ ้งทีอยู่เบื@องหลังพระไวโรจนะซึ งประทับอยู่
ท่ามกลางกลุ่มพระธยานิพุทธ • พระองค์
;.:.=.A รู ปทรงภู เขาและทะเลสาบ ในจิ ต รกรรมทัง กานี@ ป รากฏภูเ ขาที
คล้ายคลึงกับภูเขาในจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปแล้ว นันคือ ถูกวาดเป็ นรู ปสามเหลียมอย่างเรี ยบ
ง่ายซึ งแต่งแต้มรายละเอียดรอยหญ้าเป็ นกลุ่มขนาดเล็กตาบแนวสันเขา ลักษณะดังกล่าวปรากฏกับ
ภูเขาในตําแหน่งกึ งกลางภาพ และเนิ นเขาทีขอบล่างสุ ดของภาพ (ภาพที 7n8) โดยเนิ นเขานี@ยงั ถูก
ล้อมด้วยทะเลสาบซึ งถู ก วาดเป็ นเส้ นยาวแนวนอนแทนระลอกนํ@า หรื อเป็ นวงโค้ง ง่ าย ๆ แทน
ระลอกนํ@าทีเลาะตามแนวเขา ลักษณะของระลอกนํ@าปรากฏเช่นเดียวกันกับนํ@าในสระโบกขรณี อีก
ด้วย อย่างไรก็ตามภูเขาทีอยู่ในตําแหน่งกึงกลางภาพปรากฏแนวสันเขารู ปสามเหลียมอย่างเด่นชัด
เท่านั@น โดยไม่ปรากฏเส้นแบ่งพื@นทีว่างทีอยูถ่ ดั ลงไป ทําให้รูปทรงภูเขานี@เป็ นพื@นทีว่างแบบเปิ ด ซึ ง
คล้ายคลึงกับทีพบในรู ปพระมัญชุศรี • พระองค์ และรู ปพระนางตารา l5 พระองค์ซึงเป็ นจิตรกรรม
ทังกาจากเมืองชัมโด

ภาพที 7n8 เนินเขาทีถูกล้อมด้วยทะเลสาบในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
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จากการอธิ บายลักษณะรู ปทรงต่าง ๆ ในจิตรกรรมทังการู ปพุทธ
เกษตรสุ ขาวดีน@ ี ผูศ้ ึกษาสังเกตเห็นลักษณะรู ปทรงบางประการทีคล้ายคลึงกับทีพบในจิตรกรรมทัง
กาของมูลนิธิพนั ดาราทีมาจากเมืองชัมโด อาทิ ปั ทมาสนะของพระอมิตาภะ ลักษณะเมฆคล้ายธาร
นํ@า ลักษณะประภาวลี และลักษณะของภูเขา เป็ นต้น
;.:.: การใช้ สี การไล่ นํ9าหนัก การใช้ เส้ นและลวดลาย แม้วา่ จะมีรูปทรงมากมาย
ในจิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีน@ ี แต่ก็สามารถเห็นการใช้สีโดยรวมในจิตรกรรมทังกานี@
ได้ โดยสี แดงและสี เขียวถูกใช้เป็ นคู่สีหลัก สี ของพื@นทีว่างฉากหลังส่ วนท้องฟ้ าถูกระบายด้วยสี น@ าํ
เงินเข้มทีขอบด้านบนและนํ@าหนักสี เบาบางลงเข้ากลมกลืนกับพื@นสี ส้มแดง เช่ นเดียวกับพื@นทีว่าง
ส่ วนเนินเขาทีสี เขียวของภูเขาทั@งตอนกลางและตอนล่างของภาพค่อย ๆ เบาบางและกลืนไปกับพื@น
สี ส้มเหลือง อย่างไรก็ตามจิตรกรรมทังกานี@ ถูกผลิตขึ@นด้วยเทคนิ คการพิมพ์คอมพิวเตอร์ จึงทําให้
ความหนาของเนื@ อสี ที ใช้ไ ม่ ป รากฏขึ@ นจริ ง ถึ งกระนั@นวิธี การใช้สี และการไล่ น@ ํา หนัก ของพื@ นที
รู ปทรงต่าง ๆ ก็สามารถสะท้อนถึ งความหนาของเนื@ อสี ทีถูกใช้ได้ นันคือ ผูศ้ ึกษาสันนิ ษฐานว่า
รู ปทรงต่าง ๆ ทีปรากฏขึ@นในภาพล้วนมีเนื@ อสี ทีหนา และทึบแสง ต่างจากพื@นทีว่างฉากหลังทีมีเนื@อ
สี เบาบางกว่า
การใช้สีในรู ปทรงต่าง ๆ ไม่มุ่งเน้นการสร้างนํ@าหนักอ่อนเข้มเพือสร้างมิติ
ภายในภาพมากนัก โดยส่ วนใหญ่แล้วมักเป็ นระนาบสี เรี ยบ มีขอบสี คมชัดด้วยการตัดเส้นรอบนอก
ถึงกระนั@นก็ปรากฏการไล่น@ าํ หนักให้แก่รูปทรงอยูบ่ า้ ง เช่น กลีบสี น@ าํ เงินของปั ทมาสนะของพระอมิ
ตาภะ พระวรกายของบุ คคลในภาพ หรื อรู ปทรงนกยูง เป็ นต้น แต่ รูป ทรงเหล่ านี@ ก็มี น@ าํ หนักไม่
ชัดเจน ต่างจากบริ เวณทีแสดงการไล่ น@ าํ หนักชัดเจนทีสามารถแบ่งออกได้ 2 รู ปแบบ คือ การไล่
นํ@าหนักเพือให้รูปทรงนั@นดูมีมิติเพิมขึ@น ซึ งเห็นได้ชดั เจนบริ เวณดอกไม้ประดับต้นโพธิ จากการไล่
นํ@าหนักอ่อนเข้มเพือสร้างความสมจริ งให้กลีบทีซับซ้อนของดอกไม้ และการไล่น@ าํ หนักกลีบปั ทมา
สนะบริ วารให้มีขอบกลีบด้านในสี เข้มเพือแสดงถึงความกลมกลึงอย่างง่าย ๆ ของปั ทมาสนะ อีก
รู ปแบบหนึ งคือการไล่น@ าํ หนักของเส้นรอบนอกให้เบาบางลงจนกลืนไปกับพื@นหลัง ซึ งปรากฏให้
เห็นชัดเจนบริ เวณเส้นรอบนอกของประภาวลีท@ งั แบบกลมและแบบเปลวไฟ และเส้นรอบนอกของ
ก้อนเมฆทุ ก รู ป แบบ การไล่ น@ ํา หนัก จากเส้ นรอบนอกนี@ ย งั รวมถึ ง เส้ นแถบสี เ บาบางคล้า ยแสง
เรื องรองของขอบฟ้ า และแถบรุ ้ งซึ งอยู่บริ เวณกึ งกลางของภาพ (ภาพที 7n5) และสื อแทนถึงการ
ล่ องลอยของผูท้ ี เพิ งมาบัง เกิ ดในพุท ธเกษตรสุ ข าวดี บ ริ เวณสระโบกขรณี อีก ด้วย อี ก ทั@ง การไล่
นํ@าหนักดังกล่าวคล้ายคลึงกับประภาวลีเบาบางในจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์และ
พระนางสิ ตตาราจากเมืองชัมโดด้วย
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ภาพที 7n5 เส้นแถบสี เบาบางของแสงขอบฟ้ าและแถบรุ ้งในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7nl รายละเอียดการใช้เส้นทองร่ วมกับเส้นสี น@ าํ เงินและสี แดงซึงเป็ นแบบริ@ วโค้งและแบบ
หยักฟันปลาสําหรับรัศมีของประภาวลีของพระอมิตาภะองค์ประธาน (ซ้าย) และการใช้
เส้นทองบนใบไม้แบบแฉกสี เขียว (ขวา) ในรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
จากการใช้ระนาบสี ในรู ปทรงเป็ นหลักทําให้เส้นมีบทบาทสําหรับต่อการ
สร้างความคมชัดให้แก่รูปทรงเหมือนกับจิตรกรรมทังกาอืนทีได้ศึกษาไปแล้วข้างต้น และยังคงใช้สี
แดงและสี น@ าํ เงินสําหรับสร้างเส้นรอบนอกเช่นเดียวกัน โดยสี แดงมักใช้กบั พื@นทีสี แดง สี ชมพู สี ส้ม
สี ทองและสี เหลือง และเส้นสี น@ าํ เงินมักใช้กบั พื@นทีสี เข้มเช่นสี น@ าํ เงิน สี ฟ้า สี เขียว รวมทั@งสี ขาวด้วย
โดยเฉพาะเส้นสี ทองยังคงมีความสําคัญและมีบทบาทเช่นเดียวกับในจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไป
แล้ว ได้แก่ เส้นทองแสดงทิศทางของรัศมีทีแผ่จากพระวรกายของบุคคล โดยวาดคู่ขนานไปกับเส้น
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สี น@ าํ เงิ นและสี แดง ซึ งเป็ นเส้ นริ@ วโค้งสลับกับ เส้ นหยักฟั นปลา (ภาพที 7nl ซ้า ย) เส้ นทองของ
ประภาวลีเปลวไฟ เส้นทองบนใบไม้แฉกสี เขียว (ภาพที 7nl ขวา) และเส้นทองทีใช้สําหรับตกแต่ง
ลวดลายให้รูปทรงดูโดดเด่นมากขึ@น ทั@งในส่ วนลวดลายผ้า เส้นขอบของผ้า ศิรประภา ขอบกลีบปั ท
มาสนะ เส้นแนวหลังคา เส้นขอบประภาวลีโปร่ งแสง หรื อแถบรุ ้ง เป็ นต้น
นอกจากเส้นทองถูกใช้ตกแต่งลวดลายเพือเพิมความน่ าสนใจแล้ว การใช้
พื@นสี ทองในรู ปทรงยังสื อได้ถึงความสําคัญและดูมีค่าของรู ปทรงนั@น ๆ เช่น สี ทองของเครื องใช้ทอง
เครื องประดับและสร้อยอุบะทีประดับต้นโพธิ การใช้สีทองสําหรับหลังคาปราสาทชั@นบนสุ ดซึ ง
เหมือนกับหลังคาทองของทิเบตทีได้รับอิทธิ พลศิลปะจีนอย่างวัดโจคัง หรื อการใช้สีทองแทนสี
เหลืองเพือให้เป็ นไปตามทีระบุในประติมานวิทยา โดยเห็นได้จากวรรณะทองของพระพุทธเจ้าแห่ ง
สามกาล และพระพุทธเจ้าทั@งสิ บทิศ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามสี ทองในภาพนี@คล้ายกับถูกพิมพ์ทบั ไว้ช@ นั
บนภาพ จึงทําให้สีทองดูโดดเด่นและแยกออกจากสี อืนในจิตรกรรมทังกานี@ อย่างเห็นได้ชดั อีกทั@ง
ในกระบวนการพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทุกสี ในภาพจะกลายเป็ นระนาบเดียวกันทั@งหมด ดังนั@นจึงต้อง
พิ ม พ์สี ท องเพิ มทับ อี ก ชั@น หนึ งเพื อเลี ย นแบบคุ ณ สมบัติ ที สะท้อ นแสงของสี ท องแบบในงาน
จิตรกรรม
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ก ารสร้ า งจิ ต รกรรมทั ง กาด้ ว ยเทคนิ ค การพิ ม พ์
คอมพิวเตอร์น@ ีจะมีขอ้ ดีบางประการ เช่น สามารถผลิตซํ@าในจํานวนทีมากและแสดงความงดงามได้
เสมือนงานจิตรกรรม มีราคาถูก และตอบสนองความต้องการของผูท้ ีต้องการนําไปบูชาหรื อเพือ
เป็ นสิ นค้าเชิงวัฒนธรรม แต่จิตรกรรมทังกาทีสร้างด้วยเทคนิคนี@ ก็ปราศจากคุณค่าในเชิงศิลปกรรม
และมักถูกจัดว่าเป็ นผลงานเชิงพาณิ ชย์ ถึงกระนั@นการพิมพ์คอมพิวเตอร์ ก็สามารถถ่ายทอดลักษณะ
ทางสกุลช่ างศิลปกรรมได้คล้ายคลึงกับงานจิตรกรรม ดังจะเห็นได้ว่าปรากฏการจัดองค์ประกอบ
การใช้รูปทรง และการใช้สี ได้คล้ายคลึ งกับทีพบในจิตรกรรมทังกา 3 ภาพจากเมืองชัมโด และ
คล้ายกับ จิตรกรรมทังกาทิเบตสกุลช่ างการ์ มะ กาดรี อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้สี เบาบาง
รู ปทรงภูเขามีพ@ืนทีแบบเปิ ด การใช้เส้นรัศมีประภาวลีสีน@ าํ เงิน สี แดง ร่ วมกับสี ทอง และการวาดเส้น
ทองบนก้านใบไม้ เป็ นต้น
สําหรับลักษณะทางศิลปกรรมในจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารานั@น
ปรากฏการใช้สีน@ าํ เงินและสี เขียวเป็ นสี ส่วนใหญ่ของภาพ โดยปรากฏสี วรรณะร้อนอย่างสี แดงและ
ส้มเพียงบางส่ วน ทีเห็ นได้ชดั คือศิรประภา ดอกไม้ และปั ทมาสนะ สี ทีใช้ค่อนข้างหนา ทึบแสง
และส่ วนใหญ่เป็ นระนาบสี รวมทั@งพื@นทีส่ วนท้องฟ้ าด้วย การไล่ น@ ําหนักเพือสร้ า งมิติให้รูปทรง
ปรากฏเพีย งเล็ก น้อยและถู ก ทํา อย่างง่ า ย เช่ น กลี บ ปั ท มาสนะถู ก ไล่ น@ าํ หนัก ไปในทางเดี ย วกัน
ทั@งหมด และก้อนเมฆสี ส้ ม เป็ นต้น แต่ก ารไล่ น@ าํ หนัก ในบางรู ปทรงก็ ไม่เป็ นไปอย่างกลมกลื น
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ประณี ตแต่คล้ายกับการลงสี อ่อนไว้บริ เวณขอบนอกของรู ปทรงเท่านั@น เช่ น บริ เวณกลีบปั ทมะใน
พระหัตถ์ของพระนางสิ ตตารา รู ปทรงใบไม้ และก้อนเมฆ เป็ นต้น
จากจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาแล้วข้างต้น เส้นมีบทบาทสําคัญต่อการเน้น
รู ปทรงรอบนอกให้เด่นชัดรวมทั@งสร้างรายละเอียดของรู ปทรง และส่ วนใหญ่ใช้เส้นสี แดงสําหรับ
วรรณะขาวของพระนางสิ ตตารา เครื องประดับสี ทอง ดอกปั ทมะและปั ทมาสนะสี ชมพู ส่ วนสี น@ าํ
เงินมักใช้กบั รู ปทรงสี เข้ม เช่น ใบไม้ ก้อนเมฆ และริ@ วผ้าของโธตีสีน@ าํ เงิน และบางครั@งเส้นสี เข้มใช้
แต้มเป็ นรายละเอียดต้นหญ้าตามแนวโค้งของเนินหญ้าอีกด้วย นอกจากนี@ ยงั ใช้เส้นสี ขาววาดเป็ น
แนวโค้งของคลื นนํ@าแทนแสงทีสะท้อนผิวนํ@า จากเส้นต่าง ๆ เหล่ านี@ มีเพียงเส้นรายละเอียดพระ
พักตร์ ของพระนางสิ ตตาราเท่านั@นทีแสดงถึงความละเอียดประณี ตของเส้นและการเอาใจใส่ ของผู้
วาดได้เป็ นอย่างดี (ภาพที 7n|)

ภาพที 7n| การใช้เส้นสี แดงสร้างรายละเอียดพระพักตร์ของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ทางด้านการใช้สีทองและเส้นทองก็ไม่แตกต่างจากจิตรกรรมทังกาทีได้
ศึกษาไปแล้ว โดยเฉพาะจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นและจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราจาก
กรุ งลาซาและแคว้นอัมโด รู ปแบบการใช้สีทองและเส้น อาทิ ถูกใช้เป็ นสี พ@ืนสําหรับเครื องประดับ
ทอง ถูกวาดเป็ นลวดลายทองประดับบนผ้าให้เสมือนเป็ นผ้าดิ@ นทอง การใช้เส้นทองเน้นรู ปทรง
คู่ขนานไปกับเส้นรอบนอกสี เข้มในรู ปทรงใบไม้ (ภาพที 7n7 ซ้าย) และการใช้เส้นทองสื อแทนรัศมี
ของประภาวลีดว้ ยเส้นริ@ วโค้งสลับกับเส้นหยักฟันปลา (ภาพที 7n7 ขวา) โดยแต่ละเส้นเว้นระยะห่ าง
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จากรู ปทรงองค์ประธานเล็กน้อยคล้ายกับมีเส้นสี น@ าํ เงินล้อมองค์ประธานไว้ เส้นทองในรู ปนี@ยงั ถูก
ใช้เป็ นเส้นรอบนอกของรู ปทรงดอกไม้ประดับประภาวลีเพียงเส้นเดียวอีกด้วย

