
 

พิธีร ำ (ชัม) ของพุทธทเิบต 

 

การร าพิธีกรรมจะเกิดขึ้นในวันส าคัญๆ ของปฏิทินทิเบต โดยเฉพาะในช่วงขึ้นปีใหม่ และเป็นวิธีการเผยแผ่ธรรมะทีส่ าคัญอยา่ง
หนึ่ง  เมื่อเราดูพิธีนี้ เราจะสังเกตเห็นว่าท่านลามะผูร้ าก าลังเล่าเรื่องจากอดีตด้วยความละเอียดประณตี  ดังนั้น เราจึงสามารถ
ช่ืนชมได้ว่าพิธีร านี้เป็นอุปายะอีกอย่างหนึ่งของพุทธวัชรยาน 

 
ข้อความต่อไปนี้ตดัตอนมาจากหนงัสือช่ือ A Lamp 

Illuminating the Path to Liberation: An 

Explanation of Essential Topics for Dharma 

Students (ประทีปส่องทางหลุดพ้น ค าอธิบายหัวข้อส าคัญๆ 
ส าหรับผู้ศึกษาธรรมะ) ท่านเคนโป เกียลเซน ซึ่งเป็นผู้เขยีน 
ได้อธิบายไว้ดังน้ี 

 

ที่มำของพิธีร ำ 

ที่อินเดียในสมยัพุทธกาล เมื่อบรมครูของเรา พระศากยมุนีพุทธเจ้า ได้หมุนธรรมจักรแห่งค าสอนมนตร์ลับ เมื่อประกอบพิธี
บูชาไฟ หรือพิธีโยนตอร์มาโซร์ ผู้ประกอบพิธีจะสวมเครื่องแต่งกายเป็นเทพปางสันติและปางพิโรธ และประกอบพิธีร่ายร า 
(ชัม) หรือพิธีร าวัชระ  ธรรมเนียมนี้จึงมีอยู่แล้วในอินเดียตั้งแต่สมัยพุทธกาล 

ในทิเบต พิธรี าครั้งแรกเกดิขึ้นเมื่อกษัตริย์ทรีซง เดเซ็น ผู้ทรงธรรม ได้นิมนต์พระอาจารย์ ปัทมสมัภวะ และท่านสมภาร ศานต-

รักษิตะมาจากอินเดยี และไดร้่วมกันสร้างมหาวหิารซมัเย่ มินจรู์ ลุนจี ดรุบเป้ ซุกลัก คัง (วิหารที่ยิ่งยงไม่เปลี่ยนแปลง เหนือ
จินตนาการ ซึ่งส าเรจ็เอง) และไดจ้ัดแปลคมัภรี์ตันตระมนตรล์ับมากมายเป็นภาษาทิเบต  เมื่อองค์ปทัมสัมภวะท าพิธีฉลองเปิด
วัดซัมเย่อันยิ่งใหญ่รุ่งโรจน์ ท่านไดป้ระกอบพิธีวัชระอันอลังการดังมบีรรยายไว้ในคัมภีร์ตันตระ  น่ีเป็นครั้งแรกของการ
ประกอบพิธีร าในทิเบต  ดเูหมือนว่าประเพณีพิธีร าวัชระนีจ้ะแพร่หลายและพัฒนาในทิเบตตั้งแต่นั้นมา 
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หน้ำกำกที่ใช้ในพิธี 

หน้ากากที่ใช้ในพิธี (เชล บัก แปลตรงตัวว่า “ภาพเหมือน
ของใบหน้า”) จะถูกท าขึ้นให้เหมือนเทพแต่ละองค์ และผูร้ า
จะสวมเป็นหน้ากาก 

 

ท่ำร ำ 

การร่ายร าจะเป็นไปตามจังหวะของเครื่องดนตรีและบทสวดที่ร้องประกอบ  ส่วนท่วงท่าร านั้นจะต่างกันไปตามแต่ละธรรม-

เนียม ครอบคลุมลีลาและท่วงท่าแตกต่างกัน เช่น งอมือขวาและขาขวาเข้ามา และกางมือซ้ายและขาซา้ยออกไป เป็นต้น  
กล่าวกันว่าท่วงท่าร่ายร าเหลา่นี้มทีี่มาจากทรรศนะบรสิุทธ์ิของนักสิทธาผู้บรรลุแล้วของนิกายต่างๆ ท่ีเผยแผ่สืบทอดกันมา 

 

ทรรศนะของผู้ร ำในพิธี  

 ผู้ร าในพิธีจะได้รับการสอนใหล้ะทิ้งความคิดทุกอย่างท่ี
เป็นตัวตนตามปกติ และใหส้วมความองอาจผึ่งผายของ
เทพในขณะที่ร า 
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กำรร ำประเภทต่ำงๆ 

พิธีร านี้มีหลายประเภทด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งตาม
สามประเภทนี้คือ แบบสันติ, แบบพิโรธ, และแบบก่ึงสันติ
และกึ่งพิโรธ 

 

 

 

เครื่องดนตรีประกอบพิธีร ำ 

เครื่องดนตรีหลักๆ ที่ใช้เล่นประกอบพิธีร าได้แก่ ฉาบและ
กลอง, แตรยาว, เกยีลิง (ปี่โอโบทิเบต), กังลิง (แตรสั้น), สังข์
ขาว, กลองมือ, ระฆัง, ฉาบซลิเนน (ฉาบอีกชนิดหนึ่ง), กลอง
ดามารุ และอื่นๆ  

