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ใบเสมาหินพระโพธิ์สัตว�ได�ด่ังใจปรารถนา(พระพรหมนารท) 
Stone Sema of Bodhisattva Makes Wishes Come True  

(Phra Phrommanart) 

พระครูปลัดพีระพันธ  ธมฺมวุฑฺโฒ 

บทคัดย"อ 

 ใบเสมาหินพระโพธ์ิสัตวได ดั่งใจปรารถนา (พระพรหมนารท)เป(นเสมาหินทรายท่ีสลักภาพ
ชาดกพระเจ าสิบชาติหรือทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทแสดงให เห็นว2าพระพุทธศาสนาได 
เจริญรุ2งเรืองและตั้งมั่นอยู2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสมัยทวารวดีเช2นเดียวกับในภาคกลางซ่ึงแสดงให 
เห็นว2านิกายเถรวาทได แพร2หลายอยู2ในช2วงก2อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๖เป(นภาพสลักลงบนแผ2นหินขนาดใหญ2
ท่ีแข็งแกร2งและหนัก ปรากฏรูปภาพท่ีอ2อนช อยงดงาม ถ2ายทอดอัตลักษณแห2งยุคสมัยท่ีเรียกว2า ทวารวดี
อีสานแฝงเร นไปด วยคุณธรรม ๔ ประการ คือ สัจจะ ธรรมะ  ทมะ  และจาคะ บุคคลใดประสงคให หน าท่ี
การงานสําเร็จสมดั่งใจปรารถนาเหมือนแก วสารพัดนึกควรอย2างยิ่งท่ีจะเคารพบูชาใบเสมาหินแผ2นน้ีเพ่ือ
รําลึกนึกถึงคุณธรรมท้ัง ๔ ประการ และนําไปประพฤติปฏิบัติเป(นธรรมบรรณาการจากบรรพชนท่ีมอบให 
ไว แก2ลูกหลาน เพ่ือให เห็นคุณค2าและหวงแหนในผลงานประติมากรรมอันทรงคุณค2าดํารงและสืบทอด
พระพุทธศาสนาให ถาวรมั่งคงสืบไป 

คําสําคัญ: ใบเสมาหิน, พระโพธ์ิสตัว 

Abstract 

Stone Sema of Bodhisattva Makes Wishes Come True (Phra 

Phrommanart) is a sandstone Sema carved with the Story of the Buddha (10 

Lives) or the Ten Virtue of the Buddha. It presents the popularity and 

prosperity in the Northeast of Thailand in Davaravadi Era like in Central Part. 

This means that Theravada Buddhism was spread all over throughout the 16
th

 

Buddhist Era. The big and strong Sandstone Sema presents a beautiful and 

sweet lady reflecting a unique style of Davaravadi Art. It also contains of 4 

morals truth, dhamma, patience and dedication. Ones who want to achieve 

what they wish in career can show respect to this Sand Stone Sema to recall 

memories of the 4 morals. This Sandstone Sema has been given from our 

ancestors to the descendants to realize the values of local art and it with the 

Buddhism meaning should be maintained for our later generations.  

Keywords: Sandstone Sema, Bodhisattva 
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๗๕๘ 

๑. บทนํา 
 ใบเสามาหินบ านกุดโง ง ตําบลบุ2งคล า  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ เป(นแผ2นหินท่ีมี
รูปร2างแบบเดียวกันคือใบเสมาหินขนาดใหญ2 มีท้ังแบบเรียบและแบบท่ีสลักอักษรโบราณลวดลายเรื่องราว
ทางพระพุทธศาสนาภาพสลักหินเหล2าน้ีหากเป(นเรื่องชาดกจริงตามท่ีนักประติมาณวิทยาได สันนิษฐานไว   
ก็จะเป(นหลักฐานท่ีเก2าท่ีสุดเก่ียวกับความคิดเรื่องบารมีในประเทศไทย๑ 
 ใบเสมาหินท่ีบ านกุดโง งท้ังหมด พบว2าเป(นเสมาหินทรายท่ีสลักภาพชาดกพระเจ าสิบชาติหรือ
ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทแสดงให เห็นว2าพระพุทธศาสนาได เจริญรุ2งเรืองและตั้งมั่นอยู2ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในสมัยทวารวดีเช2นเดียวกับในภาคกลาง๒ ซ่ึงแสดงให เห็นว2านิกายเถรวาทได 
แพร2หลายอยู2ในช2วงก2อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ ๓ แล ว 

