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บทความคติธรรมจากม้าปีมะเมีย 
นายสชุญา ศิริธัญภร 

รองผู้อํานวยการกองวิชาการ 
ผู้จัดการสํานักพิมพ์ มจร 

ความนํา 
 ม้า เป็นสัตว์ ๔ เท้า ที่รวดเร็ว ว่องไว เก่ียวข้องกับชีวิตของคนเรา เพราะมีอยู่ในราศี
เกิด เน่ืองจากคนที่เกิดนักษัตรปีมะเมีย มีม้าเป็นสัญลักษณ์  ในทางพระพุทธศาสนา หากจะ
กล่าวถึงม้า หลายคนคงนึกถึงม้ากัณฐกะของมหาบุรุษสิทธัตถะ ซ่ึงเกิดเป็นสหชาต ๑ พร้อมกับ
พระพุทธองค์ ดังคําว่า ข้าพเจ้าคือพญาม้ากัณฐกะ  เป็นสหชาตกับพระราชโอรสของ พระเจ้า
สุทโธทนะในกรุงกบิลพัสด์ุราชธานี ที่อุดมของกษัตริย์ศากยวงศ์๒ ม้าวลาหกเป็นม้าที่ว่ิงรวดเร็ว
มาก และม้าอาชาไนยเป็นสัตว์วิเศษ ซ่ึงเป็น ๑ในสัตว์วิเศษ ๒ อันได้แก่ภิกษุขีณาสพ และม้า
อาชาไนย๓และม้าอาชาไนย จะมีองค์ ๓ อันได้แก่  สมบูรณ์ด้วยสี สมบูรณ์ด้วยกําลัง และ
สมบูรณ์ด้วยฝีเท้าเร็ว๔ องค์ของม้าทั้ง ๓ อย่างน้ี จัดเป็นลักษณะของม้าดี เพราะม้าที่ดีจะ
สมบูรณ์ด้วยกําลังว่ิง  สมบูรณ์ด้วยสีสัน  และสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่๕ ในอรรถ
กถาธรรมบทและอังคุตตรนิกาย อธิบายว่า ม้าอาชาไนย  หมายถึงม้าที่เกิดในตระกูลม้าสินธพ  
หรือในตระกูลพญาม้าวลาหก ๖  เป็นม้ารู้เหตุที่ควรและไม่ควร๗ ในเกสีสูตรกล่าวถึงคนฝึกม้า 
สามารถใช้เป็นหลักธรรมคําสอนได้เป็นอย่างดี เพราะม้าบางตัวฝึกได้ บางตัวฝึกไม่ได้ สําหรับ
ม้าบางตัวที่ฝึกไม่ได้จะถูกฆ่าทิ้ง ม้าเดินขาเขย่า ก็เป็นคติเร่ืองการทาํเลียนแบบได้เป็นดี ในคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึงองค์ของม้า มีกล่าวไว้มากมายในหลายหมวด เมื่อสรุป
ภาพรวมแล้ว ม้าเป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดคติธรรมเช่นกัน เป็นต้นว่ามีความซ่ือตรง ว่องไว อดทน สงบ
เสง่ียม สืบสายพันธ์กันมาดี กินเรียบร้อยไม่เร่ียราย ไม่นอนทับอุจจาระปัสสาวะ อยู่ร่วมเป็นสุข 
ไม่กวนผู้อื่น เปิดเผย เข็นภาระไปได้ เดินตรงตามทาง และทรงพลังจนถึงวันตาย, และม้าได้รับ
การยกย่องว่าเป็นสิ่ง ๑ ในบรรดา ๗ ส่ิงของพระเจ้าจักรพรรดิ ๘  และม้าอาชาไนยเป็นสัตว์
ประเสริฐที่ไม่กลัว ไม่สะดุ้ง เมื่อฟ้าผา่ก็ไม่สะดุ้งกลัว และในสังคมไทย ก็จะคุ้นเคยกับม้ามาช้า
นาน ใช้เป็นพาหนะหรือเป็นราชพาหนะของกษัตริย์ เช่นในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดก็คือพระบรม
                                                             

๑ ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/-/๑๘๓. 
