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บทความคติธรรมจากม้าปีมะเมีย
นายสุชญา ศิริธัญภร
รองผู้อํานวยการกองวิชาการ
ผู้จัดการสํานักพิมพ์ มจร

ความนํา
ม้า เป็นสัตว์ ๔ เท้า ที่รวดเร็ว ว่องไว เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเรา เพราะมีอยู่ในราศี
เกิด เนื่องจากคนที่เกิดนักษัตรปีมะเมีย มีม้าเป็นสัญลักษณ์ ในทางพระพุทธศาสนา หากจะ
กล่าวถึงม้า หลายคนคงนึกถึงม้ากัณฐกะของมหาบุรุษสิทธัตถะ ซึ่งเกิดเป็นสหชาต ๑ พร้อมกับ
พระพุทธองค์ ดังคําว่า ข้าพเจ้าคือพญาม้ากัณฐกะ เป็นสหชาตกับพระราชโอรสของ พระเจ้า
สุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ์ราชธานี ที่อุดมของกษัตริย์ศากยวงศ์๒ ม้าวลาหกเป็นม้าที่วิ่งรวดเร็ว
มาก และม้าอาชาไนยเป็นสัตว์วิเศษ ซึ่งเป็น ๑ในสัตว์วิเศษ ๒ อันได้แก่ภิกษุขีณาสพ และม้า
อาชาไนย๓และม้าอาชาไนย จะมีองค์ ๓ อันได้แก่ สมบูรณ์ด้วยสี สมบูรณ์ด้วยกําลัง และ
สมบูรณ์ด้วยฝีเท้าเร็ว๔ องค์ของม้าทั้ง ๓ อย่างนี้ จัดเป็นลักษณะของม้าดี เพราะม้าที่ดีจะ
สมบูรณ์ด้วยกําลังวิ่ง สมบูรณ์ด้วยสีสัน และสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่๕ ในอรรถ
กถาธรรมบทและอังคุตตรนิกาย อธิบายว่า ม้าอาชาไนย หมายถึงม้าที่เกิดในตระกูลม้าสินธพ
หรือในตระกูลพญาม้าวลาหก ๖ เป็นม้ารู้เหตุที่ควรและไม่ควร๗ ในเกสีสูตรกล่าวถึงคนฝึกม้า
สามารถใช้เป็นหลักธรรมคําสอนได้เป็นอย่างดี เพราะม้าบางตัวฝึกได้ บางตัวฝึกไม่ได้ สําหรับ
ม้าบางตัวที่ฝึกไม่ได้จะถูกฆ่าทิ้ง ม้าเดินขาเขย่า ก็เป็นคติเรื่องการทําเลียนแบบได้เป็นดี ในคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึงองค์ของม้า มีกล่าวไว้มากมายในหลายหมวด เมื่อสรุป
ภาพรวมแล้ว ม้าเป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดคติธรรมเช่นกัน เป็นต้นว่ามีความซื่อตรง ว่องไว อดทน สงบ
เสงี่ยม สืบสายพันธ์กันมาดี กินเรียบร้อยไม่เรี่ยราย ไม่นอนทับอุจจาระปัสสาวะ อยู่ร่วมเป็นสุข
ไม่กวนผู้อื่น เปิดเผย เข็นภาระไปได้ เดินตรงตามทาง และทรงพลังจนถึงวันตาย, และม้าได้รับ
การยกย่องว่าเป็นสิ่ง ๑ ในบรรดา ๗ สิ่งของพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ และม้าอาชาไนยเป็นสัตว์
ประเสริฐที่ไม่กลัว ไม่สะดุ้ง เมื่อฟ้าผ่าก็ไม่สะดุ้งกลัว และในสังคมไทย ก็จะคุ้นเคยกับม้ามาช้า
นาน ใช้เป็นพาหนะหรือเป็นราชพาหนะของกษัตริย์ เช่นในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดก็คือพระบรม
๑

ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/-/๑๘๓.
ขุ.วิ.(ไทย) ๒๖/๑๑๘๕/๑๔๘.
๓
องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕๙/๙๘.
๔
องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๗/๓๓๐.
๕
องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๑๔๒/๓๙๐.
๖
ธ.อ. (บาลี) ๖/๑๑๒.
๗
องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๔๓/๒๗๓.
