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ค�ำน�ำส�ำนกัพมิพ์
	 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติไทย	ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นับถือ	นอก 
จากนี้คนท่ัวโลกจ�านวนมากก็ยังเลื่อมใสในศาสนาพุทธ	 	 ย่ิงนานวันชาวตะวันตก 
กลับหันมาสนใจศึกษาหลักธรรมค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่อย	ๆ  
และเห็นว่าเป็นศาสนาท่ีมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูง	 	 น่ันคือไม่มุ่งเน้นความเชื่อ
งมงาย	มีความเป็นเหตุเป็นผล	และต้องปฏิบัติเองจึงจะได้รับผล
	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	 อันเป็นปีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี	หรือ	๒,๖๐๐	ปี	แห่ง
การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	นานมีบุ๊คส์จึงยินดีท่ีจะร่วมประกาศความ 
ย่ิงใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	และจรรโลงความดีงามของพุทธศาสนาด้วย
การตีพิมพ์การ์ตูน	 “มงคลชีวิต ๓๘ ประการ”	 อันมีเน้ือหาท่ีสนุกสนาน	และยัง
สอนให้เด็ก	ๆ 	รู้จักมงคลชีวิตท้ัง	๓๘	ประการ	 รวมทั้งเร่ืองราวในพุทธชาดกที่ให้ 
คติสอนใจ
	 มงคลชีวิตท้ัง	๓๘	ประการนี้ก็เช่นเดียวกับหลักธรรมค�าสอนอื่น	ๆ	ของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	นั่นคือ	ต้องปฏิบัติเองจึงจะได้รับผล		 เมื่อเด็ก	ๆ 	อ่านการ์ตูน
เล่มนี้แล้ว	จะไม่ใช่เพียงท่องจ�าได้ว่ามงคลชีวิตแต่ละประการได้แก่อะไรบ้าง	แต่
จะท�าให้เดก็	ๆ 	มแีนวทางในการท�าความด	ีและเมือ่ท�าแล้วก็จะพบชวิีตทีเ่ป็นมงคล	
แน่นอน

นานมีบุ๊คส์
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ช้างมหิฬามุข  ๘
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มงคลที่ ๕: เคยท�าบุญมาก่อน
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มงคลที่ ๖: การตั้งตนชอบ  
เศรษฐีผู้ตระหนี่  ๔๓

มงคลที่ ๗: ความเป็นพหูสูต  
เสนกบัณฑิต  ๕๐

มงคลที่ ๘: การรอบรู้ในศิลปะ  
บุรุษง่อย นักดีดกรวด  ๕๗
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มงคลที่ ๒๗: มีความอดทน  
นางเวเทหิกา  ๑๘๘
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ช้างมหิฬามุข
เมื่อครั้งบรรพกาล 
ณ กรุงพาราณส ี
ทางตอนเหนือ 
ของดินแดนชมพูทวีป

มีช้างมงคลนาม มหิฬามุข  
เป็นช้างว่านอนสอนง่าย 
ไม่เบียดเบียนใคร  
และมีลักษณะงดงาม

ท่าน
มหิฬามุข

เป็นช้างที่แสน
ฉลาดและใจดี

จริง ๆ

มงคลที่ ๑: ไม่คบคนพาล

8
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แต่อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องประหลาด 
ช้างมหิฬามุขอาละวาด ตรงเข้าจับ

ควาญช้างฟาดลงกับพื้น

จนควาญช้าง
เสียชีวิต...

แย่เเล้ว
ช้าง

อาละวาด
!!!!

ว้าย!
ตายเเล้ว
เกิดอะไร
ขึ้นเนี่ย!

มหิฬามุขยังคงอาละวาดต่อไป 
โดยไม่รู้สาเหตุ ท�าลายข้าวของ

ภายในโรงช้างจนพังพินาศ

กว่าความวุ่นวายจะหยุดลง 
ก็ท�าเหล่าทหารวิ่งวุ่นโกลาหลทั่วโรงช้าง...

9ฮึย่
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พระเจ้าพรหมทัตจึงเรียกประชุม 
เหล่าอ�ามาตย์ เสนาบดี

และหมอหลวงเพื่อหาทางแก้ไข

มหิฬามุข
เป็นเช่นนี้
ได้อย่างไร

ขอเดชะ 
ข้าพเจ้าตรวจ

ดูแล้ว ช้างนี้มิได้
เจ็บป่วยเป็นโรค
เเต่ประการใด

พ่ะย่ะค่ะ

ป่วย
ก็ไม่ใช่ 

เอ...อย่างนี้
เป็นเพราะ 
อะไรนะ

ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าพรหมทัต
จึงให้บัณฑิตหนุ่ม 
ไปสืบหาสาเหตุดู

10
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เขาเดินส�ารวจหาสาเหตุ
ไปรอบ ๆ  โรงช้าง 

จนกระทั่ง...

