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สุชญา ศิรธิ ญ
ั ภร
ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
หัวหนาฝายตำราและเอกสารทางวิชาการ กองวิชาการ


เมือ่ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนทีร่ กู นั วาเปนปขาล สัญลักษณของนักษัตรแหงปกค็ อื เสือ
เมือ่ พูดถึงเสือในคัมภีรท างพระพุทธศาสนา กลาวถึงเสือไวหลายกรณี อยางเชนเสือชอบมาอยู
กับผทู รงศีล มีสมั ผัสเร็วมาก หากจะเกิดเหตุรา ย มันจะสงเสียงรองใหไดทราบกัน หนังเสือใช
เปนผานงุ ของฤๅษี จะเห็นไดจากภาพของพวกฤๅษีทปี่ รากฏในชาดกหลายเรือ่ ง เชน นันทโสณ
ชาดก๑ ก็ใชหนังเสือมานงุ หมกัน เสือแมจะมีอำนาจมาก มีพลังเปนรองก็เพียงราชสีหเ ทานัน้
แตในเวลาทีม่ อี ำนาจพิเศษ หรือถูกรายมนตสะกด ก็อาจจะเปนบริวารของสัตวอนื่ ได เชน เคย
เปนบริวารของสุนขั จิง้ จอก หรือแมแตรา งของเสือทีต่ ายแลว หากมีใครปลุกใหมนั ฟน คืนชีพขึน้
มา มันก็ยงั มีฤทธิม์ เี ดชกัดผทู ปี่ ลุกมันใหตายได หรือเสือในบางครัง้ ก็ไมใชเสือทีเ่ ปนสัตว แตเปน
เทวดาอารักษทแี่ ปลงรางเปนเสือก็มี ดังเรือ่ งพระเวสสันดรชาดก๒ ตอนทีม่ เี ทวดาแปลงกาย
เปนเสือและราชสีหม าขวางทางมิใหพระนางมัทรีกลับมาหาพระเวสสันดรโดยเร็ว หรือเสือเปน
สัตวทเี่ ลือกกินเนือ้ ทีล่ ม ดานขวาเทานัน้ ซึง่ เรือ่ งราวของสัญลักษณจากป พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ เสือ
จะมีขอ คิดและคติธรรมเปนอยางไร ในคัมภีรท างพระพุทธศาสนา กลาวไวอยางไรบาง จะได
แสดงตามลำดับดังตอไปนี้

๑
ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๘/-/๑๗๓.
๒
ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๒๘/๒๐๒๖/๕๐๔.
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เสือมาจากคำวา พยัคฆ หมายถึงผูจองเบียดเบียน หรือเสือโครง มีความกลา
ดังเชนเสือโครงตัวเดียวเขาถึงฝูงเนือ้ หากมาจากคำวา ปุณฑรีก หมายถึงผทู ำรายสัตวเพศผู
ก็หมายถึงเสือโครงเชนกัน เปนสัตวที่อยูประจำทิศอาคเนยและเปนสัญลักษณแหงไฟ หาก
มาจากคำวา สัททูละ หมายถึงสัตวผวู งิ่ ไป หรือสัตวผไู ปตามเสียง หมายถึง เสือดาว หาก
มาจากคำวา ทีป หมายถึงสัตวทมี่ เี พียงหนัง เพราะหนังเสือเรียกกันวาทีป๓ หรือเสือเปนสัตว
เลีย้ งลูกดวยนม ตระกูลเดียวกับแมว แตใหญกวา เปนสัตวกนิ เนือ้ หากินตอนกลางคืน๔


