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คืนโหด คนเหี้ยม (Angry Bill) 
องก 1 

บงกช สาวหมาย วัย 40 ป ในชุดไวทุกข น่ังเช็ดนํ้าตา ในขณะมองรูปถายของนองชาย ซึ่งตายไป
เม่ือเจ็ดวันกอน ดวยอุบัติเหตุขับรถชนกับรถบรรทุก เสียชีวิตทันที หลังสามีตายไปเม่ือสิบปกอน เธอก็ไมคิด
จะมีสามีใหม และเธอก็มีนองชาย อยูเปนเพื่อน ชวยเธอทําธุรกิจจนรํ่ารวย มีหนามีตา 

เชาวันหน่ึง เปนเชาวันท่ีพิเศษจริงๆ เพราะนานแลวท่ีเธอไมเคยใสบาตรพระมากอน แตวันน้ีเธอ
ตั้งใจทํา เพราะตองการจะทําบุญสงกุศลไปใหนองชายท่ีตายไป และอาจจะชวยบรรเทาความทุกขไปไดบาง 
หลังพระใหพร พระก็แนะนําวา อีกไมกี่วัน ท่ีวัดปาสาวัตถีธรรม จะเปดหลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้น ใหแก
ญาติโยม ท่ีสนใจจะเขารวมกิจกรรม ทําสมาธิ รักษาศีล ใชเวลา 5 คืน 5 วัน 

บงกช เห็นวา มันไมทําใหเธอเสียเวลาอะไรมากนัก เธอตัดสินใจ สมัครเขารวมกิจกรรมครั้งน้ี เธอ
เตรียมตัว จัดขาวของ เคร่ืองแตงกาย ท่ีจําเปน ในชุดขาวเหมือนผูปฏิบัติธรรมท่ัวไป เดินทางไปท่ีวัด มีคน
มาเขารวมกิจกรรม ท้ังชายและหญิง รวมราว 70 คน 

องก 2 
พระอาจารย ผูเปนองคประธาน และผูใหการฝกอบรม แนะนําหลักปฏิบัติตางๆ ระหวางอยูการ

อบรม ตลอดหาคืนหาวัน ท่ีวัดแหงน้ี หามใชโทรศัพท หามอานหนังสือพิมพ เพ่ือตัดปญหารบกวนสมาธิ 
ระหวางการฝกอบรม และคืนสุดทาย จะแยกยายน่ังสมาธิ อยูกรรมอยางปลีกเด่ียว ในกุฏิท่ีทางวัดจัดไวให 
เพ่ือเปนการทดสอบจิตใจ และประเมินการผานหลักสูตร จากน้ันรุงเชา พระอาจารยจะทําการตรวจสอบ
สภาวะจิต ของผูเขาอบรมทุกคน เปนรายตัว 

ตอนค่ํา สมาชิกกลุมชาย และกลุมหญิง จะไดรับการจัดสรรพื้นท่ีหลับนอน แยกศาลากัน กอนนอน 
สวดมนต น่ังสมาธิ กลางคืน จะมีพระพี่เลี้ยง และฆาราสซึ่งเปนคนวัด ผลัดกันมาคอยเฝายาม ดูความ
เรียบรอยให 

คืนแรกผานไป 
รุงเชา 04.30 น. ทุกคน ลุกข้ึนมาสวดมนต ฟงธรรม ชวงกอนท่ีพระเตรียมตัวออกบิณบาตร พระ

อาจารย มีโอกาสพบปะพูดคุยกับบงกช เธอมีสีหนากังวลมาก จนผิดสังเกต และเลาสิ่งท่ีเธอเห็น เม่ือคืนน้ี
ใหพระอาจารยฟง 

