เจ้ าชิงช้ า
วันหยุดชดเชยที่ภาครัฐจัดให้มีในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผา่ นมา หลายคนหลายครอบครัวถือ
โอกาสออกจากเมืองหาที่พกั ผ่อนเพื่อให้คลายจากการถูกตีกรอบด้วยวินยั และพื้นที่จากมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด -19 กันอย่างเนื่องแน่น แม้ว่าบางที่ที่ไปพักยังต้องปฏิบตั ิตามวินยั อย่าเคร่ งครัด
อยู่ เพราะหลายประเทศรอบบ้านเมืองเรา สถานการณ์ยงั เอาแน่เอานอนไม่ได้ แต่ อย่ างน้ อยก็ยังดี
ทีไ่ ด้ ออกจากทีเ่ ดิม ๆ บ้ าง ได้เห็นโลกที่ต่างมุม ได้สูดบรรยากาศที่สดชื่น ได้รื่นรมย์กบั ธรรมชาติ
ใช่ ห รื อไม่ ชี วิ ต คนเราจะอย่า งไรเสี ย ก็ ย งั ต้องพึ่ งพาธรรมชาติ
ปลอบประโลมและเยียวยาต่อลมหายใจให้ยืนยาวขึ้นอยู่ดี แม้เรา
จะสร้างตึกรามบ้านช่องสร้างเมืองกันไว้อย่างสวยงามและยิง่ ใหญ่
เอาเข้าจริ ง...ใครเล่าจะละทิ้งสิ่ งสร้างตามธรรมชาติอนั สวยงามได้
ยิง่ ธรรมชาติหลังจากมีเวลาพักฟื้ นฟูตัวเองจากการไม่ มมี นุษย์ เข้ า
ไปรุ กราน ยิ่งมีความงามกลับมาตามเดิม จนอดที่เรา ๆ ท่าน ๆ
จะต้องกลับไปชื่ นชมไม่ได้ สิ่ งที่น่าระวังสักหน่ อย คื อ ระหว่าง
ชื่นชมกับรุ กรานนั้นห่ างกันไม่มากนัก!!!....
ใต้ตน้ ไทรงามยามสาย ต้นที่ดูยงิ่ ใหญ่ แต่อ่อนโยนด้วยสายไทรที่พลิ้วไหวตามแรงลม ริ ม
แม่น้ าบางปะกง เก้าอี้ก่ ึงนัง่ กึ่งนอนพอที่จะแหงนหน้ารับแสงแดดที่ลอดแหวกใบไม้ สาดส่ องลง
มา แสงแวววับเป็ นจังหวะตามคลื่นลมพัดผ่ าน ใบไม้ บางใบทีถ่ งึ กาลเวลาก็ปลิดปลิวร่ วงหล่ นลง
มายังเก้ าอีท้ ี่ใช้ พักเอน บางใบหล่นมาบนตัวพอให้ได้กลิ่นยาง บางจังหวะมีเสี ยงลมกระทบกิ่ ง
ก้านพอให้ได้เคลิ้มฝัน นี่จึงเป็ นเวลาที่แนบชิดสนิทกับสิ่ งสร้ าง เป็ นเวลาที่จะนิ่ง เงียบ ฟั งเสี ยงที่
แตกต่างไปจากชีวิตประจาวัน จากที่มีแต่เสี ยงเครื่ องยนต์ เสี ยงผูค้ น เสี ยงดนตรี สังเคราะห์ เป็ น
เวลาเหมาะที่ทาให้ร่างกายและจิตวิญญาณหลอมรวมเป็ นหนึ่ งเดียวในสันติสุขใต้ร่มไม้ใหญ่ แม้
จะเป็ นช่วงเวลาไม่นานนัก อย่างน้อยก็พลอยได้ฟ้ื นฟูให้จิตใจเห็นความงามตรงหน้า เห็นการเอื้อ
อาทร เห็นห่ วงโซ่ แห่ งการเกือ้ กูลกันของสรรพสิ่ ง
ไม่ห่างกันมากนักใต้ตน้ ไทรใหญ่น้ ี ยงั มี “ชิงช้ า” ใหญ่แขวน
อยู่ กาลังรอคอยใครสักคนมานัง่ แกว่งไกว ชิงช้าค่อย ๆ เคลื่อนเลื่อน
ลอยตามแรงผลัก ความงามอยู่ที่การค่ อย ๆ โยนไปหน้ าโอนไปหลัง
