ทรมานบรรยายความเจ็บของคนเป็ นมะเร็ง
เมื่อโรคกําเริ บก็เจ็บปวดบ้างไม่มากก็นอ้ ย แต่โรคที่มีชื่อเสี ยงว่าช่วยให้เจ็บมาก เจ็บนาน เจ็บแบบหมดทางเลี่ยง เจ็บแล้วเจ็บอีก เจ็บแบบไม่เจอไม่รู้ คนรู ้แล้วถ้าเลือก
ได้กไ็ ม่อยากเจอ ก็คงเป็ นโรคมะเร็ งนี่แหละ
ผมเองเลือกไม่ได้ ถูกจับให้เป็ น ค.ช.(คนไข้ชาย)มะเร็ งระบบเลือด อาการดังจะเล่าต่อไปนี้ ผมเจอเป็ นระยะๆช่วงที่นอนติดบนเตียง มากบ้างน้อยบ้าง เจอแล้ว
เจ็บปวดทรมาน หงุดหงิด รําคาญ สะลึมสะลือ ไม่รู้ตวั มึน จําอะไรไม่ได้ อารมณ์เสี ย ไม่อยากกินอาหาร ยา นํ้า แค่เห็นหรื อได้กลิ่นก็แทบอ้วก ทําอะไรไม่ได้เลยใน
เวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทําใจเวลาที่”เจ็บปวด”
ใช่แล้วครับ ทุกอย่างมันเกิดขึ้น ตั้งอยูแ่ ละดับไป แต่เวลาที่ถูกความเจ็บปวดขบกัด ผมสงสัยทุกครั้งว่า ทําไมมัน “ตั้งอยู”่ นานจัง เมื่อไหร่ จะ “ดับไป” ซะที และแทบ
ทุกคนที่บอกให้คิดบวก ในขณะที่ปวดเพราะถูกความเจ็บทิ่ม มันเห็นแต่เครื่ องหมายลบเต็มไปหมด พอเวลาที่ความเจ็บปวดผ่านไป ก็ขอร้องให้มนั ไปอยูท่ ี่อื่นนานๆ
หน่อย แต่บ่อยๆมันก็รีบกลับมา มันคงกลัวว่าเราจะลืมมัน

ทรมานบรรยาย
ต่างคนต่างก็เจ็บต่างกันไป แต่ในรายของผมที่เป็ น (1)มะเร็ งระบบเลือด (2) เป็ นเบาหวานชนิดฉีดอินซูลิน(3)เป็ นความดันมาประมาณ 30 ปี และ (4)ติดเชื้อ

ไวรัสทําให้แน่นท้องเหมือนมีลมดันจากข้างในท้อง นี่กเ็ ป็ นมาประมาณ 15 ปี ผมมี 1 + 3 โรคนี้เป็ นต้นทุน Gang of four ก็เลยระเริ ง ปราบยาก ผมก็
เจ็บ

สมมุติวา่ .......
ขณะนี้ท่านนอนหงายติดเตียงอยูท่ ี่บา้ น น่าจะนอนสบาย แต่กไ็ ม่สบาย ผิวของท่านบนฟูกมันเจ็บปวด ระคายตลอดเวลา ให้เขาดูวา่ ผ้ามีตะเข็บ หรื อย่น หรื อมีอะไร
แข็งๆอยูใ่ ต้ฟกู หรื อเปล่า ทําไมมันเจ็บ ดูแล้วก็ไม่มีอะไร พอถึงเวลานอนก็นอนหงายเพราะสบายสุ ด แต่ใครจะนอนหงายได้ท้ งั คืน พอขยับตะแคงเท่านั้นแหละก็

“ปวดร้าว” สมัยก่อนเมื่อผมได้ยนิ คํานี้ จะนึกไปถึงปวดร้าวใจ แต่พอเป็ นมะเร็ งถึงได้รู้วา่ ปวดร้าวกาย น่ากลัวกว่า พอนอนตะแคงและปวดอย่างนี้ ก็ตื่นสิ ครับ เมื่อ
ขยับตะแคงทีไรก็ตื่นทุกที มันก็ตื่นทั้งคืนแหละครับ ตื่นทั้งคืนแปลว่า หลับสั้น ไม่ได้หลับยาว
ระยะมะเร็ งที่ผมเป็ น หมอไม่ได้พดู ถึง แต่ถา้ หมอบอกว่าเป็ นระยะสุ ดท้าย ผมก็ไม่แปลกใจ เพราะวันที่ 19 พ.ย. ที่เริ่ มเดี้ยง ถูกเจ้าหน้าที่รถพยาบาลมาแซะร่ างจาก
เตียงที่บา้ นไปวางไว้ที่เตียงโรงพยาบาล มันฉับพลันมาก ผมได้แต่นอนอย่างเดียว นอนอย่างเจ็บปวดมากบ้างน้อยบ้าง ขยับตัว ขยับอก กระดิก ตะแคงตัวเป็ นเจ็บ
เป็ นอยูอ่ าทิตย์นึง หมอให้กลับบ้านเมื่ออาการค่อยดีข้ ึน แล้วนัดมาฉีดคีโมเข็มแรกวันที่ 3 ธค.