บงกช ฝนเห็น วิญญาณราย ของหญิงผูหน่ึง เท่ียวหลอกคนไปท่ัว บงกชเองก็ถูกหลอกหลอน
เชนกัน วิญญาณน้ัน กําลังจะมาเอาตัวเธอไป ระวังไวใหดีไมวันใดก็วันหน่ึง มันเปนภาพเหตุการณในฝน 
และเธอเองก็ตกอยูในความหวาดกลัว บงกช ไมทันสังเกตวาผีรายน้ัน หนาตาเปนอยางไร พระอาจารย
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หัวเราะ และปลอบใจวา จิตมันฟุงซาน อีกหนอยก็จะดีไปเอง และกลาวใหกําลังใจแกบงกช และวาใหอดทน
ไปจนถึงวันสุดทายของการอบรม แลวทุกอยางจะหายไป 

ขณะนั้น นายบุญท้ิง ซึ่งเปนคนวัด คอยชวยงานที่วัด สุดแลวแตพระอาจารยจะสั่ง หรือใหทําหนาท่ี
อะไร เขาก็ไมเคยขัด พินิจดูบงกชเลาความฝนอันนากลัวใหพระอาจารยฟง และเม่ืออาจารยไปแลว เขาก็
พูดบางอยางแกเธอวา คนท่ีมีอาการฝนนากลัวแบบบงกช มักจะเกิดกับคนท่ีมีจิตใจวิตก แรกๆ ก็เปนอยาง
น้ีกันทุกคน เขาก็เคยเห็นคนท่ีมีอาการแบบเดียวกันน้ี หลายรายแลว แตพอสิ้นสุดการอบรม ก็หายกันทุก
คน บงกช ไดฟงแลว ก็รูสึกดีขึ้น 

ในระหวางพักกลางวัน บุญท้ิง เห็นชายคนหน่ึง มาขออนุญาตพบกับ บงกช เธอเรียกช่ือเขาวา นที 
เขาเปนคนงานในบริษัท ท่ีเธอไวใจอีกคนหน่ึง นที บอกขาวซ่ึงไมสูดีใหแก บงกช ฟง ซึ่งเธอทําหนาวิตก
กังวลเล็กนอย และแลวเธอก็ไลให นที กลับไป ดูเหมือนวา เธอยังไมอยากรับรูเรื่องราวอะไรในตอนน้ี 
เพราะเธอกําลังปฏิบัติธรรมอยู 

คืนท่ีสอง 
หลังสวดมนต ทําวัตรแลว บงกช ก็เขานอนปกติ แตภาพฝนเหตุการณเดิม ก็เขามาหลอกหลอนเธอ

อีกในคืนน้ี 
บงกช ฝนเห็น สาเหตุการตาย ของผูหญิงคนน้ัน เธอถูกชายสองคน ลักพาตัวไปฆาในปา ดู

เหมือนวาสองคนน่ัน ทําไปดวยความแคน ท่ีหญิงผูตายสั่งใหลูกนองไปฆาพ่ีสาวของพวกเขาตาย พวกเขา
ฝงรางน้ันไวในปา  

ตอนสายของวันรุงข้ึน บงกช มีโอกาสเลาความฝนใหพระอาจารยฟงอีกคร้ัง คราวน้ีพระอาจารยเริ่ม
แปลกใจ แตยังมองไมเห็นสาเหตุท่ีแทจริง ในความฝนของบงกช ท่ีฝนติดตอกันมาถึงสองคืน บงกช มีสี
หนาเปนกังวล พระอาจารย จึงใหวิธีสมถะ และใหปญญา มองเห็นวิบากกรรมของมนุษย จนทําใหบงกช 
สบายใจลงไปได 

บุญท้ิง สอบถามพระอาจารย เรื่องของบงกช ก็ทําใหพระอาจารยสงสัยวา ทําไมจึงอยากรูเรื่องของ
ผูหญิงคนน้ี เขาใหเหตุผลวา มันก็แคความฝน  

