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ความนํา 
 กระต่ายเป็นสัญลักษณ์ในปีเถาะ หลายคนอยากได้กระต่ายมา
ครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายทอง กระต่ายเงิน กระต่ายแก้วมณี กระต่าย
แก้วประพาฬ กระต่ายโลหะ กระต่ายสังข์ กระต่ายศิลา หรือกระต่ายที่มีชีวิต 
ก็เป็นสัตว์ที่สวยงาม อยากได้ดูชม ทําไม ในคืนวันเพ็ญ ดวงจันทร์มีรอยรูป
กระต่าย ๑ จึงไปปรากฎให้หมู่มนุษย์เห็นได้และปรารถนาอยากได้ และมี
มนุษย์หลายคน เช่นฆฎบัณฑิต ก็ต้องการกระต่ายจากดวงจันทร์๒ ซึ่งเป็น
ความปรารถนาที่ไม่น่าปรารถนา หลายคนคงเคยได้ยินคําว่า “ข้าพเจ้า ไม่มีงา 
ไม่มีถั่ว ไม่มีข้าวสาร ท่านจงบริโภคข้าพเจ้าตัวสุกด้วยไฟนี้ แล้วเจริญสมณ
ธรรมอยู่ในป่าเถิด”๓ เพราะยอมสละชีวิตให้แก่พราหมณ์ที่ปฏิบัติธรรม จึงได้มี
รอยรูปกระตายบนดวงจันทร์ หรือดังคําที่พระราชกุมารตรัสกับยักษ์ว่า สส
บัณฑิตสําคัญท้าวสักกะนี้ว่า เป็นพราหมณ์ จึงยอมให้พักอยู่เพื่อจะให้สรีระ
ของตน เหตุนั้นแล จันทิมเทพบุตร จึงมีภาพกระต่ายปรากฏสมประสงค์ของ
โลกอยู่ทุกวันนี้๔ ในอรรถกถาชาดกภาคเจ็ดกล่าวไว้ว่าสสบัณฑิตนั้น สําคัญ
สักกพราหมณ์ แม้นี้ว่า ผู้นี้เป็นพราหมณ์ จึงพูดว่า วันนี้เชิญท่านเค้ียวกินสรีระ
ของเราในที่นี้แห่งเดียวเถิด แล้วให้อาศัยคือให้อยู่พักเพื่อให้สรีระของตนเป็น
ทานอย่างนี้แล้ว จึงได้ให้สรีระเพื่อเป็นอาหารแก่สักกพราหมณ์ ท้าวสักก
เทวราชจึงบีบเอารสอันเกิดแต่บรรพตมาเขียนเป็นภาพกระต่ายไว้ในมณฑล
พระจันทร์ นับแต่นั้นมาเพราะภาพกระต่ายนั้นเอง จันทิมเทพบุตรนั้นชาวโลก
จึงรู้กันทั่วว่า กระต่ายกระต่ายดังนี้ จันทมิเทพบุตรมีรูปกระต่ายปรากฏแจ่มก
ระจ่างอย่างนี้ สมประสงค์คือยังความพอใจของโลกให้เจริญรุ่งโรจน์อยู่จนทุก
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วันนี้ และเร่ืองนี้ก็เป็นเร่ืองอัศจรรย์ อยู่ตลอดกัป ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย 
มัชฌิมปัณณาสก์และอรรถกถาชาดกภาคสามกล่าวสิ่งที่ตั้งอยู่ด้วยปาฏิหาริย์
ไว้ว่า ในภัทรกัปนี้ จะมีภาพกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์ตลอดซึ่งเป็นหนึ่งในส่ี
อย่าง และในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย กล่าวไว้ว่า ภาพรอยกระต่ายบนดวง
จันทร์นั่นแหละ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้พระมหาสิวเถระได้บรรลุบรรลุอรหัต 
โดยท่านใช้ภาพกระต่ายบนดวงจันทร์มาเปรียบเทียบกับศีลของตนว่าไม่มี
มลทิน และในอรรถกถาขุททกนิกาย วิมานวัตถุ กล่าวไว้ว่า เพราะมีตรารูป
กระต่าย ดังนั้นดวงจันทร์ซึ่งเป็นราชาแห่งดวงดาว จึงมีชื่อเรียกว่าสสี บ้าง ซึ่ง
มีความหมายถึงกระต่ายนั่นเอง เม่ือถึงเวลาวันเพ็ญพวกมนุษย์และเทวดาเกิด
อาทรเอื้อเฟื้อขึ้นมาก็นอบน้อมสสีสิ่งที่มีตรากระต่ายคือพระจันทร์ที่ปรากฏใน
วันเพ็ญฉันใดหมู่เทพชั้นไตรทศแม้ทั้งหมดย่อมนอบน้อมท่านนั้น ก็ฉันนั้น ส่วน
เร่ืองราวกระต่าย จะเป็นเช่นไร อ่านเรื่องนี้ แล้วจะได้เรียนรู้เร่ืองกระต่ายที่ไม่
เคยปรากฎที่ไหนมาก่อน ที่ผู้เขียนได้เรียงร้อยแล้วเป็นถ้อยคําแล้ววิเคราะห์
และนําข้อคิดปรัชญาธรรมมาให้เรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตาม ก็จะได้รับ
ความมีโชคในปีกระต่าย บทความนี้ เป็นเทศนาโดยสังเขป ดุจกระต่าย
กระโดดแก่ผู้มีปัญญาน้อย มีข้อความสรุปได้ดังนี้  
 
ความหมายและลักษณะของกระต่าย 
 กระตายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีขนาดเล็ก ขนปุย หูยาว ที่พบ
อาศัยอยู่ตามป่าทั่วไป ในประเทศไทย มีชนิดเดียว คือ กระต่ายป่า ซึ่งมีขนสี
น้ําตาล ใต้หางสีขาว ขุดดินเป็นโพรงอาศัย ส่วนที่นํามาเลี้ยงตามบ้านมีหลาย
ชนิดและหลายสี ในคัมภีร์อภิธานวรรณนาหน้า๗๔๕ กล่าวถึงสัตว์ที่กระโดด
ไปชื่อว่าสสะ ซึ่งแปลว่ากระตา่ย อีกความหมายหน่ึง คือเครื่องมือสําหรับขุด
มะพร้าวที่กะเทาะเปลือกแล้ว ใช้ตอกลวดเป็นฟันบนหน้ากระดาน นอกจากนี้ 
ยังมีคําที่เก่ียวกับกระต่าย เช่น กระต่ายชมจันทร์ หมายถึงวิธีรําละครท่าหนึ่ง 
เพลงเสภา ๒ ชั้น ของเก่าพวกเพลงเกร็ด กระต่ายชมเดือน ก็ว่า กระต่ายต้อง
แร้ว วิธีรําละครท่าหนึ่ง กระต่ายตื่มตูม หมายถึงอาการที่ตื่นตกใจง่ายโดยไม่
ทันสํารวจให้ถ่องแท้ก่อน กระต่ายเต้น หมายถึงเพลงไทยของเก่าสําหรับทํา
เพลงเร็ว ถ้ารับร้อง เป็นเพลง ๒ ชั้น กระต่ายสามขา หมายถึงยืนกราน ไม่
ยอมรับ กระต่ายขาเดียว ก็ว่า กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงผู้ชายหมายปอง
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ผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า ในแม้สมัยเด็ก ก็เคยได้ยินมาว่า กระต่ายกับเต่าวิ่ง
แข่งขันกันว่า ใครจะถึงเส้นชัยก่อนกัน แต่เพราะกระต่ายประมาทเต่า จึง
ปล่อยให้เต่าคลานไปก่อน ส่วนตนเองขอหลับสักครู่หนึ่ง แต่เม่ือตื่นขึ้นมาก็
เห็นกระต่ายใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว แม้ตนเองจะวิ่งสุดกําลังก็เข้าทีหลังเต่าอยู่ดี จึง
แพ้ในที่สุด นึกตําหนิตัวเองว่าเพราะความประมาทแท้ๆ จึงพ่ายแพ้อย่างไม่น่า
ให้อภัย 
 
