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บทความนี้ เปนการเชื่อมโยงหลักการดาน วิทยาศาสาตร กับพุทธศาสนา ในการอธิบาย
ปรากฎการณตางๆ ของ ธัมมะธาตุ (mental-data element) หรือสรรพสิ่งในจักรวาล โดย
อธิบายถึง ลักษณะ สมบัติ และอาการ ของธัมมะธาตุเหลานั้น ซึ่งตางก็มีทมี่ าจากแหลงเดียวกัน
และเสื่อมสลายไปสูแหลงเดียวกัน ไดอยางไร.
วัตถุประสงค เพื่อศึกษา ปจจัยการเกิด การดํารงอยู และการดับสลาย ของสังขารธรรม
ทัง้ หลาย (ปรากฎการณ ปรัชญา กาลเวลา สรรพสิ่ง) ซึ่งเปนตนกําเนิด ของศาสตรทุกแขนง. เพื่อ
สนับสนุนวา สิ่งที่นักวิทยาศาสตร เรียกวาสิ่งลี้ลับในเอกภพนั้น แทจริงแลว ไมใชความลี้ลับสําหรับ
โลกของจิตวิญญาณ. เพื่อศึกษาวา ลักษณะ–สมบัติ (distinguishing quality) ทัง้ 7 ประการ
ของธัมมะธาตุ (สัตตะธัมมะธาตุ) มีความสอดคลอง เขากันไดหรือไม อยางไร. และเพื่อหาขอ
สรุปวา หลักการทางดานวิทยาศาสตรกับพุทธศาสน [1] มีขอสรุปไปในทิศทางเดียวกัน มากนอย
เพียงใด เมื่ออธิบายดวยมโนทัศนสัมพัทธภาพ (conceptual relativity).
สัตตะธัมมะธาตุ เปนทฤษฎีเดียว ทีอ่ ธิบายและยืนยันวา สรรพสิ่ง [2] กําเนิดมาจากสิ่ง
เดียวกัน หรือจากแหลงเดียวกัน หลังจากนั้น ก็จะถูกหลอมรวม ใหกลับคืนเปนสิ่งเดียวกันอีกครั้ง
หนึ่ง. ยกเวน คุณสมบัติขอที่ 7 (วิมุตติ–นิพพาน). วิมุตติ–นิพพาน เปนธัมมะธาตุเพียงหนึ่งเดียว ที่
มีคุณสมบัติแตกตางจาก ธัมมะธาตุอื่นๆ เกือบจะสิ้นเชิง. แตอยางไรก็ตาม ลักษณะ–สมบัติ ของ
สัตตะธัมมะธาตุ ในบทความนี้ แทจริงคือ ความเปนหนึ่งเดียวหรือทั้งหมด (oneness) และเปน
ความสัมบูรณของสรรพสิ่ง หากมองดวยมโนทัศนสัมพัทธภาพ.
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ผูเขียน ใชคําวา พุทธศาสน แทน พุทธศาสตร เพราะ ทฤษฎีทางดานพุทธศาสนา ที่นํามาอางอิงนั้น เลือกเฉพาะ สิ่งที่
พระพุทธเจาตรัสรูเทานัน้ (พุทธวจน หรือ พุทธศาสนีย) ซึ่งเปนความจริงแท ดั้งเดิม. สวน ความเห็น คําพูด ที่สาวก ชั้น
อรรถกถา ฎีกา คิด เขียนขึ้นมาใหม ผสมลงไปใน พุทธศาสตร นั้น จะไมถูกนํามาอางอิง.
ทฤษฎีสรรพสิ่ง (theory of everything) เสนอโดย สตีเฟน ฮอวกิง. ถาสามารถรวมแรงพื้นฐานทั้ง 4 เขาดวยกันได
สําเร็จ ก็จะอธิบายการเกิด–ดับของเอกภพไดครบถวนสมบูรณ (พิสูจนความจริงดานวัตถุธาตุ ไดครบ 100%). ผูเขียน
นําเสนอทฤษฎี สัตตะธัมมะธาตุ (The 7-Absolute of Everything) เพื่อหาขอสรุปวา มีอะไรบาง ที่เปนอุปสรรคของ
ทฤษฎีนี้..
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สรรพสิ่งในเอกภพ : องครวมชีวิต ภายใตทฤษฎีเดียวกัน
เปนที่ทราบกันดีวา เอกภพ หรือจักรวาล คือ ที่รวมของสรรพสิ่งทีใ่ หญที่สุด และไรขอบเขต.
วิทยาศาสตร มุงศึกษาประวัติความเปนมาเฉพาะสวนที่เปนวัตถุธาตุเทานั้น ในขณะที่ ตถาคต
อรหันตสัมพุทธะ มุงศึกษาสวนที่เปนจิตธาตุเปนสวนมาก และศึกษาสวนที่เปนธาตุสสารเปนสวน
นอย. พระองค มองวา การกอเกิดและการวิวัฒนของเอกภพทั้งมวล อยูภายใตระบบธรรมชาติที่
ใหญที่สุด เรียกวา สังขตธรรม กับ อสังขตธรรม. สรรพสิ่งที่อยูภายใตสองระบบนี้ เรียกรวมกันวา
“ธัมมะธาตุ.” ผูเขียนไดจําแนกองคประกอบ ทางฟสิกสและจิตวิญญาณ ซึ่งเปนการรวมเอา
ลักษณะ คุณสมบัติ และอาการ ออกเปน 7 ลักษณะอาการ (สัตตะธัมมะธาตุ) ไวดังนี้.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

มวล–อนุภาค (mass–particles)
แรง–คลื่น (force–wave)
อุณหภูมิ–พลังงาน (temperature–energy)
มิติ กาลอวกาศ–รูปทรง (dimension and spacetime–form)
วัฎจักร–อนันต (cycle–infinity)
นามรูป–วิญญาณ–สังขาร (mind and matter–conciousness–corporeality)
วิมุตติ–นิพพาน (integrity liberation | Nibana)
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สัตตะธัมมะธาตุ คือ ความสัมบูรณของปรากฎการณของสรรพสิ่ง ซึ่งประกอบกันเปนรูปนาม
ที่มีความหลากหลาย ทั้งขนาดและรูปแบบ ตั้งแต อนุภาค อะตอม โมเลกุล เซลล วัตถุ สิ่งมีชีวิต ไป
จนถึง ดาวเคราะห ดาวฤกษ ระบบสุริยะ ดาราจักร จักรวาล (เอกภพ). การศึกษา สัตตะธัมมะธาตุ
ก็คือ การศึกษา วัตถุธาตุ และ จิตธาตุ นั่นเอง. วัตถุธาตุ มีคุณสมบัติมูลฐาน ที่ไมอาจแยกยอย
ตอไปไดอีก 3 ขอ คือ ขนาด—มิต,ิ พื้นที่–ความหนาแนน, ตําแหนง–ความเร็ว. สวน จิตธาตุ ก็มี
คุณสมบัติมูลฐาน 3 ขอ เชนกัน คือ ภพ–การอุบัติเกิด, สังขาร, วิมุตติ–นิพพาน.
