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เมือ่ถงึป พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนทีร่กูนัวาเปนปขาล สญัลกัษณของนกัษัตรแหงปกค็อืเสอื

เมือ่พดูถงึเสอืในคมัภรีทางพระพทุธศาสนา กลาวถงึเสอืไวหลายกรณ ีอยางเชนเสอืชอบมาอยู
กบัผทูรงศลี มสีมัผัสเรว็มาก หากจะเกดิเหตรุาย มนัจะสงเสยีงรองใหไดทราบกนั หนงัเสอืใช
เปนผานงุของฤๅษ ี จะเหน็ไดจากภาพของพวกฤๅษทีีป่รากฏในชาดกหลายเรือ่ง เชน นนัทโสณ
ชาดก๑ กใ็ชหนงัเสอืมานงุหมกนั เสอืแมจะมอีำนาจมาก มพีลงัเปนรองกเ็พยีงราชสหีเทานัน้
แตในเวลาทีม่อีำนาจพเิศษ หรอืถกูรายมนตสะกด กอ็าจจะเปนบรวิารของสตัวอืน่ได เชน เคย
เปนบรวิารของสนุขัจิง้จอก หรอืแมแตรางของเสอืทีต่ายแลว หากมใีครปลกุใหมนัฟนคนืชพีขึน้
มา มนักย็งัมฤีทธิม์เีดชกดัผทูีป่ลกุมนัใหตายได หรอืเสอืในบางครัง้กไ็มใชเสอืทีเ่ปนสตัว แตเปน
เทวดาอารกัษทีแ่ปลงรางเปนเสอืกม็ ี ดงัเรือ่งพระเวสสนัดรชาดก๒ ตอนทีม่เีทวดาแปลงกาย
เปนเสอืและราชสหีมาขวางทางมใิหพระนางมทัรกีลบัมาหาพระเวสสนัดรโดยเรว็ หรอืเสอืเปน
สตัวทีเ่ลอืกกนิเนือ้ทีล่มดานขวาเทานัน้ ซึง่เรือ่งราวของสญัลกัษณจากป พ.ศ. ๒๕๕๓ คอื เสอื
จะมขีอคดิและคตธิรรมเปนอยางไร ในคมัภรีทางพระพทุธศาสนา กลาวไวอยางไรบาง จะได
แสดงตามลำดบัดงัตอไปนี้

 
สชุญา ศริธิญัภร

ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม. (พระพทุธศาสนา)
หวัหนาฝายตำราและเอกสารทางวชิาการ กองวชิาการ

๑ ข.ุชา.อ. (บาล)ี ๘/-/๑๗๓.
๒ ข.ุชา.อ. (ไทย) ๒๘/๒๐๒๖/๕๐๔.
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เสือมาจากคำวา พยัคฆ หมายถึงผูจองเบียดเบียน หรือเสือโครง มีความกลา

ดงัเชนเสอืโครงตวัเดยีวเขาถึงฝงูเนือ้ หากมาจากคำวา ปณุฑรกี หมายถงึผทูำรายสตัวเพศผู
ก็หมายถึงเสือโครงเชนกัน เปนสัตวที่อยูประจำทิศอาคเนยและเปนสัญลักษณแหงไฟ หาก
มาจากคำวา สทัทลูะ หมายถงึสตัวผวูิง่ไป หรอืสตัวผไูปตามเสยีง หมายถงึ เสอืดาว หาก
มาจากคำวา ทปี หมายถงึสตัวทีม่เีพยีงหนงั เพราะหนงัเสอืเรยีกกนัวาทปี๓ หรอืเสอืเปนสตัว
เลีย้งลกูดวยนม ตระกลูเดยีวกบัแมว แตใหญกวา เปนสตัวกนิเนือ้ หากนิตอนกลางคนื๔