กระต่ายโพธิสัตว์กับการบําเพ็ญบารมี 
 ในจริยาปิฎก กล่าวถึงการที่พระโพธิสัตว์สมัยที่เสวยพระชาติเป็น
กระต่ายไว้ว่า ในกาลเม่ือเราเป็นกระต่าย เที่ยวอยู่ในป่า มีหญ้า ใบไม้ ผักและ
ผลไม้เป็นภักษา เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่น ในกาลนั้น ลิง สุนัขจิ้งจอก ลูก
นาค และเราเป็นสหายอยู่ร่วมกันมาพบกันทั้งเวลาเย็นเวลาเช้า เราสั่งสอน
สหายเหล่านั้นในกุศลธรรมและอกุศลธรรมว่าท่านทั้งหลาย จงเว้นบาปกรรม 
จงตั้งอยู่ในกรรมอันงาม เราเห็นพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถจึงบอกแก่
สหายเหล่านั้นว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ ท่านทั้งหลายจงตระเตรียมทานทั้งหลาย
เพื่อให้แก่ทักขิไณยยบุคคล คร้ันให้ทานแก่ทักขิไณยยบุคคลแล้ว จงรักษา
อุโบสถ สหายเหล่านั้นรับคําของเราว่า สาธุ แล้วได้ตระเตรียมทานต่างๆ ตาม
สติกําลัง แล้วแสวงหาทักขิไณยยบุคคล เรานอนคิดถึงทานอันสมควรแก่
ทักขิไณยยบุคคลว่า ถ้าเราพึงได้ทักขิไณยยบุคคล เราจักให้อะไรเป็นทาน งา 
ถั่วเขียวถ่ัวเหลือง ข้าวสาร และเปรียง ของเราไม่มี เราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้า ถ้า
ทักขิไณยยบุคคลมาสักท่านหนึ่ง เพื่อขอยังสํานักของเรา เราพึงให้ตนของตน 
ทักขิไณยยบุคคลจักไม่ไปเปล่า ท้าวสักกะทรงทราบ ความดําริของเราแลว้ 
แปลงเพศเป็นพราหมณ์เสด็จเข้ามายังสํานักของเรา เพื่อทรงทดลองทานของ
เรา เราเห็นพราหมณ์นั้นแล้วก็ยินดี ได้กล่าวคํานี้ว่า  ท่านมาถึงในสํานักของ
เรา เพราะเหตุแห่งอาหารเป็นการดีแล วันนี้เราจักให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆ 
ไม่เคยให้แก่ท่าน ท่านผู้ประกอบด้วยศีลคุณ การเบียดเบียนผู้อื่นไม่ควรแก่
ท่าน ท่านจงไปนําเอาไม้ต่างๆมาก่อไฟข้ึน เราจักป้ิงตัวของเรา ท่านจักได้กิน
เนื้อที่สุก พราหมณ์รับคําแล้ว มีใจร่าเริง นําเอาไม้ต่างๆมาได้ทําเชิงตะกอน
ใหญ่ ก่อไฟโพลงขึ้น ณ ที่นั้นทันท ี เราสลัดตัวอันมีธุลีแล้ว เข้าไปนั่งอยู่ข้าง
หนึ่งในเม่ือกองไม้ลุกโชนแล้ว เราโดดลงในท่ามกลางระหว่างเปลวไฟ น้ําเย็น
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อันผู้ใดผู้หนึ่งดําลงแล้ว ย่อมระงับความกระวน กระวายและความร้อน ย่อม
ให้ความยินดีและปีติ ฉันใดในกาลเม่ือ เราเข้าไปยังไฟท่ีลุกโพลง ก็ฉันนั้น 
ความกระวนกระวายทั้งปวงย่อมระงับ ดุจดําลงในนํ้าเย็นฉะนั้น เราได้ให้แล้ว
ซึ่งกายทั้งสิ้นโดยไม่เหลือ คือ ขน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และชิ้นเนื้อหทัยแก่
พราหมณ์ ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์กล่าวไวว้่า สมัยที่เป็น
กระต่ายยอมทอดตัวลงในกองเพลิงที่ลุกโชน ยึดจิตใจของพวกยาจกที่มาถึง
แล้วได้ แท้จริง ทานย่อมให้สัคคสมบัติในโลก ให้มารสมบัติ ให้พรหมสมบัติ 
ให้จักรพรรดิสมบัติ ให้สาวกบารมีญาณ ปัจเจกโพธิญาณ อภิสัมโพธิญาณ ใน
อรรถกถาชาดกภาคสาม กล่าวไว้อีกว่า พระโพธิสัตวบั์งเกิดในกําเนิดกระต่าย
อยู่ในป่า ก็ป่านั้นได้มีเชิงเขา แม่น้ําและปัจจันตคาม มารวมกันแห่งเดียว สัตว์
แม้อื่นอีก ๓ ตัว คือ ลิง สุนัขจิ้งจอก และนาก ได้เป็นสหายของกระต่าย สัตว์
แม้ทั้ง ๔ เป็นบัณฑิตอยู่รวมกัน ถือเอาเหย่ือในที่เป็นที่โคจรของตนๆ แล้วมา
ประชุมกันในเวลาเย็น สสบัณฑิตให้โอวาทแก่สัตว์ทั้ง ๓ ว่า พึงให้ทาน พึง
รักษาศีลพึงกระทําอุโบสถกรรม สัตว์ทัง้ ๓ รับโอวาทของสสบัณฑิตนั้นแล้ว
เข้าไปยังพุ่มไม้อันเป็นที่อยู่อาศัยของตนๆ อยู่ เม่ือกาลล่วงไปอยู่อย่างนี้ วัน
หนึ่ง พระโพธิสัตว์มองดูอากาศเห็นดวงจันทร์ รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถ จึง
กล่าวว่า พรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถ แม้ท่านทั้ง ๓ จงสมาทานศีลรักษาอุโบสถ ทาน
ที่ผู้ตั้งอยู่ในศีลแล้วให้ ย่อมมีผลมาก เพราะฉะนั้น เม่ือยาจกมาถึงเข้า ท่าน
ทั้งหลายพึงให้รสอาหารที่ควรกินแล้วจึงค่อยกิน สัตว์ทั้ง ๓ รับคําแล้วพากัน
อยู่ในที่เป็นที่อยู่ของตน ๆ พอวันรุ่งขึ้น ... ได้มีพราหมณ์ไปยังสํานักของสส
บัณฑิต แม้เม่ือสสบัณฑิตนั้นกล่าวว่า ท่านมาเพื่ออะไร ก็กล่าวเหมือนอย่าง
นั้นนั่นแหละ พระโพธิสัตวฟ์ังดังนั้นก็มีความชื่นชมโสมนัส กล่าวว่า ท่านมายัง
สํานักของเราเพื่อต้องการอาหารได้ทําดีแล้ว วันนี้ข้าพเจ้าจักให้ทานที่ยังไม่
เคยให้ ก็ท่านเป็นผู้มีศีลจักไม่ทําปาณาติบาต ท่านจงไปรวมไม้ฟืนนานาชนิด
มาก่อไฟ แล้วจงบอกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักเสียสละตนโดดลงในกลางกองไฟ 
เม่ือร่างกายของข้าพเจ้าสุกแล้วท่านพึงกินเนื้อแล้วกระทําสมณธรรม เม่ือจะ
เจรจากับท้าวสักกะนั้นจึงกล่าว่า กระต่ายไม่มีงา ไม่มีถั่วไม่มีข้าวสาร ท่านจง
บริโภคเราผู้สุกด้วยไฟนี้ แล้วเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิด ท้าวสักกะสดับ
ถ้อยคําของสสบัณฑิตแล้ว  จึงเนรมิตกองถ่านเพลิงกองหนึ่งด้วยอานุภาพของ
ตนแล้วบอกแก่พระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ลุกขึ้นจากท่ีนอนหญ้าแพรกของตน
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แล้วไปที่กองถ่านเพลิง คิดว่า ถ้าสัตว์เล็ก ๆ ในระหว่างขนของเรามีอยู่ สัตว์