ภาพที 7n7 รายละเอียดการใช้เส้นทองเน้นรู ปทรงคู่ขนานไปกับเส้นรอบนอกสี เข้มในรู ปทรงใบไม้
(ซ้าย) และการใช้เส้นทองสื อแทนรัศมีของประภาวลีดว้ ยเส้นริ@ วโค้งสลับกับเส้นหยัก
ฟันปลา (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
จากลักษณะทางศิลปกรรมทีเรี ยบง่ายและไม่แสดงความประณี ตมากนัก ดัง
เห็นได้จากการใช้สี การไล่น@ าํ หนัก โดยเฉพาะการเน้นเส้นรอบนอกและการเขียนเส้นลวดลายบน
ประภามณฑล ทําให้จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารานี@มีแนวโน้มคล้ายกับรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี
ข้างต้น ทีอาจเน้นในแง่ของการผลิตจํานวนมากและรวดเร็ วเพือตอบสนองความต้องการทั@งจากผู้
เช่ าบูชาและเพือเป็ นของทีระลึก ดังนั@นจิตรกรรมทังกาจึงถูกสร้างให้เรี ยบง่ายและขาดรายละเอียด
ซับซ้อนทีอาจใช้ระยะเวลาในการวาดนาน แต่เห็นได้วา่ จิตรกรรมทังกานี@ ยงั คงไว้ซึงรู ปแบบสําคัญ
ตามแบบแผนจิตรกรรมทังกาของทิเบต เช่น การจัดองค์ประกอบ รู ปทรง การใช้สีสดใสและหนา
และการใช้เส้นทอง เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิงจําเป็ นต้องแสดงรู ปลักษณ์ขององค์ประธานในภาพ
ตามประติมานวิทยาอย่างเคร่ งครัด คล้ายแบบจิตรกรรมทังกาทิเบตทีนิยมสร้างในภาคกลางทีถูกทํา
จนเป็ นแบบแผนในคริ สต์ศตวรรษที 5n เป็ นต้นมา
<. จิตรกรรมทังกาทีถ& ูกนํามาจากภายนอกทิเบต
<.; องค์ ประกอบ จิตรกรรมทังกาทีถูกนํามาจากภายนอกทิเบต ได้แก่ รู ปพระนางข
ฑิรวนี ตาราจากประเทศเนปาล (ภาพที 5m8) รู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที l5€) และรู ปพระปั ทม
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สัมภวะจากเมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย (ภาพที l•l) จิตรกรรมทังกาทั@งสามภาพนี@ มีลกั ษณะการ
จัดองค์ประกอบร่ วมกันแบบรู ปเคารพเหมือนกับจิตรกรรมทังกาส่ วนใหญ่ทีได้ศึกษาแล้วข้างต้น
นันคือ เน้นความสําคัญทีองค์ประธานของภาพให้มีขนาดใหญ่และประทับอยู่กึงกลางภาพ อีกทั@ง
พื@นทีว่างฉากหลังประกอบไปด้วยรู ปทรงต่าง ๆ ทีถูกจัดอย่างสมมาตรในแนวแกนตั@ง อย่างไรก็ตาม
เมื อพิจ ารณาถึ ง ลัก ษณะทางศิ ล ปกรรมโดยรวมของทั@ง สามภาพแล้ว จะเห็ นได้ว่า รู ป พระปั ท ม
สัม ภวะถู ก สร้ า งอย่า งเรี ย บง่ า ยคล้า ยกับ จิ ต รกรรมทัง การู ป พระนางสิ ต ตารา (ภาพที l56) ที มี
แนวโน้มในเชิงพาณิ ชย์ ต่างจากรู ปพระนางขฑิรวนีตาราและรู ปพระนางสิ ตตาราทีทิวทัศน์ฉากหลัง
ถู ก ตกแต่ ง ไว้อย่า งมากมายและซับ ซ้อน โดยเฉพาะในรู ป พระนางขฑิ ร วนี ตาราได้ส อดแทรก
สัญลักษณ์ของภัย 8 ประการไว้ดว้ ย
จิตรกรรมทังการู ปพระนางขฑิรวนี ตารานอกจากมีความสมดุลในแนวแกนตั@ง
แล้ว พื@นทีว่างฉากหลังยังถูกแบ่งเป็ นส่ วนท้องฟ้ าและเนิ นหญ้าด้านล่างในสัดส่ วนทีเท่าเทียมกัน
จากตําแหน่ งพระนางขฑิรวนี ตาราองค์ประธานทีประทับกึ งกลางค่อนไปทางตอนบนของภาพทํา
ให้ปรากฏรู ปทรงตกแต่งท้องฟ้ าเพียงแค่กอ้ นเมฆ และจุดสี ทองของดวงอาทิตย์และสี ขาวของดวง
จันทร์บริ เวณมุมบนซ้ายและขวาของภาพ ต่างจากพื@นทีว่างทางตอนล่างของภาพทีประกอบไปด้วย
รู ปทรงมากมาย และสามารถแบ่งพื@นทีออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะหน้า คือ สระนํ@าแนวยาวทีมีปัท
มาสนะรองรับเครื องสักการะขนาดใหญ่แบ่งกลุ่มเครื องสักการะขนาดเล็กออกเป็ น 2 ฝังเท่า ๆ กัน
ระยะกลาง คือ ตําแหน่งทีประทับของพระนางขฑิรวนีตาราและสัญลักษณ์ของภัย 8 ประการซึ งถูก
แบ่งออกเป็ น 2 ฝังเท่ากัน และระยะฉากหลัง คือ ภูเขาหิมะสู งเทียมเมฆและลําธารซึ งปรากฏอยูเ่ พียง
เล็กน้อยบริ เวณขอบภาพทั@งสองข้าง
สําหรับจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตารามีพ@ืนทีว่างฉากหลังทีประกอบไป
ด้วยรู ปทรงตกแต่งทิวทัศน์ทีเคยถูกพบมาแล้วในจิตรกรรมทังกาส่ วนใหญ่ในข้างต้น หากแต่รูปทรง
เหล่านี@ถูกสร้างไว้อย่างประณี ตและซับซ้อนมากกว่า รู ปทรงของพระนางสิ ตตารารวมทั@งประภาวลี
ในรู ปนี@ แม้ถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่อย่างโดดเด่นแต่ก็เหลือพื@นทีว่างมากพอสําหรับตกแต่งทิวทัศน์
ให้ปรากฏอย่างชัดเจน ในรู ปนี@ พ@ืนทีว่างท้องฟ้ าปรากฏอยู่เพียงเล็กน้อยโดยประดับด้วยก้อนเมฆ
หลากสี หลายรู ป ทรง พื@นที ว่างส่ วนใหญ่จึงเต็มไปด้วยภูเขา เนิ นเขาและนํ@าตกลํา ธารต่ า ง ๆ ซึ ง
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่ วนแรกคือภูเขาหิ มะและภูเขาสี เขียวซึ งมีน@ าํ ตกไหลลง
เป็ นทางอยูท่ @ งั ขอบซ้ายและขวาของภาพ และส่ วนทีสองคือเนินเขาคล้ายเกาะกลางทะเลสาบซึ งเป็ น
ทีประทับของพระนางสิ ตตารา
ทางด้า นองค์ป ระกอบในรู ป พระปั ท มสั ม ภวะดู เ รี ย บง่ า ยจนแทบไม่ ป รากฏ
รู ปทรงตกแต่งทิวทัศน์ใด ๆ พื@นทีส่ วนท้องฟ้ ามีสัดส่ วน 2 ส่ วนต่อเนิ นหญ้า 1 ส่ วน โดยสี ฟ้าของ
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ท้องฟ้ าถูกระบายเพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกับก้อนเมฆเพียง 4 ก้อนขนาดเล็กตกแต่งอยูบ่ นพื@นทีว่าง
ท้องฟ้ าทีว่างเปล่า ส่ วนพื@นทีเนิ นหญ้าทางตอนล่างถูกวาดเป็ นโค้งเนิ นหญ้าอย่างคร่ าวไว้ทีมุมล่าง
ซ้ายและขวาของภาพ และเปิ ดพื@นทีตรงกลางเป็ นทะเลสาบซึ งมีปัทมาสนะผุดขึ@นรองรับพระปั ทม
สัมภวะ
<.< รู ปทรง รู ปทรงหลักทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาทั@งสามภาพนี@ ไม่แตกต่างจาก
จิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไว้ขา้ งต้น ซึ งประกอบไปด้วย รู ปทรงบุคคล เครื องทรง เครื องประดับ
ประภาวลี อาสนะ ดอกไม้ ก้อนเมฆ ภูเขา และทะเลสาบ ยกเว้นรู ปพระปั ทมสัมภวะทีไม่ปรากฏ
ดอกไม้ตกแต่งใด ๆ ส่ วนรู ปพระนางขฑิรวนีตาราและพระนางสิ ตตาราได้เพิมเติมรู ปทรงของพุ่มไม้
โขดหิน และบางส่ วนของสถาปัตยกรรมเข้าไปด้วย
<.<.; รู ป ทรงบุ ค คล องค์ ป ระธานในจิ ต รกรรมทัง กาทั@ง สามภาพต่ า งใช้
โครงสร้างรู ปทรงบุคคลพื@นฐานเดียวกัน นันคือ รู ปทรงของพระโพธิ สัตว์ปางสงบแบบพระนางข
ฑิรวนีตาราซึงมีเส้นแกนพระวรกายเฉี ยงออกจากแกนเส้นตรงแนวดิง และมีแกนเส้นแนวนอนของ
พระพักตร์ไม่ขนานกับแกนเส้นตรงแนวนอน ประกอบกับพระบาทขวาทีห้อยลงเสมือนว่าพร้อมจะ
เสด็จ ไปช่ วยเหลื อสรรพสัตว์ทุ ก เมื อ ทํา ให้รูป ทรงของพระนางขฑิ ร วนี ต าราและรู ป พระปั ท ม
สัมภวะแสดงกิริยาเคลือนไหวอย่างอ่อนช้อยผ่านโครงสร้างทีเคลือนไหวนี@ มีเพียงรู ปพระนางสิ ตตา
ราทีการประทับวัชราสนะเหมือนรู ปทรงของพระพุทธเจ้าทีให้ความรู้สึกทีมันคงมากกว่า
<.<.< รู ปทรงเครื&องทรงและเครื&องประดับ พระปัทมสัมภวะเป็ นพระองค์เดียวใน
จิตรกรรมทังกากลุ่ มนี@ ทีทรงเครื องแบบนักบวชโดยมีรูปแบบจีวรเฉพาะตน (ภาพที 7n•) โดยมี
ลักษณะโดยรวมไม่แตกต่างจากทีเคยปรากฏในรู ปพระปั ทมสัมภวะในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ
เย็นหรื อของมูลนิธิพนั ดารา ในรู ปพระปั ทมสัมภวะทรงฉลองพระองค์เสื@ อคลุมแบบกษัตริ ยท์ ิเบตสี
ขาวไว้ช@ นั ในและสี ฟ้าขอบสี น@ าํ เงินทีชั@นนอก ผูกคาดด้วยแถบผ้าสี เขียวทีพระอุระ และคลุมทับอีก
ชั@น ด้ว ยสั ง ฆาฏิ แ บบพระสงฆ์ l ชั@นสี แดงสดและสี แ ดงหม่ น สั ง ฆาฏิ ช@ ัน ในถู ก ห่ ม อย่า งหลวม
คล้ายคลึ ง กับ สัง ฆาฏิ ของพระพุทธเจ้า โดยนําชายสังฆาฏิ ม าพาดไว้ที ต้นพระกรซ้า ย แต่สําหรั บ
สังฆาฏิช@ นั นอกสี แดงหม่นทีควรจะคลุมปิ ดส่ วนพระเพลาไว้ท@ งั หมดแต่กลับคลุมไว้เพียงบางส่ วน
โดยเฉพาะบริ เวณพระเพลาซี กขวาทีสังฆาฏิมีสีแดงสดแบบสังฆาฏิช@ นั ใน ผูศ้ ึกษาจึงเห็นว่ามีความ
เป็ นไปได้ที อาจเป็ นข้อ ผิดพลาดของผูว้ าดที ระบายสี ไ ม่ ส อดคล้องกับ รู ป ทรงผ้า ที ถู ก ต้อง หาก
เปรี ยบเทียบกับลักษณะสังฆาฏิของจีวรในรู ปพระปั ทมสัมภวะจากแคว้นอัมโด (ภาพที |mm ซ้าย)
หรื อสังฆาฏิในรู ปพระปัทมสัมภวะ ในจิตรกรรมทังกาทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที 7nm) ที
หากปรากฏสังฆาฏิช@ นั นอกชัดเจนก็ควรทีจะปิ ดคลุมพระเพลาทั@งหมด
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มาลาทีพระปั ทมสัมภวะทรงสวมนั@นถื อได้ว่า เป็ นอี กสัญลักษณ์ สําคัญที
ปรากฏในรู ปของพระองค์เสมอ ในรู ปนี@ มาลามีรูปทรงห้าเหลียมสี แดง ปี กมาลาพับขึ@นและผูกด้วย
ผ้ากรรเจียกเหมือนแบบศิราภรณ์ของพระโพธิ สัตว์ ด้านหน้ามาลามีชิ@นผ้าประดับเป็ นหยักโค้ง และ
ทียอดมาลาประดับด้วยวัชระครึ งซี และขนนกสี ขาว นอกจากนี@ พระปั ทมสัมภวะยังทรงรองพระ
บาทบูท๊ สี เขียวและเครื องประทับทอง อันได้แก่ กุณฑลและสร้อยพระศอแบบกษัตริ ยท์ ิเบตอีกด้วย

ภาพที 7n• จีวรแบบทิเบตสําหรับพระปัทมสัมภวะในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 7nm จีวรแบบทิเบตสําหรับพระปัทมสัมภวะในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกา
ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 24 August 2011. Available
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/849.html
ส่ วนรู ปพระนางขฑิรวนี ตาราและรู ปพระนางสิ ตตาราต่างฉลองพระองค์
และทรงเครื องประดับตามแบบพระโพธิ สัตว์ปางสงบทีประกอบไปด้วย โธตี ผ้าคาดเฉี ยง ผ้าคล้อง
พระอังสา ศิราภรณ์ กุณฑล สร้ อยพระศอเส้นสั@นและยาว พาหุ รัด ทองพระกรและทองพระบาท
(ภาพที 7nn และ 7n6) นอกจากนี@ ท@ งั สองพระองค์ยงั ทรงเข็มขัดและสร้ อยระย้าประดับไว้ทีบั@น
พระองค์เพิมขึ@น โดยเฉพาะรู ปพระนางขฑิรวนีตาราทรงเสื@ อสั@นแบบทิเบตไว้อีกด้วย โธตีในรู ปพระ
นางขฑิรวนีตารา (ภาพที 7n€) มีลกั ษณะเป็ นโธตี 3 ชั@น โดยชั@นในสุ ดเป็ นผ้าหลากสี ประดับชายสี
แดงและยาวถึงข้อพระบาท เนื@อผ้ามีลกั ษณะคล้ายกับแนบพระวรกาย ซ้อนด้วยโธตีสีหมอกขอบสี
นํ@าเงินไว้ช@ นั กลางซึงยาวถึงพระชงฆ์ และโธตีส@ ันชั@นนอกสุ ดสี ฟ้าขอบสี น@ าํ เงิน โธตีท@ งั สามชั@นนี@ ถูก
ผูกมัดด้วยแถบผ้าสี แดงหม่นทีบั@นพระองค์และคาดทับด้วยเข็มขัด ประดับเพิมด้วยสร้อยระย้าทอง
ประดับรัตนะ นอกจากนี@ มีผา้ สี แดงขอบสี หมอกตกแต่งด้วยพู่หลากสี ห้อยประดับไว้ทีด้านหน้าสุ ด
ของโธตีอีกด้วย ชายผ้าของโธตีแต่ละชั@นมีลกั ษณะเป็ นริ@ วคล้ายระลอกคลืนแผ่ออกด้านข้าง
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ภาพที 7nn เครื องทรงและเครื องประดับของพระนางขฑิรวนีตาราในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7n€ โธตีของพระนางขฑิรวนีตาราในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 7n6 เครื องทรงและเครื องประดับของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7€8 โธตีของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ส่ วนโธตีในรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที 7€8) แม้วา่ จะมีลกั ษณะต่างไปจาก
รู ปพระนางขฑิรวนีตารา แต่ก็ยงั คงเป็ นรู ปแบบของโธตีทีพบได้ในจิตรกรรมทังกาของทิเบตทัวไป
นันคือ มีลกั ษณะเป็ นโธตี 2 ชั@นโดยชั@นในเป็ นโธตีสีส้มยาวจรดข้อพระบาทและมีริ@วผ้าแผ่ออก
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ด้านข้าง ซ้อนทับด้วยโธตีสีฟ้าขอบสี น@ าํ เงินซึงยาวปิ ดเฉพาะพระเพลา แต่มีชายผ้าโธตีสีฟ้านี@ พาดไว้
ทีพระชงฆ์ท@ งั สองข้างเป็ นรู ปสามเหลียมคล้ายกลีบดอกไม้ นอกจากนี@โธตีท@ งั สองชั@นยังปล่อยชายผ้า
ทีลอดใต้พระชงฆ์ลงมาเป็ นรู ปโค้งคล้ายกลีบดอกไม้ โธตีท@ งั สองชั@นยังถูกผูกมัดด้วยผ้าสี เหลืองซึ ง
ประดับแถบผ้า สี ชมพูอ่อนเพิมไว้ และคาดทับด้วยเข็ม ขัดและประดับเพิมด้วยสร้ อยระย้าสี ทอง
ประดับรัตนะคล้ายกับทีปรากฏในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา

ภาพที 7€5 การเปรี ยบเทียบชายผ้าคล้องพระอังสาด้านซ้ายของพระนางขฑิรวนีตาราในรู ปพระนาง
ขทิรวนีตารา (ภาพที 5m8) (ซ้าย) และของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา
(ภาพที l5€) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
ส่ วนผ้าคาดเฉี ยงทั@งผืนสี ขาวในรู ปพระนางขฑิรวนี ตาราและผืนสี เขียวใน
รู ปพระนางสิ ตตารานั@นล้วนมีโครงสร้างรู ปทรงตามแบบเดียวกัน คือพาดจากพระอังสาซ้ายลงมา
อ้อมทีบั@นพระองค์และผูกไว้หน้าพระอุระ หากแต่ต่างกันเล็กน้อยทีเส้นรอบนอก โดยเฉพาะอย่างยิง
ชายผ้าทีในรู ปพระนางสิ ตตาราปล่อยเป็ นรู ปคล้ายกลีบดอกไม้ ต่างจากในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา
ทีปล่อยเป็ นริ@ วออกด้านข้าง ผ้าคล้องพระอังสาสี แดงหม่นในรู ปพระนางขฑิรวนีตาราและสี แดงใน
รู ปพระนางสิ ตตาราก็มีโครงสร้างรู ปทรงตามแบบเดียวกัน หากต่างกันทีรายละเอียดการประดิษฐ์
รู ปทรงตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิ นแต่ละคน นันคือ ในรู ปพระนางขฑิรวนีตาราผ้าคล้องพระ
อังสาปิ ดพระอังสาทั@งสองข้างเพียงเล็กน้อยโดยทิ@งให้ชายผ้าด้านขวายาวคล้องไว้กบั ข้อพระหัตถ์
ขวาและปล่อยชายผ้าทีเหลือให้ปลิวม้วนขึ@นด้านบน ส่ วนชายผ้าด้านซ้ายยาวคล้องข้อพระหัตถ์ซ้าย
อย่างหลวมและทิ@งชายผ้าให้ปลิวม้วนขึ@นด้านบนเหมือนกัน (ภาพที 7€5 ซ้าย) แต่สําหรับผ้าคล้อง
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พระอังสาของพระนางสิ ตตารานั@นมีลกั ษณะปิ ดคลุมพระอังสามากกว่าและทิ@งชายผ้าด้านขวาให้ยาว
ตกไว้ทีพระเพลาก่อนปล่อยชายทีเหลือปลิวม้วนขึ@นด้านบน ส่ วนชายผ้าด้านซ้ายมีลกั ษณะคล้ายกับ
ของพระนางขฑิรวนี ตาราแต่ชายผ้าทีต้องลมนั@นถูกประดิษฐ์ให้เป็ นรู ปคล้ายกลีบดอกไม้ (ภาพที
7€5 ขวา)

