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บทคัดย่อ 

หัวข้อสารนิพนธ์            ท่ีมาและความหมายของโพธยาครีมทุราในพทุธศลิป์ญ่ีปุ่ น  
ช่ือนักศึกษา                  ณฐันนท์ วิริยะวิทย์ 
ภาควิชา                       ประวตัิศาสตร์ศลิปะ  
ปีการศึกษา                       2558 

 การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาเพ่ือให้ทราบถึงท่ีมา ความหมาย และการใช้งาน ของโพธยาครี

มุทราซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้งานอย่างมากในพุทธศิลป์ญ่ีปุ่ น จากการศึกษาพบว่า โพธยาครีมุทรานัน้ 

อาจจะมีต้นก าเนิดอยู่ในอาณาจกัรจีนสมยัราชวงศ์ถงั ในช่วงราวศตวรรษท่ี 8 ซึ่งโพธยาครีมทุรานี ้

มีความเป็นไปได้ถึงความเก่ียวข้องกบัธรรมจกัรมทุราแบบคนัธาระด้วยรูปแบบท่ีใกล้เคียงกนั แตก็่

ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดั เน่ืองจากระยะเวลาของการก าเนิดโพธยาครีมทุรานัน้ห่างจากสมยัคนัธาระเป็น

อยา่งมาก 

 ในชว่งศตวรรษเดียวกนักบัการเร่ิมปรากฏการใช้งานโพธยาครีมทุราในจีนนัน้ มทุรานีก็้ได้

ปรากฏการใช้งานในพุทธศิลป์ของเกาหลีขึน้ แต่หลกัฐานท่ีพบในเกาหลีบางชิน้ มีการใช้มุทราท่ี

แสดงพระหตัถ์สลบัข้างกนั ช่วงยคุสมยัท่ีเร่ิมปรากฏการใช้งานมทุรานัน้ ก็ใกล้เคียงกบั ช่วงเวลาท่ี

พุทธศิลป์ญ่ีปุ่ นเร่ิมใช้งานมุทรานีเ้ช่นกัน แต่เน่ืองด้วยการท่ีเกาหลีมีการใช้งานโพธยาครีมุทราท่ี

สลบัพระหตัถ์กันประกอบกับ ในช่วงเวลาท่ีเร่ิมปรากฏหลกัฐานนัน้ ความสมัพนัธ์ระหว่าง ญ่ีปุ่ น

และเกาหลีเร่ิมเส่ือมถอยลง ท าให้มีความเป็นไปได้ว่าโพธยาครีมุทราในญ่ีปุ่ นนัน้ ไม่ได้รับมาจาก

เกาหลี 

 ชว่งต้นศตวรรษท่ี 9 ในญ่ีปุ่ นก็เร่ิมปรากฏการใช้งานโพธยาครีมทุราขึน้ ซึ่งนกัวิชาการบาง

ท่านได้ให้ข้อเสนอว่าอาจจะเกิดขึน้ในญ่ีปุ่ นเอง แต่จากหลกัฐานในจีน ท าให้สามารถสนันิษฐาน

ขึน้มาได้อีกวา่ โพธยาครีมทุรานัน้รับมาจากจีนผา่นทางพทุธศาสนานิกายลีล้บั 

 ความหมายของโพธยาครีมทุรา มีการตีความว่า แสดงถึง การคู่กนัของครรภธาตมุณฑล 

และวชัรธาตมุณฑล หรืออาจจะใช้แทนถึงธาตทุัง้หก อนัประกอบไปด้วย ดิน ไฟ น า้ อากาศ และ

ความวา่งเปลา่ซึง่ถกูแทนด้วย นิว้พระหตัถ์ทัง้ 5 ท่ีก าพระดชันี ท่ีแทนวิญญาน อนัเป็นธาตท่ีุ 6 
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 โพธยาครีมทุรานีถ้กูใช้งานเข้ากบัพทุธศิลป์ท่ีเก่ียวข้องกบัพระไวโรจนะ ซึ่งในเกาหลี จะใช้

งานมุทรานีก้ับพระไวโรจนะโดยทั่วไป ในญ่ีปุ่ นมุทรานีจ้ะถูกใช้งานเข้ากับพระไวโรจนะท่ีอยู่ใน

ฐานะท่ีประทบัในวชัรธาตมุณฑล นอกจากการใข้งานกบัพระไวโรจนะแล้ว มทุรานีย้งัถกูใช้งานกบั

ประตมิากรรมพทุโธษณีษะด้วย และนอกจากในงานพทุธศิลป์แล้ว มทุรายงัถกูใช้เข้ากบัความเช่ือ

เร่ือง อิน 9 อกัขระ ซึง่เป็นการทอ่งอกัขระทัง้ 9 พร้อมกบัท ามทุรา หรืออิน ตาม ซึ่งความเช่ือนีถ้กูใช้

อย่างแพร่หลายในญ่ีปุ่ นทัง้ใน พุทธศาสนา ศาสนาชินโต รวมถึงการใช้งานในกลุ่มวิชาป้องกัน

ตวัอยา่ง นินจตุส ึด้วยเชน่กนั 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 งานศึกษาชิน้นีข้องข้าพเจ้ามิอาจเกิดขึน้ และส าเร็จลุล่วงได้ หากขาด ค าแนะน า จาก

บคุคลหลายๆทา่นอนัจะกลา่วตอ่ไปนี ้

 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ผู้ เป็นทัง้ ท่ีปรึกษาในการศึกษาครัง้นี ้และเป็น

อาจารย์ผู้สอนวิชาประติมานวิทยาในศิลปะตะวนัออก ซึ่งท าให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงโพธยาครีมทุรา

เป็นครัง้แรก ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ผู้ ให้ค าปรึกษในช่วงเร่ิมท าแบบเสนอหวัข้อวิจยั และ

เป็นผู้สอนวิชาท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะในกลุ่มพืน้ท่ีตะวันออกไกลอนัเป็นพืน้ฐานในการศึกษาครัง้นี ้

และ ขอขอบพระคณุ ผศ.ดร.ประภสัสร์ ชวูิเชียร ผู้สอนวิชา ระเบียบวิธีวิจยัทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ 

อนัเป็นพืน้ฐานในการเขียนงานศกึษาวิจยัในครัง้นี ้

 ขอขอบคุณ น.ส.มุกรดา บัญญัตินพรัตน์ ผู้ เป็นรุ่นน้องในสมัยมัธยมปลาย ซึ่งได้ชวน

ข้าพเจ้าพดูคยุถึง คาถาไลผี่แบบญ่ีปุ่ น (อิน 9 อกัขระ) อนัเป็นการจดุประกายให้เกิดงานศกึษาวิจยั

ชิน้นี ้เพ่ือนๆทุกคนในภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ท่ีคอยเอือ้เฟื้อองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีข้าพเจ้า

อาจจะพลาดไป รวมถึงคอยย า้เตือนในสิ่งต่างๆ เพ่ือนๆจากภาควิชาภาษาตะวันออก ท่ีคอย

เอือ้เฟือ้ในการใช้ค าราชาศพัท์ตา่งๆ และขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีห้องสมดุท่ีจดัหาหนงัสือตา่งประเทศ

บางเลม่มาให้ได้ใช้ในการเขียนงานศกึษาวิจยัในครัง้นี ้

 สุดท้ายขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิได้กล่าวถึงเป็นจ านวนมาซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือใน

หลายๆด้าน 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในสมยัเฮอัน (ค.ศ.794 – ค.ศ.1185) ของญ่ีปุ่ นได้เร่ิมมีการท าพระพุทธรูปไวโรจนะท่ีมี

ลกัษณะท่ีแตกตา่งจากศลิปะอ่ืนๆท่ีมีการท างานศิลปกรรมเก่ียวกบัพระไวโรจนะ คือมีการท ามทุรา

เป็น โพธยาครีมทุรา (智拳印;Hepburn : Chiken-in) โดยเป็นมทุราท่ีใช้พระหตัถ์ขวาก าดชันีซ้าย

เอาไว้ท่ีบริเวณพระอุระ ซึ่งงานศิลปกรรมท่ีปรากฏการท ามุทราดงักล่าว เร่ิมปรากฏให้เห็นในช่วง

สมยัเฮอนั หรือราวคริสต์ศตวรรษท่ี 8 – 12 เช่น ประติมากรรมพระไวโรจนะไม้สลกั ก าหนดอายอุยู่

ในสมยัโคนิน(โจกนั) ค.ศ.794 – ค.ศ.897 ปัจจบุนัอยู่ใน Seattle Art Museum, Eugene Fuller 

Memorial Collection1  และงานศลิปกรรมรูปแบบนีก็้ยงัคงสืบทอดกนัตอ่มาเร่ือยๆ เช่น พระไวโรจ

นะไม้ลงรักปิดทอง ท่ีวดัเอ็นโจ จงัหวดันาระ โดนเป็นงานฝีมือประติมากรเอกสมยัคามาครุะองุเคย์ 

โดยท่ีอาสน์ปรากฏจารึกกลา่วถึงการสร้างขึน้ในช่วงปลายปี ค.ศ.11752  

นอกเหนือจากในญ่ีปุ่ นแล้วนัน้ อาณาจกัรใกล้เคียงอย่างเกาหลีก็ปรากฏพระไวโรจนะท่ี

กระท าโพธยาครีมทุราอยู่ท่ีวดัพลุกกุ ซึ่งสร้างขึน้ในช่วงชิลลารวมอาณาจกัร  ค.ศ.668 – ค.ศ. 935  

ในสมยัพระเจ้าคยองด็อก3 แตพ่ระไวโรจะนะท่ีวดัพลุกกุนีป้รากฏการท ามทุราท่ีสลบัข้างกนั คือท า

เป็นพระหตัถ์ซ้ายก าดชันีขวาเอาไว้แทน อาจจะเป็นเพราะหลกัการทางด้านประติมานวิทยาของ

ชา่งเกาหลีไมมี่ความแนน่อนหรือตายตวัเหมือนศิลปะญ่ีปุ่ น แตถ่ึงแม้จะท าสลบัข้างกนั อายสุมยัก็

ยงัคงใกล้เคียงกบัสมยัเฮอนัของญ่ีปุ่ น จงึอาจมีความเป็นไปได้วา่เกาหลีได้ทรงรูปแบบการท ามทุรา

นีใ้ห้แก่ญ่ีปุ่ น 
                                                           
1 Ernest Dale Saunders. Mudra: a study of symbolic gestures in Japanese Buddhist sculpture. (London : 
Routledge & Kegan Paul, 1960).  xiv 
2 มาลินี คมัภีรญานนท์. ประวตัศิาสตร์ศิลปะญ่ีปุ่ น. (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2532). 

