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ความทุกข์กบั มนุษย์ (3)
ข้าแต่ พระเป็ นเจ้า ในบทสวดของลูกสองบทที่ผ่านมา ลูกเขีย นถึงสาเหตุ ท่กี ่ อให้เกิด ความทุกข์ว่ า สาเหตุห ลัก
อันหนึ่งคือ ตัวเราเองนี่แหละ ในวันนี้ลกู จะขอเขียนถึงสาเหตุทเ่ี กิดจากปั จจัยภายนอกทีเ่ รา (อาจจะ) ไม่สามารถป้ องกันหรือ
ควบคุมได้ แต่กย็ งั สามารถปฏิบตั ติ นให้ขน้ึ มาเหนือเจ้าความทุกข์นนั ้ ได้
สาเหตุเกิ ดจากผู้อื่น
เราคงเคยอ่านข่าวอยู่เนื่องๆ ถึงผูท้ ถ่ี ูกคนทีต่ นรักสลัดรักและทิง้ เขาหรือเธอไป และทาใจไม่ได้ ในที่สุดก็จบลงด้วย
โศกนาฏกรรมคือ การฆ่าตัวตาย หรือไม่กไ็ ปทาร้ายหรือแม้กระทังถึ
่ งขัน้ เอาชีวติ ของฝ่ ายทีน่ อกใจต้องตายไปเข้าทานองถ้า
ตนไม่ได้เป็ นเจ้าของ คนอื่นไม่ว่าใครก็อย่ามีโอกาสเลย สุดท้ายไม่กเ็ จ็บหรือตายทัง้ คูห่ รือฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
ถ้าลองวิเคราะห์ให้ลกึ ถึงในกรณีเช่นนี้ มันเป็ นความทุกข์ของสัตว์โลกทีเ่ ป็ นมนุ ษย์เท่านัน้ สัตว์โลกที่เป็ น สัตว์ทวไป
ั่
อาจจะมีบา้ งบางชนิดทีเ่ กิดความเศร้าโศกหากคูต่ ายไป แต่ยงั ไม่เคยเห็นมีสตั ว์ชนิดใดทีไ่ ปกัดหรือจิกตีคทู่ ท่ี ง้ิ มันไปถึงขัน้ ตาย
ทัง้ นี้เพราะอะไร? เพราะมนุ ษย์เป็ นสัตว์โลกทีป่ ระเสริฐกว่า มีสติปัญญาและสัมปชัญญะ ตลอดจนความรูส้ กึ นึกคิด รับผิดชอบ
ชัวดี
่ แต่สตั ว์ไม่มพี ระพรในสิง่ เหล่านี้ แต่แทนทีจ่ ะใช้สติปัญญา ความรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
่ มาทาให้ตนเป็ นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ ค่า สมกับเป็ น
สัตว์โลกทีป่ ระเสริฐ บางครัง้ ในบางกรณีของเหตุการณ์มนุ ษย์บางคนกลับขาดสติในการแก้ปัญหาชีวติ บางรายก็ทาไปเพือ่ แก้
แค้น บางรายก็เพือ่ ประชดชีวติ ผลสุดท้ายแทนทีจ่ ะแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นได้ กลับเพิม่ ความรุนแรงให้กบั ปั ญหาและจบลงด้วย
การเพิม่ ความทุกข์ให้แก่ตวั เองอย่างแสนสาหัส
พวกเราคริสตชนเป็ นผูท้ ม่ี ที พ่ี ง่ึ พระเจ้าของเราไง! ยามมีความทุกข์ขนาดไหน ไม่มใี ครอีกแล้วในโลกนี้ โลกช่าง
มืดมน โลกช่างโหดร้าย โลกช่างเปล่าเปลี่ยว พระเจ้าทรงประทับอยู่กบั เราในทุกขณะจิต หาพระองค์ให้พบแล้วสวดขอให้
พระองค์ทรงประโลมใจให้ ไม่ว่าจะถูกใครหักหลัง หักอก ทรยศ ฯลฯ แล้วท่านจะค้นพบว่า การ้องไห้กบั พระเจ้าตามลาพังนัน้
หลังจากน้ าตาได้เหือดแห้งไปแล้ว ท่านจะมีสายตาทีค่ มชัดและสดใสกว่าเดิม เพราะดวงตาทัง้ สองข้าง ตลอดจนดวงตาของ
หัวใจของท่านได้ถูกชะล้างด้วยน้ าตาแห่งพระพรแล้ว เป็ นหัวใจทีถ่ ูกชะล้างจนไม่เหลือความโกรธ ความแค้น ความผิดหวัง
อีกเลย ตรงกันข้าม หัว ใจของท่านจะสะอาดว่างเปล่า ปราศจากมลภาวะแห่ งอารมรณ์ ท่เี ป็ นพิษทัง้ หลาย และเมื่อ ท่า น
สามารถมาถึงจุดนี้ได้ ท่านก็จะสามารถเติมเต็มหัวใจทีว่ ่างเปล่าของท่านด้วยความรักของพระเจ้าได้ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นที่ตามมา
คือ ท่ านจะพบกับความสุขที่ป รี่ลน้ หัวใจของท่าน ความสุข ที่เรียกว่า สันติ สุข และปี ติ สุข เป็ นความสุข ที่ผู้ท่คี น้ พบแล้ว
สามารถเรียกได้เลยว่าเป็ น “สวรรค์บนแผ่นดิน”
สาเหตุเกิ ดจากปัจจัยภายนอกที่ เราควบคุมไม่ได้
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ แี ผ่นดินอุดมสมบูรณ์ เป็ นประเทศที่ในน้ ามีปลาในนามีข้าว นี่คอื ประโยคที่พวกเราได้
