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จุลลดา ภักดีภูมินทร์ ผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่อง ‘เรือนแรม’ ได้เล่า
เรื่องราวความรัก และการรอคอยข้ามภพชาติของผู้ที่ผูกพันกัน กล่าวถึง
ความเชื่อของคนเราในเรื่องวิญญาณ กระแสจิต โดยเชื่อมเอาความพิเศษ
ของบุคคลผูป้ ฏิบตั ฌิ านหรือมีญาณวิเศษจนถึงขัน้ รับรูเ้ หตุการณ์ มองเห็นบุคคล
ในอดีต หรือระลึกชาติได้ อาศัยตัวละครสำคัญเป็นผูส้ อื่ ความตัง้ ใจ แต่ไม่มงุ่ หมายเฉพาะประเด็นความพิเศษนีม้ ากไปกว่าชีใ้ ห้เห็นว่า อดีตคืออดีต หาก
ปล่อยให้มนั ดึงเราสับสน หรือเก็บมาเป็นอารมณ์ในปัจจุบนั อาจไม่เป็นผลดี
กับชีวติ ทีด่ ำเนินอยู่ เมือ่ เกิดมาในชาตินแี้ ล้วเราควรทำตรงนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ ใช้อดีต
เป็นเพียงเครือ่ งเตือนใจแต่ไม่ควรละทิง้ ปัจจุบนั เสีย
เหตุการณ์ใน ‘เรือนแรม’ ตัดสลับไปมาระหว่างภพอดีตและปัจจุบนั ตลอด
เรือ่ ง ถึงกระนัน้ กลวิธผี กู เรือ่ งก็ทำได้ดไี ม่เกิดสับสนขณะอ่าน กลับจะสนุกและ
น่าติดตามยิง่ ขึน้ ด้วยซ้ำ
การค้นพบสิ่งดีๆ มองเห็นคุณค่าของชีวิตและได้แง่คิดบางประการ
จากการอ่านนวนิยายเรือ่ งนี้ จึงเป็นความหวังจากสำนักพิมพ์เพือ่ นดีถงึ ผูอ้ า่ น
ทุกท่าน

ก
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พ่อบอกเขาว่าพระรูปนั้นท่านมาจากทิเบต พ่อเรียกท่านว่า ลามะ
ท่านคุยกับพ่อเป็นภาษาจีนกลาง ทัง้ พ่อและแม่เคยเรียนภาษาจีนด้วยกัน
ทั้งคู่ แม่รู้น้อยกว่าพ่อ แม่เพียงฟังออก พูดไม่คล่องเหมือนพ่อ
แม่กระซิบเล่าให้เขาฟังว่า พ่อคุยกับท่านถึงเรือ่ งราวเมือ่ เกือบสามสิบปี
ก่อน ตอนที่ท่านยังไม่ได้มาอยู่ในปักกิ่ง ตอนนั้นจีนเข้ายึดครองทิเบตแล้ว
แต่ทา่ นก็ยงั อยูใ่ นวัดเล็กๆ พ่อเวลานัน้ ยังเป็นนักศึกษาหนุม่ น้อย คิดว่าตนกำลัง
แสวงหาความหลุดพ้นด้วยวิธกี ารต่างๆ ตามแบบความนิยมของหนุม่ ๆ สาวๆ
ยุคนัน้ ท่องเทีย่ วไปอย่างอิสระ มีชวี ติ เสรีทกุ อย่าง ผูด้ ำเนินชีวติ ในรูปแบบ
นั้นเรียกกันในสมัยโน้นว่า ‘ฮิปปี้’
พ่อกับเพื่อนสองคนแอบเล็ดลอดเข้าใปในทิเบต แล้วก็แอบเข้าไปอยู่
กับท่านพักหนึง่ เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ จากท่านหลายอย่าง พ่อจึงดีใจทีไ่ ด้มาพบกับ
ท่านอีกในปักกิ่ง
ลามะมองดูเขาด้วยนัยน์ตาสงบนิง่ ของท่าน แทบไม่นา่ เชือ่ ว่าอายุของ
ท่านเข้าเจ็ดสิบแล้ว นัยน์ตาท่านดูดำใสสว่างเมื่อจับอยู่ที่ใครก็มักจะจับอยู่
นานๆ
อย่างในขณะที่ท่านกำลังมองดูเขาอยู่
แล้วท่านก็ขยับมือกวักเรียกเขา
“ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้ว” ท่านถามพ่อของเขา ถามต่อไปว่า
“ชื่ออะไร”
“วิลเลียมครับ เราเรียกเขาว่าวิลลี่ อายุเก้าขวบ”
นัยน์ตาลามะจับจ้องทีว่ ลิ ลี่ มุมปากเหีย่ วย่นแย้มยิม้ ท่านถามวันเดือน
ปีเกิดของวิลลี่ แบมือให้วิลลี่วางมือเล็กๆ ลงบนมือของท่าน
ลามะหลับตานิ่งสนิทอยู่ครู่หนึ่ง
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เมลิสากระซิบถามสามีว่า
“ท่านกำลังทำอะไร”
“ฉันก็ไม่รู้ แต่ลามะองค์นที้ า่ นเก่งท่านเคยสอนให้ฉนั ทำใจให้สงบด้วย
วิธีภาวนา”
สิบกว่านาทีลามะจึงได้ลืมตาขึ้น เท็ดถามว่า
“ท่านทำอะไรครับ”
“คุณคงไม่เข้าใจ ถ้าฉันจะบอกว่าเด็กคนนีม้ บี ารมีซงึ่ สะสมเอาไว้หลาย
ชาติ โดยเฉพาะชาติสุดท้าย แต่…เดี๋ยวก่อน คุณเชื่อเรื่องการเวียนว่าย
ตายเกิดหรือเปล่า”
“ครับ ผมเชื่อ ท่านเคยพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาให้
ผมกับเพื่อนๆ ฟัง ถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยตัวเอง แต่ผมก็เชื่อด้วยเหตุผล
หลายๆ อย่าง”
“ฟังให้ดีนะ ลูกชายของคุณมีบารมีซึ่งสะสมเอาไว้หลายชาติ บารมี
อันเกิดจาก ศีล ทาน และภาวนา โดยเฉพาะสองชาติหลังเขาปฏิบัติทั้ง
ญาณและสมาธิ ในชาติสดุ ท้ายเขาได้ญาณถึงอภิญญาสาม คือบุพเพนิวาสานุสติญาณ เพราะฉะนัน้ ในชาตินเี้ พียงเขาปฏิบตั ไิ ม่เท่าไหร่ เขาก็จะได้ญาณ
ที่เคยได้มาแล้วในชาติก่อน”
“เป็นอย่างนั้นจริงหรือครับ”
ลามะผงกศีรษะรับช้าๆ “ฉันจะสอนเขา ถ้าคุณไม่ขัดข้อง”
“อายุเขาเพิง่ เก้าขวบเท่านัน้ เองนะครับ ผมคิดว่าเขาอาจจะไม่มคี วาม
ตั้งใจเพียงพอ การปฏิบัติอย่างที่ผมเคยเรียนกับท่านตอนที่ผมยังหนุ่ม ผม
จำได้ว่าต้องอาศัยความตั้งใจและความพยายาม”
ลามะส่ายหน้าน้อยๆ ที่จริงแล้วท่านเป็นแค่ลุง เพราะท่านบวชเป็น
พระหาใช่ลามะฆราวาสไม่
ท่านกล่าวว่า “เขาคงไม่ต้องใช้ความพยายามมากเพราะเขามีบารมี
ของเขาอยู่แล้วแต่ชาติก่อนๆ ฉันบอกคุณแล้วไง สำหรับการเป็นเด็กนั้นยิ่ง
เป็นการดี เพราะโดยธรรมดาธรรมชาติแล้ว เด็กบริสทุ ธิก์ ว่าผูใ้ หญ่ไม่วา่ จะรับ
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พลังหรือกระแสจิตลึกลับใดๆ มักเป็นไปได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ที่มีกิเลสสะสมไว้”
“ขอผมถามเขาดูก่อนนะครับว่าเขาจะเต็มใจหรือเปล่า”
ลามะก้มศีรษะรับช้าๆ เข้าใจถึงการเลีย้ งลูกของพวกนี้ ซึง่ ไม่มกี ารกะเกณฑ์หรือบังคับใจ