เสือเปนสัตวสเี่ ทา ทีช่ อบย่ำยี กัดกิน เบียดเบียน รังแก กดขี่ ขมเหง ฆา เขาไปฆา
ทำความพยายามฆาผอู นื่ ทีเ่ ปนเหยือ่ อยเู สมอ ดังนัน้ ผพู ลัง้ เผลอ เมือ่ อยใู กลเสือจะถูกทำราย
ได จึงไมควรประมาท หรือเสือเปนสัตวจตุบาท หรือสัตว ๔ เทา เปนสัตวทหี่ นีรอดไดจาก
คราวทีน่ ้ำทวมโลก ในมิลนิ ทปญหากลาวไววา คราวทีน่ ้ำทวมโลก แมแตขนุ เขาหิมพานตกถ็ กู
น้ำทวม สัตว ๔ เทามีความแข็งแรงหนีขนึ้ ทีด่ อนรอดพนจากการถูกน้ำทวมตาย เสือมีคณ
ุ ลักษณะ
นาเกรงขาม กอใหเกิดความนากลัว ขนพองสยองเกลา ดังเชนกวางเห็นเสือแลวเกิดขนพอง
สยองเกลา กลัวจนตัวสัน่ ชอบอยใู นถ้ำ ทีเ่ รน มีปกติคำรามสงเสียงใหเกิดความหวาดกลัว มี
ปกติอยใู นปาใหญ หากตองการรักษาเสือไว ควรทีม่ นุษยจงรักษาปาไว อยาทำลายปา เสือก็
จะไมไรปา ในเวลาหิวหรือเทีย่ วหาอาหาร ก็กนิ สัตวไดทกุ ชนิด แมสตั วจะรองขอความปรานี
และอางเหตุผลโดยประการตางๆ ก็หาไดใจออนไม และชอบกัดคอสัตวอนื่ แลวกินเปนอาหาร
(ทีปช าดก) ในบางครัง้ เปนสัตวชา งสังเกต เคยชวยเหลือผอู นื่ และชวยปองกันภัยใหเพือ่ นอีก
๓

พระมหาสมปอง มุทิโต, แปลและเรียบเรียง, คัมภีรอภิธานวรรณนา, (กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หนา ๗๓๗-๗๓๘.
๔
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั
อักษรเจริญทัศน อจท. จำกัด, ๒๕๔๒), หนา ๘๕๕.
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ดวย (ทัททรชาดก) เปนสัตวมเี ขีย้ ว ในบางครัง้ ก็บา บิน่ กลาเขาไปในหมศู ตั รู สุดทายก็ตอ ง
พบกับความตาย (ตัจฉกสูกรชาดก) เวลาหาอาหาร ในบางครัง้ ก็กลับถูกชาวบานชายปาดัก
บวงแลวติดบวงดักสัตวจนตองจบชีวติ ลง (สาธินราชชาดก) และทีใ่ ดยังมีเสืออยู ทีน่ นั้ นับวาเปน
ปาอุดมสมบูรณ เพราะเสือจะอาศัยอยใู นปาทีอ่ ดุ มสมบูรณ นารืน่ รมย (สัมพุลาชาดก) เชน
ปาหิมพานต ยังมีเสือเดินไปเดินมาอยเู ปนจำนวนมาก เปนสัตวทมี่ กี ำลังอยางลูกผชู ายเปนเชน
เดียวกับราชสีห หรือเปนสัตวทจี่ ะหาใครขมไดไม เปนผไู มครัน่ ครามตอใคร ไมมคี วามสะดงุ กลัว
ตอผูใดเมื่ออยูในปาใหญ หรือมีความองอาจอยูทุกเมื่อ แมเล็บของเสือก็เปนของแหลมคม
อาจจะกอใหเกิดอันตรายได หากใชสงิ่ ทีท่ ำมาจากเสือ เชน แมแตเล็บเสือ ก็อยาประมาทเปน
อันขาด


ชนิดของเสือมีหลายชนิด เชน เสือโครง เสือเหลือง เสือดำ เสือดาว เสือปลา มีทงั้
