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Que sera, sera...อะไรจะเกิดก็ตองเกิด

ผูเขียน ดร.คิมเบอรลี ดี แอคควอวิวา
(Dr. Kimberly D. Acquaviva)
ผูแ
 ปล วิราวรรณ คลายหิรัญ
ฉันกําลังพิมพบล็อกนี้ในสถานที่ที่ไมนาจะเปนไปไดมากที่สุด เพราะฉันกําลังพิมพจาก
คอมพิวเตอรของพระปพนพัชร ภิบาลภักดี หรือที่คนไทยเรียกวา “หลวงตา” ซึ่งทานเปน
เจาอาวาสวัดคําประมง และผูดูแลโปรแกรมการดูแลผูปวยระยะสุดทาย คืนนี้ทานกําลัง
เดินทางไปกรุงเทพฯและเสนอใหฉันใชคอมพิวเตอรของทานไดเนื่องจากฉันไมไดเอา
คอมพิวเตอรโนตบุกติดตัวมาดวย มันก็รูสึกแปลกๆนิดหนอยที่ฉันตองนั่งอยูคนเดียวในที่
พักสวนตัวของทานและยังใชคอมพิวเตอรของทานอีกดวย แตอยางไรก็ตามฉันรูสึก
ซาบซึ้งมากสําหรับความมีน้ําใจของทาน (เมื่อฉันกลับไปขอนแกน ฉันจะโพสตรูปภาพ
ในบล็อกนี้)
เมื่อเชาวานนี้ รถตูมารับฉันที่หอพักเวลา 7.00 น. ตั้งแตฉันมาเมืองไทยรถตูแบบนี้ไม
เหมือนรถตูที่ฉันเคยนั่งมากอน และมันก็ไมใชรถตูของคณะพยาบาลศาสตรอีกดวย
(มหาวิทยาลัยขอนแกน) รถตูนี้เปนรถตูเ อกชนที่เชามาเพื่อใชเดินทางไปสกลนคร
ภายในรถตูมีทีวีใหดูหนังดวย ฉัน ฮิโรกิ และวิรา (นักศึกษาปริญญาเอก) เดินทางไป
โรงแรมพูลแมนเพื่อรับดอกเตอรซาโตะ (คณบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยฟุกุ
โอกะ ประเทศญี่ปุน) และ ดอกเตอรจีคาน (พระและอาจารยจากมหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ
ประเทศญี่ปุน) หลังจากใชเวลาในโรงแรมสักครูหนึ่งพวกเราก็เริ่มเดินทาง

Central courtyard with Buddha shrine
ระหวางการเดินทางที่ยาวไกล พวกเราคุยกันเรื่องการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ในประเทศญี่ปุน ไทย และอเมริกา รวมทั้งคุยกันในเรื่องความแตกตางระหวางการสวด
มนตในประเทศไทยและญี่ปุน ดอกเตอรจีคานหยิบหนังสือสวดมนตญี่ปุนใหพวกเราดู
และทานก็สวดมนตเปนตัวอยางใหพวกเราฟงเล็กนอย การสวดมนตคือการใชพื้นฐาน
ของเสียงที่สั่นใหเกิดเสียงสูงเสียงต่ําเปนจังหวะ หลังจากการคุยกันเรื่องพุทธศาสนาที่
ยากที่จะทําความเขาใจ พวกเราก็ยุติการคุยและเลือกที่จะดูหนังแทน คนขับเลือกหนังที่
มีความรุนแรงจากอเมริกาใหพวกเรา ชื่อเรื่อง S.W.A.T. ซึ่งดูเหมือนวามันจะไมคอยเปน
ตัวเลือกที่เหมาะสําหรับการเดินทางไปวัดและเปนเดินทางรวมกับพระเทาไรนัก พวกเรา
ปดดีวีดีเมื่อเดินทางเขาสูเขตวัดซึ่งเปนทางที่มีตนไมอยูสองขางทาง
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Welcome ceremony
รถตูจอดบริเวณที่จอดรถเล็กๆหนาอาคารขนาดใหญของวัด เมื่อพวกเราออกมาจากรถ
เราเห็นคนจํานวนมากถือดอกไมไวในมือและรองเพลง พวกเราเดินเขาสูอาคาร ถอด
รองเทา และเมื่อเขาไปสูภายในอาคาร ฉันก็ตองตะลึงกับความงดงามภายในอาคาร ดาน
ในอาคารมีน้ําพุไหลวนรอบคลายกับลําธาร เสียงของน้ําไหลคลายกับเสียงดนตรีที่กําลัง