เสอืเปนสตัวสีเ่ทา ทีช่อบย่ำย ีกดักนิ เบยีดเบยีน รงัแก กดขี ่ขมเหง ฆา เขาไปฆา

ทำความพยายามฆาผอูืน่ทีเ่ปนเหยือ่อยเูสมอ ดงันัน้ ผพูลัง้เผลอ เมือ่อยใูกลเสอืจะถกูทำราย
ได จงึไมควรประมาท หรอืเสอืเปนสตัวจตบุาท หรอืสตัว ๔ เทา เปนสตัวทีห่นรีอดไดจาก
คราวทีน่้ำทวมโลก ในมลินิทปญหากลาวไววา คราวทีน่้ำทวมโลก แมแตขนุเขาหมิพานตกถ็กู
น้ำทวม สตัว  ๔ เทามคีวามแขง็แรงหนขีึน้ทีด่อนรอดพนจากการถกูน้ำทวมตาย เสอืมคีณุลกัษณะ
นาเกรงขาม กอใหเกดิความนากลวั ขนพองสยองเกลา ดงัเชนกวางเหน็เสอืแลวเกดิขนพอง
สยองเกลา กลวัจนตวัสัน่ ชอบอยใูนถ้ำ ทีเ่รน  มปีกตคิำรามสงเสยีงใหเกดิความหวาดกลวั มี
ปกตอิยใูนปาใหญ หากตองการรกัษาเสอืไว ควรทีม่นษุยจงรักษาปาไว อยาทำลายปา เสอืก็
จะไมไรปา ในเวลาหวิหรอืเทีย่วหาอาหาร กก็นิสตัวไดทกุชนดิ แมสตัวจะรองขอความปรานี
และอางเหตผุลโดยประการตางๆ กห็าไดใจออนไม และชอบกดัคอสตัวอืน่แลวกนิเปนอาหาร
(ทปีชาดก) ในบางครัง้ เปนสตัวชางสงัเกต เคยชวยเหลอืผอูืน่และชวยปองกนัภยัใหเพือ่นอกี

๓ พระมหาสมปอง มุทิโต, แปลและเรียบเรียง, คัมภีรอภิธานวรรณนา, (กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หนา ๗๓๗-๗๓๘.

๔ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานกุรม ฉบบับณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรงุเทพมหานคร : บรษิทั
อกัษรเจรญิทศัน อจท. จำกดั, ๒๕๔๒), หนา ๘๕๕.
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ดวย (ททัทรชาดก) เปนสตัวมเีขีย้ว ในบางครัง้กบ็าบิน่ กลาเขาไปในหมศูตัร ู สดุทายกต็อง
พบกบัความตาย (ตจัฉกสกูรชาดก) เวลาหาอาหาร ในบางครัง้กก็ลบัถกูชาวบานชายปาดกั
บวงแลวตดิบวงดักสตัวจนตองจบชวีติลง (สาธนิราชชาดก) และทีใ่ดยงัมเีสอือย ูทีน่ัน้นบัวาเปน
ปาอดุมสมบรูณ เพราะเสอืจะอาศยัอยใูนปาทีอ่ดุมสมบรูณ นารืน่รมย (สมัพลุาชาดก) เชน
ปาหมิพานต ยงัมเีสอืเดนิไปเดนิมาอยเูปนจำนวนมาก เปนสตัวทีม่กีำลงัอยางลกูผชูายเปนเชน
เดยีวกบัราชสหี หรอืเปนสตัวทีจ่ะหาใครขมไดไม เปนผไูมครัน่ครามตอใคร ไมมคีวามสะดงุกลวั
ตอผูใดเมื่ออยูในปาใหญ หรือมีความองอาจอยูทุกเมื่อ แมเล็บของเสือก็เปนของแหลมคม
อาจจะกอใหเกดิอนัตรายได หากใชสิง่ทีท่ำมาจากเสอื เชน แมแตเลบ็เสอื กอ็ยาประมาทเปน
อนัขาด


ชนดิของเสอืมหีลายชนดิ เชน เสอืโครง เสอืเหลอืง เสอืดำ เสอืดาว เสอืปลา มทีัง้

ตวัผแูละตวัเมยี จะไมกลาวในทีน่ี ้ใครสนใจโปรดดพูจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ซึง่มีกลาว
ไวมากมาย