157 
3 ปิยะแสง จนัทรวงศ์ไพศาล. ศิลปะเกาหลี. (กรุงเทพฯ: สานกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554). 216  
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 โดยส่วนใหญ่โพธยาครีมุทราในพุทธศิลป์ จะถูกใช้กับงานศิลปกรรมท่ีเป็นพระไวโรจนะ 

แต่ก็มีการใช้กับรูปเคารพเทพองค์อ่ืนๆในพุทธศาสนา ท่ีไม่ใช่พระไวโรจนะด้วยเช่นกัน ซึ่งเทพ

เหล่านัน้เป็นการแบง่ภาคออกมากจากอษุณีษะ(仏頂 ;Hepburn : Butchou)4ของพระไวโรจนะ 

หรือมีความเก่ียวข้องกบัพระไวโรจนะ แตพ่บเป็นสว่นน้อย 

ทางด้านท่ีมาของโพธยาครีมุทราเองยังไม่ปรากฏแน่ชัด เพียงแต่เคยมีข้อสันนิษฐานว่า

อาจมีพฒันาการมาจากธรรมจกัรมทุราในศิลปะคนัธาระ5  ทว่ากลบัไม่มีเคยข้อสนันิษฐานท่ีแน่ชดั

เก่ียวกับการท่ีโพธยาครีมุทรานีป้รากฏขึน้ในพุทธศิลป์ญ่ีปุ่ นนัน้เป็นอิทธิพลท่ีญ่ีปุ่ นได้รับมาจาก

ศลิปะรูปแบบอ่ืน หรือเป็นสิ่งท่ีพทธุศลิป์ญ่ีปุ่ นพฒันาขึน้มาเอง ซึง่การเข้ามาของมทุรานีอ้าจจะเป็น

การรับมาจากศิลปะคนัธาระท่ีอินเดียโดยตรง หรืออาจจะรับผ่านความเช่ือเร่ืองอินเก้าอกัขระซึ่งมี

ต้นก าเนิดจากต าราในความเช่ือของลทัธิเต้า抱朴子 (Pinyin: Baopuzi) บทกลอนท่ีถกูแตง่ขึน้

โดย葛洪 (Pinyin: Ge Hong)บณัฑิตในราชวงศ์จิน้ตะวนัออก โดยความเช่ือนีอ้าจจะเข้ามาท่ี

ญ่ีปุ่ นผ่านการผสมผสานเข้ากับพุทธศาสนาในจีนและถ่ายทอดสู่ภิกษุชาวญ่ีปุ่ นท่ีมาศึกษาพระ

ธรรม หรืออาจจะเข้ามาพร้อมกับการเข้ามาของลทัธิองเมียว(ลัทธิความเช่ือเร่ืองหยินหยางใน

ญ่ีปุ่ น)ท่ีเร่ิมขึน้ในชว่ง คริสต์ศตวรรษท่ี 6-7  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศกึษาหาท่ีมาและความหมายของโพธยาครีมทุราท่ีปรากฏในงานพทุธศลิป์ญ่ีปุ่ น 

ขอบเขตการศึกษา 

ศกึษาจากงานพทุธศลิป์ท่ีปรากฏการท าโพธยาครีมทุราในญ่ีปุ่ น  

สมมตฐิานการศึกษา 

 เน่ืองด้วยในสมัย เฮอัน เร่ิมเกิดความนิยมในการเดินทางไปยังประเทศจีนเพ่ือศึกษา

พระพทุธศาสนา โดยพทุธศาสนาท่ีเข้ามานัน้เร่ิมมีบทบาทอย่างมากต่อสงัคมในญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะ

                                                           
4 Parent, Mary N., Butchou, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
  http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/b/butchou.htm 
5 Ernest Dale Saunders.  Mudra: a study of symbolic gestures in Japanese Buddhist sculpture. (London : 
Routledge & Kegan Paul, 1960). 103 
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นิกายเทนได และนิกายชินงอน ซึ่งทัง้สองนิกายนีเ้ป็นนิกายหนึ่งในลทัธิตนัตระ หรือวชัระยาน ท่ี

เน้นการใช้เวทย์มนต์คาถา การบริกรรม การสาธยายมนต์ เป็นต้น6 ซึ่งในการสาธยายมนตร์ของ

นิกายชินงอน มกัจะมีการท าท่าทางของมือประกอบการสวดมนตร์ไปด้วย จึงมีความเป็นไปได้ว่า

นิกายชินงอนท่ีรับมาจากจีนนัน้ มีการใช้งานโพธยาครีมทุรา อยู่ในพิธีกรรม ท าให้ถกูน ามาใช้สร้าง

ในงานประตมิากรรม  

แผนการศึกษาวิจัย 

วิธีการศึกษา 

1. รวบรวมและค้นคว้าจากหลกัฐานเอกสารท่ีจ าเป็นต้องใช้  

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทัง้หลักฐานเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ และเอกสารทางด้าน

ศลิปกรรมควบคูก่นัไป 

3. สรุปผลการศกึษาท่ีได้ 

แหล่งข้อมูล 

- หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตวงัทา่พระ 

- E-Book 

- หนงัสือภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต้องสัง่ซือ้ 

- ฐานข้อมลูออนไลน์ขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ทราบถึงท่ีมาและความหมายของโพธยาครีมทุราในพทุธศลิป์ญ่ีปุ่ น 

 

                                                           
6 มาลินี คมัภีรญานนท์. ประวัตศิาสตร์ศิลปะญ่ีปุ่ น. (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2532). 95 



4 
 

 

บทที่ 2  

ที่มาของโพธยาครีมุทราในพุทธศิลป์ญ่ีปุ่น 

 

ในศิลปะญ่ีปุ่ นมีการท ารูปเคารพของพระมหาไวโรจนะ หรือไดนิชิ เนียวไร (大日如来 : 

Dainichi Nyorai) ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งจากศิลปะอ่ืนอย่างเห็นได้ชดัในส่วนของการท าโพธยาครี

มทุรา(智拳印 : Chiken-in) ซึ่งไม่เป็นท่ีพบเจอมากนกัในศิลปะอ่ืนๆ ในศิลปะเกาหลีสมยัชิลลา

รวมอาณาจกัรเองก็ปรากฏการท ามทุรานีเ้ช่นเดียวกัน แต่มีบางองค์ท่ีพระหตัถ์ทัง้สองแสดงมทุรา

มทุราสลบัข้างกนั ซึง่อาจเป็นเพราะหลกัทางประติมานวิทยาของศิลปะเกาหลีไม่ตายตวั อย่างไรก็

ดีโพธยาครีมุทรานีย้งัไม่พบว่ามีต้นก าเนิดมาจากท่ีไหน และการส่งอิทธิพลเข้ามาในญ่ีปุ่ นเองก็ไม่

เป็นท่ีแน่ชดั ท าให้ได้ข้อสนันิษฐานหลกัมา 2 ข้อ คือ การมีต้นก าเนิดในศิลปะอ่ืนๆแล้วส่งอิทธิพล

ให้กบัพทุธศลิป์ญ่ีปุ่ น หรือเป็นการพฒันาการรูปแบบท่ีเกิดขึน้ภายในญ่ีปุ่ นและสง่ให้กบัศลิปะอ่ืนๆ    

ต้นก าเนิดในศิลปะคันธาระ 

ศิลปะคนัธาระเป็นศิลปะอินเดียท่ีอยู่ในช่วงราว คริสต์ศตวรรษท่ี 1 - 3 โดยลกัษณะทัว่ไป

ของประตมิากรรมในศลิปะนีมี้ลกัษณะงานประตมิากรรมแบบกรีก ทัง้ศรีษะ สว่นตา่งๆของร่างกาย 

และเคร่ืองแต่งกาย มีลักษณะท่ีสมจริงตามแบบธรรมชาติ รวมถึงเ สือ้ผ้าท่ีปรากฏงาน

ประติมากรรมก็ท าเป็นเสือ้ทนูิค และผ้าโทกา โดยลกัษณะตา่งๆเหล่านีน้่าจะเข้ามายงัอินเดียเม่ือ

ตอนท่ีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเข้าบุกตีถึงเมืองตกักศิลาในปีท่ี 328 ก่อนคริสตกาล ท าให้

พืน้ท่ีในแคว้นคนัธาระได้รับอิทธิพลงานประตมิากรรมแบบกรีก 
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รูปท่ี 1 พระพทุธรูปคนัธาระท่ีพระหตัถ์ก าลงัแสดงธรรมจกัรมทุรา 
ท่ีมา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/VajraMudra.JPG  

 

ในศลิปะคนัธาระนีเ้องก็พบหลกัฐานประติมากรรมพระพทุธรูปท่ีปรากฏการท ามทุราอนัมี

ลกัษณะใกล้เคียงกบัโพธยาครีมทุราท่ีพบในศิลปะญ่ีปุ่ น(รูปท่ี 1) โดยมีลกัษณะท่ีแตกตา่งคือ พระ

หตัถ์ซ้ายจะบิดข้อพระหตัถ์เข้าหาวรกาย ในขณะท่ี โพธยาครีมุทรา นัน้จะบิดข้อมือพระหัตถ์ไป

ในทางตรงกันข้าม โดยมุทราท่ีปรากฏนีส้ันนิษฐานว่าเป็นธรรมจักรมุทราในช่วงแรกของศิลปะ

อินเดีย และในศลิปะนีจ้ะพบการใช้มทุรานีใ้นการท าพระพทุธรูปท่ีเลา่ถึงตอน ยมกปาฏิหาริย์7 