ตัวผแู ละตัวเมีย จะไมกลาวในทีน่ ี้ ใครสนใจโปรดดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึง่ มีกลาว
ไวมากมาย


ในมิลนิ ทปญหา กลาวถึงคนทีก่ ำลังนัง่ คิดอะไรอยู พอไดยนิ คำวาเสือก็ไมอาจจะคิดตอ
ไปได ฟงุ ซาน กลัวตัวสัน่ ตัวเย็นวาบ สะดงุ สัน่ สะทาน บังคับตัวเองไมได และหนีไป และเสือนี้
กอใหเกิดความกลัวแกคนทัง้ หลาย อยใู นจำนวนสัตวรา ย ดังคำวา สัตวทรี่ า ยเชนควายปา เสือ
ชาง แรด ราชสีห เปนตน เสือเปนสัตวดุรายอยูในจำพวกที่เปนอันตรายที่ปรากฏตัว
ใหเห็น และในบางครัง้ แตละคนทีเ่ กิดมาอาจจะถูกเสือกินมาแลวนับชาติไมถว น ดังนัน้ จึงไมควร
ประมาทในการปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ ทีจ่ ะหลีกทีจ่ ะไมตอ งถูกเสือกัดกินอีกตอไปควรทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรม
อยางจริงจังเพือ่ บรรลุอรหัตผลแลวก็ไมมกี ารเกิดอีก เมือ่ ไมเกิดก็ไมตอ งตายอีกตอไป หรือใน
บางครัง้ เสือ แมมอี ำนาจมาก หากตองมนตสะกดก็ตกอยใู นอำนาจของสุนขั จิง้ จอกไดเหมือน
กัน (สัพพทาฐชาดก) แมพระภิกษุกำลังทำพิธกี รรม เชน สวดปาติโมกข เมือ่ รวู า เสือเขามาใน
บริเวณทำสังฆกรรมก็สามารถหยุดสวดปาติโมกข โดยใหสวดยอแทนได เพราะเสือเปนสัตวรา ย
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อาจกอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได เปนสัตวนักจับ คือจับสัตวอื่นมาเปนอาหารเมื่อจับได
ก็กดั ตาย มีอำนาจอยใู นตัวเอง ทำใหผอู นื่ รสู กึ กลัวและนาเกรงขาม



สำหรับแมเสือเหลืองมีองค ๑ คือมีครรภหนเดียว คลอดลูกแคครัง้ เดียว๕ สำหรับ
พอเสือเหลืองมีองค ๒ คือ อยใู นทีห่ ลีกเรนจับเหยือ่ และเลือกกินเหยือ่ ทีล่ ม ดานขวา ไมกนิ เหยือ่
ทีล่ ม ดานซาย๖
แงคดิ สำหรับแมเสือเหลืองใหลกู แคครัง้ เดียว สำหรับ คนเราก็พงึ เกิดแคครัง้ เดียว เมือ่
กลัวการเกิดอีก ควรรีบบำเพ็ญการปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ บรรลุมรรคผล นิพพานจะทำใหไมตอ งไป
เกิดอีก สำหรับพอเสือเหลือง ใหแงคดิ วา ใหคนเราหลีกเรนในทีส่ งัดมงุ มัน่ ปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ได
ผลอันเลิศที่เปนดังเหยื่อคือพระนิพพาน ดังคำวา “อยางพญาเสือใหญ แอบอาศัยพงหญา
ชัฏปา หรือเทือกเขา อยูในไพร ยอมจับหมูมฤคมีกระบือปา หรือกวาง และสุกรเปนตน