ในมลินิทปญหา กลาวถงึคนทีก่ำลงันัง่คดิอะไรอย ูพอไดยนิคำวาเสอืกไ็มอาจจะคดิตอ

ไปได ฟงุซาน กลวัตวัสัน่ ตวัเยน็วาบ สะดงุ สัน่สะทาน บงัคบัตวัเองไมได และหนไีป และเสอืนี้
กอใหเกดิความกลวัแกคนทัง้หลาย อยใูนจำนวนสตัวราย ดงัคำวา สตัวทีร่ายเชนควายปา เสอื
ชาง แรด ราชสีห เปนตน เสือเปนสัตวดุรายอยูในจำพวกที่เปนอันตรายที่ปรากฏตัว
ใหเหน็ และในบางครัง้ แตละคนทีเ่กิดมาอาจจะถกูเสอืกนิมาแลวนบัชาตไิมถวน ดงันัน้จงึไมควร
ประมาทในการปฏบิตัธิรรม เพือ่ทีจ่ะหลกีทีจ่ะไมตองถกูเสอืกดักนิอกีตอไปควรทีจ่ะปฏบิตัธิรรม
อยางจริงจงัเพือ่บรรลอุรหตัผลแลวก็ไมมกีารเกดิอกี เมือ่ไมเกดิกไ็มตองตายอกีตอไป หรอืใน
บางครัง้เสอื แมมอีำนาจมาก หากตองมนตสะกดกต็กอยใูนอำนาจของสนุขัจิง้จอกไดเหมอืน
กนั (สพัพทาฐชาดก) แมพระภกิษกุำลงัทำพธิกีรรม เชน สวดปาตโิมกข เมือ่รวูาเสอืเขามาใน
บรเิวณทำสงัฆกรรมกส็ามารถหยดุสวดปาตโิมกข โดยใหสวดยอแทนได เพราะเสอืเปนสตัวราย
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อาจกอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได เปนสัตวนักจับ คือจับสัตวอื่นมาเปนอาหารเมื่อจับได
กก็ดัตาย มอีำนาจอยใูนตวัเอง ทำใหผอูืน่รสูกึกลวัและนาเกรงขาม


สำหรบัแมเสอืเหลอืงมอีงค ๑ คอืมคีรรภหนเดยีว คลอดลกูแคครัง้เดยีว๕ สำหรบั

พอเสอืเหลอืงมอีงค ๒ คอื อยใูนทีห่ลกีเรนจบัเหยือ่ และเลอืกกนิเหยือ่ทีล่มดานขวา ไมกนิเหยือ่
ทีล่มดานซาย๖