บรรเลงอยูรอบๆตัวเรา ตรงกลางอาคารมีพระพุทธรูป สีทองขนาดใหญที่รายลอมดวยรูป
ปนสีทองอื่นๆอีกจํานวนมาก สิ่งที่เกินคําบรรยาย คือ มีผูหญิงสูงอายุกลุมหนึ่งแตงตัว
ดวยชุดนักเรียน ผูกผมหางเปย มีกระเปาเปสะพายอยูดานหลังและคลองขวดนมเด็กที่
คอ ทุกคนทาหนาเปนสีขาว มีคนหนึ่งสวมมงกุฎที่ศีรษะและพูดวา “ฉันคือนางสาวคํา
ประมง” เมื่อฉันมองไปรอบๆ ฉันพบวาทุกคนแตงตัวหลากหลายและแตกตางกัน (แตง
แบบแฟนซี) ทุกคนยิ้มและหัวเราะโดยปราศจากขอยกเวน แมแตคนปวย ทุกหนทุกแหง
มีแตรอยยิ้ม พวกเราไดรับเชิญใหนั่งบริเวณเกาอี้ไม ผูตอนรับทุกคนไดเดินเขามาทีละคน
และเอาดอกไมมามอบใหพวกเรา จากนั้นทุกคนไดเพลง "Que Sera, Sera," เพลงที่
พวกเขารองมีเสียงหลายระดับและมันไมคอยจะเปนเพลงเทาไหรนัก แตทุกคนก็มีชีวิต
อยูดวยปรัชญาขอนี้ “อะไรจะเกิด ก็ตองเกิด” ฉันไมเคยเห็นการหัวเราะและการมี
ความสุขของผูคนมากขนาดนี้มากอน มันชางเปนความงดงามที่นาทึ่งจริงๆ ในตอนแรกที่
ฉันมาถึงที่นี่ ฉันไมรูวาอะไรที่ทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นได

Hospice patients dancing
หลังจากพิธีตอนรับ พวกเรากินมื้อเที่ยงในบริเวณที่รับประทานอาหารรวมกับกับหนอง
และตั้ม ซึ่งเปนจิตอาสาที่มาจากจังหวัดอื่น ในหองอาหารฉันรูสึกทึ่งเมื่อรูวาวาผูหญิง
สูงอายุสองคนที่เปนคนทําอาหารใหพวกเรา พวกเธอเดินทางมาจากกรุงเทพฯเพื่อดูแล
เรื่องการทําอาหารใหดอกเตอรจีคาน เพราะวาดอกเตอรจีคานชอบการทําอาหารของ
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พวกเธอมาก พวกเธอดูคลายกับคุณยายใจดีที่ทําอาหาร เลี้ยงดูจนพวกเราอิ่มหนํา
สําราญ มื้อกลางวันนี้ พวกเธอทําอาหารทีม
่ ีขาว แกง ขาวเหนียว กวยเตี๋ยว และอีก
บางอยางที่ฉันไมรูจักชื่อ มื้อแรกของเมื่อวานนี้ชางเปนอาหารที่เหลือเชื่อจริงๆ มัน
เหมือนเปนอาหารมื้อเดียวที่ฉันสามารถกินไดอีกสองวันเลยทีเดียว ฉันคิดวาอยางไรเสีย
เราควรกินตามที่พวกเขาจัดใหนี้ในฐานะแขกผูมาเยือน และฉันคิดวาฉันคงไมสามารถมี
ความสุขมากกวานี้ไดอีกแลว เพราะวามันเหมือนฉันกําลังอยูในภัตตาคารที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทยในชวงเวลาสั้นๆที่วัดนี้
หลังจากอาหารกลางวัน เราเดินรอบๆที่พักของหลวงตา(อาคารเดียวกันกับที่ฉันกําลัง
พิมพบล็อกนี้) ตั้มสาธิตการรําเพื่อถวายเปนพุทธบูชา (คลายกับรําไปสวดมนตไปดวย)
มันนาทึ่งมากและสวยงามมาก หลังจากนั้นหลวงตาไดสาธิตการชงชาและมอบชานั้นให
พวกเราดื่ม หลังจากดื่มชา หลวงตาเรียกพวกเราไปเยี่ยมชมหองทํางานสวนตัวของทาน
และทานไดนําเสนอขอมูลบางอยางบนคอมพิวเตอรของทานใหพวกเราไดชมกัน เชน
การนําเสนอผลงานเกี่ยวกับการดูแลในระยะสุดทายของวัด โฆษณาทางโทรทัศนของ
บริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวกับเด็กพิการรองเพลง "Que sera, sera" มันเศรามากจนทําให