เปนภักษาฉันใด ภิกษุพากเพียรกรรมฐานอยใู นเสนาสนะมีปา เปนตนก็ฉนั นัน้ บัณฑิตพึงทราบ
วายอมยึดไวไดซงึ่ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหัตตโดยลำดับ” และใหกนิ แตของทีส่ ะอาด
บริสทุ ธิไ์ ดมาโดยชอบธรรมไมกนิ อาหารของผอู นื่ ดวยวิธกี ารทีไ่ มบริสทุ ธิต์ า งๆ เมือ่ พบเสือใหได
ขอคิดวา เสือนีเ้ ปนสัตวรา ย อาจจะทำรายใหไดรบั อันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวติ ดังนัน้ คนเรา
เมือ่ ยังไมไดบรรลุธรรมควรรีบบำเพ็ญเพือ่ ใหบรรลุธรรมใหได อนึง่ ถิน่ ทีม่ เี สืออาศัยอยชู อื่ วาเปน
ถิน่ เสือ คนทัง้ หลายควรรแู ละเขาใจวาเปนถิน่ ทีเ่ สือจองไว คนควรรวู า เสือก็มสี ทิ ธิของเสือที่
จะเทีย่ วหากินในถิน่ ของตนได อยาไดไปล้ำถิน่ หากไปล้ำถิน่ เสือจะมีอนั ตราย สำหรับเสือปลา
บางครัง้ เปนสัตวสนิ้ คิด เพราะเคยไดทำตามอยางชางใหญลงอาบน้ำในหวงน้ำทีล่ กึ จึงจมน้ำ
ตาย๗ ทานเปรียบวิจกิ จิ ฉานิวรณดงั ทางทีเ่ สือโครงเดินผาน เพราะทีใ่ ดมีเสือเดินทางผาน ทีน่ นั้
ยอมมีอนั ตราย เฉกเชนเดียวกับวิจกิ จิ ฉานิวรณ หากยังมีความสงสัยในพระรัตนตรัยยอมเปน
๕
มิลนิ ทฺ . (บาลี) ๑/๔/๓๗๘.
๖
มิลนิ ทฺ . (บาลี) ๑/๕/๓๗๘-๓๗๙.
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ทางอันตรายสงผลทำใหไมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได ๘ หรือการครองหนังเสือแมจะดู
วาเปนผบู ำเพ็ญพรต ทรงศีล แตการกระทำกลับตรงกันขาม ประพฤติทศุ ลี ก็ถกู ตำหนิได ดัง
เรือ่ งพระยาโคธาตำหนิดาบสทีม่ งุ ทำรายเพือ่ เอาเนือ้ ไปเปนอาหารฉะนัน้ ๙ ในชาดก ใหแงคดิ
ไววา อนาคตเสือกลัวแพะ ซึง่ หมายถึงคนระดับผปู กครอง ยอมเปนเบีย้ ลาง ตกอยใู นอำนาจ
ของคนธรรมดาทีเ่ ปนพอคา นักธุรกิจตางๆ หรืออยาเลนรายมนตตอ รางเสือทีต่ ายแลว เพราะ
เสือแมตายแลวหากฟน เมือ่ ไร ยอมกัดแมคนทีเ่ ปนผรู า ยมนตใหมนั ฟน หรือเสือแมจะรายกาจ
สักเพียงใด ในบางครัง้ หากเจอสัตวทดี่ อ ยกำลังกวา เชน หมูทอี่ ยกู นั ดวยความสามัคคี ก็ลม
เสือทีม่ าตัวเดียวไดเชนกัน๑๐ ในสันถวชาดก ใหขอ คิดดานดีวา สามสัตว คือ เสือโครง เสือ
เหลืองและราชสีหเ ลียปากกัน เพราะความคนุ เคยกัน หรือในการอยกู นั ดวยความคนุ เคยนี้ ใน
บางครัง้ ก็มสี ตั วอนื่ ๆ ตองการใหเสือและราชสีหแ ตกคอกัน สุนขั จิง้ จอกเคยไปพูดสอเสียดให