ถึงแม้ธรรมจกัรมุทราในศิลปะคนัธาระนีจ้ะมีความใกล้เคียงกับโพธยาครีมุทราในศิลปะ

ญ่ีปุ่ นและเกาหลี แตท่วา่ยงัไมเ่ป็นท่ีแนช่ดัว่ามทุรานีจ้ะเป็นอิทธิพลหลกัท่ีท าให้เกิดโพธยาครีมทุรา 

เน่ืองจากระยะเวลาท่ีห่างกันกว่า 400 ปีของยุคสมยัท่ีพบการท าโพธยาครีมทุรากบัสมยัคนัธาระ 

จึงมีความเป็นไปได้ว่าโพธยาครีมุทรานัน้ จะเป็นมุทราท่ีเกิดขึน้ในศิลปกรรมอ่ืน  โดยไม่มีความ

เก่ียวข้องกบัธรรมจกัรมทุราในศลิปะคนัธาระ 

                                                           
7 เชษฐ์ ติงสญัชลี, พระพุทธรูปอนิเดีย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554), 68. 
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การส่งต่อหรือการก าเนิด ในเอเชียกลาง และจีน 

ในชว่งสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 2 – 11 กลุม่ชนทางเอเชียกลางได้รับอิทธิพลทางด้านงานพทุธ

ศลิป์จากคนัธาระ ท าให้งานศลิปกรรมส่วนใหญ่มีลกัษณะท่ีสืบทอดจากศิลปะคนัธาระ โดยเฉพาะ

ศลิปะเซรินเดียน ซึง่เป็นงานศลิปกรรมโดยกลุม่คนท่ีอยู่บริเวณ Tarim Basin ในมณฑลซินเจียง ซึ่ง

ลกัษณะทางศิลปกรรมในศิลปะนีมี้การรับอิทธิพลมาจากศิลปะคนัธาระอย่างเห็นได้ชดั  ทัง้การท า

ประติมากรรมท่ีมีลักษณะหน้าตาคล้ายประติมากรรมกรีก รวมถึงการท าริว้ผ้าท่ีมีความเป็น

ธรรมชาต ิเพียงแตอ่าจจะมีลกัษณะงานท่ีหยาบกวา่บ้าง(รูปท่ี 2)  

 

รูปท่ี 2 พระพทุธรูปในศลิปะเซรินเดียน ท่ี Tumshuq,Xinjiang ก าหนดอายไุด้ราว คริสต์ศตวรรษท่ี 5 
ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Serindian_art#/media/File:BuddhaTumshuqXinjiang5thcentury.jpg 

 

ศลิปะในกลุม่เอเชียกลางนีจ้ะสง่อิทธิพลให้กบังานพทุธศิลป์ของจีนในช่วงแรก โดยเฉพาะ

การท าวดัถ า้ เช่น ถ า้Bezeklik ถ า้Toyuk และถ า้Kizil ภายนถ า้เหล่านีมี้การเขียนภาพจิตรกรรมใน

พุทธศาสนา ซึ่งมีลกัษณะท่ีสืบมาจากศิลปะคนัธาระตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น(รูปท่ี 3) แต่ก็ยงัไม่

ปรากฏหลกัฐานการใช้โพธยาครีมทุราในงานพทุธศลิป์  
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รูปท่ี 3 ภาพเขียนในถ า้ Kizil เลา่ถึงตอนแสดงธรรม ก าหนดอายรุาว คริสต์ศตวรษท่ี 5 
ท่ีมา : http://dsr.nii.ac.jp/rarebook/04/o/09.jpg 

  

พทุธศาสนาได้เร่ิมเข้าสูจี่นตัง้แตส่มยัราชวงศ์ฮัน่ในรัชกาลของจกัรพรรดิเจ้าฮัน่อู่ตี ้(141 ปี

ก่อนคริสตกาล – 87 ปีก่อนคริสตกาล) และเร่ิมแพร่กระจายไปทั่วดินแดนจีนในรัชกาลของ

จกัรพรรดิฮัน่หมิงตี ้(ค.ศ.57 – ค.ศ. 75) 8 แตก็่ยงัไม่เป็นท่ีนิยมในจีนจนกระทัง่สมยั ราชวงศ์เหนือ

ใต้ ท่ีเร่ิมมีการท าวดัถ า้ และพระพุทธรูปเป็นจ านวนมาก โดยพุทธศิลป์ในสมยันี ้ก็มีลกัษณะท่ีมี

ความเป็นแบบคันธาระท่ีเร่ิมกลายเป็นแบบพืน้ถ่ิน แต่กระนัน้ก็ยังไม่พบหลักฐานการสร้าง

พระพทุธรูป หรืองานศลิปกรรมท่ีกระท ามทุราดงักลา่วในชว่งแรกของงานพทุธศลิป์จีน 

                                                           

8 Erik Zürcher, The Buddhist Conquest of China, (Leiden : E. J. Brill, 2007), 23.  

http://wxy.seu.edu.cn/humanities/sociology/htmledit/uploadfile/system/20100823/20100823130907854.pdf
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รูปท่ี 4 ภาพถ่ายและลายเส้นของภาพเขียนพระพทุธไวโรจนะในถ า้ A’ai ก าหนดอายรุาว คริสต์ศตวรรษท่ี 8 
ท่ีมา : Ghose, Rajeshwari, Kizil on the Silk Road : crossroads of Commerce & Meeting of Minds, (Navi Mumbai : Marg 

Publications, 2008), 120-121. 

 

 

 

รูปท่ี 5 ภาพลายเส้นรายละเอียดเภาพเขียนพระพทุธไวโรจนะในถ า้ A’ai ก าหนดอายรุาวคริสต์ศตวรรษท่ี 8 
ท่ีมา : Ghose, Rajeshwari, Kizil on the Silk Road : crossroads of Commerce & Meeting of Minds, (Navi Mumbai : Marg 

Publications, 2008), 120-121. 

 



9 
 

ในสมยัราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618 – ค.ศ. 907) ท่ีถ า้ A’ai ในมณฑลซินเจียง มีการเขียนภาพ

เก่ียวกบัพระมหาไวโรจะนะ ซึง่สามารถก าหนดอายไุด้ราวคริสตวรรษท่ี 89(รูปท่ี 4,5)โดยภาพเขียน

เป็น ภาพ พระพุทธจักรวาล โดยบนจีวรมีการเขียนรูปเขาพระสุเมรุและสวรรค์ท่ีมี พระพุทธเจ้า 

หรือพระโพธิสตัว์ องค์ใดองค์หนึ่ง ประทบั ซึ่งสิ่งท่ีสามารถหาว่าพระพทุธเจ้าองค์นีเ้ป็นไวโรจนะได้

คือ การประทบับนเขาพระสเุมรุ ตามในคมัภีร์อวตมัสกสูตร10 แต่ในช่วงเวลาเดียวกันนี ้งานพุทธ

ศลิป์ในจีนตอนในนัน้ยงัไมป่รากฏหลกัฐานท่ีแสดงถึงการใช้งานโพธยาครีมทุรา 

เน่ืองจากภาพเขียนนีไ้ม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ท าให้ไม่สามารถเห็นถึงรูปแบบท่ีแน่ชัดได้ 

รวมถึงภาพท่ีพบมีขนาดเล็กจึงเป็นไปได้ยากท่ีจะยืนยนัว่าภาพนีมี้ส่วนเก่ียวข้องในการท าให้เกิด

โพธยาครีมทุราขึน้ในเกาหลีและญ่ีปุ่ น แตก็่ยงัคงมีความเป็นไปได้ท่ีในภาพนีจ้ะเป็นการเร่ิมปรากฏ

ขึน้ของโพธยาครีมทุรา แล้วส่งตอ่มทุรานี ้ ผ่านความเช่ือเร่ืองพระพทุธไวโรจนะตาม อวตมัสกสตูร 

ท่ีมีอิทธิพลตอ่พทุธศาสนานิกายลกึลบัซึง่จะเข้าสูญ่ี่ปุ่ นในภายหลงั 

พทุธศาสนานิกายลึกลบัจะเน้นการท าพิธีกรรม การบน่ท่องมนต์ และกระท ามทุราตา่งๆ11

ดงัจะเห็นได้จากรูปพระสงัฆราชแหง่นิกายชินงอน ท่ีพระภิกษุคไูกน ากลบัมาจากจีน 12 (รูปท่ี 6) ซึ่ง

ในนิกายลกึลบัเองก็มีการใช้งานมทุรากวา่ 100 แบบ จงึเป็นไปได้วา่ โพธยาครีมทุรา จะเป็นหนึ่งใน

นัน้ด้วยเช่นกัน พุทธศาสนาแบบลึกลบันีน้่าจะมีต้นก าเนิดในอินเดียราวคริสต์ศตวรรษท่ี 6-7 13 

และเข้ามายงัจีนราวคร่ึงแรกของคริสต์ศตวรรษท่ี 7 สดุท้ายนิกายลึกลบันีไ้ด้เข้าสู่ญ่ีปุ่ นในช่วงต้น

                                                           
9 Ghose, Rajeshwari, Kizil on the Silk Road : crossroads of Commerce & Meeting of Minds, (Navi Mumbai : Marg 
Publications, 2008), 121. 
10

 เชษฐ์ ติงสญัชลี . อาจารย์ประจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร. สมัภาษณ์เมื่อวนัท่ี, 12 พฤษภาคม 

2559. 
11 มาลินี คมัภีรญาณนนท์, ประวัตศิาสตร์ศิลปะญ่ีปุ่ น, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2532), 98. 
12 Noritake Tsuda, A History of Japanese Art: From Prehistory to the Taisho Period. (Singapore: Tuttle Publishing, 
2009). 104. 

13 Akira, Hirakawa, History of Indian Buddhism, Translated by Paul Groner, (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 
1993), 9. 



