The Most Powerful Kind of Healing: Not Desiring a Cure??!!
“การบําบัดรักษาที่ทรงพลังที่สุด : ไมอยากหาย จึงรักษาได?? !!”
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International travel and lecturing affords me many meaningful and serendipity
experiences. One such experience occurred recently in Thailand. Three Thai
colleagues/friends and a Canadian friend and I visited Wat (temple) Kumpramong.
การเดินทางการไปบรรยายตามสถานที่ตางๆ ทั่วโลก ทําใหฉันมีประสบการณที่เปยมความหมายและพบ
กับเรื่องราวนาทึ่งมากมาย หนึ่งในนั้นคือประสบการณเมื่อเร็วๆ นี้ในประเทศไทย จากการที่ฉัน เพื่อน
ชาวแคนาดา เพื่อนชาวไทยและเพื่อนของเธออีก 3 คนไดไปเยี่ยมชมวัดคําประมงดวยกัน
In addition to the Temple, the area also consists of a Center which functions like a large
palliative/hospice care center but with some stark differences from North American cancer
care. The Center and Wat are located on a large expanse of land that is very beautiful,
peaceful and a far distance from any other towns Punnanakorn district in the province of
Sakonnakor, Thailand.
นอกจากจะเปนวัดแลว ที่นี่ยังเปนเหมือนศูนยที่การเยียวยารักษาผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง
ขนาดใหญดวย แตมีวิธีการบางอยางที่แตกตางจากศูนยรักษาโรคมะเร็งในอเมริกาเหนือ วัดแหง นี้

ตั้ง อยูบนพื้นที่อันกวางขวาง สวยงาม สงบ และหางไกลจากที่อื่นในอําเภอพรรณนานิคม ในจังหวัด
สกลนคร ประเทศไทย
The Center can accommodate 50 patients and their families who are experiencing
cancer. No distinction is made between rich and poor. All are welcome and there is no
cost. The Temple and Center operate on the generous donations from others. However,
family members must stay and provide the care to their loved one. A physician
volunteers once or twice a week for medical assessments. Other volunteers also assist
at the temple for care and support.
ศูนยแหงนี้รองรับผูปวยไดราว 50 คน พรอมกับครอบครัว ซึ่งลวนแตเปนผูปวยมะเร็ง ไมมีการเลือก
ปฏิบัติระหวางคนรวยหรือคนจน ที่นี่ยินดีตอนรับทุกคน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น การดําเนินงาน
ทั้งหมดของที่วัดและศูนยมาจากเงินบริจาคของผูมีจิตศรัทธาทั้งสิ้น อยางไรก็ดี สมาชิกในครอบครัว
จะตองพักอยูที่นี่ดวยเพื่อดูแลคนที่พวกเขารัก โดยจะมีแพทยจิตอาสาเขามาชวยดูแลผูปวยบางสัปดาห
ละครั้งสองครั้ง และยังมีจิตอาสาอื่นๆ มาชวยงานดูแลและสนับสนุนงานที่วัดดวย
The Center is led by a monk, Pra Ajarn Paponpat Jiradhammo, who himself has
experienced cancer. At the time that he fell ill with cancer, he was a practicing
engineer. But life after cancer found him researching various healing methods that led him
to develop an herbal drink with eleven different ingredients. And this led to his new
vocation as a full time monk. He is respectfully called ‘Luang Ta’ by the villagers.
ศูนยแ หง นี้กอตั้ง ขึ้นโดยพระภิกษุธรรมดารูปหนึ่ง คือ พระอาจารย ปพนพัชร จิรธัมโม ผูซึ่ง เคยเปน
มะเร็ง เชนกัน ในชวงที่ทานอาพาธดวยโรคมะเร็งนั้น ทานเปนวิศวกร เมื่อปวยเปนมะเร็ง ทานจึงได
คนควาวิธีการรักษาหลายแบบ จนกระทั่งไดพัฒนาสูตรยาสมุนไพรที่ประกอบดวยพืช 11 ชนิด ขึ้นมาได
และนี่เองที่ทําใหทานหันมาทํางานใหมในฐานะของพระสงฆ โดยชาวบานทั่วไปเรียกทานอยางเคารพวา
“หลวงตา”
The herbal drink developed by the
monk is one of the important
interventions
at
the
Center. However, in witnessing
this intervention, I was struck by
how many other interventions were
embedded in this one ritual and at
the center as a whole.

