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 มงคลที่ ๑๘ ท ำงำนไม่มีโทษ กรรมเครื่องแบ่งชนชั้น 
บุรุษท ำกรรมเหล่ำใดไว้ เขำย่อมเห็นกรรมเหล่ำนั้นในตน ผู้ท ำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ผู้ท่ีท ำกรรมชั่ว 

ย่อมได้รับผลชั่ว บุคคลหว่ำนพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ในอดีตกำล พระเจ้ำพรหมทัตเสวยรำช
สมบัติอยู่ในกรุงพำรำณสี พระโพธิสัตว์ถือก ำเนิดเป็นวำนรชื่อนันทิยะ อำศัยอยู่ในหิมวันตประเทศ  
มีน้องชำยชื่อจุลลนันทิยะ ท้ังสองพี่น้องมีวำนรบริวำรถึงตัวละ ๘๔,๐๐๐ ตัว วำนรสองพี่น้องเป็นวำนร
ยอดกตัญญู คือจะช่วยกันปรนนิบัติดูแลมำรดำซึ่งตำบอด โดยจะให้นอนพักอยู่ท่ีพุ่มไม้ จำกนั้นจะเข้ำป่ำ
ไปหำผลไม้ท่ีมีรสอร่อย แล้วให้ลิงท่ีเป็นบริวำรน ำไปส่งให้มำรดำทุกวัน แต่ลิงบริวำรเห็นผลไม้มีรสอร่อย 
เกิดควำมโลภจึงกินเอง ไม่ได้น ำไปให้มำรดำของพระโพธิสัตว์ ท ำให้มำรดำถูกควำมหิวครอบง ำจนร่ำงกำย
ผอมซูบซีด เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก 
        ต่อมำ พระโพธิสัตว์กลับมำเยี่ยมมำรดำ เห็นร่ำงกำยของท่ำนผอมลงผิดปกติ จึ งถำมว่ำ “แม่จ๋ำ 
ลูกส่งผลไม้รสอร่อยมำให้แม่ทุกวัน แม่ไม่ได้รับประทำนหรือไร ท ำไมแม่ถึงได้ซูบผอมเช่นนี้”  มำรดำ
ตอบลูกวำนรด้วยควำมแปลกใจว่ำ “ลูกเอ๋ย แม่ไม่เคยได้ผลไม้ที่ลูกฝำกมำเลย” 
        พระโพธิสัตว์รู้ทันทีว่ำ ลิงบริวำรเห็นแก่กิน ไม่ยอมน ำผลไม้มำให้แม่ของตน ท่ำนไม่โกรธบริวำร  
แต่คิดแก้ไขว่ำ หำกเรำยังมัวแต่ปกครองฝูงวำนรอยู่เช่นนี้ แม่ของเรำคงต้องอดตำยแน่ อย่ำกระนั้นเลย 
เรำจะลำออกจำกกำรเป็นหัวหน้ำฝูงวำนร เพื่อไปปรนนิบัติแม่ตำมล ำพัง คิดได้ดังนี้ พระโพธิสัตว์จึงเรียก
น้องชำยจุลลนันทิยะมำปรึกษำว่ำ “น้องเอ๋ย เจ้ำจงปกครองฝูงวำนรแทนพี่เถิด พี่จะไปปรนนิบัติแม่เอง” 
จุลลนันทิยะอยำกอุปัฏฐำกดูแลแม่อย่ำงใกล้ชิดเช่นกัน จึงกล่ำวกับวำนรพี่ชำยว่ำ “พี่จ๋ำ แม้ฉันเอง 
ก็ไม่ต้องกำรปกครองฝูงวำนร แต่อยำกจะปรนนิบัติแม่บ้ำง” เมื่อท้ังสองพี่น้องยอดกตัญญู ต่ำงมี
ควำมคิดตรงกัน จึงแยกตัวจำกฝูงวำนร พำมำรดำออกจำกหิมวันตประเทศ พำกันไปอำศัยอยู่ท่ีต้นไทร
แห่งหนึ่ง คอยปรนนิบัติดูแลมำรดำเป็นอย่ำงดี 

สมัยนั้น มำณพหนุ่มคนหนึ่งไปเรียนศิลปะจำกส ำนักอำจำรย์ทิศำปำโมกข์ในเมืองตักสิลำ   
เมื่อเรียนจบ ได้ลำอำจำรย์ กลับบ้ำน อำจำรย์รู้นิสัยของลูกศิษย์ดีว่ำ มำณพนี้เป็นคนกักขฬะ ชอบฆ่ำ
