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มงคลที่ ๑๘ ทำงำนไม่มีโทษ กรรมเครื่องแบ่งชนชั้น
บุรุษทำกรรมเหล่ำใดไว้ เขำย่อมเห็นกรรมเหล่ำนั้นในตน ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ผู้ที่ทำกรรมชั่ว
ย่อมได้รับผลชั่ว บุคคลหว่ำนพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ในอดีตกำล พระเจ้ำพรหมทัตเสวยรำช
สมบัติ อ ยู่ใ นกรุงพำรำณสี พระโพธิสั ตว์ ถื อก ำเนิ ดเป็ นวำนรชื่อ นัน ทิ ยะ อำศัย อยู่ใ นหิ ม วัน ตประเทศ
มีน้องชำยชื่อจุลลนันทิยะ ทั้งสองพี่น้องมีวำนรบริวำรถึงตัวละ ๘๔,๐๐๐ ตัว วำนรสองพี่น้องเป็นวำนร
ยอดกตัญญู คือจะช่วยกันปรนนิบัติดูแลมำรดำซึ่งตำบอด โดยจะให้นอนพักอยู่ที่พุ่มไม้ จำกนั้นจะเข้ำป่ำ
ไปหำผลไม้ที่มีรสอร่อย แล้วให้ลิงที่เป็นบริ วำรนำไปส่งให้มำรดำทุกวัน แต่ลิงบริวำรเห็นผลไม้มีรสอร่อย
เกิดควำมโลภจึงกินเอง ไม่ได้นำไปให้มำรดำของพระโพธิสัตว์ ทำให้มำรดำถูกควำมหิวครอบงำจนร่ำงกำย
ผอมซูบซีด เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
ต่อมำ พระโพธิสัตว์กลับมำเยี่ยมมำรดำ เห็นร่ำงกำยของท่ำนผอมลงผิดปกติ จึ งถำมว่ำ “แม่จ๋ำ
ลูกส่งผลไม้รสอร่อยมำให้แม่ทุกวัน แม่ไม่ได้รับประทำนหรือไร ทำไมแม่ถึงได้ซูบผอมเช่นนี้ ” มำรดำ
ตอบลูกวำนรด้วยควำมแปลกใจว่ำ “ลูกเอ๋ย แม่ไม่เคยได้ผลไม้ที่ลูกฝำกมำเลย”
พระโพธิสัตว์รู้ทันทีว่ำ ลิงบริวำรเห็นแก่กิน ไม่ยอมนำผลไม้มำให้แม่ของตน ท่ำนไม่โกรธบริวำร
แต่คิดแก้ไขว่ำ หำกเรำยังมัวแต่ปกครองฝูงวำนรอยู่เช่นนี้ แม่ของเรำคงต้องอดตำยแน่ อย่ำกระนั้นเลย
เรำจะลำออกจำกกำรเป็นหัวหน้ำฝูงวำนร เพื่อไปปรนนิบัติแม่ตำมลำพัง คิดได้ดังนี้ พระโพธิสัตว์จึงเรียก
น้องชำยจุลลนันทิยะมำปรึกษำว่ำ “น้องเอ๋ย เจ้ำจงปกครองฝูงวำนรแทนพี่เถิด พี่จะไปปรนนิบัติแม่เอง”
จุลลนันทิยะอยำกอุปัฏฐำกดูแลแม่อย่ำงใกล้ชิดเช่นกัน จึงกล่ำวกับวำนรพี่ชำยว่ำ “พี่จ๋ำ แม้ฉันเอง
ก็ไม่ต้ องกำรปกครองฝูงวำนร แต่อ ยำกจะปรนนิบั ติแม่บ้ ำง” เมื่อ ทั้งสองพี่น้ องยอดกตั ญญู ต่ำงมี
ควำมคิดตรงกัน จึงแยกตัวจำกฝูง วำนร พำมำรดำออกจำกหิมวันตประเทศ พำกันไปอำศัยอยู่ที่ต้นไทร
แห่งหนึ่ง คอยปรนนิบัติดูแลมำรดำเป็นอย่ำงดี
สมั ย นั้ น มำณพหนุ่ ม คนหนึ่ ง ไปเรี ย นศิ ล ปะจำกส ำนั ก อำจำรย์ ทิ ศ ำปำโมกข์ ใ นเมื อ งตั ก สิ ล ำ
เมื่อเรียนจบ ได้ลำอำจำรย์ กลับบ้ำน อำจำรย์รู้นิสัยของลูกศิษย์ดีว่ำ มำณพนี้เป็นคนกักขฬะ ชอบฆ่ำ