เหล่านั้นอย่าตายด้วยเลย แล้วสบัดตัว ๓ คร้ัง บริจาคร่างกายทั้งสิ้นในทานมุข
(ปากทางของทาน) กระโดดโลดเต้นมีใจเบิกบาน กระโดดลงในกองถ่านเพลิง 
เหมือนหงส์กระโดดลงในกอปทุม แต่ไฟไม่อาจทําความร้อนแม้สักเท่าขุมขน
ในร่างกายของพระโพธิสัตว์ ได้เป็นเสมือนเข้าไปในห้องหิมะฉะนั้น พระ
โพธิสัตว์เรียกท้าวสักกะมากล่าวว่า ไฟที่ท่านก่อไว้เย็นย่ิงนักไม่อาจทําความ
ร้อนแม้สักเท่าขุมขนในร่างกายของข้าพเจ้า นี่อะไรกัน ท้าวสักกะตรัสว่า ท่าน
บัณฑิต เรามิใช่พราหมณ์ เราเป็นท้าวสักกะมาเพื่อจะทดลองท่าน พระ
โพธิสัตว์จึงบรรลือสีหนาทว่า ข้าแต่ท้าวสักกะ พระองค์จงหยุดพักไว้ก่อนเถิด 
หากโลกสันนิวาสทั้งสิ้นจะพึงทดลองข้าพระองค์ด้วยทาน จะไม่พึงเห็นความที่
ข้าพระองค์ไม่เป็นผู้ประสงค์จะให้ทานเลย ท้าวสุกกะจึงตรัสกะพระโพธิสัตว์
ว่า สสบัณฑิต คุณของท่านจงปรากฏอยู่ตลอดกัปทัง้สิ้นเถิด แล้วทรงบีบ
บรรพตถือเอาอาการเหลวของบรรพต เขียนลักษณะของกระต่ายไว้ในดวง
จันทร์ แล้วนําพระโพธิสัตว์มาให้นอนบนหลังหญ้าแพรกอ่อนในพุ่มไม้ป่านั้น
นั่นแหละในไพรสณฑ์นั้น แล้วเสด็จไปยังเทวโลกของพระองค์ทีเดียว บัณฑิต
ทั้ง ๔ พร้อมเพรียงบันเทิงอยู่พากันบําเพ็ญศีล รักษาอุโบสถกรรมแล้วไปตาม
ยถากรรม  ในอรรถกถาจริยาปิฎกกล่าวถึงตอนที่กระต่ายกระโดดเข้ากองไฟ
ไว้ว่า แม้พระโพธิสัตว์ก็ไม่สามารถทําความร้อนแม้เพียงขุมขนในร่างกายของ
ตนในกองไฟน้ันได้ จึงทําเป็นดุจเข้าห้องหิมะกล่าวกะท้าวสักกะผู้ทรงรูปเป็น
พราหมณ์ว่า ท่านพราหมณ์ท่านทําไฟให้เย็นจัด ท่านทําได้อย่างไร พราหมณ์
กล่าวว่า แน่ะท่านบัณฑิต ข้าพเจ้ามิใช่พราหมณ์ดอก ข้าพเจ้าเป็นท้าวสักกะ 
มาทําอย่างนี้ก็เพื่อทดลองท่าน พระโพธิสัตว์ได้บันลือสีหนาทว่า ข้าแต่ท้าว
สักกะ ช่างเถิด หากว่าโลกทั้งสิ้นพึงทดลองข้าพเจ้าด้วยทาน ความเป็นผู้ใคร่
เพื่อจะไม่ให้ของข้าพเจ้าคงไม่มีอีกแล้ว ใครจะให้ทานเกิดขึ้น ท่านจะเห็นทาน
นั้นได้อย่างไรอีกเล่า ท้าวสักกะตรัสว่า แน่ะท่านสสบัณฑิต คุณธรรมของท่าน
จงปรากฏอยู่ตลอดกัปเถิด   แล้วทรงบีบภูเขาคือเอายางภูเขาวาดลักษณะ
ของกระต่ายไว้ ณ จันทมณฑลแล้วให้พระโพธิสัตว์นอนบนตั่งหญ้าแพรกอ่อน
ที่พุ่มไม้ในราวป่านั้น แล้วเสด็จกลับเทวโลก   บัณฑิตทั้ง ๒ แม้เหล่านั้นก็
สมัครสมานเบิกบานบําเพ็ญนิจศีลและอุโบสถศีล กระทําบุญตามสมควรแล้วก็
ไปตามยถากรรม 
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เร่ืองราวเกี่ยวกับกระต่าย 
 กระต่ายเป็นสัตว์ชอบนอน เป็นที่มาแห่งประโยคว่ากระต่ายตื่มตูม 
ซึ่งเร่ืองราวนี้จะเล่าไว้ตอนหน้า ในอรรถกถาสังยุตตนิกาย สคาถวรรค กล่าว
ไว้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสกับชาวกษัตริย์ศากยะและโกลิยะว่า ดู่ก่อน
มหาบพิตร พระองค์ไม่พึงเป็นผู้ชื่อว่ามีบุคคลอื่นเป็นปัจจัย เพราะบุคคลมี
ผู้อื่นเป็นปัจจัยแล้ว หมู่สัตว์จตุบาทท้ังหลายในหิมวนัต์อันแผ่ไปตั้งสามพัน
โยชน์จึงได้พากันวิ่งแล่นไปยังทะเลด้วยถ้อยคําของกระต่ายตัวหนึ่ง พระองค์
จึงไม่ควรมีผู้อื่นเป็นปัจจัย ฉะนั้น คนเราทําอะไร ต้องใคร่ครวญให้ดีไม่เช่นนั้น 
ก็ไม่เพียงทําให้ตนเองเดือดร้อน คนอื่นไม่รู้เร่ืองด้วยก็พลอยตกใจวิ่งหนีไปด้วย 
ทําอะไรควรใคร่ครวญให้ดี ในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย ติกนิบาตกล่าวไว้ว่า
กระต่ายได้ฟังเสียงน่ากลัวของผลตาลสุกที่หล่นลงบนพื้นดนิแล้วหนีไปด้วย
สําคัญว่า แผ่นดินถล่ม แล้ววิ่งไป เร่ืองกระต่ายตื่นตูม ในอรรถกถาชาดกเล่าไว้
ว่า นานมาแล้ว พระโพธิสัตว์บังเกิดในกําเนิดราชสีห์เจริญวัยแล้วอาศัยอยู่ใน
ป่า คราวนั้นมีดงตาลปนกับมะตูมอยู่ในที่ใกล้ทะเลด้านทิศตะวันตก ในดงตาล
มีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ภายใต้กอตาลกอหนึ่งใกล้โคนต้นมะตูม วันหนึ่ง
กระต่ายนั้นเที่ยวหาอาหารแล้วมานอนอยู่ใต้ใบตาลจึงคิดว่า ถ้าแผ่นดินนี้ถล่ม 
เราจักไปที่ไหนหนอ ขณะนั้นเอง ผลมะตูมสุกผลหนึ่งหล่นลงบนใบตาล 
เพราะเสียงใบตาลนั้น กระต่ายจึงคิดว่า แผ่นดินถล่มแน่  จึงกระโดดหนีไปไม่
เหลียวหลัง กระต่ายตัวอื่นเห็นกระต่ายตัวนั้นกลัวภัยคือความตายซึ่งกําลังรีบ
วิ่งหนีไป จึงถามว่า แน่ะผู้เจริญ ท่านกลัวอะไรเหลือเกิน  จึงหนีมา กระต่าย
นั้นกล่าวว่า ท่านผู้เจริญ อย่ามัวถามเลย กระต่ายนั้นวิ่งตามไปข้างหลังพร้อม
กับร้องถามว่า ผู้เจริญ ท่านกลัวอะไรหรือ กระต่ายนอกนี้ไม่เหลียวมามองเลย 
กล่าวว่า แผ่นดินถล่มที่นั้นแม้กระต่ายตัวนั้นก็วิ่งตามหลังกระต่ายตัวที่บอกนั้น
ไป เม่ือเป็นอย่างนั้น กระต่ายตัวอื่นได้เห็นดังนั้นก็วิ่งตามๆกันไป รวมความว่า
กระต่ายตั้งพันตัวร่วมกันหนีไป มฤคแม้พวกหนึ่ง เห็นกระต่ายเหล่านั้นก็ร่วม
หนีไปด้วย สุกรพวกหนึ่ง ระมาดพวกหน่ึง กระบือพวกหนึ่ง โคพวกหนึ่ง แรด
พวกหนึ่ง พยัคฆ์พวกหนึ่ง สีหะพวกหนึ่ง ช้างพวกหนึ่ง เห็นเข้าก็ถามว่า นี่
อะไรกัน เม่ือสัตว์เหล่านั้นกล่าวว่า ที่นั่นแผ่นดินถล่มจึงหนีไปด้วย เนื้อที่
ประมาณโยชน์หนึ่งได้มีหมู่พวกสัตว์ดิรัจฉานข้ึนโดยลําดับ ด้วยอาการอย่างนี้ 
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ในกาลน้ันราชสีห์โพธิสัตว์เห็นพวกสัตว์นั้นกําลังหนีอยู่ จึงถามว่า  นี่อะไรกัน 