สัตว์ จึงสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยควำมเมตตำสงสำรว่ำ “พ่อหนุ่มเอ๋ย เมื่อกลับบ้ำนแล้ว ให้ละนิสัยหยำบ
กระด้ำงเสีย อย่ำไปฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต ให้ประกอบแต่สัมมำอำชีวะ อย่ำได้ท ำกรรมชั่ว อันจะท ำให้ตัว
ท่ำนเดือดร้อนในภำยหลัง ผู้ท ำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ท ำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว บุคคลหว่ำนพืช
เช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น  ดังนั้น ให้ท ำแต่กุศลกรรมไว้เถิด” 
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หลังจำกลูกศิษย์รับฟังโอวำทแล้ว เขำได้เดินทำงกลับกรุงพำรำณสี พ่อแม่ให้แต่งงำนมีคู่ครอง  
เขำพยำยำมท ำตำมค ำสอนอำจำรย์ทิศำปำโมกข์ ด้วยกำรประกอบอำชีพค้ำขำย  แต่เนื่องจำกไม่ชอบ
วุ่นวำยกับคนหมู่มำก จึงเปลี่ยนอำชีพเป็นนำยพรำนล่ำสัตว์ ท ำให้จิตใจหยำบกระด้ำงเช่นเดิม เขำลืม  
ค ำสอนของอำจำรย์ท่ีได้สั่งไว้จนหมดสิ้น ทุกเช้ำชำยหนุ่มจะผูกสอดธนู เข้ำป่ำล่ำเนื้อชนิดต่ำง ๆ เลี้ยงชีพ
ด้วยกำรขำยเนื้อท่ีล่ำมำได้ ท ำเช่นนี้อยู่เป็นประจ ำ จนชีวิตคุ้นกับกำรฆ่ำเป็นปกติ วันหนึ่ง เขำล่ำสัตว์ไม่ได้
แม้สักตัวเดียว ขณะก ำลังเดินทำงกลับ เห็นวำนรสองพี่น้องนั่งอยู่ระหว่ำงคำคบไม้ ก ำลังให้มำรดำ  
เคี้ยวกินผลไม้ วำนรท้ังสองเห็นนำยพรำนหนุ่มเดินตรงเข้ำมำ ต่ำงพำซื่อคิดว่ำ พรำนเห็นมำรดำเรำตำบอด 
คงไม่กล้ำท ำอะไรหรอก จึงแอบสังเกตกำรณ์ อยู่ระหว่ำงกิ่งไม้นั้น 
        เมื่อนำยพรำนเดินมำถึงโคนต้นไม้ เห็นมำรดำของวำนรท้ังสอง เขำคิดว่ำ เรำจะกลับมือเปล่ำท ำไมล่ะ 
ลิงตำบอดตัวนี้แหละ จะเป็นอำหำรอันโอชะของเรำ คิดดังนั้นแล้ว เขำโก่งธนูขึ้น หมำยจะยิงนำงลิงแก่    
พระโพธิสัตว์เห็นท่ำไม่ดี จึงรีบบอกน้องชำยว่ำ “น้องเอ๋ย นำยพรำนคนนี้เป็นคนกักขฬะผิดมนุษย์ทั่วไป 
จะต้องยิงมำรดำของเรำแน่นอน พี่จะสละชีวิตแทนมำรดำ เมื่อพี่ตำยแล้ว น้องจงเลี้ยงดูมำรดำแทนพี่
ด้วยเถิด” กล่ำวจบ วำนรโพธิสัตว์รีบกระโดดออกมำ พลำงขอร้องพรำนหนุ่มว่ำ “ขอท่ำนอย่ำได้ยิง
มำรดำของเรำเลย มำรดำของเรำตำบอด ทั้งแก่ชรำมำกแล้ว จงเอำชีวิตของเรำแทนเถิด ”  
พระโพธิสัตว์รีบไปนั่งอยู่ในวิถีของลูกศร เพื่อป้องกันมำรดำด้วยชีวิตของตน เนื่องจำกนำยพรำนมีจิตใจ
หยำบช้ำ ฟังภำษำสัตว์ไม่รู้เรื่อง แม้ยิงพระโพธิสัตว์ตำยแล้ว เขำยังโก่งคันธนูขึ้น เพื่อจะยิงมำรดำ 