ฉันและดอกเตอรซาโตะน้ําตาไหล แตหลวงตาก็ยังคงเปดเพลงนี้ซ้ําอีกครั้ง...ฉันเขาใจ
วาเพลงนี้ตองเปนเพลงพิเศษสําหรับวัดนีแ
้ นนอน

Luang Ta performing tea ceremony
หลังจากเราออกจากที่พักของหลวงตา เราเริ่มเดินไปรอบๆบริเวณวัดและพบกับผูปวย
แตกอนที่ฉันจะอธิบายขั้นตอนนี้กับคุณ ฉันจําเปนตองอธิบายของสถานทีให
่ คุณรูจักกอน
ที่นี่แตละครอบครัวจะพักอยูในบานดินหลังเล็กๆที่ตั้งอยูเปนกลุมๆ แตก็มีบานบางสวน
สรางดวยไมเปนเรือนแถว ภายในเรือนแถวผูปวยแยกกันอยูเ ปนหองเดี่ยว หลายๆจุด
บริเวณที่พักมีครัวที่แตละครอบครัวมาทําอาหารดวยกัน และกินดวยกันกับครอบครัว
เพื่อนบาน
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Communal patient/family outdoor kitchen
ผูปวยคนแรกที่พวกเราไปเยี่ยมอาศัยอยูในหองสุดทายของบานไมเรือนแถวสีเหลือง
เธอเปนผูปวยผูหญิงอายุ 40 กวาป มีมะเร็งที่เตานม และแพรกระจายไปที่ไซนัสและ
สมอง เธอทรมานกับการปวดหัวจากไมเกรน ซึ่งยาระงับปวดก็ไมสามารถบรรเทาอาการ
ปวดได กอนเนื้อที่สมองของเธอโตขึ้นและมีเลือดออกในสมองหลายแหง เธอใชสมาธิ
รวมกับการไดรับสมุนไพรไทยจากที่วัดนี้ ขณะที่เราไปเยี่ยมเธอกําลังปวดอยู ดอกเตอรจี
คานจึงบําบัดเธอดวยวิธีการนั่งดานหลังของผูปวยและสวดมนต แตเธอยังคงรองคราง
ดวยความปวด เธอขอรองใหเธอไดพบกับหลวงตา เมื่อหลวงตามาถึงทานไดใชมือบีบที่
ศีรษะของเธอ ในขณะเดียวกันเพื่อนผูปวยขางหองของเธอและสมาชิกครอบครัวชวยกัน
นั่งทับบนสะโพกของเธอ ขณะที่ทุกสิ่งกําลังดําเนินไปนี้ ฉันในฐานะที่เปนคนตะวันตก
เกิดความคิดกับตัวเองวา ทําไมพวกเขาไมใหยาแกปวดบางอยางที่มีอยูในโลกกับผูหญิง
คนนี้? เธอกําลังเจ็บปวดและทรมานอยางเห็นไดชัด แตแลวในที่สุดฉันก็ตองประหลาด
ใจ เพราะเมื่อเธอไดรับการบําบัดจากหลวงตาผานไป 5 นาที ผูหญิงคนนี้หายจากอาการ
ปวดแลวก็สามารถหลับได ทันใดนั้นฉันเชื่อจริงๆวา ฉันตองเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการ
อาการจากพระและจิตอาสาที่นี่

Patient cooking
ผูปวยคนตอมาเปนผูชายอายุ 40 กวาป ไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งตับและมีอาการ
ออนเพลียมาหนึ่งสัปดาห เขาไมเคยรับการผาตัดหรือเคมีบําบัด เขาตัดสินใจมาที่นี่ทันที
เพื่อรับการรักษา หลังจากคืนนั้น ฉันเขาใจแลววา ทําไมฉัน? ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่อง
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นี้สักเล็กนอย หลังจากนั้นไมกี่ชั่วโมง ที่นี่มผ
ี ูปวยจํานวนมาก (ผูปวย 20 คน และ
ครอบครัวที่พักอยูดวยกัน ซึ่งเมื่อเดือนที่แลวมีผูปวยถึง 40 คน แตสวนมากเสียชีวิต หรือ
กลับบานหลังจากพักที่นใี่ นชวงเวลาสั้นๆ) ชวงเวลาค่ําๆ พวกเรานั่งอยูกับผูปวยขางสระ