“ลามะอยากสอนบางสิ่งบางอย่างให้แก วิลลี่ แกอยากเรียนกับท่าน
ไหม”
“สอนอะไรครับ”
“พ่อก็ไม่แน่ใจนัก แต่ลามะบอกว่าแกเรียนได้”
“ยากไหมครับ”
เท็ดยิ้ม “สำหรับแกอาจไม่ยาก คิดว่าจะลองดูไหมล่ะ ลามะบอกว่า
ถ้าแกเบื่อหน่ายก็อาจเลิกเรียนได้”
ดวงตาสีน้ำตาลสวยแจ่มใสของเด็กชายเป็นประกายอย่างกระตือรือร้น
“ผมอยากเรียนครับ พ่อ”
“ดีแล้ว” เท็ดแปลคำพูดโต้ตอบระหว่างเขากับลูกชายให้ลามะฟัง ท่าน
ยิ้ม นัยน์ตากระจ่างจับอยู่ที่วิลลี่
“คุณคงจะต้องมาอยู่เป็นเพื่อนลูกสักสองสามคืน จนกว่าเขากับฉันจะ
รู้เรื่องกันโดยไม่ต้องอาศัยคุณเป็นคนกลาง”
“แล้วภรรยาผมล่ะครับ”
“ฉันเสียใจที่จะให้เธออาศัยอยู่ในวัดไม่ได้ เพราะเธอเป็นผู้หญิง แต่
สำหรับคุณกับลูกชายไม่เป็นไร ฉันพอจะขออนุญาตเขาได้”
เมลิสาไม่ขัดข้อง หล่อนรักและเชื่อเท็ดเสมอ เพราะอายุของหล่อน
น้อยกว่าเท็ดถึงสิบห้าปี หล่อนแต่งงานกับเท็ดตอนที่หล่อนเป็นนักศึกษา
แขนงวิชาภาษาตะวันออก หล่อนเลือกวิชาภาษาจีน ซึง่ เท็ดเป็นอาจารย์อยู่
“คุณอยู่กับลูกเถอะ คุณเคยเล่าให้ฉันฟังว่าลามะเคยสอนการภาวนา
และการทำสมาธิให้คุณเมื่อตอนคุณรุ่นหนุ่ม บางทีคุณอาจจะได้อะไรจาก
ท่านมากขึ้น ฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านจะสอนอะไรให้วิลลี่”
พ่อกับแม่พาวิลลี่กลับไปที่โรงแรม หลังจากกินอาหารคํ่าด้วยกันแล้ว
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พ่อก็พาวิลลี่มาหาลามะ ท่านนำเขากับพ่อไปที่ห้อง ‘ปฏิบัติธรรม’ ของท่าน
ห้องค่อนข้างทึบ หากเป็นเวลากลางวันคงจะรับแสงสว่างจากธรรมชาติ
ได้น้อยมาก ถึงตอนนี้ก็สว่างเพียงสลัวๆ ด้วยแสงไฟฟ้าแรงเทียนตํ่าจาก
หลอดห้อยลงมาจากเพดานเหนือพระพุทธรูปแบบจีนสีทองอร่าม นอกจาก
พระพุทธรูปแล้ว ยังมีรปู หล่อและภาพวาดสีสดใสฉูดฉาดอีกมากมายบนโต๊ะบูชา
ลามะลงนอนราบ แสดงอาการคารวะบูชาอย่างสูงสุด เท็ดกับวิลลี่
ปฏิบัติตาม แล้วจึงลุกขึ้นนั่ง
“สวดมนต์ตามฉัน ระหว่างสวดมนต์อย่าคิดอะไรทัง้ นัน้ มุง่ แต่สวดไป
เรื่อยๆ นั่งให้สบาย วางมือบนตักไม่ต้องประนมแล้วหลับตา”
ลามะสวดมนต์เป็นประโยคให้สองพ่อลูกว่าตาม
วิลลี่หลับตาและว่าตามลามะ
เป็นการง่ายสำหรับเด็กอย่างเขาต่อคำสั่ง ‘ไม่ให้คิดอะไร’
ปากเขาสวดมนต์ไปตามลามะติดต่อกันไปเรือ่ ย หูได้ยนิ แต่เสียงสวดมนต์อย่างเดียว
แปลกทีเ่ ขาไม่ยกั เมือ่ ยขบและไม่งว่ ง เขาเกิดความรูส้ กึ สบายขึน้ ในใจ
ขณะทีป่ ากยังพรํา่ ตามลามะ แต่เสียงสวดมนต์ทงั้ ของลามะ ของพ่อและของ
เขา ดูเหมือนมันจะค่อยๆ ห่างออกไปทุกที
เท็ดปฏิบัติตามลามะเช่นกัน
เขาต้องใช้ความพยายามทีจ่ ะให้จติ ใจของเขาจดจ่ออยูก่ บั เสียงสวดมนต์
และการสวดมนต์ แต่ก็เป็นไปได้เพียงชั่วประเดี๋ยวเดียว
ดังนั้น เขาจึงค่อยๆ ลืมตาขึ้นมองดูลามะและลูกของเขา
ประหลาดใจที่เห็นวิลลี่นั่งอยู่ได้อย่างสงบและหยุดสวดมนต์ตามลามะ
ลามะลืมตาขึ้นช้าๆ แผ่วเสียงสวดมนต์ให้เบาลงจนเงียบหายไป
ภายในห้องเงียบสงัดไปชั่วขณะ
เท็ดคิดว่าวิลลี่ยังไม่ ‘ตื่น’ จึงถามเบาๆ ว่า
“เขาหลับหรือครับ”
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ลามะส่ายหน้าน้อยๆ ยิ้มละไม
“เขากำลังอยู่ในฌาน จิตของเขากำลังอยู่ในอารมณ์เดียว”
ท่านพูดต่อไปว่า
“ฉันบอกแล้วไงว่าลูกของคุณเขามีวาสนาบารมีสะสมมาแต่ชาติก่อน
ถึงแม้เขาจะลืมชาติกอ่ นเพราะปฏิสนธิใหม่ปดิ บังเอาไว้ แต่มนั ก็ยงั เป็นวาสนา
ติดตัวมา ไม่ได้สญู หายไปไหนเหมือนเหง้าบัวอันฝังอยูใ่ นโคลนตม รอเวลาที่
อาจจะงอกขึ้นโผล่พ้นโคลนตม”
“แล้ว…” เท็ดมองลูกชาย ลามะยิ้มน้อยๆ อีกครั้งหนึ่ง
“คุณไม่ต้องวิตก ฉันจะให้เขาถอดจากฌานเดี๋ยวนี้”
ลามะหลับตา ยังคงนั่งขัดสมาธิ มือวางซ้อนกันอยู่บนตัก เท็ดนิ่ง
มองท่านอย่างสงบ
วิลลีก่ ำลังอยูใ่ นความสบาย เขาไม่รวู้ า่ ความสบายนัน้ คืออะไร รูแ้ ต่วา่
มันปลอดโปร่ง เหมือนกำลังล่องลอยอยูท่ วี่ า่ งท่ามกลางสีฟา้ นวลสว่าง แต่ก็
ไม่เหมือนกับ ‘เหาะ’ เพราะเขารูส้ กึ ว่าเขาไม่ได้มรี า่ งในภาวะอันเบาหวิวประดุจ
ลอยนั้น
เขากำลังเพลินอยู่ในความสุขความสบาย
แต่แล้ว ดูเหมือนจะมีบางสิง่ บางอย่างเป็นสัญญาณผ่านเข้ามาในความ
ปลอดโปร่งว่างเปล่า ทำให้เขารูส้ กึ ถึงร่างกายแขนขาขึน้ มา รูว้ า่ เขายังคงนัง่
อยู่ตรงนั้น ตรงที่ที่เขานั่งสวดมนต์อยู่กับลามะและพ่อของเขา
วิลลี่ลืมตาขึ้น
พ่อถามทันทีด้วยความอยากรู้
“เห็นอะไรบ้าง วิลลี่”
วิลลี่งงนิดหน่อยกับคำถามของพ่อ แต่แล้วก็ตอบว่า
“ไม่ได้เห็นอะไรครับ ผมไม่ได้เห็นอะไร”
เท็ดค่อนข้างผิดหวัง เขาคิดว่าวิลลี่จะ ‘เห็น’ อะไรบ้าง จากการนั่งที่
ลามะเรียกว่า ‘ฌาน’ แม้จะยังไม่ถงึ กับระลึกชาติได้ ก็นา่ จะเห็นสิง่ ทีน่ ยั น์ตา
คนธรรมดาไม่อาจมองเห็น เช่น ผีปศี าจ หรือนรกสวรรค์ อะไรเทือกๆ นัน้
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เท็ดบอกลามะว่าเขาถามลูกชายว่าอย่างไร และวิลลีต่ อบเขาว่าอย่างไร
ลามะยิ้มตามเคย ถามวิลลี่ผ่านเท็ดว่า
“เธอรู้สึกอย่างไรบ้าง วิลลี่เอาที่เธอรู้สึก ไม่ใช่เห็น”