ใบเสมาหินแบบแผ2น รูปทรงคล ายกลีบบัว มีภาพ
สลักเล2าเรื่องราวมหานารทกัสสปชาดก หรือพระพรหมนา
รทชาดก มีขนาดความกว าง ๘๐ เซนติเมตร  สูง ๑๔๖ 
เซนติเมตร  หนา ๒๒ เซนติเมตร  ส2วนบนผายกว างออก  มี
ยอดแหลม  มีเส นขอบรอบนอกแผ2นเสมา  ตรงกลางเป(น
ภาพบุคคลกําลังยืนด วยท2าตริภังค(เอียงสะโพกด านขวา) มือ
ซ ายปล2อยลงข างลําตัว   มือขวายกข้ึนทําปางวิตรรกะ  หาบ
สิ่งของบนบ2าท้ังสอง  นุ2งผ าจีบหน านางตรงกลาง  ขมวดชาย
พก มีผ าคาดเอวผูกทับอีกผืนโดยผูกชายผ าไว ทางด านขวา  
ลักษณะของใบหน าเป(นศิลปะแบบทวารวดี คือ มีค้ิวต2อกัน
เป(นรูปคล ายปIกกา ตาโปนปJดสนิท  จมูกแบน  ริมฝIปาก
หนา ทําผมเกล าเป(นมวยผมรูปกลม๔  มีผมห อยโค งตกลง
มาบนมวยผมเป(นช้ัน ๆ ใส2ตุ มหูยาวปลายเป(นรูปคล าย
ดอกบัวท้ังสองข าง  เบ้ืองหลังเป(นลวดลายคล ายกับลายก อน
เมฆซ่ึงพบมากในใบเสมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป(น

ลวดลายท่ัว ๆ ไป  นิยมสลักประกอบกับลวดลายอ่ืน ๆ อีก เช2น  ลายพันธุพฤกษา  หรือภาพท่ีเป(น
เรื่องราว  จากลักษณะท้ังหมดของภาพ  ตีความได ว2า เป(นภาพของพระพรหมนารท ตอนแปลงเป(น
นักบวชซ่ึงอยู2ในชาดกเรื่องพรหมนารท (MahanaradakassapaJataka) ดังท่ีกล2าวว2า “...เอาภิกขาภาชนะ
ทองใส2ไว ในสาแหรกอีกข างหน่ึง  เสร็จก็ยกคานทองอันงามงอนวางเหนือบ2า  แล วเหาะมาโดยอากาศด วย

                                                           
๑สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี, ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ�ปริญญา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), หน า ๑๑๙. 
๒นาวาตรี สมพงษ  สันติสุขวันต, “ศึกษาวิเคราะหประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในสมัยทวารวดี”, 

วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน า ๑๐๒ – ๑๐๓.  

๓พิริยะ  ไกรฤกษ, รากเหง�าแห"งศิลปะไทย, พิมพคร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพริเวอรบุคส, 
๒๕๕๕),หน า ๓๓๒. 