ภาพที 7€l การเปรี ยบเทียบศิราภรณ์ของพระนางขฑิรวนีตาราในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา
(ภาพที 5m8) (ซ้าย) และของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที l5€) (ขวา)
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
การมีรูปทรงของเครื องทรงร่ วมกันของพระนางขฑิรวนีตาราและพระนาง
สิ ตตารา ยังปรากฏกับเครื องประดับด้วย ทั@งสองพระองค์ต่างทรงศิราภรณ์ตาบรัตนะรู ปหยดนํ@า 5
ตาบซึงตกแต่งเพิมด้วยดอกไม้และสร้อยอุบะขนาดเล็ก ผูกไว้ดว้ ยผ้ากรรเจียกทีมีชายผ้าปลิวเป็ นริ@ ว
ขึ@นด้านบน เหนือพระเศียรมีพระเกศาทีมุ่นเป็ นมวยประดับด้วยลวดลายกนกสี ทอง ทรงกุณฑล พาหุ
รัด ทองพระกรและทองพระบาททีมีลกั ษณะคล้ายกําไลทองประดับด้วยรัตนะรู ปหยดนํ@า ทรงสร้อย
พระศอเส้นสั@นซึงประดับด้วยกลุ่มเม็ดรัตนะอยูก่ ึงกลางพระอุระและประดับเพิมเติมด้วยสร้อยอุบะ
ขนาดเล็ก และทรงสร้อยพระศอเส้นยาวทีมีกลุ่มเม็ดรัตนะประดับไว้ 3 ตําแหน่ง ได้แก่ บริ เวณพระ
ถันทั@งสองข้างและกลางพระอุทร ถึ งกระนั@นรายละเอียดของเครื องประดับก็แตกต่างกันออกไป
เล็กน้อยตามการสร้างสรรค์ของศิลปิ น นันคือ ในรู ปพระนางขฑิรวนีตารานั@นตาบศิราภรณ์ (ภาพที
7€l ซ้าย) มีลวดลายคล้ายเปลวไฟทีล้อมเม็ดรัตนะไว้แทนทีจะเป็ นกรอบทองรู ปหยดนํ@าตามปกติ
และทีบริ เวณพระอังสาทั@งสองข้างปรากฏสร้อยอุบะประดับเพิมเติมไว้ รวมทั@งพระองค์ทรงเสื@ อสั@น
แบบทิเบตเหมือนกับทีพบในจิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโดทีได้ศึกษาไปแล้ว ส่ วนในรู ปพระนาง
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สิ ต ตารานั@นศิ ร าภรณ์ (ภาพที 7€l ขวา) มี ต าบเป็ นรู ป หยดนํ@า ตามปกติ ย กเว้น ตาบกลางซึ งถู ก
ประดิษฐ์ให้เป็ นกรอบภาพขนาดเล็กบรรจุอกั ขร หูม และทรงสร้อยพระศอเส้นสั@น 2 เส้นต่างจากที
พระนางขฑิรวนีตาราทรงเพียงเส้นเดียว
<.<.= รู ปทรงประภาวลี ทางด้า นประภาวลี ใ นจิ ต รกรรมทัง กาทั@ง สามภาพมี
ลักษณะทีไม่แตกต่างกันมากนัก โดยทั@งหมดเป็ นประภาวลี กลมรองรับศิรประภากลมเหมือนกัน
ตามแบบประภาวลีของพระโพธิ สัตว์ปางสงบทัวไป รู ปพระนางขฑิรวนี ตารามีประภาวลี (ภาพที
7€| ซ้าย) สี น@ าํ เงินสดโดยรัศมีด้านในเป็ นสี น@ าํ เงิ นเข้ม ประดับด้วยขอบขนาดเล็กสี ฟ้าอ่อนคล้าย
กลีบดอกไม้ มีประภามณฑลเป็ นสี ส้มซึ งไล่น@ าํ หนักให้อ่อนลงเล็กน้อยและประดับด้วยแถบรุ ้งเป็ น
วงประภามณฑลชั@นนอกสุ ด ส่ วนศิรประภาเป็ นระนาบสี แดงเรี ยบล้อมด้วยขอบสี เขียว ทั@งลักษณะ
และสี ของประภาวลีและศิรประภาดังกล่าวนี@คล้ายคลึงกับในรู ปพระนางสิ ตตาราเช่นกัน (ภาพที 7€|
กลาง) โดยมี ป ระภาวลี เ ป็ นระนาบสี น@ ําเงิ น ประดับ ขอบด้ ว ยแถบสี แดงและฟ้ าขนาดเล็ ก
ประภามณฑลมีสีส้มทีไล่น@ าํ หนักให้อ่อนลงจนเกือบขาวโดยมีเส้นรอบนอกสี แดงทีไล่น@ าํ หนักเส้น
ให้เจือจางลงเล็ก น้อย ส่ วนศิ รประภาในรู ป พระนางสิ ตตาราเป็ นระนาบสี แดงเรี ย บ แต่ สํา หรั บ
ประภาวลีในรู ปพระปั ทมสัมภวะ (ภาพที 7€| ขวา) แตกต่างออกไปเล็กน้อยบริ เวณประภามณฑล
ซึงเป็ นลวดลายทองประดับรัตนะ โดยยังคงมีประภาวลีคล้ายกับอีก 2 ภาพในกลุ่มนี@ คือประภาวลีสี
นํ@าเงินเข้มจนเกือบดําประดับขอบขนาดเล็กคล้ายกลีบดอกไม้กลมสี เทา และมีศิรประภาสี เขียวเป็ น
ระนาบเรี ยบประดับขอบสี แดง

ภาพที 7€| การเปรี ยบเทียบประภาวลีของพระนางขฑิรวนีตาราในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา
(ภาพที 5m8) (ซ้าย) ของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที l5€) (กลาง)
และของพระปัทมสัมภวะในรู ปพระปัทมสัมภวะ (ภาพที l•l) (ขวา) จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา
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<.<.: รู ปทรงอาสนะ ปั ทมาสนะในจิตรกรรมทังกากลุ่ มนี@ ลว้ นเป็ นปั ทมาสนะ
กลีบบัวหงายหลากสี ท@ งั หมดและล้วนมีฐานจันทร์ กลมแบนปิ ดอยูด่ า้ นบน เนืองจากต่างเป็ นปั ทมา
สนะสําหรับองค์ประธานทีแสดงปางสงบและไม่ปรากฏบุคคลบริ วารใด ๆ ในภาพ ยกเว้นปั ทมา
สนะทีรองรับเครื องสักการะในรู ปพระนางขฑิรวนีตาราทีเป็ นปั ทมาสนะกลีบบัวหงายสี ชมพูโดยมี
กลีบเป็ นหยักโค้งมนและซ้อนกันอยูห่ ลายชั@น อย่างไรก็ตามปัทมาสนะขององค์ประธานทั@งสามภาพ
นี@ แบ่งได้ 2 รู ปแบบ คือ กลีบแบ่งเป็ นแฉกซึ งปรากฏในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที 7€7 บน)
และรู ปพระปั ทมสัมภวะ (ภาพที 7€7 กลาง) อีกรู ปแบบคือกลี บโค้งหยักยอดแหลมคล้ายกลีบบัว
ตามธรรมชาติซึงปรากฏในรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที 7€7 ล่าง) ปั ทมาสนะกลีบแฉกหลากสี ของ
รู ปพระนางขฑิรวนีตารามีสีเขียวและสี น@ าํ เงินทีกลีบนอก และสี ส้มและสี เหลืองทีกลีบใน และกลีบ
นอกสุ ดทีแถวล่างก็มีสีลกั ษณะเดียวกัน และมีเกสรด้านในสี เหลืองและตกแต่งด้วยเส้นรายละเอียด
ถัดมาภายในจึงเป็ นส่ วนของฝักบัว ในรู ปพระนางขฑิรวนี ตารานี@ นอกจากปั ทมาสนะหลักแล้ว ยัง
ปรากฏปัทมาสนะกลีบหยักโค้งมนสี ชมพูผดุ ขึ@นจากสระนํ@าเพือรองรับเครื องสักการะ และคล้ายกับ
มีกา้ นสู งขึ@นไปเป็ นปั ทมาสนะรองทีมีลกั ษณะคล้ายกันกลีบสี ฟ้าสําหรับรองรับพระบาทขวาของ
พระนางขฑิรวนีตาราอีกด้วย
สําหรับปั ทมาสนะของพระปั ทมสัม ภวะนั@นมี ลกั ษณะคล้ายกับ ของพระ
นางขฑิ รวนี ตารา แต่ล ัก ษณะกลี บ บัวถู ก สร้ า งให้เรี ยบง่ า ยและดู เป็ นแบบแผนมากกว่า อี ก ทั@ง มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับปั ทมาสนะของพระยมานตกะในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็น (ภาพที |8m)
หรื อของพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทังกาจากแคว้นอัมโด (ภาพที |nl) ปั ทมาสนะซึ งผุดขึ@นจาก
ทะเลสาบของพระปั ท มสัม ภวะมี ก ลี บ ชั@น นอกสี น@ ํา เงิ นและสี เขี ย ว ส่ ว นกลี บ ชั@นในเป็ นสี ช มพู
ทั@งหมด และกลีบชั@นนอกสุ ดทีแถวล่างก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี@ ถัดเข้ามาด้านในเป็ นฝักบัวสี เหลือง
ซึงถูกวาดอย่างง่าย ส่ วนปัทมาสนะกลีบโค้งหยักยอดแหลมคล้ายกลีบบัวตามธรรมชาติของพระนาง
สิ ตตารามีกลีบชั@นนอกสี น@ าํ เงินสี เดียวและกลีบชั@นในสี ฟ้าและสี ชมพูสลับกัน มีกลีบชั@นนอกสุ ดแถว
ล่างสี เขียว ในแต่ละกลีบยังถูกตกแต่งด้วยขอบทองโดยเฉพาะอย่างยิงขอบกลีบชั@นนอกและชั@นใน
ราวกับล้อมด้วยกรอบทองอย่างวิจิตร นอกจากนี@ ภายในปั ทมาสนะยังปรากฏกลีบสี ชมพูอยู่ช@ นั ใน
สุ ดและไส้ บ วั สี ส้ ม ก่ อนถึ ง ชั@น ของฝั ก บัวสี เขี ย ว ปั ท มาสนะนี@ คล้า ยคลึ ง กับ ปั ท มาสนะที พบใน
จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจากกรุ งลาซา (ภาพที |77 ล่าง)
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ภาพที 7€7 การเปรี ยบเทียบปัทมาสนะกลีบบัวหงายหลากสี ทีมีกลีบแบ่งเป็ นแฉกของพระนาง
ขฑิรวนีตาราในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที 5m8) (บน) และของพระปัทมสัมภวะ
ในรู ปพระปัทมสัมภวะ (ภาพที l•l) (กลาง) และปัทมาสนะกลีบบัวหงายทีมีกลีบโค้ง
หยักยอดแหลมของพระนางสิ ตตาราในรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที l5€) (ล่าง)
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
<.<.> รู ปทรงดอกไม้ ในจิตรกรรมทังการู ปพระปั ทมสัมภวะเป็ นเพียงรู ปเดียวที
ไม่ปรากฏรู ปทรงดอกไม้ไม่ว่าจะในบทบาทของสัญลักษณ์ หรื อประดับตกแต่ง ต่างจากรู ปพระ
นางขฑิรวนีตาราและรู ปพระนางสิ ตตาราทีดอกไม้มีความสําคัญเนืองจากเป็ นสัญลักษณ์ประจําของ
องค์ประธานทั@งสองพระองค์ และถูกใช้สําหรับตกแต่งเบื@องหลังประภาวลี เมือพิจารณาถึงดอกไม้
ในบทบาทสัญลักษณ์ของพระนางขฑิรวนีตาราและพระนางสิ ตตารา จะเห็นได้วา่ เป็ นอีกครั@งหนึงที
ดอกไม้สัญลักษณ์หรื อดอกบัวของพระนางตารา 2 พระองค์น@ ี ถูกใช้ทดแทนกันได้โดยไม่เป็ นไป
ตามประติมานวิทยาอย่างเคร่ งครัด เนื องจากพระนางสิ ตตาราทรงถือดอกอุตปาละเหมือนกับพระ
นางขฑิรวนีตารา ทั@งนี@รูปแบบของดอกทั@งสองภาพเหมือนกับดอกโบตันO แบบจีนรวมทั@งมีใบไม้และ
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ก้านของดอกตูมประดับไว้เช่ นกัน แต่ดอกบัวในรู ปทั@งสองก็ต่างกันในรายละเอียด เช่ น กลีบดอก
ชั@นในของรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที 7€• ขวา) แย้มออกเห็นเกสรด้านใน แต่กลีบดอกชั@นในของ
รู ปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที 7€• ซ้าย) ตูมมากกว่าและมีเส้นโค้งหยักของกลีบดอกทีแสดงออก
ถึงความเคลือนไหวมากกว่า เป็ นต้น
ดอกไม้สําหรับประดับเบื@องหลังประภาวลีก็มีรูปแบบเหมือนดอกโบตันO
แบบจีนเช่นกัน โดยในรู ปพระนางสิ ตตาราประดับไว้เพียง 2 ดอกสี ฟ้าและสี ชมพู (ภาพที 7€m ล่าง)
ซึ งจัดวางไว้เหนื อศิรประภาแบบอสมมาตร และประดับรอบดอกด้วยใบไม้แบบแฉกและก้านของ
ดอกตูม แม้วา่ ดอกถูกจัดวางแบบอสมมาตรแต่ก็มีขนาดทีต่างกันเพือให้ภาพนี@ เกิดความสมดุล ส่ วน
ดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลีของรู ปพระนางขฑิรวนีตารามีอยู่ 3 ดอก ได้แก่ สี ส้ม 1 ดอก และ
สี ชมพู 2 ดอก (ภาพที 7€m บนซ้ายและขวา) ซึ งประดับไว้ทีตอนบนของประภาวลี แม้วา่ แต่ละดอก
นั@นมีรูปแบบเหมือนกับดอกโบตันO และเหมือนกับดอกอุตปาละสัญลักษณ์ แต่ก็มีลกั ษณะของกลีบที
แตกต่างกันออกไป นันคือ ดอกสี ส้มซึ งอยูท่ างซ้ายของภาพมีลกั ษณะกลีบหยักโค้งมนเหมือนกับ
ดอกอุตปาละ ต่างจากดอกสี ชมพูซึงอยู่ตรงกลางและข้างขวาของภาพมีกลีบทีเรี ยวแหลมมากกว่า
อย่างไรก็ตามดอกไม้ท@ งั หมดนี@ก็ถูกประดับด้วยใบไม้แบบแฉกเหมือนกัน

ภาพที 7€• การเปรี ยบเทียบดอกบัวสัญลักษณ์ในพระหัตถ์ซา้ ยของพระนางขฑิรวนีตาราในรู ป
พระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที 5m8) (ซ้าย) และของพระนางสิ ตตาราในรู ป
พระนางสิ ตตารา (ภาพที l5€) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 7€m การเปรี ยบเทียบดอกไม้ประดับเบื@องหลังประภาวลีแบบดอกโบตันO กลีบหยักโค้งมนและ
กลีบเรี ยวแหลมในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที 5m8) (บนซ้ายและขวา) ดอกไม้
ประดับเบื@องหลังประภาวลีแบบดอกโบตันO ในรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที l5€) (ล่าง)
<.<.? รู ปทรงก้ อนเมฆ ส่ วนรู ปทรงสําหรับตกแต่งทิวทัศน์ฉากหลังส่ วนใหญ่
ประกอบด้วย ก้อนเมฆ ภูเขาและทะเลสาบ ก้อนเมฆสําหรับพื@นทีว่างท้องฟ้ านั@น รู ปแบบยู่อียังคง
เป็ นที นิ ย มในจิ ตรกรรมทัง กาโดยปรากฏอยู่ใ นทั@ง สามภาพ โดยเฉพาะในรู ป พระปั ท มสัม ภวะ
ปรากฏก้อนเมฆแบบยูอ่ ีรู ปแบบเดียว (ภาพที 7€n) โดยถูกจัดไว้ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ก้อนทีมีสีฟ้าและ
สี เทาทางซ้ายและขวาของภาพ นอกจากนี@ ในรู ปพระปั ทมสัมภวะยังไม่ปรากฏดวงจันทร์ และดวง
อาทิตย์ทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาเสมอ ทางด้านรู ปพระนางขฑิรวนี ตาราและพระนางสิ ตตารา
นอกจากก้อนเมฆรู ปยู่อีแล้ว ยังปรากฏก้อนเมฆในลักษณะอืน ๆ ผสมผสานร่ วมด้วย ได้แก่ ก้อน
เมฆทีมีปุยโค้งหยักเป็ นรู ปทรงอิสระ ก้อนเมฆทีมีฐานเป็ นแนวตรงและมีปุยเมฆโค้งหยักอยูด่ า้ นบน
และก้อนเมฆทีมีรูปทรงหยักคล้ายฟันปลา ก้อนเมฆเหล่านี@ นอกจากปรากฏอยูท่ ่ามกลางท้องฟ้ าแล้ว
ยังลอยโอบล้อมยอดเขาและลอยตําคล้ายเมฆหมอกเหนือเนินหญ้าอีกด้วย
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ภาพที 7€n ก้อนเมฆแบบยูอ่ ีในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7€€ รายละเอียดก้อนเมฆแบบยูอ่ ีต่อหางเมฆทีรวมอยูก่ บั กลุ่มเมฆปุยโค้งหยักอย่างอิสระ
(ซ้าย) และก้อนเมฆปุยโค้งหยักโอบล้อมภูเขา (ขวา) ในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 7€6 รายละเอียดก้อนเมฆแบบยูอ่ ี (บนซ้าย) ก้อนเมฆฐานแนวตรงและมีปุยเมฆโค้งหยัก
(บนขวา) และก้อนเมฆทีมีรูปทรงหยักคล้ายฟันปลา (ล่าง) ในรู ปพระนางสิ ตตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ในรู ปพระนางขฑิรวนีตาราปรากฏก้อนเมฆสี ฟ้าทีคล้ายรู ปยูอ่ ีซึ งถูกต่อเติม
หางเมฆปรากฏอยูบ่ ริ เวณมุมบนซ้ายและขวาของภาพ (ภาพที 7€€ ซ้าย) โดยรวมอยูก่ บั กลุ่มเมฆทีมี
ปุยโค้งหยักอย่างอิสระจนมีรูปทรงโดยรวมคล้ายสามเหลียม และปรากฏก้อนเมฆโอบล้อมภูเขาอยู่
กึงกลางขอบภาพทั@งสองข้าง (ภาพที 7€€ ขวา) มีสีน@ าํ ตาลอ่อนจนเกือบขาว แต่พ@ืนทีสําหรับวาดก้อน
เมฆมี น้อ ยทํา ให้รู ป ทรงที ปรากฏเห็ น เพี ย งบางส่ ว นคล้า ยกับ มี รู ป ทรงอิ ส ระด้ว ยเส้ น โค้ง หยัก
นอกจากนี@เส้นโค้งหยักของเมฆยังปรากฏทียอดเนินหญ้าด้านหน้าของภาพอีกเล็กน้อยด้วย สําหรับ
ก้อนเมฆในรู ปพระนางสิ ตตารานั@นมีอยูห่ ลายรู ปแบบโดยส่ วนใหญ่เป็ นก้อนเมฆรู ปยูอ่ ีสี เขียวและสี
ฟ้ า (ภาพที 7€6 บนซ้าย) ประดับอยู่เบื@องหลังยอดเขาทางตอนบนของภาพ หรื อบ้างลอยเลียบแนว
เขาและเนิ นหญ้าในตอนกลางของภาพ ส่ วนก้อนเมฆรู ปแบบอืนมักเป็ นสี ชมพู ได้แก่ ก้อนเมฆทีมี
ฐานเป็ นแนวตรงและมีปุยเมฆโค้งหยักอยูด่ า้ นบน (ภาพที 7€6 บนขวา) โดยปรากฏทีตอนบนของ
ภาพทั@งด้านซ้ายและขวาเพียงเล็กน้อยเท่านั@น และก้อนเมฆทีมีรูปทรงหยักคล้ายฟันปลาสี ชมพู (ภาพ
ที 7€6 ล่าง) ปรากฏเฉพาะมุมบนซ้ายของภาพ นอกจากนี@ยงั ปรากฏก้อนเมฆสี ฟ้าและสี เขียวคล้ายรู ป
ยูอ่ ีทีปรากฏเพียงบางส่ วนอยูท่ ีกึงกลางขอบบนสุ ดของภาพด้วย จากการประดับด้วยเมฆมากมายโดย
ส่ วนใหญ่มีสีฟ้าและสี เขียวเป็ นหลักและเพิมเติมเมฆสี ชมพูบางส่ วนซึงมีสีเหมือนกับดอกไม้ประดับ
เบื@องหลังประภาวลี คล้ายกับว่าเป็ นการกระจายสี วรรณะร้อนให้ปรากฏเป็ นบางส่ วนในพื@นทีว่าง
ส่ วนท้องฟ้ าทีส่ วนใหญ่เป็ นสี วรรณะเย็นอย่างสี น@ าํ เงินและสี เขียวเพือเพิมความน่าสนใจ
<.<.@ รู ปทรงภูเขา ลําธารและทะเลสาบ รู ปทรงภูเขาในจิตรกรรมทังกาทั@งสาม
ภาพนี@ต่างมีโครงสร้างร่ วมกัน คือเป็ นรู ปสามเหลียมหน้าจัว หากเป็ นเนินหญ้ามักเป็ นรู ปสามเหลียม
มุมป้ าน ในกรณี ทีเนิ นหญ้าถูกจัดไว้ทีมุมล่างด้านซ้ายและขวาของภาพโดยเปิ ดพื@นทีตรงกลางเป็ น
ทะเลสาบ เนิ นหญ้าก็มกั คล้ายรู ปสามเหลียมมุมฉาก ดังเห็นได้ชดั ในจิตรกรรมทังการู ปพระปั ทม
สัมภวะซึงเส้นโค้งของเนินหญ้าทําให้เกิดรู ปทรงคล้ายรู ปสามเหลียมทีมุมล่างซ้ายและขวาของภาพ
(ภาพที 768 ซ้าย) และไม่ปรากฏการตกแต่งรายละเอียดใด ๆ เช่ น ต้นหญ้าหรื อโขดหิ น เป็ นต้น
เช่นเดียวกับภูเขาทีอยูใ่ นระยะหลังของภาพทีปรากฏเพียงเส้นเฉี ยงของแนวสันเขาเพียงเล็กน้อย ใน
ภาพนี@ ยงั ปรากฏภูเขาหิ มะรู ปสามเหลียมทีมียอดแหลมคมอีกด้วย (ภาพที 768 ขวา) ความเรี ยบง่าย
ของรู ปทรงภูเขาในรู ปพระปั ทมสัมภวะนี@ ต่างจากลักษณะของทะเลสาบในภาพเดี ยวกัน (ภาพที
765) ซึ งถูกวาดเป็ นรู ปทรงทีหลากหลายมากกว่า ได้แก่ รู ปวงนํ@า ระลอกนํ@า และคลืนกระทบฝังรู ป
ตะขอ ถึงแม้วา่ มีรูปทรงทะเลสาบทีหลากหลาย แต่เมือพิจารณารู ปทรงอืน ๆ แล้วถือได้ว่ารู ปพระ
ปั ทมสัมภวะนี@ ดูเรี ยบง่ายจนขาดความน่าสนใจทางศิลปกรรม ต่างจากจิตรกรรมทังกาอีก l ภาพที
ทิวทัศน์ฉากหลังถูกสร้างอย่างวิจิตร
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ภาพที 768 รายละเอียดเนินหญ้ารู ปสามเหลียมมุมฉาก (ซ้าย) และภูเขาหิมะรู ปสามเหลียมยอด
แหลมคม (ขวา) ในรู ปพระปั ทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 765 ทะเลสาบในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 76l รายละเอียดภูเขาหิมะ (ซ้าย) และเนินเขาทางขอบขวาของภาพ (ขวา) ในรู ป
พระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ในรู ปพระนางขฑิรวนีตารามีรูปทรงภูเขา l แบบ คือภูเขาหิ มะ (ภาพที 76l
ซ้าย) ทีปรากฏอยูข่ อบซ้ายของภาพ มีรูปทรงคล้ายรู ปสามเหลียมหน้าจัวแต่มียอดหิ มะสี ขาวโค้งมน
และมีตีนเขาแยกออกเป็ นร่ องหินผาสี ต่าง ๆ ริ มทะเลสาบ ต่างจากรู ปทรงภูเขาและเนินเขาทีอยูถ่ ดั ลง
มา และอยูท่ ีขอบขวาของภาพ (ภาพที 76l ขวา) ทีมีรูปทรงแบบสามเหลียมมุมป้ าน ประดับแนวเขา
หรื อเนินหญ้าด้วยเส้นโค้งเล็ก ๆ สี เขียวเข้มต่อกันและมีกา้ นแตกแขนงออกไปประกอบกับแต่งแต้ม
เพิมด้วยจุดสี แดงหม่นและสี ขาวคล้ายกับเป็ นต้นหญ้าและดอกหญ้า ทําให้ภูเขาและเนินหญ้าในรู ปนี@
ดูน่าสนใจมากขึ@น นอกจากนี@ระหว่างแนวของภูเขายังถูกตกแต่งเพิมเติมเป็ นลําธารนํ@าและริ มฝังเป็ น
ร่ องหินอีกด้วย ดังจะเห็นได้บริ เวณขอบขวาของภาพทีลําธารถูกวาดด้วยเส้นโค้งซ้อนลดหลันลงมา
หรื อบ้างถูกวาดเป็ นเส้นระลอกคลืนอย่างสมจริ ง การสร้างความเคลือนไหวของรู ปทรงนํ@าด้วยเส้น
โค้งหรื อระลอกคลืนยังปรากฏทีนํ@าในสระด้านหน้าของภาพนี@อีกด้วย (ภาพที 76|) ทั@งการใช้เส้นวง
โค้ง รอบเครื องสัก การะทีอยู่ในนํ@า เส้ นระลอกคลื นตามแนวขอบสระ และเส้ นโค้ง คล้า ยตะขอ
สําหรับคลืนนํ@าอีกแบบหนึง

