
เปรต
สนิท ไชยวงศ์คต

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. ความน�า
 ความหมายของค�าว่า “เปรต”

 ค�าว่า เปรต หมายถึง
1
๑. ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว, คนที่ตายไปแล้ว ๒. สัตว์จ�าพวกหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ใน

อบายชั้นที่เรียกว่า ปิตตวิสัย หรือ เปตติวิสัย (แดนเปรต) ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะอดอยาก ไม่มี

จะกิน แม้เมื่อมีกินก็กินไม่ได้ หรือกินได้โดยยาก

 ค�าว่า เปรต หมายถึง
2
 สัตว์พวกหนึ่ง เกิดในอบายภูมิ คือแดนทุกข์, ผีเลวจ�าพวกหนึ่ง  

มีหลายชนิด ชนิดหน่ึงตามท่ีว่ากันว่า มีรูปร่างสูงโย่งเย่งเท่าต้นตาล กินแต่เลือดและหนองเป็นอาหาร 

มักร้องเสียงดังวี๊ด ๆ ในตอนกลางคืน, ค�าเรียกเป็นเชิงแช่งด่าหรือปรามาสคนที่อดอยากผอมโซ  

เทีย่วรบกวนขอเขากนิ หรอืเมือ่มใีครได้โชคลาภก็เข้ามาขอแบ่งปันเป็นอย่างขอแบ่งส่วนบญุ หรอืท�านอง

เช่นนั้นว่า เปรต หรือ อ้ายเปรต

 อีกนัยหนึ่ง
3
 ค�าว่า เปรต มาจากค�าสันสกฤตว่า เปรฺต ตรงกับค�าบาลีว่า เปตะ แปลได้ ๒  

ความหมาย คือ :

 ๑) เปรต แปลว่า ผูล้ะไปแล้ว หรอืผูท้ีต่ายจากโลกนีไ้ปแล้ว หมายถงึ ดวงวญิญาณของบรรพบรุษุ

หรือวิญญาณผู้ที่ตายไปแล้ว ดังเช่นค�าในประโยคว่า นาย ก. ได้ท�าบุญอุทิศให้กับเปตชน ค�าว่า เปตชน 

ในที่นี้ หมายถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วของนาย ก. นั่นเอง ซึ่งอาจจะไปผุดไปเกิดแล้ว หรือยังไม่ได้ไปผุด

ไปเกิดก็ตาม

 ๒) เปรต แปลว่า ผู้ห่างไกลจากความสุข หมายถึงปีศาจจ�าพวกหนึ่งที่เคยก่ออกุศลกรรมเอาไว้ 

และต้องมารับใช้ผลกรรมน้ันอย่างทุกข์ทรมาน โดยแต่ละตนจะมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว และ

เสวยผลกรรมในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกรรมที่ตนได้ท�าไว้

1 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต), พจนานุกรมพทุธศาสน์ฉบับประมวลธรรม, พมิพ์ครัง้ที ่๑๒, (กรงุเทพ-
มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔๘.

2
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔, (กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนา 

อินเตอร์ปริ้นท์, ๒๕๕๖), หน้า ๗๕๕.
3
 ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์, ระวังจะเป็นเปรต, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, มปพ.) หน้า 

๑๔.
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 เปรตในความหมายของคนไทยทั่วไป ก็คือ ผีชนิดหนึ่ง จึงมักเรียก เปรตว่า ผีเปรต มีบางท่าน 

ได้จัดผีบางจ�าพวก เช่น ผีกระสือ ผีกระหัง ผีปอบ แต่ที่จริงผีเหล่านั้นก็คือ เปรต นั่นเอง แต่บางท่าน 

ก็กล่าวแย้งว่าบรรดาผี ๆ ที่คนไทยเรารู้จักนั้นน่าจะเป็น อสุรกาย มากกว่าจะเป็นเปรต

 ก็ว่ากันไป !

๒. ภูมิของเปรต
 ในพระพุทธศาสนาได้จัดภพภูมิที่สรรพสัตว์ผู้ยังมีกิเลสทั้งหลายจะต้องเวียนว่ายตายเกิดว่า 

มีทั้งหมด ๓๑ ภพภูมิ เรียกว่า “วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ” แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
4
 :

 ๑) กามาวจรภูม ิคือ ภูมิของผู้ยังแสวงหาความสุขจากกามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และ

สัมผัสที่น่าพอใจ มี ๑๑ ภูมิ คือ อบายภูมิ ๔, มนุสสโลก ๑ และ สวรรค์ ๖
5

 ๒) รปูาวจรภมู ิคอื ภมูขิองผูเ้สพสขุจากการเข้ารปูฌานตัง้แต่ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน และ

จตุตถฌาน มี ๑๖ ภูมิ นับตั้งแต่พรหมปาริสัชชาขึ้นไปจนถึงอกนิฏฐพรหม
6

 ๓) อรูปาวจรภูมิ คือ ภูมิอันเป็นท่ีอยู่ของผู้เจริญสมาธิจนถึงระดับอรูปฌาน ๔ เป็นผู้เสพสุข 

อันเกิดจากการเข้าอรูปฌาน มี ๔ ภูมิ ตามล�าดับของอรูปฌานมีอากาสานัญจายตนภูมิ เป็นต้น
7

 
บรรดาสัตว์ผู้ยังมีกิเลสทั้งหลายเกิดใน ๓๑ ภูมินี้เท่านั้น ไม่มีนอกเหนือจากนี้ ส่วนใครจะเกิด 

ในภพภูมิใด ขึ้นอยู่กับกรรมเป็นตัวก�าหนดจัดสรรให้ ใครท�ากรรมดี ย่อมเกิดในภพภูมิที่ดี ใครท�าชั่ว 

ย่อมไปเกิดในภพภูมิที่ชั่ว ตามกรรมที่ตนได้สร้างไว้

 ภพภูมิของเปรตจัดเป็นหนึ่งในอบายภูมิ ๔ และจัดเป็นภพภูมิส�าหรับลงโทษผู้ที่กระท�าบาป  

ที่ถือว่าเป็น อนัดบั ๒ รองจากนรก กล่าวกนัว่าผูท้ีเ่กดิในนรกนัน้จะถูกลงโทษให้ทกุข์ทรมานอยูต่ลอด

เวลา โดยไม่มีผ่อนหนักผ่อนเบา ไม่มีหยุดพักแม้เสี้ยววินาที

 ส่วนผูท้ีเ่กดิในภมูขิองเปรตแม้จะต้องรบักรรมเช่นเดียวกบัสัตว์นรก แต่กม็ผ่ีอนหนกัผ่อนเบาบ้าง

ในบางครั้งบางคราว เช่น เปรตปากเท่ารูเข็ม มีความหิวโหยอย่างแรง แต่ก็มีผ่อนปรนให้หากินประทัง

4 อ้างแล้ว, หน้า ๑๕-๑๖.
5 

อบายภูมิ ๔ : ๑) นรก ๒) เปรตวิสัย ๓) อสุรกายภูมิ และ ๔) ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ๕) มนุษย์, สวรรค์ ๖ :  

๖) จาตุมหาราชิกา ๗) ดาวดึงส์ ๘) ยามา ๙) ดุสิต ๑๐) นิมมานรดี ๑๑) ปรนิมมิตวสวัตตี.
6
 รูปพรหม ๑๖ : ๑) พรหมปาริสัชชา ๒) พรหมปุโรหิตา ๓) มหาพรหมา ๔) ปริตตาภา ๕) อัปปมาณาภา  

๖) อาภัสสรา ๗) ปริตตสุภา ๘) อัปปมาณสุภา ๙) สุภกิณหา ๑๐) อสัญญีสัตตา ๑๑) เวหัปผลา ๑๒) อวิหา  

๑๓) อตัปปา ๑๔) สุทัสสา ๑๕) สุทัสสี และ ๑๖) อกนิฏฐา
7
 อรูปพรหม ๔ : ๑) อากาสานัญจายตนะ ๒) วิญญาณัญจายตนะ ๓) อากิญจัญญายตนะ และ ๔) เนวสัญญา-

นาสัญญายตนะ
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ความหิวได้ เป็นต้น แต่ถึงกระนั้นก็ยังทุกข์ทรมานแสนสาหัสนับเป็นร้อยเป็นพันปี หรืออาจมากกว่านั้น

เป็นกัปเป็นกัลป์ก็มี

๓. ประเภทของเปรต8

 
๑) จ�าแนกตามที่มา มี ๒ ประเภท :

  ๑. เปรตที่ไปจากโลกมนุษย ์ ได้แก่ เปรตจ�าพวกที่ท�ากรรมไม่หนักพอที่จะไปรับโทษในนรก 

ท�ากรรมที่มีโทษพอเหมาะพอสมจะไปเกิดในภูมิของเปรต พอตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรมทันที 

ไม่ต้องลงนรกก่อน

  ๒. เปรตทีม่าจากนรก ได้แก่ ผู้ทีท่�ากรรมหนกัเอาไว้ เมือ่ครัง้ยงัมชีวีติอยู ่หลงัจากตายไปแล้ว

กไ็ปชดใช้กรรมนัน้ในนรกขมุต่าง ๆ  ตามน�า้หนกัของกรรม เมือ่ใช้กรรมในนรกหมดแล้ว แต่ยงัมเีศษกรรม

ติดตัวอยู่ ก็จะมาเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้เศษกรรมที่เหลืออยู่

 ๒) จ�าแนกตามลักษณะการเสวยผลกรรม มี ๕ ประเภท :

  ๑. ขุปปิปาสิกเปรต : เปรตหิวกระหาย ได้แก่ เปรตที่เสวยผลกรรมด้วยความอดยากหิวโหย 

มีรูปร่างผอมโซ เที่ยวแสวงหาของกินไปตามที่ต่าง ๆ แต่ก็ไม่พบสิ่งที่เป็นอาหารใด ๆ เปรตบางจ�าพวก 

วิบากกรรมบันดาลให้ไปพบแม่น�้า ข้าวปลาอาหารวางอยู่ตรงหน้า ด้วยความหิวกระหายเปรตเหล่านั้น

ก็วิ่งเข้าหาหมายจะกินให้อิ่มหน�า แต่เมื่อจะเอาเข้าปาก น�้า อาหาร เหล่านั้นก็กลายเป็นหิน เป็นทราย 

เป็นแกลบ ไม่สามารถจะกนิจะด่ืมได้ เปรตเหล่านัน้กไ็ด้แต่คร�า่ครวญ ร้องไห้อย่างน่าเวทนา เปรตบางตน

มีปากเท่ารูเข็ม จะกินอะไรก็กินได้ทีละน้อย ไม่อาจกินให้สาแก่ความหิวได้ ที่เป็นดังนี้ เพราะผลกรรม 

ที่เกิดจากความตระหนี่ถี่เหนียว หวงแหนในทรัพย์ของตน ไม่เคยท�าบุญ ท�าทาน แม้ท�าก็ท�าด้วยความ

เสียดาย

  ๒. วันตาสเปรต : เปรตกินของสกปรก ได้แก่ เปรตที่เสวยผลกรรมด้วยการกินของสกปรก

เป็นอาหาร เช่น กินอุจจาระ ซากศพ น�้าลาย เสลด น�้าเหลือง น�้าหนอง กินลูกของตัวเอง เป็นต้น  

เป็นผลมาจากกรรมที่พูดจาไม่ดี โกหกมดเท็จ พูดสบถสาบาน พูดค�าหยาบ ดูถูกดูหมิ่นผู้มีพระคุณหรือ

ผู้ทรงศีล เป็นต้น

  ๓. ปรทัตตูปชีวีเปรต : เปรตขอส่วนบุญ ได้แก่เปรตที่มีความหิวโหย แต่ไม่สามารถจะกิน

อาหารอย่างอืน่ได้ นอกจากขอรบัส่วนบญุจากญาติอทิุศให้ เปรตจ�าพวกนีจ้ะมโีทษเบาบาง คอืไม่ได้สร้าง

เวรสร้างกรรมที่หนักหนาสาหัส ถ้าเปรียบเหมือนนักโทษก็คือนักโทษที่ก่อคดีไม่รุนแรง พร้อมที่จะให้

ญาติประกันตัว อีกส่วนหนึ่งคือ เปรตที่ท�ากรรมหนักแต่ได้ชดใช้กรรมนั้นเบาบางหรือเหลือน้อยเต็มที 

8  อ้างแล้ว, หน้า ๒๐-๒๓.
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เมื่อได้รับการอุทิศบุญจากญาติก็จะพ้นจากความเป็นเปรตทันที เปรียบเหมือนนักโทษคดีร้ายแรง แต่มี

ความประพฤติดี เมื่อรับโทษใกล้ครบแล้ว หากได้รับการอภัยโทษก็จะได้รับการปล่อยตัวก่อนก�าหนด

  ๔. ณิชฌามตัณหิกเปรต : เปรตไฟเผา
9
 ได้แก่ เปรตที่เสวยผลกรรมด้วยการถูกไฟแผดเผา

ร่างกาย โดยมากเป็นผลกรรมจากการใช้ไฟเผาทรัพย์สินหรือใช้ไฟเผาท�าร้ายคนอื่น

  ๕. เวมานิกเปรต : เปรตมีวิมาน
10

 ได้แก่เปรตที่มีวิมานหรือที่อยู่เป็นหลักแหล่งของตนเอง 

เปรตจ�าพวกนีเ้คยเป็นอบุาสกิารกัษาศลีอโุบสถ แต่ได้เล่นชูน้อกใจสาม ีเมือ่ตายไปเกดิเป็นเปรต มีร่างกาย