๔การเกล าผมแบบน้ีพบได ทั่วไปในประติมากรรมรูปพระโพธิ์สัตว 
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เพศแห2งฤษี๕...” ลงมายังท่ีประทับของพระเจ าอังคติราชเพ่ือลดทิฏฐิมานะและแสดงธรรม  ลักษณะภาพน้ี
เหมือนกับภาพสลักใบเสมาท่ีเมืองฟcาแดดสูงยาง  จึงสันนิษบานได ว2าคือเรื่องเดียวกันคือ เรื่องพรหมนารท  
ชาดกเรื่องน้ีมีการทําครั้งแรกในอินเดีย๖ในประเทศพม2านิยมทําเป(นภาพดินเผาประดับท่ีสถูปถัคยา - พยา 
(Thagya-Paya) เมืองสะเทิม๗ (Taton) นอกจากน้ียังพบท่ีเมืองพุกาม(Pagan) ได แก2วิหารนากายอน 
(Nagayon)  เจดียชเวสิกอน (Shawezion)  วิหารอานันทะ (Ananda) เป(นต นในพระชาติน้ีพระโพธิสัตว
เกิดเป(นพรหมนารท พระธิดาของกษัตริยมิจฉาทิฏฐิสวดอ อนวอนให พระองคลงมาดลใจพระบิดาให เลิก
มิจฉาทิฏฐิ  พระองคจึงแสดงปาฏิหาริยโดยเหาะลงมาจากสวรรคเพ่ือแสดงตนต2อหน ากษัตริยและพระธิดา 
เพ่ือสั่งสอนให หันกลับมาอยู2ในศีลธรรมใบเสมาแผ2นน้ีสลักพรหมนารทอยู2ตรงกลาง กําลังแบกคานหามท่ีมี
หม อนํ้าอยู2 ๆข าง เครื่องแต2งกายและทรงผมของพระพรหมนารทน้ัน แสดงความเก่ียวข องกับศิลปะอินเดีย
สมัยคุปตะอย2างชัดเจน ส2วนประติมานวิทยาแบบน้ีปรากฏเช2นกันกับใบเสมาท่ีเมืองฟcาแดดสงยาง จังหวัด
กาฬสินธุ๘ 

๒. พระพรหมนารทแสดงธรรม 
 ประติมากรรมสลักหินทรายมีลักษณะยืนแสดงปางวิตรรกะ๙ (แสดงธรรม) ด วยการจีบพระ
อังคุฐ(น้ิวหัวแม2มือ) พระดรรชี (น้ิวช้ี) จรดกันเป(นวง (ธรรมจักร) พักตรค2อนข างกลม เนตรเหลือบลงต่ํา 
นาสิกโด2งใหญ2 โอษฐอมยิ้ม ฉลองพระองคเป(นนักพรต กําลังแบกคานหามบนพระอังสาท่ีมีหม อนํ้าอยู2 ๒
ข าง เครื่องแต2งกายและทรงผมของพระพรหมนารทน้ันแสดงศิลปะคุปตะของอินเดียท่ีเข ามาเผยแผ2
พระพุทธศาสนาในสมัยทวารวดี ท2าทางยืนแบบตริภังค๑๐ แขนอีกข างปล2อยแนบลําตัวสบาย ๆ  สงบน่ิงอยู2
บ2งบอกถึงการได เสวยพระชาติเพ่ือบําเพ็ญอุเบกขาบารมีพุทธศิลปqท่ีแสดงความอ2อนช อยงดงาม ลักษณะท่ี
แสดงออกในกิริยาท2าทางแสดงถึงหลักธรรมท่ีแสดงแก2พระเจ าอังคติราช  ดังพุทธพจนบทหน่ึงท่ีว2า “ยถา
วาที  ตถาการี  ยถาการี  ตถาวาที” แปลได ว2า พูดอย2างไรทําอย2างน้ัน ทําอย2างไรพูดอย2างน้ัน  ซ่ึงก็ตรงกับ
คําตอบท่ีพระพรหมนารทได ตอบคําถามของพระเจ าอังคติราชท่ีถามว2า“สัณฐานของท2าน การท่ีท2านเหาะ

                                                           
๕ดูใน นิบาตชาดก ๒๓ เล2ม,มหานิบาต  เล"มที่ ๒๑  ,)กรุงเทพมหานคร : โสภณพิพรรฒนากร  ,๒๔๗๒( , หน า 

๑๗๕. และ E.B.Cowell, The Jataka – or stories of the Bhuddha’s Former Birth, Vol 6, (Camdridge : 
1969), Vol.VI, p.114. 