คร้ันได้ฟังว่า ที่นั่น แผ่นดินเล่ม จึงคิดว่า ธรรมดาแผ่นดินถล่ม ย่อมไม่มีในกาล
ไหนๆ สัตว์เหล่านั้นจักเห็นอะไรบางอย่างเป็นแน่ ก็เม่ือเราไม่ช่วยขวนขวาย
สัตว์ทั้งปวงจักพินาศ เราจักให้ชีวิตแก่สัตว์เหล่านั้น คร้ันคิดแล้ว จึงล่วงหน้า
ไปยังเชิงเขาด้วยกําลังราชสีห์ เเล้วบันลือสีหนาทข้ึน๓ คร้ัง ณ เชิงภูเขานั้น 
สัตว์เหล่านั้นถูกความกลัวราชสีห์คุกคามจึงได้หันกลับมายืนเป็นกลุ่มโดยถาม
กันว่า อะไรกัน  ราชสีห์ได้เข้าไปในระหว่างสัตว์เหล่านั้นแล้วถามว่า พวกท่าน
หนีเพื่ออะไรกัน สัตว์เหล่านั้นกล่าวว่า แผ่นดินถล่ม ราชสีห์ถามว่า ใครเห็น
แผ่นดินถล่ม สัตว์เหล่านั้นกล่าวว่า ช้างรู้ ราชสีห์จึงถามช้างเป็นต้นไป ช้าง
เหล่านั้นกล่าวว่า พวกข้าพเจ้าไม่รู้ พวกสีหะรู้ แม้สีหะทั้งหลายก็กล่าวว่า พวก
ข้าพเจ้าไม่รู้ พยัคฆ์ทั้งหลายรู้ เเม้พยัคฆ์ทั้งหลายก็กล่าวว่า พวกข้าพเจ้าไม่รู้ 
แรดทั้งหลายรู้ แม้แรดทั้งหลายก็กล่าวว่าพวกโครู้ แม้พวกโคก็กล่าววา่ 
กระบือทั้งหลายรู้ แม้กระบือทั้งหลายก็กล่าวว่า พวกโคลานรู้ แม้โคลาน
ทั้งหลายก็กล่าวว่า พวกสุกรรู้ แม้สุกรทั้งหลายก็กล่าวว่า พวกมฤครู้ ฝ่ายพวก
มฤคก็กล่าวว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้ พวกกระต่ายรู้ เม่ือพวกกระต่ายถูกถาม 
กระต่ายทั้งหลายจึงแสดงกระต่ายตัวนั้นว่า กระต่ายตัวนี้พูด ราชสีห์จึงถาม
กระต่ายตัวนั้นว่า สหาย ได้ยินว่าทา่นเห็นอย่างนั้นหรือว่าแผ่นดินถล่ม 
กระต่ายนั้นกล่าวว่า จ้ะนาย ข้าพเจ้าเห็น ราชสีห์ถามว่า ท่านอยู่ที่ไหนจึงได้
เห็น กระต่ายกล่าวว่า ข้าพเจ้าอยู่ในดงตาลมีต้นมะตูมเจือปน ณ ที่ใกล้ทะเล
ด้านทิศตะวันตก ด้วยว่า ข้าพเจ้านอนอยู่ใต้ใบตาลในกอตาล ใกล้โคนต้น
มะตูม ในดงตาลคิดอยู่ว่า ถ้าแผ่นดินถล่ม เราจักไปที่ไหน ในขณะนั้น ข้าพเจ้า
ได้ยินเสียงแผ่นดินถล่ม จึงได้หนีไป ราชสีห์คิดว่า ผลมะตูมสุกบนใบตาลตกลง
มาทําเสียงดังกึกก้องเป็นแน่ กระต่ายนี้ได้ยินเสียงนั้น จึงทําความสําคัญให้
เกิดขึ้นว่า แผน่ดินถล่ม จึงได้หนีไป เราจักตรวดดูให้รู้โดยถ่องแท้ ราชสีห์จึง
ยึดเอากระต่ายไว้  ปลอบโยนหมู่สัตว์ให้เบาใจแล้วกล่าวว่า เราจักรู้แผ่นดิน
ตรงที่กระต่ายนี้เหน็ จะถล่มหรือไม่ถล่มโดยถ่องแท้แลว้จะกลับมา พวกท่าน
จงอยู่ในที่นี้จนกว่าเราจะมา แล้วยกกระต่ายขึ้นบนหลังแล่นไปด้วยกําลัง
ราชสีห์วางกระต่ายลงที่ดงตาลแล้วกล่าวว่า มาซิ ท่านจงแสดงที่ที่ท่านเห็น 
กระต่ายกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่อาจจ้ะนาย ราชสีห์กล่าวว่า มาเถิดท่าน อย่ากลัว
เลย กระต่ายไม่อาจเข้าไปใกล้ต้นมะตูม จึงยืนอยู่ในที่ไม่ไกลแล้วกล่าวว่า นาย 
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นี้เป็นที่ที่มีเสียงดังกึกก้อง แล้วกล่าวพูดกับโพธิสัตว์ว่า  ขอความเจริญจงมีแก่
ท่าน ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นทําเสียงว่า ตูม (ทุททุภะ) แม้
ข้าพเจ้าเอง ก็ไม่รู้เสียงลั่นนั้นตรงไหนกัน อะไรทําให้เกิดเสียงว่าตูม ข้าพเจ้าก็
ไม่รู้อีก ราชสีห์จึงไปยังโคนต้นมะตูมเห็นที่ที่กระต่ายนอน ณ ภายใต้ใบตาล 
และผลมะตูมสุกที่หล่นลงเหนือใบตาล รู้ว่าแผ่นดินไม่ถล่มโดยถ่องแท้แล้วจึง
ยกกระต่ายขึ้นหลังไปยังสํานักของหมู่มฤคโดยฉับพลันด้วยกําลังเร็วแห่ง
ราชสีห์บอกความเป็นไปแล้วกล่าวว่า ท่าน อย่ากลัวเลย ทําหมู่มฤคให้เบาใจ
แล้วปล่อยให้ไป ก็ถ้าในเวลาน้ัน จะไม่พึงมีพระโพธิสัตว์ สัตว์ทั้งปวงก็จะวิ่งลง
สู่ทะเลพากันพินาศไป แต่เพราะอาศัยราชสีห์โพธิสัตว์สัตว์ทั้งปวงจึงได้ชีวิต
เป็นอยู่ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า กระต่ายได้ยินผลมะตูมสุกหล่น มีเสียงว่าตูม
(ทุททุภะ) ก็วิ่งหนีไป หมู่เนื้อได้ฟังถ้อยคําของกระต่ายแล้ว พากันตกใจวิ่งหนี
ไปด้วย๕ 
 หรือในอรรถกถาชาดกภาคสี่ได้กล่าวถึงเร่ืองการถือเอาสิ่งของของ
ผู้อื่นไปด้วยสามารถแห่งปฏิภาณ เพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย ชื่อว่าการ
ล่อลวงดังนี้ว่า บุรุษชาวบ้านผู้มีความซื่อตรงคนหนึ่งนํากระต่ายมาจากป่าวาง
ไว้ที่ฝั่งแม่น้ําแล้วลงอาบน้ํา นักเลงคนหน่ึงเอากระต่ายนั้นวางไว้บนศีรษะแล้ว
ลงอาบน้ํา บุรุษชาวบ้านขึ้นมาแล้วเม่ือไม่เห็นกระต่ายจึงมองหาข้างโน้นข้างนี้ 
นักเลงเห็นดังนั้นจึงถามบุรุษนั้นว่า มองหาอะไร ท่านผู้เจริญ บุรุษชาวบ้านนั้น
ตอบว่า ข้าพเจ้าวางกระต่ายไว้ตรงนี้ แต่ไม่เห็นกระต่ายนั้นนักเลงจึงกล่าวว่า 
แน่ะอันธพาล ท่านไม่รู้ดอกหรือว่า ชื่อว่ากระต่ายทั้งหลายที่บุคคลวางไว้ที่ฝั่ง
แม่น้ําย่อมหนีไปได้ ท่านดูซิ ฉันยังต้องเอากระต่ายของตนวางไว้บนศีรษะ
อาบน้ําด้วยเลย บุรุษชาวบ้านเข้าใจว่าจักเป็นอย่างนั้น เพราะความที่ตนเป็นผู้
ไม่มีปฏิภาณจึงหลีกไป ในเร่ืองนี้นับว่าเป็นการใช้อุบายวิธีที่ไม่ถูกต้อง เป็น
การล่อลวง ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง  
 เร่ืองราวที่เกี่ยวเนื่องกับกระต่าย เช่น หญ้ามุ่งกระต่าย ก็ใช้มุง
หลังคาเพื่ออยู่อาศัยได้ กระปุกออมสินตัวกระต่าย ก็ใช้หยอดเงิน เม่ือหยอด
เต็มแล้วก็ทุบได้เงินมากมาย เป็นการสอนให้คนเรารู้จักประหยัดเก็บหอมรอม
ริบ ทีละเล็กละน้อยไม่นานก็มากมายดังจอมปลวกไม่นานนักก็ใหญ่โต 