การไมหยุดนิ่งของเอกภพ ทําใหเอกภพกลายเปน สิ่งเสมือนมีชีวิต (visual life), ชีวติ
เสมือนของเอกภพ ชวยใหเรามีมุมมองที่ชัดเจน และเขาใจสรรพสิ่ง ไดงายขึ้น รวมทั้งมองเห็นและ
เขาถึงความจริงบางอยาง ที่มนุษยสัมผัสไมได หรือวิทยาศาสตรยังพิสูจนไมได. กลาวไดวา สิ่ง
เสมือนมีชีวิต ที่อุบัติขึ้นในเอกภพ ตางมีสมบัติและอาการพื้นฐานรวมกัน 3 ประการ คือ (1) มีการ
เกิด และมีการดับสลาย (2) มีการดํารงอยู ในหวงเวลาหนึ่ง และ มีการเสื่อมปรากฎ ในลําดับถัด
มา (3) มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา (ไมมีสิ่งใดในเอกภพ หยุดนิ่ง ณ จุดเดียว).

สสาร–พลังงาน, จิต–วิญญาณ, มิติ–กาลอวกาศ
คําวา สรรพสิ่ง (everything) หมายถึง ปรากฎการณของ วัตถุ สสาร อนุภาค คลื่น รังสี
แรง พลังงาน กาลอวกาศ ระบบ สิ่งมีชีวิต จิตวิญญาณ และรวมถึงลักษณะ–สมบัตติ างๆ ของสิ่ง
เหลานั้นดวย. สรรพสิ่ง แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปน รูปธาตุ และ นามธาตุ หรือ จิตธาตุ.
หากเปรียบเทียบสรรพสิ่ง เหมือนขอความประโยคหนึ่ง, สรรพสิ่ง ก็คือประโยคทีม่ ีประธาน กริยา
กรรม เปนสวนประกอบหลัก และมีสวนขยาย เชน คุณศัพท วิเศษณ วลี ซึ่งทําใหประโยคสมบูรณ
ขึ้น. สวนที่เปนประธาน และกรรม ก็คือรูปธาตุ สวนที่เปนกริยาและสวนขยาย เปนนามธาตุทั้งหมด.
สรรพสิ่ง มีลักษณะ–สมบัติ รวมกัน 7 ประการ ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา สัตตะธัมมะธาตุ. สัตตะธัมมะ
ธาตุ แบงเปน 3 กลุมมูลฐาน คือ (1) ธาตุ สสาร แรง พลังงาน (2) ชีวะ จิตวิญญาณ (3) มิติ กาล
อวกาศ.
ธัมมะธาตุที่จดั อยูในกลุม ธาตุ สสาร แรง พลังงาน คือ ปรากฎการณตางๆ ทางธรรมชาติ
ของสสารทุกขนาด ตั้งแตอะตอม ไปจนถึงดาราจักร. สสารทั้งสองขนาด เล็กหรือใหญ เกินกวาที่
มนุษยจะรับรูได เชน อนุภาคมูลฐาน (particle) ของสสาร โมเลกุล เซลล ประกอบกันเปนวัตถุ
ธาตุตางๆ ดวงดาว กาแล็กซี่ และเทหวัตถุทุกชนิด. โดยที่ นักฟสิกสดาราศาสตร จะเปนผูอธิบาย
สรรพสิ่งที่จัดอยูในกลุม วัตถุสสาร แรง พลังงานทั้งหมด ดวยทฤษฎีและวิทยาการทางดาน
วิทยาศาสตรกายภาพ (physical science).
หากมอง ธาตุ สสาร แรง พลังงาน ในฝงของพุทธศาสน สิ่งเหลานี้ ก็คือ รูปขันธ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของ ขันธ-5. ธัมมะธาตุที่จัดอยูในกลุม ชีวะ จิตวิญญาณ ก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เชน จุลินทรีย
พืช สัตว มนุษย รวมทั้ง เหตุการณ (events) และสิ่งแวดลอม (environment) ที่เปนปจจัยใน
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การดํารงอยูของชีวิต (bio–life). ธัมมะธาตุ กลุมธาตุ สสาร แรง พลังงาน และกลุม ชีวะ จิต
วิญญาณ จะถูกจัดรวมเขาอยูใน มิติ กาลอวกาศ ของเอกภพ. ปรากฎการณของสรรพสิ่ง ในมิติ กาล
อวกาศ มักเปนเรื่องยากแกการเขาใจ จึงจําเปนตองใช หลักการวิทยาศาสตรธรรมชาติ (natural
science) มาชวยอธิบาย ความเชื่อมโยงระหวาง มนุษยกับปรากฎการณตางๆ ทีแ่ วดลอมอยู.
กลาวโดยสรุป ธัมมะธาตุทั้ง 3 กลุม มูลฐานขางตน จัดอยูในระบบสมมุติ ซึ่งเรียกวา สังขต
ธรรม. สวนธัมมะธาตุที่จัดอยูในระบบ อสังขตธรรม เปนอีกสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่ไมอาจนํากฎเกณฑหรือ
คําอธิบายของระบบสังขตธรรม มาอธิบายไดเลย.
ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรยอมรับวา เอกภพ มีขนาดอยูขนาดหนึ่ง แตไมมีขอบเขต ตาม
ขอเสนอของ สตีเฟน ฮอวกิง (Stephen Hawking : 1942 – 2018 A.C.) แตอยางไรก็ตาม
ความรูเกี่ยวกับฟสิกส-ดาราศาสตร กําลังไดรับการเปดเผยตลอดเวลา จากภาพถายดาวเทียมอัน
ทรงพลังและทันสมัย นับสิบดวง และหองทดลองทางวิทยาศาสตร.
สิ่งที่นักวิทยาศาสตรคนพบ และเชื่อวา เอกภพ มีอยูอ ยางไรขอบเขต นับประมาณไมไดนั้น
สอดคลองกับสิ่งที่ ตถาคต ตรัสรู. สิ่งลี้ลับอยางไรขอบเขต ที่นักวิทยาศาสตร ยังไมรูจักนั้น มีอยูใน
มิติ กาลอวกาศ ที่ไหนสักแหง อาจเปนสิ่งที่พระองค เรียกวา ภพภูมิเทวดา พรหม อบาย. รวมถึง
หนวยวัดระยะ วัดขนาด ในระดับเอกภพ (ปแสง) ก็ยังนอยกวา หนวยวัดที่พระองคยกขึ้นมา
เปรียบเทียบ เชน หนวยเวลา – กัป, หนวยจํานวน – โกฏิ, หนวยพื้นที่ – จักรวาล หรือ โลกธาตุ.

กลไกชีวะ (bio-mechanics | bio-physiological)
จุลินทรีย พืช สัตว มนุษย เปนสิ่งมีชีวิตที่เราเขาใจกันดี แตถาจะนิยามความหมายของชีวิต
ในขอบเขตที่เล็กระดับอะตอม หรือใหญระดับกาแล็กซี่ ก็คงจะเขาใจยากขึ้นไปอีก. เราจําเปนจะตอง
นิยามคําวาชีวิต ใหกวางกวานี้. ชีวิตระดับอะตอมและจักรวาล มีองคประกอบของ ธาตุ สสารและ
พลังงาน ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือ เกิด เสื่อม ดับสลาย กลายเปนธาตุอื่น ภายใตแรงดัน
และอุณหภูม.ิ การเกิดขึ้น และการเปลี่ยนสถานะของธาตุตางๆ ก็คือระบบชีวิตอยางหนึ่ง แตเปน
ชีวิตของสสารและการแลกเปลี่ยนพลังงาน. แนวคิด กลไกชีวติ สอดคลองกับ ทฤษฎีกายา (Gaia
theory). ทฤษฎีนี้กลาววา โลกเปนองครวม สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมนั้น เปนสวนหนึ่งของกันและ
กัน ภายใตระบบกลไกการควบคุมตัวเอง (self-regulating system).[3]

3

ทฤษฎีนี้ เสนอโดย เจมส เลิฟลอค (James Lovelock: 1919 A.C.) ผูเ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมีของชั้น
บรรยากาศ. ดู ณัฐฬส วังวิญู. (2533). ทฤษฎีกายา (Gaia Theory) โลกมีชีวิตในตัวเอง. [ออนไลน]. สุขใจ
ดอทคอม แหลงสืบคน
http://www.sookjai.com/index.php?PHPSESSID=s0keg42ltaoq8mrik5q7dmhhi7&topic=2988.0
สืบคนเมื่อ 15 มีนาคม 2561.
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ชีวิต ในทุกกรอบอางอิง จึงเปนปรากฎการณที่มี “การเคลื่อนไหว” และผูกติดกับเวลาเสมอ.
การเคลื่อนไหวดังกลาว คือสิ่งที่ ตถาคต เรียกวา สังขตลักษณะ 3 ประการ คือ (1) อุปฺปาโท ปฺ
ญายติ – มีการเกิดปรากฎ (2) วโย ปฺญายติ – มีการเสื่อมปรากฎ (3) ฐิตสฺส อัฺญถตฺตํ ปฺ
ญายติ – เมื่อตั้งอยู มีภาวะอยางอื่นปรากฎ (มีความแปรปรวน). การเคลื่อนไหวดังกลาว ทําให
ระบบชีวิต มีความหลากหลาย ยากแกการจําแนก. ผูเขียน มีคําอธิบายเกี่ยวกับชีวิต ผานกรอบ
อางอิงชีวิต 4 ขนาด (Life system 4 references) [4] เพื่อใหครอบคลุมทุกขอบเขตของจักรวาล,
กรอบอางอิงชีวิต 4 ขนาด ไดแก.
(1) ชีวิตจักรวาล–ควอนตัม (extra–terresstrial life system) เปนระบบชีวิตที่มี
ขนาด ระยะ และทิศทาง เกินกวาประสาทสัมผัสรับรู ของคนปกติได, ไดแก ระบบชีวิตของ เอก
ภพ–กาแล็กซี–สุริยะ และระบบชีวิตของ อะตอม–อนุภาค. ชีวิตจักรวาล–ควอนตัม มี แรงโนมถวง
ควอนตัม และ นิวเคลียส เปนตัวขับเคลื่อน.
(2) ชีวิตจักรกล (mechanical life system) ระบบชีวิต ของเครื่องจักรกล หุนยนต ซึ่ง
ตองอาศัย อุณหภูมิ อากาศ แรงกล แรงดัน ไฟฟา แมเหล็ก เปนตัวขับเคลื่อน ไดแก เครื่องจักรกล
หุนยนต โปรแกรม.
(3) ชีวิตแบบโลก (earthly life system) เปนชีวิตที่ตองอาศัยธาตุ ที่เอื้อตอการมีชีวิต
คือ ออกซิเจน น้ํา คารบอน และธาตุอื่นๆ. ไดแก สัตวโลกทั้งหลาย รวมทั้งมนุษย. ชีวิตแบบโลก มี
ปจจัย 3 ประการ เปนตัวขับเคลื่อน คือ ความตองการพื้นฐาน ในการบริโภค เงื่อนไขและการ
ตอบสนอง และ ความสัมพันธของปจจัยแวดลอม.
