บั้นปลายชีวิตกับความสุขที่แท้จริง

ข้ อคิดจากบทสัมภาษณ์ คุณตา วัย 83 ปี จากกิจกรรม “การดูแลด้ วยหัวใจ” ที่บ้านพักคนชราบางละมุง วันที่ 10 สิงหาคม 2559
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์

บันปลายชี
้
วิตของคุณยาย คุณตา แต่ละท่านก็คงแตกต่าง
กัน ไปครอบครั ว ที่ แ สนอบอุ่น อยู่ ดี กิ น ดี สุข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง
ลูกหลานอยู่พร้ อมหน้ าพร้ อมตา ช่วงสุดท้ ายของชี วิตนัน้ ก็ คงจะมี
ความสุข ไม่ ใ ช่ น้ อย ต่ า งกั บ ครอบครั ว ที่ ไ ม่ มี เ วลาดู แ ลผู้ สูง อายุ
ครอบครัวที่ทอดทิ ้ง ครอบครัวแตกแยก การที่แยกทางมาอยู่ตวั คน
เดียว สถานที่รวมกลุ่มคนเหล่า นี ้ ก็ คงหนีไ ม่พ้น “บ้ านพักคนชรา”
สถานที่ๆ เต็มไปด้ วยความเศร้ า เดียวดาย การรอคอย ความสุขนัน้
จะหาได้ จากที่ใด สุดท้ ายแล้ ว สิง่ ใดคือ ความสุขที่แท้ จริ ง
คุณตา วัย 83 ปี เล่าให้ เราฟั งว่า คุณตาได้ แยกทางกับ
ภรรยา โดยได้ มอบมรดกและลูกสาวให้ ภรรยาดูแล อาศัยอยู่คนเดียว
มา 40 ปี และต่อมาได้ ย้ายมาอยู่ที่บ้านพักคนชราบางละมุง “คนเรา
ทุกคนถ้ ามีธรรมชาติในตัว ในใจ ในสมอง บางครัง้ ดีกว่า คนที่เรี ยน
ธรรมะ เพราะคนเรี ยนธรรมะ บางทีไม่มีธรรมชาติ ” ความสุขอย่าง
ธรรมชาติในมุมมองของของคุณตา หมายถึง 1. การมีที่พกั อาศัย
“ตาอยูค่ นเดียว เพราะตามีคําพูดที่สามารถให้ เขาจํายอม ไม่ใช่ความ
ใหญ่โต แต่พดู แบบธรรมชาติ” 2. การมีอาหารรับประทาน 3. การ
ออกกําลังกาย และได้ อยูก่ บั ชายทะเล
นอกจากนี ้คุณตายังยกตัวอย่างที่ทําให้ เข้ าใจถึง ธรรมชาติ
มากยิ่ง ขึน้ เช่ น การที่เ คยทะเลาะกับผู้อื่ น คนที่เ คยมาทํ า ร้ ายตน
เมื่อใดที่เขาต้ องการความช่วยเหลือก็จะไปช่วย โดยไม่ได้ ไปนึกถึง
ตอนที่เขามาทําร้ าย ให้ นกึ ว่าเป็ นชีวิต ชีวิตหนึง่ ไม่ได้ นึกเป็ นอาฆาต
เพราะร่ างกายเราฝากกับโลกไว้ สักวันหนึง มันก็ จากไป เขาเรี ยก
“ ธรรมชาติ ”

กํ า ลัง ใจ เป็ น สิ่ง ที่ ส ามารถสร้ างขึน้ ด้ ว ยตนเองได้ เมื่ อ มี
กําลังใจมาก ก็สามารถส่งต่อกําลังใจให้ ผ้ อู ื่น ได้ เช่นกัน วิธีให้ กําลังใจ
ผู้อื่นของคุณตา คือ ต้ องดูคนโดยเข้ าใจหลักธรรมชาติ ว่ามีความนึก
คิดที่หลากหลาย บางคนมีความอึดอัดในใจตนเอง เมื่อเจออะไรที่ไม่
พึงพอใจ ก็จะมุ่งทําร้ าย เมื่อเจอคนกลุม่ นี ้ ต้ องไม่โมโห และให้ อภัย
เขา เพราะจะสร้ างให้ เกิดความเก็บกดกับตัวเราให้ คิดเสมอว่าสมอง
เกิดปั ญญา ปั ญญาเท่านันที
้ ่ไม่ตาย สุดท้ ายนี ้คุณตากล่าวปิ ดท้ ายว่า
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้
วิต ตาได้ ที่สมบูรณ์แล้ ว พอ ”
จากการสัม ภาษณ์ บัน้ ปลายชี วิ ต กับ ความสุข ที่ แ ท้ จ ริ ง
ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับ สถานที่อยู่อาศัย เสมอไป ผู้สูงอายุหลายท่าน ที่ มี
ครอบครัว มีลกู หลาน แต่กบั มีความทุกข์กายทุกข์ใจก็มีมากมาย คุณ
ตาเป็ นบุคคลตัวอย่างที่ทําให้ ร้ ูสกึ ได้ วา่ ไม่วา่ จะอยูท่ ี่สถานที่แห่งใด ไม่
ว่ า จะเป็ น บ้ าน โรงพยาบาลหรื อ บ้ า นพัก คนชรา ก็ ส ามารถหา
ความสุขได้ แท้ จริ งได้ ผู้เขียนบทความ หวังว่า ผู้ที่ได้ อ่านบทความนี ้
จะเกิ ด กํ า ลัง ใจ พลัง ใจ และหลัก วิ ธี คิ ด แบบใหม่ ตามธรรมชาติ
เหมือนคุณตา ถึงแม้ วา่ จะไม่ได้ อยูก่ บั ครอบครัว ก็มีวีธีหาความสุขได้
ไม่ว่าจะเป็ น การมีกิจกรรมให้ คนชรา การศึกษาภาษาจดบันทึกลง
สมุด การออกกําลังกาย มีวีธีอีกมากมายที่จะสร้ างความสุขให้ กบั ตน
และผู้อื่น

