It is my pleasure to offer some insights to the subject of Reiki healing.
ดวยความยินดี ถาฉันสามารถจะ แบงปนความรูเกี่ยวกับการบําบัดดวยเรยกิ (Reiki
healing)
I hope my words do not cause distress to any as they are written with
compassion and the wisdom of one who experienced all of what I write, they
are but my limited understandings.
และฉันหวังวา การอธิบายของฉันจะไมกระทบตอความรูสึกของทาน เพราะฉันเขียนมา
จากใจที่เอื้ออาทร แตก็ดวยความเขาใจที่คอนขางมีอยางจํากัดเกี่ยวกับเรื่องนี้
In my many years of study of different healing practices around the world.
จากประสบการณในการบําบัดประเภทตางๆในโลก ที่ฉันไดมีโอกาสสัมผัส
I have found several things in common.
ฉันพบวา มีหลายสิ่งที่ไปในทางเดียวกัน
Firstly people who are motivated to help relieve the suffering of others divide
into several groups or personality types each with a different focus on the
intention of the use of the energy.
สิ่งแรก คือ บุคคล ที่มีจิตใจ และ ความกระตือรือรน ที่จะชวยเหลือผูอื่นนั้น สามารถแบง
ออกไดเปนหลายกลุม ตามบุคลิกและความสนใจในการใชชีวิต
1.
The first are driven by ego and can feel the power that exists within the
illusion of healing.
1. กลุมแรกจัดอยูในประเภทที่การใหความชวยเหลือ ถูกผลักดันดวย อัตตา “ego” และ
เขาจะสัมผัสถึง “อํานาจ” ที่แฝงอยูใน มายา “illusion” ของการบําบัด
Such people use this power to work on the fear of the sick and profit in this life
by charging large sums of money or using physic trickery to become
“Masters”.
กลุมนี้ จะอาศัย ความกลัวที่จะเจ็บปวย แลวฉกฉวยเอาประโยชนจากชีวิตของผูอื่น โดย
การเรียกเก็บคารักษาที่สงู ลิ่ว ผานกระบวนการสรางภาพของการเปนผูเชี่ยวชาญ
The bad karma that these people bring on themselves will take many life
times to discharge.
กรรมดําที่กลุมนี้ไดทําใหเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขา จะตองใชเวลาอีกหลายชาติ ในการ
ชําระลาง
Are they bad people? No, just trapped in their own power and ego.
ใชหรือไม วาเขาเหลานี้ เปนคนเลว…ไมเลย…. พวกเขาแคติดอยูในกับดักของการหลง
ในอํานาจ และ อัตตา ของตนเองเทานั้น

They do however serve those who are seeking their own path to spiritual
enlightenment as teachers because they give us clear examples of what not
to do.
พวกเขากลับเปนบทเรียนที่ล้ําคา สําหรับทานที่ตองการแสวงหาทางแหงการพนทุกข
เพราะเขาจะเปน ครู ที่ดีมากๆ ที่จะสอนเราไดอยางชัดเจนวา “อะไรคือสิ่งที่ไมควรทํา”
I am not a healer, I believe that I cannot heal another human being, I do not
have the power.
ฉันไมใชนักบําบัด ฉันเชื่อวา ฉันไมสามารถจะบําบัดใดๆใหกับใครได เพราะฉันไมมี
อํานาจ
For me healing is creating a space of love and compassion so that the
individual whom needs “healing” can use the energetic link that I can help
them with to heal and understand themselves.
สําหรับฉัน การบําบัด หมายถึง การสรางพื้นที่ของความรัก และ ความเอื้ออาทร
เพื่อที่จะทําใหแตละบุคคลที่ตองการการบําบัด สามารถที่จะดึง พลังงานที่มีอยูในตนเอง
ออกมารักษาตัวเอง อันเกิดจากความเขาใจในตนเองของพวกเขา
I have never healed anyone but have been honored to part of the healing
process of many.
ฉันยังไมเคยบําบัดใครเลย แตก็ตองบอกดวยความซื่อสัตย วา ฉันเคยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการของการบําบัดอยูหลายครั้ง
Disease is an important part of understanding the body and the lessons it
gives us in impermanence.
การเจ็บปวย เปนสิ่งที่มีคาในการทําความเขาใจสกลรางกายของเราเอง เพราะเขาสอน
ใหเรารูจัก ความไมเที่ยง (อนัตตา: impermance)
Disease is the teacher and the body is the classroom.
ความเจ็บปวยเปรียบเสมือนคุณครูที่เดินเขามาในหองเรียนซึ่งก็คือ รางกายของเรา
Our attachment to life and to suffering is what makes the classroom of life so
hard at times.
ความยึดติดในชีวิต และ ความทุกข ไดสรางใหเกิดชั่วโมงที่ยากลําบากขึ้น ในหองเรียน
แหงชีวิต
By embracing our sickness we can be moved to understanding of ourselves
and of others.
ดวยการเปดรับอยางนอบนอมตอความเจ็บปวย จะสรางใหเกิดความเขาใจตนเอง และ
นําไปสูความเขาใจผูอื่น
2. This group understands they cannot heal the other but can provide the
healing energy of love, compassion, care, touch and make a space to
listen without judgment.