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รูปทรงม้าของรัชกาลที่ ๕  ซ่ึงเร่ืองราวจะเป็นเช่นไร โปรดอ่านได้ในเร่ืองน้ี จะได้กล่าวอธิบาย
ตามลําดับตอ่ไปนี้ : - 
 
เร่ืองราวของม้าในคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
 ม้า ในทางพระพุทธศาสนา อธิบายไว้ว่าเป็นสัตว์ว่ิงเร็ว มีฝีเท้าเร็ว  และกินอย่าง
พิจารณา เป็นสัตว์ที่รุดหน้าไปทิ้งม้าตัวอื่นไว้ข้างหลัง  ซ่ึงได้แก่ม้าวลาหก  และม้าที่ได้ช่ือว่า
เป็นตราหรอืสัญลักษณ์ของม้า คือม้าสินธวะ หรือสินธพ ม้าที่เกิดในแถบลุ่มนํ้าสินธุ ชื่อว่าม้า
สินธวะ และม้าสินธพเป็นสัตว์ประเสริฐ ดังคําว่า ม้าอัสดร  ม้าอาชาไนย ม้าสินธพ ช้างใหญ่ ที่
ได้รับการฝึกหัดป็นสัตว์ประเสริฐ แต่คนที่ฝึกตนได้แล้วประเสริฐกว่าสัตว์พาหนะเหล่านั้น๙  
 ม้าที่ได้ชือ่ว่าเป็นประธานของม้าทั้งแผ่นดิน คือม้าอาชาไนย เพราะเป็นม้าทีรู้่จักเหตุ
และไม่ใช่เหตุได้ดี ดังคําทีบ่่งบอกว่าม้าอาชาไนยสุดยอด ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในขัตติยสูตร๑๐

ว่า  บรรดาสัตว์สองเทา้  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุด  บรรดาสัตว์สี่เทา้  สัตว์
อาชาไนยประเสริฐที่สุด   
 ในสัพพาสวสูตร๑๑  กล่าวถึงสถานที่ควรเว้นคือสถานที่ที่มีม้าดุร้าย ทีอ่ยู่ของม้า เป็น
สถานที่ที่มีอันตราย ๑๒  เน้ือม้าเป็นอาหารที่ภิกษุไม่พึงฉัน ดังคําว่า พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า 
ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไม่พึงฉันเน้ือม้า รูปใดฉันต้องอาบัติทุกกฏ” ๑๓  และใช้ม้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของรถม้า๑๔  และคนเรามักใช้ม้าลากรถ ดังที่ปรากฏในจังหวัดลําปาง 
 พญาม้าวลาหกเป็นยอดม้า ของพระราชาแห่งเมืองกุสาวดี ดังคําว่า   พระราชามหา
กษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกมีเมือง ๘๔,๐๐๐ เมือง ซ่ึงมีกุสาวดีราชธานีเป็นเมอืงหลวง... มีม้าต้น    
๘๔,๐๐๐ ม้า    ซ่ึงมีเครื่องประดับทําด้วยทอง คลุมด้วยข่ายทองมีม้าวลาหกอัศวราชเป็น
หัวหน้า๑๕ มีคําที่กล่าวถึงพญาม้าวลาหกไว้ว่ามีความเร็วมาก กล่าวคือพระเจ้ามหาสุทัสสนะจะ
ทรงพิสูจน์ม้าแก้ว ตอนเช้าก็เสด็จข้ึนทรงแล้วควบไปทั่วแผ่นดินจนจรดขอบทะเลแล้วเสด็จ
กลับกรุงกุสาวดี   เสวยพระกระยาหารเช้า ซ่ึงความเร็วของม้าแก้วเป็นความเร็วที่เห็นประจักษ์
ได้  
 ม้าอาชาไนย  เป็นม้าที่เกิดในตระกูลที่ดี เพราะเป็นม้าทีอ่ดทน ไม่สะดุ้ง เพราะการ
เฆียนตด้ีวยอาวุธอย่างแรงในสงคราม  เป็นม้าที่รักและไม่ทอดทิ้งเจา้ของ นําความสุขมาให้   
                                                             

๙  ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๓๒๒/๑๓๓. 