ภาพที 76| ระลอกคลืนของนํ@าในสระเครื องสักการะด้านหน้าของรู ปพระนางขฑิรวนีตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 767 รายละเอียดภูเขาหิมะ (ซ้าย) และภูเขาหญ้า (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกา
ของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 76• รายละเอียดแนวสันเขาทีเผยให้เห็นนํ@าตกและร่ องหินผา (ซ้าย) และทะเลสาบทีลัดเลาะ
ตามแนวเขา (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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ภาพที 76m เนินหญ้าคล้ายเกาะกลางทะเลสาบในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
รู ปทรงภูเขาในรู ปพระนางสิ ตตาราแสดงถึ งลัก ษณะของภูเขาได้ชัดเจน
ทีสุ ด คือ ทั@งภูเขาหิมะสี ขาวและภูเขาหญ้าสี เขียวต่างเป็ นรู ปสามเหลียม (ภาพที 767) โดยแสดงความ
ซับซ้อนของแนวเขาด้วยเส้นโค้งทีไขว้สลับกันลงมาด้านล่าง ตลอดแนวสันเขาของเนินหญ้ายังถูก
ตกแต่งรายละเอียดคล้ายต้นหญ้าด้วยเส้นโค้งทีวาดซ้อนกันเป็ นลําดับขั@นและแต้มด้วยจุดหรื อเส้น
คล้ายใบหญ้าเพิมเติม แนวสันเขาตอนล่ างแยกออกจากกันเผยให้เห็นนํ@าตกทีไหลลงสู่ ทะเลสาบ
เบื@องล่ าง และร่ องหิ นผาสี น@ าํ ตาล (ภาพที 76• ซ้าย) ซึ งถูกวาดด้วยเส้นตรงแนวนอนและแนวตั@ง
สลับกัน หรื ออาจถูกวาดด้วยเส้นโค้งหยักทีให้ความรู้สึกแหลมคม ส่ วนลักษณะของทะเลสาบซึ งลัด
เลาะตามแนวเขานั@นถูกวาดด้วยเส้นระลอกคลืนและเส้นโค้งคล้ายตะขอแทนคลืนนํ@าเป็ นแนวลําดับ
ขั@นลงมา (ภาพที 76• ขวา) ภูเขาหิ มะ ภูเขาหญ้า รวมทั@งนํ@าตกและทะเลสาบทีมีลกั ษณะดังกล่าวนี@
ปรากฏอยู่ทีทิ วทัศ น์ฉ ากหลังทั@งด้า นซ้า ยและขวาของภาพ แม้ว่าจะไม่ มีรูป ทรงเหมือนกันอย่า ง
สมบู ร ณ์ แ ต่ ก็ มี สั ด ส่ ว นที เท่ า เที ย มกัน จนทํา ให้ ภ าพเกิ ด ความสมดุ ล อี ก ทั@ง ความแตกต่ า งใน
รายละเอียดของรู ปทรงก็ทาํ ให้ทิวทัศน์เกิดความหลากหลายอีกด้วย
เนิ น หญ้า ที คล้า ยเกาะกลางทะเลสาบ (ภาพที 76m) ซึ งอยู่ถ ัด ลงมาทาง
ตอนล่างของภาพก็มีรูปทรงและการตกแต่งรายละเอียดเหมือนกับภูเขาหญ้าทางตอนบนของภาพ
โดยเฉพาะเนิ น หญ้า ด้า นซ้า ยของภาพซึ งปรากฏโพรงนํ@า ตกและลํา ธารที ลดหลันลงมาจนถึ ง
ทะเลสาบ อย่างไรก็ตามลักษณะของเนินหญ้านี@คล้ายคลึงกับเนินหญ้าในตําแหน่งเดียวกันในรู ปพระ
ไภษัชยคุรุทีได้ศึกษาไปแล้วข้างต้น ได้แก่ มีรูปทรงคล้ายรู ปสามเหลียมซ้อนกันหลายชั@นโดยชั@น
บนสุ ดมีขนาดใหญ่และลดขนาดลงไปเรื อย ๆ ทําให้เกิ ดแนวฝังของเนิ นหญ้าเป็ นรู ปหยักฟั นปลา
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ทางด้านทะเลสาบทางด้านล่างของภาพนี@ ก็มีลกั ษณะเหมือนกับทางตอนบนของภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิงแนวคลืนและระลอกนํ@าทีถูกสร้างด้วยเส้นนั@นมักปรากฏอยูต่ ามแนวฝังของเนินหญ้า
<.<.A รู ป ทรงโขดหิ น รู ป ทรงของโขดหิ น ถู ก สร้ า งด้ว ยเส้ น โค้ง หยัก ที ให้
ความรู้สึกแหลมคมโดยปรากฏในรู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที 76n ขวา) มีสีน@ าํ เงินและสี เขียวซึ ง
ตกแต่งเพิมเติมด้วยพุม่ ไม้กลมมากมาย ส่ วนในรู ปพระนางขฑิรวนีตาราปรากฏโขดหิ นในรู ปแบบนี@
เพียงมุมล่างซ้ายและขวาของภาพเล็กน้อย (ภาพที 76n ซ้าย) แต่ได้ปรากฏขอบสระนํ@าไว้โดดเด่น
ทีสุ ด (ภาพที 76€) โดยถูกสร้างเป็ นรั@วประดับผนังสี น@ าํ เงิน สี เขียวและสี แดงทีลดหลันกันเป็ นชั@น
อีกทั@งแนวรั@วยังแสดงมิติภายในภาพด้วยแนวเส้ นเฉี ยงทีมี จุดรวมสายตาจุดเดี ยว ถึ งกระนั@นการ
แสดงมิติดงั กล่าวนี@ ก็ไม่ได้เป็ นไปตามหลักทัศนียภาพแบบตะวันตก หากแต่เพือแสดงปริ มาตรของ
สถาปัตยกรรมอย่างง่ายเท่านั@น

ภาพที 76n การเปรี ยบเทียบโขดหินแหลมคมในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที 5m8) (ซ้าย) และใน
รู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที l5€) (ขวา) จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที 76€ สระนํ@าในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
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<.= การใช้ สี การไล่ นํ9าหนัก การใช้ เส้ นและลวดลาย เมือพิจารณาโดยภาพรวมจะ
สังเกตได้ว่ารู ปพระปั ทมสัมภวะแสดงออกทางศิลปกรรมเรี ยบง่ายทีสุ ดในจิตรกรรมทังกากลุ่มนี@
โดยมีกอ้ นเมฆรู ปยูอ่ ีขนาดเล็กเพียง 7 ก้อนอยูท่ ่ามกลางท้องฟ้ าซึ งมีสีฟ้าเฉพาะขอบบนภาพและไล่
นํ@าหนักให้อ่อนลงจนเป็ นพื@นสี ขาวส่ วนใหญ่ และมีเพียงภูเขาหิมะอยูไ่ ม่กียอดอยูท่ ่ามกลางเนินหญ้า
สี เขียว ซึ งแม้ไม่ปรากฏการแต่งแต้มรายละเอียดต้นหญ้าแต่ก็ทราบได้ว่าเป็ นเนิ นหญ้าจากรู ปทรง
และตําแหน่งทีมักปรากฏในแบบแผนจิตรกรรมของทิเบต สี ทีใช้สดใสและค่อนข้างทึบแสงคล้าย
สี อะคลิ ลิคหรื อสี สังเคราะห์สมัยใหม่ซึงสะดวกต่อการใช้งาน การไล่น@ าํ หนักสี ปรากฏอยู่ในบาง
รู ปทรง อาทิ กลี บของ ปั ทมาสนะ ระลอกคลืนนํ@า ภูเขาหิ มะ และก้อนเมฆ ซึ งมักให้น@ าํ หนักเข้ม
บริ เวณรอยพับหรื อส่ วนทีต้องการแสดงความลึก หรื ออาจไล่น@ าํ หนักตามระนาบ เช่ นในส่ วนของ
ท้องฟ้ าและเนินหญ้าสี เขียว แต่รูปทรงส่ วนใหญ่โดยเฉพาะรู ปทรงขององค์ประธานของภาพมักเป็ น
ระนาบสี เดียวและใช้เส้นสําหรับเน้นรู ปทรงและสร้างรายละเอียดภายในภาพ ดังนั@นเส้นจึงแสดง
บทบาทสําคัญในการสร้างรู ปทรงเช่นเดียวกับจิตรกรรมทังกาอืนทีได้ศึกษาแล้วข้างต้น โดยยังคงใช้
เส้นสี แดงทีละเอียดสําหรับรายละเอียดส่ วนพระพักตร์ และเน้นรู ปทรงพระวรกายส่ วนอืน รวมทั@ง
ใช้เส้นแดงสําหรับรู ปทรงสี เหลืองหรื อสี แดงซึ งมักมีเส้นทีหนามากกว่า ส่ วนเส้นสี เข้มทีปกติมกั
เป็ นสี น@ าํ เงิน แต่ในรู ปพระปัทมสัมภวะนี@เส้นกลับเข้มจนดูเป็ นสี ดาํ และเส้นหนามากกว่าปรากฏเป็ น
เส้นรอบนอกของเครื องทรง รอยริ@ วผ้า และปั ทมาสนะ โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้เส้นสี เข้มนี@ เน้น
รู ปทรงของก้อนเมฆยูอ่ ี l ก้อนให้รวมเป็ นรู ปทรงเดียวกัน ทําให้รูปทรงของก้อนเมฆดูชดั เจนยิงขึ@น
อย่า งไรก็ ต ามการใช้เ ส้ น ที หนามากเน้น รู ป ทรงก้อ นเมฆก็ ถู ก ใช้ใ นจิ ต รกรรมทัง กาทิ เ บตตาม
ประเพณี เช่ น ก้อนเมฆในรู ปปั นเชนลามะองค์ที | จิตรกรรมทังกาทิเบตสมัยคริ สต์ศตวรรษที 56
(ภาพที 766) เป็ นต้น โดยเส้นดังกล่าวคล้ายแถบสี เข้ม 5 – l ชั@นล้อมก้อนเมฆอีกชั@นหนึง การใช้เส้น
หนาดังกล่าวจึงเป็ นความตั@งใจของผูว้ าดทีต้องการทําตามแบบแนวประเพณี มากกว่าการใช้เส้นหนา
แบบไม่ต@ งั ใจ
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ภาพที 766 ก้อนเมฆในรู ปปั นเชนลามะองค์ที | จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบต คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Teacher (Lama) – Panchen Lama 3, Lobzang Palden Yeshe [Online], accessed
24 August 2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/796.html
สําหรับรู ปทรงต่าง ๆ ทีมีสีทองอย่างประภามณฑลและเครื องประดับของพระ
ปัทมสัมภวะถูกแทนทีด้วยสี เหลืองทีให้ผลใกล้เคียงกัน ส่ วนสี ทองทีสะท้อนแสงได้อย่างสมจริ งนั@น
ปรากฏเพียงแค่เส้นสี ทองทีใช้ตกแต่งบางส่ วน ได้แก่ ขอบกลีบปั ทมาสนะสี เขียวซึ งถูกวาดคู่ขนาน
กับเส้นสี เข้ม (ภาพที •88 ซ้าย) คล้ายกับทีปรากฏบนรู ปทรงใบไม้ตามแบบแผนจิตรกรรมทังกาของ
ทิเบต บ้างใช้เส้นทองตกแต่งลวดลายสังฆาฏิเป็ นรู ปดอกไม้กลม (ภาพที •88 กลาง) โดยเฉพาะยังคง
ใช้เส้นทองแทนรัศมีของประภาวลีแต่ปรากฏเป็ นเส้นโค้งเพียงรู ปแบบเดียว (ภาพที •88 ขวา)
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ภาพที •88 รายละเอียดการใช้เส้นทองบริ เวณขอบกลีบปัทมาสนะสี เขียวคู่กบั เส้นสี เข้ม (ซ้าย)
การใช้เส้นทองตกแต่งลวดลายสังฆาฏิ (กลาง) และการใช้เส้นทองริ@ วโค้งแทนรัศมีของ
ประภาวลี (ขวา) ในรู ปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
หากพิจารณาในบทบาทการเป็ นรู ปเคารพแล้ว รู ปพระปั ทมสัมภวะนี@ ก็สามารถ
ตอบสนองบทบาทดัง กล่ า วได้เนื องจากถ่ า ยทอดรู ป ลัก ษณ์ สํา คัญ ตามประติ ม านวิท ยาได้อย่า ง
ครบถ้วน แต่หากพิจารณาในแง่ความงามทางศิลปกรรมแล้วกลับดูเรี ยบง่ายจนขาดความน่ าสนใจ
ทว่าจิตรกรรมทังกาทีมีลกั ษณะทางศิลปกรรมคล้ายคลึงกับรู ปพระปั ทมสัมภวะทีมาจากเมืองธรรม
ศาลานี@ได้ปรากฏอยูใ่ นสตูดิโอของศิลปิ นจิตรกรรมทังกาในกรุ งลาซาด้วย (ภาพที •85) อย่างรู ปพระ
นางกุรุกุลลา (ภาพที •8l) ซึ งในสตูดิโอนี@ ยงั ปรากฏจิตรกรรมทังกาทีมีความวิจิตรมากกว่ารวมอยู่
ด้วย เช่น รู ปพระมัญชุศรี บนผืนผ้าสี ทอง (ภาพที •8|) เป็ นต้น ผูศ้ ึกษาจึงตั@งข้อสังเกตว่าอาจมีความ
เป็ นไปได้ทีลักษณะอันเรี ยบง่ายดังกล่าวถูกวาดโดยจิตรกรฝึ กหัด เพือตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้ ช่ า บูช าหรื อ นัก ท่ อ งเที ยวในราคาไม่ สู ง นัก และการวาดแต่ ล ะครั@ งอาจใช้เวลาไม่ นานเท่ า กับ
จิตรกรรมทังกาทีมีความซับซ้อน วิจิตรและใช้ตน้ ทุนวัสดุทีมีคุณภาพมากกว่า นอกจากนี@ ก็มีความ
เป็ นไปได้ทีรู ปแบบอันเรี ยบง่ายดังกล่าวถูกผลิตเป็ นจํานวนมากเพือถูกส่ งไปจําหน่ายในหลายพื@นที
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ภาพที •85 จิตรกรรมทังกาภายในสตูดิโอของศิลปิ นจิตรกรรมทังกาในกรุ งลาซา