                                                 
๕ ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) ๒๗/๘๕-๘๗/๑๗๔. 



 ๙ 

นอกจากนี้ ด้านอาหาร ในอรรถกถามหาวิภังค์ภาค ๒ กล่าวไว้ว่า เวลาไม่มี
เนยใส ก็สามารถใช้เนยใสที่ทํามาจากกระต่ายได้ เพราะกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม ย่อมมีเนยใส ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เก่ียวกับกระต่ายหลายชนิด 
เช่น ยาธาตุน้ําขาวตรากระต่ายบิน  
 
คติธรรมที่มาจากกระต่าย 
 ให้ชีวิตกระต่ายกลับได้ชีวิตมารดากลับคืน  ในอรรถกถาสังยุตต
นิกาย นิทานวรรคกล่าวไว้ว่า มีเร่ืองเล่าไว้ว่า  ในเวลานายจักกนะเป็นหนุ่มนั่น
แล โรคเกิดขึ้นแก่มารดา และหมอบอกว่า ควรได้เนื้อกระต่ายสดมารักษา จึง
จะควร พี่ชายของเขาใช้นายจักกนะไปด้วยสั่งว่า พ่อ เจ้าจงไปเที่ยวหาดูที่นา
เถิด เขาไปที่นานั้นแล้ว มีกระต่ายตัวหนึ่งมาเพื่อจะกัดกินข้าวกล้าอ่อน  
กระต่ายนั้น เห็นนายจักกนะ  จึงวิ่งไปโดยเร็ว ถูกเถาวัลย์พัน ได้ร้องเสียงดังกิ
ริ กิริ นายจักกนะไปตามเสียงนั้นก็จับกระต่ายไว้แล้ว จึงคิดว่า เราจักผสมยา
แก่มารดา แต่เขาคิดต่อไปอีกว่าข้อที่เราพึงปลงสัตว์จากชีวิตเพราะเหตุแห่ง
ชีวิตของมารดา หาควรแก่เราไม่  แล้วปล่อยกระต่ายไปด้วยคําว่า เจ้าจงไป
บริโภคหญ้าและน้ํากับพวกกระต่ายในป่าเถิดแล้วกลับมาบ้าน  พอกลับถึง
บ้าน เขาถูกพี่ชายถามว่า แน่ะน้องชาย เจ้าได้กระตา่ยแล้วหรือ จึงบอกความ
เป็นไปนั้น พี่ชายจึงด่านายจักกนะ เขาไปหามารดายืนกล่าวคําสัจอธิษฐานว่า  
แต่กาลที่ข้าพเจ้าเกิดแล้ว ยังไม่รู้สึกว่าปลงสัตว์จากชีวิต ด้วยสัจจวาจานี้ 
ขอให้มารดาขอข้าพเจ้าหายจากโรคเถิด ทันทีนั่นเอง มารดาของเขาก็ได้เป็นผู้
หายจากโรคแล้ว  
 กระต่ายบางคร้ังเป็นสัตว์ชอบทําตามผู้อื่น๖ เช่นเห็นช้างอาบน้ําได ้
ก็อยากอาบน้ําเหมือนกับช้างใหญ่ ทําอะไรโดยพลัน ไม่ทันพิจารณา ก็ต้องจม
หรือลอยขึ้น เพราะตัวเองมีร่างกายเล็ก ลงน้ําลึกไม่ได้ ดังนั้น คนเรา จะทํา
อะไร จะทําเลียนแบบผู้อื่น โดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบย่อมเกิดเสียหาย 
กระต่าย ย่อมไม่เป็นมิตรกับศัตรู เช่น สุนัขที่คอยจับกระต่ายกิน๗ ดังนั้น มิตต
ธรรมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้  

                                                 
๖ องฺ.ทสก.(ไทย).๒๒/๙๙/๒๓๓. 
๗ ขุ.ชา.ทวาทสก.(ไทย) ๒๗/๑๐๑/๓๙๐. 