๘
ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๓/๑๕.
๒
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รูปทรงม้าของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไร โปรดอ่านได้ในเรือ่ งนี้ จะได้กล่าวอธิบาย
ตามลําดับต่อไปนี้ : เรื่องราวของม้าในคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ม้า ในทางพระพุทธศาสนา อธิบายไว้ว่าเป็นสัตว์วิ่งเร็ว มีฝีเท้าเร็ว และกินอย่าง
พิจารณา เป็นสัตว์ที่รุดหน้าไปทิ้งม้าตัวอื่นไว้ข้างหลัง ซึ่งได้แก่ม้าวลาหก และม้าที่ได้ชื่อว่า
เป็นตราหรือสัญลักษณ์ของม้า คือม้าสินธวะ หรือสินธพ ม้าที่เกิดในแถบลุ่มน้ําสินธุ ชื่อว่าม้า
สินธวะ และม้าสินธพเป็นสัตว์ประเสริฐ ดังคําว่า ม้าอัสดร ม้าอาชาไนย ม้าสินธพ ช้างใหญ่ ที่
ได้รับการฝึกหัดป็นสัตว์ประเสริฐ แต่คนที่ฝึกตนได้แล้วประเสริฐกว่าสัตว์พาหนะเหล่านั้น๙
ม้าที่ได้ชอื่ ว่าเป็นประธานของม้าทั้งแผ่นดิน คือม้าอาชาไนย เพราะเป็นม้าทีร่ ู้จักเหตุ
และไม่ใช่เหตุได้ดี ดังคําทีบ่ ่งบอกว่าม้าอาชาไนยสุดยอด ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในขัตติยสูตร๑๐
ว่า บรรดาสัตว์สองเท้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุด บรรดาสัตว์สี่เท้า สัตว์
อาชาไนยประเสริฐที่สุด
ในสัพพาสวสูตร๑๑ กล่าวถึงสถานที่ควรเว้นคือสถานที่ที่มีมา้ ดุร้าย ทีอ่ ยู่ของม้า เป็น
สถานที่ที่มอี ันตราย ๑๒ เนื้อม้าเป็นอาหารที่ภิกษุไม่พึงฉัน ดังคําว่า พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อม้า รูปใดฉันต้องอาบัติทุกกฏ” ๑๓ และใช้ม้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของรถม้า๑๔ และคนเรามักใช้ม้าลากรถ ดังที่ปรากฏในจังหวัดลําปาง
พญาม้าวลาหกเป็นยอดม้า ของพระราชาแห่งเมืองกุสาวดี ดังคําว่า พระราชามหา
กษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกมีเมือง ๘๔,๐๐๐ เมือง ซึ่งมีกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวง... มีม้าต้น
๘๔,๐๐๐ ม้า
ซึ่งมีเครื่องประดับทําด้วยทอง คลุมด้วยข่ายทองมีม้าวลาหกอัศวราชเป็น
๑๕
หัวหน้า มีคําที่กล่าวถึงพญาม้าวลาหกไว้ว่ามีความเร็วมาก กล่าวคือพระเจ้ามหาสุทัสสนะจะ
ทรงพิสูจน์ม้าแก้ว ตอนเช้าก็เสด็จขึ้นทรงแล้วควบไปทั่วแผ่นดินจนจรดขอบทะเลแล้วเสด็จ
กลับกรุงกุสาวดี เสวยพระกระยาหารเช้า ซึ่งความเร็วของม้าแก้วเป็นความเร็วที่เห็นประจักษ์
ได้
ม้าอาชาไนย เป็นม้าที่เกิดในตระกูลที่ดี เพราะเป็นม้าทีอ่ ดทน ไม่สะดุ้ง เพราะการ
เฆียนตีด้วยอาวุธอย่างแรงในสงคราม เป็นม้าที่รักและไม่ทอดทิ้งเจ้าของ นําความสุขมาให้
๙

ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๓๒๒/๑๓๓.
สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๔/๑๔.
๑๑
ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๕/๒๔.
๑๒
วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๕๓/๓๖๘.
๑๓
วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๑/๘๔.
๑๔
วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๓๐/๑๘๔.
๑๕
สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๙๖/๑๘๔.