10 
 

คริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยภิกษุคไูก หรือ โคโบไดชิ และเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ นิกายชินงอน ในญ่ีปุ่ น ซึ่ง

รูปแบบพิธีกรรมลกึลบันีจ้ะถกูน าไปใช้ในพทุธศาสนานิกายเทนไดในภายหลงัด้วยเชน่กนั   

 

รูปท่ี 6 หนึง่ในรูปสงัฆราชทัง้ 7 แหง่นิกายชินงอนก าลงักระท ามทุรา ท่ีถกูน ามายงัประเทศญ่ีปุ่ นจากจีนโดยภิกษุคไูก สมยัโจกนั/ราชวงศ์ถงั  
ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_National_Treasures_of_Japan_(paintings)#/media/File:Amoghavajra.jpg 

 

การท าโพธยาครีมุทรานี ้ปรากฏขึน้เป็นครัง้แรกหลงัจากยคุสมยัของศิลปะคนัธาระ ท่ี เก่า

กว่า 400 ปี โดยช่วงเวลาระหว่าง คริสต์ศตวรรษท่ี 3 – 8 ทัง้ในจีน และเอเชียกลางนัน้ ไม่พบ

หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการท าโพธยาครีมุทรา หรือธรรมจักรมุทราแบบคนัธาระ จึงมีความ

เป็นไปได้อีกเช่นกันว่า โพธยาครีมุทราอาจจะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในช่วง คริสต์ศตวรรษท่ี 8 ภายใน

เอเชียกลาง หรือในจีนเองโดยไมมี่ความเก่ียวข้องกบั พทุธศลิป์คนัธาระ 

การเข้าสู่เกาหลีและญ่ีปุ่น 

 พทุธศาสนาเข้าสู่เกาหลีครัง้แรกในสมยั 3 อาณาจกัร ซึ่งประกอบไปด้วย อาณาจกัร โค

กูรยอ แพกเจ และชิลลา โดยแต่ละอาณาจกัรจะรับพุทธศาสนาไม่พร้อมกัน อาณาจักรโคกูรยอ

ได้รับพทุธศาสนามหายานเป็นครัง้แรกเม่ือ ค.ศ. 372 โดยภิกษุจีนนามว่าซุนเต้า14 อาณาจกัรแพก

เจได้รับพุทธศาสนาเป็นครัง้แรกเม่ือ ค.ศ. 384 จากการเข้ามาของภิกษุอินเดียนามว่า มาลานนั

                                                           
14 ปิยะแสง จนัทรวงศ์ไพศาล, ศิลปะเกาหลี, (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), 63. 
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ทา15 อาณาจกัรชิลลา รับพทุธศาสนาจากภิกษุจีน นามวา่ อาเต้า ท่ีเคยเดนิทางมายงัอาณาจกัร โค

กูรยอ เม่ือ ค.ศ.374 และเข้ามายังอาณาจักรชิลลาในเวลาต่อมา แต่พุทธศาสนาก็ยังไม่เป็นท่ี

ยอมรับจนกระทัง่ รัชสมยัของพระเจ้าพ็อบฮึง โดยในปี ค.ศ. 514 พระองค์ได้ประกาศให้พุทธ

ศาสนาเป็น ศาสนาประจ าอาณาจกัรชิลลา16 งานพุทธศิลป์ในสมยันีส้่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจาก

งานพทุธศลิป์จีน แตก็่ยงัไมพ่บหลกัฐานของการใช้โพธยาครีมทุราในสมยันี ้

และได้เข้าสูด่นิแดนญ่ีปุ่ นเป็นครัง้แรกในสมยัอะสึกะเม่ือราว ค.ศ. 552 โดยพระเจ้ามยูอง-

ซูยอง หรือโชเมียว แหง่อาณาจกัรเพกเจในเกาหลี สมยัสามอาณาจกัร ได้ส่งพระราชสาสน์ยกย่อง

ศาสนาใหม่จากดินแดนไกลโพ้น รวมถึงส่งพระพุทธรูปทองค า พระคัมภีร์ เคร่ืองมือประกอบ

พิธีกรรมตา่งๆ และสมณทตู มายงัราชส านกัยะมะโตะ ในสมยัของจกัรพรรดิคิมเมอิ (ค.ศ. 540 – 

ค.ศ. 571) เพ่ือขอกองก าลังจากญ่ีปุ่ นไปเพ่ือช่วยข่มขู่อาณาจักรโกกุเรียว  การเข้ามาของพุทธ

ศาสนาท าให้ราชส านักมีความคิดเห็นแตกแยกออกเป็น 2 ฝ่าย คือตระกูลโซงะท่ียอมรับพุทธ

ศาสนา และตระกลู โมโนโนเบะท่ีไมย่อมรับพทุธศาสนา จนถึงเม่ือ ค.ศ.587 ตระกลูโมโนโนเบะ ได้

พ่ายแพ้ในสงครามกลางเมือง ท าให้ตระกูลโซงะสามารถเผยแพร่พุทธศาสนาไปยังข้าราชส านัก 

เป็นผลให้พทุธศาสนาหยัง่รากลึกบนผืนแผ่นดินญ่ีปุ่ น17 และสืบตอ่เน่ืองไปเร่ือยๆในภายหลงั ช่วง

ยคุสมยัอะสึกะ ตลอดจนสมยันาระ ซึ่งร่วมสมยักบั สามอาณาจกัรเกาหลี ก็ยงัไม่ปรากฏหลกัฐาน

ถึงการท าโพธยาครีมทุรา หรือมทุราอ่ืนๆท่ีใกล้เคียง 

 ในสมยัชิลลารวมอาณาจกัร มีการท าพระพทุธรูปไวโรจนะท่ีวดัพลุกกุ(รูปท่ี 6) ท่ีมีลกัษณะ

การท าโพธยาครีมทุราอยู ่แตพ่ระหตัถ์ท่ีแสดงนัน้สลบัข้างกนั และท่ีวดัโบริม(รูปท่ี 7) เองก็มีการท า

พระพุทธรูปไวโรจนะท่ีแสดงโพธยาครีมุทราอยู่ด้วยเช่นกัน โดยพระพุทธไวโรจนะท่ีวัดพุลกุกนั่น

                                                           
15 ปิยะแสง จนัทรวงศ์ไพศาล, ศิลปะเกาหลี, (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), 84. 
16 เร่ืองเดียวกนั, 116. 
17 มาลินี คมัภีรญาณนนท์, ประวัตศิาสตร์ศิลปะญ่ีปุ่ น, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2532), 29 – 30. 
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สามารถก าหนดอายอุยู่ในรัชสมยัของพระเจ้าคยองด๊อก (ค.ศ. 742 – ค.ศ. 765)18 ซึ่งไม่ห่างจาก

สมยัเฮอนัมากนกั แตไ่มน่า่จะเป็นแหลง่อิทธิพลท่ีสง่การท าโพธยาครีมทุราไปยงัญ่ีปุ่ น  

 

รูปท่ี 7 พระพทธุไวโรจนะส าริดปิดทอง สมยัชิลลารวมอาณาจกัร วดัพลุกกุ  
ท่ีมา : http://www.cha.go.kr/unisearch/images/national_treasure/1612738.jpg 

 

 

รูปท่ี 8 พระพทุธไวโรจนะส าริด สมยัชิลลารวมอาณาจกัร ก าหนดอายรุาว คริสต์ศตวรรษท่ี 9 วดัโบริม 
ท่ีมา : http://www.cha.go.kr/unisearch/images/national_treasure/1612552.jpg 

                                                           
18 ปิยะแสง จนัทรวงศ์ไพศาล, ศิลปะเกาหลี, (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), 216. 
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กลุ่มพระพุทธรูปไวโรจนะในเกาหลีท่ีปรากฏการท าโพธยาครีมุทราจะมีลักษณะเหมือน

พระพทุธรูปธรรมดา ไม่ทรงเคร่ือง ในขณะท่ีในญ่ีปุ่ นจะใช้กบัเฉพาะพระมหาไวโรจนะท่ีทรงเคร่ือง 

และในแง่ของประวตัิศาสตร์ตามท่ีถูกกล่าวไว้ใน หนงัสือ นิฮอนโคคิ (日本後紀 : Nihon Kouki) 

และนิฮอนคเิรียะค ุ(日本紀略 : Nihon Kiryaku) 2 ใน 6 พงศาวดารญ่ีปุ่ น เม่ือญ่ีปุ่ นเข้าสู่ช่วงสมยั

นาระ อาณาจกัรแพกเจได้ล่มสลายลงไป ราชส านกัยะมะโตะ เร่ิมติดต่อกบัทางราชส านกัจีนมาก

ขึน้ และสุดท้ายในปี ค.ศ.799 จกัรพรรดิคมัมุได้ประกาศตดัความสมัพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่ นและราช

ส านกัชิลลา ประกอบกบัการท่ีบริเวณตอนเหนือของเกาะคิวชถุกูโจรสลดัเกาหลีปล้นสะดมอยู่เร่ือย 

ท าให้ความสมัพันธ์ระหว่างส านักยะมะโตะกับราชส านักชิลลาเส่ือมลง และช่วงระหว่างเวลาท่ี

ความสมัพนัธ์ระหว่างสองอาณาจกัรเส่ือมลงนีก็้ไม่พบหลกัฐานท่ีกล่าวถึงการติดตอ่กนั จนกระทัง่

เข้าสู่ช่วงยคุสมยัอะซุชิโมะโมะยะมะ (ค.ศ. 1568 – ค.ศ. 1603) ท่ี โตะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ได้ท า

การส่งกองทพัไปรุกรานเกาหลี ด้วยเหตผุลทางความสมัพนัธระหว่าง 2 อาณาจกัรนี ้ท าให้เช่ือว่า

โพธยาครีมทุรานัน้ เข้าสูญ่ี่ปุ่ นโดยไมเ่ก่ียวข้องกบัเกาหลี 

ในสมยัเฮอนั เร่ิมมีการท างานพทุธศลิป์เก่ียวกบัพระมหาไวโรจนะ โดยมีลกัษณะส าคญัคือ

การใช้ โพธยาครีมทุรา เช่น ผ้าไหมเขียนสีรูปวชัรธาตมุณฑลสมยัโจกนั (ค.ศ. 794 – ค.ศ. 858)  ท่ี

วดัโท (To-ji) ในเกียวโต (รูปท่ี 9,10)มีการเขียนรูปพระพทุธเจ้าไวโรจะนะ ประทับนัง่ขดัสมาธิ ทรง