2. กลุมที่สอง คือกลุมที่มีความเขาใจวา พวกเขาไมสามารถทีจ
่ ะทําการบําบัดใหใครได
แตพวกเขาสามารถสรางพลังงานแหงการบําบัดได จากความรัก ความเมตตา ความ
หวงใย การสัมผัสและ การสรางพื้นที่แหงการฟงอยางไมมีเงื่อนไข
These people have reached a deep understanding of themselves; they are
not perfect just allowing the Buddha that is inside us all to be the teacher and
healer to those whom they serve.
ทานเหลานี้ จะเขาใจอยางถองแท ถึงความไมสมบูรณของตนเอง และ นําความศรัทธา
ในพุทธานุภาพที่มีอยูในพวกเราทุกคนมาเปนครู และ เปนนักบําบัด ใหกับผูที่มาขอรับ
การบําบัด
Let me now briefly look at “energy healing” .
ตอนนี้ ขอนํากลับมาสูเรื่องของ “พลังงานแหงการบําบัด”
There is a growing understanding in the western world that different
dimension of time and space exist and that a connective flow of energy
moves through time and space.
ขณะนี้ในซีกโลกตะวันตก ไดมีความเขาใจกันมากขึ้นวา มีมิติทห
ี่ ลากหลายของ เวลา
และอวกาศ และ ดวยความเชื่อมโยงสัมพันธกัน ของสนามพลังงานตางๆ จึงทําใหเกิด
การเคลื่อนตัวของเวลา และ อวกาศที่กลาวถึง
This flow is often called the tao, or chi or Ki or universal power in Asia and
has been known about for centuries.
การเคลื่อนไหลของสนามพลังงานเหลานี้ บางครั้งเรียกวา เตา หรือ “chi” หรือ “ki” หรือ
พลังจักรวาลของเอเชีย ซึ่งเปนเรื่องที่คนพบกันมานานนับศตวรรษ
It has many names in many cultures.
และ ถูกเรียกชื่อกันไปมากมาย ตามแตละวัฒนธรรม
Energy is not a good thing or a bad thing.. It is just energy.
พลังงาน ไมมี ความเปน บวก หรือ ลบ มันก็เปนแค “พลังงาน”
What the energy becomes in the hands, heart and mind of the healing
practitioner is a very different story.
การเคลื่อนของพลังงาน เขามาสู มือ หัวใจ และ จิตใจ ของผูที่จะฝกเปนนักบําบัด เปน
เรื่องที่มีความหลากหลาย
Reiki is a very new word that has both the positive and the negative aspects.
เรยกิ เปนคําใหม และ มีมุมที่เปนได ทั้งบวก และ ลบ
During my studies I became a reiki master in 1995.
ฉันเริ่มเปน ผูเชี่ยวชาญเรยกิ ในป 1995
It was through this experience that I started to question the legitimacy of
therapies that relied on masters.