๑๐

3

เมื่อกล่าวสรุป ประเภทของม้า มี ๒ ประเภท คือ (๑) ประเภททีเ่ ป็นม้าไม่ดี เช่น ม้า
พยศ ม้าร้าย และม้ากักขฬะ ซึ่งเป็นม้าที่เกิดในตระกูลลาหรือว่าตระกูลม้ากักขฬะ เป็นม้า
เดินกระด้างเพราะไม่เชื่อฟังครูฝึก(๒) ประเภทม้าดี เช่น ม้าพญาม้าวลาหก หรือม้าที่เกิดใน
ตระกูลสินธพ เป็นม้าสงบเสงี่ยม เชือ่ ฟัง และซื่อตรง เดินตรงทาง
ม้าเป็นสัตว์ที่ใช้การสงคราม สมัยโบราณ ที่ชอื่ ว่ากองทัพม้า เพราะม้า ๑ ตัว มีทหาร
ประจําอยู่ ๓ นาย ๑๖ เป็นสัตว์ที่ใช้เพื่อการติดตาม เช่น เมือ่ ยสกุลบุตรหายไปจากบ้าน
เศรษฐีคหบดีผู้เป็นพ่อของยสกุลบุตรส่งทูตขี่ม้าไปตามหาทั้ง ๔ ทิศแล้ว ส่วนตนเองไปยังป่า
อิสิปตนมฤคทายวัน๑๗
ธรรมดาม้าอาชาไนยเมื่อเดินก็เดินตรงตามทาง และม้าเป็นสัตว์มีกําลังวังชา คือทรง
กําลังไว้อยู่จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต นอกจากคําว่าม้าแล้ว ยังมีคําที่เกี่ยวข้องกับม้าอีก
หลายคําเช่น บังเหียนม้า แส้ตีม้า เชือกสนตะพาย กีบเท้าม้า หางม้า ปลายหาง พ่อค้าม้า
การขี่ม้า ซึ่งจะกล่าวไว้ในที่นี้ เพียงสั้นๆ คือ
บังเหียนม้า คือสิ่งที่ยดึ ปากม้าไว้ เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในปากที่อา้ แส้ตีม้า ใช้หวายเป็นต้น
ไว้ตีม้าตอนพยศ หรือใช้ตีม้าให้วิ่งไป ดังคําในกายคตาสติสูตรว่า นายสารถีผู้ฝึกม้า เป็น
อาจารย์ขับขี่ผู้ชํานาญ ขึ้นรถนั้นแล้ว มือซ้ายจับเชือก มือขวาจับแส้ พึงขับรถไปยังที่ปรารถนา
ได้๑๘ แม้ในรโถปมสูตร กล่าวถึง นายสารถีฝึกม้าผู้ฉลาด เป็นอาจารย์ฝึกม้าขึ้นสู่รถม้าซึ่งมี
ประตักเตรียมพร้อมไว้แล้ว ดึงเชือกด้วยมือซ้ายถือประตักด้วยมือขวา
ขับไปข้างหน้าก็ได้
๑๙
ถอยหลังก็ได้ในถนนใหญ่สี่แยก ซึ่งมีพื้นเรียบเสมอตามต้องการ และหากเป็นม้าชั้นดียอ่ ม
หลบแส้ได้ ดังคําว่า ม้าชั้นดีหลบแส้ได้ ๒๐
เชือกสนตะพาย หมายถึงเชือกที่สนจมูกของม้าไว้ กีบเท้าม้า หมายถึงกีบเท้าที่
กรีดแผ่นดิน หรือรอยเท้าที่ไปบนแผ่นดิน กีบเท้าม้าช่วยให้ม้าวิ่งไปได้สบาย หางม้า
หมายถึงหางม้าทีอ่ ยู่ทา้ ยของม้ายังสมบูรณ์ และปลายหาง จะเป็นม้าสมบูรณ์ได้ ต้องมีหางและ
อยู่รวมกับขนหางด้วย หมายถึงยังเป็นหางที่มีขนหางติดอยู่
พ่อค้าม้า มีบทบาทด้านการค้าขาย ขนทัพสัมภาระหรือสิ่งต่างๆ เดินทางจากเมืองหนึ่ง
ไปเมืองหนึ่ง เพือ่ การค้า ในระหว่างการเดินทางก็ทาํ ประโยชน์มากมาย เช่น พ่อค้าม้าทําอุป
การคุณต่อพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ สมัยอยู่เมืองเวรัญชา ที่มีความเป็นอยู่ลําบาก พ่อค้า
ม้าชาวเมืองอุตตราบถ มีม้าอยู่ประมาณ ๕๐๐ ตัว ตระเตรียมข้าวนึ่ง เพื่อถวายพระภิกษุ
รูปละประมาณ ๑ ทะนานไว้๒๑
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๑๔/๔๕๓.
