-๕๖อยู่เหนืออานาจของโลก ไม่มีสิ่งในโลกที่จะมายัว่ ยวนให้รัก ชอบ พอใจ หรื อโกรธ เกลียด
กลัว หรื อไม่พอใจ เป็ นต้นได้แม้แต่เล็กน้อย และแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถที่จะมาทาให้
จิตนี้หวัน่ ไหวไปในทางกลัวหรื อเศร้าโศกเสี ยใจได้แม้แต่นอ้ ยนิด
จิตที่หลุดพ้นจากความยึดถือว่ามีตวั เรานี้ จะไม่ มคี วามอยากใดๆเพื่อตัวเองอีก
ต่ อไป คือจะไม่คิดอะไรเพื่อตัวเอง, พูดอะไรเพื่อตัวเอง, และทาอะไรเพื่อตัวเอง ไม่วา่ จะใน
ลักษณะใดๆ คือทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แต่แม้จะไม่มีความอยากใดๆ จิตที่หลุดพ้ นนี้ ก็
ยังคงทาหน้ าที่ต่างๆของชีวติ ต่ อไปอย่ างถูกต้ องสมบูรณ์ โดยเฉพาะหน้ าที่ในการนาสั นติ
สุ ขมาสู่ มวลมนุษย์ และนาสั นติภาพมาสู่ โลก ด้ วยการชี้นาให้ มนุษย์ ตื่นจากความหลับใหล
(จากความโง่ ที่เข้ าใจผิดว่ ามีตนเอง) แล้ วมามีปัญญาเข้ าใจชีวิตอย่ างถูกต้ อง (ว่ าไม่ มีตนเอง
อยู่จริง) และรู้ จกั วิธีการดาเนินชีวติ ที่ไม่ มคี วามทุกข์ ได้ ด้วยตนเอง ซึ่ งการทาหน้าที่น้ ีไม่ได้
ทาเพื่อใคร แต่ทาตามหน้าที่ และเพื่อหน้าที่ ตามที่ธรรมชาติกาหนดมา และมีผลเป็ นความ
สงบเย็น หรื อไม่มีความทุกข์ใดๆของจิตใจ เป็ นผลตอบแทนที่ธรรมชาติมอบมาให้
สรุ ปได้วา่ ถึงแม้ ใครจะปฏิญาณตนว่ า “ไม่ มศี าสนา” แต่ ก็สามารถที่จะมีความ
เข้ าใจหรื อเห็นแจ้ งชีวติ ได้ โดยไม่ ต้องอาศัยความรู้ และเชื่ อจากศาสนาใดๆ เพราะอาศัย
การศึกษาชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์ คือใช้เหตุใช้ผลและศึกษาจากชีวิตจริ งของเราเอง จน
ทาให้พบกับความจริ งว่า “มันไม่ มเี ราอยู่จริง” และเมื่อพบกับความจริ งนี้แล้วก็จะทาให้เกิด
ความรู ้แจ้งชีวิตขึ้นมา ซึ่ งจากความรู ้แจ้งนี้เองที่ทาให้พบกับวิธีการดับทุกข์ของจิตใจ ที่
มนุษย์ทุกคนเกลียดกลัว ซึ่งนี่ก็เท่ ากับว่ าเป็ นการค้ นพบที่ยงิ่ ใหญ่ ที่แม้ ผ้ ทู ี่เชื่ อมัน่ ในศาสนา
ทั้งหลายก็ยากที่จะได้ พบ ซึ่ งความรู ้น้ ีนอกจากจะช่วยให้กาจัดทุกข์ของจิตได้แล้ว ยังจะ
ช่วยให้โลกมีสนั ติภาพขึ้นมาได้อีกด้วย
เราจะช่ วยโลกให้ มีสันติภาพได้ อย่ างไร?
สั นติภาพ หมายถึง ความสงบสุ ขของโลก ซึ่งเกิดมาจากการที่มนุษย์ ไม่ ทาร้ ายกัน
หรื อไม่เอารัดเอาเปรี ยบเบียดเบียนกัน ไม่วา่ จะโดยวิธีใด ซึ่ งการที่โลกมีแต่

-๑ศาสนาคืออะไร?
คาว่า ศาสนา ภาษาอังกฤษจะหมายถึง ความสั มพันธ์ ในทางจิตวิญญาณระหว่ าง
มนุษย์ กับพระเจ้ า โดยมีผลเป็ นความรอดหรื อไม่มีทุกข์ คือเมื่อมนุษย์มีศรัทธาหรื อความ
เชื่อมัน่ ในพระเจ้าแล้วก็จะทาให้มนุษย์รอดพ้นจากความทุกข์ได้ ส่ วนภาษาบาลีจะหมายถึง
คาสอน ซึ่ งคาสอนนี้ กห็ มายถึงคาสอนให้ปฏิบตั ิตาม โดยมีผลเป็ นความไม่มีทุกข์ หรื อมี
ทุกข์ลดน้อยลง
ศาสนาของโลกก็มีอยู่ ๒ ประเภท คือ
๑. ศาสนาประเภทที่ยอมรับนับถือ “พระเจ้ า” (หรื อเทพเจ้า) เป็ นสิ่ งสู งสุ ด
๒. ศาสนาประเภทที่ยอมรับนับถือ “ธรรมชาติ” เป็ นสิ่ งสู งสุ ด
ศาสนาประเภทที่ยอมรับนับถือพระเจ้าเป็ นสิ่ งสู งสุ ดนั้น จะมีความเชื่ อว่ ามีบุคคล
ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในโลกและในจักรวาล (หรื อในเอกภพ) และมีอานาจเหนือสิ่ งใดๆ หรื อ
เหนือธรรมชาติ ที่คอยดลบันดาลให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไป คือสร้างทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้นมา
รักษาสิ่ งต่างๆเอาไว้ และทาลายสิ่ งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา ถ้าใครเชื่อมัน่ ในพระเจ้า และปฏิบตั ิ
ตามคาสัง่ สอนของพระเจ้าอย่างเคร่ งครัด ผูน้ ้ นั ก็จะรอดพ้นจากความทุกข์ได้
ส่ วนศาสนาประเภทที่ยอมรับนับถือธรรมชาติวา่ เป็ นสิ่ งสู งสุ ดนั้น จะมีความเชื่อ
ว่าอานาจสู งสุ ดที่ควบคุมทุกสิ่ งทุกอย่างอยู่น้ ีกค็ ือ ธรรมชาติ หรื อ กฎธรรมชาติ ที่เป็ นของ
ธรรมดาๆที่เราทุกคนก็สามารถสั มผัสได้ นี่เอง
ซึ่ งผูท้ ี่นบั ถือศาสนาประเภทนี้กเ็ ชื่อว่า
ธรรมชาตินี่เองที่คอยดลบันดาลให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไป คือสร้างทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้นมา
รักษาสิ่ งต่างๆเอาไว้ และทาลายสิ่ งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา ถ้าใครรู ้จกั หรื อเข้าใจธรรมชาติ
ทั้งหลายโดยเฉพาะธรรมชาติของจิตใจตัวเองได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถดาเนินชีวิตให้
ถูกต้องตามที่ธรรมชาติกาหนดมาได้ และมีผลเป็ นความไม่มีทุกข์เลย หรื อมีทุกข์นอ้ ยที่สุด
ได้