สวยงาม และได้อยู่ในวิมานทิพย์หลังใหญ่ ด้วยอานิสงส์แห่งศีลที่ตนเคยรักษา แต่พอตกกลางคืนต้องลง

จากวิมานให้สุนัขรุมกัด ด้วยผลแห่งกรรมเล่นชู้และโกหกสามี

๔. เปรตอยู่ที่ไหน
 ภพภูมิหรือท่ีอยู่ของเปรตน้ันท่านกล่าวว่า

11
 อยู่ในโลกของมนุษย์นี้เอง เพียงแต่ว่าอยู่คนละมิติ 

ไม่อาจมองเห็นหรือติดต่อสื่อสารกันได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ นอกจากผู้มีญาณวิเศษเท่านั้นจึงจะ

สามารถเหน็หรอืตดิต่อกบัเปรตผ่านมติไิด้ หรอือกีทางหนึง่คอืเปรตเป็นผูต้ดิต่อเราเอง โดยเปรตปรากฏ

กายหยาบจนเราสามารถมองเห็นหรือรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่ง

 แหล่งที่อยู่ของเปรตก�าหนดแน่นอนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเปรตตนนั้นท�ากรรมที่ผูกพันกับสถานที ่

ใดไว้ เช่น เปรตบางตนมีความหวงแหนในทรัพย์สมบัติในวัดวาอารามที่ตนได้สร้างไว้ หรือเคยเป็น 

เจ้าอาวาสปกครองก็มักจะเกิดในวัดหรือสถานที่นั้นๆ คอยเฝ้าหวงแหนทรัพย์ของตน หรือเปรตบางตน

สมัยเป็นมนุษย์เคยใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี้ มีความเกี่ยวพันกับญาติพี่น้อง ก็มักจะไปเกิดในที่ใกล้หมู่บ้าน

แห่งนัน้ เปรตบางตนได้ท�าดเีอาไว้ ผลบุญส่งให้ได้วมิานทพิย์เมือ่ตายไปกไ็ปอยูใ่นวมิานของตน ซ่ึงวิมานนัน้

อาจตั้งอยู่ในป่า ในเขา ในถ�้า

 แต่เปรตส่วนมากมักจะอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง จะเที่ยวสัญจรแสวงหาส่วนบุญไปเรื่อย ๆ ที่ใดมีคน

ไปท�าบุญมาก ๆ  เปรตก็มักจะไปรวมตัวกันอยู่ในที่นั้น ๆ  เพื่อรอรับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้ดังนั้น เราจึงมัก

จะเห็นเปรตในวัดมากกว่าที่อื่น

9
 มหามกฏุราชวทิยาลยั, เปรต ๑-๔ : หนงัสอืพระสตูรและอรรถกถาแปล เล่มที ่๓๙ (ขทุทกนกิาย ขทุทกปาฐะ) 

เล่มที่ ๑ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หน้า ๒๙๙.
10

 มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, อรรถกถาภาษาไทย พระสตุตันตปิฎก ขทุทกนกิาย เปตวตัถุ ฉบบัมหาจฬุา-
ลงกรณราชวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า (๑๕)

11
 ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์, ระวังจะเป็นเปรต, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, ม.ป.พ.) หน้า 

๑๕-๑๖.
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๕. กรรมที่ท�าให้ไปเกิดเป็นเปรต12

 เปรต มีมากมายหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งเปรตชนิดไหนจะมีรูปร่างและมีความเป็นอยู่อย่างไรนั้น 

ขึน้อยูกั่บบาปกรรมทีต่นได้กระท�า ซ่ึงบาปกรรมทีว่่านัน้อาจเป็นเศษกรรมทีห่ลงเหลอืจากนรก หรอืเป็น

บาปกรรมที่ท�าไว้ในโลกมนุษย์ที่ส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตโดยตรง

 ในโลกของเปรต แม้จะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความอดอยากหิวโหย แต่ใช่ว่าเปรตทุกตนจะต้อง 

รับกรรมด้วยความหิวโหยเสมอไป เพราะเปรตท่ีรับกรรมด้วยถูกไฟเผาไหม้ร่างกายก็มี ถูกสุนัขกัดก็มี 

ถูกหนอนเจาะตามร่างกายก็มี ถูกหอกดาบทิ่มแทงก็มี และยังมีรูปแบบอื่นอีกมากมาย

 เปรตตนไหนจะรับกรรมอย่างไร ข้ึนอยู่กับรูปแบบของกรรมที่ท�า ซ่ึงท่านจ�าแนกไว้ ๑๐ อย่าง 

เรียกว่า อกุศลกรรมบถ ๑๐ แยกเป็น :

 ๑) กายทุจริต ๓  :  ฆ่าสัตว์

        ลักทรัพย์/มิจฉาชีพ

        ประพฤติผิดในกาม

 ๒) วจีทุจริต ๔  :  พูดเท็จ

       พูดส่อเสียด

       พูดค�าหยาบ

       พูดเพ้อเจ้อ

 ๓) มโนทุจริต ๓  :  คิดโลภอยากได้ของเขา

       คิดพยาบาทท�าลาย

       เห็นผิดท�านองคลองธรรม

๖. ตัวอย่างเปรตชนิดต่าง ๆ 

 ๑. เปรตสมัยพุทธกาล
13

 บุคคลแรกท่ียืนยันว่า เปรตมีจริง คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะมีหลักฐานเป็น 

พระพุทธพจน์ที่จารึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในพระพุทธศาสนา ปัจจุบัน 

มีทั้งหมด ๔๕ เล่ม ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ (สังยุตตนิกาย นิทานวรรค) มีพระสูตรที่บันทึกเรื่องราว

บุพกรรมของเปรตเอาไว้ ๒๑ เรื่อง และในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ (ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เปตวัตถุ  

เถรคาถา เถรีคาถา) ได้บันทึกเรื่องราวบุพกรรมของเปรตต่าง ๆ  เอาไว้ ๕๑ เรื่อง นอกจากนี้ยังมีเรื่องราว

12
 อ้างแล้ว, หน้า ๓๕.

13
 อ้างแล้ว, หน้า ๑๐.
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ของเปรตท่ีกระจัดกระจายอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มอ่ืนอีกมากมาย เช่น ในพระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๕  

(ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต) ได้กล่าวถึงบุพกรรมของเปรตงู  

และเปรตกา เป็นต้น

 ๑) เปรตเศรษฐีบุตร : โลหกุมภีนรกหมุนเร็วมาก
14

 เป็นเรื่องแสดงผลกรรมชั่วของบุตรเศรษฐี ๔ คน ในกรุงสาวัตถีที่ได้ประพฤติล่วงละเมิดภรรยา

ของผู้อื่น และท�าชั่วอย่างอื่นอีกมาก ตายแล้วไปเกิดในนรกชื่อโลหภุมภี ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส 

อยากจะระบายความทุกข์จึงผุดจากก้นนรกขึ้นมากล่าวได้คนละ ๑ อักษรตัวแรก ก็จมด่ิงลงสู่ก้นนรก 

ต่อไป เสียงอักษรตัวแรกที่แต่ละตนเปล่งออกมาคือ ส น ทุ โส กลับดังกึกก้องถึงพระโสตของพระเจ้า 

ปเสนทิโกศล ผู้บรรทมไม่หลับ เพราะทรงรอคอยให้ถึงเวลารุ่งอรุณเร็ว ๆ จะได้ทรงชมเชยสตรีรูปงาม 

ที่ทอดพระเนตรในวันน้ัน และรับสั่งให้สามีของนางไปหาดินสีอรุณมาจากสระแห่งหนึ่ง ณ ที่ไกล  

แล้วกลับมาให้ทันเวลาทรงสนานของพระองค์ ซึ่งเป็นอุบายที่จะประหารชีวิตสามีของนาง

 ด้วยความกลัวเสียงนั้น พอรุ่งอรุณ พระองค์เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามค�าแนะน�าของ

พระนางมลัลกิาเทว ีพระผูม้พีระภาคจงึตรสัเล่าเรือ่งเปรตเศรษฐีบตุรถวาย และขณะนัน้สามขีองสตรน้ัีน

ได้มานั่งฟังอยู่ด้วย เพราะกลับมาทันเวลา แต่ประตูพระนครปิดก่อนก�าหนด จึงเอาดินสีอรุณแขวนไว้ที่

ประตูพระนคร แล้วมารอจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ พระเชตวัน

 พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอักษร ๔ ตัว คือ ส น ทุ โส ที่เปรต ๔ ตนกล่าวนั้น ความจริงพวกเขา

ต้องการกล่าวค�าเต็มแต่โลหกุมภีนรกนั้นหมุนเร็วมาก จึงกล่าวได้เพียงตนละ ๑ ตัวอักษร

 “อักษร ส มาจากค�าว่า สฏฺวสฺสสหฺสานิ (๖ หมื่นปี) เขาต้องการจะบอกว่า

     สฏฺวสฺสสหสฺสานิ ปริปุณฺณานิ สพฺพโส

    นิรเย ปจฺจมานาน� กทา อนฺโต ภวิสฺสติฯ

   	 เมื่อพวกเราหมกไหม้อยู่ในนรก	๖	หมื่นปีครบถ้วนบริบูรณ์

	 	 	 	 เมื่อไรจักมีความสิ้นสุด

 อักษร น มาจากค�าว่า นตฺถิ (ไม่มี) คือเขาต้องการจะบอกว่า

     นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต น อนฺโต ปฏิทิสฺสติ

    ตถาหิ ปกต� ปาปํ มม ตุยฺหญฺจ มาริสฯ

14
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสุตตันต-

ปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เปตวัตถุ, เถรคาถา, เถรีคาถา เล่มที่ ๒๖ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า [๕๑]-[๕๒] และหน้า ๓๐๐.
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    ความสิ้นสุดไม่มี	ความสิ้นสุดจะมีที่ไหน

	 	 	 	 ความสิ้นสุดจักไม่ปรากฏ

	 	 	 	 เพื่อนยาก	เพราะเราและท่านได้ท�ากรรมชั่วไว้อย่างนั้น

 อักษร ท ุมาจากค�าว่า ทุชฺชีวิต� ชีวมฺห (มีชีวิตอยู่อย่างล�าบาก) เขาต้องการจะบอกว่า

     ทุชฺชีวิต� ชีวมฺห เย  สนฺเต น ททมฺมเส

    สนฺเตสุ เทยฺยธมฺเมสุ ทีปํ นากมฺหมตฺโตฯ

    พวกเรา	เมื่อไทยธรรมมีอยู่	 ไม่ให้ของที่มีอยู่

	 	 	 	 จึงมีชีวิตอยู่อย่างล�าบาก

	 	 	 	 เมื่อไทยธรรมมีอยู่	พวกเราไม่ได้ท�าที่พึ่งแก่ตน

 อักษร โส มาจากค�าว่า โสห� (เรานั้น) คือเขาต้องการจะบอกว่า

     โสห� นูน อิโต คนฺตฺวา โยนึ ลทฺธาน มานุสึ

    วทญฺญู สีลสมฺปนฺโน กาหามิ กุสล� พห�ฯ

   	 เรานั้นจากเปตโลกนี้ไปแล้ว	 ได้เกิดเป็นมนุษย์

	 	 	 	 จักรู้ความประสงค์ของผู้ขอ	 สมบูรณ์ด้วยศีล

	 	 	 	 ท�ากุศลให้มากเป็นแน่”

 พระศาสดาครัน้ตรสัคาถาเหล่านี ้จงึทรงแสดงธรรมโดยพสิดาร เมือ่จบเทศนา บรุษุผูน้�าดนิเหนยีว

และดอกอุบลด�ารงอยู่ในโสดาปัตติผล พระราชาทรงเกิดธรรมสังเวช ทรงละความเพ่งเล็งในหญิงที่ผู้อื่น

หวงแหน ได้เป็นผู้ยินดีแต่ภรรยาของตนฯ

 ๒) เปรตกินขี้ : บาปแกล้งเอาขี้ถวายพระ
15

 ในสมยัของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสัสปะ มพีราหมณ์ชาวเมอืงราชคฤห์คนหนึง่ไม่มจีติเลือ่มใส

ในพระพุทธศาสนา ปรารถนาจะแกล้งพระภิกษุให้อับอาย จึงให้คนไปนิมนต์พระมาฉันที่บ้าน เมื่อพระ

มาแล้วก็ให้คนยกส�ารับมาถวายพระ แต่พอพระเปิดส�ารับจะฉันเท่านั้นถึงกับผงะหงายหลัง เพราะสิ่งที่

พราหมณ์น�ามาถวายคือ “ขี้”

 พราหมณ์ได้พูดกับพระว่า “ขอพวกท่านฉันได้เต็มที่นะ ถ้าไม่พอขอใหม่ได้” ว่าแล้วก็หัวเราะ

ชอบใจ ด้วยผลกรรมที่เขาได้ท�ากับพระในครั้งนั้น เมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตตนหนึ่งในหลุมข้ี 

เมื่อมนุษย์มาถ่ายก็อ้าปากรับกินอุจจาระ และใช้มือทั้งสองกอบคูถกินด้วยความหิว สาสมแก่บาปกรรม