วิ.ม.(ไทย) ๔//๒๗/๓๓.
ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๘/๒๐๕.
สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๙/๒๔๐.
สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘/๑๖.
วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖/๙.
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การขี้ม้า เป็นวิชาที่มีประโยชน์ เพราะช่วยให้การขนทัพสัมภาระถึงจุดหมายได้ เป็น
กีฬาของชาวบ้าน แต่เป็นวิชาที่ไม่มีประโยชน์ เพราะเป็นวิชาที่เบียดเบียนผู้อนื่ เช่น วิชาฝึก
ม้า, ขี่ม้า ๒๒
ม้าเป็นสัตว์ที่พระภิกษุรับไว้ไม่ได้ ดังคําว่า พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับช้าง
๒๓
โค ม้า
ม้าแม้ทายกผู้มุ่งถวายแก่พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าก็รับถวายม้าไม่ได้ แต่ผู้มี
ปัญญาก็ให้ตีราคาม้าและถวายสิ่งที่ควรแก่พระพุทธเจ้าได้ ดังคําที่พระโอปวุยหเถระกล่าวถึง
อดีตชาติของตนว่า ข้าพเจ้าจึงตีราคาม้าสินธพ ซึ่งมีกําลังวิ่งเร็วดังลม เป็นพาหนะที่รวดเร็ว
แล้วได้ถวายของที่ควร แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ข้าพเจ้าเกิดในกําเนิดใด ๆคือ
จะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม ในกําเนิดนั้นๆ ม้าอาชาไนยมีกําลังวิ่งเร็วดังลม เป็นทรัพย์
เครื่องปลื้มใจ ย่อมบังเกิดแก่ข้าพเจ้า๒๔
แม้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับม้า เช่น การฆ่าทหารม้า แล้วทําให้เกิดในสวรรค์ จะเข้าถึง
ความเป็นผูอ้ ยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชือ่ สรชิตได้ ในอัสสาโรหสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็น
ความเห็นผิด และผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เรากล่าวว่ามีคติเป็นอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือนรกหรือ
กําเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ซึ่งเป็นคําสอนที่ลบล้างคําที่กล่าวถึงนายทหารม้าผู้เคยเป็นอาจารย์และ
ปาจารย์ก่อน ๆหลอกลวงให้หลงมานาน๒๕ เรื่องราวของม้ามีมากมาย เช่นพระเจ้าอุเทนหนี
ตายจากพระเจ้าจัณฑปัชโชตก็อาศัยม้า ทําให้พ้นภัยได้ การรบในสังคราม ก็อาศัยม้า ป็นส่วน
หนึ่งของนักรบ ในการเดินทางที่ลาํ บาก ในหนทางทีข่ รุขระก็อาศัยม้าช่วยขนของเข้าไป ซึ่งม้าก็
ได้ช่วยเหลือทําให้ประโยชน์ให้แก่ชาวโลก ขอสดุดีต่อคุณความดีของม้าที่ได้ช่วยเหลือมนุษย์ให้
อยู่ดีมีความสุข
คติธรรมจากม้า
ม้าที่ได้ชอื่ ว่าเป็นม้าพันธุ์ดี ก็คือม้าอาชาไนย เป็นม้าทีเ่ กิดในตระกูลที่ดี เพราะเป็นม้า
ที่อดทน ไม่สะดุ้ง เพราะการเฆียนตีด้วยอาวุธอย่างแรงในสงคราม เป็นม้าที่รักและไม่ทอดทิง้
เจ้าของ นําความสุขมาให้ และเป็นม้าที่มีชื่อตรง ว่องไว อดทน สงบเสงี่ยม
ม้าอัสดรกับการสอนธรรม ในเรื่องไม่ให้หลงในลาภสักการะ เพราะลาภสักการะหรือ
ผลประโยชน์จะทําให้เกิดความพินาศ ดังคําว่าแม่ม้าอัสดรตั้งครรภ์เพือ่ ฆ่าตนเอง เพือ่ ความ
เสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดแก่เทวทัตเพือ่ ฆ่าตนเอง เพื่อความเสือ่ ม ฉัน
นั้น ๒๖ และคําว่า ลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าฉันใด สักการะย่อมฆ่าคนชั่ว ฉันนั้น ๒๗ ดังนั้น ลาภ
ยศหรือสักการะที่มีอยู่ในโลก เป็นโลกธรรม เกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ดูประกอบใน ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑-๒๗/๘-๑๐.