เสือและราชสีหแ ตกกัน ราชสีหฟ ง แลวนิง่ แตเสือฟงคำของสุนขั จิง้ จอกแลวเชือ่ จนไดรบั คำเตือน
จากราชสีห จึงไดสติแลวกลับคืนดีกบั ราชสีหเ ชนเดิม (วัณณาโรหชาดก) ดังนัน้ อยาไดเปนคนออน
ไหวไปตามผอู นื่ ไดงา ย ฟงเรือ่ งราวอะไรใหคดิ ใครครวญใหดี กอนตัดสินใจทำอะไรลงไป หรือใน
บางครัง้ รูปเสือทีไ่ ดพบเห็น อาจจะเปนรูปทีเ่ กิดจากอิทธิฤทธิข์ องผมู วี ชิ ชาอาคมหรือการแสดง
ฤทธิ์ของผูบำเพ็ญพรตจนไดอภิญญาก็ได เพราะเคยมีพระเถระแปลงรางเปนเสือ (ปฏิสัมภิ
ทามรรค) ดังนัน้ รูปเสือจึงไดขอ สรุปวา คนธรรมดาและเทวดาก็แปลงรางเปนเสือได หรือคติธรรม
จากแมเสือเหลืองกัดกินลูกเนือ้ พรอมทัง้ แมเนือ้ จึงทำใหจองเวรจองกรรมอยางไมมวี นั จบสิน้ จนได
ฟงคำวา เวรยอมระงับไดดว ยการไมจองเวร จึงเลิกจองเวรกัน๑๑

๗
องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๓.
๘
ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/-/๓๓๔.
๙
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/-/๔๘๐-๔๘๓.
๑๐
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๙๗/๑๔๒.
๑๑
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/-/๓๙-๔๐.
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⌫  
เสือและสิ่งที่เกี่ยวของกับเสือ ใชประโยชนไดมากมาย เชน หนังเสือใชเปนผานุง
ผาหม ดังเชนพวกฤๅษี ดาบส เดียรถีย เปนตน ทีใ่ ชนงุ หมกัน หรือใชเปนเครือ่ งนงุ หมของ
สมณพราหมณสมัยกอน ดังคำวา สมณพราหมณจะนุงหนังเสือบาง นุงหนังเสือมีเล็บบาง
หรือทำหนังเสือเฉวียงบา ใชหนังเสือทัง้ นงุ และหม ดังเชน สุเมธกุมารนงุ หนังเสือบำเพ็ญบารมี
โดยการนอนราบแลวใหพระพุทธเจาพรอมภิกษุสงฆขา มโคลนผานไปฉะนัน้ ๑๒ และใชเปนทีป่ ู
สำหรับนัง่ บำเพ็ญเพียร ในบางครัง้ เปนผบู ำเพ็ญตบะ บำเพ็ญพรต ก็ทำพิธสี าธยายมนตในพิธี
บูชายัญ (เสตเกตุชาดก) หรือใชเปนบริขารของพราหมณผบู ำเพ็ญพรต ซึง่ มีอยหู ลายอยาง
เชน หนังเสือ ชฎา ผาคากรอง ไมเทาและน้ำเตา เปนตน๑๓ หรือใชทำเปนรองเทาดวยหนังเสือ
โครง เสือเหลือง เสือดาว ในบางครัง้ หากเปนพราหมณทคี่ งแกเรียนนิยมใชชฎาทีท่ ำมาจาก
หนังเสือโครง หนังเสือเหลือง (สุตตนิบาต) หรือ ใชรปู ภาพเสือทีเ่ ปนสัตวรา ยวาดไวตามฝาผนัง
หรือตามพรม ตามพืน้ บาน ในบานเรือนทำใหเกิดความนาสนใจและนาเกรงขาม หรือใชหนัง