๖E.B.Cowell, op-cit, Vol.I, preface VI.  
๗Loce Gordon H, Old Burma-Early Pagan, Vol 3. (New york : 1970), Vol. I. p.5. และ 

E.B.Cowell, op-cit, p.46. 
๘ผศ.ดร. เชษฐ ติง สัญชลี  ,ใบเสมาทวารวดีบ�านกุดโง�ง :ฐานข�อมูลโบราณสถานสําคัญในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย�ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย�  คณะโบราณคดี  กรมศิลปากร  ,[ออนไลน] ,
 แหล2งท่ีมา:http://www.archae.su.ac.th/art_in_thailand/?q=node/956[๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

๙พระพุทธรูปปาง “วิตรรกะมุทรา” หรือ “ปางแสดงธรรม” ถือเป(นรูปแบบ “เอกลักษณ�” ของวัฒนธรรม
ทวารวดี  วิตรรกมุทรา คือท2าแสดงธรรม โดยการต้ังฝ�ามือขึ้น หันฝ�ามือออกน้ิวหัวแม2มือและน้ิวช้ีจรดเข าหากันเป(นวงคล าย
รูปธรรมจักร เพื่อแสดงการเคล่ือนวงล อแห2งธรรม ซ่ึงปางแสดงธรรมน้ีมีพัฒนาการมาจากปางธรรมจักมุทราของศิลปะ
อินเดีย  แสดงความเกี่ยวข องกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะอย2างชัดเจน 

๑๐เป(นท2ายืนโดยเอียงสามส2วนคือ สะโพก ไหล2 ศรีษะ มักพบเสมอในงานศิลปกรรมของอินเดียโบราณท่ี
ขึ้นท้ังในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณหรือฮินดู ซ่ึงแพร2หลายเข ามาในประเทศไทยราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ - 
๑๒  ส2วนประติมากรรมท่ีสร างขึ้นในประเทศไทยในช2วงเวลาหลังจากน้ันเล็กน อยพบท้ังในพระพุทธศาสนาและศาสนา
พราหมณหรือฮินดูเช2นเดียวกัน  แต2ต2อมาความนิยมท2าตริภังคในศิลปะได หมดไปในเวลาค2อนข างเร็ว  
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ไปและยืนอยู2บนอากาศได น2าอัศจรรยท2านนารทะ ข าพเจ าขอถามเน้ือความน้ีกับท2านเมื่อเป(นเช2นน้ัน 
เพราะเหตุไร ท2านจึงมีฤทธ์ิเช2นน้ี”  

พระพรหมนารท ทูลตอบว2า  
“สจฺจ�ฺจธมโฺมจทโมจจาโค 

คุณามเมเตปกตาปุราณา 
เตเหวธมเฺมหิสุเสวิเตหิ 
มโนชโวเยนกามํคโตสฺมิฯ๑๑” 

 “คุณธรรม ๔ ประการน้ี คือ (๑) สัจจะ (๒) ธรรม (๓) ทมะ (๔) จาคะอาตมภาพได ทําไว 
แล วในภพก2อนเพราะคุณธรรมท่ีอาตมภาพได เสพมาดีแล วน้ันแหละอาตมภาพจึงไปได เร็วทันใจตามความ
ปรารถนา” 