น้ําเล็กๆที่มีดอกบัวและคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับความกลัวตอความตาย ในขณะที่เราคุยกัน
ครอบครัวของพวกเขาคอยปดแมลงใหพวกเราดวย

Patient cooking pumpkin
ประสบการณทั้งหมดของการมาเยี่ยมผูปวยเปนสิ่งที่มหัศจรรยมาก เพราะวาการเยี่ยม
ผูปว ยในระยะสุดทายของชีวิตในอเมริกาไมเหมือนที่นี่ มันแตกตางกันโดยสิ้นเชิง ที่นี่
ผูปวยและครอบครัวอยูดวยกันในชุมชนที่สมบูรณแบบ พึ่งพากันและกัน เชน พวกเขา
ทําอาหารดวยกัน กินดวยกัน สวดมนตดวยกันทั้งเชา กลางวัน เย็น รองเพลงเพื่อการ
บําบัดดวยกัน ออกกําลังกายดวยกัน ที่นี่ชุมชนชวยสนับสนุนพระ และพระก็ชวยเกื้อหนุน
ผูปวยอีกที แมวาผูปวยบางคนไมมีสิ่งใดจะตอบแทนสําหรับคารักษาแตหากพวกเขาก็มี
ขาวถุงเล็กๆ เขาก็จะมามอบใหวัด ที่นผ
ี่ ูปวยและครอบครัวสามารถอยูไดฟรี ซึ่งจริงๆแลว
คาใชจายสําหรับการดูแลและอยูที่นห
ี่ ากคิดเปนเงิน คาใชจายเปนเงินมากกวา 7,000
บาทตอคน อยางไรก็ตามเงินไมใชสิ่งสําคัญของที่นี่ และผูปวยเกือบทั้งหมดจายคาดูแล
เพียงเล็กนอยเทานั้น
เพื่อใหคุณอานบล็อกนี้เขาใจไดมากขึ้น คุณตองรูวาคณบดีฯที่เดินทางไปกับพวกเราเคย
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งระยะที่ 4 เมื่อปที่แลว ทานไดรับการผาตัดและเคมีบําบัด
เมื่อ 3 เดือนกอน จากนั้นทานเลือกที่จะหยุดการรักษาดังกลาวและพอใจที่รับการรักษา
ดวยการแพทยทางเลือก ทานเปนคนใจดี เปนผูหญิงที่ฉลาด หลักแหลม และการที่ทาน
เลือกที่จะมาวัดคําประมงก็เพือ
่ เรียนรูการแพทยแผนไทยซึ่งเปนการบําบัดรักษาที่
ผสมผสานระหวางประสิทธิภาพของสมุนไพร และบทบาทของผูปวยและครอบครัวที่ตอง
เตรียมยากินในแตละวัน
หลังจากการเยี่ยมผูปวย พวกเรากินอาหารมื้อค่ํา มื้อใหญ รวมนั่งสมาธิและสวดมนตเย็น
กับผูปวยและครอบครัวโดยมีดอกเตอรจีคานเปนผูนําการสวด ดอกเตอรจีคานสวดมนต
เปนภาษาญี่ปุนรวมกับผูปวยและครอบครัวกลุมใหญ แมวาไมมีใครสักคนในที่นั้นเขาใจ
ความหมายของคําสวดมนตในภาษาญี่ปุน แตมันก็ไมจําเปนสําหรับพวกเขาที่ตองเขาใจ
ภาษาญี่ปุน เนื่องจากเสียงสวดมนตคลายเสียงของการดีดสายกีตาร การไดฟงเสียงสวด
มนตจึงเหมือนการที่คุณไดฟงเสียงกีตาร ที่แมคุณไมเขาใจเนื้อเพลงที่รองแตทํานอง
ของมันก็ทําใหคุณเขาถึงเพลงนั้นได
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Visiting patients
หลังจากการนั่งสมาธิก็เปนเวลาของการรองเพลงบําบัด ซึ่งเปนการรองเพลงรวมกันเปน
กลุมใหญระวางผูปวยและครอบครัว ขณะที่พวกเรากําลังรองเพลง นาประหลาดมากที่
หมาที่อยูในวัดเหมือนมีสวนรวมดวย พวกมันหยุดนิ่งและผงกหัวหรือคลายกับสงภาษา
บางอยางออกมา เมื่อการรองเพลงบําบัดผานไปก็เปนการพูดคุยกันระหวางหลวงตาและ
ทุกคนที่มารวมตัวกัน มันเปนการพูดคุย อภิปรายที่ยาวนานมาก พวกเราคุยกันถึงเรื่อง
สมุนไพรที่จะใชสําหรับคณบดีฯ โยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องจะทําอยางไรจึงจะนําสมุนไพร