ผมนอนอยูบ่ นเตียงที่โรงพยาบาล และอดไม่ได้ที่จะคิดถึง ค.ช. ค.ญ. รายอื่นๆที่ลงเรื อลําเดียวกับผม ท่านเชื่อไหมครับว่า เวลามันปวด คําศักดิ์สิทธิ์จากที่ได้อ่าน ได้
ฟังธรรมะจากหลายๆหลวงพ่อแทบไม่มีความหมายอะไรเลย นี่แสดงว่า ระดับสติที่ผมฝึ กมาอ่อนมาก คําว่า ปล่อยวาง ดูใจ ดูความรู ้สึก เห็นการเกิดดับของความ
ทุกข์-อารมณ์ ตัดใจดับไม่เหลือ ช่างมัน ไม่ใช่ตวั กูของกู ฯลฯ คาถาพวกนี้ในเวลาเช่นนี้ทาํ ไมมันไม่ค่อยขลังนะ สิ่ งที่ผมทําได้ในนาทีน้ ีกค็ ือ พยายามทําให้ตวั เองตื่น
และสดชื่น(ขอให้ญาติมาเช็ดหน้า) จับให้ความรู ้สึกไล่ไปทีละส่ วนของร่ างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตรงที่เจ็บ หายใจช้าๆ ลึกขึ้นอีกหน่อย และพยายามดึงความคิดที่ไป
ไกลๆให้กลับมาจับที่ลมหายใจที่ไหลขึ้นลงลําคอช้าๆ และพยายามใช้คาถาคําเดิมที่ไม่ขลัง ท่องช้าๆผ่านความคิดให้มนั ติดที่ใจให้ได้ วิธีน้ ีทาํ บ่อยๆก็ใช้ได้ครับ “ยา
แก้ปวด” ที่ผมใช้นี่ อาจมีบางท่านใช้พอได้ผล
ในห้วงเวลาหรื อนาทีที่แย่น้ ี อาจมีบางอาการหรื ออาการต่อไปนี้ซ้ าํ เติม
“สะอึกนํา้ สะอึกอาหาร สะอึกยา” ต้องระวังตัวเองห้ามสะอึกเด็ดขาดนะครับ อย่าให้อะไรมาติดคอ ติดอก เรื่ องใหญ่มากครับ
“ติดเชื้ อ” ผมติดเชื้อประมาณ 1 อาทิตย์ ต้อง admit ที่โรงพยาบาลแม่กลอง พอร่ างกายพอไปไหว หมอก็รีบให้กลับไปนอนบ้าน บอกว่าโรงพยาบาลอยูน่ าน
ไม่ดี ติดเชื้อง่าย
“มีไข้ ” หมอบอกว่า ระวังเด็ดขาดอย่าเป็ นหวัด ผมก็ระวังมากไม่ให้หอ้ งนอนร้อนเกินไป เย็นเกินไป แต่ก็หวาดเสี ยวเมื่อผมต้องยืดตัวตามหมอกายภาพสั่ง บางท่าทํา
มากไปหน่อย ตัวร้อนขึ้นทําท่าจะเป็ นไข้
“กินไม่ ได้ อ้ วก เพลีย” เขาจะคะยั้นคะยอให้กินมากๆหน่อยจะได้มีแรง แต่เพราะเป็ นเบาหวาน ภาวะไตไม่ค่อยดี อาหารที่เขาลุน้ ให้กินนั้น คือ No – เค็ม/
No – หวาน/No-เผ็ด/ No-เปรี้ ยว/ No- มัน/ No-หมักดองทุกชนิด/ No- อาหารและเครื่ องดื่มทุกชนิดที่มีสารแต่งกลิ่นรส ผงชูรส วัตถุกนั เสี ย

ท่านลองจินตนาการถึงอาหารตามเมนูท่ีวา่ นี้ ไม่ใช่ผมไม่พยายามกิน แต่พอกินไปได้สักหน่อย แค่ได้กลิ่นก็แทบอาเจียนโดยอัตโนมัติ ยอมรับว่าผมเป็ นคนติดรส นี่
ตั้งใจว่า ถ้าหายดีแล้ว จะต้องฝึ ก(อย่างมีวนิ ยั )ให้กินอาหารรสจืดลง(ทุกรส)ทีละหน่อยๆจนกินจืดได้ และรู ้สึกอร่ อย แต่ไม่รู้วา่ จะทําได้แค่ไหน ไม่แน่ใจเลย ความที่
ผมเป็ นคนแม่กลอง กินอาหารทะเลสดๆ ร้อนๆปรุ งรสจัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปลาทู มาตั้งแต่ยงั เป็ นเด็กชายที่ยงั พูดไม่ชดั ของอร่ อยแบบนี้เป็ นเพื่อนเก่าที่โบกมือลาได้
ยาก แต่กินเช้าไปแล้วก็แสลงโรค