สัตว์ จึงสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยควำมเมตตำสงสำรว่ำ “พ่อหนุ่มเอ๋ย เมื่อกลับบ้ำนแล้ว ให้ละนิสัยหยำบ
กระด้ำงเสีย อย่ำไปฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต ให้ประกอบแต่สัมมำอำชีวะ อย่ำได้ทำกรรมชั่ว อันจะทำให้ตัว
ท่ำนเดือดร้อนในภำยหลัง ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว บุคคลหว่ำนพืช
เช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ดังนั้น ให้ทำแต่กุศลกรรมไว้เถิด”
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หลังจำกลูกศิษย์รับฟังโอวำทแล้ว เขำได้เดินทำงกลับกรุงพำรำณสี พ่อแม่ให้แต่งงำนมีคู่ครอง
เขำพยำยำมทำตำมคำสอนอำจำรย์ทิศำปำโมกข์ ด้วยกำรประกอบอำชีพค้ำขำย แต่เนื่องจำกไม่ชอบ
วุ่นวำยกับคนหมู่มำก จึงเปลี่ยนอำชีพเป็นนำยพรำนล่ำสัตว์ ทำให้จิตใจหยำบกระด้ำงเช่นเดิม เขำลืม
คำสอนของอำจำรย์ที่ได้สั่งไว้จนหมดสิ้น ทุกเช้ำชำยหนุ่มจะผูกสอดธนู เข้ำป่ำล่ำเนื้อชนิดต่ำง ๆ เลี้ยงชีพ
ด้วยกำรขำยเนื้อที่ล่ำมำได้ ทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำ จนชีวิตคุ้นกับกำรฆ่ำเป็นปกติ วันหนึ่ง เขำล่ำสัตว์ไม่ได้
แม้ สั กตั ว เดี ย ว ขณะก ำลั ง เดิ น ทำงกลับ เห็ น วำนรสองพี่ น้ องนั่ งอยู่ ร ะหว่ ำงคำคบไม้ กำลั งให้ มำรดำ
เคี้ยวกินผลไม้ วำนรทั้งสองเห็นนำยพรำนหนุ่มเดินตรงเข้ำมำ ต่ำงพำซื่อคิดว่ำ พรำนเห็นมำรดำเรำตำบอด
คงไม่กล้ำทำอะไรหรอก จึงแอบสังเกตกำรณ์ อยู่ระหว่ำงกิ่งไม้นั้น
เมื่อนำยพรำนเดินมำถึงโคนต้นไม้ เห็นมำรดำของวำนรทั้งสอง เขำคิดว่ำ เรำจะกลับมือเปล่ำทำไมล่ะ
ลิงตำบอดตัวนี้แหละ จะเป็นอำหำรอันโอชะของเรำ คิดดังนั้นแล้ว เขำโก่งธนูขึ้น หมำยจะยิงนำงลิงแก่
พระโพธิสัตว์เห็นท่ำไม่ดี จึงรีบบอกน้องชำยว่ำ “น้องเอ๋ย นำยพรำนคนนี้เป็นคนกักขฬะผิดมนุษย์ทั่วไป
จะต้องยิงมำรดำของเรำแน่นอน พี่จะสละชีวิตแทนมำรดำ เมื่อพี่ตำยแล้ว น้องจงเลี้ยงดูมำรดำแทนพี่
ด้วยเถิด” กล่ำวจบ วำนรโพธิสัตว์รีบกระโดดออกมำ พลำงขอร้องพรำนหนุ่มว่ำ “ขอท่ำนอย่ำได้ยิง
มำรดำของเรำเลย มำรดำของเรำตำบอด ทั้ ง แก่ ช รำมำกแล้ ว จงเอำชี วิ ต ของเรำแทนเถิ ด ”
พระโพธิสัตว์รีบไปนั่งอยู่ในวิถีของลูกศร เพื่อป้องกันมำรดำด้วยชีวิตของตน เนื่องจำกนำยพรำนมีจิตใจ
หยำบช้ ำ ฟั ง ภำษำสั ต ว์ ไ ม่ รู้เรื่อ ง แม้ ยิ ง พระโพธิ สั ตว์ ต ำยแล้ ว เขำยั ง โก่ ง คั น ธนู ขึ้ น เพื่ อ จะยิ ง มำรดำ
ของพระโพธิสัตว์อีก จุลลนันทิยะเห็นเหตุกำรณ์คับขันเช่นนั้น ก็คิดว่ำ แม้มำรดำของเรำจะมีชีวิตอยู่