ภาพที •8l พระนางกุรุกุลลา จิตรกรรมทังกาในสตูดิโอจิตรกรรมทังกาทีกรุ งลาซา
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ภาพที •8| พระมัญชุศรี จิตรกรรมทังกาบนผืนผ้าทองในสตูดิโอจิตรกรรมทังกาทีกรุ งลาซา
ความเรี ยบง่ายของรู ปพระปัทมสัมภวะจนอาจดูเป็ นผลงานพุทธพาณิ ชย์แตกต่าง
จากรู ปพระนางสิ ตตาราและรู ปพระนางขฑิรวนีตาราทีแสดงให้เห็นถึงความประณี ตของศิลปิ นผ่าน
รู ป ทรงที หลากหลาย รู ป พระนางสิ ตตาราองค์ป ระธานซึ งปรากฏสี ว รรณะร้ อ นอย่า งโดดเด่ น
โดยเฉพาะศิรประภาสี แดงตรงข้ามกับสี ส่วนใหญ่ของพื@นทีว่างฉากหลักซึงมีสีน@ าํ เงินและสี เขียวเป็ น
หลัก แต่ก็ปรากฏก้อนเมฆสี ชมพูเพียงเล็กน้อยซึงช่วยกระจายสี วรรณะร้อนให้ปรากฏอยูใ่ นพื@นหลัง
วรรณะเย็นบ้าง
สี ทีใช้ส่วนใหญ่หนาและทึบแสงเป็ นส่ วนใหญ่แต่ปรากฏพื@นทีบางส่ วนทีอาจมีสี
เบาบางอย่างท้องฟ้ า ภูเขา และเนินหญ้าสี เขียวดังเห็นได้จากการไล่น@ าํ หนักทีเบาบางจนเห็นร่ องรอย
คล้ายทีแปรง อีกทั@งสี ทีอ่อนลงของท้องฟ้ าสี ฟ้า ภูเขาและเนิ นหญ้าสี เขียวยังค่อย ๆ กลืนกับพื@นสี
เหลืองอ่อนด้วย ซึงต่างจากรู ปทรงส่ วนใหญ่ทีถูกไล่น@ าํ หนักให้อ่อนลงอย่างกลมกลืนจากการผสมสี
ขาว เช่ นเดี ยวกับการไล่น@ าํ หนักของรู ปทรงในจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปแล้ว นันคือสี เข้มมัก
ปรากฏอยูบ่ ริ เวณรอยพับหรื อพื@นทีแสดงความลึกโดยปล่อยให้สีทีสว่างกว่าแสดงปริ มาตรทีนูนขึ@น
หรื อบริ เวณทีต้องแสงสว่าง รู ปทรงทีเห็นการไล่น@ าํ หนักนี@ ชดั เจน เช่น ดอกไม้ ก้อนเมฆ ปั ทมาสนะ
ทะเลสาบ และร่ องหิ น เป็ นต้น นอกจากนี@ พระวรกายวรรณะขาวของพระนางสิ ตตารายังถู กไล่
นํ@าหนักให้อมสี ชมพูบริ เวณเส้นรอบนอกและบริ เวณทีต้องการเน้นให้เกิดปริ มาตรสมจริ ง (ภาพที
•87) อย่างไรก็ตามเครื องทรงผ้ายังคงถูกระบายด้วยระนาบสี โดยไม่ปรากฏการไล่น@ าํ หนักใด ๆ แต่
ใช้เส้นรอบนอกแสดงรู ปทรงและริ@ วรอยยับย่นของผ้า
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ภาพที •87 การไล่น@ าํ หนักให้เกิดปริ มาตรสมจริ งบริ เวณพระวรกายของพระนางสิ ตตาราในรู ป
พระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา

ภาพที •8• รายละเอียดการใช้เส้นทองแบบริ@ วโค้งและแบบหยักฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลี
(ซ้าย) การใช้เส้นทองวาดคู่ขนานกับเส้นสี เข้มบริ เวณใบไม้ (กลาง) และการใช้เส้นทอง
วาดคู่ขนานกับเส้นสี เข้มโขดหิน (ขวา) ในรู ปพระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของ
มูลนิธิพนั ดารา
ดัง นั@น เส้ น จึ ง ยัง คงมี บ ทบาทสํ า คัญ สํ า หรั บ เน้น รู ป ทรงรอบนอกและสร้ า ง
รายละเอียดให้ปรากฏในภาพ เช่น รอยริ@ วของผ้า ใบไม้แต่ละใบของพุ่มไม้ ต้นหญ้าตามแนวสันเขา
และเส้นหยักของร่ องหิน เป็ นต้น เหมือนเช่นจิตรกรรมทังกาทุกภาพทีได้ศึกษาไปแล้วข้างต้น อีกทั@ง
สี ของเส้นก็ถูกใช้เหมือนกัน คือ ส่ วนใหญ่เป็ นเส้นสี แดงสําหรับรู ปทรงสี เหลื อง สี ส้ม และสี แดง
และเส้นสี น@ าํ เงิ นสํา หรั บรู ป ทรงสี น@ าํ เงิ นและสี เขี ย ว นอกจากนี@ ยงั ใช้เส้ นสี ดาํ อี ก ด้วยโดยใช้ก ับ
รู ป ทรงสี ข าวอย่างภูเขาหิ มะ สัง ข์ และผ้า สี ข าว เป็ นต้น ยกเว้นรู ป ทรงของก้อนเมฆต่า ง ๆ และ
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ดอกไม้ทีไม่ปรากฏการใช้เส้นรอบนอก แต่ดว้ ยการไล่ น@ าํ หนักอย่างกลมกลื นและความต่างของ
นํ@าหนักสี มีมากทําให้รูปทรงแสดงปริ มาตรทีชัดเจนโดยไม่ตอ้ งพึงพาเส้นรอบนอก
ด้านการใช้สีทองในจิตรกรรมทังกานี@ ปรากฏอยู่ในรู ปทรงเครื องประดับทอง
ของพระนางสิ ตตารา และเครื องทองทีปรากฏในเครื องสักการะ และยังคงถูกใช้สําหรับตกแต่ง
ลวดลายผ้าให้คล้ายกับผ้าดิ@นทองโดยลวดลายทีปรากฏ เช่น ลายดอกไม้กลม ลายเมฆ และลายดอก
เบญจมาศ เป็ นต้น โดยเฉพาะการใช้เส้ น ทองแทนรั ศ มี ข องประภาวลี ด้วยเส้ น ริ@ ว โค้ง สลับ กับ
เส้นหยักฟั นปลา (ภาพที •8• ซ้าย) การใช้เส้นทองตกแต่งขอบศิรประภา และการใช้เส้นทองวาด
คู่ขนานไปกับเส้นสี เข้มบนใบไม้และโขดหิน (ภาพที •8• กลางและขวา) เหมือนกับทีพบในรู ปพระ
นางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราจากกรุ งลาซา รวมทั@งเป็ นรู ปแบบทีพบได้โดยทัวไป
ในจิตรกรรมทังกาทิเบตตั@งแต่คริ สต์ศตวรรษที 5n เป็ นต้นมา โดยเฉพาะจิตรกรรมทังกาทิเบตจาก
ภาคกลาง เช่ น รู ป พระสองขะปะ จิ ต รกรรมทัง กาทิ เ บตภาคกลางสกุ ล ช่ า งเมนรี ใหม่ สมัย
คริ สต์ศตวรรษที 56 (ภาพที •8m)

ภาพที •8m การใช้เส้นทองแบบริ@ วโค้งและแบบหยักฟันปลา และการใช้เส้นทองคู่ขนานกับเส้นสี
เข้มบนใบไม้ในรู ปพระสองขะปะ จิตรกรรมทังกา ศิลปะทิเบตภาคกลาง
สกุลช่างเมนรี ใหม่ คริ สต์ศตวรรษที 56
ทีมา : Jeff Watt, Teacher (Lama) – Tsongkapa [Online], accessed 24 August 2011. Available
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/86904.html
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ภาพที •8n พระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาจากโรงเรี ยนทังเด กาซาล เมืองธรรมศาลา
ประเทศอินเดีย
ทีมา : Thangde Gatsal Studio, Portfolio : White Tara [Online], accessed 20 August 2011.
Available from http://www.tibetanpaintings.com/photos.php?level=picture&id=75
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ภาพที •8€ พระนางสิ ตตารา จิตรกรรมทังกาจากโรงเรี ยนทังเด กาซาล เมืองธรรมศาลา
ประเทศอินเดีย
ทีมา : Thangde Gatsal Studio, Portfolio : White Tara [Online], accessed 20 August 2011.
Available from http://www.tibetanpaintings.com/photos.php?level=picture&id=79
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ภาพที •86 พระษฑักษรี โลเกศวร จิตรกรรมทังกาจากสถาบันศิลปะทังกาทิเบต เมืองธรรมศาลา
ประเทศอินเดีย
นอกจากรู ปพระนางสิ ตตารานี@มีลกั ษณะทางศิลปกรรมคล้ายคลึงจิตรกรรมทังกา
ทิเบตภาคกลางแล้ว เมือเปรี ยบเทียบกับผลงานจิตรกรรมทังกาทีถูกสร้างจากโรงเรี ยนทังเด กาซาล
ซึ งศิ ล ปิ นไทยผู้ว าดจิ ต รกรรมทัง กานี@ เคยเรี ย น จะเห็ น ได้ว่ า มี รู ป แบบที เหมื อ นกัน อย่ า งมาก
โดยเฉพาะการจัดองค์ประกอบ การใช้สีและรู ปทรง เช่น รู ปพระนางสิ ตตารา (ภาพที •8n และ •8€)
โรงเรี ยนทังเด กาซาล ก่อตั@งโดย ลอบซัง โชเกียล (Lobsang Choegyal) ซึ งได้รับการศึกษาการวาด
จิตรกรรมทังกาจากสถาบันนอร์บูลิงกา ในเมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย รวมทั@งทํางานเป็ นศิลปิ น
และเป็ นผูช้ ่วยอาจารย์ทีสถาบันนี@เป็ นเวลาร่ วม 5l ปี 8 จากการเรี ยนการสอนทีมีจุดประสงค์สําคัญคือ
การอนุรักษ์จิตรกรรมทังกาซึ งเป็ นศิลปะสําคัญของชาวทิเบต จึงเป็ นไปได้มากทีการเรี ยนการสอน
อาจสื บทอดรู ปแบบของทิเบตมาเป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้จิตรกรรมทังกาทีถูกสร้างไม่วา่ จะภายในทิเบต
หรื อ ภายนอกทิ เ บตก็ ย งั คงมี รู ป แบบที ไม่ แ ตกต่ า งกัน หรื อ ไม่ ว่า จะถู ก วาดโดยชาวทิ เ บตหรื อ
ชาวต่างชาติ หากได้รับการสอนหลักสู ตรเดียวกันก็อาจสร้างผลงานในรู ปแบบทีเหมือนกันได้
8

Thangde Gatsal Studio, Our People : Lobsang Choegyal, Founder and Master Painter [Online],
accessed 20 August 2011. Available from http://www.tibetanpaintings.com/about/people
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นอกจากนี@ รู ป แบบของการจัด องค์ป ระกอบ รู ป ทรงและการไล่ น@ ํา หนัก ยัง
คล้ายคลึงกับจิตรกรรมทังกาทีถูกสร้างในสถาบันศิลปะทังกาทิเบตซึ งสื บทอดแบบแผนของสกุล
ช่างเมนรี เช่ น รู ปพระษฑักษรี โลเกศวร โดย มิกมาร์ เซริ ง อาจารย์ผสู้ อนจิตรกรรมทังกาทีสถาบัน
แห่งนี@ (ภาพที •86) ดังนั@นจิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราจึงควรมีรูปแบบทีเหมือนสกุลช่างเมน
รี หรื ออาจเป็ นสกุลช่างเมนรี ใหม่ทีนิยมสร้างในทิเบตช่วงคริ สต์ศตวรรษที 5n เป็ นต้นมา
สําหรับจิตรกรรมทังการู ปพระนางขฑิรวนี ตาราทีถูกวาดจากประเทศเนปาล มี
ลักษณะการใช้สีพ@ืนทีว่างฉากหลังด้วยสี น@ าํ เงินและสี เขียวเช่ นเดียวกับจิตรกรรมทังกาทิเบตส่ วน
ใหญ่ หากแต่สีน@ าํ เงินทีใช้สดใสต่างจากพื@นเนินหญ้าสี เขียวทีอ่อนและค่อนข้างหม่นเล็กน้อย สี ทีใช้
ส่ วนใหญ่หนาและทึบแสงเกื อบทั@งภาพเนื องจากการไล่น@ าํ หนักให้อ่อนลงส่ วนใหญ่คล้ายกับผสม
ด้วยสี ข าวและปรากฏอยู่ใ นหลายรู ป ทรงรวมทั@ง พื@นที ท้องฟ้ าและเนิ นหญ้า ด้วย รู ปแบบการไล่
นํ@าหนักให้อ่อนเข้มไม่แตกต่างจากจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปแล้ว คือ สี เข้มมักปรากฏอยูบ่ ริ เวณ
ที ต้องการแสดงความลึ ก ส่ วนที หลบแสง หรื อบริ เวณรอยพับ เช่ น บริ เวณกลี บ ที ซับ ซ้อนของ
ดอกไม้และกลีบปัทมาสนะ รอยม้วนหยักของก้อนเมฆ เม็ดรัตนะ รวมทั@งพระวรกายของพระนางข
ฑิรวนีตารา เป็ นต้น ส่ วนบริ เวณทีต้องการแสดงความนูนหรื อต้องแสงถูกทําให้สีอ่อนลง นอกจากนี@
ส่ วนทีแสดงรู ปทรงเป็ นระนาบสี ได้แก่ ศิรประภา และใบไม้ทีการไล่น@ าํ หนักปรากฏไม่ชดั เจนนัก
อย่างไรก็ตามแม้วา่ เครื องทรงผ้าอย่างโธตี ผ้าคาดเฉี ยง ผ้าคล้องพระอังสาและเสื@ อสั@นแบบทิเบตจะ
ไม่แสดงการไล่ น@ ําหนัก ตามรอยริ@ วยับย่นของผ้าอย่า งชัดเจน แต่ ก็ปรากฏการไล่ น@ ําหนัก ให้เข้ม
เล็กน้อยตามเส้นริ@ วผ้าบางส่ วน เช่น ผ้าด้านสี ขาวของผ้าคล้องพระอังสา เป็ นต้น
เช่ นเดียวกับจิตรกรรมทังกาอืนทีใช้เส้นสร้างรู ปทรงรอบนอกให้ชดั เจน ทั@งยัง
สร้างรายละเอียดภายในรู ปทรง หากเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาของทิเบตส่ วนใหญ่แล้วมักเป็ น
เส้นทีลืนไหลเหมือนทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาทีได้ศึกษาไปแล้วข้างต้น แต่การใช้เส้นในรู ปพระ
นางขฑิรวนี ตาราสะท้อนให้เห็นถึงรู ปแบบเฉพาะบุคคลของศิลปิ นโดยเฉพาะ ดังเห็นได้จาก เส้น
รอบนอกของใบไม้และกลีบดอกไม้ทีบิดและพริ@ วให้ใกล้เคียงธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้
เส้นรอบนอกและเส้นริ@ วผ้าบริ เวณผ้าคล้องพระอังสาทีแสดงความเคลือนไหวอย่างมากผ่านเส้นที
โค้งหยักคล้ายธารนํ@าเกือบตลอดผืนผ้า รวมทั@งชายผ้าโธตีทีแผ่ออกด้านข้างซึ งโดยปกติแล้วมักเป็ น
รู ปกลีบดอกไม้ แต่ในรู ปนี@ถูกแทนด้วยเส้นระลอกคลืน (ภาพที 7€5 ซ้าย)
นอกจากการสะท้อ นรู ป แบบส่ ว นบุ ค คลผ่ า นการใช้เ ส้ น แล้ว ยัง ปรากฏใน
ลักษณะการใช้สีอีกด้วย ดังจะเห็นได้บริ เวณกลีบปั ทมาสนะทีไม่เพียงไล่น@ าํ หนักสี ให้อ่อนเข้มตาม
ร่ องกลีบดอกโดยการผสมสี ขาวและดําเท่านั@น หากยังรวมถึงการไล่สีจากสี หนึงไปสู่ อีกสี หนึงด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้สีคู่ตรงข้ามอย่างสี เขียวกับสี ชมพู หรื อสี น@ าํ เงิ นกับสี น@ าํ ตาลผสมอยู่ใ น
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รู ปทรงเดียวกัน เช่ น ในรู ปทรงหิ นแหลมทางด้านหน้าของภาพ และริ มฝั งหิ นบริ เวณขอบขวาของ
ภาพ (ภาพที •58) ซึ งการใช้สีดงั กล่าวนี@ ไม่พบในจิตรกรรมทังกาตามแนวประเพณี ของทิเบต แต่มี
ลักษณะทีใกล้เคียงกันคือ การใช้สีน@ าํ เงินและสี เขียวร่ วมกันของโขดหินในจิตรกรรมทังกาทิเบตภาค
กลาง