 

 

สีเครื่องแต่งกำย 

สีเครื่องแต่งกายจะแตกต่างกันไปตามสีของเทพแตล่ะองค์  เช่น สีขาว เหลือง แดง น ้าเงิน และอื่นๆ ตามแตส่ีประจ าของเทพ
องค์นั้นๆ และแตกต่างกันไปตามชนิดของกิจกรรมทั้งสี่ ว่าเป็นกจิท าให้สงบ เพิ่มพูน ควบคุม หรือสยบด้วยพิโรธ  ปกติแล้ว สี
ของชุดเครื่องแต่งกายและสีของหน้ากากมักจะเป็นสีเดียวกัน หรืออย่างน้อยก็คล้ายคลึงกัน  เครื่องแตง่กายท่อนบนมักจะ
เข้ารูป ส่วนท่อนล่างมักจะหลวม  โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายของพิธีร าหมวกด า ซึ่งแขนเสื้อจะกว้างมาก  เพราะมีที่มาจาก
เรื่องราวของท่านล่าลุง ปาลกี โดรเ์จ ที่ซ่อนคันธนูกับลูกศรไว้ในแขนเสื้อขณะที่ร า เพื่อลอบปลงพระชนม์กษัตริยล์ัง ดารม์า  
ด้วยรายละเอียดทั้งหมดที่แตกต่างกันไป ศิลปะของพิธีร านี้นับว่าเป็นประเพณีที่ยอดเยี่ยมและมเีอกลักษณ์ทีเดียว 

อำนิสงส์ของพิธีร ำ  

ในคัมภีร์  คุหยะครรภ์ตันตระ  มีกล่าวไว้ว่า  

มวลหมูเ่มฆอันไพศาลแห่งเพลงและการร่ายร า เสียงดนตรีที่แผ่กังวานไป 

ราชาผู้รุ่งโรจน์กส็ าเรจ็ในทันที 
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ด้วยมุทราแห่งเสียงเพลงและการรา่ยร า 
สิทธิสูงสุดกไ็ด้บรรล ุ

ด้วยมุทราแห่งเสียงเพลงและการรา่ยร า 
  

ในตันตระช่ือบ่วงบาศแห่งอุปายะ มีค าอธิบายว่า 
ด้วยมุทราเหล่านี ้
เมื่อเธอแสดงพลังพิโรธอันดรุ้ายและทรงพลัง 
เธอจะก้าวพ้นจากภูมิทั้งสาม 

จะส าเร็จทุกสภาวะได ้

โดยไม่ต้องกังขาเลย 

  

ใน เยเช งัมลก มีกล่าวไว้ว่า 

หากเธอตั้งมุทราและท่ารา่ยร า 

ทรงไว้และวาดท่วงท่าออกไป 

เธอจะเป็นอิสระจากสังสารวัฏทั้งหมด 

และอาจถึงกับบรรลุการตรัสรู้ 
เมื่อเป็นเช่นนี้ จะต้องกล่าวถึงสิทธิอื่นๆ ไปไย  

 

ในคัมภีร์ กงป้า ดูป้า ของท่านซังเก ลิงปะ สอนไว้ว่า 
ท่าทางร า การร าในพิธี และท่วงทา่ทั้งหลาย 

ควรเป็นไปตามการปฏิบตัิของตนและเป็นไปตามคัมภีร์ 
ด้วยเหตุนี้ พรทั้งหลายจะหลั่งไหลมา  เหล่าม่าโม่และฑากินีจะมาชุมนุม 

และอ านาจ โภคทรัพย์ ความรุ่งเรอืงจะเพิ่มพูน 

 ในตันตระทั้งหลาย ยังมีค ากล่าวว่า 
เมื่อผู้ร าอยู่ในท่วงท่าเหล่านี ้
ในสภาวะสมาธิถึงเทพองค์นั้นๆ 

แม้แต่พระพุทธเจา้ทั้งหลายยังเกรงกลัว 

มิพักต้องเอ่ยถึงพวกวิญญาณที่ยโสโอหัง 

พระสตูรและพระตันตระมากมาย ได้กลา่วถึงอานิสงส์ของการประกอบพิธีร าไว้อย่างชัดเจน การชมพิธรี าก็มีอานิสงส์มากมาย
ประมาณไม่ได้เช่นกัน  เมื่อวัดจดัพิธีร าขึ้นในวันและวาระพิเศษต่างๆ เราควรจะไปชมไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานบันเทิง แต่ควร



ดูด้วยศรัทธาจากใจจริง ด้วยความอุทิศตน และทรรศนะบริสุทธ์ิ เห็นว่าผู้ร าเป็นเทพที่มาปรากฏกายต่อหน้า  หากท าได้เช่นนี้ 
กล่าวกันว่าจะสามารถปัดเปา่โรคทั้งช่ัวคราวและถาวร อิทธิพลพลังที่ไม่ดีและอุปสรรคต่างๆ ลงได้ จะมีสุขภาพดี มีอายุยืน หวัง
สิ่งใดก็จะสมปรารถนา และยังไดร้บัอานิสงส์อื่นๆ อีกมาก 

 

ข้อความนี้ตัดตอนมาจากหนังสือช่ือ 

A Lamp Illuminating the Path to Liberation: An Explanation of Essential Topics for Dharma 

Students ผูเ้ขียนคือ Khenpo Gyaltsen (ผู้แปลคือ Lhasey Lotsawa Translations),เนปาล: 2014, หน้า 156-161. 
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