เพี ย งวัน เดี ย ว ก็ ไ ด้ ชื่อ ว่ ำรอดชี วิ ตแล้ ว เรำจะสละชี วิต แทนมำรดำ ด้ ว ยควำมเป็น ลู ก ยอดกตั ญ ญู
จึ ง กระโดดออกมำ พลำงอ้ อ นวอนนำยพรำนว่ ำ “ท่ ำ นอย่ ำ ยิ ง มำรดำของเรำเลย เรำจะสละชี วิ ต
แทนมำรดำ ท่ำนยิงเรำแล้ว เอำเรำสองพี่น้องไปแทน จงไว้ชีวิตมำรดำของเรำเถิด ” เมื่อสละชีวิตให้
นำยพรำนแล้ว วำนรน้องชำยรีบไปนั่งอยู่ในวิถีลูกศร เพื่อปกป้องมำรดำโดยไม่หวำดหวั่นต่อควำมตำย
แต่ อย่ ำงใด ครั้นนำยพรำนผู้ มีใจบำปยิ งจุ ลลนั นทิ ยะตกลงจำกต้น ไม้แ ล้ว ยั งคิ ด จะเอำไปเผื่ อเด็ก ๆ
ที่บ้ำนอีก จึงยิงมำรดำของวำนรทั้งสองด้วย เขำหำบวำนรทั้งสำมตัว เดินมุ่งหน้ำกลับบ้ำนด้วยควำมดีใจ
ขณะเดียวกันนั้นเอง เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝันขึ้น คือ ฟ้ำได้ผ่ำลงที่บ้ำนของนำยพรำน ไหม้ภรรยำ
และลู ก สองคนพร้อ มบ้ ำนของเขำ เหลื อ เพี ย งซำกเสำกั บ ขื่ อ เท่ ำ นั้ น เมื่ อ นำยพรำนกลั บ ถึ ง บ้ ำ น
พบเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดเช่นนั้น เขำเสียใจมำกเหมือนคนเสียสติ ทิ้งหำบเนื้อและธนูกับแล่งไว้ แล้วรีบวิ่ง
เข้ำไปในบ้ำนที่เหลือแต่ตอ ทันใดนั้น ขื่อได้หักตกลงมำทับศีรษะของเขำ แผ่นดินไม่อำจรองรับควำมชั่ว
ของเขำได้ แยกออกเป็น ช่อง เปลวไฟแลบขึ้น มำจำกอเวจีมหำนรก เขำถู กแผ่ นดิน สูบลงไปในอเวจี
มหำนรกทันที
จำกเรื่องนี้ เรำจะเห็นว่ำ แม้วำนรโพธิสัตว์สองพี่น้องจะเป็นสัตว์เดียรัจฉำน แต่ทั้งสองเต็มเปี่ยม
ไปด้วยคุณธรรม คือ ควำมกตัญญู ยอมสละชีวิตเพื่อผู้มีพระคุณ ส่ว นนำยพรำนผู้เป็นมนุษย์ ซึ่งได้ชื่อว่ำ
เป็นสัตว์ประเสริฐ แต่ประเสริฐเพียงร่ำงกำยเท่ำนั้น จิตใจกลับหยำบกระด้ำง ประเสริฐแต่เพียงชำติ
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กำเนิด ส่วนกำรกระทำไม่ได้ประเสริฐตำม ฉะนั้น เรำจะต้องไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อเรำได้อัตภำพของผู้มีใจ
สูงแล้ว ควรทำให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป คือ สูงส่งด้วยคุณธรรมควำมดี เพรำะอัตภำพของมนุษย์เหมำะต่อกำร
ทำควำมดีในทุกรูปแบบ ทั้งทำน ศีล ภำวนำ ละโลกแล้วจะได้ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น คือ ไปสู่สุคติโลกสวรรค์
เมื่อบุญบำรมีเต็มเปี่ยม จะทำให้เรำหลุดพ้นจำกอำสวกิเลสทั้งมวล ยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลำยไปสู่ที่สุด
แห่งธรรมกันทั้งหมด
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