ที่ท�าไว้

15
 ศกัดิส์ทิธิ ์พนัธุส์ตัย์, ระวงัจะเป็นเปรต, (กรงุเทพมหานคร : เสีย่งเซยีง เพยีรเพือ่พทุธศาสน์, ม.ป.พ.), หน้า ๕๐.
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 ๓) เปรตร่างทรง : บาปหลอกคนให้งมงาย
16

 สมัยหนึง่ พระมหาโมคคลัลานะ ก�าลงัจะลงจากเขาเพ่ือบิณฑบาตในเวลาเช้ามดื ท่านได้พบเปรต

หญิงตนหน่ึง สวมเสือ้ผ้าขาดรุง่ริง่ ผวิพรรณด�าหยาบกร้าน เนือ้ตวัเตม็ไปด้วยแผลเน่ามนี�า้หนองไหลเยิม้ 

ส่งกลิน่เหมน็ราวกบัซากศพลอยอยูใ่นอากาศ ถกูนกแร้งนกกาตามจิก กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมาน

พระเถระทูลถามบุพกรรมของเปรตตนนั้นกับพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตตนนี้ในอดีต 

เคยเป็นหญงิอยูใ่นเมอืงราชคฤห์แห่งนี ้นางได้ต้ังตวัเป็นร่างทรง สามารถตดิต่อกบัเทพเจ้าและสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ต่าง ๆ ได้ ท�าให้คนหลงเชื่อและได้ความเคารพนับถือมากมาย นางได้เข้าทรงหลอกลวงคนอื่นหากิน

อย่างน้ีจนตลอดชีวิต ครั้นตายไปได้ไปเกิดในนรก เมื่อพ้นจากนรกแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเปรตร่างเน่า  

นางได้อาศัยร่างกายของตนหลอกลวงคนอืน่ว่าเป็นร่างทรงประกอบมจิฉาชพี จงึต้องมาทนทกุข์ทรมาน

มีร่างกายเน่าเช่นนี้

 เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดีส�าหรับผู้ท่ีคิดจะท�ามาหากินบนความเชื่อความงมงายของคนอื่น  

เพราะนอกจากจะเป็นการท�ามาหากินที่ไร้ศักดิ์ศรีแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเป็นเปรตอีกด้วย

 ๔) เปรตถูกไฟไหม้ : ผลของการผิดศีล
17

 เปรตตนนี้อาศัยอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งในเมืองราชคฤห์ มีลักษณะคล้ายกับพระห่มจีวร จีวรที่เขา

ห่มมีเปลวไฟลกุโชตช่ิวงแผดเผาท่วมกาย ร้องโอดโอยด้วยความเจบ็ปวดทรมาน เป็นทีน่่าเวทนาอย่างยิง่

 พระมหาโมลคลัลานะเป็นผูพ้บเหน็ จงึได้กราบทลูถามถงึบพุกรรมของเปรตดังกล่าว พระพุทธองค์

ตรสัว่าในอดตีชาตเิปรตตนนีเ้คยบวชเป็นพระภกิษใุนศาสนาของพระกสัสปพุทธเจ้า ประพฤติย่อหย่อน

ในพระธรรมวินัย ล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลาย โดยไม่เกรงกลัวต่อบาป เป็นพระแต่เพียง 

รูปลักษณ์ภายนอกที่ปลงผมห่มผ้าเหลืองเท่านั้น ส่วนข้อวัตรปฏิบัติหาใช่พระไม่

 ด้วยผลกรรมท่ีกระท�าย�่ายีพระธรรมวินัยและอาศัยผ้าเหลืองบังหน้า หลอกคนอ่ืนเลี้ยงชีพ  

เมื่อมรณภาพไปแล้วไปเกิดในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่ง ครั้นหมดกรรมในนรกแล้ว จึงมาเกิดเป็นเปรตพระ

นุ่งห่มจีวรที่มีไฟลุกโชน

 ผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบ แล้วอาศัยเครื่องแบบหลอกลวงคนอื่นหากินโปรดระวัง เคร่ืองแบบนั้น 

จะกลายเป็นไฟเผากายตนในชาติหน้า

16
 อ้างแล้ว, หน้า ๕๒.

17
 อ้างแล้ว, หน้า ๕๕.
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 ๕) เปรตปากเน่า : โทษของการยุยงให้เขาแตกกัน
18

 เปรตตนน้ีมีผิวพรรณท่ีงดงามดั่งทอง มีรัศมีสว่างไสวลอยอยู่ในอากาศราวกับเทพ แต่เมื่อเปรต

ตนนีอ้้าปากขึน้ กลิน่เหมน็เหมอืนซากศพเน่ากฟ็ุง้กระจายออกมาจากปาก หมูห่นอนนบัร้อยนบัพันขนาด

เท่าน้ิวมือชอนไซเจาะกินปากเต็มไปหมด อ้าปากทีหนึ่งหมู่หนอนก็ร่วงหล่นจากปาก ในอดีตเคยบวช

เป็นพระภิกษุในศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้า มีอุปนิสัยชอบพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกคอกัน

 วนัหนึง่เขายยุงให้พระเถระสองรปูทีร่กักนัดังพีน้่องแตกคอกัน เพือ่ทีต่นจะได้เป็นเจ้าอาวาสแทน 

พระเถระทั้งสองรูปที่ถูกยุยงได้ทะเลาะกัน และหนีออกจากวัดไปคนละทาง ไม่พบกันนานนับสิบปี

 ภายหลังพระเถระทั้งสองได้พบและปรับความเข้าใจกัน เร่งปฏิบัติธรรมจนส�าเร็จพระอรหันต์  

ฝ่ายพระทีช่อบพดูส่อเสยีด เมือ่ตายไปได้ไปเกดิในนรกอเวจี พ้นจากนรกแล้ว จึงมาเกดิเป็นเปรตปากเน่า

 ผลกรรมจากการพูดส่อเสียด ท�าให้มีปากเน่าเหม็น และด้วยอานิสงส์แห่งการรักษาศีล ไม่ท�าผิด

วินัยข้ออื่น ๆ ส่งผลให้มีผิวพรรณงดงามผ่องใส

 ๖) เปรตแช่งทาน : โทษของการสาปแช่งด่าคนท�าดี
19

 เปรตตนนี้อดีตเคยเป็นภรรยาของหัวหน้านายช่างหูกในหมู่บ้านแห่งหน่ึง นางเป็นคนตระหนี่ 

ถี่เหนียว และยังมีความเห็นผิด ไม่ยินดีในการท�าบุญ คราหนึ่งมีพระกรรมฐาน ๑๒ รูปเดินธุดงค์ผ่านไป

ที่หมู่บ้าน นายช่างหูกและชาวบ้านมีความเลื่อมใส จึงนิมนต์ให้ท่านจ�าพรรษา ณ ที่ใกล้หมู่บ้านและ 

แบ่งกันรับอุปัฏฐากภกิษุคนละรปู ส่วนหวัหน้านายช่างหกูรบัอปัุฏฐาก ๒ รปู การรบัอปัุฏฐากพระครัง้นี้ 

สร้างความไม่พอใจแก่ภรรยาของเขาเป็นอย่างมาก แต่เขากไ็ม่ใส่ใจ ตัง้ใจอปัุฏฐากพระด้วยความศรทัธา

จนกระทั่งออกพรรษา

 ในวันออกพรรษานายช่างหูกได้จัดถวายภัตตาหารพร้อมกับถวายผ้าเน้ือดีแก่พระที่ตนอุปัฏฐาก 

สร้างความไม่พอใจแก่ภรรยาจนทนไม่ไหวถึงกบัด่าพระสาปแช่งสามว่ีา “ขอให้ข้าวน�า้อาหารทีท่่านถวาย

แก่พระในมื้อนี้ จงกลายเป็นข้ี เป็นเลือด เป็นน�้าหนองให้ท่านกิน ส่วนผ้าเนื้อดีที่ถวายจงกลายเป็น 

แผ่นเหล็กแดงให้ท่านสวมใส่ในชาติหน้าเถิด”

 ด้วยผลกรรมท่ีไม่ใส่ใจต่อการท�าบุญให้ทาน และสาปแช่งความดีทีส่ามที�า ส่งผลให้นางไปเกดิเป็น

เปรตทนทุกข์ทรมานด้วยความหิวกระหาย ส่วนสามีของนางไปเกิดเป็นรุกขเทวดามีวิมานอยู่บนต้นไม้

แห่งหนึ่ง

 นางเปรตเมือ่ทราบว่าสามขีองตนเกดิเป็นรกุขเทวดาจงึไปขอข้าวปลาอาหาร น�า้ และเครือ่งนุง่ห่ม 

รุกขเทวดาได้ให้ทุกอย่างตามที่ขอ แต่ของที่ให้ทุกอย่าง เมื่อตกถึงมือนางก็กลายเป็นขี้ เป็นเยี่ยว  

18
 อ้างแล้ว, หน้า ๖๒.

19
 อ้างแล้ว, หน้า ๖๖-๖๗.
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เป็นเลือด เป็นน�้าหนองทั้งหมด แม้เสื้อผ้าที่ให้ไปก็กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงเผาเนื้อจนไหม้เกรียม  

ปวดแสบปวดร้อนยิ่งนัก

 ๗) เปรตผู้พิพากษา : โทษของการพูดวจีทุจริต
20

 สมยัหนึง่ ขณะทีพ่ระนารทเถระลงจากภเูขา เพ่ือไปรับบณิฑบาต ท่านเห็นเปรตตนหนึง่มผิีวพรรณ

งดงามดั่งทอง ประดับประดาด้วยเครื่องประดับสวยงาม มีหญิงสาวเป็นบริวารมากมาย นั่งฉีกเนื้อหลัง

ของตัวเองกินเป็นอาหาร ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด ท่านจึงถามถึงบุพกรรมที่เปรตตนนั้นได้ท�าไว้

 เปรตตนนัน้เล่าให้ฟังว่า ในอดตีตนเคยเกดิเป็นผูพ้พิากษา รบัราชการสนองงานพระเจ้าพมิพสิาร

ในเมืองราชคฤห์ กระท�าการทุจริตรับสินบนตัดสินคดีด้วยความอยุติธรรม แถมยังมักกล่าวค�าส่อเสียด 

โกหกหลอกลวง

 ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ถืออุโบสถศีลเดือนละ ๖ วัน ท�าให้

ข้าราชการส่วนใหญ่ถอืตามพระองค์ ยกเว้นข้าพเจ้าคนเดียว เมือ่ถกูพระราชาถามว่า “เธอรักษาอโุบสถ

หรอืไม่” ก็กราบทลูโกหกว่า “รกัษา พะยะค่ะ” เพือ่นคนหนึง่รูว่้าข้าพเจ้าพูดไม่จรงิ จงึขอร้องให้ข้าพเจ้า

ถืออุโบสถศีลครึ่งวันในวันนั้น

 ข้าพเจ้าตกลงและได้สมาทานอุโบสถศีลในวันนั้น พอตกกลางคืนได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปัจจุบัน 

ด้วยอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลท�าให้ข้าพเจ้ารูปงาม มีผิวพรรณดั่งทอง มีวิมานและหญิงบริวาร

มากมาย แต่ทีต้่องฉกีเนือ้หลงัของตวัเองกนิเป็นอาหารนี ้กเ็พราะผลกรรมทีร่บัสนิบนและตดัสนิคดด้ีวย

ความไม่เป็นธรรม

 ๒. เปรตสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 เรือ่งของเปรต ๔ เร่ืองต่อไปนี ้คณุศกัดิส์ทิธิ ์พันธุสั์ตย์ พุทธศาสตรบณัฑิต รุ่นที ่๔๓ มหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กรุณาถอดความจากค�าบอกเล่าของครูบาอาจารย์ ๓ ท่าน คือ  

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่จันทา ถาวโร และหลวงปู่ชอบ านสโม โปรดอ่านด้วยโยนิโสมนสิการ 

ไปตามล�าดับ :

 ๑) เปรตหวงกระดูก :
21

 

 หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

๔๗๐๐๐ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ในตระกูล “แก่นแก้ว” ณ บ้านค�าบง อ�าเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธานี อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ มรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ สิริอายุ

ได้ ๗๙ ปี ๕๖ พรรษา

20
 อ้างแล้ว, หน้า ๙๐.

21
 อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๙-๑๔๓.
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 ค�าสอน : ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู

 หลวงปู่เล่าว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

คืนวันหนึ่ง เวลาใกล้รุ่ง ขณะที่หลวงปู่ก�าลังนั่งภาวนาอยู่บนกุฎิก็ได้ยินเสียงร้องคร�่าครวญว่า “ฮือ ๆ ๆ 

ลูกจ๋า เมียจ๋า”

 หลวงปูส่งสยัว่าใครหนอมาร้องไห้ร�าพงึร�าพนัอยูแ่ถวนี ้ณ ป่าชายทุง่ท้ายหมูบ้่านหนองผอื ไม่ไกล

จากวัดป่าบ้านหนองผือ ปรากฏเสียงร้องร�าพึงร�าพันว่า “ฮือ ๆ ฮือ ๆ เมียจ๋า ลูกจ๋า”

 หลวงปูจ่งึถอดจติค่อย ๆ  เดนิไปทางเสยีงทีดั่งมา พร้อมกบัพูดเสียงเบา ๆ  ว่า “ผู้ใดหนอมาร้องไห้

เป็นหมาเฝ้าไหกระดูกอยู่นี่”

 ทันใดนั้นก็ปรากฏร่างเปรตเพศชายตนหนึ่งโผล่ออกมาด้วยความตกใจ พร้อมกับตะโกนล่ันว่า 

“อ๊าก ! ผีพระหลอก!!”