ของพระโพธิสัตว์อีก จุลลนันทิยะเห็นเหตุกำรณ์คับขันเช่นนั้น ก็คิดว่ำ  แม้มำรดำของเรำจะมีชีวิตอยู่
เพียงวันเดียว ก็ได้ชื่อว่ำรอดชีวิตแล้ว เรำจะสละชีวิตแทนมำรดำ  ด้วยควำมเป็นลูกยอดกตัญญู  
จึงกระโดดออกมำ พลำงอ้อนวอนนำยพรำนว่ำ “ท่ำนอย่ำยิงมำรดำของเรำเลย เรำจะสละชีวิต 
แทนมำรดำ ท่ำนยิงเรำแล้ว เอำเรำสองพี่น้องไปแทน จงไว้ชีวิตมำรดำของเรำเถิด” เมื่อสละชีวิตให้
นำยพรำนแล้ว วำนรน้องชำยรีบไปนั่งอยู่ในวิถีลูกศร เพื่อปกป้องมำรดำโดยไม่หวำดหวั่นต่อควำมตำย  
แต่อย่ำงใด ครั้นนำยพรำนผู้มีใจบำปยิงจุลลนันทิยะตกลงจำกต้นไม้แล้ว ยังคิดจะเอำไปเผื่อเด็ก  ๆ  
ท่ีบ้ำนอีก จึงยิงมำรดำของวำนรท้ังสองด้วย เขำหำบวำนรท้ังสำมตัว เดินมุ่งหน้ำกลับบ้ำนด้วยควำมดีใจ 
ขณะเดียวกันนั้นเอง เกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดฝันขึ้น คือ ฟ้ำได้ผ่ำลงที่บ้ำนของนำยพรำน ไหม้ภรรยำ 
และลูกสองคนพร้อมบ้ำนของเขำ เหลือเพียงซำกเสำกับขื่อเท่ำนั้น เมื่อนำยพรำนกลับถึงบ้ำน  
พบเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดเช่นนั้น เขำเสียใจมำกเหมือนคนเสียสติ ท้ิงหำบเนื้อและธนูกับแล่งไว้ แล้วรีบวิ่ง
เข้ำไปในบ้ำนท่ีเหลือแต่ตอ ทันใดนั้น ขื่อได้หักตกลงมำทับศีรษะของเขำ แผ่นดินไม่อำจรองรับควำมชั่ว
ของเขำได้ แยกออกเป็นช่อง เปลวไฟแลบขึ้นมำจำกอเวจีมหำนรก เขำถูกแผ่นดินสูบลงไปในอเวจี  
มหำนรกทันที 
        จำกเรื่องนี้ เรำจะเห็นว่ำ แม้วำนรโพธิสัตว์สองพี่น้องจะเป็นสัตว์เดียรัจฉำน แต่ท้ังสองเต็มเปี่ยม  
ไปด้วยคุณธรรม คือ ควำมกตัญญู ยอมสละชีวิตเพื่อผู้มีพระคุณ ส่วนนำยพรำนผู้เป็นมนุษย์ ซึ่งได้ชื่อว่ำ
เป็นสัตว์ประเสริฐ แต่ประเสริฐเพียงร่ำงกำยเท่ำนั้น จิตใจกลับหยำบกระด้ำง ประเสริฐแต่เพียงชำติ
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ก ำเนิด ส่วนกำรกระท ำไม่ได้ประเสริฐตำม ฉะนั้น เรำจะต้องไม่เป็นเช่นนั้น  เมื่อเรำได้อัตภำพของผู้มีใจ
สูงแล้ว ควรท ำให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป คือ สูงส่งด้วยคุณธรรมควำมดี เพรำะอัตภำพของมนุษย์เหมำะต่อกำร 
ท ำควำมดีในทุกรูปแบบ ท้ังทำน ศีล ภำวนำ ละโลกแล้วจะได้ไปสู่ภพภูมิท่ีสูงขึ้น คือ ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 
เมื่อบุญบำรมีเต็มเปี่ยม จะท ำให้เรำหลุดพ้นจำกอำสวกิเลสท้ังมวล ยกตนและสรรพสัตว์ท้ังหลำยไปสู่ท่ีสุด
แห่งธรรมกันท้ังหมด 
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