เสือมาทำเปนทีป่ ลู าดเตียงหรือทีน่ อน เพือ่ ประดับบารมี หรือใชหนังเสือมาทำเกาอีน้ งั่ หรือใช
สอย หรือใชเนือ้ เสือมาทำเปนอาหาร เชน แกงเนือ้ เสือโครง ผัดเผ็ดเนือ้ เสือดาว เนือ้ แดดเดียว
เสือเหลือง หรือนำหนังเสือเหลือง หนังเสือโครงมาใชเปนสวนหนึง่ ทีเ่ ปนของรถ เชนเบาะรถ
พวงมาลัย หลังคารถ (ทีฆนิกาย มหาวรรค) หรือในการบูชายัญของผปู กครอง ก็จะทรงเครือ่ ง
ทรงดวยชุดทีเ่ ปนหนังเสือเหลือง หรือคนทีเ่ ปนพราหมณกน็ ยิ มแตงกายดวยการนงุ หนังเสือ หรือ
เปนอาหารของสัตวทรี่ า ยกวาคือราชสีห เพราะบางครัง้ ราชสีหก จ็ บั เสือเหลืองเปนอาหาร หรือ
ในบางครัง้ เสือก็ไดทำทานแกผอู นื่ ดวยการกินทิง้ เดนเหลือไว ผทู หี่ วิ โหยไมวา จะเปนนักบวช หรือ
สัตวอนื่ ๆ ทีห่ วิ ก็เก็บซากสัตวมากิน แตมขี อ ทีค่ วรทราบวา ตองไปเอาหลังจากทีเ่ สืออิม่ แลว หาก
เขาไปไมถกู จังหวะอาจเปนอันตรายได แมเสือจะเคีย้ วกินสัตวอนื่ มากมาย แตกไ็ มสามารถเคีย้ ว
กินพระยามัจจุราชได ในทีส่ ดุ เมือ่ แกลงก็ตายไปตามยถากรรม ในบางครัง้ หนังของเสือก็ทำให
๑๒
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/-/๓๙-๔๐.
๑๓
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑/๑.
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เสือถูกฆาไดเหมือนกัน เพราะคนอยากไดหนังเสือไปขาย อนึง่ หากใครทำบุญเกีย่ วกับการถวาย
กุฎหี ญา ทีพ่ กั ทีม่ งุ บังดวยหญา จะไมถกู เสือทำราย เนือ่ งจากเปนการรักษาปา ไมทำลายธรรมชาติ
เพราะตราบใดทีย่ งั มีปา เสือก็ยงั มีอยู ทัง้ ปาและเสือตางเกือ้ กูลอาศัยกันและกัน หรือสำหรับ
คนทีถ่ วายผลไมเปนประจำ จะทำใหสตั วทดี่ รุ า ย เชน เสือ ราชสีห มาอยใู นอำนาจ เมือ่ คนทีม่ ี
บุญเกิดหรือตาย สัตวทมี่ สี มั ผัสเร็ว รลู ว งหนา เชน เสือดาว ยอมสงเสียงรองพรอมกับสัตว
อืน่ ๆ ใหรกู อ น หากผทู รงศีลอยใู นปา ก็มกั มาอยใู กลอาศรมของผบู ำเพ็ญพรต และไมทำราย
กัน มีความสามัคคีเลียปากใหกนั ดังเชนสุวณ
ั ณสามดาบส เวลาไปไหน ก็มเี สือและราชสีหต ดิ ตาม
ไปดวย เหตุทเี่ ปนเชนนี้ เพราะตางคนก็มเี มตตาตอกัน จึงไมทำรายกัน เพราะกำลังแหงเมตตา
จิตค้ำจุน จึงทำใหหมสู ตั วอยดู ว ยกันอยางมีความสุข หรือดังทีอ่ ยขู องพระอัสสคุตตเถระก็มเี สือ