(4) ชีวิตระบบขันธ–5 มีองคประกอบ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ. เปน
ระบบชีวิต ที่ถูกนิยามขึ้นโดยฝง พุทธศาสน ไดแก สัตวนรก สัตวเดรัจฉาน มนุษย เปรต และเทวดา.
ชีวิตระบบขันธ–5 มีความสัมพันธ ระหวางกายกับจิตใจ ที่ซับซอนมาก เกินกวาที่ฝงวิทยาศาสตรจะ
อธิบายได.
สรุปวา ระบบชีวิตทั้ง 4 กรอบอางอิงนั้น เปนกลไก ที่ประกอบดวย โครงสราง สวนที่เปนรูป
หรือกายภาพ (physical) กับสวนที่เปนอาการ หรือ ปรากฎการณ. สามารถแบง กลไกชีวิต ออก
ไดเปน 2 ประเภท คือ กลไกชีวะ-ฟสิกส และ กลไกชีวะ-ชีวิต.
กลาวไดวา กลไกลชีวะ คือคําอธิบาย การอุบัติเกิด การเสื่อมสลาย แปรเปลี่ยน ตลอดเวลา
ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งในเอกภพ นั่นเอง. แตอยางไรก็ตาม ระบบชีวิตของมนุษย ยอมเปนจุดสนใจ

4

อาจมีการโตแยงวา สิ่งมีชีวิต แตกตาง กับวัตถุ สสาร ชัดเจนอยูแลว หากนิยาม สิ่งที่ไมมีชีวิตอื่น วามีชีวิต อาจสราง
ความสับสน. ขอนี้ใหเหตุผลวา ระบบชีวิตระดับเอกภพ ประกอบดวย ธาตุ ดวงดาว กาแลกซี่ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวในวง
โคจรของตัวเอง เปนระบบชีวิตในกรอบอางอิงขนาดใหญ ไมใชสิ่งมีชีวิต ในความหมายระดับกรอบอางอิงโลก.

บทความ – สรรพสิ่งสัมบูรณ ดวยสัตตะธัมมะธาตุ
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ในการศึกษาคนความากที่สุด อยูนั่นเอง. นั่นคือ มนุษย มีการเกิด แก ตาย และวนไปสูการเกิด ใน
รอบใหม เปนจํานวนอนันตรอบ. ปญหาคือ ทําอยางไร มนุษยจึงจะไมแก ไมเจ็บปวย และไมตาย. มี
เพียงบุคคลเดียว คือ ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ที่คนพบวา ชีวิตอมตะ คือ ชีวิตที่ไมมีการเกิด
เพราะเมื่อมีการเกิด ก็ตองมีแก มีตาย และประบกับความทุกข อยางหลีกเลี่ยงไมได แตคนทั่วไป
กลับเห็นตรงขามวา อมตะ คือ ไมตาย.
การคนพบอันยิ่งใหญ ในทางฝงพุทธศาสน คือ การคนพบระบบการเกิด และ ระบบการตาย
ที่มีความตอเนื่องกัน ในทันที. ระบบการเกิด จําแนกเปน 3 แบบ คือ (1) ระบบการเกิด ภูตรูป
ดิน น้ํา ไฟ ลม อากาศธาตุ ภายใตกฎ และ กลไกฟสิกส กลศาสตร เชน ธาตุ สสาร วัตถุ พืช (2)
ระบบการเกิด นามรูป หรือ ขันธ-5 ไดแก สัตว มนุษย เทวดา (อบาย ทุคติ วินิบาต) และ (3)
ระบบการเกิด วิญญาณ ซึ่งมีความซับซอนอยางยิ่ง. ผูที่คนพบและอธิบาย วิญญาณ ไดดีที่สุด คือ
พระพุทธเจา เพียงพระองคเดียว.
ระบบการตาย อยูภายใตหลักสังขตธรรมทั้งสิ้น กลาวคือ ระบบการเกิด มากอน ระบบการ
ตายเสมอ คือ มีการเกิดปรากฎ (อุปฺปาโท ปฺญายติ) มีการเสื่อมสลาย (วโย ปฺญายติ) และเสื่อม
ตอเนื่อง (ฐิตสฺส อฺญถตฺตํปฺญายติ). สังขารธรรม บางประเภท มีหวงเวลาของการเสื่อมยาวนาน
เชน การเกิดดับของดาวฤกษ ดาราจักร หลุมดํา การสลายของสารที่เกิดจากแรงนิวเคลียรอยางออน
อายุขัยของพรหมในชั้นสุทธาวาส เปนตน. แตบางประเภท มีอายุดํารงอยูส ั้นมาก เชน การเกิดดับ
ของอนุภาคฮิกส การเกิดดับของวิญญาณ และ สัตวประเภท โอปปาติกะ เปนตน. ทุกระบบการเกิด
จะตอเนื่อง หลังจากการตาย ในทันที.

มนุษยกับการคนพบ ธรรมชาติ วิทยาศาสตร ศาสนา
มนุษยคนพบความจริง ทางธรรมชาติ วิทยาศาสตร และศาสนาได โดยมองผาน มโนทัศน
ความสัมพัทธ และ ความสัมบูรณ. คําทั้งสามนี้ จะชวยใหการเขาถึงธรรมชาติ วิทยาศาสตร และ
ศาสนา เปนไปไดโดยไมยาก. การศึกษา และการเขาถึง สัตตะธัมมะธาตุ จําเปนตองอาศัยกรอบคิด
มโนทัศน สัมพัทธ และ สัมบูรณ เปนสําคัญ.
มโนทัศน (concept) มีบทบาทสําคัญตอมนุษยเปนอยางมาก ตอการรับรู การเรียนรู
ประสบการณทั้งเกาและใหม. มโนทัศน เปนมุมมองของบุคคลคนหนึ่ง ที่กําลังมอง ‘สิ่งหนึ่ง’ แลวได
ขอสรุปเกี่ยวกับ สิ่งนั้น ในขณะที่อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งยืนอยูอีกสถานที่หนึ่ง มองสิ่งนั้น ในเวลาเดียวกัน
แลวไดขอสรุป ในมุมที่ตนไดรับ. สถานการณเชนนี้ ทําใหความจริง ที่บุคคลทั้งสองไดรับ มีความ
แตกตางกัน. ขณะที่ความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้น มีเพียงความจริงเดียว คือ ความจริงสัมบูรณ
(absulutely). มุมมองเชนนีเ้ รียกวา มโนทัศนแบบสัมพัทธภาพ (relativity concept).