๑๐  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. 
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 เมื่อกล่าวสรุป  ประเภทของม้า มี ๒ ประเภท คือ  (๑) ประเภททีเ่ป็นม้าไม่ดี เช่น ม้า
พยศ  ม้าร้าย และม้ากักขฬะ   ซ่ึงเป็นม้าที่เกิดในตระกูลลาหรือว่าตระกูลม้ากักขฬะ เป็นม้า
เดินกระด้างเพราะไม่เชื่อฟังครูฝึก(๒) ประเภทม้าดี เช่น ม้าพญาม้าวลาหก หรือม้าที่เกิดใน
ตระกูลสินธพ เป็นม้าสงบเสง่ียม เช่ือฟัง และซ่ือตรง เดินตรงทาง  
 ม้าเป็นสัตว์ที่ใช้การสงคราม สมัยโบราณ ที่ชือ่ว่ากองทัพม้า เพราะม้า  ๑ ตัว มีทหาร
ประจําอยู่    ๓  นาย ๑๖  เป็นสัตว์ที่ใช้เพ่ือการติดตาม เช่น เมือ่ยสกุลบุตรหายไปจากบ้าน 
เศรษฐีคหบดีผู้เป็นพ่อของยสกุลบุตรส่งทูตข่ีม้าไปตามหาทั้ง ๔ ทิศแล้ว ส่วนตนเองไปยังป่า
อิสิปตนมฤคทายวัน๑๗ 
 ธรรมดาม้าอาชาไนยเม่ือเดินก็เดินตรงตามทาง  และม้าเป็นสัตว์มีกําลังวังชา คือทรง
กําลังไว้อยู่จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต  นอกจากคําว่ามา้แล้ว ยังมีคําที่เก่ียวข้องกับม้าอีก
หลายคําเช่น บังเหียนม้า  แส้ตีม้า เชือกสนตะพาย  กีบเท้าม้า  หางม้า  ปลายหาง  พ่อค้ามา้ 
การข่ีม้า ซ่ึงจะกล่าวไว้ในที่น้ี เพียงสั้นๆ คือ  
 บังเหียนม้า คือสิ่งที่ยดึปากม้าไว้ เป็นส่ิงที่ซ่อนอยู่ในปากที่อา้ แส้ตีม้า ใช้หวายเป็นต้น
ไว้ตีม้าตอนพยศ  หรือใช้ตีม้าให้ว่ิงไป ดังคําในกายคตาสติสูตรว่า นายสารถีผู้ฝึกม้า เป็น
อาจารย์ขับข่ีผู้ชํานาญ ข้ึนรถน้ันแล้ว มือซ้ายจับเชือก มือขวาจับแส้ พึงขับรถไปยังที่ปรารถนา
ได้๑๘ แม้ในรโถปมสูตร กล่าวถึง นายสารถีฝึกม้าผู้ฉลาด    เป็นอาจารย์ฝึกม้าข้ึนสู่รถม้าซ่ึงมี
ประตักเตรียมพร้อมไว้แล้ว ดึงเชือกด้วยมือซ้ายถือประตักด้วยมือขวา    ขับไปข้างหน้าก็ได้ 
ถอยหลังก็ได้ในถนนใหญ่สี่แยก ซ่ึงมีพ้ืนเรียบเสมอตามต้องการ๑๙  และหากเป็นม้าชั้นดียอ่ม
หลบแส้ได้ ดังคําว่า ม้าช้ันดีหลบแส้ได้ ๒๐ 
 เชือกสนตะพาย หมายถึงเชือกที่สนจมูกของม้าไว้   กีบเท้าม้า หมายถึงกีบเทา้ที่
กรีดแผ่นดิน หรือรอยเทา้ที่ไปบนแผ่นดิน  กีบเท้าม้าช่วยให้ม้าว่ิงไปได้สบาย  หางม้า 