“เป็ นมะเร็ง = ถูกเสื อกัด + ถูกผีหลอก”
ท่านผูอ้ ่านครับ เราได้ยนิ คําแนะนําทํานองนี้วา่ ใครๆก็มีสิทธิ์เป็ นมะเร็ งทั้งนั้นแหละ ให้รักษาสุ ขภาพให้เข็งแรงเข้าไว้ เพราะเราไม่รู้วา่ โรคจะมาเล่นงานเราเมื่อไหร่
ผมแก่แล้วก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่ องเก่าๆ คือ พระธุดงค์เมื่ออยูป่ ่ า ท่านก็ตอ้ งระวังสัตว์ร้ายที่มีเขี้ยวงามากเป็ นพิเศษ อย่างเช่น เสื อ ก็ตอ้ งดูรอยเท้า ดูลกั ษณะต้นไม้ตาม
เส้นทางที่ธุดงค์ไป ทิศทางลม เวลา ฯลฯ รวมทั้งคาถาและการแผ่เมตตา ต่างๆด้วย ถ้าขณะที่เดินจงกรมหรื อเข้ากลดแล้ว รู ้ตวั ว่าเสื อมา จะได้งดั เครื่ องมือถูกชนิดมา
จัดการเสื อได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะถูกมะเร็ งกัด หรื อถูกเสื อกัด ก็ตอ้ ง “เตรี ยมตัว” อย่างจริ งจัง
“เตรี ยมกาย”
วิธีฝึกเพื่อเตรี ยมตัว เตรี ยมกาย ต่อสู ้กบั มะเร็ ง ผมคงไม่ตอ้ งพูด เชื่อว่าข้อมูลพวกนี้ท่านหาเองได้เพียบที่กเู กิ้ล เรื่ องสําคัญอยูท่ ี่การ “ฝึ ก”จริ งๆทุกวัน นักปราชญ์คน
หนึ่งพูดว่า “รู ้ไว้เมื่อภัยมา” แต่กรณี ของมะเร็ งนี้ตอ้ ง “ฝึ กไว้เมื่อภัยมา” แต่รู้อย่างเดียวแต่ไม่ฝึก ไม่พอครับ คือฝึ กร่ างกายให้แข็งแรงตามที่ผรู ้ ู ้แนะนํา
“เตรี ยมใจ”
ในฐานะคนป่ วยโรคมะเร็ งตัวเป็ นๆ ผมก็ยงั เห็นเหมือนเดิมตามที่อาจารย์พทุ ธทาสและหลวงพ่อชาได้สอนไว้ คือ ความทุกข์-ความอยาก เป็ นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา
คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป มันเหมือน”ผี” ผีจะมีจริ งหรื อไม่น้ นั ไม่สาํ คัญ แต่สิ่งที่สาํ คัญก็คือ ณ เวลานี้ที่เรายังไม่เคยเห็นผีจริ งๆ เราถูกผีปลอมๆที่เกิดขึ้นในใจหลอก

หลอนมากน้อยแค่ไหน เช่น เมื่อบังเอิญไปอยูใ่ นสถานที่น่ากลัววังเวง หรื อถ้าเราเคยเจอผีจริ งๆ เคยตกใจจนอุจจาระขึ้นศีรษะหรื อเปล่า หรื อเคยหันหน้านัง่ คุยกับผี
อย่างฉันมิตรหรื อเปล่า
ถึงผมจะยังทําไม่ค่อยจะได้ แต่ผมก็เชื่ออย่างสนิทใจว่า ขณะแห่งความเจ็บปวดทรมานเพราะมะเร็ ง ถ้าเหมือนกับขณะของการเจอผี ไม่วา่ จะเป็ นผีจริ งหรื อผีปลอม
แต่เราต้อง “ฝึ ก” “เตรี ยมใจ” ให้ผมี ะเร็ งหลอกเราน้อยที่สุด วิธีฝึกเตรี ยมใจก็คือ พยายามมีสติเมื่อเจอกับสิ่ งที่ไม่ชอบใจทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นความรําคาญ

หงุดหงิด ไม่พอใจ โกรธ อาฆาต พยาบาท ฯลฯ ตั้งแต่ระดับ 1-10 ก็พยายามตั้งสติ รับมันด้วยใจสงบ ปล่อยวาง พยายามทําใจให้เฉยๆเมื่อเห็นผี เมื่อผีหลอกเรา
ไม่ได้ เดี๋ยวมันก็ไปเอง
ทังหมดนี
้
้ เป็ นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆช่วงแรกของการเป็ นผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง ขณะนี้อาการดีข้ ึน แต่ไม่รู้วา่ ต่อไปจะแย่ลงหรื อเปล่า และก็ไม่รู้วา่ ตอนนั้นจะถูก “ผี
มะเร็ งหลอก” มากกว่าหรื อเปล่า
พิพัฒน์ e4thai.com
อังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 16.20 น. บ้ านแม่ กลอง