องคประกอบที่จําเปน ของมโนทัศนแบบสัมพัทธ คือ ปจจัยเหตุ ปจจัยผล และ การสังเกต. เวลา
สถานที่-ตําแหนงพิกัด และ วัตถุ-บุคคล นี่คือปจจัยเหตุ, เหตุการณที่เกิดขึ้น นี่คือ ปจจัยผล, และ ผู
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สังเกต กับ ผูถูกสังเกต ในการรับรูเหตุการณ.
ความสัมบูรณ (absolute) เปนความจริงที่จบในตัวเอง ไมตองเปรียบเทียบกับสิ่งใดๆ ไม
ตองอธิบายขยายความเพิ่ม ไมตองพิสูจนการมีอยู ตัวตน คุณสมบัติใดๆ อีกแลว, มีความถูกตอง
ชัดเจน เปนฐานที่มั่นคง ไมอาจทําลาย หรือลบลางได. ตถาคต เปนผูนิยามคํา สัมบูรณ ไวดังนี้ คือ
เปนสิ่งที่มีอยูเชนนั้นเอง (ตถตา), ไมผิดแผกไปจากสิ่งที่เคยเปน (อวิตถตา), เมื่อเวลาผานไป ก็ไม
ผิดเพี้ยนแปรไปเปนอยางอื่น (อนัญญถตา), เปนสิ่งที่มีอยูเปนปกติแลวตามธรรมชาติ (ธัมมัฏฐิตตา),
เปนกฎตายตัวของธรรมชาติ (ธัมมนิยามตา), เปนสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ดับไป (อิทัปปจจย
ตา) เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัยแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. การมี มโนทัศนแบบสัมพัทธภาพ จะทําใหผูศึกษา
มองเห็นและเขาถึง ความจริงสัมบูรณได โดยไมยาก.
มโนทัศนสัมพัทธภาพ จึงมีความเปนอิสระ ที่จะไมทําใหบุคคลสองฝาย ซึ่งมีมุมมองตอสิ่ง
เดียวกัน ปรากฎการณเดียวกัน ไปตัดสิน ถูก–ผิด ใหแกอีกฝายหนึ่ง เพราะเหตุที่มีมุมมองตางกัน มี
ขอสรุปแตกตางกัน. และมุมมองของทั้งสองฝาย ไมมีอิทธิพล ที่จะทําใหสิ่งนั้น เปลี่ยนแปลงตาม
มุมมองของตน. ดวยเหตุนี้ ถอยคําที่วา “ความจริง คือสิ่งสัมพัทธ (truth is relative)” นั้น
เทากับรับรองวา ความจริง กับ ความสัมบูรณ เปนสิ่งเดียวกันนั่นเอง.
แทจริงแลว สรรพสิ่งในเอกภพ ไดถูกแบงไวแลว 2 ประเภท คือ วัตถุธาตุ ซึ่งเรียกขานได
หลายชื่อ เชน ธาตุ สสาร วัตถุ ภูตรูป และ จิตธาตุ ซึ่งเรียกขานไดหลายชื่อเชนกัน เชน จิต มโน
วิญญาณ สังขาร นามรูป เจตนา มนสิการ ทิฏฐิ. เปาหมายของการนําเสนอ สัตตะธัมมะธาตุ เพื่อ
ชี้ใหเห็นวา วิทยาศาสตร กับ พุทธศาสน มองสิ่งเหลานี้ ดวยความลุมลึกตางกัน ตามภูมิปญญาและ
การพิสูจนดวย นวัตกรรมทางปญญา ของเผาพันธุมนุษย. โดยแบงประเด็น ลักษณะและคุณสมบัติ
ที่ศึกษา ออกเปน 3 กลุม คือ (1) กลุม มวลสาร พลังงาน วาดวยคุณสมบัติความเปน มวลอนุภาค, แรง–คลื่น, และ อุณหภูม–ิ พลังงาน. (2) กลุม มิติ กาลอวกาศ วาดวยคุณสมบัติ มิติ กาล
อวกาศ–รูปทรง และ คุณสมบัติ วัฎจักร-อนันต. (3) กลุม จิตธาตุ วาดวยคุณสมบัตทิ ี่เปน นามรูป–
วิญญาณ–สังขาร และ คุณสมบัติ วิมุตติ–นิพพาน.
นักวิทยาศาสตร พยายามควบคุมธรรมชาติ ดวยกฎฟสิกส, แตกฎเหลานั้น กลับมีขอจํากัด.
เนื่องจาก ใชไดเฉพาะวัตถุธาตุเทานั้น ไมสามารถอธิบายจิตธาตุได. การนําเสนอ กฎมูลฐานของ
ธรรมชาติ ในสัตตะธัมมะธาตุ คือ ความจริงสัมบูรณ ของ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กฎของ
เวลา กฎแหงนิรันดร กฎสมดุล สัมพัทธภาพ (Relativity) กฎการอนุรักษ (Conservation law)
และ มาตรวัด กรอบอางอิง (measure by reference frame). ทั้งนี้ เพื่อเปนทางออกใหแกกฎ
ทางดานฟสิกส ที่ยังไมลงตัว เชน กฎการรวมแรงทั้งสี่ของกลศาสตร และความไมแนนอน ของกล
ศาสตรควอนตัม (หลักความไมแนนอน, คุณสมบัติคู อนุภาค/คลื่น และ การกระเพื่อมของที่วาง
การซอนทับกันของสองอนุภาค).
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9

พันธกิจของ วิทยาศาสตร กับ พุทธศาสน
“วิทยาศาสตร แกปญหาความแก ความเจ็บปวย และทุกขภาพ
ลัทธิ ความเชื่อ แกปญหาการตาย และหลังการตาย
พุทธศาสน แกปญหาการเกิด อันเปนตนเหตุของ แก เจ็บ ตาย.”