เคร่ืองแบบพระโพธิสตัว์ พระหตัถ์แสดงมทุรา โดยพระหตัถ์ขวาก าดชันีนีข้องพระหตัถ์ซ้าย19 และใน

สมยัเฮอนันีย้งัมีงานประติมากรรมพระพทุธเจ้าไวโรจนะ เช่นพระพทุธเจ้าไวโรจนะไม้สลกั สมยั โจ

กนั ท่ีพิพิธภณัฑ์ศลิปะ ซีแอตเทิล ของสะสมท่ีระลกึ Eugene Fuller20(รูปท่ี 11) 

                                                           
19 มาลินี คมัภีรญาณนนท์, ประวัตศิาสตร์ศิลปะญ่ีปุ่ น, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2532), 111 – 112. 
20 Saunders, Ernest Dale, Mudra : A Study of Symbolic Gestures in Japanese Buddhist Sculpture, (London : 
Routledge & Kegan Paul, 1960), XIV. 
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รูปท่ี 9 ผ้าไหมเขียนสีรูปวชัรธาตมุณฑล สมยัโจกนั วดัโท จงัหวดัเกียวโต 
ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_National_Treasures_of_Japan_(paintings)#/media/File:Kongokai.jpg 

  

 

 

รูปท่ี 10 รูปพระไวโรจนะในผ้าไหมเขียนสีวชัรธาตมุณฑล สมยัโจกนั วดัโท จงัหวดัเกียวโต 
ท่ีมา : http://www.onmarkproductions.com/html/dainichi.shtml 
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รูปท่ี 11 พระพทุธเจ้าไวโรจนะไม้สลกั สมยัโจกนั ที่พิพธภณัฑ์ศลิปะซีแอตเทลิ ของสะสมท่ีระลกึ Eugene Fuller 
ท่ีมา : Saunders, Ernest Dale, Mudra : A Study of Symbolic Gestures in Japanese Buddhist Sculpture,  

(London : Routledge & Kegan Paul, 1960), XIV. 

 

ท่ีมาของมทุรานีอ้าจจะเป็นไปตามข้อสนันิษฐานท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น คือ สนันิษฐานว่ามี

ต้นก าเนิดจากธรรมจกัรมทุราในศิลปะคนัธาระ ซึ่งถกูพฒันาให้มีลกัษณะใกล้เคียงท่ีถ า้ A’ai ในซิ

นเจียง แล้วส่งมาท่ีญ่ีปุ่ น หรืออาจจะเป็นมุทราท่ีถูกพฒันาขึน้ในพุทธศาสนาแบบลีล้บัภายในจีน 

แล้วสง่มายงัญ่ีปุ่ น  

 เน่ืองจากหลกัฐานท่ีปรากฏในถ า้ A’ai ยงัมีความไม่แน่นอน ว่าเป็นโพธยาครีมทุราหรือไม ่

ท าให้มีความเป็นไปได้ท่ีว่า โพธยาครีมุทราในญ่ีปุ่ นนัน้ไม่ได้รับมาจาก จีน แตอ่าจจะเป็นมทุราท่ี

เกิดขึน้ภายในญ่ีปุ่ นเอง เน่ืองจากการก าหนดมทุราขึน้มาใหม่นัน้ไม่จ าเป็นต้องใช้จินตนาการ หรือ

ใช้เวลามากนัก จึงสนันิษฐานได้ว่า พุทธศาสนานิกายลึกลับคิดขึน้เองเพ่ือใช้แสดงแนวคิดแบบ

อภิปรัชญา21  

 ด้วยหลักฐานทีมีอยู่ในปัจจุบนัท าให้ไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่า โพธยาครีมุทรา

เกิดขึน้ท่ีใดกันแน่ แต่สามารถสนันิษฐานได้ว่า โพธยาครีมุทรานีอ้าจจะเกิดขึน้ในจีนเป็นครัง้แรก
                                                           
21 Saunders, Ernest Dale, Mudra : A Study of Symbolic Gestures in Japanese Buddhist Sculpture, (London : 
Routledge & Kegan Paul, 1960),103 – 104. 
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โดยอาจจะพฒันาจากธรรมจกัรมทุราในศลิปะคนัธาระ หรือเกิดจากการคิดค้นขึน้เอง ซึ่งน่าจะเป็น

มุทราท่ีมีต้นก าเนิดมาจากพุทธศาสนานิกายลึกลับ  แล้วส่งต่ออิทธิพลรูปแบบมุทรานีไ้ปยัง

อาณาจกัรใกล้เคียงอยา่ง เกาหลี และญ่ีปุ่ นพร้อมกบัพทุธศาสนานิกายลกึลบั 
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บทที่ 3  

ความหมายและการใช้งานโพธยาครีมุทรา 

 

โพธยาครีมทุราเป็นมทุราท่ีพบอยู่ในงานพทุธศิลป์ทัง้ในเกาหลี  และญ่ีปุ่ น ซึ่งมกัจะพบกบั

งานศลิปกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัพระไวโรจนะเป็นส่วนมาก โดยงานศิลปกรรมท่ีพบนัน้มีอายเุก่าสดุอยู่

ท่ีราว คริสต์ศตวรรษท่ี 8 เป็นต้นมา อาทิเช่น ในญ่ีปุ่ น มีภาพเขียนวชัรธาตมุณฑลท่ีวดัโท จงัหวดั

เกียวโต ในเกาหลีมีพระไวโรจนะส าริดท่ีวดัพลุกกุ และวดัโบริม เป็นต้น 

 นอกจากการใช้งานในพุทธศิลป์แล้ว โพธยาครีมุทรายังมีการน ามาใช้ในความเช่ืออ่ืนๆ

ด้วยเช่นกัน อาทิเช่น ความเช่ือในกลุ่มลทัธิชูเกนโด นินจุตสึ(วิชานินจา) เป็นต้น โดยการใช้งาน

มทุรานีอ้าจจะไมป่รากฏการใช้งานในทางศลิปกรรม แตป่รากฏในนทางพิธีกรรมแทน  

ความหมายของโพธยาครีมุทรา  

ในงานพุทธศิลป์ญ่ีปุ่ นท่ีมีการใช้ โพธยาครีมุทรา  โดยส่วนมาจะใช้กับพระไวโรจนะท่ี

ทรงเคร่ืองอยา่งพระโพธิสตัว์ เน่ืองจากจะใช้ส่ือถึงพระไวโรจนะท่ีประทบัในวชัรธาตมุณฑล ซึ่งตา่ง

จากงานพทุธศลิป์เกาหลีท่ีใช้มทุรานีก้บังานศลิปกรรมไวโรจนะท่ีทรงเคร่ืองแบบธรรมดา 

ตามท่ีได้กล่าวไว้โพธยาครีมุทราเป็นการท าพระหตัถ์ขวา ก าดชันีพระหตัถ์ซ้ายเอาไว้ ซึ่ง

ตามความหมายนิกายลีล้บั(ตนัตระ) ดชันีซ้ายหมายถึง โลกมนุษย์ ท่ีถกูล้อมรอบและปกป้องโดย

นิว้พระหตัถ์ขวาทัง้ห้าท่ีเปรียบเสมือนโลกแห่งพทุธ มุทรานีย้งัมีการใช้แทนเร่ืองธาตทุัง้ 6 โดยนิว้

พระหตัถ์ขวาใช้แทนธาตทุัง้ห้าท่ีเป็นองค์ประกอบของมนษุย์ โดยใช้พระกนิษฐาแทนดิน พระอนามิ

กาแทนไฟ พระมชัฌิมาแทนน า้  พระดชันีแทนอากาศ พระองัคฐุแทนความว่างเปล่า ส่วนดชันีพระ

หตัถ์ซ้ายแทนมนสั หรือ สตปัิญญา และจิตใจ เป็นธาตท่ีุหก 22 

                                                           
22 Saunders, Ernest Dale, Mudra : A Study of Symbolic Gestures in Japanese Buddhist Sculpture, (London : 
Routledge & Kegan Paul, 1960), 104. 
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พระหตัถ์ทัง้สองเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงมณฑลทัง้สองท่ีไม่สามารถแยกจากกันได้คือ  

วชัรธาตมุณฑล และครรภธาตมุณฑล ซึ่งถกูเช่ือมเข้าด้วยกนัโดยดชันีซ้าย หรือวชัรดชันี โดยแทน

พระธยานิพทุธองค์แรกท่ีเป็นความรู้แห่งอาทิพทุธ 23  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของตวัเช่ือมระหว่างพระ

หตัถ์สองข้าง และมณฑลทัง้สอง “นิว้มือของพระหัตถ์ขวาประสานกับดชันีพระหัตถ์ซ้าย  เป็น

ทา่ทางท่ีแสดงถึงการวมกนัของ จิตวิญญาณในจกัรวาล และปัจเจกในการเห็นแจ้งครัง้สดุท้าย” 24 

วชัรธาตมุณฑลจะถกูแทนด้วยดชันีซ้ายท่ีตัง้ขึน้ แล้วเข้าบรรจบกับนิว้พระหตัถ์ขวาทัง้ห้าท่ีใช้แทน

ครรภธาตมุณฑล โดยมือทัง้สองข้างรวมกันแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกนัระหว่างจิตวิญญาณ  

และวตัถ ุจกัรวาลและปัจจเจก ความรู้และศีลธรรม25 

นอกจากความหมายตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ในทิเบต มุทรานีอ้าจจะมีความท่ี

เก่ียวข้องกับทางเพศ โดยแทนพระหตัถ์ซ้ายเป็นเพศชาย พระไวโรจะนะในฐานะผู้ ให้ก าเนิด 

รวมเข้ากบั เพศหญิง ท่ีแทนด้วยพระหตัถ์ขวา โดยลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัทางเพศนีเ้ป็นการตีความ

เชิงอภิปรัชญา โดยโพธยาครีมุทรานีเ้ป็นนามธรรมของแรงบนัดาลใจจากฝ่ายมหายาน และ

รูปธรรมของสิ่งมีชีวิตในโลก เป็นการยกย่องถึงการให้ก าเนิดของมนษุย์และทวยเทพ และเป็นการ