 หลวงปู่จึงพูดว่า “อาตมาไม่ใช่ผี อาตมาได้ยินเสียงร้องไห้ จึงถอดจิตมาดูว่าแต่เจ้าชื่ออะไร ท�าไม

จึงไม่ไปผุดไปเกิด?”

 “ข้าน้อยชื่อตาเซียงจวง (เซียง : เป็นภาษาอีสานใช้เรียกคนที่เคยบวชเป็นสามเณรมาก่อน)  

ข้าน้อยคิดถึงลูกคิดถึงเมียหลาย หลวงปู่ช่วยพาลูกเมียข้าน้อยมาหาข้าน้อยหน่อยเถอะ”

 หลวงปู่จึงกล่าวว่า “ตัวเจ้านี้มัวแต่หลงยึดมั่นถือมั่นว่าลูกกู เมียกู จนต้องตายกลายมาเป็นเปรต

เฝ้ากระดูกเหมือนหมาหวงกระดูก ทุกข์ทรมานมา ๕๐๐ ปีแล้ว ยังไม่รู้ตัวอีก ลูกเมียเจ้าป่านนี้ไปเกิด

เป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ แต่เจ้ากลับมานั่งหวงกระดูกที่เปล่าประโยชน์อยู่นี่ มันน่าเวทนานัก ความยึดมั่น 

ถือมั่น มันท�าให้เป็นทุกข์ ตายไปก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิด เหมือนกับคนอื่นเขา ปล่อยวางซะ จะมานั่งร้องไห้

เป็นผีอด ๆ อยาก ๆ กับไหกระดูกมันบ่คุ้มกันดอก”

 เปรตเซียงจวงนั่งประนมมือฟังหลวงปู่ด้วยความเศร้าสลด และได้ก้มลงกราบหลวงปู่ พร้อมกับ

กล่าวว่า “ข้าน้อยเข้าใจที่หลวงปู่พูดแล้ว ขอบพระคุณหลวงปู่ที่เมตตา” จากนั้น ได้หายแว๊บไป 

 หลวงปู่ “ไปดีนะ เซียงจวง”

 อีก ๒ วันต่อมา ขณะที่หลวงปู่ก�าลังนั่งอยู่ที่กุฎิ ก็มีชาย ๒ คนอุ้มไหคนละใบ มานมัสการหลวงปู่

 หลวงปู่ถามว่า “โยมท้ังสองมีธุระอะไรหรือ?” ชายคนหนึ่งนั่งประนมมือนมัสการหลวงปู่ว่า  

“เรื่องคือว่า นายเคนไปไถนา ไปนอนหลับใต้ต้นไม้ และมีเปรตตนหนึ่งมาเข้าฝันครับหลวงปู่”

 นายเคนเล่าว่า “เปรตตนนั้นบอกให้ข้าน้อยไปเอาไหสองใบมาให้หลวงปู่ขอรับ ในฝันนั้นเปรต

บอกว่าชื่อตาเซียงจวง เมื่อสองวันที่แล้ว ได้ฟังเทศน์จากหลวงปู่ ท�าให้ได้สติ ไม่ยึดมั่นในไหกระดูก 

อีกต่อไป บัดนี้เขาจะไปเกิดแล้ว จึงขอให้น�าไหทั้งสองใบมาถวายหลวงปู่ ขอรับ”

 หลวงปู่จึงถามว่า “แล้วไปเจอไหที่ไหนล่ะ?” “เจอตอนไถนาครับ หลวงปู่”
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 หลวงปู่จึงกล่าวกับชายทั้งสองว่า “นี่แหละโยม ความรัก ความห่วงหาอาลัย เป็นเหตุให้คน

ไปเกิดเป็นผีเปรต หวงสิ่งใดมาก ก็ไปเกิดเป็นเปรตเฝ้าสิ่งน้ัน จนลืมวันลืมคืน ผ่านไปเป็นร้อย 

เป็นพันปีก็ยังไม่รู้ตัว ระวังนะโยม หวงอะไรมาก ๆ ตายไปจะเป็นผีเปรตเฝ้าทรัพย์”

 ๒) เปรตหญิงมีชู ้:
22

 หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ�าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เกิดในตระกูล “ไชยนิตย์” 

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ บ้านแดง อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อุปสมบทเมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๙๐ มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ สิริอายุได้ ๙๐ ปี ๖๕ พรรษา

 ค�าสอน : ถ้าเรามีพระไตรสรณคมน์และศีลธรรมบริสุทธิ์แล้ว ทุกอย่างชนะหมดทั้งสิ้น ไม่ต้อง

หวั่นไหว นอกนั้นก็เป็นมหาเสน่ห์ มหานิยม

 หลวงปู่เล่าว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ หลวงปู่ได้จ�าพรรษาที่ป่าช้าวัดบ้านหัวดง อ�าเภอเมืองนครพนม 

จงัหวดันครพนม คนืวันหน่ึง ขณะท่ีหลวงปู่ก�าลงัเดนิจงกรมอยูน่ัน้ จติของท่านรวมเป็นหน่ึงเกดิแสงสว่าง

วาบขึ้นในใจ ทันใดนั้น ก็มีแสงสว่างวาบออกจากหน้าอกข้างซ้าย ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ  

ขณะเดียวกันหลวงปู่ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมา จึงลืมตาขึ้นดู สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าคือเปรตหญิง ๓ ตน  

มีร่างกายสูงใหญ่ราวภูเขาตัดผมทรงกระทุ่ม เหมือนคนอีสานโบราณ ไม่ใส่เส้ือผ้า ยืนห่างจากหลวงปู่

ประมาณ ๒ วา เปรตทั้ง ๓ ตนส่งเสียงร้องวี๊ด ๆ ๆ ๆ ๆ เย็นยะเยือก มีร่างกายเหม็นเน่า เต็มไปด้วย 

น�้าหนองไหลเยิ้ม พากันเอาของลับถูกับเครือไม้ ต้นไม้ ขณะเดียวกันก็มีหนอนปากขอร่วงลงมาจาก

บรเิวณของลบั แล้วกพ็ากนัไต่กลบัขึน้ไปใหม่ เปรตทัง้ ๓ ตนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและทรมานมาก

 หลวงปู่จึงถามบุพกรรมของเปรตท้ัง ๓ ตนว่า “พวกเจ้าไปก่อกรรมอะไรมาหรือ ถึงต้องมารับ

กรรมอันน่าเวทนาเช่นนี้”

 เปรตทั้ง ๓ ตนร้องไห้ และบอกบุพกรรมของตน พร้อมกับขอร้องให้หลวงปู่ช่วย “แต่ก่อนเรา 

ทั้ง ๓ เกิดในหมู่บ้านน้ี ได้กระท�ากรรมเล่นชู้ นอกใจสามี ส�าส่อนกับผู้ชายไม่เลือกหน้า ไม่เว้นแม้แต่ 

พระสงค์องค์เจ้า ขอหลวงปู่ได้โปรดช่วยอนุเคราะห์พวกดิฉันด้วยเถิด”

 หลวงปู่นั่งหลับตา ก�าหนดจิต จึงทราบว่าท่านกับเปรตทั้ง ๓ เคยเกิดเป็นญาติกันมาในชาติก่อน 

จงึได้กล่าวว่า “อาตมาจะช่วย แต่พวกเจ้ากต้็องช่วยตัวเองด้วยนะ” หลวงปูใ่ห้เปรตทัง้ ๓ รับไตรสรณคมน์

และศีล ๕ สอนให้รู้จักการสวดมนต์และภาวนา “พุทโธ”

 “ไม่มีสิ่งใดจะช่วยลบล้างความทุกข์ของพวกเจ้าได้ นอกจากพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

ขอให้พวกเจ้าตั้งจิตภาวนา “พุทโธ” อยู่ตลอดเวลานะ พรุ่งนี้อาตมาจะบอกชาวบ้านท�าบุญอุทิศไปให้

พวกเจ้าอีกแรงหนึ่ง”

22
 อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๘-๑๒๖.

08. ���� (86-112).indd   97 30/4/2561   19:42:26



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๑98

 เปรตทั้ง ๓ ตนรับ “สาธุ” พร้อมก้มลงกราบหลวงปู่ และค่อย ๆ หายตัวไป

 เช้าวันต่อมาหลวงปู่เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน และเล่าเร่ืองทั้งหมดให้โยมฟัง “เมื่อคืนนี้เปรต 

ผู้หญิงเปลือยกาย ๓ ตน มาหาอาตมาน่าเวทนายิ่งนัก อยากให้ญาติโยมช่วยท�าบุญอุทิศไปให้พวกเขา 

อย่างน้อยเปรต ๓ ตนนั้น ก็เคยเกิดเป็นคนในหมู่บ้านนี้และอาจเป็นญาติกับใครในที่นี้ก็ได้”

 ชาวบ้านฟังค�าหลวงปู่แล้ว ได้พร้อมใจกันถวายอาหารบิณฑบาตและผ้าจีวรแด่หลวงปู่ และอุทิศ

ส่วนกุศลไปให้เปรตทั้ง ๓ ตนนั้น “บุญที่ข้าพเจ้าได้ท�าในวันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่เปรตทั้ง ๓ ตนที่มา

พบหลวงปู่ ขอให้เปรตทั้ง ๓ ตน จงพ้นทุกข์ มีความสุขด้วยเถิด”

 เวลาผ่านไปหลายเดือน...คืนหนึ่ง ขณะที่หลวงปู่ก�าลังยืนภาวนาอยู่กลางป่าช้า เปรตทั้ง ๓ ตน 

ได้ปรากฏตัวต่อหน้าหลวงปู่อีกครั้ง แต่คราวนี้กลับมีลักษณะผิวพรรณที่สวยงามมีรัศมีออกจากกาย

 เปรตทั้ง ๓ ตนได้พร้อมกันคุกเข่าและก้มลงกราบหลวงปู่ และกล่าวว่า “พวกดิฉันมากราบ

ขอบพระคุณหลวงปู่ที่เมตตาช่วยอนุเคราะห์พวกดิฉันให้พ้นจากความทุกข์ทรมานเจ้าค่ะ”

 หลวงปู่จึงกล่าวว่า “นี่แหละ พวกเจ้าจงจ�าไว้บุญบาปมีจริง จึงอย่าได้ท�าบาปเพราะเห็นแก ่

ความสุข สนุกสนานชั่วครู่ชั่วคราว เพราะผลกระทบที่ตามมามันสุดแสนจะทุกข์ทรมาน อย่างที่พวกเจ้า

ได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้ว”

 เปรตทั้ง ๓ ตน กล่าวพร้อมกันว่า “สาธุ เจ้าคะ” และก้มลงกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพ

 ๓) เปรตพระ :
23

 หลวงปู่จันทา ถาวโร เล่าว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ เทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร หลวงปู่ 

พร้อมคณะสงฆ์ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ถ�้าจ�าปาอันเงียบสงบ เป็นสถานที่สัปปายะส�าหรับการ 

ปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง เมื่อคณะหลวงปู่เดินทางไปถึงถ�้าจ�าปานั้น เป็นเวลาพลบค�่าแล้ว แต่ก็ยังมีญาติโยม

หลายคนที่ร่วมกันสร้างที่พักให้พระสงฆ์ได้พ�านักปฏิบัติธรรม

 หลวงปู่ “ขอบใจทุกคนมากนะ ที่มาช่วยกันสร้างที่พักให้”

 ญาติโยม “ไม่เป็นไรครับหลวงปู่ ว่าแต่ เอ้อ...หลวงปู่ไม่กลัวผีหรือครับ ที่นี่มันเฮี้ยนมากนะครับ”

 หลวงปู่ “ผีอะไร มันก็ไม่เฮี้ยนเท่ากิเลสหรอกนะโยม ผีการพนัน ผีสุรายาเมา ผีเจ้าชู้ ผียาบ้า  

ผีพวกนั้นน่ากลัวกว่า ‘ผีจริง’ อีกนะโยม”

 ญาติโยม “โดนหลวงปู่เทศน์จนได้...งั้นพวกกระผมขอกราบลาละครับ”

 ตกดกึคืนนัน้ ณ บรเิวณปากถ�า้จ�าปา ขณะทีห่ลวงปูก่�าลังนัง่สมาธ ิ“พทุโธ พทุโธ พุทโธ...” อยูน่ัน้ 

หลวงปู่ได้ยินเสียง “ฟิ้ว ๆ ๆ, ขวับ ๆ ๆ” และ “ตึก ๆ ๆ” คล้ายเสียงคนเดินลงเท้าหนัก ๆ พร้อมกับ

23
 อ้างแล้ว, ๑๓๒-๑๓๖.
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วิญญาณเปรต ๓ ตน ค่อย ๆ ปรากฏกายขึ้นตรงหน้าหลวงปู่ เป็นร่างเปรต ๓ ตน เป็น “เปรตพระ” 

ศีรษะโล้น ตนหนึ่งนุ่งสบงและใส่อังสะ อีก ๒ ตน นุ่งเฉพาะสบง ทั้ง ๓ ตนนั่งชันเข่ายกมือไหว้หลวงปู่

 หลวงปู่จึงถามว่า “พวกเจ้าทั้ง ๓ เป็นใคร เคยท�าบาปกรรมอะไรหรือจึงมาเกิดเป็นเปรตอย่างนี้ 

เป็นถึงพระสงฆ์องค์เจ้า ตายแล้วท�าไมจึงมีสภาพเช่นนี้เล่า?”