ท่านเน้นคำว่า ‘รู้สึก’ และ ‘เห็น’
ลามะถามอย่างนี้ เขาเข้าใจเขาตอบว่า
“ผมรู้สึกเหมือนผมลอยอยู่ในที่ว่างๆ สบายดีครับ”
เด็กอายุ ๙ ขวบบอกความรู้สึกของเขาได้เพียงแค่นี้เอง ลามะผงก
ศีรษะช้าๆ หัวเราะนิดๆ
“ฉันเชื่อว่าเธอสบาย ไม่งั้นคงไม่นั่งนิ่งอยู่ได้ตั้งเกือบสามชั่วโมง”
“ผมหลับไปหรือครับ”
“ไม่ใช่หลับ แต่เธออยู่ในภาวะอย่างหนึ่งซึ่งฉันไม่อาจจะอธิบายให้เธอ
เข้าใจได้ แต่เมื่อเธอบอกว่าสบายก็ดีแล้ว พรุ่งนี้เราจะปฏิบัติอย่างนี้กันอีก”
ลามะกล่าวกับเท็ดว่า “นอนหลับพักผ่อนกันให้สบายเถอะ พรุง่ นีเ้ ช้า
หกโมงครึ่งจะให้เด็กยกอาหารมาให้ แล้วพรุ่งนี้คํ่าๆ ค่อยพบกันใหม่”
ลามะจัดให้วิลลี่กับพ่อนอนในห้องปฏิบัติธรรมนั้น มุมห้องมีผ้านวมปู
ไว้ผืนหนึ่ง อีกสองผืนเอาไว้ให้ห่ม
เท็ดเอนกายลงนอน บอกลูกชายว่า
“แกเก่งมากทีน่ งั่ อยูน่ านๆ ได้ พ่อกับเพือ่ นๆ ในสมัยก่อนโน้นไม่เคยนัง่
อยู่ได้นานกว่าครึ่งชั่วโมง”
“ผมชอบ ผมอยากทำแบบนั้นอีก”
“แกหมายถึงนั่ง และปฏิบัติที่ลามะเรียกว่าฌานน่ะหรือ”
“ครับ พ่อ”
“เพราะอะไร”
เด็กชายนอนคว่ำ พลางแบมือควํ่าซ้อนกันรองรับคางเอาไว้ ตอบว่า
“ไม่รซู้ คี รับ มันสบายดี ผมก็ไม่รวู้ า่ สบายยังไง รูแ้ ต่วา่ ตัวผมมันโล่งๆ
ตรงนี้ก็ว่างๆ บอกไม่ถูก”
เขาใช้นิ้วชี้เคาะเบาๆ ตรงหน้าผากของเขา
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“แต่ผมชอบแล้วกัน”
เท็ดนิ่ง ไม่พูดว่ากระไร เขารู้ว่าเด็กขนาดวิลลี่คงอธิบายอะไรให้เขา
เข้าใจมากกว่านี้ไม่ได้
“นอนเสียเถอะ วิลลี่” เท็ดตัดบท
“เรามีเวลาอยู่ที่นี่อีกหลายคืน ถ้าแกชอบแกก็จะได้เรียนรู้กับลามะต่อ
ไป พ่ออยากรู้เหมือนกันว่าในที่สุดแกจะมองเห็นอะไรบ้าง”
***
คืนที่สอง
ก่อนจะเริ่มเรื่องอื่น
พ่อบอกลามะว่า วิลลี่ฝันเห็นบ้านหลังหนึ่ง
“ผมไม่ได้เรียนท่านแต่แรก ลูกชายของผมชอบฝันเห็นบ้านหลังหนึ่ง
เสมอๆ โดยเฉพาะในระยะเวลาสองปีมานี้ แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไร คิดว่าใครๆ
ก็ฝนั ได้ บางทีเขาอาจจะอยากย้ายบ้าน หรืออาจจะชอบใจอยากอยูบ่ า้ นทีเ่ ขา
เห็นในหนังสือในโทรทัศน์ หรือในทีแ่ ห่งใดแห่งหนึง่ เพิง่ มานึกขึน้ ได้วา่ บ้าน
ที่เขาฝันเห็นบ่อยๆ ตามที่เขาเล่าให้ฟัง รู้สึกว่าออกจะมีลักษณะแปลกๆ”
“ถามเขาดูสิว่า บ้านนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ให้เขาเล่าให้ชัดเจน”
ลามะพูดเรียบๆ ไม่แสดงอาการประหลาดใจแต่อย่างใด
วิลลีต่ อบว่า “ผมฝันเห็นไม่ชดั แต่กเ็ ห็นว่าเป็นบ้านไม้หลังคาเป็นใบไม้
ด้วยครับ ใบไม้ยาวๆ แห้งๆ มีบ้านหลังหนึ่งลอยอยู่ในน้ำด้วยครับ อีกหลัง
หนึ่งใหญ่มาก มีต้นไม้เยอะแยะทีเดียวครับ”
“เธอฝันเห็นบ้านที่เล่านี่บ่อยๆ รึ”
“ครับ แต่ฝันประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอง”
ลามะยิม้ นิดๆ ไม่ได้บอกวิลลีว่ า่ บางทีเขาอาจจะได้ ‘เห็น’ บ้านหลังนัน้
อย่างชัดเจน แต่ทว่าไม่ใช่เพียงความฝันซึง่ เกิดจากจิตใต้สำนึกดึงมันออกมา
จากอุปาทานในอดีตที่ตามติดตัวเขามา
ท่านไม่อยากทำให้เขาตืน่ เสียก่อน อาจมีผลทำให้เขาไม่อาจสงบใจได้
เหมือนดังเมื่อวันวาน

๒
คืนวันนี้ วิลเลียมปฏิบัติอย่างเมื่อคืนก่อน
เขาใช้เวลาสำหรับการภาวนาไม่นานเท่าคืนแรกก็รสู้ กึ โล่งปลอดโปร่งทัง้ ใจ
และกาย ลามะสัง่ ให้เขาตัง้ ใจระลึกถึงตัวเขาเองว่า เมือ่ วานนีเ้ ขาทำอะไรบ้าง
นึกถึงตัวเขาถอยหลังกลับไปเท่าที่เขาสามารถจำได้ ตั้งแต่ปีก่อน ปีที่เขา
อายุแปดขวบ เจ็ดขวบ แล้วก็หกขวบลงไปเรื่อยๆ
ประหลาดเหลือเกิน
วิลเลียมรูส้ กึ เหมือนกับว่าตัวเขากลับมีอายุถอยหลังลงไป มิใช่แต่เพียง
เห็น
จากแปดขวบ เจ็ดขวบ เป็นหก ห้า สี่ สาม สองขวบ จนกลาย
เป็นเด็กแดงๆ นอนดิน้ อยู่ ความปลอดโปร่งโล่งในตอนแรกเปลีย่ นเป็นอึดอัด
แล้วก็พลันมืดมิด ตัวเหมือนหลุดวูบเข้าไปในที่แห่งหนึ่ง ลอยเคว้งคว้างอยู่
กลางน้ำเขละๆ ขละๆ อยู่อย่างนั้นโดยไม่หยุดนิ่ง
แล้วโดยฉับพลันทันทีก็กลับปรากฏแสงสว่างเป็นจุด
เขารู้สึกเหมือน ‘ตัว’ ที่ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาเป็น ‘ร่าง’ ของเขา วูบเข้า
ไปรวมกับแสงสว่างนั้น แล้วค่อยๆ หมุนช้าๆ อยู่กับที่
วิลเลียมรู้สึกเหมือนเขากำลังถูกดึงเข้าไปสู่อะไรอย่างหนึ่ง ซึ่งเขา
ไม่รู้ ราวกับถูกกระแสอย่างหนึ่งพัดพาให้เขาต้องไปที่นั่น
แต่แล้วก็กลับรู้สึกเหมือนถูกดึงกลับมาช้าๆ ด้วยพลังอะไรอีกอย่าง
หนึ่ง
เขา ‘รู้สึก’ และ ‘เข้าใจ’ ด้วยสัมผัสลึกลับ
“วาสนาบารมีเก่าทีเ่ จ้าสะสมเอาไว้แต่ชาติปางก่อนทำให้เจ้าลุถงึ บุพเพนิวาสานุสติญาณได้อย่างรวดเร็ว คนจำนวนมากปฏิบตั ฌิ าน ฝึกทำสมาธิอยู่
ตลอดชีวิตยังไม่ลุถึงญาณแม้แต่ขั้นตํ่าสุด ได้แต่เพียงความสงบเฉยๆ”
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“ต่อไปนีถ้ า้ เจ้าต้องการจะระลึกถึงสิง่ ใดอันเป็นอดีต ให้เจ้าภาวนาสำรวม
จิตใจให้หยุดนิ่งอย่างที่เจ้าปฏิบัติมาแล้วจำเอาไว้”
ความเข้าใจจากภาษาใจต่อใจหยุดเพียงแค่นั้น
วิลเลียมกลับรู้สึกตัวว่าเขาคือ วิลเลียม กำลังนั่งอยู่ในวิหารกับลามะ