บาย นที เขามาพบ บงกช อีกครั้ง รายงานวา มีลูกหน้ีสองราย ครบกําหนดมาสองเดือนแลว 
นอกจากไมชําระหน้ีแลว พวกเขายังหนีหายไป ตามหาตัวก็ไมเจอ นที ยังบอกอีกวา ลูกนองคนอ่ืนๆ ของ
บงกช ก็เริ่มไมเช่ือฟงเขาแลว บงกช เริ่มมีสีหนาไมสูดี บงกช ก็ดุไปวา จะทําอะไรก็ทําไป เธอตัดสินอะไร
ไมได เพราะยังอยูระหวางปฏิบัติธรรม นที กลับไปอยางไมแนใจ 

คืนท่ีสาม 
ตอนค่ํา กิจกรรมสารภาพบาป พระอาจารยจะใหผูเขาอบรม เลาความผิดพลาดของแตละคน ท่ีทําสิ่ง
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ไมดีไวในอดีต เปนการสารภาพบาป เพ่ือจะไดเริ่มตนทําดีไดอยางบริสุทธ์ิ บงกช ไมกลาเลาเรื่องของตัวเอง
มากนัก เลาเพียงแตวา ตนมีอาชีพออกเงินกูนอกระบบ และรับแทงหวย ซึ่งอยางหลังเธอรับวา เธอจะเลิก 
แทจริงเปนการบายเบี่ยงของบงกชมากกวา เพราะมีเหตุจําเปนท่ีไมมีใครรูไดดีเทากับตัวเธอ 

บุญท้ิง ทํางานอยูไมหางจากท่ีน่ัน จึงไดยินสิ่งท่ีบงกชพูดท้ังหมด 
ปดทายกิจกรรมสารภาพบาป พระอาจารยเทศน เรื่องนรก สวรรค ชีวิตหลังการตาย และวิบาก

กรรม บงกช ฟงแลว ทําหนาไมคอยดี ดูเหมือนวาเธอจะแอบรองไห ท้ังหมดน้ี ไมพนสายตาของ บุญท้ิง 
เขามองบงกช ดวยทาทีแปลกประหลาด 

กลางดึกของคืนน้ี ภาพเหตุการณในฝนเม่ือคืนกอน ก็เขามารบกวน บงกช  อีกคร้ัง เธอเห็น ชาย
สองคน หลังจากฝงรางของหญิงผูน้ันแลว พวกเขาคุยกัน กลาวหาหญิงผูเคราะหรายน้ันวา เจาหนี้ใจโหด
เชนเธอ สมควรตาย เขาสองคนเปนพ่ีนองกัน และสัญญากันวา จะปดเรื่องน้ีเปนความลับ  

บงกช ตื่นข้ึนมา ทบทวนความจําท้ังหมดเทาท่ีจะทําได เวลาน้ียังดึกอยู ทุกคนหลับกันหมด บงกช 
จึงลมตัวลงนอนตอ ท้ังๆ ท่ียังลืมตาโพรงอยู 

วนรุงข้ึน พระอาจารยพาผูเขาอบรม ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน บงกช เลือกทํากิจกรรม 5ส. เธอ
เขาไปทําความสะอาดหองนํ้าลึกลับหองหน่ึง ในระหวางขัดถูโถสวม เธอเกิดภาพหลอน มองเห็น หัวคนตาย 
ซึ่งเปนหัวของผูหญิง ในโถสวม เธอผงะตกใจ ทรุดตัวลงน่ัง ถูกกระเบื้องท่ีผนังบาดมือ เลือดไหล และเม่ือ
ออกจากหองนํ้า เลือดไหลเปนทาง เพ่ือนๆ จึงพาเธอไปปฐมพยาบาล ทําแผลให เธอไมสามารถบอกเรื่องน้ี
กับใครได และเม่ือทําแผลเสร็จ เธอก็แอบเขาไปดูในหองนํ้าน้ันอีก ทุกอยางก็เปนปกติดี  