นี้ไปญี่ปุนได แลวจะหาหมอดินสําหรับตมยาไดจากที่ไหน สมุนไพรคลายกับชิ้นสวนของ
ไม ที่มีทั้งไมหอม เครื่องเทศ กลีบดอกไม แตมีกลิ่นขม ขณะที่พวกเขาคุยกันฉันนิ่งเงียบ
และรูสึกโชคดีที่ไมตองกินยานี้ จากนั้นก็มีการแจกจายถวยที่มีเครื่องดื่มคลายชาอยูขาง
ในใหกับทุกคน หลวงตาสวดมนตใหทุกคนวาตาม (ฉันคิดวาชานี้สัมพันธบทสวดมนตที่
กําลังสวดอยู) และพวกเราทุกคนก็ดื่มชานั้นหลังสวดมนตเสร็จ โอ...พระเจา ฉันไมรูจะ
อธิบายความขมนี้ใหคุณฟงอยางไรดี ถวยชาใบใหญนี้มันคือ สมุนไพรไทย นั่นเอง ฉัน
จิบสมุนไพรอยางสุภาพและตองวางมันลงแตดอกเตอรจีคานแนะนําวา ฉันควรจะดื่มให
หมดแกว พวกเราไมสามารถลุกไปไหนไดจนกวาทุกคนจะดื่มยาหมด นี่มน
ั ไมใชเรื่อง
ลอเลนนะ ฉันจริงจัง รสชาติของยาสมุนไพรคลายกรดของแบตเตอรี่ มันออกรสชาติ
เปรี้ยวๆ ฉันดื่มเสร็จแลววางแกวลงดวยความรูสึกที่ไมสามารถอธิบายได หนาตาเหยเก
สมุนไพรนี้รสชาติมันชางแยจริงๆ
ผูปวยและครอบครัวหัวเราะขบขันกับการกินยาสมุนไพรของฉัน (บางทีในสถานการณนี้
ฉันอาจจะเปนนักหัวเราะบําบัดก็ได) ผูปวยคนหนึ่งสงยาเม็ดสีสมใหฉัน ยานี้มันทําใหฉัน
รูสึกดีขึ้นเมื้อไดเคี้ยวมัน ถาคุณกําลังอานบล็อกนี้อยูแลวคิดวาฉันไรสาระ นั่นเพราะคุณ
ไมเขาใจหรอกวารสชาติของสมุนไพรนั้นมันแยขนาดไหน ณ จุดนั้นฉันไมสนใจหรอกวา
ยาเม็ดสีสมที่เธอใหฉันกินเปนยาอะไร ถึงมันเปนยาหลอนประสาทถามันทําใหฉันหาย
จากรสชาติแยในปากไดฉันก็จะกิน จริงๆแลวฉันไดรับการทดสอบ ฉันจะตองสวยขึ้น
อยางแนนอนเพราะยาเม็ดสีสมที่ฉันกินมันคือ วิตามินซี ถึงมันจะเปนอะไรก็ตามขอใหมัน
สามารถทําใหฉันดีขึ้นจากรสชาติของสมุนไพรไดมันก็เพียงพอแลวสําหรับฉัน และแลว
ฉันก็ผานการสวดมนตเย็นของวันนั้นไปไดในที่สุด
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Monk/nurse giving healing prayer
หลังจากการสวดมนตเย็น แพทยที่เปนจิตอาสาจากชุมชนมาเยี่ยมผูปวยเพื่อจะตรวจ
ประเมินผูปวยที่มาใหม เขาและผูปวยใหมที่เปนมะเร็งตับเชิญพวกเรารวมในการตรวจ
ประเมินในหองตรวจเพื่อตรวจและสัมภาษณผูปวย แพทยพูดไทยกับผูปวยและพูด
อังกฤษกับฉัน ในขณะที่ฮิโรกิแปลเปนภาษาญี่ปุนใหคณบดีฯ ผูปวยเปนผูชายที่สุภาพ
อยูในวัยหนุม และยังดูแข็งแรง เขาเลือกที่จะมารักษาที่นี่พรอมกับครอบครัว แพทย
สัมภาษณผูปวยและทําใหรูวาผูปวยตรวจพบมะเร็งจากการตรวจรางกายประจําป
เนื่องจากมีคาเอ็นไซมตับอยูในระดับสูง เขาไดรับการตรวจอัลตราซาวดแตไมพบอาการ
ผิดปกติ หลังจากนั้นอีก 3 เดือนเขาไดรับการตรวจอัลตราซาวดซ้ําและพบกอนเนื้อ
ขนาด 6 ซม. ตอจากนั้นอีก 1 เดือน กอนเนื้อโตขึ้นเปน 8 ซม. และเริ่มมีอาการปวดหลัง
เมื่อเขาอยูในทานอนราบ แพทยไดพาเขายายไปอีกหองหนึ่งเพื่อตรวจอัลตราซาวดตับ
ใหเขา แมวาเครื่องตรวจอัลตราซาวดจะใหผลการตรวจที่ไมคอยดีนัก แตแพทยก็