เขาค่อยๆ ลืมตาขึน้ พบสายตาของพ่อจ้องมองดูเขาอยู่ แต่ลามะนัน้
เหลือบสายตาลงตํา่ ต่อเมือ่ เขาลืมตาขึน้ เต็มทีแ่ ล้ว ท่านจึงได้มองดูเขายิม้ นิดๆ
อยู่ในดวงหน้าสงบ
วิลเลียมยังจำ ‘ความเข้าใจ’ จากภาษาใจได้ แต่บดั นีเ้ มือ่ ท่านพูดกับพ่อ
เป็นภาษาของท่าน เขาไม่เข้าใจเลย และท่านเองก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่อง
“ลามะถามว่าลูกอยากเห็นอะไร”
“อยากเห็นเรือนแรมทีพ่ อ่ จะไปอยู่ พ่อเล่าให้ผมฟังบ่อยๆ ว่าไปฮันนีมนู
กับแม่ทนี่ นั่ ผมอยากเห็นอยากรูว้ า่ เวลาไปเจอเข้าจริงๆ แล้วจะเหมือนทีเ่ ห็น
หรือเปล่า”
ลามะกล่าวกับวิลเลียม หลังจากพ่อบอกท่าน
“ภาวนาสิ สำรวมจิตใจให้สงบเหมือนที่เคยทำ”
วิลเลียมปฏิบัติตามที่ท่านบอก
คราวนีไ้ ม่ยาก ครูเ่ ดียว อารมณ์ของเขาก็เป็นเอกัคตา แน่วนิง่ อยูใ่ น
อารมณ์เดียว
เขาอธิษฐานขอให้เห็นภาพตามที่ปรารถนา
‘ตาทิพย์ภายใน’ ของเขาเห็นเรือนหลังหนึ่งอย่างแจ่มชัด
เรือนตึกประกอบเครื่องไม้ทาสีขาวสะอาด อยู่ริมแม่น้ำกว้างใหญ่ที่มี
เรือแล่นขึ้นล่องไปมาอยู่ตลอดเวลา
เขาค่อยๆ ถอยกลับออกมาจากฌาน
การถอนกลับนี้เขาทำได้เองอย่างประหลาด โดยลามะไม่ได้สอน
“ลูกเห็นอะไรหรือเปล่า” เท็ดถาม
“ผมเห็นบ้านหลังใหญ่ เป็นตึกมีหน้าต่างมีลกู กรงไม้มรี ะเบียงเยอะแยะ
ทาสีขาว”
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“ผิดละ บ้านทีพ่ อ่ ไปอยูเ่ ป็นตึกสีเหลืองนวลแต่เก่าคร่ำคร่า หน้าต่างหัก
หลายบาน”
“ที่ผมเห็นหน้าต่างไม่หักสักบาน ทาสีขาวด้วย”
เท็ดยิ้ม แปลคำพูดให้ลามะฟัง
ลามะยิ้ม ถามว่า
“ถามวิลลี่ดูสิ บ้านที่เห็นเหมือนกับที่เขาฝันถึงบ่อยๆ หรือเปล่า”
วิลเลียมตอบว่า
“ไม่เหมือนครับ บ้านที่ผมฝันเห็นมันอยู่ในน้ำ ลอยอยู่ในน้ำ บนฝั่ง
ก็มีบ้านเหมือนกันบ้านสีดำๆ สีไม้น่ะครับไม่ใช่ตึกทาสีขาว”
ลามะยิ้มนิดๆ อยู่ในหน้าตามเคย กล่าวกับเท็ดว่า
“บ้านอยู่ริมน้ำ ไปพักที่นั่นระวังวิลลี่หน่อยนะ”
“ท่านหมายถึงว่าเขาจะเป็นอันตรายหรือครับ”
เสียงเท็ดออกจะตกใจและเป็นห่วง
ลามะส่ายหน้านิดๆ “ไม่ถึงอย่างนั้น แต่วิลลี่จะพบกับอะไรบางอย่าง
มันเป็นวงจรที่จะต้องเวียนมาพบกันอย่างนั้น อย่างไรก็ตามเท่าที่วิลลี่ได้ไป
แล้ว จะทำให้เขาเข้าใจกันได้กับสิ่งที่รอคอยเขาอยู่”
เท็ดไม่เข้าใจ แต่ลามะตัดบทว่า
“คุณมีเวลาอยูท่ นี่ สี่ วี่ นั แต่เพียงแค่สองคืนเท่านัน้ วิลลีก่ ส็ ามารถปฏิบตั ิ
ฌานได้ถึงญาณสาม เป็นอันว่าถ้าคุณไม่ว่างก็ไม่ต้องมาลาอาตมาดอก”
“ถ้าผมมีโอกาสผมจะแวะมากราบท่านอีกครับ”
ขณะที่มุ่งหน้าเดินกลับถึงโรงแรม ซึ่งเมลิสาพักอยู่ เท็ดถามลูกชาย
ว่า
“แกรู้สึกอย่างไร วิลลี่”
“สนุกดีครับ”
วิลลี่ตอบตามประสาเด็ก
“ผมนัง่ หลับตาภาวนา ใจผมอยูท่ ลี่ มหายใจเข้าออกเข้าออกอย่างลามะ
สอน แล้วอยูๆ่ ผมก็รสู้ กึ โล่งว่างสบายดี แล้วผมก็หมุนช้าๆ ทีหลังนีผ่ มอธิษ-
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ฐานนึกอยู่ในใจตอนภาวนา อธิษฐานให้ผมเห็นบ้านที่พ่อจะพาผมไป ผมก็
เห็นจริงๆ มัน…เห็นในใจน่ะครับพ่อ”
“เหมือนฝันงั้นซี”
“ไม่เหมือนหรอกพ่อ”
เด็กชายดูจะไม่สนใจกับสิ่งที่เขา ‘ได้’ มาโดยบังเอิญมากไปกว่าความ
สนุกและตื่นเต้น สองพ่อลูกกำลังเดินผ่านลานหน้าตึกก่อสร้างอย่างหยาบๆ
ทว่ามั่นคงแข็งแรงเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนทำนองอพาร์ตเมนต์ ที่ลาน
นั้น มีผู้คนจำนวนมากออกมาร่ายรำมวยจีนท่าต่างๆ
เด็กชายวิลเลียมถึงกับวิ่งเข้าไปกลางกลุ่ม และพยายามร่ายรำเอา
อย่างพวกเขา
เท็ดยืนดูลูกชายพลางหัวเราะ
ดูเหมือนวิลเลียมจะทิ้งเรื่องความสามารถพิเศษของเขาเอาไว้ที่วัดนั่น
เอง เพราะมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อชีวิตเด็กๆ อย่างเขา
หลังจากท่องเทีย่ วอยูใ่ นปักกิง่ อีกสองวัน พ่อก็พาแม่กบั วิลเลียมมาถึง
เมืองไทย ท่าทางของพ่อออกจะงงๆ อยู่เหมือนกัน เพราะพ่อมาเมืองไทย
คราวโน้นตั้งสิบปีมาแล้ว
อย่างไรก็ตาม พ่อก็พยายามถามและ ‘คลำ’ ขึน้ รถประจำทางมาเรือ่ ยๆ
จนกระทั่งถึงท่าเรือที่พ่อเคยลงเรือข้ามฟาก
ฝรัง่ สามคนพ่อแม่ลกู สะพายเป้ใหญ่คนละใบ โดยเฉพาะพ่อนัน้ สะพาย
ใบเบ้อเริ่มขนาดถุงทะเลทีเดียว
วิลเลียมตื่นเต้นตลอดเวลา เขาไม่เคยเห็นแม่น้ำมาก่อนเลย โดยเฉพาะแม่น้ำที่มีเรือสารพัดชนิดแล่นขึ้นล่องตลอดเวลา เขาแปลกใจมากกับ
เรือแจวและเรือพายรูปร่างแปลกๆ ที่สามารถโต้คลื่นจากเรือยนต์อยู่กลาง
แม่น้ำ
แต่ทว่าในความตื่นเต้นนั้น ดูราวกับเขาเคยรู้จักมันมาก่อนอย่างนั้น
แหละ
จริงสิ มันเหมือนกับภาพที่เขาเห็นขณะนั่งปฏิบัติฌานอยู่นั่นเอง
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พ่อพาเขากับแม่ลงเรือยนต์ที่มีคนโดยสารนั่งอยู่ตามม้านั่งเป็นแถวๆ
ขวางตามลำเรือเกือบจะเต็มทุกที่นั่ง
ระหว่างเรือวิง่ ไปตามลำน้ำกว้างใหญ่ พ่อกับแม่ตา่ งจ้องมองเขม็งดูตาม
ฝั่งตรงข้ามกันกับฝั่งกรุงเทพฯ
พักใหญ่พ่อก็ร้องขึ้นว่า
“หยุด หยุด”
พลางชีม้ อื ไปยังบ้านหลังหนึง่ พ่อจำได้จากการกะระยะห่างจากวัดทีม่ ี
โบสถ์สวยงาม ประดับทองระยับ