หมายถึงหางม้าทีอ่ยู่ทา้ยของม้ายังสมบูรณ์ และปลายหาง จะเป็นม้าสมบูรณ์ได้ ต้องมีหางและ
อยู่รวมกับขนหางด้วย หมายถึงยังเป็นหางที่มีขนหางติดอยู่  
 พ่อค้าม้า มีบทบาทด้านการค้าขาย ขนทัพสัมภาระหรือส่ิงต่างๆ เดินทางจากเมืองหนึ่ง
ไปเมืองหน่ึง เพ่ือการค้า ในระหว่างการเดินทางก็ทาํประโยชน์มากมาย เช่น พ่อค้ามา้ทาํอุป
การคุณต่อพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ สมัยอยู่เมืองเวรัญชา ที่มีความเป็นอยู่ลําบาก    พ่อค้า
ม้าชาวเมอืงอตุตราบถ    มีม้าอยู่ประมาณ  ๕๐๐  ตัว ตระเตรียมข้าวน่ึง   เพ่ือถวายพระภิกษุ
รูปละประมาณ  ๑ ทะนานไว้๒๑   
                                                             

๑๖  วิ.มหา.(ไทย) ๒/๓๑๔/๔๕๓. 
๑๗  วิ.ม.(ไทย) ๔//๒๗/๓๓. 
๑๘  ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๑๕๘/๒๐๕. 
๑๙  สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๒๓๙/๒๔๐. 
๒๐  สํ.ส.(ไทย) ๑๕/๑๘/๑๖. 
๒๑  วิ.มหา.(ไทย) ๑/๑๖/๙. 
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 การข้ีม้า เป็นวิชาที่มีประโยชน์ เพราะช่วยให้การขนทัพสัมภาระถึงจุดหมายได้ เป็น
กีฬาของชาวบ้าน  แต่เป็นวิชาที่ไม่มีประโยชน์  เพราะเป็นวิชาที่เบียดเบียนผู้อืน่  เช่น วิชาฝึก
ม้า,  ข่ีม้า ๒๒   
 ม้าเป็นสัตว์ที่พระภิกษุรับไว้ไม่ได้ ดังคําว่า พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับช้าง  
โค  ม้า๒๓    ม้าแม้ทายกผู้มุ่งถวายแก่พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าก็รับถวายม้าไม่ได้ แต่ผู้มี
ปัญญาก็ให้ตีราคาม้าและถวายส่ิงที่ควรแก่พระพุทธเจ้าได้ ดังคําที่พระโอปวุยหเถระกล่าวถึง
อดีตชาติของตนว่า ข้าพเจา้จึงตีราคาม้าสินธพ    ซ่ึงมีกําลังว่ิงเร็วดังลม เป็นพาหนะที่รวดเร็ว 
แล้วได้ถวายของที่ควร แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ข้าพเจ้าเกิดในกําเนิดใด  ๆคือ
จะเกิดเป็นเทวดาหรือมนษุย์ก็ตาม  ในกําเนิดน้ันๆ ม้าอาชาไนยมีกําลังว่ิงเร็วดังลม เป็นทรัพย์
เคร่ืองปล้ืมใจ  ย่อมบังเกิดแก่ข้าพเจ้า๒๔   
 แม้ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับม้า  เช่น การฆ่าทหารม้า แล้วทําให้เกิดในสวรรค์ จะเข้าถึง
ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชือ่สรชิตได้ ในอัสสาโรหสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็น
ความเห็นผิด และผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เรากล่าวว่ามีคติเป็นอย่าง    ๑ ใน ๒ อย่าง คือนรกหรือ
กําเนิดสัตว์ดิรัจฉาน  ซ่ึงเป็นคําสอนที่ลบล้างคาํที่กล่าวถึงนายทหารม้าผู้เคยเป็นอาจารย์และ
ปาจารย์ก่อน ๆหลอกลวงให้หลงมานาน๒๕ เร่ืองราวของม้ามีมากมาย  เช่นพระเจ้าอเุทนหนี
ตายจากพระเจ้าจัณฑปัชโชตก็อาศัยม้า ทาํให้พ้นภัยได้ การรบในสังคราม ก็อาศัยม้า ป็นส่วน
หน่ึงของนักรบ ในการเดินทางที่ลําบาก ในหนทางทีข่รุขระก็อาศัยม้าช่วยขนของเข้าไป ซ่ึงม้าก็
ได้ช่วยเหลือทาํให้ประโยชน์ให้แก่ชาวโลก ขอสดุดีต่อคณุความดีของม้าที่ได้ช่วยเหลือมนุษย์ให้
อยู่ดีมีความสุข 
 
คติธรรมจากม้า 
 ม้าที่ได้ชือ่ว่าเป็นม้าพันธ์ุดี ก็คือม้าอาชาไนย  เป็นม้าทีเ่กิดในตระกูลที่ดี เพราะเป็นม้า
ที่อดทน ไม่สะดุ้ง เพราะการเฆียนตีด้วยอาวุธอย่างแรงในสงคราม  เป็นม้าที่รักและไม่ทอดทิง้
เจ้าของ นําความสุขมาให้ และเป็นม้าที่มีชื่อตรง ว่องไว  อดทน สงบเสงี่ยม  
 ม้าอัสดรกับการสอนธรรม ในเร่ืองไม่ให้หลงในลาภสักการะ เพราะลาภสักการะหรือ
ผลประโยชน์จะทําให้เกิดความพินาศ ดังคําว่าแม่ม้าอัสดรตั้งครรภ์เพ่ือฆ่าตนเอง เพ่ือความ
เสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดแก่เทวทตัเพ่ือฆ่าตนเอง  เพ่ือความเสือ่ม ฉัน
น้ัน ๒๖ และคําว่า ลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าฉันใด สักการะย่อมฆ่าคนช่ัว    ฉันน้ัน ๒๗ ดังน้ัน ลาภ
ยศหรือสักการะที่มีอยู่ในโลก เป็นโลกธรรม เกิดข้ึนและเส่ือมไปเป็นธรรมดา 
                                                             

๒๒  ดูประกอบใน  ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑-๒๗/๘-๑๐. 
๒๓  ที.สี.(ไทย) ๙/๑๐/๕.  
๒๔  ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๓๗/๑๙๓.  
๒๕  สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๓๕๗/๔๐๐.  
๒๖  สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๔/๒๘๕. 