และจากประสบการณที่ไดรับ ทําใหฉันเริ่มตั้ง คําถาม ถึงความชอบธรรมของการรักษาที่
ตองพึ่งพิงเกาะเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญเทานั้น

I ,as Buddhist priest, have such trouble trying to understand myself.
แมวา ฉัน จะเปนพระในพระพุทธศาสนา ฉันก็ประสบความยากลําบากในการเขาใจ
ตัวเอง
How can I then have the power to interfere with the energy of others?
มันจะเปนไปไดอยางไร ที่เราจะเปนผูที่มีอิทธิพล เขาไปรบกวนสนามพลังงานของผูอื่น
If I claim to be a master, then what is it I am a master of?
ถาฉันจะอวดอางวา ฉันเปนผูเชี่ยวชาญ เชนนั้น ฉันเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรละ

I can not master my own body, If I hold my breath soon my lungs hurt, and
soon they decide that I must breath! So who is the master?
ฉันไมสามารถแมแตจะมีอิทธิพลเหนือรางกายของตัวเอง ถาฉันกลั้นหายใจ ไมนานปอด
ของฉันก็จะเจ็บ และ ในอีกไมนาน ฉันก็จะถูกตัดสินใหตองกลับมาหายใจอีกครั้ง ดังนั้น
ใครกันแนที่เปนผูบงการ
If I sit in meditation, then soon my aged bones hurt, my mind wanders and is
full of the chatter box of chaos.
ขณะที่ฉันนั่งสมาธิ ไมนานนัก ฉันก็สัมผัสไดถึงความปวดเมื่อย ใจฉันเริ่มรอนเร ออกไป
ขางนอกรางกาย พรอมกับการมาเยือน ของเสียงจอกแจกจอแจในหัวของฉัน
How can I think that I am good enough , clean enough or understand enough
to “balance “ chakras of others. Or remove the sickness of other?
ฉันจะคิดวา ฉันดีพอแลว บริสุทธิ์พอแลว หรือ มีความเขาใจในการสรางสมดุลของ จักระ
“chakras”ของผูอื่นไดอยางไร หรือ สามารถที่จะรักษาผูอื่นใหหายจากความเจ็บปวยได
อยางไร
Such balance is the process of our complex relationship with the cosmos.
การสรางสมดุลเชนนั้น เปนกระบวนการของความสัมพันธที่ซับซอนระหวาง ปจเจก
บุคคลที่มีตอจักรวาล
Such balance is beyond our understanding as we cannot see the mind as it
really is and become trapped in our own ego the illusion of who and what we
think we are..
การสรางสมดุลที่กลาวถึง เปนสิ่งที่นอกเหตุเหนือผล ไกลจากความเขาใจของเรา เพราะ
เราไมสามารถที่จะเขาใจแมแตธรรมชาติของใจแทแบบที่ใจเปน เราจึงติดอยูในกับดัก
ภาพลวง ของอัตตา ที่วา เราเปนใคร และ ที่เราคิดวา เราเปน