วิลเลียมจำได้ทันทีว่า บ้านหลังนี้เองที่เขา ‘เห็น’ จากการเข้าฌาน
“บ้านนี้แหละพ่อ บ้านนี้แหละ”
เขาร้องบอกพ่ออย่างตืน่ เต้นตามประสาเด็ก กระโดดจากเรือขึน้ ไปบน
ท่าน้ำทันทีที่เรือเทียบให้ เป็นเวลาน้ำขึ้นสูงเกือบถึงพื้นท่าน้ำ บันไดที่มอง
เห็นเหนือน้ำอยู่เพียงสองขั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้
วิลเลียมร้องอุทานอย่างตื่นเต้น
“ยิปปี้”
พ่อขึน้ จากเรือเป็นคนสุดท้าย มองดูตกึ สองชัน้ สีขาวกลางหมูไ่ ม้ใหญ่ๆ
ร่มครึ้มอย่างแปลกใจ พึมพำว่า
“เมื่อก่อนนี้มันไม่เป็นอย่างนี้ แต่เขาก็คงซ่อมมันใหม่น่ะแหละ”
ท่าน้ำทาสีขาวเช่นกัน มีม้านั่งยาวหันหน้าเข้าหากัน หลังคาท่าน้ำ
แน่นหนาด้วยไม้เลื้อยใบสีเขียวเข้มปกคลุมจนไม่เห็นหลังคา
เมลิสาเปรยว่า
“ไม่เห็นมีคนสักคน ฉันชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่าจะเป็นบ้านหลังนี้ เมื่อ
ก่อนนี้มันเป็นเรือนแรมนี่นา”
หล่อนจำได้ว่า เมื่อสิบปีก่อน หล่อนกับเท็ดก็มาท่องเที่ยวกันแบบนี้
ครัง้ แรกพักอยูเ่ รือนแรมย่านถนนข้าวสาร ต่อมาย้ายข้ามมาพักฝัง่ นี้ ซึง่ อาจ
จะเป็นบ้านหลังนี้
ตอนนั้นเก่าและทรุดโทรม นายจอนคนเฝ้าบ้านจึงหาลำไพ่ด้วยการ
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ข้ามไปหาฝรั่งมาพัก
ชั้นบนโทรม เครื่องไม้ประกอบ เช่น หน้าต่างและช่องลม ไม้ฉลุ
บางชิน้ หักลงมาห้อยร่องแร่ง บางชิน้ ก็หลุดหายไปเลย นายจอนหรือขจรเปิด
แต่หอ้ งชัน้ ล่างสามห้องให้เช่า แต่ละห้องกว้างตัง้ เตียงได้ถงึ สีเ่ ตียง ห้าเตียง
วิลเลียมเดินนำพ่อแม่ไปทีต่ วั ตึก ห่างจากท่าน้ำประมาณสักร้อยเมตร
ทันทีทขี่ นึ้ มายืนอยูบ่ นท่าน้ำ เขามีความรูส้ กึ คล้ายๆ กับว่ามีกระแสอะไร
บางอย่างวนเวียนอยู่รอบตัวเขา แต่วิลเลียมยังเด็กเกินไปกว่าที่จะสนใจและ
รับรู้ความรู้สึกของตน
วิลเลียมเดินพลางร้องเพลงพลาง
“ฮาย…มีใครอยู่บ้างไหมครับ เฮย์…มีใครอยู่บ้าง”
โธ่เอ๋ย พอพ้นตัวตึกเข้าไปทางด้านหลังจึงได้เห็นเรือนเล็กๆ แอบอยู่
ทางมุมรั้ว มีรถยนต์คันเล็กๆ คันหนึ่งจอดอยู่ด้วย
ผู้ชายวัยประมาณห้าสิบคนหนึ่งเพิ่งเดินออกมาจากพุ่มไม้ใบบังด้าน
หน้าเรือนเล็กหลังนั้น
ทัง้ เท็ดและเมลิสาจำได้ทนั ทีวา่ คือนายจอนหรือขจร ซึง่ พวกเขาเรียก
กันสั้นๆ ว่าจอน
“มาทำไมกัน ใครให้มาทีน่ ี่ ทีน่ ไี่ ม่ใช่เรือนแรมแล้ว เลิกมานานแล้ว”
นายจอนส่งภาษาบอกเท็ดกับเมลิสา เท็ดเดินเข้าไปหาเขา บอกว่า
“จอน คุณคงจำผมกับเมลี่ไม่ได้ เมื่อสิบปีก่อนผมเคยมาพักที่นี่ไงล่ะ
มาคราวนี้ผมก็เลยพยายามหาทางมาที่นี่เพราะอยากจะพักที่นี่อีก”
“อ๋อ ผมพอจะจำได้เหมือนกัน แต่ไม่แม่นยำเท่าไหร่เพราะแขกที่มา
พักมันมากมายหลายคนนัก อย่างไรก็ตามเสียใจด้วยนะคุณ ตอนนีผ้ มรับใคร
มาพักไม่ได้แล้ว เจ้าของบ้านท่านซ่อมบ้านเอาไว้ ท่านจะมาอยู่เอง”

๓
“แย่จริง ผมตัง้ ใจจะมาพักทีน่ อี่ ย่างเต็มทีท่ เี ดียว สูพ้ ยายามหาหนทาง
มาจนถึง”
เท็ดมองไปทั่วบริเวณบ้านแล้วแหงนดูตัวตึก เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าวิลลี่
บอกลามะว่าเขา ‘เห็น’ บ้านทาสีขาวอยู่ริมน้ำ เท็ดนึกยิ้มอยู่ในใจว่าลูกชาย
ของเขาเหลวแล้ว เพราะบ้านหลังนีเ้ มือ่ เขามาพักสิบปีกอ่ น มันเป็นตึกฉาบ
สีเหลืองนวล เก่าคร่ำ รกเรื้อด้วยไม้เลื้อยและต้นตีนตุ๊กแกต่างหาก
วิลลี่บอกถูกต้องจริงๆ
“แล้วเราจะไปพักกันทีไ่ หนล่ะเท็ด” เมลิสาถามสามี นัยน์ตามองดูขจร
กล่าวกับเขาว่า
“ขอความกรุณาให้เราพักทีน่ สี่ กั สามคืนไม่ได้หรือคะ เรายินดีจะจ่ายค่า
ที่พักให้ตามสมควร”
หล่อนมองไปยังเรือนหลังเล็กซึง่ ดูเหมือนจะมีหอ้ งเดียว ลักษณะคล้าย
จะเคยเป็นศาลามากกว่าเรือน ขจรเหลียวมองไปตามสายตาหล่อน
“นั่นเป็นเรือนที่เจ้าของท่านกรุณาให้ผมกับภรรยาพักอยู่เพื่อเฝ้าบ้าน
หลังนี้ เมื่อก่อนนี้ผมอาศัยห้องชั้นล่างที่ตึกใหญ่”
“ผมจำได้” เท็ดกล่าว
นึกถึงสภาพของตึกเมื่อครั้งที่เขามาพักก่อนโน้น ครอบครัวของนาย
ขจรประกอบด้วยภรรยาของเขาและบุตรสาวอายุ ๑๓-๑๔ พักอาศัยอยูท่ หี่ อ้ ง
ด้านหลังตึกสองห้องติดกับระเบียง ค่อนข้างจะรุงรังอยู่ เพราะนอกจากความ
เก่าแก่จนกระทั่งปูนกะเทาะกระดำกระด่าง ยังอาศัยระเบียงทำกับข้าวและ
เก็บสิง่ ของพวกหักๆ พังๆ ทัง้ หลาย จากระเบียงลงไปเป็นลานปูนซีเมนต์สคี ล้ำๆ
แตกเป็นบางส่วน มีห้องน้ำห้องส้วมซึ่งสร้างลวกๆ สำหรับครอบครัวของ
นายขจร
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ตัวนายขจรเองนั้นเป็นลูกหลานคนเก่าของตระกูลผู้เป็นเจ้าของบ้านนี้
จึงได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่พร้อมทั้งทำหน้าที่เฝ้าบ้านไปด้วย
ตอนนี้ ตัวตึกตลอดจนบริเวณรอบบ้านดูสวยสะอาดสวยงาม แปลกหู
แปลกตา จนกระทัง่ เหลือเค้าเดิมก็เพียงรูปร่างของตัวตึกสองชัน้ แบบโบราณ
เท่านั้นเอง
เท็ดกำลังจะถามถึงภรรยาและลูกสาวของนายขจร ก็พอดีหญิงวัยเดียว
กันกับนายขจรเดินพ้นซุ้มไม้ที่บังอยู่หน้าเรือนเล็กออกมาโผล่ดู
หล่อนส่งเสียงถามว่า
“ใครน่ะพี่จร”
“ฝรั่ง เขาบอกว่าเขาเคยมาพักที่นี่ หลายปีมาแล้วตอนที่เราแอบทำ
เกสต์เฮาส์กันน่ะ”