แงคดิสำหรบัแมเสอืเหลอืงใหลกูแคครัง้เดยีว สำหรบั คนเรากพ็งึเกดิแคครัง้เดยีว เมือ่
กลวัการเกดิอกี ควรรบีบำเพญ็การปฏบิตัธิรรมเพือ่บรรลมุรรคผล นพิพานจะทำใหไมตองไป
เกดิอกี สำหรบัพอเสอืเหลอืง ใหแงคดิวา ใหคนเราหลกีเรนในทีส่งดัมงุมัน่ปฏบิตัธิรรมเพือ่ได
ผลอันเลิศที่เปนดังเหยื่อคือพระนิพพาน ดังคำวา “อยางพญาเสือใหญ แอบอาศัยพงหญา
ชัฏปา หรือเทือกเขา อยูในไพร ยอมจับหมูมฤคมีกระบือปา หรือกวาง และสุกรเปนตน
เปนภกัษาฉนัใด ภกิษพุากเพยีรกรรมฐานอยใูนเสนาสนะมปีาเปนตนกฉ็นันัน้  บณัฑติพงึทราบ
วายอมยดึไวไดซึง่โสดาบนั สกทาคาม ีอนาคาม ีและอรหตัตโดยลำดบั”  และใหกนิแตของทีส่ะอาด
บรสิทุธิไ์ดมาโดยชอบธรรมไมกนิอาหารของผอูืน่ดวยวธิกีารทีไ่มบรสิทุธิต์างๆ เมือ่พบเสอืใหได
ขอคดิวา เสอืนีเ้ปนสตัวราย อาจจะทำรายใหไดรบัอนัตรายบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ ดงันัน้ คนเรา
เมือ่ยงัไมไดบรรลธุรรมควรรบีบำเพญ็เพือ่ใหบรรลธุรรมใหได อนึง่ ถิน่ทีม่เีสอือาศยัอยชูือ่วาเปน
ถิน่เสอื คนทัง้หลายควรรแูละเขาใจวาเปนถิน่ทีเ่สอืจองไว คนควรรวูา เสอืกม็สีทิธขิองเสอืที่
จะเทีย่วหากนิในถิน่ของตนได อยาไดไปล้ำถิน่ หากไปล้ำถิน่เสอืจะมอีนัตราย สำหรบัเสอืปลา
บางครัง้เปนสตัวสิน้คดิ เพราะเคยไดทำตามอยางชางใหญลงอาบน้ำในหวงน้ำทีล่กึ จงึจมน้ำ
ตาย๗ ทานเปรยีบวจิกิจิฉานวิรณดงัทางทีเ่สอืโครงเดินผาน เพราะทีใ่ดมีเสอืเดนิทางผาน ทีน่ัน้
ยอมมอีนัตราย เฉกเชนเดยีวกบัวจิกิจิฉานวิรณ หากยงัมคีวามสงสยัในพระรตันตรยัยอมเปน

๕ มลินิทฺ. (บาล)ี ๑/๔/๓๗๘.
๖ มลินิทฺ. (บาล)ี ๑/๕/๓๗๘-๓๗๙.
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ทางอนัตรายสงผลทำใหไมสามารถบรรลมุรรคผลนพิพานได ๘ หรอืการครองหนงัเสอืแมจะดู
วาเปนผบูำเพญ็พรต ทรงศลี แตการกระทำกลบัตรงกนัขาม ประพฤตทิศุลี กถ็กูตำหนไิด ดงั
เรือ่งพระยาโคธาตำหนดิาบสทีม่งุทำรายเพือ่เอาเนือ้ไปเปนอาหารฉะนัน้๙ ในชาดก ใหแงคดิ
ไววา อนาคตเสอืกลวัแพะ ซึง่หมายถงึคนระดบัผปูกครอง ยอมเปนเบีย้ลาง ตกอยใูนอำนาจ
ของคนธรรมดาทีเ่ปนพอคา นกัธรุกจิตางๆ หรอือยาเลนรายมนตตอรางเสอืทีต่ายแลว เพราะ
เสอืแมตายแลวหากฟนเมือ่ไร ยอมกดัแมคนทีเ่ปนผรูายมนตใหมนัฟน หรอืเสอืแมจะรายกาจ
สกัเพยีงใด ในบางครัง้ หากเจอสตัวทีด่อยกำลงักวา เชน หมทูีอ่ยกูนัดวยความสามคัค ี กล็ม
เสอืทีม่าตวัเดยีวไดเชนกนั๑๐ ในสนัถวชาดก ใหขอคดิดานดวีา สามสตัว คอื เสอืโครง เสอื
เหลอืงและราชสหีเลยีปากกนั เพราะความคนุเคยกนั  หรอืในการอยกูนัดวยความคนุเคยนี ้ ใน
บางครัง้ก็มสีตัวอืน่ๆ ตองการใหเสอืและราชสหีแตกคอกนั  สนุขัจิง้จอกเคยไปพดูสอเสยีดให
เสอืและราชสหีแตกกัน ราชสหีฟงแลวนิง่ แตเสอืฟงคำของสนุขัจิง้จอกแลวเช่ือ จนไดรบัคำเตอืน
จากราชสหี จงึไดสตแิลวกลบัคนืดกีบัราชสหีเชนเดมิ (วณัณาโรหชาดก) ดงันัน้ อยาไดเปนคนออน
ไหวไปตามผอูืน่ไดงาย ฟงเร่ืองราวอะไรใหคดิใครครวญใหด ีกอนตดัสนิใจทำอะไรลงไป หรอืใน
บางครัง้รูปเสอืทีไ่ดพบเหน็ อาจจะเปนรปูทีเ่กดิจากอทิธฤิทธิข์องผมูวีชิชาอาคมหรอืการแสดง
ฤทธิ์ของผูบำเพ็ญพรตจนไดอภิญญาก็ได เพราะเคยมีพระเถระแปลงรางเปนเสือ (ปฏิสัมภิ
ทามรรค) ดงันัน้ รปูเสอืจงึไดขอสรปุวา คนธรรมดาและเทวดากแ็ปลงรางเปนเสอืได หรอืคตธิรรม
จากแมเสอืเหลอืงกดักนิลกูเนือ้พรอมทัง้แมเนือ้จงึทำใหจองเวรจองกรรมอยางไมมวีนัจบสิน้ จนได
ฟงคำวา เวรยอมระงบัไดดวยการไมจองเวร จงึเลกิจองเวรกนั๑๑