ภาพที •58 การไล่น@ าํ หนักสี จากสี หนึงไปสู่ อีกสี หนึงบริ เวณริ มฝังหิ นในรู ปพระนางขฑิรวนีตารา
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
อย่า งไรก็ ตามจิ ต รกรรมทัง การู ป พระนางขฑิ ร วนี ตาราก็ ย งั คงมี รู ป แบบการ
สร้างสรรค์อืนทีสามารถสื อได้วา่ คล้ายคลึงกับจิตรกรรมทังกาทิเบตภาคกลาง ได้แก่ การมีประภาวลี
สี น@ าํ เงินโดยพื@นทีด้านในสี น@ าํ เงินเข้มจนเกือบดํา การใช้เส้นสี ทองแบบริ@ วโค้งสลับเส้นหยักฟันปลา
ตกแต่งรัศมีของประภาวลี เส้นทองสําหรับตกแต่งลวดลายผ้า ซึ งมีรูปลายเมฆ ลายผลไม้ และลาย
ดอกไม้ เป็ นต้น รวมทั@งใช้เส้นทองวาดเป็ นลวดลายสัญลักษณ์อษั ฏมงคลอย่างบางเบาอยูบ่ นท้องฟ้ า
ทีสําคัญคือการใช้เส้นทองตกแต่งทีปลายใบไม้แบบแฉกคู่ไปกับเส้นรอบนอกสี เข้มแม้ว่าเส้นทอง
ดังกล่าวจะไม่สะท้อนกับแสงได้ดีก็ตาม แม้ว่าลักษณะการใช้รูปทรง การมีพ@ืนหลังสี น@ าํ เงินและสี
เขียว จะคล้ายคลึงกับจิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาคกลาง แต่จากลักษณะการใช้เส้นทีเคลือนไหว
มากกว่าประกอบกับการไล่น@ าํ หนักสี และการใช้สีคู่ตรงข้าม เป็ นส่ วนหนึงทีบ่งชี@ วา่ จิตรกรรมทังกา
นี@สอดแทรกแนวทางศิลปกรรมเฉพาะบุคคลลงไปด้วย จิตรกรรมทังกานี@จึงมีรูปแบบเฉพาะแตกต่าง
จากจิตรกรรมทังกาตามประเพณี ของทิเบตโดยทัวไป
=. เทคนิคและบทบาทของจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพันดาราในปัจจุบัน จากจิตรกรรม
ทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราทีได้ศึกษาไปนั@นจะเห็นได้ว่าประกอบด้วยจิตรกรรมทังกาทีถูกสร้างด้วย
วิธีการวาดและวิธีการผ้าปะติด ซึงเป็ นวิธีการตามแบบแนวประเพณี ด@ งั เดิมของทิเบตทีเคยถูกบันทึก
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ไว้ และยังมีจิตรกรรมทังกาทีถูกสร้างด้วยวิธีการสมัยใหม่ นันคือ รู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีทีเป็ นภาพ
พิมพ์คอมพิวเตอร์ และรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชิ นหนิ งทีเป็ นภาพพิมพ์ตะแกรงไหม สาเหตุ
ของการปรากฏเทคนิคใหม่ในจิตรกรรมทังกานี@ นอกจากเป็ นกรรมวิธีสมัยใหม่ในโลกปั จจุบนั ทีเข้า
สู่ ทิ เ บตแล้ว ยัง น่ า จะมี ส าเหตุ จ ากการผลิ ต ได้จ าํ นวนมากในเวลาที รวดเร็ ว และมี ร าคาถู ก กว่ า
จิตรกรรมทีสร้ างด้วยวิธีการวาด เพราะในสมัยปั จจุบนั จิตรกรรมทังกาเป็ นทีต้องการไม่เพียงแต่
เฉพาะชาวทิเบตทีนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานเท่านั@น แต่ยงั รวมถึงชาวต่างชาติทีหันมานับ
ถื อ นิ ก ายดัง กล่ า วด้ว ย นอกจากตอบสนองความต้อ งการของผูเ้ ช่ า บู ช าแล้ว เทคนิ ค สมัย ใหม่
โดยเฉพาะภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์ยงั สามารถถ่ายทอดรู ปแบบศิลปกรรมจากจิตรกรรมทังกาทีมีความ
วิจิตรได้เป็ นอย่างดี ทําให้ผทู้ ีเช่าบูชาสามารถหาเช่าจิตรกรรมทังกาลักษณะนี@ ได้ในราคาทีถูกแต่ได้
จิตรกรรมทังกาทีมีความวิจิตรงดงามเสมือนสร้างด้วยวิธีการวาด
การใช้สีสมัยใหม่อย่างสี โปสเตอร์หรื อสี อะคลิลิกสําหรับจิตรกรรมทังกาทีสร้างด้วย
วิธี ก ารวาดเป็ นอี ก ประการหนึ งที น่ า จะมี ส่ ว นทํา ให้ จิ ต รกรรมทัง กามี ร าคาย่อ มเยาว์ม ากกว่ า
จิตรกรรมทังกาทิเบตแบบดั@งเดิมทีสร้างด้วยสี แร่ ซึงต้องผลิตขึ@นเอง นอกจากจะมีความสะดวกใน
การใช้งานแล้วยังเอื@อต่อการสร้างผลงานเพือตอบสนองความต้องการจํานวนมากอีกด้วย จิตรกรรม
ทังกาของมูลนิธิพนั ดาราทีน่าจะถูกสร้างด้วยสี สมัยใหม่ อาทิ รู ปพระไภษัชยคุรุจากกรุ งลาซา (ภาพ
ที 6m) รู ปพระนางสิ ตตาราซึงไม่ทราบภูมิภาคทีมา (ภาพที l56) รู ปพระปัทมสัมภวะจากแคว้นอัมโด
(ภาพที l•5) และรู ปพระปั ทมสัมภวะจากเมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย (ภาพที l•l) ซึ งทั@งสาม
ภาพต่างมีสีทีสดจัดเหมือนสี สังเคราะห์สมัยใหม่ โดยเฉพาะรู ปพระนางสิ ตตาราและรู ปพระปั ทม
สัมภวะจากเมืองธรรมศาลาถูกวาดด้วยองค์ประกอบทีเรี ยบง่าย ทําให้จุดประสงค์ของการสร้างมี
แนวโน้มของพุทธพาณิ ชย์
อย่างไรก็ตามไม่ ว่า จิตรกรรมทังกาเหล่ านี@ จะถูก สร้ างตามแบบแนวประเพณี ข อง
ทิเบตหรื อถูกสร้างตามแนวทางของพุทธพาณิ ชย์สมัยใหม่ แต่ก็มีคุณสมบัติทีสามารถม้วนเก็บได้
ตรงตามคํานิยามของจิตรกรรมทังกา อีกทั@งผลงานก็ถ่ายทอดเนื@อหาตรงตามทีประติมานวิทยาระบุ
ไว้อย่างเคร่ งครัด ทําให้สามารถตอบสนองการใช้งานในฐานะรู ปเคารพในพระพุทธศาสนาลัทธิ
วัชรยานแบบทิเบตได้ จากวัตถุประสงค์ประการหนึงของมูลนิธิพนั ดาราทีเน้นการแลกเปลียนความ
คิดเห็นระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์ รวมทั@งอนุรักษ์ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมของทิเบต โดย
การจัดกิ จกรรมบรรยาย และเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจเกียวกับทิเบตอย่างสมําเสมอ จิตรกรรมทัง
กาทีประดิษฐานอยูท่ ีมูลนิธิจึงเป็ นสื อแทนถึงพุทธศิลป์ สําคัญของทิเบตให้แก่ผทู้ ีมาร่ วมกิจกรรมได้
ทราบถึงเนื@อหาและรู ปแบบทางศิลปกรรมของทิเบตได้เป็ นอย่างดี

653
นอกจากนี@มูลนิธิพนั ดารายังได้นิมนต์พระอาจารย์ชาวทิเบตมาประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตทีประเทศไทยหลายครั@ ง ทําให้จิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บ
รักษาไว้ทีมูลนิธิพนั ดารานั@นได้มีบทบาทเป็ นรู ปเคารพประกอบอยูใ่ นพิธีกรรมเหล่านั@นด้วย เช่น รู ป
พระไภษัชยคุรุจากกรุ งลาซา (ภาพที 6m) แสดงเป็ นพระประธานในพิธีมนตราภิเษกพระไภษัชยคุรุ
ซึ งมีพระอาจารย์กุงกา ซังโบ ริ มโปเช เป็ นผูป้ ระกอบพิธีกรรม (ภาพที •55) โดยเฉพาะอย่างยิงรู ป
พระนางสิ ตตาราจากกรุ งลาซา (ภาพที l5n) ถูกใช้ในขณะที รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
ปฏิ บ ัติ ส มาธิ จิ ต รกรรมทัง กานี@ ช่ ว ยให้ก ารตั@ง สมาธิ ถึ ง พระนางสิ ต ตาราทํา ได้ดี ยิงขึ@ น ซึ งเป็ น
จุดประสงค์ประการหนึงของการสร้างจิตรกรรมทังกาตามแบบประเพณี ด@ งั เดิมของทิเบต ดังนั@นการ
ดําเนินกิจกรรมส่ งเสริ มความรู้ความเข้าใจเกียวกับทิเบตให้แก่บุคคลผูส้ นใจของมูลนิธิพนั ดาราจึง
ช่ วยให้จิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีมูลนิ ธิแสดงบทบาทได้ตรงตามจุดประสงค์ด@ งั เดิมทีถูก
สร้างขึ@นมาด้วย

ภาพที •55 จิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุเป็ นพระประธานในพิธีมนตราภิเษกพระไภษัชยคุรุ
(ซ้าย) โดยมีพระอาจารย์กุงกา ซังโบ ริ มโปเช เป็ นผูป้ ระกอบพิธีกรรม (ขวา)

VW

ภาพที แหล่งทีมาของจิตรกรรมทังกาจํานวน ภาพของวัดโพธิเย็น คาดว่านํามาจากแคว้นคามหรื อบางส่ วนของแคว้นอัมโด (ในวงสี น+ าํ เงิน)
ทีมา (เฉพาะแผนที) : China TAK Travel Service, Tibet Map (Relative to Other Parts of China) [Online], accessed 26 September 2011. Available from
http://www.tibetmap.net/index.html

V

ภาพที แหล่งทีมาของจิตรกรรมทังกาจํานวน W ภาพของมูลนิธิพนั ดารา เส้นทึบสี แดงคือทราบแหล่งทีมาชัดเจน เส้นประสี แดงคือสันนิษฐานแหล่งทีมา
ทีมา (เฉพาะแผนที) : Michel Peissel, Tibet : the Secret Continent (London : Cassell Illustrated, 2002), a – .
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จากการศึกษารู ปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นและมูลนิธิพนั ดารา
นั+น จะเห็ นได้ว่ารู ปแบบจิตรกรรมทังกาทิเบตภาคกลางเป็ นรู ปแบบโดยทัวไปทีนิ ยมสร้างในทุก
ภูมิภาคของทิเบต และเป็ นรู ปแบบโดยทัวไปของพุทธศิลป์ ทีถูกสร้างเนื องในลัทธิ วชั รยานแบบ
ทิเบตด้วย รู ปแบบนี+ มีลกั ษณะเหมือนกับสกุลช่ างเมนรี (ทั+งเก่าและใหม่) ทีได้รับการอุปถัมภ์จาก
นิกายเกลุกซึงเป็ นนิกายประจําองค์ทะไลลามะ จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นทีถูกนํามาจากบริ เวณ
พรมแดนจีนทีติดกับทิเบต (ก่ อนปี ค.ศ. k k) ซึ งผูศ้ ึกษาสันนิ ษฐานว่าอยู่ภายในอาณาเขตของ
แคว้นคามหรื อบางส่ วนของแคว้นอัมโดของทิเบต (ภาพที ) มีรูปแบบของจิตรกรรมทังกาทิเบต
ภาคกลางเช่ นกัน ดังนั+นจึงสะท้อนให้เห็ นถึ งการรับอิทธิ พ ลของพุทธศิ ลป์ ในลัทธิ วชั รยานแบบ
ทิเบตเข้ามาในดินแดนจีน
สําหรับจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดาราซึ งมีแหล่งทีมาจากภูมิภาคต่าง ๆ ในทิเบต
และบางภาพมาจากภายนอกทิเบต (ภาพที ) หลายภาพแสดงให้เห็นถึงรู ปแบบจิตรกรรมทังกา
ทิเบตแบบภาคกลางหรื อแบบสกุลช่างเมนรี เช่นกัน โดยมีทีมาจากทั+งในทิเบตภาคกลาง (กรุ งลาซา)
และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (แคว้นอัมโด) รวมทั+งถูกนํามาจากดินแดนทีมีชาวทิเบตอพยพไป
อาศัยอยู่ เช่น ประเทศอินเดียและเนปาล แต่จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราอีกส่ วนหนึงปรากฏ
รู ปแบบทีแตกต่างออกไป ได้แก่ รู ปแบบจิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาคตะวันออก (แคว้นคาม) ซึ งมี
ลักษณะเหมือนสกุลช่ างการ์ มะ กาดรี ทีแพร่ หลายอยู่ในภาคตะวันออกของทิเบต และได้รับการ
อุป ถัม ภ์จากนิ ก ายกาจูสายการ์ ม าปะ แม้ว่า จิตรกรรมทัง กาในภูมิ ภาคนี+ ที มาจากเมื องเดรเกจะมี
รู ปแบบคล้ายคลึงกับจิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาคกลาง
รู ปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ เย็นและมูลนิธิพนั ดารามีลกั ษณะโดด
เด่นสรุ ปได้จากการเปรี ยบเทียบในตารางที V
อย่างไรก็ตาม จากตารางที V จิตรกรรมทังการู ปพระนางสิ ตตาราภาพที k และรู ป
พุทธเกษตรสุ ขาวดีภาพที nn ของมูลนิธิพนั ดารา แม้ไม่ทราบแหล่งทีมาแน่ชดั แต่เมือวิเคราะห์จาก
รู ปแบบศิลปกรรมจะเห็นได้ว่ารู ปพระนางสิ ตตาราแสดงรู ปแบบจิตรกรรมทังกาทิเบตภาคกลาง
และรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีแสดงรู ปแบบจิตรกรรมทังกาทิเบตภาคตะวันออก แต่จิตรกรรมทังกาทั+ง
สองภาพอาจไม่ได้มีทีมาจากภูมิภาคดังกล่าวเสมอไป

ตารางที

การเปรี ยบเทียบลักษณะเด่นของรู ปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ$เย็นและมูลนิธิพนั ดารา

ลักษณะเด่ นทางศิลปกรรมเฉพาะภูมิภาค
รู ปแบบภาคกลาง :
องค์ ประกอบ : เน้นบุคคลองค์ประธานมี
พรมแดนจีนติดกับ
วัดโพธิ"เย็น
1. นิ ยมใช้สีน: าํ เงินและสี เขียวแทนท้องฟ้ าและเนิ นหญ้าบริ เวณ
ทิเบต (ก่อน ค.ศ. 1959) ขนาดใหญ่ทีสุ ดและประทับอยูก่ ึงกลาง
ฉากหลัง
บุคคลบริ วารมีขนาดเล็กลอยอยูโ่ ดยรอบ
2. สี หนาและสดใส
อย่
า
งสมมาตร
ทิเบตภาคกลาง
3. นิยมใช้เส้นสี ทองวาดคู่กบั เส้นสี เข้ม โดยมักปรากฏอยูท่ ีปลาย
รู ปทรง : รู ปบุคคล เครื องทรงและ
เครื องประดับ ถูกสร้างตามทีกําหนดไว้ใน ใบไม้แบบแฉก
4. ประภาวลี นิยมใช้สีน: าํ เงิ นเข้ม ประภามณฑลเป็ นสี เรี ยบหรื อ
ประติมานวิทยา ส่ วนรู ปทรงตกแต่ง
เป็ นลวดลายทองประดับรัตนะ
ทิเบตภาค
ทิวทัศน์ได้รับอิทธิ พลศิลปะจีน
มูลนิธิพนั ดารา ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
5. เส้นรัศมีของประภาวลีนิยมใช้เส้นสี ทองแบบริ: วโค้งสลับแบบ
การใช้ สี การไล่ นํา/ หนัก การใช้ เส้ นและ
ฟันปลา
(แคว้นอัมโด)
ลวดลาย : นิยมการใช้เส้นรอบนอกสร้าง
6. มี รู ป แบบเหมื อ นสกุ ล ช่ า งเมนรี (เก่ า และใหม่ ) ยกเว้น
รู ปทรงและตกแต่งรายละเอียดมากกว่าการ
จิตรกรรมทังกาจากเมืองเร็ บกงทีประภามณฑลมีแถบสี ต่าง ๆ
ไล่
น
า
ํ
หนั
ก
เพื
อสร้
า
งปริ
ม
าตร
สี
ข
องเส้
น
:
ประเทศอินเดียและ
นิยมสี น: าํ เงินและสี แดง
เนปาล
จิตรกรรมทังกา

แหล่ งทีมา

ลักษณะร่ วมทางศิลปกรรม

EF

ตารางที

(ต่อ)

จิตรกรรมทังกา

มูลนิธิพนั ดารา

แหล่ งทีมา

ทิเบตภาคตะวันออก
(แคว้นคาม)

ลักษณะร่ วมทางศิลปกรรม
องค์ ประกอบ : เน้นบุคคลองค์ประธานมี
ขนาดใหญ่ทีสุ ดและประทับอยูก่ ึงกลาง
บุคคลบริ วารมีขนาดเล็กลอยอยูโ่ ดยรอบ
อย่างสมมาตร
รู ปทรง : รู ปบุคคล เครื องทรงและ
เครื องประดับ ถูกสร้างตามทีกําหนดไว้ใน
ประติมานวิทยา ส่ วนรู ปทรงตกแต่ง
ทิวทัศน์ได้รับอิทธิ พลศิลปะจีน
การใช้ สี การไล่ นํ/ า หนั ก การใช้ เส้ นและ
ลวดลาย : นิ ย มการใช้เส้ นรอบนอกสร้ า ง
รู ปทรงและตกแต่งรายละเอียดมากกว่าการ
ไล่ น: ํา หนัก เพื อสร้ า งปริ ม าตร สี ข องเส้ น
นิยมสี น: าํ เงินและสี แดง