เสียงที่เอ่ยถึง ‘เกสต์เฮาส์’ ออกจะขบขันนิดหน่อย เมื่อสิบปีก่อน
กิจการเกสต์เฮาส์เพิ่งจะเฟื่องขึ้นมา บ้านใครใหญ่มีห้องว่างๆ เหลืออยู่ เจ้า
ของจึงหารายได้ด้วยการให้ฝรั่งเช่าพักเป็นที่นิยมของฝรั่งนักท่องเที่ยวมาก
เพราะราคาที่พักถูกกว่าโรงแรมและเป็นกันเอง ตลอดจนได้สัมผัสชีวิตของ
คนไทยดีกว่าพักเป็นกลุ่มอยู่ตามโรงแรม
ภรรยาของเขาเดินตรงเข้ามาหา หล่อนพูดภาษาฝรั่งได้บ้าง แต่ฟัง
ไม่เข้าใจ
“บอกเขาซีว่าเลิกมาสองสามปีแล้ว เจ้าของท่านจะมาอยู่เอง”
“บอกเขาแล้ว”
เมลิสามีจติ วิทยาดีกว่าสามี พอสบตากับภรรยานายขจร หล่อนก็ยกมือ
ขึ้นพนมจรดคาง
“ซาหวัดดีคะ”
หล่อนจำคำนี้มาจากพวกคนไทยในสหรัฐฯ
จิตวิทยาของหล่อนใช้ได้ดี บุญศรีพนมมือรับไหว้หล่อน ถามลอยๆ ว่า
“ฝรั่งจากไหนกันนะ”
“อเมริกัน พวกอเมริกัน”
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สามีบอกเล่า
“ผู้ชายเขาบอกว่าเขาเคยมาพักกับเมียเขาเมื่อสิบปีก่อน ไอ้ฉันก็จำ
ไม่ได้ มันเยอะแยะหลายพวกหลายเหล่านัก แล้วก็ตั้งนานแล้วด้วย”
“แล้วไง ทำไมไม่บอกให้เขาไปพักที่อื่นล่ะ”
บุญศรีมองไปยังเด็กชายซึง่ ยืนอยูก่ บั ทีน่ งิ่ ๆ แต่นยั น์ตาไม่อยูเ่ ฉย กวาด
มองไปทางโน้นทีทางนี้ทีอยู่ตลอดเวลา ถามเมลิสาว่า
“ยัวร์ซัน”
เป็นอันเข้าใจกัน เมลิสาตอบว่า
“เยส”
เด็กชายหันมามองดูบญุ ศรี ตัง้ แต่หล่อนถามมารดาของเขา แล้วเขา
ก็ยิ้มกับหล่อน
อาจเป็นเพราะหน้าตาคมสันของวิลลี่ ยิม้ สดใสและแววตากระจ่างสวย
ของเขาทำให้บุญศรีเกิดความเอ็นดู หล่อนถามสามีว่า
“เขาไม่รู้จะไปพักที่ไหนหรือยังไงพี่จร”
“ก็นั่นแหละ จะให้พักที่นี่ก็ไม่รู้จะให้นอนที่ไหน ไอ้บ้านศาลาของเรา
มันมีแค่ห้องเดียว กับระเบียงเท่าแมวดิ้นตายเท่านั้นเอง”
“ห้องเก็บของไงล่ะ ถ้าเขานอนได้กใ็ ห้เขานอนไปก่อนซี ถ้าเขาไม่รจู้ ะ
ไปที่ไหนจริงๆ”
ขจรถ่ายทอดคำพูดของภรรยาให้เท็ดฟัง เท็ดมีสหี น้าแสดงความยินดี
“ขอบคุณครับ ไม่มีปัญหาอะไรเราคงจะนอนได้”
บุญศรีกล่าวกับสามีว่า
“ให้นอนเถอะพีจ่ ร อีกตัง้ สองเดือนกว่าคุณเมธจะมาอยู่ สงสาร ดูทา่
จะไม่ใช่ฝรั่งมีเงินเท่าไหร่”
ขจรบอกสองสามีภรรยาว่า
“มีหอ้ งว่างทีต่ กึ ชัน้ ล่าง ตอนนีใ้ ช้เก็บของทีเ่ พิง่ ซ่อมแซม กับของทีย่ งั
ไม่ได้ใช้ คุณนอนห้องนั้นแล้วกัน”
“ขอบคุณครับ ขอบคุณมาก”
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ขจรพาสามคนพ่อแม่ลกู ขึน้ บันไดตึกทางด้านหลัง เดินไปตามระเบียง
ซึง่ ปูกระเบือ้ งชนิดทีเ่ รียกกันว่ากระเบือ้ งหน้าวัวถึงหน้าประตูหอ้ งหนึง่ ปิดไว้ดว้ ย
สายยูมีกุญแจล็อกแบบเก่า ขจรไขกุญแจเปิดประตูให้
ห้องนี้มีประตูติดต่อกับห้องอื่นภายในตึกอีกสองประตู แต่ลงกลอนไว้
แน่นหนา ส่วนอีกด้านหนึง่ นัน้ มีหน้าต่างแบบบานเกล็ด เป็นบานกระทุง้ ตลอด
ทั้งด้าน ปิดสนิทไว้เช่นกัน
***
เมือ่ ก่อนนีเ้ ท็ดจำได้วา่ ห้องนีเ้ ต็มไปด้วยของรุงรัง ส่วนมากเป็นเก้าอี้
และโต๊ะเก่าๆ จนกระทัง่ ชำรุด ทีเ่ ป็นเก้าอีป้ ระกอบหวายก็ทะลุแทบจะไม่เหลือ
ส่วนของหวายติดอยู่เลย ที่เป็นตู้ก็กระจกแตก อาศัยเก็บหนังสือพิมพ์บ้าง
และสิ่งของสัพเพเหระที่ไม่มีราคาค่างวดอะไร
บัดนี้จากแสงสลัวที่ส่องผ่านช่องลมไม้สลักฉลุลายเข้ามา เห็นภายใน
ห้องชัดเจน ดูสะอาดสะอ้าน ข้าวของที่เก็บไว้ในห้องมากมายก็เป็นของที่
ซ่อมแซมแล้วอย่างดี
ตู้ใบใหญ่สองใบติดฝาผนังขนาบประตูห้องด้านหนึ่งอยู่ ตอนบนเป็น
กระจกตลอด สูงเกือบถึงเพดาน ตอนล่างเป็นไม้ทึบทาสีดำ ก็ดูจะเพิ่ง
ซ่อมแซมใหม่เอีย่ ม ยังตูล้ ายทอง เตียงไม้สกั เท้าคู้ โต๊ะกลมและเก้าอีห้ วาย
พนักโค้งแบบเก่า วางไว้เกือบเต็มพื้นที่ห้อง
บุญศรีซึ่งตามมาด้วย จัดการเปิดหน้าต่างบานกระทุ้งขึ้นไปทุกบาน
แล้วใช้ขอสับ ขจรบอกเท็ดว่า
“คุณยกของแอบๆ เอาหน่อยแล้วกัน เครือ่ งนอนเห็นจะมีให้แค่เสือ่ กับ
หมอน แล้วก็มุ้ง มุ้งลวดยังไม่ได้ทำ ต้องกางมุ้งกันยุง”
“เหมือนเมื่อก่อนนี้” เท็ดหัวเราะเบาๆ “ขอบคุณมากครับ”
“เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันก็ได้” บุญศรีบอกเมลิสาถามว่า “คุณกินข้าว
เป็นหรือเปล่า”
“เป็นค่ะ อยู่ที่โน่นเรากินข้าวเหมือนกันแต่ไม่บ่อยนักเพราะมันแพง”
เมลิสาพูดต่อไปว่า
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“เราจะจ่ายค่าที่พักกับค่าอาหารให้คุณ แล้วแต่คุณจะคิด”
บุญศรีฟังออก หล่อนหลุดปากออกมาเป็นภาษาไทยว่า
“ไม่เป็นไร”
เมื่อก่อนนี้ ขจรกับหล่อนมีรายได้น้อยมาก ขจรทำงานขับรถส่งของ
ให้รา้ นค้าแห่งหนึง่ ได้เงินเดือนแค่เดือนละพันกว่า หล่อนกับขจรจึงหาลำไพ่
ด้วยการเปิดบ้านที่ ‘เจ้านาย’ ท่านให้อาศัยเฝ้าอยู่ เป็น ‘เกสต์เฮาส์’ หรือ
‘เรือนแรม’ ให้ฝรัง่ นักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่มเี งินอยูโ่ รงแรมเช่า คิดค่าเช่าเป็นรายหัว
โดยขจรเป็นผู้ชักนำมาจากฟากโน้น
แต่ตอนนี้ หล่อนกับขจรไม่ได้ขัดสนถึงขนาดนั้นแล้ว แต่ทว่าขจร
ไม่เหมือนภรรยา
เขาบอกเท็ดว่า
“คิดวันละแปดสิบแล้วกันสำหรับค่าทีพ่ กั สามคน จะไปเมือ่ ไหร่คอ่ ยจ่าย”