แสดงออกถึงการกระท าท่ีบริสทุธ์ิ โดยไมมี่กิเลสตณัหา26 

การใช้งานโพธยาครีมุทรา 

 การใช้งานของโพธยาครีมทุรานัน้ตามท่ีได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นว่าจะถกูใช้กบัพระไวโรจนะ

เป็นส่วนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศิลปะเกาหลี และญ่ีปุ่ น ช่วงตัง้แต ่คริสต์ศตวรรษท่ี 8 เป็นต้น

มา มีการใช้มทุรานีเ้ป็นจ านวนมาก เม่ือเทียบกบัศลิปะอ่ืนๆ  

ตามหลกัฐานท่ีสามารถรวบรวมได้ในปัจจบุนั สามารถสนันิษฐานได้ว่าการใช้งานโพธยาค

รีมรุาในงานพทุธศิลป์อาจจะเกิดขึน้ครัง้แรกในบริเวณแถบเอเชียกลางและจีนช่วงสมยัราชวงศ์ถัง 

                                                           
23 Saunders, Ernest Dale, Mudra : A Study of Symbolic Gestures in Japanese Buddhist Sculpture, (London : 
Routledge & Kegan Paul, 1960), 236. 
24 Anezaki, Masaharu, Buddhist Art in its Relation to Buddhist Ideals, (Boston : Houghton Mifflin, 1915), 34-35. 
25 Saunders, Ernest Dale, Mudra : A Study of Symbolic Gestures in Japanese Buddhist Sculpture, (London : 
Routledge & Kegan Paul, 1960), 105. 
26 เร่ืองเดียวกนั, 106 – 107. 
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ในชว่งราว คริสต์ศตวรรษท่ี 8 ท่ีถ า้ A’ai (รูปท่ี 4,5) ในมณฑล  ซินเจียง ซึ่งมีภาพเขียนรูปพระพทุธ

จกัรวาล โดยบนจีวรมีการเขียนรูปสวรรค์บนเขาพระสุเมรุ ท่ีปรากฏรูปบุคคลซึ่งอาจจะเป็นพระ     

ไวโรจนะ ตามอวตมัสกสตูร ก าลงักระท ามทุราท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบัโพธยาครีมทุรา   

 ในญ่ีปุ่ นโพธยาครีมุทรานีจ้ะใช้กับพระไวโรจนะในฐานะท่ีประทับอยู่ในวัชรธาตมุณฑล 

ตวัอย่างงานศิลปกรรมท่ีเห็นได้ชดัคือ ภาพเขียนวชัรธาตมุณฑล สมยัเฮอนัตอนต้น(ค.ศ. 794 – 

ค.ศ. 858) ท่ีวดัโท(รูปท่ี 9,10) โดยในภาพจะมีการวาดพระไวโรจนะทรงเคร่ืองอย่างพระโพธิสตัว์ 

พร้อมกับกระท าโพธยาครีมุทรา ส่วนงานประติมากรรมพระไวโรจนะท่ีกระท ามุทรานี ้เช่น พระ     

ไวโรจะนะไม้สลักสมัยโจกันท่ี พิพิธภัณฑ์ศิลปะซีแอตเทิล ของสะสมท่ีระลึก Eugene Fuller       

(รูปท่ี 11) หรือ พระไวโรจนะไม้สลกัผลงานของประติมากร องุเคย์ ท่ีถกูสร้างในปี ค.ศ.1176 ท่ีวดั

เอ็นโจ จงัหวัดนาระ(รูปท่ี 12) สันนิษฐานว่างานเหล่านีอ้าจจะเป็นงานท่ีท าเพ่ือใช้ในการจ าลอง

มณฑลท่ีเป็นงานจิตรกรรมให้ออกมาเป็นงานประติมากรรม เหมือนท่ีประติมากรรมนิกายชินงอน

ในโบสถ์วัดโท 21 องค์(รูปท่ี 13 - 15)ท่ีถูกจัดเรียงเม่ือ ค.ศ. 829 โดยภิกษุคูไก เพ่ือให้เป็น

ประตมิากรรมสมมตขิองภาพมณฑล27 

 

รูปท่ี  12 พระไวโรจนะไม้สลกัผลงานของประตมิากร องุเคย์ ค.ศ. 1176 วดัเอ็นโจ จงัหวดันาระ 
ท่ีมา : http://www.onmarkproductions.com/assets/images/dainichi-nyorai-handbook-heian-era-kongorikishi-ji-TN.jpg 

                                                           
27 มาลินี คมัภีรญาณนนท์, ประวัตศิาสตร์ศิลปะญ่ีปุ่ น, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2532), 101.  
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รูปท่ี 13 ประตมิากรรมนิกายชินงอน 21 องค์ ค.ศ. 829 วดัโท จงัหวดัเกียวโต กลุม่พระธยานิพทุธ 
ท่ีมา : http://1.bp.blogspot.com/-0VfjeH8OiIY/T6DYMkKkBZI/AAAAAAAAHzI/15HB0QZgJ30/s1600/Toji_DainichiNyorai_9164.jpg 

 

 

 

รูปท่ี 14 ประตมิากรรมนิกายชินงอน 21 องค์ ค.ศ. 829 วดัโท จงัหวดัเกียวโต กลุม่พระวิทยาราชา 
ท่ีมา : http://ifiamforeigntravelerjapan.com/wp-content/uploads/2014/12/Toji-Lecture-Hall.jpg 
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รูปท่ี 15 ประตมิากรรมนิกายชินงอน 21 องค์ ค.ศ. 829 วดัโท จงัหวดัเกียวโต กลุม่พระโพธิสตัว์ 
ท่ีมา : http://bhoffert.faculty.noctrl.edu/REL265/Toji.Kodo.Inside.jpg 

 

นอกจากมุทรานีจ้ะถูกใช้งานกับพระไวโรจนะแล้ว ยังมีการใช้มุทรานีก้ับประติมากรรม

กลุ่มพุทโธษณีษะ ซึ่งเป็นบุคลาธิษฐานอุษณีษะของพระพุทธเจ้า(仏頂 : Butchou)28 เช่น            

พระเอกากษร อุษณีษจกัร หรือ อิชิจิ คินริน (一字金輪 : Ichiji Kinrin) ปรากฏหลักฐานเป็น 

ประติมากรรม ไม้ระบายสี สมยัฟูจิวาระ (ค.ศ. 858 – ค.ศ. 1160) ท่ีวดัชซูอน จงัหวดัอิวาเตะ(รูปท่ี 

16)  

โดยบางครัง้ พระเอกากษร อุษณีจักร จะใช้ส่ือถึงพระเนตรของพระพุทธเจ้า และจะ

ปรากฏในครรภธาตุมณฑลในรูปร่างแบบสตรี สวมหัวสิงห์ไว้เหนือหัว เรียกว่า พุทธโลจนี หรือ 

บตุสึเก็นซง (仏眼尊 : Butsugenson) หรือ บตุสึเก็น บตุสึโมะ (仏眼仏母 : Butsugen Butsumo) 

แตก่ระท าพระหตัถ์เป็นธยานมทุรา(รูปท่ี 17) และบางครัง้ พระเอกากษร อุษณีษจกัร ก็ถกูเรียกใน

ญ่ีปุ่ นว่า ไดโชคองโก (大勝金剛 : Daishou Kongou)(รูปท่ี 18) โดยรูปเคารพท่ีใช้ช่ือนีจ้ะมี 12 

                                                           
28 Parent, Mary N., Butchou, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/b/butchou.htm 
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หตัถ์ 2 พระหตัถ์ ท าโพธยาครีมทุรา อีก 2 พระหตัถ์หน้าถือ กระดิ่งและวชัระ พระหตัถ์ขวาท่ีเหลือ

ถือ พระขรรค์ ประค า ไม้เท้า และลูกแก้ว 3 ดวง พระหตัถ์ซ้ายถือ จกัร เชือก วชัระคู่ไขว้กัน และ

ดอกบวับาน29  

อีกหนึง่ตวัอยา่งของประตมิากรรมพทุโธษณีษะท่ีใช้โพธยาครีมทุรา คือ วิกีรโนษณีษะ หรือ

ซอนโช บุตโช (尊勝仏頂 : Sonshou Butchou) ในเจดีย์ตะวันออก วัดคองโกบุ บนเขาโคยะ 

จงัหวดัวะกะยะมะ30(รูปท่ี 19)  ซึ่งถกูบูรณะในปี ค.ศ. 1984 หลงัเกิดไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1843 โดย

แตเ่ดมิถกูสร้างในปี ค.ศ.1127 

การน าโพธยาครีมุทรามาใช้กับงานพุทธศิลป์ท่ีเป็นพุทโธษณีษะนัน้ อาจจะเกิดขึน้

เน่ืองมาจาก พทุโธษณีษะท่ีปรากฏการกระท ามทุรานี ้มีความเก่ียวข้องกบัพระไวโรจนะ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง พระเอกากษร อุษณีษจกัร ท่ีบ้างครัง้ก็ถูกเรียกว่า ไดนิชิคินริน (大日金輪 : Dainichi 

Kinrin) หรืออาจจะเป็นไปตามท่ี รศ.ดร.เชษฐ์ ติชสัญชลี สนันิษฐานเอาไว้ว่า อุษณีษะหมายถึง

รัศมีซึง่เป็นแสง และแสงนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของความรู้ และเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงพระไวโรจนะ เลย

น าโพธยาครีมุทรา ซึ่งเป็นมุทราท่ีมักจะใช้กับพระมหาไวโรจนะ มาใช้กับประติมากรรมกลุ่มพุท

โธษณีษะ 

                                                           
29 Frederic, Louis, Buddhism : Flammarion Iconograpic guides, (New York : Flammarion, 1995), 130 -131. 
30 Parent, Mary N., Chiken-in, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
 http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/c/chikenin.htm 
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รูปท่ี 16 พระเอกากษร อษุณีษจกัร(อชิจิ คนิริน)ไม้ระบายสี สมยัฟูจวิาระ วดัชซูอน จงัหวดัอิวาเตะ 
ท่ีมา : https://pbs.twimg.com/media/B3bqz2rCYAAtoPB.jpg 

 

 

 