ลักษณะเด่ นทางศิลปกรรมเฉพาะภูมิภาค
รู ปแบบภาคตะวันออก :
1. ใช้สีไม่สดจัด เน้นสร้ างบรรยากาศบางเบาแบบจิ ตรกรรม
ทิวทัศน์จีน
2. สี พ:ืนหลังเบาบาง โดยใช้สีหนาเฉพาะบางรู ปทรง
3. เส้นรอบนอกถูกไล่น: าํ หนักให้จางลงไปกับพื:นหลัง
4. มีประภาวลีโปร่ งแสง
5. เส้นรัศมีของประภาวลี นิยมใช้เส้นสี น: าํ เงินและสี แดงแบบริ: ว
โค้งสลับกับแบบฟันปลา
6. การใช้เส้นสี ทองวาดคู่กบั เส้นสี เข้มบนใบไม้ ปรากฏเด่นชัด
บริ เวณเส้นกลางใบ
7. จิ ต รกรรมทัง กาจากเมื อ งชัม โดมี รู ป แบบเหมื อ นสกุ ล ช่ า ง
การ์ ม ะ กาดรี ยกเว้นจิ ตรกรรมทัง กาจากเมื องเดรเกมี ล ักษณะ
เหมือนรู ปแบบภาคกลาง แต่ใช้สีบางมากกว่า
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บทที 6
บทสรุ ป
การศึกษาวิทยานิพนธ์เรื อง “พุทธจิตรกรรมทังกาในลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตที
เก็บรักษาไว้ทีวัดโพธิ) เย็น (โผวเหย่งหยี) อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และมูลนิ ธิพนั
ดารา อําเภอเมื อง จัง หวัดนนทบุรี” มีวตั ถุ ประสงค์เพือเรี ย นรู้ ถึ งรู ปแบบ เทคนิ ควิธี การ
เนื9อหาทางพุทธปรัชญาและการใช้จิตรกรรมทังกาในสมัยปั จจุบนั ทีปรากฏในประเทศไทย
โดยใช้วิธี การเปรี ยบเทียบจิตรกรรมทัง กาทีเป็ นกรณี ศึ กษากับจิ ตรกรรมทังกาทิเบตที มี
รู ปแบบตั9งแต่คริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ นต้นมา ทั9งนี9เนืองจากเล็งเห็นว่าวัดโพธิ) เย็น อําเภอท่า
มะกา จัง หวัด กาญจนบุ รี เป็ นพุ ท ธศาสนสถานในประเทศไทยแห่ ง หนึ งที เก็ บ รั ก ษา
จิตรกรรมทัง กาซึ งพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิ วตั ร (โพธิ) แจ้ง มหาเถระ) อดี ตเจ้า
อาวาสและผูก้ ่อตั9งวัดโพธิ)เย็น เคยเดินทางไปศึกษาพระธรรมกับพระอาจารย์ในลัทธิ วชั รยา
นถึ งชายแดนทิเบต และเมือท่ านเดิ นทางกลับประเทศไทยในช่ วงพุทธทศวรรษ 2490
(คริ สต์ทศวรรษ BCDE) จึงได้นาํ จิตรกรรมทังกาแบบทิเบตเข้ามาพร้อมกันด้วย จิตรกรรม
ทังกาจํานวน 13 ภาพ ทีถูกเก็บรักษาไว้ทีวัดโพธิ) เย็นประกอบด้วย รู ปพระธยานิพุทธเจ้า 5
พระองค์ซึงแยกพระองค์ละ 1 รู ป, พระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์, พระนาง
ตารา 21 พระองค์, พระอจละ, พระยมานตกะ, พระฑากินีสิงหวักตรา, พระนางมหามายุรี,
พระปัทมสัมภวะ และรู ปอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะ
ทางด้านมูลนิ ธิพนั ดาราถื อได้ว่าเป็ นมูลนิ ธิหนึ งในประเทศไทยทีมุ่งเน้นการ
อนุ รัก ษ์ ส่ งเสริ มและเผยแพร่ องค์ความรู้ ด้า นศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาลัท ธิ
วัชรยานแบบทิเบต ปั จจุบนั มูลนิ ธิพนั ดารามีสํานักงานและสถานปฏิบตั ิธรรมอยู่ 3 แห่ ง
สํ า คั ญ ได้ แ ก่ มู ล นิ ธิ พั น ดารา อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี , มู ล นิ ธิ พัน ดารา เขตจตุ จ ั ก ร
กรุ งเทพมหานคร และศูนย์ขทิรวัน หรื อชื ออย่างเป็ นทางการว่า “ภัทรกัลป์ ตาราขทิรวัน”
ตั9งอยู่ที อ.หัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ นอกจากการจัดกิ จกรรมบรรยายเกี ยวกับองค์ความรู้
ด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทิเบตแล้ว มูลนิธิพนั ดารายังได้นิมนต์พระอาจารย์
ชาวทิเบตเข้ามาบรรยายธรรมและประกอบพิธีกรรมในลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตในประเทศ
ไทยหลายครั9ง
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ด้วยเหตุนีจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีมูลนิ ธิพนั ดาราจึงมีบทบาทสําคัญในการ
เผยแพร่ องค์ค วามรู้ ด้า นพุทธปรั ชญาผ่านลัก ษณะทางพุทธศิล ป์ ทิ เบตสู่ สาธารณชนผูส้ นใจด้วย
จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดาราทีถูกนํามาเป็ นกรณี ศึกษาจํานวน 14 ภาพประกอบด้วย รู ปพุทธ
เกษตรสุ ขาวดี, พระไภษัชยคุ รุไวฑูรยประภา, พระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์, พระ
มัญชุศรี 5 พระองค์, พระนางตาราเขียว, พระนางตารา 21 พระองค์, พระนางตาราขาว, และพระคุรุ
ปัทมสัมภวะ
การสร้างจิตรกรรมทังกาซึ งเปรี ยบเหมือนพระปฏิ มาในวัฒนธรรมทิเบตนัน ศิลปิ นผู้
วาดจําเป็ นต้องทราบเนือหาทางพุทธปรัชญารวมทังรู ปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์แต่
ละพระองค์เพือถ่ายทอดลงในจิตรกรรมทังกาได้อย่างถูกต้องตรงตามทีระบุไว้ในคัมภีร์ทางศาสนา
เนื อหาของจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีวัดโพธิ> เย็นและมูลนิ ธิพนั ดาราแบ่งตามสถานะของ
บุคคลองค์ประธานในภาพได้ 4 ประเภท คือ
?. พระพุทธเจ้า ได้แก่ พระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์, พุทธเกษตรสุ ขาวดี, พระไภษัชย
คุรุไวฑูรยประภา และพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์
A. พระโพธิ สัตว์ ได้แก่ พระมัญชุ ศรี B พระองค์, พระนางตาราเขียว, พระนางตารา 21
พระองค์, พระนางตาราขาว, พระอจละ และพระนางมหามายุรี
C. พระธรรมบาล ได้แก่ พระยมานตกะ และพระฑากินีสิงหวักตรา
D. พระอาจารย์และบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ ของทิเบต ได้แก่ พระปั ทมสัมภวะ
และอาณาจักรแห่งทีพึงของพระปัทมสัมภวะ
พระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์ ประกอบไปด้วย พระไวโรจนะ พระอักโษภยะ พระรัตน
สัมภวะ พระอมิตาภะ และพระอโมฆสิ ทธิ ซึงเป็ นพระพุทธเจ้าทีปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ในลัทธิมหายานและวัชรยาน รู ปลักษณ์ตามประติมานวิทยาของพระธยานิพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มี
ลักษณะร่ วมกันคือทรงประทับวัชราสนะ ในจิตรกรรมทังกานี ปรากฏในรู ปนิ รมานกายจึงมีพระ
เกศาสันม้วนขดเป็ นก้นหอยติดพระเศียร อุษณี ษะนูน มีอูรณาทีกลางพระขนงทังสองข้าง พระกรรณ
ยาวซึงเป็ นหนึงในคุณลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ แต่ละพระองค์ทรงห่มจีวรเฉียง ข้อแตกต่าง
ในแต่ ล ะพระองค์ คื อ ทรงมี วรรณะและมุ ท ราแตกต่ า งกัน คื อ พระไวโรจนะทรงมี วรรณะขาว
กระทําธรรมจักรมุทรา พระอักโษภยะทรงมีวรรณะนําเงินกระทําภูมิสปรรศมุทรา พระรัตนสัมภวะ
ทรงมีวรรณะเหลืองกระทําวรทมุทรา พระอมิตาภะทรงมีวรรณะแดงกระทําธยานมุทรา และพระ
อโมฆสิ ทธิมีวรรณะเขียวกระทําอภัยมุทรา แต่จิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ> เย็นทีปรากฏรู ปพระธยานิ
พุทธเจ้า 5 พระองค์มีเพียงพระอมิตาภะและพระอโมฆสิ ทธิ ทีแสดงรู ปลักษณ์ตรงตามประติมาน
วิทยา ส่ วนพระไวโรจนะ พระอักโษภยะ และพระรัตนสัมภวะล้วนแสดงมุทราทีแตกต่างออกไป
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คือ พระไวโรจนะแสดงมุทราทีคล้ายกับการทําดัชนีมุทราทังสองพระหัตถ์และนํามาประสานกันไว้
ทีพระอุระ ส่ วนพระอักโษภยะและพระรัตนสัมภวะกลับแสดงมุทราทีสลับกันซึ งในกรณี นีอาจเกิด
จากความผิดพลาดของศิลปิ นผูว้ าดทีวาดมุทราสลับกันหรื อลงสี วรรณะสลับกันก็ได้
จิตรกรรมทังการู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี ปรากฏอยู่ทีมูลนิ ธิพนั ดาราแสดงเรื องราวพุทธ
เกษตรประจําทิศตะวันตกของพระอมิตาภะ ซึ งเรื องราวนีปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์มหาสุ ขาวดีวยุหสู ตร
จุ ล สุ ข าวดี วยุหสู ต ร และอมิ ตายุรธยานสู ตรเป็ นสํา คัญ โดยมี เนื อหาสอดคล้องกับ ที ปรากฏใน
จิตรกรรมทังกานี คือ พระอมิตาภะซึงอยูใ่ นรู ปพระพุทธเจ้านิรมานกาย ทรงกระทําธยานมุทรา และ
ประทับวัชราสนะเป็ นองค์ประธานของภาพ ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์สาวกคือ พระอวโลกิเตศวร
วรรณะขาวทีเบืองขวาและพระมหาสถามปราปต์วรรณะนําเงินประทับทางเบืองซ้ายของพระอมิ
ตาภะ รวมทังกลุ่ มพระอัษฏมหาโพธิ สัตว์ซึงบางพระองค์ก็แสดงไม่ชดั เจนและบ้างก็มีวรรณะไม่
สอดคล้องตามประติมานวิทยา นอกจากนี ในจิตรกรรมทังกายังประกอบด้วยพระธยานิ พุทธเจ้า 5
พระองค์ พระพุทธเจ้าแห่ งสามกาล พระพุทธเจ้าทังสิ บทิศ และพระพุทธเจ้าจากภูมิทงหก
ั รวมทัง
พระโพธิ สัตว์และผูท้ ีไปบังเกิ ดในพุทธเกษตรสุ ขาวดีต่างเคลือนเข้ามาฟั งธรรมะจากพระอมิตาภะ
การแสดงรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดีในจิตรกรรมทังกานี เป็ นไปเพือให้ผูศ้ รัทธาเห็ นภาพรายละเอียด
มากมายของพุทธเกษตรสุ ขาวดีในคัมภีร์ให้เป็ นรู ปธรรมและมีความถูกต้องตรงกัน
จิตรกรรมทังการู ปพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาแสดงพระพุทธเจ้าทีทรงขจัดโรคภัยทัง
ทางกายและใจแก่ผูท้ ีนับถือพระองค์ คัมภีร์ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิ ธานวิเศษ
สู ตรเป็ นคัม ภี ร์สํา คัญที อุทิ ศ แก่ พ ระองค์โดยเฉพาะ ตามประติ ม านวิท ยาพระไภษัช ยคุ รุม กั เป็ น
พระพุทธเจ้าในรู ปนิรมานกาย มีวรรณะนําเงิน พระหัตถ์ซ้ายกระทําธยานมุทราโดยอุม้ บาตรบรรจุ
โอสถหรื อผลสมอ และพระหัตถ์ขวากระทําวรทมุทราพร้อมถือก้านต้นสมอทีติดผลหรื อถือผลสมอ
ในรู ปนี ยังปรากฏพระศากยมุนีพร้อมด้วยพระสองขะปะเป็ นบริ วารร่ วมด้วย โดยพระศากยมุนีทรง
ปรากฏรู ปลักษณ์คล้ายกับพระไภษัชยคุรุแต่ทรงมีวรรณะเหลืองและไม่ปรากฏผลสมอในพระหัตถ์
หรื อภายในบาตร ส่ วนพระสองขะปะทรงปรากฏในรู ป พระสงฆ์ทรงจี วรแบบทิ เบตพร้ อมด้วย
หมวกทรงสู งแหลมสี เหลือง เมือพิจารณาเนือหาตามคัมภีร์ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรว
ปณิ ธ านวิ เ ศษสู ต รแล้ว ผู้ศึ ก ษาตี ค วามว่ า พระศากยุ ม นี ใ นภาพนี คื อ ผู้ถ่ า ยทอดเรื องราวของ
พระพุทธเจ้าแห่ งการแพทย์ประทานแด่เหล่าสรรพสัตว์ตามทีพระมัญชุ ศรี ทรงทูลขอ ซึ งพระมัญชุ
ศรี อาจสื อแทนด้วยพระสองขะปะทีถูกเชือว่าเป็ นนิรมานกายของพระองค์
จิตรกรรมทังการู ปพระพุทธเจ้าแห่ งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ปรากฏอยูใ่ นจิตรกรรม
ทังกาของวัดโพธิ> เย็นและมูลนิธิพนั ดาราแห่ งละ 1 ภาพ ต่างแสดงรู ปพระพุทธเจ้า 35 พระองค์ทีมี
เนื อหาจากคัมภีร์อุปาลิปฤจฉา และบทสวดของท่านสองขะปะ เพือขอขมากรรมจากการละเมิดศีล
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ให้ผทู้ ีสวดมนต์ถึงพระองค์นนกลั
ั บมาบริ สุทธิ> ดังเดิม พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงอยู่ในรู ปนิ ร
มานกายแต่แตกต่างระหว่างกันทีวรรณะ การแสดงมุทรา และบางพระองค์ทรงถือสัญลักษณ์เฉพาะ
ไว้ อย่า งไรก็ตามเมือเปรี ยบเที ยบพระพุทธเจ้า แต่ละพระองค์ใ นจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ> เย็น
มูลนิ ธิพนั ดารา กับจิตรกรรมทังกาของทิเบต จะเห็นได้ว่ามีบางพระองค์แสดงวรรณะไม่ตรงตาม
ประติมานวิทยาเสมอไป
จิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุศรี 5 พระองค์เป็ นจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา แสดง
รู ปพระมัญชุศรี ซึงเป็ นเจ้าแห่ งปั ญญา ในรู ปลักษณ์ทีแตกต่างกัน 5 ลักษณะตามความเชื อว่าแต่ละ
พระองค์ทรงประทับอยูบ่ นภูเขาปั ญจศีรษะหรื อภูเขา 5 ยอด โดย พระโชเกี ยล พักปะ พระอาจารย์
ในนิกายสาเกียช่วงคริ สต์ศตวรรษที 13 เป็ นผูเ้ ผยแพร่ ความเชือนี พระมัญชุศรี แต่ละรู ปลักษณ์ได้แก่
ลําดับแรกพระนามสังคีติวรรณะทองทรงมี 4 กรทีถือจาปะ, พาณะ, ปุสตกะ และขัฑคะ ลําดับที 2
พระอรปจนะมีวรรณะแดงทรงถือขัฑคะชูไว้เหนือพระเศียรและถือก้านปั ทมะรองรับปุสตกะ ลําดับ
ที 3 พระมัญชุโฆษะวรรณะแดงประทับบนหลังสิ งห์ทรงกระทําธรรมจักรมุทราพร้อมถือก้านปั ทมะ
ทีรองรับขัฑคะและปุสตกะ ลําดับที 4 พระมัญชุ โฆษะวรรณะขาวพระหัตถ์ขวากระทําวรทมุทรา
พระหัตถ์ซ้ายถื อก้านปั ทมะทีรองรับปุสตกะและขัฑคะ และลําดับที 5 พระกฤษณมัญชุ ศรี ซึงมี
วรรณะนําเงิน ทรงถือขัฑคะทีพระหัตถ์ขวาและชูขึน ส่ วนพระหัตถ์ซ้ายถือปุสตกะ อย่างไรก็ตาม
พระมัญชุ ศรี ทีในจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดารานีก็มีรูปลักษณ์บางประการ เช่ น วรรณะ และ
ตําแหน่งของสัญลักษณ์แตกต่างไปจากทีระบุในประติมานวิทยาเล็กน้อย อีกทังหากเปรี ยบเทียบกับ
จิตรกรรมทังกาทิเบตในเนือหาเดียวกันแล้ว จะเห็นว่าแต่ละพระองค์ก็แสดงรู ปลักษณ์ทีไม่ตรงกับ
ประติมานวิทยาเสมอไป แต่ส่วนใหญ่พระมัญชุ ศรี 5 พระองค์นนจะทรงมี
ั
วรรณะขาว เหลือง ส้ม
(หรื อแดง) แดง และนําเงิน
พระนางตาราเขียวหรื อพระนางขฑิรวนีตาราตามประติมานวิทยานันทรงมีวรรณะเขียว
ประทับลลิตาสนะและมีดอกอุตปาละเป็ นสัญลักษณ์ ปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระนางขฑิรวนี
ตาราของมูลนิ ธิพนั ดารา และรู ปพระนางตารา 21 พระองค์ในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ> เย็นและ
มูลนิธิพนั ดาราแห่งละ 1 ภาพ จิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารารู ปพระนางขฑิรวนีตาราในทีนี อยู่
ในรู ป อัษ ฏมหาภยตารา ที ทรงคุ ้ม ครองผูท้ ี นับ ถื อพระองค์ใ ห้พ น้ จากภัย อันตราย 8 ประการทัง
ในทางโลกและทางธรรมโดยปรากฏเป็ นสัญลักษณ์อยูใ่ นระยะหน้าของภาพ ได้แก่ ภัยจากวิญญาณ
ชัวร้ าย (ความสงสัย), การถูกคุ ม ขัง (ความใจแคบ), อุทกภัย (โลภะ), ภัย จากสัตว์มีพิษ (ริ ษยา),
อัคคีภยั (โทสะ), ภัยจากช้าง (โมหะ), ภัยจากสิ งห์ (มานะ) และภัยจากโจร (มิจฉาทิฏฐิ)
สําหรับจิตรกรรมทังการู ปพระนางตารา 21 พระองค์ของวัดโพธิ> เย็นและมูลนิธิพนั ดารา
แม้แสดงเรื องราวเช่ นเดียวกันแต่ก็ถูกสร้างบนพืนฐานของประติมานวิทยาทีต่างกัน ได้แก่ รู ปพระ
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นางตารา 21 พระองค์ของวัดโพธิ> เย็นถูกสร้างตามประติมานวิทยาของพระโชกยูร์ ลิงปะ ในความ
เชือของนิกายนิงมะซึงพระนางตาราแต่ละพระองค์ทรงกระทําวิตรรกมุทราพร้อมถือดอกปั ทมะหรื อ
อุตปาละรองรับสัญลักษณ์แตกต่างกัน แต่มีบางพระองค์ทีปรากฏรู ปลักษณ์โดดเด่นต่างจากพระองค์
อืน คือ ทรงถือจินดามณี ในพระหัตถ์ขวาพระองค์หนึ ง กระทําอัญชลีมุทราพร้อมถือกิ ลาไว้ทีพระ
อุระพระองค์หนึง และทรงถือคทาดอกไม้ในพระหัตถ์ขวาพระองค์หนึง ต่างจากจิตรกรรมทังการู ป
พระนางตารา 21 พระองค์ของมูลนิธิพนั ดาราซึ งสร้างตามประติมานวิทยาของพระนาคารชุนหรื อ
ของพระอติศะ ซึ งพระนางตาราบริ วารทุกพระองค์มีรูปลักษณ์เหมือนพระนางขฑิรวนี ตาราองค์
ประธานแต่ต่างกันเฉพาะวรรณะ
จิตรกรรมทังการู ปพระนางตาราขาวหรื อสิ ตตาราปรากฏอยูท่ ีมูลนิธิพนั ดาราจํานวน 6
ภาพ ทังหมดต่างอยูใ่ นรู ปพระนางตารา 7 พระเนตร ซึ งตามประติมานวิทยาของลัทธิ วชั รยานแบบ
ทิเบตนันพระนางตารา 7 พระเนตรทรงมีวรรณะขาว ประทับวัชราสนะ พระหัตถ์ขวากระทําวรท
มุทรา พระหัตถ์ซ้ายกระทําวิตรรกมุทราพร้อมถือก้านดอกปั ทมะ พระเนตร 7 ดวงปรากฏเป็ นพระ
เนตรหลัก 2 ดวง กลางพระนลาฏ 1 ดวง และบนฝ่ าพระหัต ถ์แ ละฝ่ าพระบาทข้า งละ 1 ดวง
รู ปลักษณ์ดงั กล่าวนียังถูกเรี ยกอีกพระนามหนึงว่า จินตาจักร
จิตรกรรมทังการู ปพระยมานตกะปรากฏอยูท่ ีวัดโพธิ> เย็น แสดงรู ปพระยมานตกะหรื อผู้
พิชิตพระยม ซึ งเป็ นพระธรรมบาลปางดุร้าย ในทีนีทรงอยูใ่ นรู ปลักษณ์ทีเรี ยกว่า พระมหาวัชรไภร
วะ ตามประติมานวิทยาระบุไว้ในคัมภีร์ศรี มหาวัชรไภรวะตันตระว่าพระองค์ทรงมีวรรณะนําเงิน มี
9 พระเศียรโดยพระเศียรหลักเป็ นกระบือ มี 34 พระกร โดยแต่ละพระกรถือสัญลักษณ์ต่าง ๆ และมี
16 พระบาททีทรงประทับ แบบอาลี ฒาสนะเหยีย บบนเหล่ า สัตว์ นก และเทพต่ า ง ๆ ในศาสนา
พราหมณ์ซึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ล้วนเป็ นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาลัทธิวชั รยานทังสิ น
จิตรกรรมทังการู ปพระฑากินีสิงหวักตราปรากฏอยูท่ ีวัดโพธิ> เย็นแสดงรู ปของพระธรรม
บาลฝ่ ายหญิงในนิ กายนิ งมะทีมี พกั ตร์ เป็ นสิ งห์ แต่แสดงรู ปลัก ษณ์ ของพระนางสิ งหวัก ตราของ
พระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตในนิ กายปฏิรูป (สาเกี ย กาจู และเกลุก) โดยแสดงปางดุมี
วรรณะนําเงิน พระเศียรสิ งห์วรรณะขาว ประทับแบบอรรธปรยังกาสนะบนซากศพมนุษย์ทีสื อถึง
อํานาจของพระองค์ทีอยู่เหนื อความชัวร้าย พระหัตถ์ขวาถือกรรตฤกาชูขึนและพระหัตถ์ซ้ายถือก
ปาลไว้ทีพระอุระ และทรงประคองขัฏวางคะไว้ทีพระอังสาซ้าย
สําหรับจิตรกรรมทังกาทีเกี ยวกับพระอาจารย์และบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ ของ
ทิ เ บตแสดงรู ป พระปั ท มสั ม ภวะทังหมด พระองค์ท รงเป็ นพระสงฆ์ช าวอิ น เดี ย ผูว้ างรากฐาน
พระพุทธศาสนาในทิเบตอย่างมันคงและชาวทิเบตเรี ยกว่าพระองค์ว่า คุรุริมโปเช จิตรกรรมทังกา
ของวัดโพธิ> เย็นแสดงรู ปพระปั ทมสัมภวะอยู่ A ภาพ ได้แก่ รู ปพระคุ รุตรักโปเชซึ งเป็ นพระปั ทม
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สัมภวะแบบพระธรรมบาล ซึงเป็ นปางทีเกียวเนืองกับคําสอนในคัมภีร์ทีถูกซ่อนเร้นของนิกายนิงมะ
ทรงแสดงรู ปลักษณ์แบบพระธรรมบาลอ้วนเตีย วรรณะแดง ถือวัชระและแมงป่ องเป็ นสัญลักษณ์
และมีครุ ฑอยู่เหนื อพระเศียรซึ งครุ ฑถูกเชื อว่าเป็ นผูป้ กป้ องสมบัติและคัมภีร์ทีถูกซ่ อนเร้น อีกรู ป
หนึ งคือรู ปอาณาจักรแห่ งทีพึงของพระปั ทมสัมภวะเป็ นรู ปแบบทีเริ มปรากฏในนิ กายนิ งมะช่ วง
คริ สต์ศตวรรษที ?R แสดงกลุ่มต่าง ๆ ทีถูกจัดอย่างเป็ นระเบียบได้แก่ พระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์
ยิตมั พระธรรมบาล และพระอาจารย์ในนิ กายนิ งมะ ล้วนห้อมล้อมพระปั ทมสัมภวะองค์ประธาน
จิตรกรรมทังกาลักษณะดังกล่ าวนี ถูกสร้ างเพือช่ วยให้ผปู้ ฏิ บตั ิสมาธิ ตงนิ
ั มิตถึงเหล่ าพระอาจารย์
ประจํานิ กายได้ชัดเจนมากขึนและสะท้อนถึงความเชื อเรื องการเคารพบูชาพระอาจารย์คนสําคัญ
ประจํานิกายในอดีต
ส่ วนจิตรกรรมทังกาของมูลนิ ธิพนั ดารามีรูปพระปั ทมสัมภวะ A ภาพต่างแสดงรู ปพระ
ปั ทมสัมภวะทีมีรูปลักษณ์แบบโยคีทีทรงจีวรร่ วมกับการทรงเสื อคลุ มแบบกษัตริ ยท์ ิเบตซึ งสื อว่า
พระองค์ทรงมีสถานะเป็ นกษัตริ ยน์ กั บวช โดยทัวไปพระองค์ทรงถือวัชระในพระหัตถ์ขวาและก
ปาลในพระหัตถ์ซ้าย และยังทรงประคองขัฏวางคะและทรงมาลาห้าเหลียมสี แดงซึ งเป็ นเอกลักษณ์
โดดเด่นสําหรับพระองค์เท่านัน ทังนีรู ปหนึงแสดงพระปั ทมสัมภวะปางสงบพระโอษฐ์แย้มยิมส่ วน
อีกรู ปทรงปรากฏพระโอษฐ์อา้ เห็นพระทนต์เล็กน้อย และมีนางปราชญาคือพระนางมัณฑรวะและ
พระนางเยเช โซเกี ย ลประทับ ยืน ข้า งพระองค์ รู ป ลัก ษณ์ ข องพระปั ท มสั ม ภวะดัง กล่ า วนี เป็ น
รู ปลักษณ์ทีปรากฏบ่อยในพุทธศิลป์ ของทิเบตโดยเฉพาะพุทธศิลป์ ในนิกายนิงมะซึ งเป็ นนิกายแรก
ของทิเบตทีพระองค์ก่อตังขึน
แต่จากการศึกษาเนื อหาและรู ปลักษณ์ ตามประติมานวิทยาของจิตรกรรมทังกาทีเป็ น
กรณี ศึกษาทังหมดมีเพียงรู ปพระอจละและรู ปพระนางมหามายุรีซึงเป็ นจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ>
เย็นทีแสดงรู ปลักษณ์ไม่ตรงตามประติมานวิทยาใด ๆ พระอจละ ซึ งพระนามมีความหมายว่า ผูไ้ ม่
หวันไหว มีคมั ภีร์หลายเล่มทีบรรยายถึงรู ปลักษณ์ของพระองค์ เช่ น คัมภีร์มหาไวโรจนสู ตร และ
คัมภีร์สาธนมาลา เป็ นต้น แต่รูปลักษณ์ทีปรากฏในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ> เย็น ทีเป็ นพระธรรม
บาลมีวรรณะขาว ประทับแบบอาลีฒาสนะ พระหัตถ์ขวากระทําดัชนีมุทราพร้อมถือวัชระชูขึน และ
พระหัตถ์ซา้ ยกระทําวิตรรกมุทราไว้ทีพระอุระ ก็ไม่สอดคล้องกับเนื อหาจากคัมภีร์ใดเลย ผูศ้ ึกษาจึง
ตังข้อสังเกตว่ารู ปลักษณ์ดงั กล่าวอาจเกิดจากการวาดตามนิมิตทีปรากฏของพระอาจารย์ท่านใดท่าน
หนึง
ส่ วนรู ปพระนางมหามายุรีของวัดโพธิ> เย็นนัน ทรงมีวรรณะขาว S พระเศียร S พระกรซึ ง
ถื อสัญลัก ษณ์ ต่าง ๆ และ A พระบาท อีกทังปรากฏนกยูงอยู่เบื องหลังพระองค์อย่า งชัดเจน แม้
รู ปลักษณ์ดงั กล่าวนี จะไม่สอดคล้องกับเนื อหาในคัมภีร์ทีกล่าวถึงพระองค์ เช่น คัมภีร์สาธนมาลา
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และคัม ภี ร์ นิษ ปั น นโยคาวลี เป็ นต้น แต่ ก ารปรากฏรู ป นกยูง อย่า งโดดเด่ น ก็ ส ามารถเชื อมโยง
ความสําคัญของพระองค์ซึงมีทีมาจากมนต์นกยูงทอง อันเป็ นมนต์คาถาป้ องกันพิษงูได้
จากจิ ตรกรรมทัง กาที ถู ก นํา มาเป็ นกรณี ศึ ก ษานัน ผูศ้ ึ ก ษาสามารถสรุ ป รู ป แบบทาง
ศิลปกรรมสําคัญได้ 2 รู ปแบบ ได้แก่ จิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาคกลาง และจิตรกรรมทังกาทิเบต
แบบภาคตะวันออก โดยรู ปแบบทังสองนี มีลกั ษณะร่ วมกันคือ เป็ นรู ปแบบจิตรกรรมทังกาทิเบตที
พัฒนาจนเป็ นรู ปแบบของตนเองแล้วตังแต่คริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ นต้นมา ได้แก่ องค์ประกอบเน้น
บุคคลประธานให้มีขนาดใหญ่ทีสุ ดและประทับอยูก่ ึงกลางภาพ ล้อมรอบด้วยรู ปบุคคลบริ วารหรื อ
รู ป ทรงทิ วทัศ น์ ที จัด วางอย่า งสมมาตร พืนที ว่า งฉากหลัง โดยทัวไปถู ก แบ่ ง ออกเป็ นท้องฟ้ าที
ส่ วนบนและเนิ นหญ้าทีส่ วนล่ า งของภาพ รู ปทรงบุคคล เครื องทรงและเครื องประดับส่ วนใหญ่
เป็ นไปตามแบบแผนทีถูกกําหนดไว้ในประติมานวิทยา
รู ปทรงบุคคลหากเป็ นพระพุทธเจ้ามักอยูใ่ นรู ปทรงคล้ายสามเหลียมทีมีแกนพระวรกาย
ตังตรงเพือสื อถึงความสงบมันคง รู ปทรงพระโพธิ สัตว์ปางสงบมักมีเส้นแกนพระวรกายเฉี ยงออก
จากเส้นแกนแนวตังเพือแสดงกิริยาเคลือนไหวและมักมีพระวรกายผอมเพรี ยวด้วยเส้นรอบนอกที
ลืนไหลอย่างอ่อนช้อย ส่ วนรู ปทรงของพระโพธิ สัตว์ปางดุและพระธรรมบาลมักมีพระวรกายอ้วน
เตีย เส้นแกนพระวรกายเฉี ยงออกจากเส้นแกนแนวดิง ประกอบกับส่ วนใหญ่ประทับแบบอาลีฒะ
หรื ออรรถปรยังกาสนะซึงทําให้แสดงกิริยาเคลือนไหวทีรุ นแรงดุดนั มากกว่าพระโพธิสัตว์ปางสงบ
เครื องทรงและเครื องประดับ สํา หรั บ พระโพธิ สัตว์ป างสงบและพระพุท ธเจ้า ในรู ป
สัมโภคกายส่ วนใหญ่ทรงโธตี A – C ชัน คล้องผ้าคล้องพระอังสา ผ้าคาดเฉียง ประดับด้วยสร้อยพระ
ศอเส้นสันและยาว กุณฑล พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท ทรงศิราภรณ์ตาบรัตนะรู ปหยดนํา
B ตาบและผูกด้วยผ้ากรรเจียก ชายผ้าคล้องพระอังสาและชายของผ้ากรรเจียกบ่อยครังถูกประดิษฐ์
ให้ปลิวขึนเป็ นแนวซิกแซกขึนสู่ ดา้ นบน ทังนีริ วผ้าทีต้องลมมักนิยมประดิษฐ์ให้มีรูปทรงคล้ายกลีบ
ดอกไม้จนกลายเป็ นแบบแผนทางพุทธศิลป์ ของทิเบต
สําหรับเครื องทรงและเครื องประดับของพระธรรมบาลมักทรงหนังเสื อแทนโธตี คล้อง
มาลัยศีรษะมนุ ษย์ หนังช้าง หนังมนุ ษย์ และประดับพระวรกายด้วยเครื องประดับทีทําจากกระดูก
และส่ วนใหญ่ท รงศิ ราภรณ์ ก ะโหลก B ยอด ทังนี บางพระองค์อาจเปลื อยพระวรกาย ขึ นอยู่ก ับ
รายละเอียดตามประติมานวิทยาของแต่ละพระองค์ เช่ น พระยมานตกะจะทรงเปลื อยพระวรกาย
เป็ นต้น ส่ ว นรู ป ทรงตกแต่ ง ฉากหลัง ได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากศิ ล ปะจี น ที สํา คัญอาทิ ก้อ นเมฆรู ป ยู่อี
ดอกไม้แบบดอกโบตันU ก้อนหินขรุ ขระ
ด้านการใช้สี การไล่นาหนั
ํ ก การใช้เส้นและลวดลาย จิตรกรรมทังกาทิเบตนิ ยมการใช้
เส้นสร้างรู ปทรงและตกแต่งรายละเอียดต่าง ๆ มากกว่าการสร้างปริ มาตรจากการไล่นาหนั
ํ กให้กลม
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กลึ ง ถึ งกระนันก็ปรากฏการไล่ นาหนั
ํ กอยู่บา้ ง สี ของเส้นทีใช้มกั เป็ นสี นาเงิ
ํ นสําหรับพืนทีสี เข้ม
วรรณะเย็นและเส้นสี แดงสําหรับพืนทีสี วรรณะร้อนรวมทังเส้นรายละเอียดพระพักตร์ ของบุคคลทีมี
วรรณะสี อ่อน
จิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาคกลางมีลกั ษณะเด่นสําคัญ คือ นิ ยมใช้สีนาเงิ
ํ นและเขียว
เป็ นพื นหลัง สํา หรั บ ท้อ งฟ้ าและเนิ น หญ้า สี ห นาและสดใส มัก ใช้ป ระภาวลี สี นําเงิ น เข้ม และ
ประภามณฑลเป็ นสี เรี ยบหรื อเป็ นลวดลายทองประดับรัตนะ นิยมใช้เส้นสี ทองวาดคู่กบั เส้นสี เข้ม
โดยเฉพาะใบไม้ทีมักปรากฏอยู่บนปลายใบไม้แบบแฉก และเส้นสี ทองแบบริ วโค้งและแบบหยัก
ฟันปลาวาดสลับกันแทนรัศมีของประภาวลี รู ปแบบทางศิลปกรรมนี มักเป็ นรู ปแบบโดยทัวไปใน
จิตรกรรมทังกาของทิเบต ดังปรากฏในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารารู ปพระนางสิ ตตาราและ
รู ปพระไภษัชยคุรุจากกรุ งลาซา นอกจากนียังเป็ นรู ปแบบของจิตรกรรมทังกาทิเบตทีถูกสร้างตาม
ความเชือของลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตโดยช่างชาวจีน ดังเห็นได้จากจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ> เย็น
ทุกภาพ ทังนีรู ปแบบดังกล่าวรวมไปถึงจิตรกรรมทังกาทีถูกสร้างโดยชาวทิเบตลีภัยซึงได้นาํ รู ปแบบ
ดัง กล่ า วไปเผยแพร่ ด้ว ย ดัง เห็ นได้จ ากรู ป พระนางสิ ต ตาราที ถู ก วาดโดยชาวไทยที ไปศึ ก ษาที
โรงเรี ย นสอนจิ ตรกรรมทัง กาที เมื องธรรมศาลา ประเทศอิ นเดี ย และรู ป พระนางขฑิ รวนี ตารา
หรื ออัษฏมหาภยตาราจากประเทศเนปาลโดยรู ปพระนางขฑิรวนีตารานีได้สอดแทรกรู ปแบบเฉพาะ
ของศิลปิ นเข้าไปด้วย เช่น การใช้เส้นทีแสดงความเคลือนไหวอย่างมาก
จิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาคตะวันออกแบ่งออกได้ 3 รู ปแบบย่อย คือ จิตรกรรมทังกา
จากแคว้นอัมโด จิตรกรรมทังกาจากเมืองเดรเก และจิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโด จิตรกรรมทังกา
จากแคว้นอัมโดรู ป แบบโดยทัวไปยังเหมื อนกับ จิ ตรกรรมทัง กาทิ เบตแบบภาคกลาง ทังการจัด
องค์ประกอบ การใช้สี เส้น นําหนักและลวดลาย ดังเห็นได้จากจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพนั ดารา
รู ปพระปั ทมสัมภวะจากเมืองอาบา ยกเว้นจิตรกรรมทังกาเมืองเร็ บกงของแคว้นอัมโดทีมีลกั ษณะ
เด่ น ที ประภามณฑลเป็ นแถบสี ต่า ง ๆ ดัง เห็ นได้จากรู ป พระนางสิ ตตาราจากเมื องเร็ บ กง ส่ ว น
จิตรกรรมทังกาจากเมืองเดรเกมีลกั ษณะทีคล้ายคลึงกับจิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาคกลาง แต่การ
ใช้สีไม่สดจัดและบางมากกว่า แต่จิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโดแสดงให้เห็นถึงรู ปแบบทีโดดเด่น
และแตกต่างจากจิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาคกลางอย่างชัดเจน คือ การใช้สีไม่สดจัด เน้นสร้าง
บรรยากาศบางเบาผ่านการไล่นาหนั
ํ กอย่างกลมกลืนคล้ายจิตรกรรมจีนในส่ วนพืนหลัง แต่สําหรับ
รู ปทรงหลักยังคงใช้สีทีหนา รู ปทรงภูเขาและทะเลสาบมักมีพืนทีว่างแบบเปิ ด แม้วา่ ยังนิยมใช้เส้น
สําหรับการสร้างรู ปทรงแต่บางครังเส้นก็ถูกไล่นาหนั
ํ กให้เจือจางกลืนไปกับสี ของพืนหลัง สําหรับ
เส้นรัศมีประภาวลีทีมีลกั ษณะเป็ นริ วโค้งและแบบหยักฟันปลามักใช้สีนาเงิ
ํ นและสี แดง ส่ วนการใช้
เส้ นทองบนใบไม้ม ัก ปรากฏโดดเด่ นเฉพาะเส้ นกลางใบมากกว่า บริ เวณปลายใบ และไม่ นิย ม