๓. ธรรมพรหมนารท ๔ 
 พระพรหมท่ีเราคุ นเคยกันดีน้ันจะต องมีคุณธรรม ๔ ประการ ท่ีเรียกว2า พรหมวิหารธรรม๔ 
คือ เมตตา  กรุณา มุทิตา และอุเบกขา  แต2ในคุณธรรมท่ีพระพรหมนารทแสดงแก2พระเจ าอังคติราช กล2าว
ว2าคุณธรรมท่ีทําให ท2านมาเกิดเป(นพรหมท่ีมีรูปร2าง ผิวพรรณ และสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปไหนมา
ไหนได ดั่งใจปรารถนาน้ันต องประกอบด วยคุณธรรม ๔ ประการคือ สัจจะ ธรรมะ  ทมะ และจาคะ สั่งสม
มาอย2างดีตั้งแต2อดีตกาลหรือจะเรียกว2า ธรรมพรหมนารท ๔ คือ สัจจะได แก2วจีสัตย ธรรมะได แก2สุจริต
ธรรม ๓และธรรมท่ีเพ2งกสิณและบริกรรม (อย2างละ ๑๐) ทมะได แก2การทรมานอินทรีย จาคะได แก2การ
สละกิเลสและการสละวัตถุอันควรให เป(นธรรมดา๑๒  บุคคลใดต องการให การงานท่ีทําได สมดั่งใจปรารถนา
จึงควรประกอบคุณธรรมท้ัง ๔ ประการ ดังน้ี 
 ๑. สัจจะพรหมนารท จากลักษณะภาพสลักรูปพระพรหมนารท ท่ีมีโอษฐอมยิ้ม  ริมฝIปาก
หนาโดดเด2นชัดเจน แสดงถึงผู ประกอบพร อมด วยวจีสัตย ผู ท่ีไม2กล2าวผิดจากความจริงเว นจากการกล2าววจี
ทุจริตหนักแน2นในคําพูด กล2าวตามความจริงท่ีเป(นประโยชนย2อมได รับการยกย2องจากบัณฑิตบุคคล
ท้ังหลายย2อมกล2าวสรรเสริญย2อมเป(นท่ีรักท่ีพอใจของคนหมู2คณะย2อมเป(นผู ไม2มีเวรและโทษต2างๆแม 
สิ้นชีวิตแล วย2อมเข าถึงสุคติคือโลกสวรรค 
 วจีสัตยคือ การดํารงมั่นในสัจจะ ท่ีมีความจริง ความซ่ือสัตยซ่ือตรง จริงใจ พูดจริง ทําจริง
เป(นคุณธรรมท่ีสําคัญในการคบหากับคนทุกชนช้ันวรรณะ เพราะความซ่ือตรงต2อกันเป(นเครื่องสมาน
สามัคคีให เกิดมิตรภาพระหว2างกันให ยั่งยืนยาวนานผู มีความซ่ือสัตยจะทําอะไรก็ย2อมมีคนเช่ือถือไว วางใจ 
และจะไปในสถานท่ีแห2งใดก็มีคนต อนรับและเมื่อตกทุกขได ยากก็มีคนเต็มใจยินดีให ความช2วยเหลือฉะน้ัน 
สัจจะคือ วจีสัตยเป(นคุณธรรมท่ีควรมีไว ประจําใจ 
 ๒. ธรรมะพรหมนารท ในคัมภีรช้ันอรรถคาถา พรรณนาสัญฐานและเครื่องทรงเนรมิต ไว 
ว2า “ จึงเนรมิตอัตภาพเป(นมนุษย  มีผิวดุจทองคําน2าเลื่อมใสเกล ามุ2นชฎาอันกระทัดรัดแล ว  ป�กปJ�นทองไว 
ในระหว2างชฎา  นุ2งผ าผืนแดงไว ภายใน  ผ าเปลือกไม ย อมฝาดสีแดงไว ภายนอก  กระทําหนังเสือสําเร็จด วย
เงิน จุดแต มด วยดาวทอง เฉวียงบ2าข างหน่ึง เอาภาชนะแห2งภิกษาอันสําเร็จด วยทองใส2สาแหรก แก วมุกดา 

                                                           
๑๑ขุ.ชา.ม (บาลี) ๒๘/๘๗๐/๓๐๘. 
๑๒ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, พระคัมภีรชาดกและอรรถคาถาชาดกบาลี - ไทย, เล2มท่ี ๒๙ (บาลี ภาค ๑๐ ตอนท่ี 