๗ อง.ฺ ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๓.
๘ ข.ุธ.อ. (ไทย) ๒/-/๓๓๔.
๙ ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๒/-/๔๘๐-๔๘๓.
๑๐ ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๙๗/๑๔๒.
๑๑ ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๑/-/๓๙-๔๐.
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⌫
เสือและสิ่งที่เกี่ยวของกับเสือ ใชประโยชนไดมากมาย เชน หนังเสือใชเปนผานุง

ผาหม ดงัเชนพวกฤๅษ ี ดาบส เดยีรถยี เปนตน ทีใ่ชนงุหมกนั หรอืใชเปนเครือ่งนงุหมของ
สมณพราหมณสมัยกอน ดังคำวา สมณพราหมณจะนุงหนังเสือบาง นุงหนังเสือมีเล็บบาง
หรอืทำหนงัเสอืเฉวยีงบา ใชหนงัเสอืทัง้นงุและหม ดงัเชน สเุมธกมุารนงุหนงัเสอืบำเพญ็บารมี
โดยการนอนราบแลวใหพระพทุธเจาพรอมภกิษสุงฆขามโคลนผานไปฉะนัน้๑๒ และใชเปนทีปู่
สำหรบันัง่บำเพญ็เพยีร ในบางครัง้ เปนผบูำเพญ็ตบะ บำเพญ็พรต กท็ำพธิสีาธยายมนตในพธิี
บชูายญั (เสตเกตชุาดก)  หรอืใชเปนบรขิารของพราหมณผบูำเพญ็พรต ซึง่มอียหูลายอยาง
เชน หนงัเสอื ชฎา ผาคากรอง ไมเทาและน้ำเตา เปนตน๑๓ หรอืใชทำเปนรองเทาดวยหนงัเสอื
โครง เสอืเหลอืง เสอืดาว ในบางครัง้ หากเปนพราหมณทีค่งแกเรยีนนยิมใชชฎาทีท่ำมาจาก
หนงัเสอืโครง หนงัเสอืเหลอืง (สตุตนบิาต) หรอื ใชรปูภาพเสอืทีเ่ปนสตัวรายวาดไวตามฝาผนงั
หรอืตามพรม ตามพืน้บาน ในบานเรอืนทำใหเกดิความนาสนใจและนาเกรงขาม หรอืใชหนงั
เสอืมาทำเปนทีป่ลูาดเตยีงหรอืทีน่อน เพือ่ประดบับารม ีหรอืใชหนงัเสอืมาทำเกาอีน้ัง่หรอืใช
สอย หรอืใชเนือ้เสอืมาทำเปนอาหาร เชน แกงเนือ้เสอืโครง ผดัเผ็ดเนือ้เสอืดาว เนือ้แดดเดยีว
เสอืเหลอืง หรอืนำหนงัเสอืเหลอืง หนงัเสอืโครงมาใชเปนสวนหนึง่ทีเ่ปนของรถ เชนเบาะรถ
พวงมาลยั หลงัคารถ (ทฆีนกิาย มหาวรรค) หรอืในการบชูายญัของผปูกครอง กจ็ะทรงเครือ่ง
ทรงดวยชดุทีเ่ปนหนงัเสอืเหลอืง หรอืคนทีเ่ปนพราหมณกน็ยิมแตงกายดวยการนงุหนงัเสอื หรอื
เปนอาหารของสตัวทีร่ายกวาคอืราชสหี เพราะบางครัง้ราชสหีกจ็บัเสอืเหลอืงเปนอาหาร หรอื
ในบางครัง้เสอืกไ็ดทำทานแกผอูืน่ดวยการกนิทิง้เดนเหลอืไว ผทูีห่วิโหยไมวาจะเปนนกับวช หรอื
สตัวอืน่ๆ ทีห่วิกเ็ก็บซากสตัวมากนิ แตมขีอทีค่วรทราบวา ตองไปเอาหลงัจากทีเ่สอือิม่แลว หาก
เขาไปไมถกูจงัหวะอาจเปนอนัตรายได แมเสอืจะเคีย้วกนิสตัวอืน่มากมาย แตกไ็มสามารถเคีย้ว
กนิพระยามจัจรุาชได ในทีส่ดุเมือ่แกลงกต็ายไปตามยถากรรม ในบางครัง้ หนงัของเสอืกท็ำให