 ๑๐ 

 กระต่ายเกลียดแผ่นดินจึงกระโดดไปมา ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย 
มูลปัณณาสก์ ภาค ๒ กล่าวถึงกระต่ายเกลียดแผ่นดินจึงกระโดดไม่หยุดไว้ว่า 
กระต่ายรังเกลียดแผ่นดิน อุปมาเก่ียวกับการสนทนาเนื้อเร่ืองในที่นี้ดังนี้ ได้
ยินว่า แผ่นดินกล่าวกะกระต่ายว่า แน่ะกระต่าย กระต่ายถามว่า นั่นใคร 
แผ่นดินกล่าวกับกะต่ายว่า เจ้าสําเร็จอิริยาบถทั้งหมดถ่ายอุจจาระและ
ปัสสาวะบนเราเทียว ทําไมจึงไม่รู้จักเรา กระต่ายพูดขึ้นว่า ท่านเห็นเราด้วยดี 
ก็ที่อันเราเหยียบเป็นเหมือนที่ถูกต้องด้วยปลายนิ้ว น้ําที่ปล่อยออกมาก็มี
ประมาณน้อย กรีสก็เพียงเมล็ดตุมกา แต่แม้ที่อันช้างและม้าเป็นต้นเหยียบ
แล้วเป็นที่ใหญ่ แม้ปัสสาวะของสัตว์เหล่านั้นประมาณเต็มหม้อ อุจจาระก็
ประมาณกระเช้า เราพอละกับท่าน จึงกระโดดไปอยู่ในที่อื่น แต่นัน้แผ่นดิน
กลา่วกะกระต่ายว่า โอ ถึงเจ้าไปไกล เจ้าก็อยู่บนเราแล้ว มิใช่หรือ กระต่าย
นั้นเกลียดแผ่นดินนั้นอีก จึงกระโดดไปอยู่ในที่อื่น กระต่ายกระโดดแล้ว
กระโดดอีกอยู่แม้พันปีอย่างนี้ ก็ไม่อาจพ้นแผ่นดินได้  
 ในทํานองเดียวกัน คนผู้ได้สมาบัติแปดก็ดี ผู้เอามือลูบคลําพระจันทร์
และพระอาทิตย์อยู่ก็ดี ย่อมบัญญัติความรอบรู้ ๓ อย่างแต่ไม่อาจเพื่อจะ
เปลื้องอัตตวาทะได้ จึงตกอยู่ในวัฏฏะบ่อย ๆ นั้นเทียว ก็คนเหล่านั้นก็เหมือน
กระต่ายรังเกลียดแผ่นดินฉะน้ัน   
 คําว่า “หนวดเต่า เขากระต่าย” คํานี้หลายคนคงเคยได้ยิน ซึ่งมีความ
หมายถึงคนเราไม่ยอมรับในส่ิงหนึ่ง ดุจบุคคลไม่ยอมรับความคมกริบของเขา
กระต่าย ยืนกรานเป็นกระต่ายขาเดียว   
 ไม่ควรเป็นผู้แตกตื่น  หรือในทีฆนิกาย มหาวรรค กล่าวไว้ว่า 
พระพุทธเจ้าสอนให้ชาวศากยวงศ์และโกลิยวงศ์ ให้ไม่เป็นผู้แตกตื่น แล้วตรัส
ว่า ท่านมหาบพิตรทั้งหลายไม่พึงเป็นผู้แตกตื่น เพราะฝูงสัตว์สี่เท้าในป่าหิม
พานต์ซึ่งกว้างทั้งสามพันโยชน์แตกตื่นเพราะคําพูดของกระต่ายตัวหนึ่งได้แล่น
ไปจนถึงทะเลหลวง เพราะได้ยินได้ฟังเร่ืองแผ่นดินถล่ม 
 
อุปมาเปรียบเทียบที่ได้รับจากกระต่าย 



 ๑๑

 เป็นสัตว์ดิ้นรน๘ ในขณะที่กระต่ายติดบ่วงย่อมดิ้นรน รอความตาย 
เปรียบได้กับคนเรา เม่ือเกิดตัณหาครอบงําย่อมกระสับกระส่าย อยู่ไม่เป็นสุข 
ดังนั้น คนเราท่ีมีตัณหาความอยากครอบงําในบางคราว จะได้กลายเป็นดุจ
กระต่ายติดบ่วงก็แล้วกัน เพราะอาการจะปรากฎให้ผู้อื่นได้ทราบได้ 
 กระต่ายเป็นสัตว์รูปสวย แต่ขนมีกลิ่น ซึ่งคนที่เลี้ยงกระต่ายก็จะทราบ
ได้ดี ดังคําที่พระอัมพปาลีเถรีกล่าวไว้ว่า เม่ือก่อน ผมของเรามีสีดํา คล้ายกับสี
ปีกแมลงภู่ มีปลายงอน เดี๋ยวนี้ กลายเป็นเช่นปอเพราะชรา เม่ือก่อนมวยผม
ของเรามีกลิ่นหอมดุจอบด้วยดอกมะลิเป็นต้น เต็มด้วยดอกไม้ เดี๋ยวนี้มีกลิ่น
เหมือนขนกระต่าย๙ เพราะชรา 
 เป็นสัตว์เล็กที่ไม่อาจสู้สัตว์ใหญ่ได้ ซึ่งคราวหนึ่ง ปสูรปริพาชก จะท้า
แข่งสนทนาปราศัยกับพระพุทธเจ้า แต่ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะปสูรปริพาชก ต่ํา
ต้อย ส่วนพระพุทธเจ้าสูงสุด ดังนั้น ปสูรปริพาชกไม่อาจมาแข่งคู่ คือจับคู่
แข่งขัน เพื่อสนทนาปราศรัยโต้ตอบกับด้วยพระพุทธเจ้า ผู้มีปัญญามากได้ 
เปรียบเหมือนกระต่าย ไม่อาจมาแข่งคู่ คือจับคู่แข่งขันกับด้วยช้างใหญ่ซับมัน
ได้๑๐ 
 กระต่ายในดวงจันทร์ ซึ่งเป็นคําเปรียบเทียบ ที่คร้ังหนึ่งอาจารย์ที่มี
ชื่อว่าพุทธสัญญกะเม่ือได้รู้ว่า พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้ว ก็ได้กล่าวกับ
ศิษย์ทั้งหลายว่า ความเป็นผู้นําของโลกหาได้ยาก เหมือนหาดอกมะเดื่อที่ดี 
เหมือนหากระต่ายในดวงจันทร์ หรือเหมือนหาน้ํานมกา พระพุทธเจ้าเสด็จ
อุบัติขึ้นในโลกแล้ว   แม้ความเป็นมนุษย์ก็หาได้ยากและเม่ือความเป็นผู้นํา
โลกและความเป็นมนุษย์ทั้งสองอย่างมีอยู่ การได้ฟังธรรมก็หาได้ยากย่ิง 
พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  พวกเราจักได้ดวงตาอันเป็นของพวกเรา มา
เถอะท่านทั้งหลาย เราจักไปยังสํานักของพระพุทธเจ้ากัน๑๑ ดังนั้นกระต่ายใน
ดวงจันทร์ เป็นคําที่เวลาเปรียบเทียบก็ใช้กับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลก  
 อย่าหายใจเข้าออกสั้นดุจลําตัวกระต่าย หมายความว่า ลมหายใจเข้า
และหายใจออกแม้ที่ละเอียดจนยิบ ทําร่างกายอันยาวในตัวช้างและตัวงู ให้