รูปท่ี 17 พระพทุธโลจนี (บตุสเึก็นซง,บตุสเึก็น บตุสโึมะ) สมยัคะมะครุะ ก าหนดอายชุ่วง ปลายศตวรรษท่ี 12 วดัโคซนั จงัหวดัเกียวโต  
ท่ีมา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Butsugenbutsumo.jpg 

 



24 
 

 

รูปท่ี 18 ไดโชคองโก วดัโชมงัอิน ไอเซน็โด สมยัโมะโมะยะมะ จงัหวดัโอซะกะ 
ท่ีมา : http://www.aizendo.com/fes2012-02.jpg 

 

  

รูปท่ี 19 วกีิรโนษณีษะ(ซอนโชบตุโช) บรูณะปี ค.ศ. 1984 เจดีย์ตะวนัออก วดังคองโกบ ุเขาโคยะ จงัหวดัวะกะยะมะ 

ที่มา : http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/n/e/g/neginuki524/PB230824-1.jpg 

 

ในเกาหลีเองก็มีการใช้งานโพธยาครีมุรานีก้ับพระไวโรจนะเช่นเดียวกันกับในญ่ีปุ่ น แต่

อาจจะไม่ได้ใช้ในฐานะของการประทบัในวชัรธาตมุณฑล รวมถึงไม่ได้แต่งพระวรกายทรงเคร่ือง
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เหมือนอย่างในญ่ีปุ่ น เช่น พระไวโรจนะท่ีวัดโบริม(รูปท่ี 8) ก าหนดอายุได้ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 9 

รวมถึงมีบางองค์ท่ีมีการท าพระหตัถ์สลบัข้างกนั เช่นพระไวโรจนะท่ีวดัพลุกกุ(รูปท่ี 7) ซึ่งสามารถ

ก าหนดอายไุด้ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 8 

นอกจากการใช้งานใน พทุธศิลป์แล้ว โพธยาครีมทุรายงัถกูใช้งานในพิธีกรรม เช่น อินเก้า

อกัขระ ซึง่เป็นการท่องมนตร์แบบหนึ่งท่ีความแพร่หลายในญ่ีปุ่ น โดยเป็นการท่องอกัขระทัง้เก้าไป

พร้อมกบัการท ามทุรา หรืออิน ตา่งๆ (印: In) ซึ่งโพธยาครีมทุราก็ได้ถกูน ามาใช้ในการท่องอกัขระ

ทัง้ 9 ด้วยเช่นกนัโดยเป็นมทุราประจ าอกัขระท่ี 7 เร็ทสึ (列 : Retsu) โดยอกัขระทัง้เก้าประกอบไป

ด้วยมทุราและอกัขระดงันี(้รูปท่ี 25) 31 

 

อักขระ มุทรา (อิน : 印) 
ริน(臨 : Rin) Kongoshin-in 

เปียว(兵 : Pyo) Daikongorin-in 
โท(闘 : To) Gejishi-in 
ฉะ(者 : Sha) Najishi-in 
ไค(皆 : Kai) Gebaku-in 
จิน(陣 : Jin) Naibaku-in 

เร็ทส(ึ列 : Retsu) Chiken-in 
ไซ(在 : Zai) Nichirin-in 
เซ็น(前 : Zen) Hobyo-in/Ongyo-in 
 

โดยอินเก้าอกัขระนี ้มีต้นก าเนิดในลทัธิเต้า และมีการน ามาใช้ในพทุธศสานานิกายลึกลบั

ในภายหลงั ความเช่ือเร่ืองเก้าอกัขระนีป้รากฏขึน้ครัง้ในต าราของลทัธิเต้า Baopuzi(抱朴子) ซึ่ง

                                                           
31

 Waterhouse, David, “Notes on the Kuji”, ใน Religion in Japan : Arrows to Heaven and Earth.  
24, P.F. Kornicki และI.J. McMullen, บรรณาธิการ, (New York : Cambridge University Press, 1996) 
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ถกูเขียนขึน้โดย Ge hong(葛洪)  (280-340) และปรากฏการน าเข้ามาใช้กบัพทุธศาสนา ในต ารา 

Wangshengluzhu โดย Tanluan( 曇鸞) (476-542) ซึง่ได้มีการเขียนอ้างถึงเก้าอกัขระไว้ 32  

ความเช่ือเก่ียวกับเก้าอกัขระน่าจะเข้ามาสู่ญ่ีปุ่ นผ่านทางพุทธศาสนานิกายสุขาวดี 33 ซึ่ง

มทุราตา่งๆถูกน ามาใช้ในความเช่ือนีโ้ดยลทัธิชุเกนโดภายหลงัจากท่ีความเช่ือนีเ้ข้าสู่ญ่ีปุ่ นแล้ว 34 

และในภายหลงัความเช่ือและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับอินเก้าอกัขระนีก็้ถูกน ามาใช้ในวิชาศิลปะ

ปอ้งกนัตวัของญ่ีปุ่ นด้วยเชน่กนั หนึง่ในนัน้คือ วิชานินจา หรือ นินจตุสึ35 

 

รูปที ่24 มทุรา(อิน)ทัง้ 9 ตามอกัขระ เรียงจากขวาไปซ้าย 
ทีม่า : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Kuji-kiri01.png 

 

จากหลกัฐานทัง้หมดนัน้จะเห็นได้ว่า โพธยาครีมุทรานัน้มีผลต่องานพุทธศิลป์เป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง งานศลิปะท่ีเก่ียวข้องกบัพระมหาไวโรจนะ ผู้ เป็นพระพทุธเจ้าท่ีส าคญัเป็น

อย่างมากในพุทธศาสนามหายาน และพุทธศาสนานิกายลึกลบั ท่ีเป็นท่ีแพร่หลายอย่างมากใน

                                                           
32 Waterhouse, David, “Notes on the Kuji”, ใน Religion in Japan : Arrows to Heaven and Earth  

2-3, P.F. Kornicki และI.J. McMullen, บรรณาธิการ, (New York : Cambridge University Press, 1996). 
33 เร่ืองเดียวกนั, 37 
34 Blacker, Carmen, The catalpa bow: a study of Shamanistic practices in Japan, (London: Unwin Hyman, 1986), 
353. 
35 Waterhouse, David, “Notes on the Kuji”, ใน Religion in Japan : Arrows to Heaven and Earth  

33, P.F. Kornicki และI.J. McMullen, บรรณาธิการ, (New York : Cambridge University Press, 1996). 
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ญ่ีปุ่ นตัง้แต่ช่วงสมัยเฮอัน แต่ถึงกระนัน้แล้วโพธยาครีมุทราเองก็ไม่ได้ถูกจ ากัดการใช้แค่ในงาน

พทุธศลิป์เพียงอย่างเดียว เน่ืองจากมีการน ามาใช้กบัความเช่ือเร่ือง 9 อกัขระท่ีเป็นท่ีแพร่หลายใน

ญ่ีปุ่ นและถูกใช้งานในหลายศาสนาและลทัธิ ทัง้พุทธศาสนา ไปจนถึงพวกกลุ่มวิชาป้องกันอย่าง 

นินจตุส ึ  
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บทที่ 4 

สรุป 
 

 โพธยาครีมุทรา เร่ิมนิยมน ามาใช้ในการท าพระพุทธรูปในช่วง คริศต์ศตวรรษท่ี 8 – 9 ซึ่ง

เป็นท่ีนิยมท าขึน้ในบริเวณอาณาจกัรเกาหลีและญ่ีปุ่ น ท่ีมาของโพธยาครีมทุรานีย้งัไม่เป็นท่ีแน่ชดั 

โดยเช่ือวา่มีความเป็นไปได้ ทัง้ท่ีโพธยาครีมทุรานีจ้ะมีพืน้ฐานมาจากธรรมจกัรมทุราแบบคนัธาระ 

และคอ่ยๆถกูพฒันาให้กลายเป็นโพธยาครีมทุราภายในอาณาจกัรจีน หรือเป็นมทุราท่ีถกูคิดค้นขึน้

เองโดยไม่ได้เก่ียวข้องกับธรรมจักรมุทราแบบคันธาระ เน่ืองจากหลักฐานของการใช้มุทราท่ี

ใกล้เคียงกบั โพธยาครีมทุรา หรือธรรมจกัรมทุราแบบคนัธาระท่ีมีอายสุมยัท่ีอยู่ระหว่างสมยัคนัธา

ระของอินเดีย และราชวงศ์ถงัของจีน ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 3 – 7 ยงัไมเ่ป็นท่ีค้นพบ ทัง้ในจีน อินเดีย 

และตะวนัออกกลาง 

 ในช่วงศตวรรษท่ี 8 เร่ิมปรากฏหลักฐานถึงการท าโพธยาครีมุทราในจีนท่ี ถ า้ A’ai ใน

มณฑล          ซินเจียง ซึ่งเป็นรูปท่ีเขียนขึน้ตามความเช่ือ Cosmic Buddha ซึ่งยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดั

นกัว่ารูปท่ีเขียนขึน้นีเ้ป็น พระศากยมนีุ หรือพระไวโรจนะ รวมถึงรูปท่ีปรากฏการใช้งานโพธยาครี

มทุรานัน้มีขนาดเล็กและไม่แน่ชดัว่าจะเป็นโพธยาครีมุทราท าให้ ยงัไม่สามารถยืนยนัได้อย่างแน่

ชดัถึงการก าเนิดของโพธยาครีมทุรา แตก็่แสดงให้เห็นถึงความใกล้เคียงของมรุาท่ีปรากฏ  

 ขณะเดียวกนัในเกาหลี สมยัชิลลารวมอาณาจกัรก็เร่ิมปรากฏประติมากรรมท่ีปรากฏการ

ใช้งานโพธยาครีมทุราขึน้ ท่ีพระไวโรจนะส าริด วดัพลุกุก แตม่ทุราท่ีแสดงนัน้ใช้พระหตัถ์สลบัข้าง

กนั อาจจะเป็นเพราะความไมต่ายตวัของประตมิานวิทยาศลิปะเกาหลี 

ญ่ีปุ่ นเร่ิมมีการใช้งานโพธยาครีมทุราในการท าพระพทุธรูป ในช่วงศตวรรษท่ี 9 โดยเช่ือว่า