สามารถเห็นกอนเนื้อขนาดใหญไดอยางชัดเจนเชนเดียวกับการตรวจพบในครั้งที่ผานๆ
ของเขา แพทยบอกกับผูปวยทั้งแนวทางการรักษาแบบตะวันตกและการรักษาดวย
สมุนไพรไทย และผูปวยตองเขาใจวามะเร็งตับไมสามารถรักษาใหหายขาดได เมื่อ
อธิบายเสร็จแลวผูปวยบอกวาเขาตองการรับรักษาที่นี่ หลังจากการตรวจประเมินผูปวย
ใหม พวกเราไปที่หองยาสมุนไพรที่หลวงตาและผูชวยกําลังเตรียมยาลางพิษใหคณบดีฯ
เขาถามฉันวา ฉันตองการจะลางพิษดวยไหม แตฉันตอบปฏิเสธ ฉันคิดวาฉันควรจะเก็บ
พิษในตัวฉันจนกวาจะกลับไปอเมริกาดีกวา พวกเขาหัวเราะและยอมรับการปฏิเสธของ
ฉัน... “ขอบคุณพระเจา” แลวฉันจะเลาเรื่องการลางพิษใหฟง

Visiting patients by the lake

8
พวกเราเดินกลับไปบานพักที่เพิ่งสรางใหมซึ่งมี 2 หองนอน พวกเราผูหญิง 3 คน พักที่
บานหลังหนึ่งดวยกัน (ฉัน วิรา และคณบดีฯ) เราถึงบานพักหาทุมครึ่งมันดึกมากเลย
ดังนั้นสิ่งแรกที่เราทําคือการเขานอน พวกเราไดหลับแคชวงเวลาสัน
้ ๆเพราะขั้นตอนของ
การลางพิษของคณบดีฯตองเริ่มตั้งแตเวลาตี 5 เริ่มดวยการกินยา หลังจากนั้นก็จะถาย
ทองทั้งวัน ฉันอยูในหองเดียวกับคณบดีฯเลยตองตื่น 5 เหมือนกัน เชานี้พวกเราก็เลยตื่น
ตี 5 กันทั้งหมด เมื่อคณบดีฯ กินยาลางพิษแลวทานก็ยายไปบานพักอีกหลังหนึง่ ซึ่งเปน
บานที่ฮิโรกิพักอยูคนเดียว เพื่อจะไดสามารถใชหองน้ําไดสะดวกกวา เมื่อฉันเขาหองน้ํา
ในบานทีเ่ ราพัก ฉันเห็นแมงมุมตัวใหญนากลัวอยูในหองน้ํา ฉันเลยตัดสินใจวาจะตองรีบ
อาบน้ําอยางรวดเร็ว หลังจากอาบน้ําเสร็จ (และกลัวแมงมุมในเวลาเดียวกันดวย) ฉัน
ตรวจสอบเคาโครงใหกับคณบดีเอื้อมพร จํานวน 3 ฉบับ จนกระทั่งเวลา 6.30 น. ฉัน
ออกไปเดินรอบๆและไดเจอหมาหลายตัวที่อยูในวัด พวกมันกําลังวิ่งเลนและเขามา
ทักทายและเลนกับฉันดวย มีหมาตัวหนึ่งเอาปากมางับที่ขอมือฉันโดยบังเอิญ ฉันไมมี
แผลและไมเปนอะไร จริงๆมันดูเปนหมาที่เชื่องและเชื่อฟง เจาหมาที่นาสงสาร มันไมรู
หรอกวาถามันเปนหมาที่ดุละก็ มันจะไมไดอยูที่นี่และจะตองถูกสงกลับบานแน ฉันเรียก
มันวา เกรย และ เคท และพูดกับมันวา “ขอใหมีความสุขกับวันขอบคุณพระเจา” ฉันยินดี
ที่ไดรูจักพวกเธอ และในตอนเย็นของวันนีพ
้ วกเราจะมีชวงเวลาที่แสนวิเศษกับมื้อเย็นที่มี
ความสุขดวยกัน

The house where we stayed
ประมาณ 7 โมงเชา พวกเรากินอาหารเชาดวยกัน คณบดีฯบอกเราวายาลางพิษเปนยาที่
ดี ออกฤทธิ์อยางรวดเร็วและรุนแรง หลังกินยาเลยทําใหทานรูสึกออนเพลีย ระหวางกิน
มื้อเชาพวกเราคุยกันเรื่องภาษา วิรากําลังพูดคุยเกี่ยวกับอาหารและบอกพวกเรามื้อค่ํานี้
พวกเราจะไดกินแกงแบง อืม...ฉันขอโทษนะ ฉันคิดวาฉันพยายามที่คนหาวาจริงๆแลว
เธอพยายามที่จะบอกอะไรกับฉัน ฉันจึงตัดสินใจบอกเธอวาคําวา “แกงแบง” เปนคําไม
สุภาพในอเมริกา และโปรดอธิบายใหฉันฟงอีกครั้งวาแกงแบงที่เธอพูดถึง หมายถึงอะไร