“ความจริง ที่วิทยาศาสตรคนพบ อาจถูกลบลางไดตลอดเวลา
แตความจริง ที่ตถาคตตรัสรู เปนความจริงแทตลอดกาล.”
“ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร มุงการพิสูจนสมมุติฐาน
เพื่อใหไดความรู.
ระเบียบวิธีพุทธศาสน คือการอุปมาสิ่งที่ถูกหยั่งรู
เพื่อใหไดความจริง.”
“กฎธรรมชาติ สราง สังขตาธาตุ ขึ้นมาในเอกภพ แต ตถาคต
สราง นิพพาน ขึ้นมาในปจจุบัน”
สัตตะธัมมะธาตุ เปนสวนผสมของ ‘วิทยาศาสตร’ และ ‘พุทธศาสน’ ในการแกปญหา
อันยิ่งใหญที่สุดของมนุษย.
การเกิดและการตาย เปนธรรมชาติอยางหนึ่ง มนุษยกลัวมากที่สุด. ปญหาความกลัวตาย (ไม
อยากตาย) กับ ความตาย (แตตองตาย) เหมือนเปนปญหาที่ปรากฎอยูบนดานทั้งสอง ของเหรียญ
เดียวกัน, เพราะไมรูวา ความแก ความตาย (ซึ่งมาจากการเกิด) ซึ่งทุกคนหลบเลี่ยงไมพนนั้น จะ
แกไขอยางไร. สรุปก็คือ มนุษยไมรูวิธีแกปญหาการตาย พอๆ กับไมรูวิธีแกปญหาการเกิด. เพราะ
มนุษยสวนใหญ ยังไมเขาใจ ความหมายแทจริงของ ความจริงสมมุติ กับ ความจริงแท.
มนุษยปุถุชน หันไปพึ่งวิทยาการดานวิทยาศาสตร คนหาวิธีการตางๆ ทีจ่ ะทําใหชีวิตยั่งยืน
ไมเจ็บปวย และเสพสุขไดอยางไมมขี อจํากัด. ปญหาการเกิดของพวกเขา จึงกลายเปนเรื่องเล็ก แต
ปญหาความแก ความตาย และความเจ็บปวย กลายเปนเรื่องใหญ. แนนอนวา วิทยาศาสตรอาจชวย
หาทางออกใหไดบาง ในการปองกันความแก ความเจ็บปวย แตไมสามารถปองกันความตายไดเลย.
เมื่อวิทยาศาสตรชวยไมได พวกเขาจึงตองพึ่งพา จินตนาการและความเชื่อ ในสิ่งที่เรียกวามนตดํา
(ไสยศาสตร) เดรัจฉานวิชชา และมิจฉาทิฐ.ิ
ความจริงสมมุติ ถูกปรุงแตงขึ้นโดย อวิชชา สังขาร วิญญาณ รวมกับสิ่งที่มีอยูแลว ใน
ธรรมชาติ แลวเรียกความจริงสมมุตินั้นวา ขันธ-5. นักวิทยาศาสตร รูจักขันธ-5 ในรูปแบบของ มวล
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สสาร แรง พลังงาน. ขันธ-5 ไดกลายเปนวัตถุสื่อกลาง (mediator) สําหรับการครอบครองและ
การปรุงแตงเปนภพชาติ ของ ‘สัตว’ ทุกชนิด ทุกประเภท.
ความจริงสมมุติ ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ ก็คือ สัตตะธัมมะธาตุ แบงออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่เปนวัตถุธาตุ (มวล–อนุภาค, แรง–คลื่น, อุณหภูมิ–พลังงาน, มิติ กาลอวกาศ–รูปทรง
และวัฏจักร–อนันต) และสวนที่เปนจิตธาตุ (นามรูป–วิญญาณ–สังขาร). นามรูป–วิญญาณ–สังขาร
เปนธัมมะธาตุทมี่ ีความพิเศษ เหมือนเปน สะพาน หรือ ชองทาง เพื่อกาวไปสู ลักษณะ–สมบัติ
สัตตะธัมมะธาตุอันสุดทาย คือ วิมุตติ–นิพพาน. กลาวไดวา วิมมุติ–นิพพาน คือ ความสัมบูรณของ
ความจริง (ปรมัตถธรรม หรือ อสังขตธรรม) อันสูงสุดของธรรมชาตินั่นเอง.
จากประโยคที่วา “ถานักวิทยาศาสตร ‘เขาถึง’ ในสิ่งทีต่ ถาคตพูด แม 1%, โลกใบนี้ จะ
เปลี่ยนแบบพลิกฝามือ.” หากเกิดขึ้นจริง 1% ของคําพูดทั้งหมดของพระองค (สักบทเดียว) ที่
นักวิทยาศาสตรเขาถึงได จะสงผลตอการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงวิทยาการและเทคโนโลยี อยาง
ใหญหลวง แบบพลิกฝามือเลยทีเดียว. ตถาคต มีเปาหมายเพื่อใหสาวกและผูศึกษา รูวิธีแกปญหา
การเกิด (ถาไมเกิด จะไดไมตองตาย) สวนนักวิทยาศาสตร มีเปาหมายเพื่อใหมนุษยชาติ ที่เกิด
มาแลว ไมตองประสบกับทุกขปญหา.
สิ่งที่ ตถาคต หยั่งรู คือ ความจริงแท แลวพระองค ก็บัญญัติและพูดออกมา (ศาสนีย) ดวย
การอธิบาย ความจริงของ ของปลอม ใหเขาใจเสียกอน. จากนั้นก็จะอธิบาย สิ่งที่อยูตรงขามกับ
ความจริงของของปลอมนั้น เพื่อใหคนฟง เขาใจ เขาถึง ความจริงแท (ปรมัตถสัจจะ) ในภายหลัง. นี่
คือ ระเบียบวิธี (revelatory methodology) อันเปนอุบายและกลยุทธของตถาคต ในการอธิบาย
นามธรรมที่ลึกซึ้ง ใหมนุษยธรรมดาเขาใจได.