 เปรตจึงเรียนหลวงปู่ว่า “พวกเราเคยบวชเป็นพระอยู่บริเวณใกล้ ๆ นี้ สมัยที่พวกกระผมบวช 

เป็นพระน้ัน ไม่มีอุปัชฌาย์คอยสั่งสอน เป็นเหตุให้เราทุกคนต่างพากันท�าผิดศีลมากมาย ทั้งกินเหล้า 

เพราะรสชาตมัินดแีท้ ลวนลามผูห้ญงิ ฉนัอาหารยามวกิาล เพราะเนือ้ต้มมนัแซ่บจรงิ ๆ ครับ ขอหลวงปู่

ได้โปรดเมตตาช่วยอนุเคราะห์พวกกระผมด้วยเถิด อยู่อย่างนี้มันทุกข์ทรมานเหลือเกินครับ”

 หลวงปู่ “อาตมาจะสอนการเจริญกรรมฐานให้เอาไปตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และบอกต่อ 

กันนะ จะได้พ้นกรรม”

 ๓ เดือนต่อมา...วันหนึ่ง ขณะท่ีหลวงปู่ก�าลังเดินจงกรม ก็ปรากฏร่างแม่ชีคนหนึ่งขึ้นตรงหน้า  

เธอก้มลงกราบหลวงปูแ่ละกล่าวว่า “แม่ชอียูท่ี่น่ี และได้ปฏบิติัธรรมตามทีห่ลวงปูบ่อก บดันีพ้้นกรรมแล้ว 

จึงมาขอกราบลาเจ้าค่ะ”

 หลวงปู่ “เจริญพร แล้วเปรตพระทั้ง ๓ ตนล่ะ เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลย” แม่ชี “ทั้ง ๓ ท่านพ้นกรรม ไป

เกิดใหม่แล้วเจ้าค่ะ” หลวงปู่ “ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ไว้นะโยม” แม่ชี “เจ้าค่ะ ดิฉัน

ขอกราบลาเจ้าค่ะ” หลวงปู่ “ไปดีนะโยม”

 ๔) เปรตแม่สมภาร :
24

 

 หลวงปูช่อบ านสโม วดัป่าสมัมานสุรณ์ อ�าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย เกิดในตระกลู “แก้วสวุรรณ” 

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ อุปสมบท ณ วัดสร่างโศก เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ 

มรณภาพเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สิริอายุได้ ๙๔ ปี ๗๑ พรรษา

 ค�าสอน : ให้พิจารณาความตาย นั่งก็ตาย นอนก็ตาย ยืนก็ตาย เดินก็ตาย

 หลวงปู่เล่าว่า ราวปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วัดแห่งหนึ่งในชนบททางภาคเหนือ เวลาประมาณ ๓ ทุ่ม 

มบีางสิง่ก�าลงัเคลือ่นไหว เสยีงดงั ฟ้ิว ๆ  ๆ  เยน็ยะเยอืก ขณะทีส่นุขัภายในวดักห็อนประสานเสยีงกนัอย่าง

โหยหวน “บรู๋วววว” ท�าให้ผูไ้ด้ยนิเสยีงหอนขนลกุขนชนั พร้อมกบัมร่ีาง ๆ  หน่ึงสงูโย่ง ลากกระสอบป่าน

และแบกสิง่ของอยูบ่นบ่ามุ่งหน้าไปยงักฎิุท่ีหลวงปูช่อบ พระผูท้รงอภญิญาสายหลวงปูม่ัน่ก�าลงันัง่อยูก่บั

พระบวชใหม่ ๒ รูป

 พระรูปหนึ่ง “หลวงปู่ครับ ท�าไมวันนี้หมามันหอนเสียงโหยหวนชวนขนลุกผิดปกติ?” พระอีก 

รูปหนึ่ง “นั่นสิครับ หลวงปู่”

24
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 ทนัใดนัน้ หลวงปู่ชอบได้หนัหน้าไปจ้องทางหน้าต่างกฏุ ิพระรูปหนึง่ถามหลวงปูด้่วยความต่ืนเต้น 

“มีอะไรหรือครับหลวงปู่?” หลวงปู่ชี้มือไปทางหน้าต่างพร้อมกับพูดว่า “โน้นไง...ต้นเหตุของเสียง 

หมาหอน เปรตมันยืนอยู่โน่น...” พระใหม่ทั้ง ๒ รูป หันขวับไปทางหน้าต่างด้วยความตระหนก ก็มอง

เหน็ร่างของเปรตผูห้ญงิตนหนึง่ ร่างสงูชะลดู แต่งกายด้วยเส้ือสีขาว ผ้าถุงสีด�าขาดกะรุ่งกะริง่ บ่าข้างขวา

แบกของสิง่หน่ึง มอืซ้ายลากกระสอบป่านใส่ของเตม็พร้อมกบัร้องครวญครางด้วยความทกุข์ “ฮอื ๆ  ๆ ” 

แล้ววางสิ่งของลง นั่งประนมมือ หันหน้ามาทางหลวงปู่

 พระรูปหนึ่ง “หลวงปู่ครับ! เปรตตนนี้มะมะมัน มาท�าไมขอรับ?” พระอีกรูปหนึ่ง “เขาท�ากรรม

อันใดไว้ ขอรับ?” หลวงปู่ “ถ้าพวกท่านอยากรู้ เดี๋ยวจะถามให้นะ”

 เปรตตนนั้นได้เล่าถวายให้หลวงปู่ฟัง สรุปได้ว่า แต่ก่อนตนเคยเกิดเป็นแม่ของสมภารวัดนี้  

ได้หยิบเอาหน่อไม้และข้าวสารอาหารแห้งท่ีเขามาท�าบุญ น�ากลับบ้าน โดยคิดว่าจะท�าให้ตนกินอิ่ม 

ไปหลายมื้อ แม้จะมีเพื่อนบ้านมาตักเตือน ไม่ให้ท�า เพราะมันจะบาป แต่นางก็ไม่ฟัง

 เพื่อนบ้าน “แม่อุ๊ย...แม่อุ๊ย อย่าท�าอย่างนี้เลย มันบาปนะ ท�าอย่างนี้ไม่ถูกนะ ขโมยของสงฆ์ 

โบราณว่าตายไปจะเป็นเปรต แม่อุ้ย!”

 แม่สมภารหันขวบัไป “หนอย หนอย มารคอหอย นีน่างรุง้ แกมสีทิธิอ์ะไรมาสอนฉนั ขนาดสมภาร

ลูกชายฉัน เขายังไม่ว่า อีกอย่าง ของนี้ก็ไม่ใช่ของแกสักหน่อย”

 หลวงปู่ “นี่แหละคนเรา เห็นแก่ความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ จึงยอมท�าบาป หารู้ไม่ว่าความสุข 

เล็กน้อยนั้น มันจะเป็นบาปให้ตนเองต้องทนทุกข์ทรมานมหันต์ในภายหลัง... ไปเถอะ พรุ่งนี้จะท�าบุญ

ไปให้” เปรตแม่สมภารก้มลงกราบหลวงปู่ แล้วยืนขึ้นแบกของและหยิบกระสอบป่านลากเดินไปพร้อม

กับครวญคราง “ฮือ ๆ ๆ” และแว้บหายตัวไป

 หลวงปู่ “เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ จ�าไว้นะบาปกรรมนั้นมีจริง ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ไม่มี

ใครหนีพ้นนะโยม!”

๗. เปรตในคราบมนุษย์ :25

 เปรต หรือ ความเป็นเปรตนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามาก และง่ายมากที่คนจะกลายเป็นเปรต อันที่ 

จริงแล้วความเป็นเปรตนั้น ไม่ต้องรอให้ตายก่อนค่อยเป็นเปรต คนที่มีชีวิตอยู่นี้แหละก็กลายเป็น 

เปรตได้ พระพุทธเจ้าเรียกว่า มนุสสเปโต แปลว่า มนุษย์เปรต หรือเปรตในคราบมนุษย์

 ซึ่งถ้าว่ากันโดยแก่นแท้แล้ว ความที่คนจะเป็นคนหรือเป็นอะไรนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายที่เป็น

มนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับสภาพของจิตว่ามีคุณธรรมความดีมากน้อยแค่ไหน ดังที่พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  

วัดป่าอุดมสมพร อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท่านได้จ�าแนกมนุษย์ออกเป็น ๗ จ�าพวก คือ

25
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 ๑) มนุสสนิรโย : มนุษย์สัตว์นรก หรือสัตว์นรกในคราบมนุษย์ คือร่างกายเป็นมนุษย์ แต่จิตใจ

และพฤติกรรมกลับช่ัวช้าเลวทราม ก่อกรรมท�าบาปได้เยี่ยงสัตว์นรก เช่น ลูกท่ีฆ่าพ่อฆ่าแม่ ลูกท่ีเสพ

ยาบ้าแล้วข่มขืนแม่บังเกิดเกล้าของตน คนเช่นนี้แม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์ แต่พฤติกรรมของเขา 

ช่างเหี้ยมโหด ชั่วช้าไม่ต่างอะไรกับสัตว์นรก

 ๒) มนุสสเปโต : มนุษย์เปรต หรือเปรตในคราบมนุษย์ คือร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรต 

เปรต แปลว่า ผู้ละไปแล้ว หมายถึงผู้ยอมละทิ้งความดี หรือยอมกระท�าช่ัวทุจริตทุกอย่างเพ่ือให้ตน 

ได้สนองความอยาก ความหิว เช่น คนที่ติดยาเสพติด ยอมเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อย ปล้นร้านทอง 

เพื่อน�าเงินไปซื้อยามาเสพ หรือเจ้าหน้าที่บางคน นักการเมืองบางรายที่ยอมทุจริตคอรัปชั่นคดโกง

ประเทศชาติเพ่ือให้ตนร�่ารวย โดยไม่ใส่ใจเรื่องบุญบาป วันๆ จิตใจคิดแต่จะเอา ไม่เคยคิดจะให้  

คนประเภทนี้จึงมักจะถูกด่าอยู่เสมอว่า “ไอ้เปรต”

 ๓) มนุสสอสุรกาโย : มนุษย์อสุรกาย คือร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจโหดร้าย เต็มไปด้วยโทสะ 

ความอาฆาตพยาบาทชิงชัง ประกอบกรรมท�าชั่วด้วยความอ�ามหิตไร้ความปรานี มีพฤติกรรมเหมือน

ยักษ์เหมือนมาร ชอบใช้ความรุนแรง มีอุปนิสัยกักขฬะ หยาบกระด้าง ใจไม้ไส้ระก�า เช่น คนที่ฆ่าคน 

แล้วกินเป็นอาหาร พวกชอบเปิบพิสดารกินจู๋หมี ยาดองสัตว์ เนื้อดิบ พวกที่ค้าขายมนุษย์ด้วยกัน  

รวมถึงพวกที่มัวเมาในกาม ถึงขั้นฆ่าข่มขืนพวกนี้ท่านจัดเป็นอสุรกายในคราบมนุษย์

 ๔) มนุสสติรัจฉาโน : มนุษย์ดิรัจฉาน คือร่างกายเป็นมนุษย์ แต่จิตเป็นสัตว์ดิรัจฉาน คือมากไป

ด้วยโมหะ เห็นอะไรทีเ่ป็นความสขุของตวัเองกท็�าตามใจ ไม่รูจ้กัแยกแยะชัว่ด ีมพีฤตกิรรมเยีย่งสตัว์ เช่น 

ในเรื่องกามก็สมสู่ไม่เลือกหน้า ไม่สนใจว่าผู้น้ันจะเป็นลูกเขา เมียใคร หรือเป็นพ่อ แม่ ลูก หรือญาติ 

ของตน บางครั้งอยากได้อะไรของใครก็ใช้ก�าลังข่มเหงรังแกเอา ซึ่งบางคนทุบตีได้ แม้กระทั่งพ่อแม่

บังเกิดเกล้าที่พิกลพิการเพราะขอเงินแล้วไม่ให้ ซึ่งคนประเภทนีม้ักถูกด่าให้เป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ

 ๕) มนุสสมนุสโส : มนุษย์แท้ คือทั้งตัวและหัวใจเป็นมนุษย์ มนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูง คือสูงกว่า

สัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์ดิรัจฉาน มีจิตที่ประกอบด้วยความเมตตา รู้จักแยกแยะดี-ชั่ว ไม่ประกอบ

กรรมอันเป็นอกุศลเพราะเห็นแก่ตัว เป็นผู้ตั้งมั่นในศีล ๕ มีละเว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนสัตว์อื่น

เป็นต้น ซึ่งศีล ๕ นี้ถือเป็นธรรมที่เป็นมาตรฐานส�าหรับรองรับความเป็นมนุษย์นั่นเอง

 ๖) มนุสสเทโว : มนุษย์เทพ คือผู้ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่จิตใจเป็นเทวดา คือเป็นผู้มีหิริ  

ความละอายในการท�าชั่วทั้งทางกาย วาจา และใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อผลบาปที่จะตามสนอง 

บุคคลเช่นนี้จะไม่ท�าความชั่วเลยทั้งต่อหน้าและลับหลัง อีกทั้งยังเป็นผู้ฝักใฝ่ในการท�าความดีช่วยเหลือ