เอ๊ะ!
นี่มัน

บัณฑิตหนุ่มพบร่องรอยบางอย่างหลังโรงช้าง

เมื่อสืบเรื่องราว
จากชาวบ้านเเถบนั้น 
จึงรู้ว่า เคยมีกลุ่มโจร
มานั่งวางแผนการบางอย่าง 
เป็นเวลาหลายคืน

พวกโจรวางแผนกันว่าจะท�าลายอุโมงค์ บุกยึด และเข่นฆ่าผู้คน

เมื่อช้างมหิฬามุขได้ฟัง 
พวกโจรพูดคุยกัน จึงจดจ�า 

และรู้สึกว่าน่าจะท�าเรื่องไม่ดี 
แบบนั้นบ้าง 

11
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บัณฑิตหนุ่มผู้นั้นจึงกราบทูล
พระเจ้าพรหมทัต

เรื่องโจร 
ข้าได้สั่งท่าน

ขุนพลด�าเนินการ
เเล้วละ แต่ห่วง
เรื่องของช้าง 
มหิฬามุขนี่สิ

ขอเดชะ 
ข้าพเจ้าคิดว่า 

ที่มหิฬามุขมีจิตใจ
เปลี่ยนแปลงไป 
เพราะได้ฟังแต่ 
เรื่องไม่ดีของ 

เหล่าโจร

จึงควร 
นิมนต์ 

สมณพราหมณ์
ผู้มีศีลทั้งหลาย

มาพูดคุย 
เรื่องด ีๆ  

ให้ช้างฟัง

อืมดี

พระเจ้าพรหมทัตรับสั่ง 
ให้เหล่าสมณพราหมณ์
กล่าวเรื่องศีลว่า ไม่ควร 
ท�าร้ายใคร ไม่ฆ่าใคร

ควรจะรักษาศีล
และมีมารยาทที่ดี

12
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เมื่อเวลาผ่านไป
ช้างมหิฬามุข

ได้ฟังเเต่สิ่งดีงาม
ในที่สุด 

ท่านก็กลับมาเป็นช้าง 
ที่มีจิตใจดีดังเดิม 
ท่านมหิฬามุข

แปร๋น!

ช้างมหิฬามุข
ได้ฟังดังนั้น
จึงตั้งใจว่า... ตั้งเเต่นี้ต่อไป

เราจะเป็นผู้มีศีล

หมับ

13
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มงคลที่ ๑
ไม่คบคนพาล 

 ขนาดช้างมหิฬามุขแค่ได้ยินพวกโจรวางอุบายร้าย ยังเปลี่ยน
นิสัยเป็นช้างพาลอาละวาดไปได้  ถ้าเราไปสนิทสนมคนพาลก็มีโอกาส
ซึมซับความคิดและพฤติกรรมแย ่ๆ  มาได้เช่นกัน
 คนพาลไม่ได้หมายถึงคนพาลเกเร โจรผู ้ร ้าย หรือคนใจบาป
หยาบช้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนที่เห็นผิดเป็นชอบ เช่น พวกคอเหล้า 
สิงห์อมควัน คนติดสิ่งเสพติด พวกชอบเที่ยวกลางคืน พวกหนีเรียน 
หรอืแม้แต่พวกทีม่พีฤตกิรรมไม่ดไีม่งาม เช่น เถยีงพ่อแม่ พดูจาหยาบคาย
 ถ้าเราคบหา ร่วมกจิกรรม พูดคยุ แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคน
เหล่านี ้ เราก็จะถูกชักน�าไปในทางผิด และเริ่มมองเห็นว่าพฤติกรรมของ
คนพาลเป็นสิ่งที่ถูกต้อง น่าเอาอย่าง และท�าตามโดยไม่รู้ตัว จนกระทั่ง
เรากลายเป็นคนพาลเสียเอง คิดดูสิว่าเมื่อกลายเป็นคนไม่ดีแล้ว สิ่งที่จะ
เกดิขึน้กับเราย่อมไม่ใช่ความเจริญก้าวหน้าแน่ ๆ

ปลาเน่าตัวเดียว
บางคนเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนดีและหนักแน่นพอที่จะคบคนพาลได ้
โดยไม่ถูกชักจูง แต่เมื่อคนอื่นมองมาเห็นความไม่ดีของคนที่เราคบ 
แม้เราจะไม่เป็นเช่นนั้น ก็จะถูกมองว่านิสัยคงเหมือนกันจึงคบกันได ้

เหมือนกับปลาเน่าตัวเดียวท�าให้ปลาที่อยู่ใกล้พลอยเหม็นไปด้วย
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นางมัลลิกา

ณ เมืองสาวัตถี มีบุรุษนามว่า พันธุละ 
เป็นเสนาบดีของพระยาปเสนทิโกศล 

เขาเป็นผู้เปี่ยมไปด้วย
ความสามารถในแขนงวิชาต่าง ๆ

แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ 
เขามีภรรยาผู้ประเสริฐ

ทั้งปัญญาและคุณธรรม
อย่างนางมัลลิกา

ทั้งคู่ครองรักกันและมีบุตร
ถึง ๓๒ คน  บุตรทุกคน
ร�่าเรียนศาสตร์ต่าง ๆ  ทุกแขนง 
จนเป็นที่กล่าวขวัญ 
ถึงความสามารถไปทั่วนคร

มงคลที่ ๒: การคบบัณฑิต
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