บุญศรียิ้มกับเมลิสา แล้วก็เลยยิ้มกับวิลลี่อย่างเอ็นดู ชมว่า
“ลูกชายหล่อดีนี่”
หล่อนแตะแก้มเด็กชายเบาๆ ก่อนเดินตามสามีออกไป วิลลีก่ วาดตา
มองไปรอบห้อง
เท็ดถามลูกชายว่า
“บ้านนี้ใช่หรือเปล่าที่แกฝันถึงบ่อยๆ”
เด็กชายสั่นหน้า
“ผมไม่เคยฝันเห็นข้างในบ้าน บ้านนีก้ ไ็ ม่ใช่บา้ นทีผ่ มเคยฝันเห็นบ่อยๆ
นัน่ มันเป็นบ้านหลังคามุงใบไม้ยาวๆ แล้วก็เป็นบ้านอยูใ่ นน้ำ ลอยอยูใ่ นน้ำ”
วิลลี่นิ่งคิดนิดหนึ่ง
“แต่ตอนทีน่ งั่ สมาธิ ผมเห็นบ้านหลังนี้ บ้านทาสีขาวหลังนีแ้ หละ เป็น
บ้านนี้อย่างแน่นอน”
“แปลก” เมลิสาพึมพำเบาๆ หล่อนไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้จริงๆ “ลูก
เห็นได้ยังไงกันนะ เห็นล่วงหน้า”
“ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมออกไปดูอะไรๆ ข้างนอกนะครับ พ่อ”
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“ไปเถอะ”
“ระวังหน่อยนะ วิลลี่ แม่นำ้ ถึงจะไม่เชีย่ วนักแต่ลกู ก็ไม่คนุ้ เคยกับมัน
แม่ไม่อนุญาตให้ลูกลงไปว่ายน้ำเล่นนะ ไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด”
“ผมไม่ลงไปหรอกน่ะ แม่”
วิลลี่ร้องบอกมารดา เดินออกไปโผล่หน้าที่ประตู
ดูเหมือนเขาจะเห็นร่างเล็กๆ ของเด็กผูห้ ญิงอายุขนาดเขาคนหนึง่ หลบ
เลีย้ วหายไปไวๆ ตรงมุมระเบียง วิลลีค่ ดิ ว่าอาจเป็นลูกหลานของขจรกับบุญศรี
ธรรมดาวิลลีไ่ ม่ชอบเล่นกับเด็กผูห้ ญิงเท่าใดนัก เพือ่ นโตๆ ของเขาบาง
คนมี ‘หวานใจ’ เหมือนกัน แต่วิลลี่ยังไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนไหนสวยและ
น่ารักพอที่จะเป็น ‘หวานใจ’ ของเขาได้
อย่างไรก็ตาม เขาก็อดเดินไปชะโงกดูตรงมุมระเบียงซึ่งหักมุมทอด
ขนาบไปกับตึกอีกด้านหนึ่งไม่ได้
บ้านหลังนีม้ รี ะเบียงสองด้าน คือด้านหลังตัวตึกและทางด้านขวาทีว่ ลิ ลี่
กำลังชะโงกมองอยู่ ระเบียงด้านนี้มีบันไดขึ้นชั้นบนด้วย อยู่เกือบปลายสุด
ของระเบียง แต่ทางขึ้นบันไดหันไปทางโน้น
วิลลี่กำลังอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น เขาไม่แน่ใจนักว่า เมื่อครู่นี้เขา
เห็นเด็กผู้หญิงจริงๆ หรือเปล่า เพราะรู้สึกว่ารวดเร็วเหลือเกิน รวดเร็วจน
กระทั่งเขามองเห็นด้านหลังหล่อนเพียงแวบเดียวเท่านั้นเอง
ไม่เห็นด้วยซ้ำว่าหล่อนแต่งตัวอย่างไร เห็นแต่ว่าหล่อนทำผมกลมๆ
พิลกึ ๆ กองไว้กลางหัว แต่ลกั ษณะของหล่อนแม้แต่เห็นหล่อนเพียงไวๆ เขา
ก็รู้ว่าหล่อนเป็นผู้หญิง

๔
บันไดนัน้ ทอดตรงไปสักสิบกว่าขัน้ จึงถึงชานพัก แล้วก็หกั ขึน้ สูร่ ะเบียง
ชั้นบนตรงกับระเบียงชั้นล่าง
ระเบียงชั้นบนก็เหมือนชั้นล่าง กั้นขอบเป็นลูกกรง ตัวระเบียงแล่น
ผ่านห้องต่างๆ มองเห็นโล่งไปจนกระทั่งมุม
ไม่เห็นมีใครสักคน
ประตูห้องแรกตรงกับระเบียงแง้มอยู่นิดหน่อย
วิลเลียมจึงลองดึงให้เปิดออกมาเพียงข้างทีแ่ ง้มอยูน่ นั้ ยืน่ หัวลอดเข้า
ไปมองดูในห้อง
ภายในห้องออกจะมืดสลัว เพราะแสงที่ส่องผ่านมาตามช่องลมฉลุ
ลวดลายเหนือบานประตูหน้าต่างนั้นเป็นแสงอาทิตย์ที่จวนจะลาลับไปเต็มทน
แต่วิลเลียมก็เห็นว่าห้องนั้นโล่ง มีโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวหนาหนักตั้ง
อยู่ตัวเดียวที่ริมฝาผนังด้านหนึ่ง พื้นห้องไม้กระดานแผ่นยาวๆ นั้น เช็ดถู
สะอาดเป็นมันออกสีเหลืองๆ
วิลเลียมแทรกตัวผ่านช่องประตูเข้าไปในห้อง ตัง้ ใจเปิดหน้าต่างสักบาน
เพือ่ มองลงไปดูววิ แม่นำ้ เพราะเขารูว้ า่ หน้าต่างด้านหนึง่ นัน้ ตรงกับแม่นำ้ พอดี
เด็กชายรู้สึกเหมือนผิวกายสัมผัสกับกระแสลมเย็นๆ
และ…เขาเพิง่ เห็นร่างรางๆ ของเด็กคนหนึง่ ยืนอยูใ่ นแสงสลัว มุมห้อง
ปลายสุดของโต๊ะ
ไม่รู้มายืนตั้งแต่เมื่อไหร่ เมื่อครู่ก่อนวิลเลียมไม่ยักเห็น
เด็กนั่นอายุคงจะรุ่นราวคราวเดียวกับวิลเลียม แต่ร่างเล็กนิดเดียว
แต่งตัวประหลาด จะนุ่งกางเกงก็ไม่ใช่ดูจีบๆ พองๆ ลงมาปิดหัวเข่า สวม
เสื้อแขนกุด คอลูกไม้ร้อยริบบิ้นรูดมาผูกเป็นพวงไว้ตรงอก ทำผมเป็นจุก
กลางกระหม่อม มีดอกไม้รอ้ ยเป็นพวงกลมๆ รัดไว้รอบจุก นอกนัน้ ศีรษะโกน
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เกลี้ยงไม่มีผมเลย
พิลึกจริงๆ วิลเลียมดูไม่ออกเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
วิลเลียมมองเห็นหน้าเด็กคนนัน้ ไม่ชดั เพราะข้างนอกเริม่ มืดลงทุกขณะ
เขาจึงก้าวเข้าไปหา ทักเสียงค่อนข้างดังว่า
“ฮาย เธอเป็นใครน่ะ”
คลื่นเสียงที่ดังออกมาจากปากเด็กชายสั่นสะเทือนพลังรวมตัวของอีก
ฝ่ายหนึ่งให้สลายไป
ร่างที่กำลังมองเห็นอยู่จึงเลือนหาย…
วูบหนึ่งวิลเลียมนึกถึง ‘ผี’ ขยับจะเผ่นหนีตามสัญชาตญาณ
ความรู้สึกวูบนั้นบอกตัวเองว่าเผ่น แต่ทว่าทำไมขาจึงขยับไม่ได้ ได้
แต่ยืนแข็ง จ้องมองดูตรงที่เห็นเด็กคนนั้นยืนอยู่
ร่างรางๆ ปรากฏขึ้นอีกแล้ว
เด็กชายอายุเก้าขวบบอกตัวเองว่า ‘ผี’ แน่ๆ
เขาเห็นดวงหน้านั้นชัดขึ้นกว่าเก่า เป็นดวงหน้าที่มีผิวใสเหลืองนวล
วิลเลียมทำอะไรไม่ได้ นอกจากยืนจ้องมองดู
ความกลัวค่อยๆ หายไปเมื่อเห็นดวงหน้านั้นยิ้มละไม
เขาขยับจะพูด อยากถามอยากรู้
แต่ดวงหน้านั้นส่ายนิดๆ