                                                 
๘ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๔๒/๑๓๙. 
๙ ขุ.เถรี.(ไทย) ๒๖/๒๕๒/๕๙๖. 
๑๐ ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/-/๒๑๓. 
๑๑ ขุ.อป.(ไทย) ๓๓/๑๖/๑๓๗. 
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ค่อย ๆ เต็มแล้วก็ค่อย ๆ ออกไป จึงเรียกว่ายาว ลมหายใจเข้าและลมหายใจ
ออก ทําร่างกายอันสั้น ของสุนัขและกระต่ายให้เต็มเร็วแล้วก็ออกเร็วเ ฉะนั้น
ท่านจึงเรียกว่า สั้นแต่มนุษย์บางจําพวกหายใจเข้าและหายใจออกยาวด้วย
อํานาจระยะกาลดุจช้างและงู บางจําพวกหายใจเข้าและหายใจออกสั้นดุจ
สุนัขและกระต่าย เพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าและหายใจออกของมนุษย์
เหล่านั้น ด้วยอํานาจกาลที่ออกและเข้าอยู่กินเวลานาน พึงทราบว่ายาว ที่
ออกและเข้าอยู่ชั่วเวลาน้อย พึงทราบว่าสั้น ในปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถา
กล่าวไว้ว่า มนุษย์บางคร้ังหายใจเข้าและหายใจออกยาว เหมือนช้างและงูเป็น
ต้น บางคร้ังสั้นเหมือนสุนัขและกระต่ายเป็นต้น ลมอัสสาสะปัสสาสะที่เหน็ด
เหนื่อยยุ่งยากด้วยประการอ่ืนไม่มียาวและสั้น เพราะฉะนั้นลมอัสสาส
ปัสสาสะเม่ือเข้าและออกตลอดกาลนานพึงทราบว่ายาว  เม่ือเข้าและออก
ตลอดกาลสั้นพึงทราบว่าสั้น เม่ือคนเรารู้ระบบการหายใจแล้ว จงหายใจให้
ถูกต้อง แล้วใช้ประโยชน์จากการหายใจเจริญกัมมัฏฐานกําหนดลมหายใจเข้า
ออก๑๒ หรือในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค กล่าวไว้ว่า การบรรลุธรรม ผู้มีปัญญา
น้อย ซึ่งมิได้สั่งสมกุศลสมภารไว้ หย่ังรู้ได้ยาก พึ่งไม่ได้ ดุจกระต่ายพึ่ง
มหาสมุทรไม่ได้  
 
หลักธรรมที่ควรประพฤติตาม 
 ในปีกระต่าย ควรมีหลักธรรม ๔ อย่าง เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต 
คือ (๑) มีความรอบคอบ ไม่ประมาท ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงกระทํา เพราะ
กระต่ายเคยมีความผิดพลาดในขณะหลับแล้วเม่ือได้ยินเสียงอะไรแล้วไม่ได้
พิจารณาให้ดี รีบทําอะไรบางอย่าง โดยขาดความใคร่ครวญ จึงทําให้ผู้อื่น
เดือดร้อนไปตามๆกัน ดังนั้น คนเรา แม้จะหลับไหลอยู่ หรือหลับๆ ตื่นๆ ก็
ตาม จงเร่งปลุกสติให้ตื่นจากความหลับไหลเรียกสติกลับมาแล้วจึงตัดสินใจทํา
อะไรอย่างมีความคิดใคร่ครวญ เพราะกระต่ายสอนให้คนเราเรียนรู้เร่ืองนี้ได้
อย่างชัดเจน (๒) อย่าหลงเชื่อผู้อื่น เพราะเหล่ากระต่ายนับพันตัวหลงเชื่อ
กระต่ายตัวหนึ่งที่พูดว่าแผ่นดินถล่ม แล้ววิ่งหนีตายไปตามนั้น ก็ทําให้ตนเอง
เกือบตาย เกือบวิ่งไปตกทะเล แต่โชคดียังดีที่ราชสีห์โพธิสัตว์มาช่วยเหลือไว้

                                                 
๑๒ วิ.มหา.อ.(บาลี) ๑/-/๔๔๖. 



 ๑๓ 

ได้ทัน จึงทําให้หมู่สัตว์มีชีวิตรอดปลอดภัย ดังนั้น คนเราอย่าเชื่อผู้อื่นมาก ให้
เชื่อม่ันตนเอง เชื่อศักยภาพของตนเอง เพราะการหลงเชื่อสิ่งที่ผู้อื่นทํา แล้ว
ทําไปตามที่ผู้อื่นทํานั้น ก็จะทําให้ตนเองเดือดร้อนและทําให้ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง
กับเรา ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย (๓) มีความกล้าทําสิ่งที่ดีที่ทําได้ยากดังที่
ได้ตั้งใจไว้ แม้จะทําได้ยากยิ่งก็ตาม  คือกระต่ายได้ตั้งใจว่า  ในวันเพ็ญใครมา
ขออะไรก็จะให้ชีวิตเป็นทาน แล้วทําตามนั้น ดังนั้น เม่ือคนเราตั้งใจว่าจะทํา
อะไรแม้จะทําได้ยากย่ิงก็จงทําสิ่งนั้นตามที่ได้ตั้งใจไว้ (๔) สอนอย่างไรทํา
อย่างนั้น  คือกระต่ายโพธิสัตว์สอนให้ผู้อืน่ทําความดี สอนให้บริจาคทาน แล้ว
ตัวเองก็ทําความดี บริจาคชีวิตให้เป็นทานไว้อย่างแบบอย่าง คนเราก็
เหมือนกันผู้เป็นครูอาจารย์สอนให้เขาทําความดี แล้วก็ทําอย่างที่สอน และ
สอนอย่างที่ทํา  ก็จะทําให้ได้รับการจารึกคุณความดีไว้ในดวงใจของตนบน
แผ่นดินชั่วกัป ดุจดังภาพกระต่ายที่ได้จารึกไว้ในดวงจันทร์ฉะนั้น   
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากกระต่าย 
 กระต่ายเป็นอาหาร ในอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต กล่าวถึงราชสีห์
จับกระต่ายไม่พลาดกินเป็นอาหาร๑๓ หรือดังคําในชาดกที่กล่าวไว้ว่า ชน
ทั้งหลายปลูกกระท่อมไว้ในป่า ทําเครื่องดักสัตว์ เบียดเบียนกระต่าย๑๔ 
นอกจากนี้ ในอรรถกถามหาวิภังค์ภาค ๒ กล่าวไว้ว่า เวลาไม่มีเนยใส ก็
สามารถใช้เนยใสที่ทํามาจากกระต่ายได้ เพราะกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม ดังนั้น จึงมีเนยใสในอรรถกถามัชฌิมนิกายอุปริปัณณาสก์ กล่าวไว้ว่า 
ชาวบ้านยิงกระต่ายระหว่างทางแล้วหาบกลับบ้าน  หรือกระต่ายเป็นสัตว์ที่
หนีรอดได้จากคราวที่น้ําท่วมโลก ในมิลินทปัญหากล่าวไว้ว่า คราวที่น้ําท่วม
โลก แม้แต่ขุนเขาหิมพานต์ก็ถูกน้ําท่วม สัตว์สี่เท้ามีแข็งแรงหนีขึ้นที่ดอนรอด
พ้นจากการถูกน้ําท่วมตาย ดังคําว่า คงคาทั้งหลายย่อมไหลมาแต่ป่าหิมพานต์
แล้วและไหลหลั่งลงสู่มหาสมุทรอันใหญ่ฉันใด อันว่ามหาเมฆใหญ่บันดาลทํา
ให้ฝนตกลงมาท่วมบ่อสระในป่าหิมพานต์ เป็นน้ําป่าพัดขอนไม้ใหญ่น้อยและ
รากใบเป็นสวะลอยไป สัตว์น้อยใหญ่คือแมลงป่อง ตะขาบ งู พังพอน สุนัข 
กระต่ายและเสือป่าเป็นต้นก็พากันหนีขึ้นไปอาศัยอยู่บนดอน  หมู่สัตว์ที่มี
                                                 

๑๓ องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๙๙/๑๖๘. 
๑๔ ขุ.ชา.ปกิณณก.(ไทย) ๒๗/๒๕๙/๔๖๓. 