ยาตมสมุนไพรที่พระทานพัฒนาขึ้นมาเปนการรักษาที่สําคัญอยางหนึ่งที่นี่ อยางไรก็ดี การไดมาเห็นแนว
ทางการรักษาที่นี่ดวยตนเอง ทําใหฉันรูสึกทึ่งมาก ที่ไดเห็นวามีรูปแบบและวิธีการ รวมถึงแนวทางการ
รักษามากมายเพียงใด ที่ศูนยรักษามะเร็งในชนบทแหงนี้นํามาใชทั้งหมดรวมกัน
Once a week, the monk offers prayers and an inspirational talk of Buddhist beliefs
wherein he also offers hope and humor. Following his talk, each patient (or a family
member if the patient is too ill) brings their package of herbal mixture developed by the
monk and kneels respectfully in front of him. Prayers and a blessing for the herbal
preparation is then offered by the monk. The monk also mentions the name of each
patient during this ritual.
ประมาณสัปดาหละครั้ง ที่หลวงตาจะใหมีการสวดมนตและสนทนาธรรมเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหแกกัน
และกัน ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ (พิธีตมยาสมุนไพร) ) โดยทานจะใหคนไขมีความหวังอีกครั้งและ
อยางสนุกสนานไปดวยหลังจากนั้น ผูปวยหรือสมาชิกในครอบครัวหากผูปวยที่มารวมพิธีไมไหว) ก็จะ
นําเอาหอยาสมุนไพรเขาไปหาทาน เพื่อใหทานสวดมนตและใหพรสําหรับการเตรียมยาสมุนไพร ทาน
จะเรียกชื่อของผูปวยแตละคนระหวางพิธีการตมยาดวย
Afterward, each family takes the herbal preparation and immerses it in boiling
water. Once stirred and boiled sufficiently, this drink is administered to the patient
several times a day. This ritual is repeated each week.
หลังจากนั้น แตละคนก็จะนํายาที่เตรียมไวไปใสลงในหมอน้ําเดือด และเคี่ยวตอจนน้ํายาไดที่แลว ผูปวยก็
จะไดนํายาไปดื่มวันละหลายๆ ครั้ง พิธีตมยานี้จะมีขึ้นแทบทุกสัปดาห
Subsequent to this ritual, we had the privilege of meeting three families who had been
admitted during the past 24 hours. I was curious what they were hoping for during their
stay at the Center. All responded unanimously that they desired a “cure”.
ในการประกอบพิธีตมยาสมุนไพรครั้งนี้ ฉันไดโอกาสพบกับ 3 ครอบครัวที่เพิ่งเขามาลงทะเบียนเปนคนไข
ของที่นี่ในชวง 24 ชั่วโมงที่ผานมา ฉันสงสัยวาพวกเขาหวังอะไร ในการมาพักรักษาตัวที่ศูนยแหงนี้ ทุก
คนตอบแบบขอไมเปดเผยชื่อวา “หวังวาจะมา รักษาใหหายจากโรค”
Later as we walked about the grounds, we spontaneously encountered other patients and
families who had been at the center much longer than a day; some for two weeks, others
even two months. Quite different responses were offered by these patients/families
about their experience at the center. Amazingly, no one mentioned the desire to be
“cured” but rather how they liked the peacefulness of the center, living with other families
and helping one another.