ผู้อื่นอยู่เสมอ
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 ๗) มนุสสอริโย : มนุษย์ผู้เป็นอริยบุคคล ได้แก่บุคคลที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจปราศจาก

กิเลส คือ ความโลภ โกรธ หลง มีจิตอยู่เหนือความยึดมั่นในตัวตน เป็นอิสระจากทุกข์ไม่หวั่นไหว 

ด้วยอ�านาจของโลกธรรม ๘ คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เลื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์

 เราคงสังเกตเห็นมนุษย์ในปัจจุบันมีครบทั้ง ๗ ประเภท แต่ประเภทที่ ๑-๔ นั้นน่าจะมีจ�านวน

มากกว่าประเภทที่ ๕-๗ หรือท่านผู้อ่านมีความเห็นอย่างไร

๘. เปรตแสดงตนเพื่ออะไร
 ท่านพระครูบวรธรรมพินิจ แห่งวัดธรรมบวร บ้านค�าบิด อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  

เคยเล่าเรื่องเปรตที่วัดร้างกลางหมู่บ้านให้คุณศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์ ขณะยังบวชเป็นสามเณรฟัง ซึ่งท�าให้

สามเณรศักดิ์สิทธิ์รู้สึกกลัวมากและจ�าได้แม่นย�ามาจนถึงทุกวันนี้ ความว่า
26

 ที่วัดร้างกลางหมู่บ้าน เมื่อหลายสิบปีก่อน มีเปรตตนหนึ่งอาศัยอยู่ คืนหนึ่งราว ๓ ทุ่มกว่า  

มีเด็กชายในหมู่บ้านคนหนึ่ง อายุประมาณ ๑๐ ขวบไปซื้อบุหร่ีให้พ่อ ซ่ึงเส้นทางจากบ้านไปยัง 

ร้านค้านั้นต้องเดินทางผ่านวัดร้าง และที่วัดร้างนั้นมีต้นโพธิ์ใหญ่ต้นหนึ่งอายุราวร้อยปี มีกิ่งโพธิ์ใหญ ่

กิ่งหนึ่งยื่นออกมาทางถนน ผู้ที่เดินสัญจรไปมาต้องผ่านใต้กิ่งโพธิ์นั้นไป

 เมือ่เดก็ชายไปถงึร้านค้าและซือ้บหุรีใ่ห้พ่อเรียบร้อยแล้วกเ็ดินทางกลับ สมยันัน้ไฟฟ้าเพ่ิงเร่ิมเข้า

หมู่บ้าน มีไฟฟ้าไม่กี่หลังคาเรือน แม้จะหัวค�่าอยู่แต่หมู่บ้านก็เงียบมาก พอเด็กชายเดินมาถึงวัดร้าง 

จะผ่านต้นโพธิ์ ทันใดนั้น กิ่งโพธิ์ที่ยื่นออกมาก็มีเสียงคล้ายกับมีคนขย่มอย่างแรง เด็กชายจึงแหงนหน้า

ขึ้นดูตามเสียง ปรากฏว่าสิ่งท่ีเขาเห็นคือร่างด�าทะมึนของเปรตที่สูงใหญ่เกือบเท่าต้นโพธิ์ นั่งห้อยขา 

ขย่มก่ิงโพธิ์ ตาแดงก�่า เท่านั้นเองเด็กน้อยก็ไม่อาจยับยั้งสติไว้ได้ วิ่งเตลิดเปิดเปิง พร้อมกับร้องว่า  

ช่วยด้วย! ... ผีหลอก ๆ ๆ

 กระทั่งผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแตกตื่น พากันวิ่งไล่จับตัวเอาไว้

 การที่เปรตปรากฏตัวให้เห็นนั้น ท่านพระครูบวรธรรมพินิจบอกว่ามีเหตุอยู่ ๓ ประการ คือ

  ๑.  ต้องการขับไล่ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ตนหวงแหน

  ๒.  ต้องการมาส่งข่าวหรือบอกกล่าวอะไรบางอย่าง

  ๓.  ต้องการมาขอส่วนบุญ

 แต่เท่าที่ได้อ่านประวัติของเปรตแต่ละตนจากพระไตรปิฎก และจากหนังสืออัตชีวประวัติของ

พระเกจิอาจารย์หลาย ๆ ท่าน เปรตที่ปรากฏให้เห็นนั้น ส่วนใหญ่จะมาขอส่วนบุญ หรือฝากข่าวถึง

ญาติให้ช่วยท�าบุญไปให้มากกว่าจุดประสงค์อื่น

26
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 ลกัษณะการตดิต่อสือ่สารของเปรต ถ้าสือ่สารกบัพระผู้มีญาณวเิศษมกัปรากฏให้เหน็ตัวกนัจะ ๆ  

แต่ถ้าต้องการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีญาณวิเศษอะไร โดยมากจะไม่ปรากฏตัวให้เห็น แต่จะติดต่อ

ทางความฝันหรอืส่งเสยีงให้ได้ยนิ เช่น เปรตทีเ่ป็นญาตขิองพระเจ้าพมิพสิารมาส่งเสยีงให้พระองค์ได้ยนิ 

เพื่อเตือนให้พระองค์อุทิศบุญให้กับพวกตนเป็นต้น

 ดงันัน้ เม่ือท่านผูอ่้านได้รบัการตดิต่อจากเปรตหรอืจากญาตทิีล่่วงลบัไปแล้ว พึงตัง้สันนษิฐาน 

ไว้ก่อนว่า เขาต้องการส่วนบุญจากท่าน แล้วท่านก็ควรท�าบุญแล้วอุทิศให้แก่เขาเพื่อเป็นการ

อนุเคราะห์แก่ญาติ และเสริมสร้างบุญแก่ตัวเองอีกทางหนึ่ง

๙. เปรตเท่านั้นสามารถรับส่วนบุญได้
 ในบรรดาสรรพสัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏทั้ง ๓๑ ภูมินั้น มีเพียงสัตว์ที่เกิดในภูมิ

ของเปรตเท่านั้นสามารถรับเอาส่วนบุญที่ญาติทั้งหลายอุทิศไปให้ได ้ถ้าเกิดในภพภูมินอกจากนี้ก็จะ

ไม่ได้รับ ดังพระพุทธด�ารัสแก่ชานุสโสณิพราหมณ์ ความว่า
27

 ดูก่อนพราหมณ์	บุคคลบางคนในโลกนี้	เป็นผู้ฆ่าสัตว์	ลักทรัพย์	ประพฤติผิดในกาม	พูดเท็จ	ฯลฯ	

เป็นมิจฉาทิฏฐิ	บุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้ว	หากไปเกิดในนรก	เขาย่อมมีชีวิตอยู่	ด�ารงอยู่ในนรกนั้น

ด้วยอาหารของสัตว์นรก

	 บุคคลบางคนในโลกนี้	เป็นผู้ฆ่าสัตว์	ลักทรัพย์	ประพฤติผิดในกาม	พูดเท็จ	ฯลฯ	เป็นมิจฉาทิฏฐิ	

บุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้ว	 หากไปเกิดในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน	 เขาย่อมมีชีวิตอยู่	 ด�ารงอยู่ในก�าเนิด

สัตว์ดิรัจฉานนั้นด้วยอาหารของสัตว์ดิรัจฉาน

	 บุคคลบางคนในโลกนี้	 เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์	 ลักทรัพย์	 ประพฤติผิดในกาม	 พูดเท็จ	 ฯลฯ	 

เป็นสัมมาทิฏฐิ	 บุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้ว	 หากเข้าถึงความเป็นมนุษย์	 เขาเลี้ยงชีวิต	 ด�ารงอยู่ 

ในมนุษยโลกด้วยอาหารของมนุษย์

	 บุคคลบางคนในโลกนี	้เว้นจากการฆ่าสตัว์	ลกัทรพัย์	ประพฤตผิดิในกาม	พดูเทจ็	ฯลฯ	เป็นสมัมา-

ทฏิฐ	ิบคุคลนัน้หลงัจากตายไปแล้ว	หากเข้าถงึความเป็นเทวดา	เขาย่อมเลีย้งชวีติ	ด�ารงอยูใ่นเทวโลกนัน้

ด้วยอาหารของเทวดา

	 ดูก่อนพราหมณ์	 เหล่านี้ไม่อยู่ในฐานที่จะได้รับส่วนบุญที่อุทิศให้	 ผลทานที่ญาติอุทิศให้ย่อมไม่

ส�าเร็จแก่เขาเหล่านั้น

	 ส่วนว่า	บุคคลบางคนในโลกน้ี	เป็นผูฆ่้าสตัว์	ลกัทรัพย์	ประพฤตผิดิในกาม	พดูเทจ็	ฯลฯ	เป็นมจิฉา-

ทิฏฐิ	บุคคลนั้นหลังจากตายไปแล้ว	 ไปเกิดในก�าเนิดของเปรต	 เขาย่อมเลี้ยงชีวิตอยู่	ด�ารงอยู่ในก�าเนิด

27
 อ้างแล้ว, หน้า ๒๗-๒๘.
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ของเปรตนั้น	 ด้วยอาหารของเปรตนั้น	 หรือว่าด้วยผลแห่งทานที่พวกมิตร	 อ�ามาตย์	 หรือพวกญาติ 

สายโลหิตของเขาอุทิศเพิ่มให้จากมนุษยโลกนี้

	 ดูก่อนพราหมณ์	 เปรตทั้งหลายจึงอยู่ในฐานะที่จะได้รับส่วนบุญที่อุทิศให้	ผลทานที่ญาติอุทิศให้

ย่อมส�าเร็จแก่เปรตเหล่านั้น

 ดังนั้น การที่เราท�าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย อาทิ ท�าบุญ ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน ท�าบุญถวายสังฆทาน 

หรือท�าบุญอื่น ๆ  เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตายนั้น จึงเป็นการท�าบุญแบบเผื่อไว้ก่อน หรือจะเรียกว่าเป็นการ

ท�าบญุแบบสุม่ไปก่อนกว่็าได้ เพราะเราไม่อาจทราบแน่ว่าญาตขิองเราท่ีตายไปนัน้ไปเกดิในภพภูมใิด 

แต่เรากท็�าบญุอทุศิไปให้นัน้เผือ่ว่าญาตขิองเราไปเกิดเป็นเปรต เมือ่เป็นเช่นน้ันเขาจะได้รับส่วนบญุ

จากเรา แล้วจะพ้นจากความเป็นเปรตไปเกิดในสุคติภูมิต่อไป

๑๐. พฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นเปรต
 ผมเป็นห่วงคฤหัสถ์เราที่อยู่ใกล้วัด, ใกล้พระสงฆ์มากกว่าเป็นห่วงพระสงฆ์ เกรงว่าคฤหัสถ์เราจะ

เป็นเปรตเร็ว, ง่าย เพราะไม่ส�ารวมกาย วาจา ใจ ทั้งโดยต้ังใจและไม่ได้ตั้งใจ บางคนอยู่ใกล้วัดและ 

พระสงฆ์มานานเลยถือวิสาสะขาดการส�ารวม และตกอยู่ในความประมาท

 อย่าลืมว่าพระสงฆ์นั้น ท่านเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย คฤหัสถ์เราถือแค่ศีล ๕ ข้อก็ยังล�าบากแล้ว 

แต่พระสงฆ์นั้นท่านต้องรักษาศีลถึง ๒๒๗ ข้อ ดังนั้น เราจึงควรให้ความเคารพในพระสงฆ์ตลอดเวลา 

อย่าตีตนเสมอท่านเป็นอันขาด เพราะเสี่ยงต่อ “ความเป็นเปรต” อย่างยิ่ง !

 เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติของพวกเราให้สังวรกาย วาจา ใจ ไม่ตกอยู่ในความประมาท ผมจึงขอ 

ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ผมเห็นว่าเสี่ยงต่อความเป็น “เปรต” อย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้

 ๑. ไม่พิจารณาเวลาฉัน เป็นหนี้ ไปเกิดเป็นควาย :
28

 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร ป.ธ. ๙) คณบดีคณะพุทธศาสตร์รูปแรก อธิการบดี

รูปที่สอง และคณบดีคณะอาเซียอาคเนย์ รูปแรก ของ มจร ได้เมตตาประทานโอวาทและค�าแนะน�า 

ในวันเปิดประชุมปฐมนิเทศการซ้อมสวดมนต์และศาสนพิธีปฏิบัติ ณ อุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาส 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยาน พ.ศ. ๒๕๑๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ข้อความตอนหนึ่งว่า

 ...การบริโภคบิณฑบาต ก็ให้พิจารณาด้วยบทบิณฑบาตว่า

 ปฏิสงฺขา โยนิโส ปิณฺฑปาต� ปฏิเสวามิ

 เนว ทวาย ไม่เพื่อคะนอง
28

 สนิท ไชยวงศ์คต, มหาจุฬาฯ บุรพาจารย ์ใน พุทธจักร ปีที่ ๗๖ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐, (กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๙-๑๐.
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 น มทาย ไม่เพื่อมัวเมา

 น มณฺฑนาย ไม่เพื่อตกแต่งร่างกาย

 น วิภูสนาย ไม่เพื่อท�าให้ผิวพรรณผ่องใส ให้ร่างกายอ้วนพี

 ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ฐิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณญฺจ  

เวทน� ปฏิหงฺขามิ นฺวญฺจ เวทน� น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร  

จาติ.