ระหวางชวยจัดของท่ีจะนําไปสงใหกุฏิแตละหลัง บุญท้ิง ผละจากงาน รับโทรศัพท คุยกับใครคนหน่ึง 
แลววางหู แววตาบงบอกความรูสึกแคนเคืองออกมา และดูเหมือนวา เขากําลังวางแผนทําอะไรสักอยาง  

ตอนค่ํา กอนท่ีจะขึ้นศาลา บงกช มีโอกาสพบกับพระอาจารยอีกครั้ง ทานสงสัยวา โยมไปทําอะไรมา 
ดูไมสบายใจเลย ทานถามวาการปฏิบัติธรรม ไมชวยใหเธอแกทุกขปญหาไดเลยหรือ ขณะท่ีทานเองก็
สังเกตเห็นวา บงกช มีเงื่อนงําซอนบางอยางไวในใจ  

คืนน้ีเปนคืนท่ีสี่ บงกช รูสึกกระสับกระสายมากกวาทุกวัน จนแทบจะอยูท่ีวัดไมได เธอควากระเปา 
ลุกข้ึน พระอาจารยเห็นเขา ก็เขาไปสอบถาม บงกช เริ่มรองไห พระอาจารยบอกวา อดีตมันแกไขไมได 
เพราะมันผานไปแลว อนาคต ก็ยังมาไมถึง วาดหวังอะไรไป ก็ไมมีประโยชน ทําปจจุบันใหดี ก็พอแลว 
ปลอยใหอดีต มันจัดการกับอนาคตกันเอง ตัวเราอยาไปมีสวนรวมกับวิบากกรรมเหลาน้ันเลย พระทานจึง
ขอรอง ใหเธออยูตอใหครบหลักสูตร 

คืนน้ี บงกช ฝนวา มียมทูต มาตรวจบัญชีบาปบุญของเธอ สิ่งท่ีเธอเห็นคือ วิญญาณรายท่ีเธอเห็น
ในคืนแรก กลับมาหาเธออีกคร้ัง แตคราวน้ีมันไมสามารถเขาใกลตัวเธอได เพราะมียมทูตคอยขวางไว แลว
วิญญาณน้ันก็ไป 
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รุงเชา พระอาจารยเปนหวงบงกชเปนพิเศษ จึงรีบเขาไปทักทาย บงกช จึงเลาความฝนใหฟง พระ
อาจารยบอกวา น่ันเปนเพราะเจาหน้ี มาทวงกรรมของเรา ท่ีทําไวในอดีต ทานถามวาบงกชไปทําอะไรมา 
บงกชกมหนาน่ิง พระอาจารยจึงปรอบใจเธอวา ตอไปทุกอยางจะดีขึ้นเปนลําดับ มีแตการทําดีเทาน้ัน ท่ีจะ
ชวยทําให แรงบาปมันเบาลงได 

ชวงบาย พระอาจารยบอกกับผูเขาอบรมวา คืนน้ีเปนคืนสุดทาย ทุกคนจะตองอยูกรรมน่ังสมาธิ คน
เดียวท่ีกุฏิ ซึ่งทางวัดจัดไวใหแลว  

บุญท้ิง กําลังปรุงยาสมุนไพรใหพระอาจารย และมีทาทางกระสับกระสาย จนทานสังเกตเห็น ทานจึง
ถามวา กุฏิท่ีใหไปจัดทําครบทุกหลังแลวหรือยัง บุญท้ิงย้ิมเจ่ือนๆ ทานจึงเยาแหยเขาไปวา แคใหไปจัดกุฏิ
ไวตอนรับผูเขาอบรม ก็มีอาการกลัวผีเสียแลว บุญท้ิงแกตัววา กุฏิบางท่ีมันนากลัวจริงๆ 

