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ความมี / ความจน ของจิตวิ ญญาณ
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในช่วง 2 สัปดาห์ของเดือนมิ.ย. 2018 ทีผ่ ่านมา มีเรื่องราวข่าวต่างประเทศที่น่าตกใจและ
ไม่น่าจะเป็ นไปได้เกิดขึน้ ในระยะเวลาใกล้ๆ กันเพียงแค่ 2 สัปดาห์ นั ่นคือ มีการฆ่าตัวตายของคนดังระดับโลกถึง 3
คนติดๆ กัน คนแรกเป็ นน้องสาวของพระราชินีทม่ี ชี ่อื เสียงในด้านพระสิรโิ ฉมและในด้านพระจริยวัตรอันสง่างามใน
ยุโรปประเทศหนึ่ง ไม่มกี ารออกข่าวถึงสาเหตุและเบื้องหลังของการฆ่าตัวตายของสตรีท่านนี้มากนัก อาจจะเพราะ
เกีย่ วกับพระราชวงศ์ของประเทศในยุโรป ประกอบกับตัวผูต้ ายก็ไม่ได้เป็ นผูท้ ช่ี าวโลกทั ่วไปรูจ้ กั คุน้ เคยเป็ นอย่างดี
คนทีส่ องตามมาติดๆ เป็ นดีไซน์เนอร์ช่อื ดังระดับโลกของประเทศมหาอานาจคือ สหรัฐอเมริกา กระเป๋ าแบ
รนด์เนมทีใ่ ช้ช่อื เธอเป็ นทีน่ ิยมชื่นชอบของสตรีท ั ่วโลก เพราะมีรูปแบบสวยและดูร่าเริง สนุ กในตัวมันเอง ในขณะที่
เธอฆ่าตัวตายในเดือนมิ.ย.ทีผ่ ่านมานัน้ เธอมีอายุ 52 ปี มีบุตรสาวอายุ 15 ปี เธอกับสามีแยกกันอยู่ แต่ยงั ไม่ได้หย่า
ขาดจากกันตามกฎหมาย ในวัน เกิดเหตุ ลูกสาวไปอยู่กบั บิดา แม้เธอจะได้ขายธุร กิจกระเป๋ าแบรนด์เนมให้กบั
บริษทั ผูผ้ ลิตกระเป๋ าแบรนด์เนมชื่อดังอีกแห่งหนึ่ง แต่เธอก็ได้เงินจากการขายธุรกิจที่เธอก่อตัง้ ขึน้ มากับสามี ใช้จน
แก่เฒ่าก็คงยังมีความเป็ นอยู่อย่างสบายๆ และบริษทั ที่ซ้อื กิจการของเธอไปก็ยงั คงใช้ช่อื เธอเป็ นแบรนด์เนมของ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าตลอดจนเสือ้ ผ้าและสิง่ ประดับอื่นๆ จนถึงทุกวันนี้ สามีของเธอได้ออกมาให้ขา่ วหลังการฆ่าตัวตาย
ของเธอว่าเธอได้ป่วยป็ นโรคซึมเศร้ามาสักพักแล้ว และกาลังรักษาตัวอยู่ ต่อมาก่อนพิธีฝัง ศพ บิดาของเธอก็ไ ด้
เสียชีวติ อีกคนหนึ่งด้วยความตรอมใจในการตายของลูกสาว นับเป็ นเรื่องทีน่ ่าเศร้าสลดใจเป็ นอย่างยิง่
ตามมาติดๆ กัน ห่างกันไม่ก่วี นั ก็มคี นดัง ระดับโลกอีกคนหนึ่ ง ฆ่าตัวตายในโรงแรมที่เขาพักอยู่ในคืนนัน้
คราวนี้ผตู้ ายเป็ นคนจัดรายการอาหารระดับโลก เขามีรปู แบบการนาเสนออาหารของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนผู้อ่นื
คือ จะมีการพาผูช้ มไปท่องในสถานทีต่ ่างๆ ของประเทศนัน้ ๆ พร้อมกับเขา บางครัง้ ก็เป็ น street food และเขามักจะ
ไปสัมภาษณ์ผคู้ นของแต่ละประเทศในรายการนาเสนออาหารของเขาด้วย เขาได้รบั รางวัลสาขาโทรทัศน์ระดับโลก
รายได้กไ็ ม่ตอ้ งพูดถึง ไม่ตอ้ งเป็ นห่วงเรื่องเงินทองจนแก่เฒ่าก็แล้วกัน คืนทีเ่ ขาผูกคอตายในห้องในโรงแรมที่เขาพัก
เขามีกาหนดจะต้องไปถ่ายท ารายการในวันรุ่ งขึ้น ทีมงานและผู้เกี่ย วข้องกับการถ่ ายทาถึง กับตกตะลึง และช็อค
เพราะไม่มวี ่แี ววหรือเค้าว่าเขามีปัญหาถึงขัน้ ฆ่าตัวตายเช่ นนี้ ลูกเองก็ยงั ตกใจเพราะชอบดูรายการของเขาเป็ น
ประจา เขาอายุเพียง 60 ปี เศษ คืนนัน้ เขานอนคนเดียว แฟนของเขาอยูค่ นละประเทศ
ผู้คนรวมทัง้ สื่อต่างประเทศจานวนมากต่างถามคาถามเดียวกัน ว่า “Why?” ท าไมคนๆ หนึ่ ง ที่ประสบ
ความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงานจนถึงได้รบั รางวัลระดับโลก มีแฟนคลับติดตามรายการทั ่วโลกและดูเหมือนจะเป็ นคนร่า
เริง สนุกสนาน จึงตัดสินใจปลิดชีพตัวเองในลักษณะเช่นนี้ มีผู้ส่อื ข่าวคนหนึ่งพูดว่าในการสัมภาษณ์ผู้คนในแต่ละ
ประเทศในรายการทีผ่ ตู้ ายได้ทาตลอดมา เขามักจะถามประโยคหนึ่งว่า “Are you happy?” (“ท่านมีความสุขไหม?”)