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 ม้าอาชาไนยเป็นม้าที่รู้เหตทุี่ควรและไม่ควร ย่อมบริโภคของกินที่เขาให้สดหรือแห้งก็
ตาม  เรียบร้อย  ไม่เร่ียราด ย่อมรังเกียจที่จะน่ังหรือนอนทับอุจจาระปัสสาวะ  ซ่ึงม้าเป็นเช่นน้ี
ได้ ก็เพราะอาศัยการฝึกฝน จากครูผู้สอนที่มีความชํานาญ และกาลเวลาที่ยาวนาน  สําหรับ
การฝึกสอนแก้ไขนิสัยม้า มีกล่าวไว้ในพระสูตรหลายสูตร ล้วนน่าสนใจมาก ขอกล่าวให้ทราบ
ดังน้ี ในการแก้ไขนิสัยม้า มีแนวปฏิบัติที่เห็นได้ในการฝึกม้าของพระราชา กล่าวคือคนฝึกม้าผู้
ชํานาญ ได้ม้าอาชาไนยพันธ์ุดีแล้ว  คร้ังแรกทีเดียวฝึกให้มันรู้เร่ืองในการสวมบังเหียน เมื่อเขา
กําลังฝึกให้มันรู้เร่ืองในการสวมบังเหียน มันก็พยศ สบัด ด้ินรน อย่างใดอย่างหน่ึง ม้านั้นหมด
พยศได้เพราะได้รับการฝึกบ่อยๆ   เพราะได้รับการฝึกตามข้ันตอนโดยลําดับ  
 คนฝึกม้าก็จะฝึกให้มันรู้เรื่องอื่นตอ่ไปอีกเช่น ฝึกเทียมแอก เม่ือเขากําลังฝกึให้มันรู้
เร่ืองในการเทียมแอก มันก็จะพยศ  สบัด ดิ้นรนอย่างใดอย่างหน่ึง ม้าน้ันหมดพยศลงได้เพราะ
ได้รับการฝึกบ่อย  ๆ เพราะได้รับการฝึกตามข้ันตอนโดยลําดับ คนฝึกม้าก็จะฝึกให้มันรู้เร่ือง
อื่นต่อไปอีก คือการเหยาะย่างการว่ิงเป็นวงกลม การจรดกีบ  การว่ิง การใช้เสียงร้องให้เป็น
ประโยชน์  คุณสมบัติได้เป็นราชนิยม ความเป็นวงศ์พญาม้า ความว่องไวชั้นเย่ียม การเป็นม้า
ชั้นเย่ียม การเป็นม้าที่ควรแก่การชมเชยอย่างย่ิง เมื่อคนฝึกม้าฝึกให้มันรู้เร่ืองในความว่องไวชั้น
เย่ียม ในการเป็นม้าช้ันเย่ียม ในการเป็นม้าควรแก่การชมเชยอย่างย่ิง ม้านั้นก็จะพยศ สบัด ดิ้น
รน อย่างใดอย่างหน่ึง ม้าน้ันหมดพยศลงได้เพราะได้รับการฝึกอยู่บ่อยๆ เพราะได้รับการฝึก
ตามข้ันตอนโดยลําดับในการข่ีม้าอาชาไนยพันธ์ุดีซ่ึงหมยศลง คนฝึกม้าก็จะเพ่ิมการฝึกให้มี
คุณภาพ ให้มีกําลังข้ึน ม้าอาชาไนยพันธ์ุดี ประกอบด้วยองค์  ๑๐ จึงเป็นม้าควรแก่พระราชา 
๒๘   
 ม้ากับเกียรติยศ ในชาณุสโสณิพราหมณสูตร๒๙  กล่าวถึงรถเทียมด้วยม้าขาวล้วน นัย
ว่าม้าทีเ่ทียมเป็นม้าขาว เคร่ืองประดับขาว ตัวรถขาว  ประทุนขาว  เชือกขาว ด้ามประตักขาว 
ร่มขาว  ผ้าโพกขาว ผ้านุ่งขาว รองเทา้ขาว และพัดวาลวีชนี   (พัดหรือแส้ขนจามรี)  ก็ขาว  
ซ่ึงเป็นพาหนะที่ชาณุสโสณิพราหมณ์ใช้ข่ีไปทําให้ได้รับการกล่าวยกย่อง   
 ม้าเป็นสัตว์ที่รวดเร็ว  เป็นที่ทราบกันทั่วไป  ซ่ึงความรวดเร็วของม้า สามารถนํามา
ประโยชน์ใช้ได้ในการทํางาน หรือในการดํารงชีวิต  เช่น เมื่อมีเร่ืองราวเกิดข้ึน ควรใช้แนวการ
ทํางานรวดเร็ว  แม้พระพุทธองค์ก็ทรงดําเนินงานต่อเร่ืองราวที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ดังคําว่า 
เราแสดงธรรมบรรยายเปรียบด้วยม้าอาชาไนยหนุ่มแก่เธอทั้งหลาย ๓๐ ดังนั้น เม่ือเร่ืองราว
เกิดข้ึน ควรรีบไปเข้าดู และเร่งดําเนินการจนสุดกําลัง กําจัดปัญหาเรื่องราวทีอ่ยู่ให้หมดไป  
 
 
                                                                                                                                                                                      

๒๗  สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๘๔/๑๒๘๕ 
๒๘  ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๓. 