๑๒ ข.ุธ.อ. (บาล)ี ๑/-/๓๙-๔๐.
๑๓ ข.ุชา. (ไทย) ๒๘/๑/๑.
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เสอืถกูฆาไดเหมอืนกนั เพราะคนอยากไดหนงัเสอืไปขาย อนึง่ หากใครทำบญุเกีย่วกบัการถวาย
กฎุหีญา ทีพ่กัทีม่งุบงัดวยหญา จะไมถกูเสอืทำราย เนือ่งจากเปนการรกัษาปา ไมทำลายธรรมชาติ
เพราะตราบใดทีย่งัมปีา เสอืกย็งัมอีย ูทัง้ปาและเสอืตางเก้ือกลูอาศยักนัและกนั หรอืสำหรบั
คนทีถ่วายผลไมเปนประจำ จะทำใหสตัวทีด่รุาย เชน เสอื ราชสหี มาอยใูนอำนาจ เมือ่คนทีม่ี
บญุเกดิหรอืตาย สตัวทีม่สีมัผสัเรว็ รลูวงหนา เชน เสอืดาว ยอมสงเสยีงรองพรอมกบัสตัว
อืน่ๆ ใหรกูอน หากผทูรงศลีอยใูนปา กม็กัมาอยใูกลอาศรมของผบูำเพญ็พรต และไมทำราย
กนั มคีวามสามคัคเีลยีปากใหกนั ดงัเชนสวุณัณสามดาบส เวลาไปไหน กม็เีสอืและราชสหีตดิตาม
ไปดวย เหตทุีเ่ปนเชนนี ้เพราะตางคนกม็เีมตตาตอกนั จงึไมทำรายกนั เพราะกำลงัแหงเมตตา
จติค้ำจนุ จงึทำใหหมสูตัวอยดูวยกนัอยางมคีวามสขุ หรอืดงัทีอ่ยขูองพระอสัสคตุตเถระกม็เีสอื
และราชสหีอยดูวยความเมตตากนัฉะนัน้  และเสอืทีอ่ยใูนตระกลูเสอืดาว เคยไดรบัหนาทีใ่ห
เปนผรูกัษาตนศรมีหาโพธิจ์ากพระเจาอโศกมหาราชอกีดวย๑๔