667
ประภามณฑลลวดลายทองประดับรัตนะแบบภาคกลางแต่นิยมใช้ประภามณฑลทีมีสีโปร่ งแสง
ลักษณะดังกล่าวปรากฏในจิตรกรรมทังการู ปพระมัญชุศรี 5 พระองค์ รู ปพระนางตารา 21 พระองค์
และรู ปพระนางสิ ตตารา นอกจากนี รู ปแบบจิตรกรรมทังกาแบบภาคตะวันออกจากเมืองชัมโดยัง
เหมือนกับจิตรกรรมทังกาสกุลช่างการ์มะ กาดรี อีกด้วย
ส่ วนจิ ต รกรรมทัง กาที ถู ก สร้ า งด้วยเทคนิ ค วิธี ก ารสมัย ใหม่ ผูศ้ ึ ก ษาได้จดั แยกไว้อี ก
รู ปแบบหนึงซึงมีแนวโน้มเป็ นผลงานพาณิ ชย์ศิลป์ จิตรกรรมทังกากลุ่มนี มักใช้วสั ดุและวิธีการผลิต
ทีให้ผลงานจํานวนมาก รวดเร็ ว และมีตน้ ทุนประหยัด หากเป็ นวิธีการวาดก็ไม่แสดงความประณี ต
วิจิตรเท่าทีควร อย่างไรก็ตามจิตรกรรมทังกาทีถูกสร้างวิธีการนีปรากฏรู ปแบบทังจากภาคกลางและ
ภาคตะวันออก เช่ น รู ปพระปั ทมสัมภวะจากเมืองธรรมศาลา และรู ปพระนางสิ ตตาราทีไม่ทราบ
แหล่งทีมาถูกสร้างด้วยวิธีการวาด และรู ปพระนางสิ ตตาราจากเมืองชิ นหนิ งทีถูกสร้างด้วยวิธีภาพ
พิมพ์ตะแกรงไหมต่างแสดงรู ปแบบจิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาคกลาง ส่ วนรู ปพุทธเกษตรสุ ขาวดี
ทีถูกสร้างด้วยวิธีภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์มีรูปแบบจิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาคตะวันออก
อย่างไรก็ตามด้านการใช้งานในปั จจุบนั นีจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีวัดโพธิ> เย็น
ไม่ได้มีบทบาทด้านพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานอย่างชัดเจนเนื องจากคณะสงฆ์ของวัดโพธิ> เย็น
เน้นการปฏิบตั ิธรรมในฝ่ ายจีนนิกายมากกว่า ต่างจากจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีมูลนิธิพนั
ดาราซึงถูกใช้ประกอบกิจกรรมสําหรับเผยแพร่ องค์ความรู้ดา้ นทิเบตศึกษา หรื อใช้สําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางลัทธิวชั รยานโดยมีพระอาจารย์ในลัทธิวชั รยานทีได้รับการนิมนต์มาเป็ นผูป้ ระกอบพิธี
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ทีอยู่

นางสาวลลิดา ชัยกุล
/ หมู่ที ตําบลท่าช้าง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
!!!

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. %&

มัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนกวิทย์ – คณิ ต) โรงเรี ยนศรี ยานุสรณ์
จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. %&8 ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาจิตรกรรม
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. %& ศึกษาต่อระดับปริ ญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