นักวิทยาศาสตรจะอธิบายปรากฎการณใด หรือสิ่งใด จะสรางขอสมมุติฐานขึ้นมากอน แลว
อางทฤษฎีและสูตรทางคณิตศาสตร ขึ้นมารองรับ. หากผูฟงคนใดไมเขาใจ ก็เปนหนาที่ของผูนั้น ที่
จะตองศึกษาทําความเขาใจ (ในทฤษฎีที่คนอื่นเขียน) ดวยตนเอง. อีกประการหนึ่ง ทฤษฎีที่
นักวิทยาศาสตรสรางขึ้น ก็ไมมีความแนนอน เมื่อกาลเวลาผานไป หรือเมื่อมีขอพิสูจนใหม ทฤษฎี
นั้นอาจถูกลบลางไปก็ได. แตตางกับศาสนียของตถาคต ซึ่งมีความถูกตอง เที่ยงตรง สมบูรณ 100%
ทุกกาลเวลา (เปนอกาลิโก) ไมวาอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต. ตลอดเวลา 45 ป ที่พระองคเผยแผ
พุทธศาสนา คําพูดเหลานั้น ไมขัดแยงกันเลย.

การรวมฟสิกสในทฤษฎีเดียว มีความยากไมตางจากการรวม เอกภาพของปรัชญา
ศาสตราจารย สตีเวน ฮอวกิ้ง (Stephen Hawking) กลาวไวในหนังสือของเขา ชื่อ ประวัติ
ยอของกาลเวลา (The Illustrated A Brief History of Time) เรื่องการรวมฟสิกสเปนหนึ่ง
เดียว. เขากลาววา เราไดกาวหนาไปมาก ในการคิดคนทฤษฎีสวนยอยหลายๆ ทฤษฎี ซึ่งแตละอัน
อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ภายในขอบเขตที่คอนขางจํากัด. แตการสรางทฤษฎีใหเปนเอกภาพ
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สมบูรณ ซึ่งสามารถอธิบายทุกสรรพสิ่งในเอกภพได เพียงทฤษฎีเดียวนั้น เปนเรื่องยาก.
สัตตะธัมมะธาตุ ปรากฎการณสัมบูรณ ของสรรพสิ่ง มิใชแนวคิดหรือทฤษฎี ในการรวม
ฟสิกสเปนหนึ่งเดียว. แตเปนขอเสนอใหม ในการอธิบายปรากฎการณของสรรพสิ่ง (everything)
โดยเชื่อมโยง แนวคิดทฤษฎีดานฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตร กับ พุทธศาสน ผานมโนทัศน
สัมพัทธภาพ. ภายใตมโนทัศนสัมพัทธภาพ ไดขอสรุปที่เปนหนึ่งเดียววา แทจริงแลว สรรพสิ่งในเอก
ภพนี้ ไมอาจรวมเปนอันเดียวกันได, แตจะดํารงอยูภายใตคุณสมบัติพื้นฐานที่สุด ที่แตกตางกัน 2
ระบบ คือ. สังขตธรรม ระบบที่มีปจจัยปรุงแตง (conditioned to appear) กับ อสังขตธรรม
ระบบที่ไมตองอาศัยปจจัยปรุงแตง (characteristics of the unconditioned).
ดังนั้น “การรวมฟสิกสเปนหนึ่งเดียว” จึงไมมีโอกาสสําเร็จไดงายนัก หากละเวนการศึกษา
เรื่องจิตวิญญาณ.
ความจริงแลว ตถาคต ไดรวมสรรพสิ่งเปนหนึ่งเดียว (รวมทั้งฟสิกส) ไวแลว. จากพุทธวจน
ที่วา “... ภิกขุทั้งหลาย ! ในกาลกอนก็ตาม ในกาลบัดนี้ก็ตาม เราบัญญัติสอนแตเรื่องความทุกข
และความดับสนิทไมมีเหลือของความทุกขเทานั้น” (บาลี - มู. ม. 12/276/286). คําวา ‘ทุกข’ ก็คือ
สรรพสิ่ง ซึ่งเปนที่รวมของ รูป นาม และรวมถึงฟสิกสดวย. รูป ก็คือวัตถุธาตุทุกชนิดทุกประเภท ทีม่ ี
สภาวะแบบเดียวกันทั้งสิ้น ซึ่งเรียกวา ทุกข. รูทุกข ก็รูทุกสิ่ง ไมวาสิ่งนั้นจะเปนรูป หรือนาม หรือทั้ง
สองอยาง คือ รูวาสิ่งนั้นมีเกิด มีเสื่อม มีแปรปรวน (เสื่อมตอเนื่อง) เปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนสถานะ
เปนวงจรตอเนื่องไปไมสิ้นสุด. ที่จริง ตถาคต คิดกาวหนากวานักวิทยาศาสตรไปหนึ่งกาว.
นักวิทยาศาสตร รูที่มาที่ไปของมวล สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของมันเทานั้น แตตถาคต
มองวามวล สสาร พลังงาน เปนแครูปขันธ แตยังมีอีก 4 ขันธ ทีส่ วมรอยอยูในรางของ รูปขันธ จน
ทําใหการรวมกันของขันธทั้ง 5 สงผลใหเกิดระบบชีวิตขึ้นมา แลวสรางปญหาสืบเนื่องจากการเกิด
ไมมีวันจบสิ้น. ดังนั้น สิ่งที่ตถาคต ตองจัดการกับ ขันธ-5 ยอมเปนสิ่งลึกซึ้ง เกินกวานักวิทยาศาสตร
จะยอมรับได.

มโนทัศนแบบสัมพัทธภาพ ทะลุทะลวง ความรูสูความจริง
สิ่งที่นักวิทยาศาสตรคิด กับสิ่งที่พระพุทธเจารู ตางกันตรงที,่ เหตุผลและตรรกะของ
นักวิทยาศาสตร ยังไมถึงที่สุด จะไมมีสมมุติฐานสุดทาย สําหรับนักวิทยาศาสตร. ที่เปนเชนนี้ เพราะ
สิ่งที่นักวิทยาศาสตรคิด เปนเรื่องของวัตถุธาตุ ที่มีความแปรปรวนตลอดเวลา. แตสิ่งที่พระพุทธเจารู
เปนความจริงสัมบูรณ ทะลุทะลวงวัตถุธาตุ ไปจนถึงจิตธาตุ, มีถึงที่สุด มีจุดจบ เปนสภาวะที่ไม
ปรากฎการเกิด ไมปรากฎการเสื่อม และไมปรากฎความแปรปรวนใดๆ.