⌫
ภาษติทีเ่กีย่วกบัเสอืมหีลายอยาง เชนขึน้หลงัเสอืลงไมได มกัใชแกผมูอีำนาจผเูปนใหญ

ในบานเมอืง หรอืทัง้เสอืและปาตางเก้ือกลูกนั เพราะปาและเสอืเปนผอูงิอาศยักนัและกนั หรอื
เรอืกม็หีางเสอื ชวยใหเรอืแลนไป หรอืเปนพชืชนดิหนึง่ชือ่วามนัมอืเสอื เปนพชืชนดิทีเ่ปนหวั
กนิไดคลายกบัมนันก พวกนกัพรตขดุมากนิเปนอาหาร หรอืไมตราเสอืทีม่อียใูนบงึของปาหมิพานต
หรอืคนทีเ่ปนเสอื คอืผมูใีจบาปหยาบชา ไมมเีมตตากรณุาตอผอูืน่ ปลนฆาผอูืน่อยางพวกเสอื
ฝาย เสอืมเหศวร ในทีส่ดุ พวกเสอืโดงดงักต็องถกูฆาดบัชวีติลงหรอืแมหากยงัรอดชวีติ กม็ี
ชวีติเสีย่งแขวนไวบนปลายกระบอกปนไมมคีวามสขุ เมือ่เจาหนาทีเ่ขาจบัจนมมุกส็จูนเสยีชวีติ
ยอมใหจบัแตศพเทานัน้ สำหรบัสำนวนเกีย่วกบัเสอืในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน มี
กลาวไวมากมาย เชน เสอืกระดาษ เสอืเกา เสอืขามหวย เสอืซอนเลบ็ เสอืเฒาจำศลี เสอืปา
เสอืนอนกนิ เสอืร ูซึง่ความหมายของเสอืร ูหมายถงึคนทีม่ไีหวพรบิหรอืฉลาดเอาตวัรอดได ซึง่
เหมาะกบัสงัคมปจจบุนั เพราะรจูกัการรักษาตัวรอดเปนยอดดี

๑๔ ว.ิมหา.อ. (บาล)ี ๑/-/๘๘.



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต220


เสอื มองใหด ีกม็ปีระโยชนและใหแงคดิหลายอยาง เชน
ดานคุณธรรม ใหขอคิดวา อยูในที่เรนจับเหยื่อมุงสอนใหคนเราอยูในที่หลีกเรน

ปฏบิตัธิรรมจบัมรรคผลนพิพานใหไดหรอืไมกนิเนือ้สตัวทีล่มดานซาย หมายถงึสอนใหคนเราเลอืก
กนิของทีบ่รสิทุธิ ์ไดมาชอบธรรม ไมกนิของทีไ่มชอบไมบรสิทุธิ ์หรอืของทจุริตผดิกฎหมาย หรอื
เสอืเพศเมยีกม็ลีกูเพยีงครัง้เดยีว สอนใหคนเราเกดิเพยีงครัง้เดยีวกไ็มควรเกดิบอยๆ เพราะการ
เกดิเปนทกุขร่ำไป

ดานมอีำนาจ เสอืทรงอำนาจ เพราะอาศยัการสะสมการกระทำอยางเสอืมาเปนเวลา
นาน จนเปนทีป่ระจกัษชดั เปนรองเพยีงราชสหีซึง่เปนเจาแหงปาเทานัน้ แตถงึเสอืมอีำนาจ
กใ็ชอำนาจเทาทีจ่ำเปน เชน กดัจบัสตัวอืน่กนิเปนอาหาร อิม่แลวกพ็กัผอนอยทูีห่ลกีเรน หรอื
เสอืเคยหนัหนาเขาหากนั แลวเลยีปากใหตวัอืน่ ดงันัน้ คนเราทีเ่ปนคลายเสอื มคีวามองอาจ
อยางสภุาพบรุษุ จงหนัหนาเขาหากนัมองกนัฉนัทมติร มเีมตตา รกัปรารถนาด ีสามคัคเีกือ้กลู
ตอกนักจ็ะทำใหสงัคมดขีึน้ เพราะเสอืเคยทำไวเปนแบบอยาง