ยินกันมาตัง้ แต่เกิด เราไม่เคยได้ยนิ ว่ามีคนไทยตายเพราะไม่มขี า้ วรับประทาน แต่ยงิ่ ประเทศเราเจริญก้าวหน้ าในทางวัตถุ
หรือทางโลกมากขึ้นเท่าไร ดูเหมือ นเรากลับจะเห็นความทุกข์ยากของประชาชนส่วนหนึ่งที่คดิ ว่าตนเองยากจน มากขึ้น

เท่านัน้ คนจนส่วนใหญ่คดิ ว่าคนรวยหรือคนมีเงินจะมีความสุข คนจานวนไม่น้อยตะเกียกตะกายทาทุกอย่างเพื่ อได้มาซึ่ง
“เงิน”
สุดท้ายแล้ว คนทีเ่ ข้าถึงหลักธรรมคาสอนของศาสนาจะค้นพบว่า “ความสุขทีแ่ ท้จริง” นัน้ ซือ้ ไม่ได้ดว้ ย “เงิน”! ส่วน
ผูท้ ย่ี งั เข้าไม่ถงึ หลักธรรม สัจธรรม ก็คงต้องเวียนวนในความทุกข์ทเ่ี กิดจากปั จจัยความหนักเบาของกระเป๋ าสตางค์ไม่รจู้ บ
ปั จจัยภายนอกทีเ่ ราควบคุมไม่ได้ ทีท่ าให้มนุ ษย์เป็ นทุกข์ยงั มีอกี มากมาย โรคภัยไข้เจ็บเป็ นต้น การดูแลสุขภาพ
ของตนเองให้ด ี จะทาให้โอกาสการเจ็บป่ วยลดน้ อยลง ในกรณีท่เี ป็ นโรคที่รกั ษาไม่ได้ ก็คงช่วยไม่ได้ มีนักบุญหลายองค์ท่ี
จากโลกนี้ไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากในช่วงปลายชีวติ ของท่าน แต่ท่านเหล่านี้กลับยอมรับความ
เจ็บป่ วยนัน้ เป็ นการร่วมพระทรมานกับพระเยซูเจ้า ดังที
่ ล่ กู ได้เขียนในบทสวดของลูกบทที่ 379
สาเหตุสุดท้ ายที่ ทาให้มนุษย์เป็ นทุกข์คือ เกิดจากภัยพิบตั ิ ภัยธรรมชาติ เช่นพายุไต้ฝนุ่ สึนามิ หรือแม้แต่ ภยั
ร้ายแรงทีเ่ กิดจากมนุ ษย์ดว้ ยกันคือ สงคราม เป็ นต้น สาหรับภัยธรรมชาตินนั ้ เดิมมักจะมีคนเรียกในภาษาอังกฤษว่า “Act of
God” โดยเฉพาะในวงการธุรกิจประกันภัย เพราะภัยทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ร้ายแรงและรุนแรงเกินกว่าจะเกิดจากน้ ามือของมนุ ษย์ แต่
ในยุคนี้ สาเหตุหลักข้อหนึ่งทีท่ าให้เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติกลายเป็ นการกระทาของพวกเรามนุ ษย์ ท่ขี าดความสานึก ทา
ร้ายธรรมชาติ จนธรรมชาติตอ้ งเปลีย่ นแปลงในทางเป็ นภัยกลับมายังมนุ ษย์ ดังที
่ เ่ ราเห็นอยู่ในปั จจุบนั ในหลายๆ ประเทศทัว่
โลก
แต่ ... แต่ คาโตๆ ลูกขอสรุปว่า ความทุกข์กบั มนุ ษย์นนั ้ เป็ นของคูก่ นั และบางครัง้ พระเจ้าทรงอนุ ญาตให้เกิดความ
ทุกข์กบั มนุ ษย์ เพราะเจ้าความทุกข์น้แี หละจะนาพามนุ ษย์เข้าหาพระเจ้าได้
“พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผ้ทู ี ม่ ีใจเป็ นทุกข์” สดุดี 34:18
“ท่ านทัง้ หลายไม่เคยเผชิ ญกับการทดลองใดๆ ที เ่ กิ นกาลังมนุษย์ พระเจ้าทรงซือ่ สัตย์
พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้ท่านถูกทดลองเกิ นกาลังของท่ าน
แต่เมือ่ ถูกทดลอง พระองค์จะประทานความสามารถให้ท่านยืนหยัดมันคงและหาทางออกได้
่
” 1 โคริ นธ์ 10:13
“ยิง่ กว่านัน้ เรายังภูมิใจในความทุกข์ เพราะรู้ว่าความทุกข์ก่อให้เกิ ดความพากเพียร ความพากเพียรก่อให้เกิ ด
คุณธรรมทีแ่ ท้จริ ง คุณธรรมทีแ่ ท้จริ งก่อให้เกิ ดความหวัง ความหวังนี้ ไม่ทาให้เราผิดหวัง
เพราะพระจิ ตเจ้าซึง่ พระเจ้าประทานให้เราได้หลังความรั
่
กของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา” โรม 5:3-5
เพราะลูกได้คน้ พบพระองค์จาการผ่านความทุกข์ในเกือบทุกมิตขิ องชีวติ มาแล้ว ลูกสามารถเขียนบทสวดบทนี้ถวาย
แด่พระองค์ดว้ ยความสุขทีป่ รีล่ น้ หัวใจในขณะนี้ พระเจ้าข้า
อาแมน