ทีแ่ ท้ นั ่นคือการสะท้อนถึงความรูส้ กึ ลึกๆ ของตัวเองตลอดเวลาทีผ่ ่านมาว่าเขากาลังแสวงหาเจ้า “ความสุข” ที่เขาไม่
มีในหัวใจนั ่นเอง
ข่าวการฆ่าตัวตายของคนดังระดับโลกทัง้ 3 คนในเวลาไล่เลีย่ กันเช่นนี้ ทาให้ลูกอดคิดถึงประสบการณ์ชวี ติ
ของตัวเองในช่วงหนึ่งของชีวติ ไม่ได้ คนทีช่ วี ติ ดาเนินมาถึงจุดๆ หนึ่งทีท่ ุกอย่างรอบตัวไม่มคี ่าอะไรเหลือเลย มันเป็ น
ความรู้ส ึกที่ “ยากจน” จริง ๆ ยากจนในความรัก ความเอื้ออาทร ความห่วงใย ความมีใ ครสักคน ฯลฯ มัน เป็ น
ความรู้ส ึกที่ส้นิ หวัง เจ็บปวด และทุ กข์ท รมานมากกว่าการหิวข้าวเพราะไม่มีอะไรจะรับประท านเสียอีก และ ...
ความรูส้ กึ ทีเ่ วลาหลับ (ถ้าหลับได้) มันช่วงสุขอะไรเช่นนี้ เพราะเวลาเราหลับ เราไม่ต้องรับรู้อะไรและการหลับถาวร
คือการตายซะเลย ใช่แล้ว ความตายคือทางออกที่ดที ่สี ุดสาหรับผู้ท่รี ู้สกึ ว่าตนเองตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังถึงขัน้ นัน้
แม้วา่ คนคนนัน้ จะมีเงินทองเป็ นหลายร้อยล้านเหรียญดังเช่นสามคนนี้กต็ าม
กฎของด้านจิตวิทยามีอยู่ว่า ในขณะที่คนๆ หนึ่ง ถึงขัน้ ที่เห็นชีวติ ของตนไม่มคี วามหมายและคุณค่า และ
กาลังจะปลิดชีวติ ตนเอง หากมีใครสักคนมาพูดคุยด้วยหรือมาแสดงความเห็นอกเห็นใจ และสามารถโน้มน้าวให้คนๆ
นัน้ มองโลกในแง่ดขี น้ึ เมื่อเลยจุดทีจ่ ติ ใจรูส้ กึ ต่าสุดหรือยากจนทีส่ ุดมาได้ เขาก็จะไม่คดิ ฆ่าตัวตายอีก
ในโลกปั จจุ บนั ที่ม ีคนต้องอพยพย้ายถิ่น ฐานของตนเองเป็ น แสนเป็ น ล้านคน เสี่ยงต่อการจมน้ าตายใน
ระหว่างแล่นเรือในทะเลหรือต้องเดินบุกป่ าฝ่ าดงอาจถูกยิงตายได้ทุกขณะ เขาเหล่านี้ยอมเสี่ย งในทุกสถานการณ์
เพื่อให้มคี ุณภาพชีวติ ที่ดขี น้ึ พวกเขาเหล่านี้จะเข้าใจไหมว่าผู้ท่มี เี งินทองในระดับเศรษฐีและมีช่อื เสียงเป็ ท่รี ู้จกั ใน
ระดับโลกกลับไม่อยากมีชวี ติ อยู?่
นี่คอื ชีวติ มนุษย์
ในคืนที่ลูกคิดว่า ชีวติ ไม่ม ีคุณค่าที่จะอยู่ต่อบนโลกนี้อีกแล้ว ลูกไม่มใี ครที่ จะมาแสดงความเห็นอกเห็นใจ
เพราะลูกอยูค่ นเดียวในห้องเล็กๆ แต่ลกู ได้รบั สัมผัสความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า เป็ นประสบการณ์ท่พี ลิกชีวติ ลูก
เสมือนหนึ่งมีใครคนหนึ่งหยิบลูกขึน้ มา และเขย่าปั ดฝุ่ นขีเ้ ถ้าที่เปื้ อนทั ่วตัวลูก และวางลูกลงบนอีกผืนแผ่นดินใหม่
แผ่นดิน ที่เขียวชอุ่ม ชุ่มฉ่ าด้วยความรักของพระองค์ มันเป็ นอัศจรรย์ท่พี ระองค์ประทานให้แก่ลูก ซึ่งลูกส านึกใน
พระคุณของพระองค์ดว้ ยความกตัญํูจนถึงทุกวันนี้ ลูกจึงยินดีและเต็มใจในการประกาศข่าวดีเกี่ยวกับความรักและ
พระเมตตาของพระองค์แก่ทุกคนที่สนใจจะฟั งและค้นหาเกี่ยวกับพระองค์ เพราะว่าเมื่อผู้ใดได้ค้นพบพระองค์แล้ว
เขาจะไม่ตอ้ งประสบภาวะ “ความยากจนของจิตวิญญาณ” เช่นนี้อกี เลย
“เขาทัง้ หลายจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลย แสงแดดหรือความร้อนจะไม่แผดเผาเขาอีก
เพราะลูกแกะทีท่ รงอยู่กลางพระบัลลังก์จะทรงเลี้ยงดูเขา จะทรงนาเขาไปยังธารน้ าพุแห่งชีวิต
และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ าตาทุกหยดจากดวงตาของเขา” วิ วรณ์ 7:16
อาแมน