เธอถามฉันวาคํานี้ในอเมริกาหมายความวาอยางไร หลังจากที่ฉันบอกเธอ เธอหัวเราะ
แลวบอกวา แกงแบง ที่เธอพูดถึง หมายถึง (red curry) เธอพอใจมากที่ฉันบอกเธอ
เกี่ยวความหมายของคําในภาษาอังกฤษที่ไมควรใชกับคนอเมริกัน และเธอจะไมใชคํานี้
สําหรับมื้อเย็นของเรา (หมายเหตุ: เราคุยกันเรื่องความคลาดเคลื่อนของภาษาที่อาจทํา
ใหเกิดความขบขันและเขาใจผิดกันได เชน ชื่ออาหารไทยบางอยางเมื่อออกเสียงเปน
ภาษาไทยอาจไปพองกับบางคําในภาษาอังกฤษที่เปนคําที่ไมสุภาพได เชน แกงเผ็ด
หรือ ฝรั่ง เรียกวา “red curry” แปลเปนไทยวา “แกงแดง” แตฝรั่งอาจฟงเปนเพี้ยนเปน
“แกงแบง: gang bang” ซึ่งเปนความหมายคนละเรื่องกันได...ตองระวังจริงๆ นากลัว
มาก)
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Medicine man drying herbs for patients
หลังจากคุยกันเรื่องแกงเผ็ด พวกเราเดินไปรอบๆวัดดวยกัน เมื่อเดินเขาไปในโบสถฉัน
พูดอะไรไมออกเลย ภายในโบสถฉันเห็นภาพวาดที่นาทึ่งและใหญมากๆ พวกเรานั่งลง
และทําสมาธิ หลังจากนั้นพวกเรายายไปนั่งที่เกาอี้ที่จัดเตรียมไวเพื่อการนําเสนองาน
เนื่องจากวันนี้จะมีการประชุมทางการพยาบาลที่นี่ เมื่อผูรวมประชุมเริ่มทยอยกันเขามา
หลวงตาบอกกับฉัน ดอกเตอรจีคาน และคณบดีฯวา ใหชวยเลาเรื่องการดูแลผูปวยระยะ
สุดทายในมุมมองของพวกเราแตละคนใหที่ประชุมฟงดวย พวกเรายินดีมากที่ไดเขารวม
การประชุมนี้ ผูรวมประชุมมาจากโรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุบลราชธานี และ
จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การประชุมดําเนินไปจนถึงเวลาเที่ยง
หลวงตาบอกวา วันนี้พวกเราไดจัดประชุมนานาชาติกัน เพราะผูรวมประชุมมีทั้งคน
อเมริกัน ญี่ปุน และไทย หลังจากนั้นพวกเราเดินกลับไปที่หองอาหารเพื่อกินขาว
กลางวัน (ฉันคิดวาสองวันที่ฉันอยูที่นี่ ฉันนาจะมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น 5 ปอนดได แต
อยางไรก็ตามฉันควรสนุกกับมัน ไมคิดมากเรื่องน้ําหนัก)
หลังจากมื้อกลางวัน พวกเราเดินไปที่โรงตมยา พิธีกรรมประกอบดวย ผูสวดมนต การ
สวดมนต การทําสมาธิ การตมยา การกรองยาสมุนไพรที่ตมแลว ผูปวยและครอบครัว
ตองตมยาของของตนเองเพราะมีความเชื่อในการแพทยแผนไทย ที่วาหากพวกเขาทํา
ดวยตนเองแลวจะทําใหยาศักดิ์สิทธิ์และทรงพลัง ฉันรูสึกวา สําหรับผูรวมพิธีทุกคน
พิธีกรรมนี้ชางงดงามและนาเชื่อถือจริงๆ การตมยาดวยเตาไฟทําใหเกิดความรอนและ
ควัน ฮิโรกิจึงพูดวา วันนี้ทําใหเขาคิดถึงสมัยเด็กๆตอนที่เขาเปนลูกเสือ เมื่อพิธีนี้เสร็จสิน
้
พวกเราเดินกลับไปที่หองเพื่อพักผอน ทุกคนหลับอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันวิราและ
ดอกเตอรจีคานกําลังเดินทางเขาไปในเมืองเพื่อพบชางที่สรางบานสําหรับทําพิธีโกมา
ในเดือนหนา เปนเรื่องที่นาสนใจมากที่ดอกเตอรจีคานเชื่อวาทานคือผูที่ทําพิธีโกมาคน