 เพื่อบรรเทาความหิว เวทนา ความหิวเก่า และไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น เพื่อร่างกายมันตั้งอยู่นาน 

เพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์ เพื่อได้ประพฤติธรรม เพื่อได้ประพฤติพระธรรมวินัย ไม่ใช่เพื่อแข็งแรง 

ล�่าสัน เพื่อเล่นมวยปล�้าหรือเล่นชกมวยกัน

 พวกเณร ๆ ในหลายคณะ ชอบออกเอ็กเซอร์ไซส์ โดยไม่ควรแก่สมณสารูป คงจะเอาแบบอย่าง

ในโทรทัศน์ อย่างนี้เป็นการไม่ถูกวินัย ไม่ถูกสิกขาบท เราฉันข้าวไม่ใช่เพื่อมีก�าลังไปเล่นชกต่อยกัน  

มีก�าลังเพ่ือให้มีอายุยืนยาวไปเพื่อจะได้อนุเคราะห์พรหมจรรย์ เพื่อบรรเทาความหิว ไม่ให้ความหิว 

อันเป็นสาเหตุให้เกิดเวทนาขึ้น ตัดความหิวเก่าท่ีก�าลังเป็น ป้องกันไม่ให้เวทนาใหม่เกิดข้ึน ท่านมุ่งให้

พิจารณาอย่างนั้น

 เมื่อว่าบาลีไปแล้ว นึกในใจให้รู้จักความหมายความแปลด้วย จะเป็นคุณประโยชน์ เรียกว่า  

“เสกข้าวก่อนฉัน” ความจรงิท่านให้พจิารณาแล้วจงึบรโิภค ไม่ใช่เสกเพือ่เป็นบญุเป็นกศุล ถ้าไม่พจิารณา

บริโภคเข้าไป ก็ตกอยู่ในลักษณะแห่งการเป็น “อิณบริโภค” คือ บริโภคอย่างเป็นหนี้เขา ท่านแสดง 

การบริโภคไว้ ๔ อย่าง ดังปรากฏในอรรถกถา มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี ว่า

   เถยฺยปริโภค ลักเขาบริโภค

   อิณปริโภค เป็นหนี้เขาบริโภค

   ทายชฺชปริโภค บริโภคมรดกที่เขาให้

   สามีบริโภค บริโภคโดยความเป็นเจ้า

 ฉะนั้น ผู้บริโภคปัจจัยโดยไม่ได้พิจารณา ท่านว่าเป็นหนี้เขา โบราณท่านเล่าว่า ตายไปแล้วเกิด

เป็นวัวเป็นควายให้เขาใช้ รับใช้หนี้เขา

 บางคนบอกว่า เขายาว ๆ (วัว-ควาย) นี้ คือตัวสมภารล่ะ!

 ฉะนั้น จะต้องเอาใจใส่ในการท่อง ปฏิสงฺขา โย...อชฺชมยา... สวดประจ�าในเวลาเย็น ในเวลาเช้า 

เวลาเย็น สวดมนต์แล้วก็สวด ปฏิสงฺขา โย... ด้วย สวดบทต่าง ๆ  ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ นโม, พุทฺธ�, อิติปิโส 

ภควา, พาหุ�, มหาการุณิโก แล้วสวด ปฏิสงฺขา โย...ยถาปจฺจย�...อชฺช มยา ส�าหรับบท อชฺช มยา นั้น 
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เราสวดใช้พิจารณาเวลาเราฉัน เราใช้อะไร ไม่ได้พิจารณาจึงใช้บท อชฺช มยาคือพิจารณาเป็นอดีต 

ปัจจเวกขณะตามภายหลัง จึงจะพ้นจากการบริโภคเป็นหนี้

 อย่าเข้าใจว่า รับทานของทายกมาแล้ว ถือว่าไม่เป็นหนี้ไม่ได้ ถ้าไม่พิจารณาถือว่าเป็นหนี้ ฉะนั้น 

ต้องพิจารณาปัจจเวกขณะ คือ ปฏิสงฺขา โย...ยถาปจฺจย�...อชฺช มยา...

 คงต้องฟัง “สมเด็จฯ ท่าน” นะครับ มิฉะนั้นก็ “เสี่ยงที่จะเป็นเปรต!”

 ๒. กรรมสนองสมภารขโมยศาสนสมบัติ
29

 ท่านอาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์ เปรียญธรรม ๙ ประโยค อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ผู้โด่งดัง ได้บันทึก

ประสบการณ์ตรงของท่านไว้ ดังต่อไปนี้

 เมื่อครั้งผู้บันทึก (อาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์) รับราชการในหน้าที่อธิบดีกรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๔๙๙-

๒๕๑๑) ได้เดินทางไปส�ารวจโบราณวัตถุสถานในจังหวัดภาคเหนือเป็นประจ�าทุกปี เมื่อได้ไปนมัสการ

พระธาตุแช่แห้ง ต�าบลม่วงติ๊ด อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน แล้วเดินเวียนทักษิณาวรรต เห็นม ี

ทรงสณัฐานงามแปลกจากพระธาตเุจดย์ีอืน่ จงึขอให้ช่างภาพทีไ่ปด้วยกนัถ่ายรูปไว้ แต่เป็นทีน่่าเสียดาย 

ในเวลานั้นทองจังโกที่หุ้มพระธาตุผุกร่อนและพังหลุดร่วง ภาพที่ถ่ายมาก็ไม่งามเท่าที่ควร

 ในปีต่อมา เมื่อขึ้นไปตรวจราชการในจังหวัดภาคเหนือ ก็เตรียมถ่ายรูปพระธาตุแช่แห้งอีก  

คราวน้ีทางวดัได้รือ้เอาแผ่นทองจงัโกท่ีหุม้ลงมากองช้อนไว้ เหน็องค์พระธาตทุีก่่ออฐิปนูผพุงั เมือ่สอบถาม

ดูก็มีผู้บอกว่า สมภารวัด (ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดน่านด้วย) สั่งให้รื้อลงมาเพื่อเตรียมปฏิสังขรณ์

 ในปีต่อ ๆ มา ได้ขึ้นไปนมัสการอีก ก็ยังมิได้ซ่อม และไม่เห็นแผ่นทองจังโกของเก่าจึงสอบถาม  

มีชายสูงอายุผู้หนึ่ง ซึ่งคงจะมารักษาศีลเป็นประจ�าในวัด ได้กรุณาเล่าให้ฟังว่า ท่านสมภารได้สั่งให้ขาย

แผ่นทองจังโกนั้นไปแล้ว ว่าจะเอาเงินไปสมทบซื้อแผ่นทองเหลืองใหม่มาปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุ

 ถามว่า : แล้วท�าไมยังไม่ซ่อม

 ท่านผู้นั้นบอกว่า : สมภารสึกไปเสียแล้ว

 ถาม : แล้วเงินล่ะ ?

 ตอบ : คงเอาไปด้วย

 ถาม : สึกแล้วไปอยู่ที่ไหน ? 

 บอกพร้อมกับยกมือชี้ว่า : อยู่บ้านโน้น

 ถาม : ได้เมียหรือยัง ?

 ตอบ : ได้แล้ว

29
 สนิท ไชยวงศ์คต, ศีล ๕ พาโลกสู่สันติ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, งานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ทุม ไชยวงศ์คต  

เป็นกรณีพิเศษ, (นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๖๐), หน้า ๑๘๙-๑๙๒.
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 แล้วชายสูงอายุนั้น ก็ปรารภขึ้นว่า สมภาร...

 แสดงว่าอยากจะพูดต่อ ข้าพเจ้าจึงมองหาที่นั่งแล้วนั่งลงสนทนากัน

 ท่านผู้นั้นเล่าให้ฟังรวมความได้ว่า สมภารวัดพระธาตุแช่แห้ง เจ้าคณะจังหวัดน่านด้วยผู้นั้น  

เมื่อขายทองจังโกเก่าที่รื้อลงมาจากองค์พระธาตุ โดยอ้างว่าจะเอาเงินไปสมทบซื้อแผ่นทองใหม่มาซ่อม 

แต่แล้วก็เอาไปขายและสึก เอาเงินไปแต่งเมียอยู่ด้วยกันมีลูกชายคนหนึ่ง เกิดมาไม่มีหนังหุ้มกาย มีแต่

เนื้อและมีเนื้อเยื่อบาง ๆ หุ้ม และมีน�้าเหลืองหรือเลือดจาง ๆ ซึมออกมา เมื่อวางให้นอนบนเบาะหรือ

ผ้าปูนอน เลือดหรือน�้าเหลืองที่ตัวเด็กก็แห้งติดกรังอยู่กับผ้า เวลาเด็กเคลื่อนไหวก็เจ็บปวดครวญคราง

น่าสงสาร ทรมานกายทรมานใจพ่อแม่และผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ต้องเอาใบกล้วยหรือใบตองตึงสด ๆ 

มาปูให้นอน

 ถามว่า : เดี๋ยวนี้เด็กยังมีชีวิตอยู่หรือ ?

 ตอบ : ตายแล้ว แต่สมภารก�าลังเป็น

 ถาม : เป็นอะไร

 ตอบ : เป็นเหมือนลูกชาย

 ถาม : เป็นอย่างไร

 ตอบ : เป็นหนังลอกเหลือผิวบาง ๆ และมีน�้าเหลืองหรือเลือดจาง ๆ ซึมออกมา นอนบนฟูก 

บนผ้าไม่ได้ น�้าเหลืองหรือเลือดแห้งติดกรังที่ผ้า แกะออกก็เจ็บ ต้องหาใบตองตึงหรือใบกล้วยสด ๆ  

มาปูนอน เช่นเดียวกับลูกชายที่ตายไปแล้ว

 ถาม : เดี๋ยวนี้ สมภารยังมีชีวิตอยู่หรือ ?

 ตอบ : ยังอยู่ !

 แล้วข้าพเจ้าก็ชวนคุยเรื่องอื่น และลาจากกัน พลางนึกในใจว่า กรรมทันตาเห็น น่าสยดสยอง

 ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าพ้นหน้าที่ราชการแล้ว มิได้ข้ึนไปนมัสการพระธาตุแช่ห้องที่จังหวัดน่านอีก  

ทราบว่าได้ปฏิสังขรณ์เรียบร้อยนานแล้ว แต่วันหนึ่ง ราว พ.ศ. ๒๕๑๔ ข้าพเจ้าไปนมัสการและสนทนา

กับท่านเจ้าคุณพระศรีสมโพธิ (บุญลอย) วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ (ต่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี 

และเจ้าคณะเขตพระโขนง) ท่านเจ้าคุณพระศรีสมโพธิเป็นชาวจังหวัดน่าน คุยไปคุยมาอย่างไรไม่ทราบ 

ได้วกไปถึงสมภารเก่าวัดพระธาตุแช่แห้งผู้นั้น ท่านบอกว่ารู้จักกันดี ข้าพเจ้าจึงเรียนถามท่านว่า เดี๋ยวนี้

ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ไม่ทราบ ท่านบอกว่า ตายแล้ว ทรมานมาก เมื่อ ๒-๓ วันนี้ ภรรยาเขายังมาพบที่นี้

บอกว่าจะลงมาหางานท�าในกรุงเทพฯ

 ท่านผู้อ่านที่เคารพ ผมอยากให้ท่านพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการว่าเป็นเรื่องของกรรมสนอง 

ทันตาเห็นหรือไม่ เพราะผู้กระท�าได้รับผลกรรมในชาตินี้ เป็นเรื่องที่ “เสี่ยงต่อความเป็นเปรตอย่างยิ่ง!”
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 ๓. เงินทอนวัด

 ในช่วงวันที่ ๒-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผมได้ติดตามข่าวส�าคัญเรื่องหนึ่ง คือ เรื่อง  

“เงินทอนวัด” จากหนังสือพิมพ์รายวัน ๔ ฉบับ คือ คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, และมติชน สรุปความ

ได้ว่า

 จากการสอบสวนของกองบงัคบัการปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (บก.ปปป.) พบว่า

มีการทุจริตเกี่ยวกับเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม และเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์และ 

พัฒนาวัด หรือเงินทอนวัดจ�านวนมากของเจ้าหน้าที่สังกัดส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยม ี

การทุจริตในลักษณะเดียวกันต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ท�าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐจ�านวนหลายร้อย 

ล้านบาท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัด ๑๒ วัด คือในจังหวัดล�าปาง ๕ วัด ล�าพูน ๑ วัด อ�านาจเจริญ ๓ วัด 

พระนครศรีอยุธยา ๑ วัด ชุมพร ๑ วัด และเพชรบุรี ๑ วัด สร้างความเสียหายแก่รัฐถึง ๖๐.๕ ล้านบาท 

มีผู้อยู่ในข่ายกระท�าความผิดจ�านวน ๑๐ คน ตามมาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๕๗ ในส่วนนี้ได้ส่งส�านวน

ให้ ปปช. ชี้มูลความผิดพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมน�ากฎหมายฟอกเงินมาด�าเนินคดีกับ 

ผู้ร่วมกระท�าผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลธรรมดา

 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปปช. ได้ชี้มูลความผิดของบุคคลระดับผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒ ราย ระดับรองผู้อ�านวยการ ๑ ราย และระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

๑ รายว่ามีความผิดร่วมกัน

 พฤตกิรรมอือ้ฉาวกระทบความรูส้กึของประชาชนโดยเฉพาะชาวพุทธท่ีชดัเจนได้แก่การถวายเงิน

อุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด เช่น ถวาย ๑ ล้านบาท แล้วแจ้งให้ส่งคืน ๒ แสนบาท  

ถวาย ๑๐ ล้านบาท ให้ส่งคืน ๒ ล้านบาท ซึ่งนิยมเรียกเงินที่ส่งคืนนี้ว่า “เงินทอนวัด” ส่วนส่งคืนแล้ว

จะไปเข้ากระเป๋าใคร ก็คงไม่ต้องเดาให้ยาก แต่ผู้ที่น่าสงสารที่สุดคือเจ้าอาวาสของวัดที่ส่งเงินคืน  

เพราะไม่ทราบว่าพฤตกิรรมนัน้เป็นการ “ให้ความร่วมมอื” กบัเจ้าหน้าทีส่งักดัส�านกังานพระพทุธศาสนา

แห่งชาตกิระท�าการทุจรติโดยรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ ท�าความผดิเองยงัไม่พอ กบัพ่วงเอาเจ้าอาวาส ไวยาวจักร 

และคณะกรรมการวัดต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องเข้าไปเป็นผูร่้วมกระท�าความผดิ หรอืให้ความร่วมมอืกบัผูก้ระท�า

ความผิดด้วย

 ถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นความจริง เจ้าหน้าที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่อง

นี้ทั้งหมดก็ “เสี่ยงอย่างยิ่งที่จะเป็นเปรต!”