ที.สี.(ไทย) ๙/๑๐/๕.
ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๗/๑๙๓.
สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๗/๔๐๐.
สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๔/๒๘๕.
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ม้าอาชาไนยเป็นม้าที่รเู้ หตุที่ควรและไม่ควร ย่อมบริโภคของกินที่เขาให้สดหรือแห้งก็
ตาม เรียบร้อย ไม่เรี่ยราด ย่อมรังเกียจที่จะนั่งหรือนอนทับอุจจาระปัสสาวะ ซึ่งม้าเป็นเช่นนี้
ได้ ก็เพราะอาศัยการฝึกฝน จากครูผู้สอนที่มีความชํานาญ และกาลเวลาที่ยาวนาน สําหรับ
การฝึกสอนแก้ไขนิสัยม้า มีกล่าวไว้ในพระสูตรหลายสูตร ล้วนน่าสนใจมาก ขอกล่าวให้ทราบ
ดังนี้ ในการแก้ไขนิสัยม้า มีแนวปฏิบัติที่เห็นได้ในการฝึกม้าของพระราชา กล่าวคือคนฝึกม้าผู้
ชํานาญ ได้ม้าอาชาไนยพันธุ์ดีแล้ว ครั้งแรกทีเดียวฝึกให้มันรู้เรื่องในการสวมบังเหียน เมื่อเขา
กําลังฝึกให้มันรู้เรื่องในการสวมบังเหียน มันก็พยศ สบัด ดิ้นรน อย่างใดอย่างหนึ่ง ม้านั้นหมด
พยศได้เพราะได้รับการฝึกบ่อยๆ เพราะได้รับการฝึกตามขั้นตอนโดยลําดับ
คนฝึกม้าก็จะฝึกให้มันรู้เรื่องอื่นต่อไปอีกเช่น ฝึกเทียมแอก เมื่อเขากําลังฝึกให้มันรู้
เรื่องในการเทียมแอก มันก็จะพยศ สบัด ดิ้นรนอย่างใดอย่างหนึ่ง ม้านั้นหมดพยศลงได้เพราะ
ได้รับการฝึกบ่อย ๆ เพราะได้รับการฝึกตามขั้นตอนโดยลําดับ คนฝึกม้าก็จะฝึกให้มันรู้เรื่อง
อื่นต่อไปอีก คือการเหยาะย่างการวิ่งเป็นวงกลม การจรดกีบ การวิ่ง การใช้เสียงร้องให้เป็น
ประโยชน์ คุณสมบัติได้เป็นราชนิยม ความเป็นวงศ์พญาม้า ความว่องไวชั้นเยี่ยม การเป็นม้า
ชั้นเยี่ยม การเป็นม้าที่ควรแก่การชมเชยอย่างยิ่ง เมื่อคนฝึกม้าฝึกให้มันรู้เรื่องในความว่องไวชั้น
เยี่ยม ในการเป็นม้าชั้นเยี่ยม ในการเป็นม้าควรแก่การชมเชยอย่างยิ่ง ม้านั้นก็จะพยศ สบัด ดิ้น
รน อย่างใดอย่างหนึ่ง ม้านั้นหมดพยศลงได้เพราะได้รับการฝึกอยู่บ่อยๆ เพราะได้รับการฝึก
ตามขั้นตอนโดยลําดับในการขี่ม้าอาชาไนยพันธุ์ดีซึ่งหมยศลง คนฝึกม้าก็จะเพิ่มการฝึกให้มี
คุณภาพ ให้มีกําลังขึ้น ม้าอาชาไนยพันธุ์ดี ประกอบด้วยองค์ ๑๐ จึงเป็นม้าควรแก่พระราชา
๒๘

ม้ากับเกียรติยศ ในชาณุสโสณิพราหมณสูตร๒๙ กล่าวถึงรถเทียมด้วยม้าขาวล้วน นัย
ว่าม้าทีเ่ ทียมเป็นม้าขาว เครื่องประดับขาว ตัวรถขาว ประทุนขาว เชือกขาว ด้ามประตักขาว
ร่มขาว ผ้าโพกขาว ผ้านุ่งขาว รองเท้าขาว และพัดวาลวีชนี (พัดหรือแส้ขนจามรี) ก็ขาว
ซึ่งเป็นพาหนะที่ชาณุสโสณิพราหมณ์ใช้ขี่ไปทําให้ได้รับการกล่าวยกย่อง
ม้าเป็นสัตว์ที่รวดเร็ว เป็นที่ทราบกันทั่วไป ซึ่งความรวดเร็วของม้า สามารถนํามา
ประโยชน์ใช้ได้ในการทํางาน หรือในการดํารงชีวิต เช่น เมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้น ควรใช้แนวการ
ทํางานรวดเร็ว แม้พระพุทธองค์ก็ทรงดําเนินงานต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังคําว่า
เราแสดงธรรมบรรยายเปรียบด้วยม้าอาชาไนยหนุ่มแก่เธอทั้งหลาย ๓๐ ดังนั้น เมื่อเรือ่ งราว