The more I have studied and learned about energy the more I know that I do
not know and the more I worry about those whom seek to believe they have
the power to handle this energy and to heal.
ยิ่งฉันทําการศึกษาอยางลึกซึ่งเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพลังงานดังกลาว ความชัดเจนก็ยิ่งมี
เพิ่มขึ้น วาฉันไมรูอะไรเลย และ ก็ยิ่งเพิ่มความหวงใยไปถึงทานที่เชื่อวา ตนเองมีอํานาจ
ที่จะจัดการพลังงานเหลานี้ และ สามารถนํามาใชในการบําบัดได
In my simple belief grounded in my ignorance, I only have a limited
understanding.
ดวยความเชื่อที่เปนธรรมชาติตอความไมรูของฉัน ฉันก็ยอมรับถึงขีดจํากัดในความเขาใจ
ของตนเอง
I have seen that when we work with those whom are sick.
ฉันคนพบวา เมื่อเรารวมทํางานกับผูปวย
Our love and our compassion is in our touch, in our eyes, in our actions, our
words.
ความรักและ ความเอื้ออาทร ของเรา ไดแผซานเขาไปในดวงตา การกระทํา และ คําพูด
ของเรา
It is this that helps remove the loneliness of disease, the fear of our death
and the pain we feel.
และ สิ่งเหลานี้ คือ ตัวจักร ที่กําจัด ความโดดเดี่ยวของการเจ็บปวย กําจัดความกลัว
ความตาย และ ลดความเจ็บปวดในจิตใจของเราทุกคน
Helping those who are sick to understand the teachings that their own bodies
are giving them will ease their journey to wellness or to death whatever their
journey is.
ความสําคัญจึงอยูที่ การชวยใหผูปวย ไดเขาใจในบทเรียนที่รางกายของเขาไดนําเขา
ไปสูการเดินทางที่จะเขาใจทั้ง ความหายจากโรค (ผูแปล: นาจะหมายถึงการมีสุขภาพดี
ดวยมังคะ) หรือ แมแตความตาย สุดแตวา ใครจะเดินไปทางใด
Let me try and show you why I feel this way.
ขอฉันอธิบายวา เพราะอะไรฉันจึงคิดเชนนี้
If we take the example of Reki, which is Japanese word with a lot of
meaning.
ถาเราใช เรยกิ เปนตัวอยาง ซึ่งเปนคําภาษาญี่ปุน ที่มีความหมายไดหลายอยาง
In Japanese temples healing was carried out by monks using their
understanding of the energy flow through the human body with its connection
to the cosmos.
ในวัดญี่ปุน พระภิกษุเปนผูทําหนาที่ในการดูแลรักษา ซึ่งทานใชความเขาใจถึง
ความสัมพันธของการเคลื่อนไหลของสนามพลังงานในรางกายมนุษยที่มีตอจักรวาล

Such energy was studied by deep mediation and practices. It is many
centuries old.
พลังงานที่วานั้น ไดมาจากการฝกฝนในการทําสมาธิที่ละเอียดและลุมลึก เปนสิ่งที่
เกาแกมานานนับศตวรรษ
In my order of Buddhism it is called A Ji kan .
ศาสนาพุทธในสายของฉัน เรียกวา จิกัง “Ji kan”
Reiki is a modern phenomenon that is marketed as having levels of
practitioner. It is commercialized and you can become a practitioner in a week
end in the west if you pay the fee.
เรยกิ เปนปรากฏการณสมัยใหม ที่ถูกทําการตลาด วาเปนสิ่งที่สามารถฝกฝนได มันถูก
ใชเปนสัญลักษณทางการคาในซีกโลกตะวันตก วาคุณสามารถที่จะฝกฝนไดในเวลา
เพียงชวงวันหยุดสุดสัปดาห ถาคุณยอมจายคาเรียน
Your understandings of the energetic issues are never tested.
ความเขาใจของคุณเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของพลังงาน ไมเคยไดรับการทดสอบ

It started with levels 1-3 and then Master.
มันเริ่มจากบทเรียนระดับที่ 1-3 และ ในทันที คุณก็กลายเปนปรมาจารย
Symbols from a “Master” are placed into the hands and the “master is the
only one with the Power do this.
ผูที่สามารถจะปะยี่หอ ปรมาจารย ลงในมือคุณได ก็คือ ปรมาจารย เทานั้น
Depending on the type of Reiki being used questionable links to Tibetan
healing are used to pad out the heritage claims along with differing forms of
ritual ceremonies.
ยังเปนขอถกเถียงกันอยูวา เรยกิ มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับการเฉลิมฉลองทางจิต
วิญญาณของทางธิเบตหรือไม
It now has reinvented several other layers of master.. The marketing and the
training of many such masters is highly questionable.
ในปจจุบันนี้ ไดมีการคิดคนใหมขึ้นมาอีกมาก ถึงระดับของการเปน ปรมาจารย และ
การทําการตลาดและการฝกฝนของปรมาจารยเหลานั้น ก็ลวนแตยังไมมีขอพิสูจนทั้งสิ้น
Some very good energetic practitioners exist and in Asia in particular there
are many such wise individual.
ที่จริงแลวผูที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดีนั้น มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในเอเชีย มีผูที่
เชี่ยวชาญอยูไมนอย
Finding them is the problem for they will not call themselves masters! Smile.