๒)พิมพคร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๕๘), หน า ๑๓๒. 
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แล วเอาคณโทแก วประพาฬใส2ในสาแหรกข างหน่ึง  เสร็จแล วยกคานทองอันงามงอนในท่ี ๓ แห2ง วางข้ึน
เหนือบ2า แล วเหาะมาทางอากาศด วยเพศแห2งฤษีน้ี๑๓” จากข อความดังกล2าวน้ี ภาพสลักหินน้ีได ถ2ายทอด
ลักษณะของพระพรหมนารทมาอย2างครบถ วนคือ ท2ายืนแบบตริภังค  แขนซ ายแนบลําตัวสบาย ๆ ยืนสงบ
น่ิงกําลังแบกคานหามบนพระอังสาท่ีมีหม อนํ้าท่ีมีรูปร2างเหมือนคณโทนํ้าอยู2 ๒ข างมือขวาจีบพระ
น้ิวหัวแม2มือ น้ิวช้ีจรดกันเป(นวงรูปธรรมจักร เป(นอาการของการแสดงธรรมโปรดพระเจาอังคติราช  ได แก2
สุจริตธรรม ๓  และธรรมท่ีเพ2งกสิณและบริกรรม (อย2างละ ๑๐)  เครื่องแต2งกาย ผ านุ2ง ก็เป(นแบบอย2าง
ของฤาษีท่ีบําเพ็ญเพียรตั้งมั่นในศีลและคุณธรรมเบ้ืองหลังเป(นลวดลายคล ายกับลายก อนเมฆ แสดงถึงการ
เหาะมาทางอากาศ  
 สุจริตธรรม ๓คําว2าสุจริต มาจากภาษาบาลีว2า “สุ บทหน า” แปลว2า “ดี งาม ง2าย” และ 
“จร ธาตุ” แปลว2า “ประพฤติ”  รวมเป(น “สุจริต” แปลรวมกันว2า “ความประพฤติดี, ความประพฤติงาม
, และการประพฤติปฏิบัติท่ีเรียบง2าย  ประกอบเป(นธรรมใน๓ ด าน คือ 
 (๑) กายสุจริต เป(นการประพฤติดี และงดงามทางกายโดยงดเว นจากการไม2เบียดเบียน 
และฆ2าสัตว (ปาณาติบาต) การไม2แกร2งแย2งชิงดีชิงเด2น คดโกง ยักยอก และลักเอาสิ่งของท่ีไม2ของตน 
(อทินนาทาน) และการไม2ประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฉาจาร) 
 (๒) วจีสุจริต เป(นการประพฤติดี และงดงามทางวาจา  โดยการงดเว นจากการพูดเท็จ และ
ไม2พูดจาบิดเบือนจากความเป(นจริง (มุสาวาท) การไม2พูดจาเหน็บแนม และไม2พูดจาส2อเสียดคนอ่ืน(ปุสุณ
วาจา) การไม2พูดจาด วยคําหยาบคายเพ่ือให คนอ่ืนเจ็บชํ้านํ้าใจ (ผรุสวาจา) และการไม2พูดจาเพ อเจ อจนหา
สาระไม2ได จากการพูดเหล2าน้ัน (สัมผัปปลาปะ) 
 (๓) มโนสุจริต เป(นการประพฤติดี และงดงามทางจิตใจ โดยการไม2เพ2งเล็งท่ีจะแสวงหา
ช2องทางเพ่ือให ทรัพยสมบัติของคนอ่ืนมาเป(นของตน (อนภิชฌา) การไม2ผูกพยาบาทจองเวรคนอ่ืน
(อพยาบาท) และการมีความคิดในทางท่ีถูกต องเหมาะสม มีป�ญญาคิดพิจารณาสิ่งต2างๆ ตามความเป(นจริง
(สัมมาทิฐิ) 
 ธรรมท่ีเพ2งกสิณ ๑๐ และบริกรรมกสิณ คือ วัตถุอันจูงใจ, วัตถุสําหรับเพ2งเพ่ือจูงจิตให เป(น
สมาธิ๑๔ มี ๑๐ อย2าง ได แก2 ภูตกสิณ ๔ คือ ปฐวีกสิณคือการเพ2งกสิณดินท่ีใช ดินเป(นอารมณอาโปกสิณ 
คือการเพ2งกสิณนํ้า เตโชกสิณคือการเพ2งกสิณไฟ  และวาโยกสิณคือการเพ2งกสิณลมวรรณกสิณ ๔ คือ 
กสิณสี นีลกสิณคือการเพ2งกสิณสีเขียว ปIตกสิณ คือการเพ2งกสิณสีเหลือง โลหิตกสิณคือการเพ2งกสิณสีแดง 
และโอทาตกสิณ คือการเพ2งกสิณสีขาว กสิณอ่ืนๆ ๒ คือ อาโลกกสิณคือการเพ2งกสิณแสงสว2าง และอากา
สกสิณคือการเพ2งกสิณท่ีว2างเปล2าหรือช2องว2าง  วัตถุเหล2าน้ีเป(นอุปกรณในการเจริญพระสมถกรรมฐาน 
เป(นอุบายวิธีในการทําสมาธิท่ีดี และถ าเพ2งเป(นอารมณท่ีเด2นชัดและเก2งกล าแล วก็จะสามารถแสดงฤทธ์ิ
ต2าง ๆ ได ตามกสิณท่ีเพ2งน้ันได  
 ๓. ทมะพรหมนารท การทรมานอินทรีย คือการสํารวมอินทรีย หรือ อินทรียสังวร ในภาพ
สลักพระพรมนารทมีกิริยาท2าทางท่ีสงบเสง่ียมในท2าตริภังค (เป(นท2ายืนโดยเอียงสามส2วนคือ สะโพก ไหล2 
ศรีษะ มักพบเสมอในงานศิลปกรรมของอินเดียโบราณท่ีสร างข้ึนท้ังในพระพุทธศาสนาและศาสนา