แรกในเมืองไทย พวกเราหลับจนกระทั่งเวลา 5.15 น. จึงตื่นและออกไปเดินรอบๆวัด
ดวยกัน ฉันไดถายภาพพระอาทิตยตก พระพุทธรูป นกยูง และหาน นอกจากนีฉ
้ ันยังได
เห็นตนสาละที่มีดอกบานอยูบางสวน วิราอธิบายใหฟงวา พระมารดาของพระพุทธเจาให
กําเนิดพระพุทธเจาใตตนไมนี้ ดอกสาละสวยงามมากและบานเพียงปละครั้ง
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Thai herb ceremony
มื้อเย็นเปนแกงเผ็ดทีร่ สชาติเยี่ยมมาก ระหวางมื้ออาหารพวกเราคุยกันเรื่องเพศภาวะ
(gender) ที่แตละประเทศมีความแตกตางในการใหความเคารพความเปนหญิงและชาย
ของกันและกัน ตั้มและหนองมีการแสดงออกถึงเพศภาวะในแบบที่ตนเองเปน ฉันคิดวา
มันเปนการสนทนาที่ยอดเยี่ยมมากที่พวกเราไดคุยกันถึงเรื่องความหมายที่แทจริงของ
ความเปนผูหญิงและผูชาย หลังจากมื้อเย็นพวกเรายายไปนอนอาคารที่หลวงตาพัก เพื่อ
ตอนเชามืดจะไมไดไมตองเดินจากที่พักเดิมที่ไกลและมืด เพราะรถตูจะมารับพวกเรา
เพื่อออกเดินทางจากวัดในเวลา 6.00 น. กลับขอนแกน พวกเรานอนที่ชั้น 3 ซึ่งมีเตียง
นอนเรียงเปนแถวคลายเตียงนอนในโรงพยาบาล

Dharma dog making his rounds
หลังจากที่พวกเรายายกระเปามาที่หองใหมเรียบรอยแลว เราก็ไดไปรวมกิจกรรมรอง
เพลงบําบัดที่ชั้นลางกับผูปวยและครอบครัว หลังจากที่ฉันมาอยูเมืองไทยได 6 สัปดาห
ฉันไดรูวาในเมืองไทยไมมีใครที่รองเพลงไมได ดังนั้นเมื่อพวกเขาขอใหฉันรองเพลง ฉัน
ก็ตองทําตัวใหกลมกลืนกับพวกเขาชั่วคราวแมวาฉันจะเปนคนทีอ
่ ายเวลาที่ตองรองเพลง
ในที่สาธารณะก็ตาม ฉันจึงรองเพลง "Que Sera, Sera" รวมกับผูปวยและครอบครัว
ขณะรองเพลงพวกเขาสงแผนกระดาษเนื้อเพลงนี้ใหกับฉันไดดูเนื้อรอง มันสนุกจริงๆ
ตอไปก็เปนการรองเพลงเดี่ยวของพวกเราแตละคน คุณเดาไมถูกแนๆวามีเพลงอะไรบาง
ฉันรองเพลง "Amazing Grace” ใหพวกเขาเพราะฉันชอบเพลงนี้ และสําหรับที่นี่ไมมี
ใครรูจักเพลงนี้มากอนเลย คนไทยใจดีมากและยอมรับทุกๆคนไดโดยไมคิดอะไรมาก
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แมวาพวกเขาอาจจะคิดวาการรองเพลงของฉันแยมากก็ตาม แตพวกเขาก็ไมเคยบอกกับ
ฉันแบบนั้น กอนค่ําคืนนี้จะจบลง ผูป
 วยปดไฟและเตนรําเพื่อการบําบัดรวมกัน พวกเรา
เตนรําหมุนวนเปนวงกลม ไดหัวเราะ และมันเหมือนเปนวันเฉลิมฉลองของพวกเราทุกคน
จริงๆ
ไมมีใครรูวาพรุงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเรา แตวันนี้พวกเราทุกคนเตนรํากันดวยความรูสึกที่
ไดปลดปลอย เต็มไปดวยรูสึกความขอบคุณและความสนุกสนาน รื่นเริง เมื่อฉันตองจาก
ที่นี่ไปในวันพรุงนี้ ฉันจะนํา “บานที่ชื่อวา วัดคําประมง” เก็บไวในใจและนําไปกับฉันดวย
ฉันหวังวาฉันจะไมมีวันลืมความรูสึกทีอ
่ ิสระในขณะที่ฉันรองเพลง "Que Sera, Sera"
และฉันคิดวามันมีหมายความอยางนั้นจริงๆ “อะไรจะเกิด ก็ตองเกิด”
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