การแสวงหาความจริง ของเหตุการณ หรือปรากฏการณตางๆ ของธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับ มวล
สสาร แรง พลังงาน ยอมตองอาศัยกฎเกณฑทางดานฟสิกส วิทยาศาสตร มาอธิบาย. แตก็ไม
ถูกตองเสมอไปทุกครั้ง บางเหตุการณ อาจมีสภาพแวดลอมที่สุดแสนประหลาด ไมอาจนําหลักการ
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ทางฟสิกสแบบเดียวกัน มาอธิบายได. เชน ในบริเวณพื้นที่แคบๆ ของอะตอม กับ บริเวณพื้นที่ไร
ขอบเขต ของเอกภพ. เหตุนี้ จึงตองใช “มาตรฐาน” ในคําอธิบาย มากกวาหนึ่งมาตรฐาน. มาตรฐาน
ในคําอธิบาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา กรอบอางอิง. กรอบอางอิง ถูกนํามาใชเปนมโนทัศน ในการ
ใหคํานิยามแกเหตุการณ ปรากฏการณ ของมวล สสาร แรง พลังงาน ในทุกขนาด ทุกมิต.ิ หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา กรอบอางอิง คือ บริเวณของมุมมอง ที่มองสิ่งเดียวกัน (วัตถุ เหตุการณ) ของผู
สังเกต มากกวาหนึ่งคน และแตละคน มีพิกัดตําแหนง มีหมุดเวลา และมีความเร็วในการเคลื่อนที่
ที่แตกตางกัน, ยอมทําใหผลลัพธหรือขอสรุป ที่เกิดจากการมองนั้น แตกตางกันไปดวย. จึงสรุปได
วา ไมมีมุมมองของใครผิด.
โดยเฉพาะ การอธิบายเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ซึ่งไมเกี่ยวของกันเลยกับ มวล สสาร แรง
พลังงาน. จําเปนอยางยิ่ง ที่ตองใชมโนทัศนสัมพัทธภาพ และกรอบอางอิงจินตภาพ มาประกอบ
คําอธิบาย ในสิ่งที่มนุษยเขาใจยาก ใหเขาใจไดถูกตอง. เชน ภพชาติของมนุษย เทวดา นรก ภาวะ
วิมุตติ นิพพาน เปนตน. ที่จริงแลว กฎธรรมชาติทั้งหลาย ยอมสอดคลองกันเสมอ. สิ่งที่
นักวิทยาศาสตรคนพบ กับสิ่งที่ตถาคตตรัสรู ตางก็อิงกฎธรรมชาติเหมือนกัน เพียงแตวา “วัตถุ” ที่
นํามาอธิบาย มีคุณสมบัติตางกันมาก, สิ่งหนึ่งเปนวัตถุธาตุ อีกสิ่งหนึ่งเปนจิตธาตุ. ดังนั้น ความ
สอดคลองกันของกฎธรรมชาติ ของนักวิทยาศาสตร กับ กฎธรรมชาติของตถาคต ยอมมีสวนเหลื่อม
ที่เหมือนกัน และสวนที่ตางกัน. สวนเหลื่อมทีเ่ หมือนกัน จะใชอธิบายสิ่งที่เปนวัตถุธาตุ หรือรูปธาตุ
เชน ดิน น้ํา ไฟ ลม อากาศ ก็คือ มวล สสาร แรง พลังงาน, สามารถใชกฎฟสิกสมาอธิบายรวมกัน
ได. แตในสวนจิตธาตุ หรือ จิตวิญญาณ ตถาคต มีกฎของตนเอง (อิทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุปบาท–
อริยสัจสี่) ที่จะนํามาใช และกฎทีพ่ ระองคบัญญัติขึ้น ทันสมัยในทุกกาลเวลา มีความเสถียร ถูกตอง
ตรงจริงเสมอ.
นับวาเปนการสมควรแลว ที่นักวิทยาศาสตร มีขอบเขตศึกษาแคเรื่องของวัตถุธาตุ. ถานัก
วิทยาศาสตรคนใดคนหนึ่ง ออกมาประกาศวาตนเองตรัสรูธรรมอันวิเศษ หรือคนพบอนุภาคพระเจา
แลว. ก็ไมทราบวา จะวางพระพุทธเจาและพระเจาองคอื่นๆ ไวตรงไหน. ขณะเดียวกัน ถา
พระพุทธเจา ประกาศทฤษฎีสัมพัทธภาพแทนไอนสไตน และทฤษฎีบิกแบง ก็ไมทราบวา จะมี
นักวิทยาศาสตรไวทําไม เชนกัน. ภารกิจรวมระหวางวิทยาศาสตร–พุทธศาสน ยังคงดําเนินตอไป
อยางสันติ. บทสรุปแหงทฤษฎี สรรพสิ่งสัมบูรณ ดวยสัตตะธัมมะธาตุ กับมโนทัศนสัมพัทธภาพ ได
อุบัติเกิดดุจดานทั้งสอง ของเหรียญเดียวกัน. และไดแสดงใหเห็นวา มุมมองแบบวิทยาศาสตร กับ
แบบพุทธศาสน ตางก็ใชระเบียบวิธี มโนทัศนสัมพัทธภาพ เชนเดียวกัน ในการศึกษาธรรมชาติ อัน
นําไปสูแนวทาง ในการพิสูจนความจริง พิสูจนเหตุการณ ที่มีความแตกตางกัน ในดานขนาด พื้นที่
ระยะเวลา และวัตถุ-บุคคล. มโนทัศนสัมพัทธภาพ จึงเปนเครื่องมือที่มคี ุณูปการ ตอการศึกษา
คนควา วิทยาการ ทุกแขนง ตลอดจน การสื่อสารมวลชน และการสืบสวนสอบสวน.
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