และราชสีหอ ยดู ว ยความเมตตากันฉะนัน้ และเสือทีอ่ ยใู นตระกูลเสือดาว เคยไดรบั หนาทีใ่ ห
เปนผรู กั ษาตนศรีมหาโพธิจ์ ากพระเจาอโศกมหาราชอีกดวย๑๔

⌫ 
ภาษิตทีเ่ กีย่ วกับเสือมีหลายอยาง เชนขึน้ หลังเสือลงไมได มักใชแกผมู อี ำนาจผเู ปนใหญ
ในบานเมือง หรือทัง้ เสือและปาตางเกือ้ กูลกัน เพราะปาและเสือเปนผอู งิ อาศัยกันและกัน หรือ
เรือก็มหี างเสือ ชวยใหเรือแลนไป หรือเปนพืชชนิดหนึง่ ชือ่ วามันมือเสือ เปนพืชชนิดทีเ่ ปนหัว
กินไดคลายกับมันนก พวกนักพรตขุดมากินเปนอาหาร หรือไมตราเสือทีม่ อี ยใู นบึงของปาหิมพานต
หรือคนทีเ่ ปนเสือ คือผมู ใี จบาปหยาบชา ไมมเี มตตากรุณาตอผอู นื่ ปลนฆาผอู นื่ อยางพวกเสือ
ฝาย เสือมเหศวร ในทีส่ ดุ พวกเสือโดงดังก็ตอ งถูกฆาดับชีวติ ลงหรือแมหากยังรอดชีวติ ก็มี
ชีวติ เสีย่ งแขวนไวบนปลายกระบอกปนไมมคี วามสุข เมือ่ เจาหนาทีเ่ ขาจับจนมุมก็สจู นเสียชีวติ
ยอมใหจบั แตศพเทานัน้ สำหรับสำนวนเกีย่ วกับเสือในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มี
กลาวไวมากมาย เชน เสือกระดาษ เสือเกา เสือขามหวย เสือซอนเล็บ เสือเฒาจำศีล เสือปา
เสือนอนกิน เสือรู ซึง่ ความหมายของเสือรู หมายถึงคนทีม่ ไี หวพริบหรือฉลาดเอาตัวรอดได ซึง่
เหมาะกับสังคมปจจุบนั เพราะรจู กั การรักษาตัวรอดเปนยอดดี
๑๔

วิ.มหา.อ. (บาลี) ๑/-/๘๘.
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เสือ มองใหดี ก็มปี ระโยชนและใหแงคดิ หลายอยาง เชน
ดานคุณธรรม ใหขอคิดวา อยูในที่เรนจับเหยื่อมุงสอนใหคนเราอยูในที่หลีกเรน
ปฏิบตั ธิ รรมจับมรรคผลนิพพานใหไดหรือไมกนิ เนือ้ สัตวทลี่ ม ดานซาย หมายถึงสอนใหคนเราเลือก
กินของทีบ่ ริสทุ ธิ์ ไดมาชอบธรรม ไมกนิ ของทีไ่ มชอบไมบริสทุ ธิ์ หรือของทุจริตผิดกฎหมาย หรือ
เสือเพศเมียก็มลี กู เพียงครัง้ เดียว สอนใหคนเราเกิดเพียงครัง้ เดียวก็ไมควรเกิดบอยๆ เพราะการ
เกิดเปนทุกขร่ำไป
ดานมีอำนาจ เสือทรงอำนาจ เพราะอาศัยการสะสมการกระทำอยางเสือมาเปนเวลา
นาน จนเปนทีป่ ระจักษชดั เปนรองเพียงราชสีหซ งึ่ เปนเจาแหงปาเทานัน้ แตถงึ เสือมีอำนาจ
ก็ใชอำนาจเทาทีจ่ ำเปน เชน กัดจับสัตวอนื่ กินเปนอาหาร อิม่ แลวก็พกั ผอนอยทู หี่ ลีกเรน หรือ
เสือเคยหันหนาเขาหากัน แลวเลียปากใหตวั อืน่ ดังนัน้ คนเราทีเ่ ปนคลายเสือ มีความองอาจ
อยางสุภาพบุรษุ จงหันหนาเขาหากันมองกันฉันทมติ ร มีเมตตา รักปรารถนาดี สามัคคีเกือ้ กูล