๒๙  สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๔/๖. 
๓๐  ม.ม.(ไทย) ๑๓/๑๔๖/๑๖๒. 
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อานิสงส์ที่เก่ียวกับม้า 
 อานิสงส์การถวายสะพาน ทําให้ได้รับอานิสงส์เป็นม้าสินธพ ดังคําว่า  ม้าสินธพ    
๑,๐๐๐    ตัวซ่ึงเป็นพาหนะว่ิงเร็วปานกําลังลม  จักคอยรับใช้ทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็น นี้เป็น
ผลแห่งการถวายสะพาน ๓๑ และถวายผอบทําให้ได้ม้าแก้ว ดังคําที่พระปิลินทเถระกล่าวว่า 
ข้าพเจ้า...ได้คนโทน้ําและผอบ  ๔ สี    และช้างแก้ว    ม้าแก้ว    ๑   คุณของข้าพเจา้
เหล่าน้ันไม่พินาศน้ีเป็นผลในการถวายคนโทน้ําและผอบ ๓๒ และคนที่ถวายรองเทา้ทาํให้ได้
ยานคือม้า  ๓๓ คําว่าม้าแก้ว มีอธิบายว่า ม้าแก้ว    ซ่ึงเป็นม้าขาว ศีรษะดํา    มีขนปกดุจหญ้า
ปล้อง มีฤทธ์ิ เหาะไปในอากาศได้  ชื่อพญาม้าวลาหกย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ    พระ
เจ้าจักรพรรดิคร้ันทอดพระเนตรเห็นม้าแก้วน้ัน จึงมีพระทัยโปรดปรานว่า   ท่านผู้เจริญ 
พาหนะคือมา้น้ี ถ้าได้นําไปฝึกก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้ จากน้ัน ม้าแก้วนั้จึงได้รับการ
ฝึกหัดเหมือนม้าอาชาไนยตัวเจริญซ่ึงได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนาน๓๔  
 
สรุปความ  
 ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนมาช้านาน และเป็นสัตว์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลาย
อย่าง เม่ือได้อ่านเร่ืองราวของม้า พอสรุปเป็นข้อคิดคติธรรมจากม้า โดยเฉพาะม้าอาชาไนยได้
ดังน้ี 

(๑) ม้าเป็นสัตว์ที่ซ่ือตรง เมื่อได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วย่อมมีความซ่ือสัตย์ต่อ
เจ้าของ ไม่ทิ้งเจ้าของ ย่อมรักเจ้าของ  นําความสุขมาให้เจ้าของ คือเป็นสตัว์ลากเข็นภาระ 
เกิดความคิดว่า ม้าอื่นจะเข็นภาระได้หรือไม่ก็ตาม สําหรับภาระนี้ เราเข็นได้ ดังน้ันคนเราควร
มีความซ่ือตรงไม่คดโกงต่อผู้มีพระคุณต้องทาํงานรับใช้อย่างสุดกําลังแม้คนอื่นจะละความ
พยายามแต่เราจะพยามยามทําเต็มกําลังความสามารถ  
 (๒) ม้าเป็นสัตว์ที่รวดเร็ว  ว่องไว  เม่ือได้ทํางานหรือประกอบกิจอะไรก็ตาม โปรดได้
ปฏิบัติให้รวดเร็วและว่องไว ดังความเร็วของม้าคือให้ดําเนินทาํงานอย่างรวดเร็ว ว่องไว เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 (๓) ม้าเป็นสัตว์อดทน คืออดทนตอ่รูป  ต่อเสียง  ต่อกล่ิน  ต่อรส ต่อโผฏฐัพพะ จาก
ม้าป่ากลายเป็นม้าแก้ว เป็นม้าชั้นเลิศได้ เพราะอดทนต่อการฝึกฝนมาช้านาน คนเราก็เช่นน้ัน 
หากมีความอดทนฝึกฝน คงมีโอกาสพัฒนาได้ดีจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่ชื่อว่าคหบดีแก้ว
ได้เช่นกัน  
                                                             

๓๑  ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๙๑/๖๖๖. 