แกว่งแรงก็โยกย้ายแรง แล้วไม่นานก็จะค่อย ๆ ช้าลง รอแรงดันแรง
ผลักครั้งต่อไป แล้วก็ชิงกลับมาช้าใหม่ หากชีวิตเราดาเนิ นตามรอย
ชิงช้าบ้างก็จะดีไม่นอ้ ย เพราะโลกวันนี้เราเห็นแต่ การชิ งดีชิงเด่ น ชิง
เก่งชิงโก้ ชิงเร็วชิงไว ใครเร็ วกว่าคนนั้น คือ คนที่ประสบความสาเร็ จ

การแย่งชิง แข่งขันเป็ นวัฒนธรรมใหม่ที่คนยุคนี้ ตอ้ งมี เราทุกคนตกหลุมพราง จึงแสวงหาในสิ่ ง
ไร้ คุณค่ า ด้ วยการสะสมมูลค่ า เราสร้างตัวตนจนหลงลืมคนรอบข้าง เรามุ่งหน้าไปให้เร็ ว ใครช้า
ถูกทิ้งขว้าง เพื่อไปคว้าชัยคว้าชื่อมาประดับไว้เป็ นที่ตน้ ๆ ของทุกเรื่ อง แล้วก็มาวางมาดวาดท่า
เขื่องใส่ กนั เมื่อได้มีชื่อเสี ยงมีคนยกยอ ใครจะพูดใครจะเสนอก็ไม่ฟัง ความคิดคนอื่นไม่ ได้ เรื่ อง
ต้ องทาในสิ่ งที่เราเป็ นคนคิดเท่ านั้น แล้วก็นงั่ ภาคภูมิใจอย่างโดดเดี่ยว ไร้คนเหลียวแล แม้จะมี
บ้างอาจจชื่นชมต่อหน้าเพื่อให้ผ่านไปอย่างสอพลอ เรื่ องแบบนี้ เราพบเห็นเกิ ดขึ้นมากมาย เห็น
จนหน่ ายเหนื่ อย กลับความไม่จริ งใจของผูค้ น เราวิ่งวุ่น เรารู้ มาก เราเก่ งกันไปเพื่ออะไร? เพื่อ
ตัวเองเท่านั้น หรื อแค่ยกมากล่าวอ้างว่าทาเพื่อคนอื่นให้ตวั เองดูดี... เจ้ าชิงช้ าที่ไร้ คนนั่ง เอื้อย ๆ
ยังรอคอยคนทีจ่ ะแสวงหาความสงบอยู่ตรงนั้น
ใช่หรื อไม่ ชีวิตที่ช้าก็ใช่ ว่าจะไร้ ค่า หากจะสังเกตกัน
ในท่ า มกลางความรวดเร็ ว ของนวัต กรรมโลกวัน นี้ ก็ ย งั
ต้องการจุดพักบ้าง ทุกสิ่ งมีวงจรจังหวะเร่ ง จังหวะผ่อน แต่
คนเรากลับชอบจังหวะเร่ งกันมากกว่า รถยนต์ ยิ่งวิ่งเร็ วยิ่ง
ร้ อนย่ อมต้ องแวะพักเครื่ อง ชีวิตเราวันนี้ อาจจะเร็ วและแรง
แซงกันอย่างมิรู้จกั เหน็ดเหนื่ อย หากไม่เรี ยนรู ้ที่จะพัก ที่จะ
ช้าลงบ้าง อาจจะน็อคช็อกลงได้ในสักวัน การชิงช้ ามิได้ ทาให้
ชี วิ ต เราหยุ ด แต่ การชิ ง ช้ าท าให้ เ รามี เ วลาไต่ ต รองและ
รอบคอบในการดาเนินเดินทางต่ อไปได้ มากขึน้ และชิงช้ายัง
สอนเราว่า หากไร้ที่ยึดแขวนชิงช้านั้นก็ไร้ความหมาย อะไร
เล่าที่เป็ นหลักยึดแขวนจิตวิญญาณของเราในวันนี้ สิ่ งนั้นคือ ใช่...ทรัพย์สิน ชื่อเสี ยง คายกย่อง
สรรเสริ ญหรื อ?... ความรั กความเมตตาที่มีต่อกัน สายสัมพันธ์ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหนึ่ งเดียว
ต่างหาก ที่เกี่ยวร้อยเราให้ชีวิตนี้มีสันติสุขด้วยกันตลอดไป...
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