 ๔. เซ็นสัญญา : ได้เท่าไร

 ตั้งแต่ช่วงท่ีผมยังรับราชการ เคยมีผู้เล่าให้ฟัง และหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังมีผู้เล่า

ให้ฟังเกี่ยวกับ “เซ็นสัญญา : ได้เท่าไร” นั่นคือในวงการก่อสร้างถาวรวัตถุทั้งในส่วนราชการและส่วน
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ของวัดที่มีการก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ ที่มูลค่านับ ๑๐ – ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไปต้องมีเอกสารสัญญา

เป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมาย เพื่อรับประกันการก่อสร้างว่าจะต้องเสร็จเรียบร้อยตามที่สัญญา 

ระบุไว้ และประกันการจ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวด ๆ จนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จเรียบร้อย มีการ 

ทุจริตกันตั้งแต่ก่อนลงมือก่อสร้างแล้ว ตอนไหนล่ะ? ก็ตอนที่จะลงนาม/เซ็นสัญญานั่นแหละ!

 พฤติกรรมดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่รัฐ และวัดต่าง ๆ อย่างมากมาย เพราะสิ่งก่อสร้างที่มี

ผู ้ท�าการทุจริต “กินหัวคิว” มากเกินไป จะส่งผลกระทบต่อส่ิงก่อสร้างอย่างรุนแรง คือ ผลงาน 

ขาดคุณภาพ ไม่คงทนถาวร เพราะจ�านวนเงินค่าก่อสร้างที่ก�าหนดไว้แต่แรกจะพอดีและเหมาะสม 

กับงานที่ผู้ท�าสัญญาเป็นผู้รับจ้างได้รับ แต่เมื่อต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะ (ค่าลงนามในสัญญา) จ�านวนมาก 

คุณภาพของวัสดุก่อสร้างก็จะลดลงไป/ด้อยคุณภาพ/ไม่ได้มาตรฐานไปด้วย

 เรามักจะเห็นโครงการก่อสร้างอาคารใหญ่โตหลายแห่งท้ังของรัฐและของวัด ท่ีติดต้ังป้าย 

เริ่มก่อสร้างไว้ล่วงหน้าตั้งนาน แต่ไม่มีการลงมือก่อสร้างจริง ๆ เสียที มีพรายกระซิบว่าผู้มีหน้าที่/ 

มอี�านาจไม่ยอมลงนามในสญัญาในฐานะผูว่้าจ้าง เพราะผู้รับเหมา “จ่ายน้อย” เขาจึงไม่ยอมเซ็นสัญญา

ฝ่ายผู้รับเหมาก็ไม่ยอมลงมือก่อสร้าง มีการต่อรองกัน เช่น ผู้มีอ�านาจลงนามจะเอา ๕ เปอร์เซ็นต์  

แต่ผู้รับเหมาให้ได้เพียง ๓ เปอร์เซ็นต์ ๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ ๑๐๐-๔๐๐ ล้านบาท โปรดคิด 

เอาเองว่าจะเป็นเงินเท่าไร เป็นการค้าก�าไรเกินควรหรือไม่?

 ผมเห็นว่าผู้มีอ�านาจลงนามในสัญญา ไม่ยอมลงนามในสัญญาในฐานะผู้ว่าจ้าง เพราะยังไม่ได้รับ

เงินเปอร์เซ็นต์ตามท่ีขอเป็นผู้ขาดหิริและโอตตัปปะอย่างยิ่ง เขาจะต้องไปเกิดในภพภูมิของเปรต 

อย่างแน่นอนทีส่ดุ เพราะเบยีดบงัเอาเงนิของรฐัหรือของวดัมาเป็นสมบติัของตนเองอย่างหน้าด้านทีสุ่ด

 ทีเ่หน็ความเสยีหายของการทจุรติทีช่ดัเจนอย่างหนึง่ คอืโครงการก่อสร้างถนนในชนบท เนือ่งจาก

มีการทจุรติกันอย่างมโหฬาร มกีารกนิเหลก็ อฐิ หนิ ปนู ทรายกนัมาก ท�าให้คุณภาพของถนนหลายแห่ง

ไม่ได้มาตรฐาน พอก่อสร้างเสร็จถูกฝนตกลงมาเซาะเพียงปีเดียว ถนนขาด/ช�ารุดตลอดสาย ท�าความ

ล�าบากและเดือดร้อนให้ชาวชนบทผู้จ�าเป็นต้องเดินทางไปมาอย่างยิ่ง ช่างน่าสงสารพวกเขาจริง ๆ !

 พฤติกรรม “เซ็นสัญญา : ได้เท่าไร” นี้ ถ้าเป็นความจริง ผมเห็นว่าน่าจะ “เสี่ยงต่อความเป็น

เปรตอย่างยิ่ง!”

 ๕. ผลงานของมนุสสเปโต

 ผมก�าลังจะจบบทความเร่ืองนี้ ก็ได้อ่านข่าวที่เสี่ยงจะเป็นเปรตอีกเรื่องหนึ่งในหนังสือพิมพ์ 

“ไทยรัฐ” ฉบับวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓ เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสอดคล้องกับบทความ

เรื่องนี้ด้วย จึงขออนุญาตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐน�ามาเสนอท่านผู้อ่านดังต่อไปนี้
30

30
 หนังสือพิมพ์ “ไทยรัฐ” : พุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑,หน้า ๓
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 น่าประหลาดใจในยุครัฐบาล คสช. ท่ีประกาศให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ 

แม้แต่รัฐธรรมนูญก็อ้างว่าเป็น “ฉบับปราบโกง” แต่ท�าไมการโกงกินจึงยังเฟื่องฟู ซ�้ายังแพร่ระบาด 

ถึงระดับรากหญ้า จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถึง กระทรวงศึกษาธิการ 

แม้จะเป็นยุคประเทศไทยไร้นักการเมืองที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นคนโกงตัวพ่อ

 รฐัมนตรว่ีาการและปลดักระทรวงศกึษาธกิารร่วมกนัแถลงว่าพบการทจุรติเงินกองทนุเสมาพฒันา

อาชีพ ข้าราชการโอนเงินเข้าบัญชีคนอื่น ไม่ใช่เพ่ิงจะท�ากันแต่งาบมาแล้วนับสิบปี ต้ังแต่ปี ๒๕๕๑  

ถึง ๒๕๖๑ เป็นเงินกว่า ๘๘ ล้านบาท กองทุนนี้มุ่งช่วยเหลือคนจน ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาเด็กหญิง

ที่ถูก “ตกเขียว” พ่อแม่รับเงินนายทุนมาและขายลูกสาวให้เมื่อโตขึ้น

 จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการเก่ียวข้อง ๕ ราย มีระดับซี ๘ เป็นผู้รับผิดชอบ 

มาโดยตลอด และยอมรับสารภาพ แสดงว่ามีลักษณะตรงกันกับการงาบเงินคนไร้ที่พึ่ง คือการเบิกจ่าย

เงินหละหลวม ข้าราชการระดับกลางมีอ�านาจในการก�าหนดว่าจะจ่ายเงินให้ใคร ไม่มีการตรวจสอบ 

อย่างเข้มงวด มีแต่ข้าราชการตรวจสอบกันเอง

 แม้จะมีส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. แต่มัก

จะเข้ามาตรวจหลังจากที่ถูกร้องเรียน และ ป.ป.ท. ก็เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

อยูใ่ต้บงัคับบญัชาของนกัการเมอืง ไม่เป็นอสิระแท้ ป.ป.ช. ซ่ึงเป็นองค์กรอสิระ กถ็กูสงัคมมองด้วยความ

สงสัย ยังด�ารงความเป็นอิสระหรือไม่ ถูกการเมืองแทรกแซงหรือไม่

 อาจถือได้ว่า เป็นการโกงกินรูปแบบใหม ่ เปล่ียนจากการกินครั้งละร้อยล้าน พันล้าน ในยุค 

นักการเมือง มาเป็นการขูดเลือดคนจน คนไร้ที่พึ่ง ซึ่งเมื่อก่อนเรียกว่า “คนอนาถา” โกงกินครั้งละ

พนัสองพนับาท แต่เมือ่รวมแล้วกลายเป็นเงนิก้อนโต ตวัอย่างเช่น งบสงเคราะห์คนจนตัง้แต่ปี ๒๕๕๙  

รวมเป็นเงินถึง ๑.๓๖ พันล้านบาท ไม่ทราบว่าถึงมือคนจนกี่บาท

 การโกงกินเงินทุนการศึกษาคนจนมีมาแล้วนับสิบปี ทั้งในช่วงรัฐบาลเลือกตั้งและรัฐบาล

รัฐประหาร ส่วนเงินสงเคราะห์คนอนาถา เพิ่งจะมีการทุจริตในช่วงรัฐบาล คสช. เกิดขึ้นในช่วงที่ระบบ

ตรวจสอบอ่อนแอ ข้าราชการตรวจสอบกันเองเป็นส่วนใหญ่ กรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์คนอนาถา 

น่าจะเงียบไม่เป็นข่าว ถ้านักศึกษาฝึกงานไม่เปิดโปง

 ในยคุรฐับาลทีป่กครองประเทศด้วยอ�านาจเบด็เสรจ็เด็ดขาด และเป็นรฐับาลทีม่าจากข้าราชการ 

ไม่น่าเชื่อว่าจะมีข้าราชการคนใดกล้าท้าทายอ�านาจ งาบเงินช่วยเหลือคนอนาถา งาบเงินการศึกษา 

ที่มีวัตถุประสงค์อันประเสริฐเพื่ออุ้มเด็กหญิงให้พ้นจากนรก ผู้กล้าคือมนุษย์ท่ีภาษาพระเรียกว่า  

“มนุสสเปโต” แปลตรง ๆ ว่า “มนุษย์เปรต” ผู้หิวโซ ! 

 พฤติกรรมดังกล่าว ถ้าเป็นเรื่องจริง  ก็เสี่ยงอย่างยิ่งที่จะเป็นเปรตอย่างไม่ต้องสงสัย !
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เอกสารอ้างอิง
นที ลานโพธิ์, หลวงพ่อจรัญเล่าเรื่องกรรม, กรุงเทพมหานคร : เอส.เค.เอส. อินเตอร์ปริ้นท์, ๒๕๕๙.

บรรจบ บรรณรุจิ, ปาฏิหาริย์แห่งกรรม (The Miracle of Karma) ภาค ๒, กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

 , พจนานกุรมพุทธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท์, กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ ๒๖ 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา, กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

 , อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ ฉบับมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔, กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนา 

อินเตอร์ปริ้นท์, ๒๕๕๖.

ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์, ระวังจะเป็นเปรต, กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, ม.ป.พ.

 , พระเป็นเปรต, กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, ม.ป.พ.

สนิท ไชยวงศ์คต, ศีล ๕ พาโลกสู่สันติ พิมพ์ครั้งที่ ๖, นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๖๐.

 , มหาจุฬฯ บรุพาจารย์ ในพทุธจกัร ปีที ่๗๑ ฉบบัที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๐, กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.

หนังสือพิมพ์รายวัน ๑๘ ฉบับ :

คมชัดลึก : วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐.

เดลินิวส ์: วันที่ ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๑๓, ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ไทยรัฐ : วันที่ ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐.

มติชน : วันที่ ๓, ๑๒, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐.
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“ระวังจะเป็นเปรต” หน้า ๑๔๕.

เปรตในคราบมนุษย์

เปรต หรือ ความเป็นเปรต อยู่ใกล้ตัวเรามาก และง่ายมากที่คนจะกลายเป็นเปรต อันที่จริงแล้ว

ความเป็นเปรตนั้น ไม่ต้องรอให้ตายก่อน ค่อยเป็นเปรต คนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละ

ก็กลายเป็นเปรตได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนุสสเปโต แปลว่า

มนุษย์เปรต หรือ เปรตในคราบมนุษย์

ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์
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