…ช่างติดต่อกันได้ยากเหลือเกิน แม้เขาจะมีสมั ผัสทีห่ กทำให้ดวงตาเนื้อของเขาเห็นร่าง ‘หล่อน’ ได้ แต่ก็ยังติดต่อกันให้เข้าใจไม่ได้
‘หล่อน’ พยายามส่งกระแสจิต
ไม่สำเร็จ
กระแสจิตของเขาไม่ตอบรับไม่ตรงกัน
วิลเลียมหายกลัวแล้ว เขายืนนิง่ เงียบมองดูเด็กทีเ่ ขายังไม่แน่ใจว่าเป็น
หญิงหรือชาย
‘ใคร…ใคร’
เขาได้แต่นึกถามอยู่ในใจซ้ำๆ ซากๆ

จุลลดา ภักดีภูมินทร์
๒๘

‘ใคร…ใคร…เธอเป็นใคร’
คำถามในใจของเขาคงจะเป็นประดุจ ‘สวิตช์’ ทีเ่ ขาปิดๆ เปิดๆ ส่งกระแส
พลังบางอย่างออกไป เปรียบเหมือนกระแสคลืน่ วิทยุ ส่งออกไปอย่างเดาสุม่
ครั้งหนึ่งบังเอิญ ‘คลื่น’ ตรงกันเข้า
เด็กนั่น ‘ตอบ’ เขาว่าหล่อนเป็นผู้หญิง
เป็นคำตอบที่ผ่านเข้ามาเอง ‘ประจักษ์’ ขึ้นในใจของวิลเลียมเอง
ทำไม…อย่างไร
มันสุดวิสัยที่วิลเลียมจะรู้ได้
หล่อนเป็นผู้หญิง
ไม่เห็นสวย ไม่เห็นเหมือนผู้หญิงสักหน่อย
หล่อนยิม้ แย้มกับเขา แต่ไม่เคลือ่ นไหว วิลเลียมเองก็ไม่กล้าพูดหรือ
เดินเข้าไปหาหล่อนอีก เขารูแ้ ล้วว่าถ้าเขาเคลือ่ นไหวหรือส่งเสียงดัง ‘หล่อน’
ก็จะหายไป
‘อยากรู้จัง เธอเป็นใครน่ะ อยากรู้ อยากรู้’
วิลเลียมนึกถามอยู่ในใจ ถามหลายอย่างเพราะอยากรู้ไปเสียหมด
แต่ทีนี้ไม่มีอะไร ‘ประจักษ์’ ตอบคำถามของเขา
กระแสคลื่นสวนกันไปมาไม่ตรงกัน
“วิลลี่”
“วิลลี่ ลูกอยู่ที่ไหน”
ร่างที่วิลเลียมจ้องมองอยู่หายไปแล้ว
เสียงร้องเรียกอันดังจากพ่อกับแม่ของเขานั่นเอง
แล้วก็มีเสียงเดินขึ้นบันได
‘หล่อน’ ไม่ปรากฏตัวขึ้นอีกแล้ว ทีนี้หล่อนหายไปเลยแน่ๆ
วิลเลียมหันกลับมา พอดีพ่อแม่โผล่เข้าประตู
“ลูกเข้ามาทำอะไรในนี”้ เมลิสาถามลูกชาย ข้างนอกแสงสุดท้ายของ
ดวงตะวันยังอ้อยอิ่งอยู่ เมลิสากวาดตาดูรอบห้อง ห้องโล่งๆ ไม่เห็นมีอะไร
สักอย่าง

เรือนแรม
๒๙

“ผมเข้ามาดู เห็นประตูเปิดอยู่”
“เราจะไปอาบน้ำกันที่ท่าน้ำ” พ่อบอก
“น้ำในแม่น้ำน่ะหรือ พ่อ”
“ใช่ เกือบคํ่าแล้วต้องรีบไปอาบ เมื่อก่อนนี้พวกเราที่มาพัก ชอบ
อาบน้ำในแม่น้ำ หรือถ้าแกไม่อยากลงไปก็อาบในห้องข้างล่าง”
ห้องข้างล่างคือห้องน้ำเล็กๆ อับๆ หลังตึกใหญ่ติดกับลานบ้าน รู้ได้ว่า
เป็นห้องน้ำสำหรับพวกบริวารใช้ ส้วมนัน้ ทีน่ งั่ ถ่ายไม่ได้เป็นโถ หากแต่เป็น
เพียงที่วางเท้าสองข้างและต้องนั่งยองๆ วิลเลียมเพิ่งเคยเห็น
“ผมอยากอาบน้ำในแม่น้ำ”
วิลเลียมตอบอย่างลิงโลด
นึกสนุกเต็มทน จนกระทั่งลืมเหตุการณ์เมื่อครู่ก่อนไปชั่วคราว
เขาวิง่ ลงบันไดนำหน้าพ่อแม่กลับไปทีห่ อ้ งพัก จัดการถอดเสือ้ กางเกง
เหลือแต่กางเกงยืดสีฟา้ เข้มทีเ่ ขาสวมเป็นซับในแทนกางเกง สำหรับเล่นน้ำได้
พ่อกับแม่หัวเราะ เท็ดคว้าแขนลูกชายไว้เมื่อเขาทำท่าจะวิ่งปราดไป
ก่อน
“เดีย๋ ว เราไปด้วยกัน แม่นำ้ ไม่เหมือนสระว่ายน้ำ แกจะกระโดดลงไป
ดำผุดดำว่ายเหมือนในสระไม่ได้ มันไหลเชี่ยวและอาจมีอันตรายถ้าไม่ระวัง”
วิลเลียมชะงัก
“มีจระเข้หรือพ่อ”
เท็ดหัวเราะค่อนข้างดัง
“แกไปเอามาจากไหน แม่นำ้ เจ้าพระยาไม่ใช่อเมซอนจะได้มจี ระเข้ พ่อ
เพียงแต่จะบอกว่า หากแกไม่ระวังอาจจะถูกกระแสน้ำพาออกไปกลางแม่น้ำ
จมน้ำตายต่างหาก”
พ่อแม่ลกู เดินมาถึงท่าน้ำทาสีขาวสะอาดตา กลิน่ ดอกการเวกหอมฉุน
เมลิสาใช้นิ้วแตะกลีบสีเหลืองอมเขียวของมันเบาๆ
“มันหอมเกินไปนะแม่ ผมไม่ชอบกลิ่นมันเลย”
วิลเลียมทำจมูกฟุดฟิด ดึงแขนพ้นจากการเกาะกุมของพ่อวิง่ ลงไปหย่อน
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ตัวในน้ำ เกาะบันไดไว้ ปล่อยให้กระแสน้ำพัดพาตัวพลางส่งเสียงหัวเราะชอบใจ
“น้ำนี่ไหลไม่เชี่ยวนัก ผมว่าผมว่ายทวนน้ำได้”
“ถ้าว่ายใกล้ๆ ละก็ไม่เป็นไร แต่ห้ามไปไกล”
เท็ดบอกลูก หย่อนตัวลงในน้ำซึ่งขณะนั้นกำลังไหลขึ้นเอื่อยๆ ระดับ
น้ำสูงถึงบันไดขั้นที่สามนับจากพื้นศาลาลงมา
เขาโผออกไป แล้วก็วา่ ยทวนน้ำช้าๆ กลับมาทีท่ า่ วิลเลียมทำตามพ่อ
ขณะที่เมลิสานั่งแช่น้ำเฉยๆ อยู่บนขั้นบันได หล่อนบอกอย่างพอใจว่า
“น้ำอุ่นดีจัง”
ยังไม่ถึงกับคํ่า แต่ที่ศาลาก็เปิดไฟไว้สว่าง ขจรเอื้อเฟื้อเปิดไว้ให้
วิลเลียมสนุกเต็มที่ เขาโผตามพ่อออกไป แล้วก็วา่ ยน้ำแข่งกันกลับมา
เริม่ ชะล่าใจออกไปไกลท่ามากขึน้ จนกระทัง่ เมลิสาเป็นห่วง พอลูกชาย
จะโผตามพ่อออกไปอีก หล่อนจึงจิกหัวไว้เบาๆ
“พอแล้ว ลูกเหนื่อยแล้ว วิลลี่”
“ยัง ผมยังไม่เหนื่อย”
“อย่าเถียงแม่หน่อยเลย”
หล่อนขยีผ้ มลูกชายเบาๆ “ว่ายเล่นอยูใ่ กล้ๆ แม่นแี่ หละ พ่อเขาแข็งแรงกว่าลูก ปล่อยเขาเถอะ”
หล่อนโผออกไปใกล้ๆ และว่ายช้าๆ ทวนน้ำเล่นอยูไ่ ม่หา่ งจากท่านัก
วิลเลียมนัง่ พักบนขัน้ บันไดทีป่ ริม่ น้ำครูห่ นึง่ แล้วจึงค่อยๆ ลดตัวลงแช่นำ้ กำลัง
จะโผตามแม่ออกไปก็ต้องชะงัก
หัวใครคนหนึ่งค่อยๆ โผล่ขึ้นจากน้ำในแสงสลัวข้างบันได ซึ่งเงาของ
ท่าน้ำทอดบังแสงไฟทำให้มืดกว่าที่อื่น
‘เด็ก…เอ๊ย ผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วซี’
วิลเลียมจ้องดูหล่อน
ผมก้อนกลมๆ รัดดอกไม้ของหล่อนหายไปแล้วตอนนี้ มันลุ่ยหลุด
เปียกโชก ปล่อยยาวเป็นหางห้อยอยู่ข้างแก้มและข้างหูหล่อน
หล่อนอยูใ่ กล้เขา จนกระทัง่ วิลเลียมเห็นถนัดตากว่าตอนทีเ่ ห็นในห้อง