ดานนเิวศวทิยา  หากปาใดยงัมเีสอืใหเหน็ ปานัน้ยงัเปนปาอดุมสมบรูณ
ดานการทองเทีย่ว เสอือยทูีจ่งัหวดักาญจนบรุ ีเสอือยทูีว่ดั อยกูบัพระภกิษ ุดวยความ

เมตตาตอกัน สรางรายไดเขาประเทศมากมาย ณ ที่ใด มีสัตวที่ดุรายมาอยูกับผูทรงศีล
ณ ทีน่ัน้ ยอมมสีิง่ทีน่าอศัจรรยใจยิง่นกั เพราะสิง่เหลานัน้ไมใชจะเกดิขึน้ไดงาย ตองเปนผมูบีญุ
บารม ีหรอืมเีมตตาจติเทานัน้ จงึเปนเหตใุหสตัวรายมาอยไูด

ดานสงัคมสงเคราะห เสอืกนิอาหารเหลอืทิง้เดน ใหสตัวอืน่ไดกนิบาง แตตองไปกนิ
ในเวลาที่เสืออิ่มแลว คนเราทำไดผลประโยชนแลว ควรแบงปนผูอื่นบาง ไมควรกินผูเดียว
ควรเจอืจนุสงัคมดงัเสอืฉะนัน้

ดานเครือ่งใชไมสอย  สิง่ทีเ่กีย่วกบัเครือ่งใช เชน หนงัเสอื ใชสอยทำเปนเครือ่งนงุ
หม เนือ้เสอืกนิเปนอาหาร สำหรบัพระภกิษกุนิเนือ้เสอืไมได เพราะสมัผสัเสอืไว หากพระภกิษุ
รปูใดเคยฉนัเนือ้เสอื ไปปฏบิตัธิรรมในปา อาจจะถกูทำรายได ดงันัน้พระพทุธองคจงึบญัญตัไิว
ไมใหพระภกิษฉุนัเนือ้เสอื
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ดานบคุลกิภาพ  เสอืยอมมคีวามองอาจอยทูกุเมือ่ เยือ้งกายอยางสงา อนัแสดงให
เหน็วาทำอะไรใหทำจรงิ มคีวามจรงิจงัเอาใจใสตอสิง่ทีก่ระทำทกุอริยิาบถ ดงันัน้ คนเราไมวา
จะอยใูนสถานการณใด ตองมคีวามองอาจดงัเสอืฉะนัน้

ทายสดุนี ้ขอใหปเสอื คตธิรรมทีไ่ดรบัจากเสอื จงเปนขอคดิสะกดิใจ หากผใูดจะทำ
บญุบชูาปเสอื กจ็งทำบญุเก่ียวกบัไฟ เชน บรจิาคคาไฟ สรางโคมไฟ ถวายเทยีน เทยีนพรรษา
และจงอนรุกัษปาไว สรางทีอ่ยอูาศยั มงุบงัดวยหญาคา บรจิาคผลไมเปนทาน กจ็ะทำใหเสอื
ไมมาทำรายและยนิดทีีจ่ะมาอยใูกลชดิเปนเพือ่นรวมโลกดวยเมตตาจติปรารถนาดตีอกนั หาก
ทำไดเพียงเทานี ้ เสอืทีอ่งอาจนากลวั นาเกรงขาม คงเปนเสอืยิม้ เสอืนารกั อนัเปนสือ่ของ
ความสขุแหงป และหากพทุธศาสตรบณัฑติทกุระดบัจะมงุมัน่ปฏบิตัธิรรมอยทูีห่ลกีเรนดงัเสอื
หมัน่สวดมนตภาวนาใหกบัชวีติ กจ็ะทำใหชวีติพบกบัความสขุ มคีวามเจรญิรงุเรืองและไดรบั
พรแตสิง่ทีด่ ีในป พ.ศ. ๒๕๕๓ และตลอดไป
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