 ๑๔

กําลังอ่อนหนีไม่พ้น น้ําก็ท่วมตายไหลพัดพาไปสู่มหาสมุทรใช่แต่เท่านั้นน้ํา
ใหญ่ยังพัดพาเอาสิ่งโสโครกบรรดามีให้ไหลไปสิ้น ชําระล้างปฐพีให้สะอาด
หมดลามาและน้ําก็ไหลไปสู่มหาสมุทรจนแห้งไม่เหลือเลย นอกจากนี้ 
กระต่ายยังสร้างความน่าร่ืนรมย์ มักพบอยู่ใกล้กับผู้ทรงศีล บําเพ็ญพรต ซึ่ง
เป็นสถานที่ร่ืนรมย์ใจ ดังคําว่า ณ ที่นั้น มีทั้งแรด ...เสือปลา กระต่ายและวัว
กระทิงเป็นจํานวนมาก๑๕ และมีปรากฎในป่าหิมพานต์ ชอบเที่ยวไปมา ดังคํา
ว่า ...เสือปลา กระต่าย วัวกระทิง๑๖ หรือดังคําเชิญชวนที่ปุณณกยักษ์ทูลกับ
พระราชาให้ชมสัตว์ต่างๆที่ว่า ขอทูลเชิญทอดพระเนตรฝูงเนื้อนานาชนิด เป็น
จํานวนมากที่เชิงเขา เช่น ... ชะมด แมวป่า กระต่าย และกระแต ซึ่งมีอยู่
มากมายหลายหลาก๑๗ หรือใช้เป็นของเล่นเด็กๆ เช่น ตุ๊กตากระต่าย  ในมหา
เวสสันดรชาดก ก็ได้กล่าวถึงสองกุมาร คือพระชาลีและพระกัณหา ก็ชอบเล่น
ตุ๊กตากระต่าย ดังนั้น ในปีใหม่ เด็กๆ ก็ควรได้รับสิ่งของที่เก่ียวกับกระต่าย
เป็นของขวัญ เพื่อสร้างความเบิกบานใจระหว่างครอบครัว  
 
สรุปความ 
 หลายคนได้ข้อคิดว่า การที่กระต่ายรู้ภาวะของตนที่ไม่คํานึงถึง
ชีวิต เพื่อบริจาคชีวิตให้เป็นทาน ยอมสละชีวิตของตนเพื่อให้เป็นอาหาร ซึ่ง
แม้ท้าวสักกะจอมเทพไม่สามารถจะข่มได้ สุดท้ายท้าวสักกะจอมเทพยังได้
จาริกคุณความดีไว้บนดวงจันทร์  กระต่ายมีคุณความดี ที่ได้รับจากจารึกลงใน
ดวงจันทร์ แล้ว และมองตัวเราได้สร้างสิ่งที่จะทําให้ได้รับจารึกแล้วหรือยัง 
หากยังไม่ได้ทํา ก็เร่ิมทําตั้งแต่บัดนี้ไป ในปีนี้เราควรจะเริ่มต้นด้วยการที่จะไม่
เป็นกระต่ายตื่นตูม ที่ขาดจากการสังเกต และจะไม่ประมาท ทําอะไรก็จะไม่
มองข้าม  ไม่ดูถูกความสามารถของผู้อื่น เพราะสํานึกได้ที่เคยลําพองตัวใน
คราวที่วิ่งแข่งขันกับเต่า ผลสุดท้าย ก็พ่ายแพ้ต่อเต่า กระต่ายเป็นสัตว์เล็กที่
ถูกสัตว์ใหญ่จับกินเป็นอาหาร กระต่ายชอบอะไรเลียนแบบผู้อื่น ทั้งที่ตัวเอง
ขาดความสามารถ เคยอยากลงอาบน้ําดังช้าง ผลสุดท้ายก็เดือดร้อนเกือบตาย
กว่าจะข้ึนจากน้ําที่ลึกได้ ในปีนี้จะทําอะไร ต้องคํานึงถึงศักยภาพ
                                                 

๑๕ ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย) ๒๘/๒๖๗/๑๒๙. 
๑๖ ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย) ๒๘/-/๑๓๔. 
๑๗ ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย) ๒๘/-/๔๐๓. 



 ๑๕ 

ความสามารถของตนเอง หากทําไม่ได้ ก็อย่าไปทํา เพราะจะทําให้ตัวเอง
เดือดร้อนได ้ กระต่ายเป็นสัตว์ดิ้นรนยามติดบ่วง พยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุด 
แต่ดิ้นรนอย่างไรก็หารอดไปได้ไม่ จึงกระสับกระส่าย เปรียบได้ดังที่คนเรา 
เม่ือเกิดตัณหาราคะเกิดขึ้นย่อมอยู่ไม่เป็นสุข มีความกระสับกระส่าย มักแสดง
อาการให้ผู้อื่นได้เห็นชัด หากบรรเทาความอยากลง ความกระสับกระส่ายก็จะ
ลดลงได้ หรือการที่จะได้บรรลุธรรมได้นั้น ในการบรรลุธรรม สําหรับผู้มี
ปัญญาน้อย ซึ่งมิได้สั่งสมกุศลความดีไว้หย่ังรู้ได้ยาก พึ่งไม่ได้ ดุจกระต่ายพึ่ง
ทะเลไม่ได้ และอย่าได้เชื่อคนอื่นมากไปคือเม่ือเกิดมาเป็นคนไม่ควรหันไปตาม
เหตุที่ถึงของบุคคลอื่น (คือไม่ควรเก็บเอาเรื่องของคนอ่ืนมาคิด) เพราะสัตว์สี่
เท้าในป่าหิมวันต์กว้างสามพันโยชน์ ยึดถือเร่ืองของคนอื่นพากันวิ่งจะไปลง
ทะเลเพราะฟังคําของกระต่ายตัวหนึ่งมาแล้ว ดังนั้นคนเราจึงไม่ควรยึดถือเอา
เร่ืองของคนอื่น ในปีนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากกระต่าย บูชาคุณธรรมของ
กระต่าย เพื่อให้ตนมีความสุข ควรหัดเป็นผู้บริจาคสิ่งของให้เป็นทาน โดยให้
หญ้าอ่อนเป็นอาหารแก่สัตว์ และไม่เบียดเบียนสัตว์ มีเมตตาจิตต่อสัตว์โลก ก็
คงทําให้หมู่สัตว์ร่วมทั้งกระต่ายคงกระโดดเบิกบานใจเป็นแน่แท้  
 ท้ายสุดนี้ ขอให้ปีกระต่ายในปีเถาะ คติธรรมที่ได้รับจากกระต่าย จง
เป็นข้อคิดเตือนสติ นําหลักธรรมเรื่องมีความกล้าที่จะทําสิ่งที่ดีซึ่งทําได้ยากยิ่ง
ที่ได้ตั้งใจไว้ หรือสอนผู้อื่นให้ทําความดี โดยการทําตนให้เป็นแบบอย่าง สอน
อย่างไรทําอย่างนั้น สร้างความดีไว้เสมอ ให้ทานเป็นประจํามีความใคร่ครวญ
ก่อนทําไม่หลงเชื่อผู้อื่นโดยขาดใคร่ครวญและเชื่อม่ันว่าตนทําได้ในความดีที่ได้
ตั้งใจไว้ ก็ทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและได้รับความโชคดีในปีกระต่าย มีความสขุ
เบิกบานใจตลอดไป 