ตอมาเราก็ไดไปเดินรอบๆ บริเวณดวย เราไดพบและคุยกับผูปวยและญาติที่ไดมาอยูที่นี่นานกวา 1 วัน
บางคน 2 สัปดาห บางคนนานเกือบ 2 เดือน คําตอบที่ไดรับคอนขางจะแตกตางจากกลุมแรก เกี่ยวกับ
ประสบการณของพวกเขา ณ ที่แหงนี่ แตเรื่องที่นาประหลาดใจที่สุดคือ ไมมีคนไหนพูดถึง “การรักษา
โรคใหหาย” อีกแลว มีแตพูดวาพวกเขาชอบความสงบของสถานที่ การไดมาอยูรวมกับครอบครัวอื่นๆ
และไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน
One of our Thai colleagues, Dr Somporn, was able to arrange for a discussion with the
monk at the end of our visit. During this discussion, I asked this very devoted and
dedicated monk if the goal of the center was for “curing” or “healing”? He offered that
patients/families come to the center hoping to be cured but leave with healing; peace of
mind and letting go of the desire for a cure. Indeed some are cured but the most precious
outcome seems to be healing rather than curing. The monk was also quick to offer that
the herbal drink was but one aspect of the healing process at the center.
เพื่อนชาวไทยคนหนึ่งของฉัน ดร.สมพร ชวยประสานใหเราไดสนทนากับพระอาจารยกอนกลับ ในชวงที่
ไดสนทนากันนั้น ฉันถาม พระผูเสียสละและอุทิศตนเพื่อชวยเหลือผูอื่นรูปนี้วา เปาหมายของศูนยแหงนี้
คือเพื่อ “รักษา” หรือ “เยียวยา” กันแน (curing or healing) ทานใหโอกาสผูปวยและครอบครัวมาที่
วัดดวยความหวังวาจะรักษาใหหายจากโรค แตพวกเขากลับไดรับการเยียวยาจนกลับไปได ไดทําใหใจ
สงบ และละวางความอยากที่จะหายจากโรคที่เปนได บางคนหายจากโรคก็มี แตดูเหมือนวาสิ่งที่มีคา
มากกวาอยูที่ ไดเยียวยาจิตใจ มากกวา การรักษาโรคทางกาย พระทานเองมาแลวก็จะใหผูปวยไดดื่ม
ยาสมุนไพรกอน ก็นั่นแหละฉันวานี่ก็นาจะมีอีกมิติหนึ่งของการเยียวยารักษาที่ศูนยแหงนี้ดวยเหมือนกัน
Leaving the Center, I was profoundly touched by what I had witnessed and
experienced. This Center combined many interventions that created a beautiful context
for healing and softening suffering. Specifically some of the interventions offered
were: family support for an ill loved one and for other families; families forming a
community of mutual assistance; spiritual wisdom from the head monk; prayers;
addressing individual patient’s by name in prayer; and the ritual of praying over the herbal
preparation; patients/families boiling the herbal preparation together. This truly was a
Center for cancer patients and their families that addressed the biopsychosocial-spiritual
needs.
เมื่อฉันออกจากศูนยแหงนี้มา ฉันรูสึกถึงสัมผัสที่ลึกซึ้งจากสิ่งที่ไดเห็นและประสบดวยตนเอง ที่นี่นําเอา
แนวทางการรักษาหลายๆ แบบมาผสมผสานกัน สรางสรรคเปนบริบทใหมที่งดงามสําหรับการบําบัด
เยียวยาและบรรเทาความเจ็บปวยทางกาย มีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงเชน ตองใหสมาชิกในครอบครัวมา
ดูแ ลผูปวย ใหชวยเหลือคนอื่นดวย เมื่อหลายๆ ครอบครัวมาอยูดวยกันก็กลายเปนชุม ชนของการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ประกอบกับการเปนผูนําทางสติปญญาและจิตวิญญาณของหลวงตา มีการสวดมนต

ไหวพระ การทําพิธีตมยาสมุนไพร ที่นี่จึงนับเปนสถานที่สําหรับการรักษาผูปวยมะเร็งและครอบครัว ที่
ตอบสนองตอความตองการในเรื่องกาย ใจ และจิตวิญญาณไปพรอมกันอยางแทจริง
It struck me that this spiritual leader also functioned as a very wise, self-trained, health
care professional. He was insightful and knew that when patients and families altered
their belief and desire for a cure that their suffering softened and healing began. One is
left to wonder if healing became even more precious and cherished than curing as
startling as that may be? Is not the ultimate goal of all heath care professionals,
especially nurses, to create a context of caring where healing may emerge whether or not
a cure happens? I believe so.
ที่นี่ทําใหฉันสะดุดใจมากวา ผูนําทางจิตวิญญาณสามารถทําหนาที่ไดอยางฉลาดปราดเปรื่องและมีปรีชา
ชาญ จากการที่ทานไดฝกวิธีการดูแลสุขภาพอยางมืออาชีพดวยตนเอง จึงมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง และ
ความรูอยางชั ดแจงวา ผูปว ยและครอบครั ว จะเริ่ม ปรั บเปลี่ยนมุม มองและความเชื่ อและละความ
ตองการใหหายจากโรคไดเมื่อไร และความเจ็บปวดจะนอยลงจนเริ่มตนกระบวนการเยียวยาทางใจได
เมื่อไร ฉันยังเหลือความของใจแตเพียงวา การเยียวยาทางใจ เปนหนทางที่ดีกวาการรักษาโรคทั่วไป
เชนนั้นจริงหรือ? และไมใชเปาหมายสูงสุสดของผูที่มีอาชีพในการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาล
หรอกหรือ ที่จะสรางสภาพแวดลอมที่มีการดูแลเอาใจใสกัน โดยใหมีการเยียวยาเกิดขึ้นดวยไมวาจะมี
การรักษาพยาบาลหรือไมก็ตาม? สวนตัวฉันเชื่อเชนนั้น..

What reflection do you have for your own life and practice about healing vs curing?
ทานละ คิดอยางไรจากประสบการณของตัวเองในเรื่อง การเยียวยาและการรักษาโรค?