ตอกันก็จะทำใหสงั คมดีขนึ้ เพราะเสือเคยทำไวเปนแบบอยาง
ดานนิเวศวิทยา หากปาใดยังมีเสือใหเห็น ปานัน้ ยังเปนปาอุดมสมบูรณ
ดานการทองเทีย่ ว เสืออยทู จี่ งั หวัดกาญจนบุรี เสืออยทู วี่ ดั อยกู บั พระภิกษุ ดวยความ
เมตตาตอกัน สรางรายไดเขาประเทศมากมาย ณ ที่ใด มีสัตวที่ดุรายมาอยูกับผูทรงศีล
ณ ทีน่ นั้ ยอมมีสงิ่ ทีน่ า อัศจรรยใจยิง่ นัก เพราะสิง่ เหลานัน้ ไมใชจะเกิดขึน้ ไดงา ย ตองเปนผมู บี ญ
ุ
บารมี หรือมีเมตตาจิตเทานัน้ จึงเปนเหตุใหสตั วรา ยมาอยไู ด
ดานสังคมสงเคราะห เสือกินอาหารเหลือทิง้ เดน ใหสตั วอนื่ ไดกนิ บาง แตตอ งไปกิน
ในเวลาที่เสืออิ่มแลว คนเราทำไดผลประโยชนแลว ควรแบงปนผูอื่นบาง ไมควรกินผูเดียว
ควรเจือจุนสังคมดังเสือฉะนัน้
ดานเครือ่ งใชไมสอย สิง่ ทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งใช เชน หนังเสือ ใชสอยทำเปนเครือ่ งนงุ
หม เนือ้ เสือกินเปนอาหาร สำหรับพระภิกษุกนิ เนือ้ เสือไมได เพราะสัมผัสเสือไว หากพระภิกษุ
รูปใดเคยฉันเนือ้ เสือ ไปปฏิบตั ธิ รรมในปา อาจจะถูกทำรายได ดังนัน้ พระพุทธองคจงึ บัญญัตไิ ว
ไมใหพระภิกษุฉนั เนือ้ เสือ

ขอคิดและคติธรรมจากป พ.ศ.

221

ดานบุคลิกภาพ เสือยอมมีความองอาจอยทู กุ เมือ่ เยือ้ งกายอยางสงา อันแสดงให
เห็นวาทำอะไรใหทำจริง มีความจริงจังเอาใจใสตอ สิง่ ทีก่ ระทำทุกอิรยิ าบถ ดังนัน้ คนเราไมวา
จะอยใู นสถานการณใด ตองมีความองอาจดังเสือฉะนัน้
ทายสุดนี้ ขอใหปเ สือ คติธรรมทีไ่ ดรบั จากเสือ จงเปนขอคิดสะกิดใจ หากผใู ดจะทำ
บุญบูชาปเสือ ก็จงทำบุญเกีย่ วกับไฟ เชน บริจาคคาไฟ สรางโคมไฟ ถวายเทียน เทียนพรรษา
และจงอนุรกั ษปา ไว สรางทีอ่ ยอู าศัย มุงบังดวยหญาคา บริจาคผลไมเปนทาน ก็จะทำใหเสือ
ไมมาทำรายและยินดีทจี่ ะมาอยใู กลชดิ เปนเพือ่ นรวมโลกดวยเมตตาจิตปรารถนาดีตอ กัน หาก
ทำไดเพียงเทานี้ เสือทีอ่ งอาจนากลัว นาเกรงขาม คงเปนเสือยิม้ เสือนารัก อันเปนสือ่ ของ
ความสุขแหงป และหากพุทธศาสตรบัณฑิตทุกระดับจะมงุ มัน่ ปฏิบตั ธิ รรมอยทู หี่ ลีกเรนดังเสือ
หมัน่ สวดมนตภาวนาใหกบั ชีวติ ก็จะทำใหชวี ติ พบกับความสุข มีความเจริญรงุ เรืองและไดรบั
พรแตสงิ่ ทีด่ ี ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ และตลอดไป
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