บงกช อาบนํ้า แตงกายชุดขาวสะอาด ใบหนาแจมใสกวาทุกวัน เธอเลือกไดกุฏิหลังท่ีอยูเกือบ
ทายสุดของวัด แตก็ไมหางจาก กุฏิของพระอาจารย เพราะเปนแดนตอระหวางเขตฆราวาส กับเขตพระสงฆ 
ทําใหบงกช รูสึกไมกลัวมากนัก 

คืนน้ี นับเปนคืนสุดทายของการฝกอบรม บงกช รูสึกวาคงจะจริงดังท่ีพระอาจารยวา ในคืนสุดทาย
ทุกอยางมันก็จะดีขึ้น เธอเช่ือวาอยางน้ัน 

บงกชน่ังสมาธิ จนเขาฌานในระดับตนๆ  เกิดภาพนิมิต สิ่งท่ีบงกชเห็น ก็คือภาพของหญิงเคราะห
รายคนน้ัน กลับมาอีกคร้ัง คราวน้ีเธอมาในรางของคนเปนๆ ไมใชวิญญาณ ดูเหมือนวารางน้ันจะยิ้มใหเธอ 
และพยายามจะเขามาใกลเธอ แตแลว เธอก็ถูกอีกรางหนึ่ง กระชากเธอจนลมลง เธอรีบลุกขึ้น และวิ่งหนี
ไป คราวน้ีเธอเปนฝาย ถูกตามลา โดยชายนิรนามคนน้ัน เสียงไลลาไดยินไมคอยชัดเจนนัก วาชายนิรยาม
ตะโกนดวยความเคียดแคน ท่ีเธอใชใหนองชายของเธอ ไปฆาพี่สาวของเขา หญิงเคราะหราย หนีเขาไปในท่ี
แหงหน่ึง คลายปาชา และหนีเขาไปในกุฎิหลังหน่ึง คนราย ตามเขาไปทําราย ตบตี ใชมีดแทง ไดรับ
บาดแผล เธอรองไมออก เพราะถูกปาดคอกอน จนรางทรุดฮวบแนน่ิงไป ทามกลาง เสียงหัวเราะ ดวย
ความแคน ของคนราย  

บงกช ตกใจสะดุงตื่น ลืมตา ขางๆ ตัวเธอ คือรางผูหญิงคนน้ัน คนท่ีอยูในภาพนิมิต เธอรูสึกสับสน
วาน่ีเปนภาพนิมิตหรือวาของจริง ดวยความสงสาร บงกชพยายามจะเขาไปพยุง ขณะท่ีรางน้ัน ก็พลิกตัว
หงายขึ้น โดยท่ีเธอเองรูสึกไดทันทีวา ไมสามารถสัมผัสแตะตองตัวผูตายไดเลย เหมือนควาอากาศอันวาง
เปลา  

องก 3 

บงกช พยายามจะเขาไปอุมและเขยารางของหญิงสาวน้ันอีกคร้ัง และแลว เธอก็ตกใจสุดขีด เม่ือราง
ของหญิงเคราะหรายผูน้ันพลิกตัวหันมา มีหนาตาเหมือนเธอ คนรายซึ่งบัดน้ี ไดเปดเผยหนาตาชัดเจนแลว
วา เขาคือ บุญท้ิง น่ันเอง เขาหัวเราะชอบใจ พรอมบอกท่ีมา วาเขาคือ นองชายของหญิงลูกหน้ี ท่ีตาย
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6.

ดวยนํ้ามือของนองชายผูเห้ียมโหดของเธอ บัดน้ีเขามาแกแคนจนสําเร็จ 
พระอาจารย รุดมาทันเหตุการณพอดี แตก็สายไปเสียแลว บงกช นอนตายจมกองเลือดอยูในกุฏิ 

สรางความประหลาดใจ ใหแกวิญญาณของบงกช เธอจึงรูความจริงเด๋ียวน้ีเองวา ความรูสึกตอนน้ี ก็คือ 
วิญญาณ ของเธอน่ันเอง. 

 

จบ 
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