เหตุผลที่เมื่อเจอโรคร้ ายแต่ ท่านต้ องมีชีวติ อยู่ต่อไป
มะเร็งไขกระดูกที่หมอวินิจฉัยว่าผมเป็ น อีกไม่กี่วนั คงจบขันตอนการตรวจ
้
และเริ่ มขันตอนการรั
้
กษา ผมเองยังพอไหวไม่เจ็บปวดอะไรมาก แต่อดไม่ได้ ที่จะ
คิดถึงคนอื่น ๆ ที่อยูใ่ นสภาพเดียวกันหรื อแย่กว่า เคยได้ ยินเขาพูดว่าโรคนี ้มัน
เจ็บจนบางคนอยากตาย ผมเองยังไม่ได้ อยูใ่ นสภาพนัน้ แต่ก็พอจะคิด
ประพิมพ์ประพายได้ ภาวะนันมี
้ เหตุผลและน่าเห็นใจ
แต่ผมขออนุญาตคุยอะไรด้ วยสักนิดนะครับ
ท่านอย่าได้ คิดยอมตาย หรื อทําอะไรให้ ตวั เองตายเร็วขึ ้น เช่น เบื่ออาหารก็
ไม่ฝืนกินข้ าว, เบื่อยาเพราะหายช้ าก็ไม่ยอมกินยา, เจ็บปวดยาวนานต่อเนื่องก็
ท้ อแท้ ไม่ยอมทําใจ ฯลฯ
มีเหตุผลอย่างน้ อย 4 ข้ อที่ทา่ นต้ องฝื นมีชีวิตอยูต่ อ่ ไป
① เพื่อช่วยคนที่ทา่ นรักและรักท่าน – พ่อแม่, สามีภรรยา, พี่น้อง,
ลูกหลาน, ญาติและมิตร - ถ้ าท่านตายเร็วเขาจะทุกข์มาก, ถ้ าท่านตายช้ าเขาจะ
ทุกข์น้อย, ถ้ าท่านฮึดสู้จนหายจากโรคเขาจะรื่ นเริ งเป็ นสุข ท่านยังมีภาระเพื่อคน
ที่รักท่าน ชีวิตหนึง่ เดียวของท่านมิใช่ทา่ นคนเดียวเป็ นเจ้ าของ เวลาที่ผา่ นมาเขา
ให้ ความรักและความกรุณาแก่ทา่ นซึง่ เป็ นคนที่เขารัก ท่านไม่มีสทิ ธิ์ทําลายของ
รักของเขา

② เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ – เราเกิดมาเพียงลําพัง แต่เรามิได้ มีชีวิตอยู่
เพียงเพื่อตัวเอง เราสามารถทําให้ โลกนี ้และเพื่อนมนุษย์ที่เราพบปะเกี่ยวข้ อง มี
ความสุขมากขึ ้นได้ ไม่มากก็น้อย ความสุขจากการคิดและทําเพียงเพื่อตัวเอง
นันแคบ
้
แต่เมตตาและกรุณาที่มีให้ คนอื่น ไม่วา่ มากหรื อน้ อย จะช่วยให้ สขุ
ส่วนตัวขยายกว้ าง ท่านไม่ควรรี บตายก่อนที่จะได้ ทําอะไรให้ หลายคนชื่นใจและ
คิดถึง
③ เพื่อใช้ หนี ้สินให้ หมดสิ ้นก่อนตาย – บางคนตายในวัยชราอย่างสงบ
ปราศจากความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน แต่บางคนไม่สามารถเลือกได้ อย่างนัน้
คือแม้ จะพยายามป้องกันรักษาโรคร้ ายอย่างเต็มที่ ก็อาจจะตายในวัยเยาว์อย่าง
ทรมาน หรื อตายในวัยชราอย่างทรมาน นี่คือกรรมซึง่ ไม่ใช่เรื่ องน่ากลัว แต่เป็ น
หนี ้สินที่ต้องชดใช้ การหนีหนี ้โดยรี บตายไม่ได้ ทําให้ หนี ้หมด หนี ้ที่ติดค้ างคง
ตามไปทวงในชาติหน้ า เงยหน้ ายิ ้มใช้ กรรมให้ หมดสิ ้นจนถึงที่สดุ ดีกว่า
④ เพื่อรับฟั งคําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า – ชาวพุทธเราจํานวน
มากในสังคมไทย แม้ ไม่คอ่ ยได้ เข้ าวัดหรื ออ่านหนังสือธรรรมะ แต่ก็เป็ นคนมี
นํ ้าใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ( “ ทาน “ ), ไม่ฉ้อโกง ทําร้ าย เอาเปรี ยบ เบียดเบียนใคร ( “
ศีล “ ) นี่เป็ นเรื่ องประเสริฐ แต่เมื่อผิดหวังหรื อเจอปั ญหาบีบคัน้ หลายคนทําใจ
ไม่ได้ หรื อพอทําได้ แต่ไม่ทํา เป็ นคนที่จมทุกข์เมื่อถูกปั ญหาซัด เหมือนเรื อที่

จมนํ ้าเมื่อถูกคลื่นซัด โรคร้ ายที่ทา่ นเผชิญจะเป็ นบทเรี ยนที่สอนให้ ทา่ นรู้จกั “
ภาวนา “ ถ้ าก่อนหน้ านี ้ท่านไม่ร้ ูจกั สิง่ นี ้ หรื อรู้จกั แต่ร้ ูไม่ถึงใจ โรคร้ ายที่รุมเร้ าจะ
สอนท่านให้ ร้ ูจกั ถ้ าท่านรักที่จะเรี ยน โดยเปิ ดใจรับฟั ง “ คําสอน “ ของ “
พระพุทธเจ้ า “ ผมเชื่อว่าท่านจะได้ รับอานิสงส์อนั ยิ่งใหญ่ของการเปิ ดใจเรี ยนรู้
ครัง้ นี ้ ซึง่ จะช่วยลดความทุกข์ใจ และเป็ นปั ญญาบารมีตอ่ เนื่องสืบไป ไม่วา่
ท่านจะหายหรื อตาย ถ้ าหายก็หายดี ถ้ าตายก็ตายและไปดี
พิพฒ
ั น์ – e4thai.com
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