ได้รับมาจาก ศิลปะจีน ผ่านทางพุทธศาสนานิกายลึกลับ มากกว่าการรับจากศิลปะเกาหลี 

เน่ืองจากในสมยัเฮอนั พระภิกษุนิยมเดินทางไปเรียนพทุธศาสนาท่ีจีนเป็นอย่างมาก และถึงแม้ใน

สมยัอะสึกะญ่ีปุ่ นจะรับอิทธิพลศิลปะมาจากเกาหลี แตพ่อเข้าสู่ช่วงสมยันาระราชส านกัยะมะโตะ
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เร่ิมติดต่อกับราชส านกัจีนโดยตรงมากขึน้ ในปี ค.ศ.799 จกัรพรรดิคมัมุได้ตดัความสมัพนัธ์จาก

ราชส านักชิลลา ประกอบกับบริเวณเกาะคิวชูถูกปล้นสะดมโดยโจรสลัดเกาหลีอยู่เร่ือยๆ ท าให้

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง เกาหลี และญ่ีปุ่ น เส่ือมลง และตัง้แตช่่วงเวลาดงักล่าวจนถึงสมยัเซ็นโกก ุท่ี

โตะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ยกทพัไปตีเกาหลี ก็ไม่พบหลกัฐานท่ีกล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างญ่ีปุ่ น 

และเกาหลีท่ีส าคญั  

 ความหมายของโพธยาครีมทุรานัน้ มกัจะถกูเปรียบหมายถึง การแทนพระหตัถ์ทัง้สองถึง

การคูก่นัของวชัรธาตมุณฑลและครรภธาตมุณฑล รวมถึงใช้แทนถึงธาตทุัง้ 6 โดยนิว้พระหตัถ์ขวา

ทัง้ 5 แทนถึงธาตท่ีุเป็นองค์ประกอบของมนษุย์ และ แทนพระดชันีซ้ายเป็น จิต หรือวิญญาณอนั

เป็นธาตท่ีุ 6 ในทิเบต      โพธยาครีมทุราถกูแทนเป็นสญัญลกัษณ์ในเชิงทางเพศเพ่ือแทนพระไร

โรจนะในฐานะผู้ให้ก าเนิด 

 โพธยาครีมทุราเร่ิมปรากฏขึน้ครัง้แรกในชว่งราว คริศต์ศตวรรษท่ี 8 โดยมีความเป็นไปได้ท่ี

จะเร่ิมใช้งานครัง้แรกในจีนตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น และส่งอิทธิพลเข้าสู่เกาหลีในช่วงศตวรรษ

เดียวกนั งานศิลปกรรมท่ีใช้งานมทุรานีใ้นเกาหลีพบเป็นจ าพวกงานประติมากรรมส าริด เช่น ท่ีวดั

พลุกกุ และ ท่ีวดัโบริม เป็นต้น 

มทุรานีไ้ด้เข้าสูญ่ี่ปุ่ นครัง้แรกในสมยัเฮอนัตอนต้น ซึง่อยูใ่นช่วงราว คริศต์ศตวรรษท่ี 9 งาน

ศิลปกรรมท่ีมีการใช้งานมทุรานีพ้บทัง้งานจิตรกรรม เช่น ภาพเขียนวชัรธาตมุณฑล วดัโท เป็นต้น 

และงานประตมิากรรม เชน่พระไวโรจนะไม้สลกั สมยัโจกนั ปัจจบุนัอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ศลิปะซีแอตเทิล 

เป็นต้น นอกจากการใช้งานกับพระไวโรจนะแล้ว มุทรานีย้ังถูกใช้งานกับประติมากรรม พุท

โธษณีษะ เช่น พระเอกกากษร อุษณีจกัร ท่ีวดัชูซอนเป็นต้น การใช้งานมุทรานีก้ับประติมากรรม 

พทุโธษณีษะนัน้ อาจจะเกิดมาจาก การท่ีพทุโธษณีษะบางองค์มีความเก่ียวข้องกบั พระไวโรจนะ 

เช่น พระเอกากษร อษุณีจกัร บางครัง้ก็ถูกเรียกเป็น ไดนิชิ คินริน หรืออาจจะเป็นเพราะ อษุณีษะ 

สามารถหมายถึง แสงรัศมีของพระพทุธเจ้า ซึ่งแสงนีห้ากเทียบตามหลกัทางประติมานวิทยาแล้ว 

จะหมายถึง ความรู้ หรืออาจจะใช้ส่ือถึง พระไวโรจนะได้เช่นกนั ท าให้มีการใช้งานมทุรานีก้ับ พุท

โธษณีษะ 
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นอกจากการใช้งานในพุทธศิลป์แล้ว โพธยาครีมุทรา ยงัถกูน ามาใช้งานในความเช่ืออ่ืนๆ 

เช่น อิน 9 อักขระ ซึ่งความเช่ือเร่ืองนีจ้ะถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในญ่ีปุ่ น ทัง้ในพุทธศาสนา 

ศาสนาชินโต รวมถึงการใช้งานกบัวิชาปอ้งกนัตวัอยา่ง นินจตุส ึเป็นต้น 
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ล าดับยุคสมัยประวัตศิาสตร์ญ่ีปุ่น 

สมยัโจมง 14,000 – 300 ปีก่อนคริสตกาล 
สมยัยาโยอิ 300 ปีก่อรคริศตกาล – ค.ศ. 250 
สมยัโคะฟนุ ค.ศ. 250 – ค.ศ. 538 
สมยัอะสกึะ ค.ศ. 538 – ค.ศ. 710 
สมยันาระ ค.ศ. 710 – ค.ศ. 794 
สมยัเฮอนั ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185 
สมยัคะมะครุะ 

ยคุฟืน้ฟเูคม็มุ 
ค.ศ. 1185 – ค.ศ. 1336 
ค.ศ. 1333 – ค.ศ. 1336 

สมยัมโุรมะชิ/อะชิคะงะ 
ยคุราชส านกัเหนือใต้ 
ยคุเซ็นโงะค ุ

ค.ศ. 1336 – ค.ศ. 1573 
ค.ศ. 1334 – ค.ศ. 1392 
ค.ศ. 1467 – ค.ศ. 1603 

สมยัอะซุชิโมะโมะยะมะ ค.ศ. 1568 – ค.ศ. 1603 
สมยัเอโดะ ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868 
สมยัเมจิ ค.ศ. 1868 – ค.ศ. 1912 
สมยัไทโช ค.ศ. 1912 – ค.ศ. 1926 
สมยัโชวะ ค.ศ. 1926 – ค.ศ. 1989 
สมยัเฮเซ ค.ศ. 1989 – ปัจจบุนั 
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ล าดับยุคสมัยประวัตศิาสตร์เกาหลี 

อาณาจกัรโชซอนโบราณ 2333 – 108 ปีก่อนคริสตกาล 
ก่อนสามอาณาจกัร 108 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 57  
สามอาณาจกัร 

โคกรูยอ 
แพกเจ 
ชิลลา 
กายา 

ค.ศ. 57 – ค.ศ. 668 
ค.ศ. 37 – ค.ศ. 668  
ค.ศ.18 – ค.ศ. 660 
ค.ศ. 57 – ค.ศ. 935 
ค.ศ. 42 – ค.ศ. 562 

อาณาจกัรเหนือใต้ 
อาณาจกัรชิลลารวม 
อาณาจกัรพลัแฮ 

ค.ศ. 698 – ค.ศ. 935 
ค.ศ. 668 – ค.ศ. 935 
ค.ศ. 698 – ค.ศ. 926 

ราชวงศ์โครยอ ค.ศ. 918 – ค.ศ. 1392 
ราชวงศ์โชซอน ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1897 
จกัรวรรดเิกาหลี ค.ศ. 1897 – ค.ศ. 1910 
ญ่ีปุ่ นปกครอง ค.ศ. 1910 – ค.ศ. 1945 
เกาหลีเหนือ,เกาหลีใต้ ค.ศ. 1948 – ปัจจบุนั 
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ล าดับยุคสมัยประวัตศิาสตร์จีน 

ราชวงศ์เซ่ีย 2100 - 1600 ปีก่อนคริสตกาล 
ราชวงศ์ซาง 1600 – 1046 ปีก่อนคริสตกาล 
ราชวงศ์โจว 

ยคุวสนัตสารท 
ยคุรณรัฐ 

1046 – 256 ปีก่อนคริสตกาล 
770 – 453 ปีก่อนคริสตกาล 
453 - 221 ปีก่อนคริสตกาล 

ราชวงศ์ฉิน 221 – 206 ปีก่อนคริศตกาล 
ราชวงศ์ฮัน่ 

ฮัน่ตะวนัตก 
ฮัน่ตะวนัออก 

206 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 
220 

สมยัสามก๊ก ค.ศ. 220 – ค.ศ. 280 
ราชวงศ์จิน้ 

จิน้ตะวนัตก 
จิน้ตะวนัออก 
สิบหกอาณาจกัร 

ค.ศ. 265 – ค.ศ. 420 
 
 
ค.ศ. 304 – ค.ศ. 439  

ราชวงศ์เหนือ-ใต้ ค.ศ. 420 – ค.ศ. 589 
ราชวงศ์สยุ ค.ศ. 581 – ค.ศ. 618 
ราชวงศ์ถงั ค.ศ. 618 – ค.ศ. 907 
ยคุห้าราชวงศ์สิบอาณาจกัร ค.ศ. 907 – ค.ศ. 960 
ราชวงศ์เหลียว 

ราชวงศ์จิน 
ราชวงศ์เซ่ียตะวนัตก 

ค.ศ. 907 – ค.ศ. 1125 
ค.ศ. 1115 – ค.ศ. 1234 
ค.ศ. 1038 – ค.ศ. 1227 

ราชวงศ์ซง่ 
ราชวงศ์ซง่เหนือ 
ราชวงศ์ซง่ใต้ 

ค.ศ. 960 – 1279 

ราชวงศ์หยวน ค.ศ. 1271 – ค.ศ. 1368 
ราชวงศ์หมิง ค.ศ. 1368 – ค.ศ. 1644 
ราชวงศ์ชิง ค.ศ.1644 – ค.ศ. 1911 
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