                                                           
๑๓มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, พระคัมภีรชาดกและอรรถคาถาชาดกบาลี - ไทย, เล2มท่ี ๒๙ (บาลี ภาค ๑๐ ตอนท่ี 

๒)พิมพคร้ังท่ี ๒, หน า ๑๒๗. 
๑๔พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.  ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสน�ฉบับประมวลธรรม,พิมพคร้ังท่ี๒๓,

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๕), หน า ๓๑๔. 
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๗๖๒ 

พราหมณหรือฮินดู ซ่ึงแพร2หลายเข ามาในประเทศไทยราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๑–๑๒) สายตาทอดต่ําลงท่ี
แฝงเร นไปด วยความเมตตาต2อสรรพสัตว   แสดงออกถึงการสํารวมทวารท้ัง ๖ เป(นผู ฝ�กอินทรียอย2างเยี่ยม
ยอด 
 อินทรียสังวร การสํารวมอินทรียท้ัง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม2ให ยินดียินร าย ใน
เวลาเห็นรูป ฟ�งเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต องโผฏฐัพพะ รู ธรรมารมณด วยใจ, ระวังไม2ให กิเลสครอบงําใจ ใน
เวลารับรู อารมณทางอินทรียท้ัง ๖๑๕ การสํารวมอินทรยจึงเป(นไปใน ๒ ลักษณะ คือ 
  ๑. สํารวมระวังในอินทรียท้ัง ๖ ด วยการไม2สอดส2ายส2งออกไปเท่ียวกระทบหรือผัสสะ
กับในเหล2า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ท่ีไม2จําเป(น  เพราะเมื่อไม2เกิดการผัสสะ
หรือ  เมื่อผัสสะดับ จึงดับเวทนาได   อันเป(นไปตามปฏิจจสมุปบาทธรรมฝ�ายนิโรธวารหรือฝ�ายดับทุกข 
  ๒. อีกในลักษณะหน่ึงน้ัน ย2อมไม2สามารถสํารวมได ตลอดเวลา เพราะความท่ีย2อมต อง
มีการกระทบกันบ างเป(นธรรมดาในการดําเนินชีวิตแม แต2ในภิกษุ ท่ีประกอบด วยความสํารวมแล วก็ตาม 
ดังน้ันเมื่อเกิดการกระทบหรือเกิดการผัสสะกันแล ว  ก็ให มีการสังวร สํารวมไม2ให ยินดียินร ายในเวลาท่ีเห็น
รูป ฟ�งเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต องโผฏฐัพพะ รู ธรรมารมณด วยใจ หรือการอุเบกขา หรือไม2พัวพันเสีย
น่ันเอง กล2าวคือยังมีความระวังไม2ให กิเลสครอบงําใจ ในเวลารับรู อารมณทางอินทรียท้ัง ๖ อีกด วย 
 พระพุทธโฆษาจารยกล2าวในคัมภีรวิสุทธิมรรคว2า “ปาติโมกขสังวร สําเร็จได ด วยสัทธาฉันใด 
อินทรียสังวรก็สําเร็จได ด วย สติ ฉันน้ัน.” การท่ีจะทําให การสํารวมอินทรียท้ัง ๖ ได สมบูรณครบถ วนสําเร็จ
ประโยชนน้ันจะต องมีสติกํากับด วย 
 ๔. จาคะพรหมนารท จาคะ เป(นคุณธรรมท่ีเป(นเหตุให ผู ปฏิบัติมองเห็นและเอ้ืออาทรต2อ
ความทุกขยากและความต องการของคนอ่ืน ทําให เป(นคนไม2คับแคบไม2เห็นแก2ตัว ไม2เห็นแก2ได   ให ความ
ช2วยเหลือ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ2แบ2งป�น ด วยความเห็นอกเห็นใจ เป(นคนชอบให คิดถึงคนอ่ืนมากกว2าตัวเอง  เป(น
การสละทรัพยสิ่งของสมบัติของตนท่ีมีอยู2ให แก2ผู อ่ืน โดยมุ2งหวังจะจุนเจือให ผู อ่ืนได รับประโยชนและ
ความสุขด วยความเมตตาจิต  
 ในพระไตรปJฎกกล2าวว2า “อน่ึง บุคคลน่ันแล ยังไม2ทราบในกาลก2อน จึงเป(นอันพรั่งพร อม
สมาทานอุปธิเข าไป อุปธิเหล2าน้ันเป(นอันเข าละได แล ว ถอนรากข้ึนแล ว ทําให เหมือนตาลยอดด วน
แล ว  ถึงความเป(นอีกไม2ได มีความไม2เกิดต2อไปเป(นธรรมดา เพราะฉะน้ัน ผู ถึงพร อมด วยการสละอย2างน้ีช่ือ
ว2าเป(นผู ถึงพร อมด วยจาคะอันเป(นธรรมควรตั้งไว ในใจอย2างยิ่งประการน้ีก็จาคะน้ี  คือความสละคืนอุปธิท้ัง
ปวง  เป(นจาคะอันประเสริฐยิ่ง”๑๖  จาคะ จึงหมายถึง การสละออกจากอุปธิ คือออกจากสภาพท่ีเข าไป
ทรงไว ซึ่งทุกข ท้ังทุกขจากกาม ขันธกิเลสและสังขาร เป(นอุปาธิข้ันหยาบ ท่ีพระโพธิสัตวพึงสละออก  การ
สละออกจากสภาพของทุกขมีความหมายว2า ออกจากทุกขท่ีเกิดมาจากการเสพกามคุณ  ธาตุขันธ  กิเลส 
และสังขารท้ังหลายน่ันเอง 
บทสรุป 
 จากลักษณะของพระพรหมนารทท่ีเป(นภาพสลักลงบนแผ2นหินขนาดใหญ2ท่ีแข็งแกร2งและ
หนัก ปรากฏรูปภาพท่ีอ2อนช อยงดงาม ถ2ายทอดอัตลักษณแห2งยุคสมัยท่ีเรียกว2า ทวารวดีอีสานแฝงเร นไป
ด วยคุณธรรมท้ัง ๔ ประการบุคคลใดท่ีมีความประสงคให หน าท่ีการงานสิ่งใดให สําเร็จสมดั่งใจปรารถนา