แต ความยาก จะอยูที่การคนหาทานเหลานั้นใหพบ เพราะ เขา จะไมเรียกตัวเองวา
ปรมาจารย ! ^-^
They will also not ask for money or expect payment.
และ เขาก็จะไมเรียกเก็บเงิน หรือ แมแตคิดถึงการไดรับคาตอบแทน
Reiki is big business with its own pyramid selling system, hierarchy and rules.
เรยกิ นับเปนธุรกิจที่ใหญ ดวยความมีมต
ิ ิของระบบการขาย การจัดระดับชั้น และ กฏ
ระเบียบ
For those starting their journey of discovery it will offer many tests.
สําหรับผูเริ่มตน การคนพบในการเดินทางจะใหรสชาดที่หลากหลาย
Reiki is however an American new age product that claims a heritage back to
Japan.
อยางไรก็ตาม เรยกิ เปนสินคายุคใหมของอเมริกา ที่อางถึงแหลงกําเนิดจากประเทศ
ญี่ปุน
My research has shown that it is now big business especially the Usui system.
Where, if you have the money, you can be a master and have students.
จากการวิจัยของฉัน พบวา เรยกิเปนธุรกิจใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบ Usui (?
หยึยยย??)
ที่ซึ่งเงิน สามารถซื้อความเปน ปรมาจารยใหกับคุณได และ คุณก็สามารถที่จะรับลูก
ศิษยเขามาเปนลูกโซตอไปได
I believe that true spirituality is about understanding not manmade levels of
power.
สวนฉัน มีความเชื่อวา ความมีคุณคาทีแ
่ ทจริงนั้น อยูที่ความเขาใจอยางถองแท ถูกตรง
ไมใชอยูในระดับของอํานาจ หรือ พลังงานจอมปลอมที่มนุษยเปนผูอุปโลกนขึ้นมาเอง
However people have the right to choose how they are helped and how they
helped others.
อยางไรก็ตาม มนุษยทุกคน มีสิทธิที่จะเลือกวา เขาจะรับความชวยเหลือในรูปแบบใด
หรือ จะเปนผูใหความชวยเหลือในลักษณะใด
My association with Reiki gave me the determination to become a better
researcher and spiritual being and the memories of what I have seen both
good and bad served to teach me what I wanted to do as a nurse.
การที่ไดมีสวนเขาไปเกี่ยวของกับเรยกิ ทําใหฉันตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยว ที่จะเปนนักวิจัย
ทางจิตวิญญาณที่มีคุณภาพมากขึ้น ความทรงจําที่ไดรับทั้งดานบวกและลบ สอนใหฉันรู
วา อะไรคือสิง่ ที่ควรทํา สําหรับการเปน ผูพยาบาล
I choose not to use its name as I believe I will be giving power to a system
that hides good intentions of others in expensive ego driven practices.

ฉันเลือกที่จะไมมีการเอยชื่อของเรยกิ เพราะเชื่อวา การทําเชนนั้น จะเปนการสราง
อํานาจใหกับระบบ และ ลดคุณคาของความตั้งใจดีไป ดวยการฝกฝนที่ถูกผลักดันดวย
อัตตา
For many it is their first contact with healing and the healing Arts and much
good has been achieved however, I respectfully suggest that this was from
the goodness in the healer rather than any system of healing.
จุดเริ่มตนที่สําคัญที่สุด และ เปน หัวใจ ของทุกศาสตรในการบําบัด ฉันขอแนะนําดวย
ความออนนอม วา มันคือ ความดี ทีม
่ ีอยูในตัวของผูใหการบําบัด มากกวาการเขาไปยึด
กับระบบของการบําบัด
Which like any system that is working with light will attract its opposite as
well. It has to be remembered that it is the individual acts that make some
thing healing or helpful to those who need it.
เชนเดียวกับทุกระบบที่ตองมี 2 ดานอยูเสมอ สิ่งที่ควรคํานึงถึง คือ การปฏิบัติตนของแต
ละบุคคลตางหาก ที่จะมีผลตอการบําบัด หรือ การใหความชวยเหลือ