๓๒  ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๖๕/๖๐๒. 
๓๓  ขุ.อป.(ไทย) ๓๒/๑๔๓/๕๙๙. 
๓๔  ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๒๕๘/๓๐๔. 
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 (๔) ม้าเป็นสัตว์สงบเสง่ียม รักสงบ ไม่เบียดเบียนใครๆ  เป็นสัตว์ยินดีมีการอยู่ร่วมเป็น
สุข  ไม่รบกวนม้าเหล่าอื่น  คนเราก็เช่นกัน ควรรักสันติ ใฝ่ใจความสงบร่มเย็น  ไม่ควร
เบียดเบียนใครๆ ทั้งทางกาย ทางวาจา ควรยินดีที่จะมีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้เป็นสุข ดังคําว่า 
เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด ผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันน้ัน 
 นอกจากน้ี ม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดเข้าใจได้รวดเร็ว  และปรับนิสัยได้รวดเร็ว แม้เร่ืองการ
เลียนแบบ แม้คนขาเขยก จะมาเดินนําหน้า ม้าก็เดินขาเขยกได้ แต่เมื่อมีคนนาํเป็นคนขาปกติ  
เดินปกติ ม้าก็เดินได้ปกติ เช่นกัน ดังน้ันเมื่อจะเลียนแบบหรือประพฤติตามผู้อื่น จงเลอืก
ประพฤติตามผู้อื่นที่ประพฤติตนอยู่ในส่ิงที่ดีงาม ยึดหลักความถูกต้อง  และเป็นม้าที่รู้เหตุที่
ควรและไม่ควร ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีสิ้นกาลนาน   คือเป็นม้าดียอ่มไม่ถูกแส้ตี  กิน
อาหารเรียบร้อยไม่นอนทบัอุจจาระหรือปัสสาวะ และเม่ืออยู่ในศึกสงครามก็ไม่แสดงอาการ
สะดุ้งกลัว คนเราก็เช่นกัน จะทําอะไรต้องพิจารณาให้ดี เมื่อยามถูกขู่ หรือมีคนมาแสดงอาการ
ต่างๆ เพ่ือให้กลัว ต้องมีจิตม่ันคง อย่าสะดุ้ง อย่าตกใจต่อภาพมารยา ต้องทําจิตให้ม่ันคง
พิจารณาให้ดี พิจารณาถึงเหตุที่ควรและไม่ควรโดยแยบคาย ก็จะมีสติ ไม่ประมาท เกิดปัญญา
ความรอบรู้ ดังน้ัน คุณธรรมต่างๆที่กล่าวมาน้ี ม้าอาชาไนยประพฤติได้ฉันใด คนเราก็ประพฤติ
ได้ฉันน้ัน เมื่อแต่ละคนประพฤติธรรมกัน ก็จะทําให้ชีวิตมีความปลอดภัย ยินดีมีการอยู่ร่วมกัน
เป็นสุข ก็จะทําให้สังคม ประเทศชาติเกิดสันติสุข ไม่วุ่นวาย  เกิดความสามัคคีรักใคร่ระหว่าง
คนไทยด้วยกันตลอดปีและตลอดไป และคงทําให้ม้าในมะเมียหัวเราะและย้ิมได้ กลายเป็นม้า
ย้ิม ในที่สุด 
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