                                                           
๑๕พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.  ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลศัพท, พิมพคร้ังท่ี  

๑๘,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๕), หน า ๕๕๖. 
๑๖สุ. ม. (ไทย) ๓/๖๙๒/๓๔๓. 
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๗๖๓ 

เหมือนแก วสารพัดนึกแล ว ควรอย2างยิ่งท่ีจะเคารพบูชาใบเสมาหินแผ2นน้ี รําลึกนึกถึงคุณธรรมท้ัง ๔ 
ประการของพระพรหมนารท คือ สัจจะ ธรรมะ  ทมะ  และจาคะ นําไปประพฤติปฏิบัติ  เจริญรอยตาม
คุณธรรมของท2านเป(นปฏิบัติบูชา มิใช2กระทําอามิสบูชา กราบไว  อ อนวอน  บรรพชนตั้งใจสลักภาพ
ถ2ายทอดธรรมพรหมนารทด วยความอุตสาหะศรัทธาลงบนแผ2นหินน้ีและสามารถยืนหยัดท าแดด ลม ฝน 
มาหลายร อยหลายพันปIจนมาถึงชนรุ2นหลัง  คุณธรรมท่ีท2านต องการสื่อเป(นภาพให เราได ตีความ  เป(น
ธรรมบรรณาการจากบรรพชนท่ีมอบให ไว แก2ลูกหลาน เพ่ือให เห็นคุณค2าและหวงแหนในผลงาน
ประติมากรรมอันทรงคุณค2าดํารงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให ถาวรมั่งคงสืบไป  
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