I understand that there are many who wish to ease the pain and suffering of
others. This can be done with using the link to the Buddha within us so that
we become a vessel to serve the Buddha in the sick individual.
ฉันเขาใจ วามีผูใจบุญมากมาย ที่ตองการชวยผูอื่นใหมค
ี วามเจ็บปวด และความทรมาน
ลดลง เราจะทําเชนนี้ได ก็ดวยการสรางทางเชื่อม ใหศรัทธาในพระพุทธเจาที่มีอยูในตัว
เรา เปลี่ยนเปน ทางสงผานพุทธานุภาพไปถึงตัวผูปวย
The healing arts requires the individual to study, study and study and study
again.
ศาสตรในการบําบัดรักษา เปนเรื่องที่ตองการ การเรียนรูที่ไมมีวันจบสิ้น
There are many roads for each individual to walk and experience.
มีถนนหลายสาย มากมาย ที่จะใหแตละบุคคลไดเดินไปสัมผัส
If Reiki offers you the path you want to walk then this is what you must do.
ถาเรยกิ เปนถนนสายที่คุณตองการจะเดิน เชนนั้น “สิ่งนี้ คือสิ่งที่คุณจะตองทํา”
All therapies are energy tools, be they crystal, flowers , massage , essential
oils, rituals.. All are only as good at the individual who uses them. To acquire
skill you need practice. There are no short cuts.
ทุกศาสตร ลวนเกี่ยวของกับการใชพลังงาน ไมวาจะเปน การใชคริสตัล ดอกไม การนวด
น้ํามันหอมระเหย หรือ พิธีการ ทุกศาสตรดีทั้งนั้น แตการที่คุณจะทําไดดี อยูที่การฝกฝน
ไมมีทางลัดอยางอื่น

There is more healing in a touch filled with love and compassion linked to
enlightenment to someone who is trapped alone in a space of darkness and
fear than any mechanical intervention.
หนทางที่ดีกวาในการรักษาผูที่ตกอยูในหวงของความมืด และ ความกลัว คือ การใหการ
สัมผัสแหงรักและเมตตา ที่จะเชื่อมโยงไปสูความพนทุกข แทนการเขาไปรบกวนระบบ
ทางกายภาพของพวกเขา
Practitioners of Chi for example understand this flow and how it can assist
then to reestablish the harmony of their bodies.
ผูที่ฝกฝนเกี่ยวกับ “Chi” จะเขาใจไดอยางลึกซึ้ง ถึงการเคลื่อนไหล และ วิธีการ ที่
พลังงานเหลานี้ จะนําความสมดุลที่ลงตัว กลับคืนมาสูรางกายไดใหม
I believe we have to allow our heart to think and our heads to feel.
ฉันเชื่อวา เราควรจะปลอยใหหัวใจของเราไดสัมผัสอยางอิสระ และ หัวสมองของเราได
คิดอยางเต็มที่

From what I have seen and understood so far the future is bright with
projects that are asking and researching important questions as to how to use
a philosophy of care to ease suffering.
จากสิ่งที่ฉันไดเขาใจและรับรูจากทาน เกี่ยวกับโครงการที่มีการตั้งคําถาม และ มีการทํา
วิจัย เพื่อที่จะเขาใจถึงหลักปรัชญาในการที่จะปลดเปลื้องความทุกข ใหกบ
ั ผูปวย ทําให
เห็นอนาคตที่สดใสของกลุมนี้
I have rarely seen such a group filled with such compassion and desire to
help others. It is my prayer that the science and spirituality of this group will
bring new understandings that will help many.
การที่จะไดพบเห็นพลังกลุมที่เต็มไปดวยความเมตตา และ ความตองการที่จะชวยเหลือ
ผูอื่นนั้นเปนสิ่งที่หาไดยาก ฉันขอรวมอนุโมทนาในการศึกษา และ สปริตของกลุมนี้ ที่จะ
นําไปสูการคนพบใหมๆในการชวยเหลือเพื่อนมนุษย
My deepest thanks and respect to all.
ดวยความขอบคุณอยางสุดซึ้ง และ เคารพในทุกทาน
Je Kan.
เจ ขาน
ผูแปลก็ซึ้งในความละเอียดออนทางความคิดของทานเจงกิสขานคะ