เกิดขึ้น ควรรีบไปเข้าดู และเร่งดําเนินการจนสุดกําลัง กําจัดปัญหาเรื่องราวทีอ่ ยู่ให้หมดไป

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๔/๑๒๘๕
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๓.
สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔/๖.
ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๖/๑๖๒.
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อานิสงส์ที่เกี่ยวกับม้า
อานิสงส์การถวายสะพาน ทําให้ได้รับอานิสงส์เป็นม้าสินธพ ดังคําว่า ม้าสินธพ
๑,๐๐๐ ตัวซึ่งเป็นพาหนะวิ่งเร็วปานกําลังลม จักคอยรับใช้ทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็น นี้เป็น
ผลแห่งการถวายสะพาน ๓๑ และถวายผอบทําให้ได้มา้ แก้ว ดังคําที่พระปิลินทเถระกล่าวว่า
ข้าพเจ้า...ได้คนโทน้ําและผอบ ๔ สี และช้างแก้ว ม้าแก้ว ๑ คุณของข้าพเจ้า
เหล่านั้นไม่พินาศนี้เป็นผลในการถวายคนโทน้ําและผอบ ๓๒ และคนที่ถวายรองเท้าทําให้ได้
ยานคือม้า ๓๓ คําว่าม้าแก้ว มีอธิบายว่า ม้าแก้ว ซึ่งเป็นม้าขาว ศีรษะดํา มีขนปกดุจหญ้า
ปล้อง มีฤทธิ์ เหาะไปในอากาศได้ ชื่อพญาม้าวลาหกย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ พระ
เจ้าจักรพรรดิครั้นทอดพระเนตรเห็นม้าแก้วนั้น จึงมีพระทัยโปรดปรานว่า
ท่านผู้เจริญ
พาหนะคือม้านี้ ถ้าได้นําไปฝึกก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้ จากนั้น ม้าแก้วนั้จึงได้รับการ
ฝึกหัดเหมือนม้าอาชาไนยตัวเจริญซึ่งได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนาน๓๔
สรุปความ
ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนมาช้านาน และเป็นสัตว์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลาย
อย่าง เมื่อได้อ่านเรื่องราวของม้า พอสรุปเป็นข้อคิดคติธรรมจากม้า โดยเฉพาะม้าอาชาไนยได้
ดังนี้
(๑) ม้าเป็นสัตว์ที่ซื่อตรง เมื่อได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วย่อมมีความซือ่ สัตย์ต่อ
เจ้าของ ไม่ทิ้งเจ้าของ ย่อมรักเจ้าของ นําความสุขมาให้เจ้าของ คือเป็นสัตว์ลากเข็นภาระ
เกิดความคิดว่า ม้าอื่นจะเข็นภาระได้หรือไม่ก็ตาม สําหรับภาระนี้ เราเข็นได้ ดังนั้นคนเราควร
มีความซื่อตรงไม่คดโกงต่อผู้มีพระคุณต้องทํางานรับใช้อย่างสุดกําลังแม้คนอื่นจะละความ
พยายามแต่เราจะพยามยามทําเต็มกําลังความสามารถ
(๒) ม้าเป็นสัตว์ที่รวดเร็ว ว่องไว เมื่อได้ทํางานหรือประกอบกิจอะไรก็ตาม โปรดได้
ปฏิบัติให้รวดเร็วและว่องไว ดังความเร็วของม้าคือให้ดําเนินทํางานอย่างรวดเร็ว ว่องไว เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
(๓) ม้าเป็นสัตว์อดทน คืออดทนต่อรูป ต่อเสียง ต่อกลิ่น ต่อรส ต่อโผฏฐัพพะ จาก
ม้าป่ากลายเป็นม้าแก้ว เป็นม้าชั้นเลิศได้ เพราะอดทนต่อการฝึกฝนมาช้านาน คนเราก็เช่นนั้น
หากมีความอดทนฝึกฝน คงมีโอกาสพัฒนาได้ดีจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่ชื่อว่าคหบดีแก้ว
ได้เช่นกัน
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙๑/๖๖๖.
ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๕/๖๐๒.
ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๓/๕๙๙.
ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๘/๓๐๔.

7

(๔) ม้าเป็นสัตว์สงบเสงี่ยม รักสงบ ไม่เบียดเบียนใครๆ เป็นสัตว์ยินดีมีการอยู่ร่วมเป็น
สุข ไม่รบกวนม้าเหล่าอื่น คนเราก็เช่นกัน ควรรักสันติ ใฝ่ใจความสงบร่มเย็น ไม่ควร
เบียดเบียนใครๆ ทั้งทางกาย ทางวาจา ควรยินดีที่จะมีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้เป็นสุข ดังคําว่า
เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด ผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น
นอกจากนี้ ม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดเข้าใจได้รวดเร็ว และปรับนิสัยได้รวดเร็ว แม้เรื่องการ
เลียนแบบ แม้คนขาเขยก จะมาเดินนําหน้า ม้าก็เดินขาเขยกได้ แต่เมื่อมีคนนําเป็นคนขาปกติ
เดินปกติ ม้าก็เดินได้ปกติ เช่นกัน ดังนั้นเมื่อจะเลียนแบบหรือประพฤติตามผู้อื่น จงเลือก
ประพฤติตามผู้อื่นที่ประพฤติตนอยู่ในสิ่งที่ดีงาม ยึดหลักความถูกต้อง และเป็นม้าที่รเู้ หตุที่
ควรและไม่ควร ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีสิ้นกาลนาน คือเป็นม้าดียอ่ มไม่ถูกแส้ตี กิน
อาหารเรียบร้อยไม่นอนทับอุจจาระหรือปัสสาวะ และเมื่ออยู่ในศึกสงครามก็ไม่แสดงอาการ
สะดุ้งกลัว คนเราก็เช่นกัน จะทําอะไรต้องพิจารณาให้ดี เมื่อยามถูกขู่ หรือมีคนมาแสดงอาการ
ต่างๆ เพือ่ ให้กลัว ต้องมีจิตมั่นคง อย่าสะดุ้ง อย่าตกใจต่อภาพมารยา ต้องทําจิตให้มั่นคง
พิจารณาให้ดี พิจารณาถึงเหตุที่ควรและไม่ควรโดยแยบคาย ก็จะมีสติ ไม่ประมาท เกิดปัญญา
ความรอบรู้ ดังนั้น คุณธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้ ม้าอาชาไนยประพฤติได้ฉันใด คนเราก็ประพฤติ
ได้ฉันนั้น เมื่อแต่ละคนประพฤติธรรมกัน ก็จะทําให้ชีวิตมีความปลอดภัย ยินดีมีการอยู่ร่วมกัน
เป็นสุข ก็จะทําให้สังคม ประเทศชาติเกิดสันติสุข ไม่วุ่นวาย เกิดความสามัคคีรักใคร่ระหว่าง
คนไทยด้วยกันตลอดปีและตลอดไป และคงทําให้ม้าในมะเมียหัวเราะและยิ้มได้ กลายเป็นม้า
ยิ้ม ในที่สุด
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