บทที่ 1
วิทยาศาสตร – พุทธศาสน :
นวัตกรรมทางปญญา ของเผาพันธุม นุษย
1.1 พันธกิจของ วิทยาศาสตร กับ พุทธศาสน
การศึกษาเรียนรูสรรพสิ่ง เกี่ยวกับความจริงดานวัตถุธาตุ และ ความจริงดานจิตธาตุ กอเกิด
คําถามมากมาย, สรรพสิ่งเกิดขึ้นมาไดอยางไร ดํารงอยูอยางไร มีอิทธิพลอะไรบาง ที่กอใหเกิดการ
เปลี่ ยนแปลงไปสู การดั บสลาย. มนุ ษยเกิด มาไดอ ยางไร ตายแล วจะไปไหน ซึ่ งเปน คํา ถามที่หา
คําอธิบายได ยาก. แตค วามจริ งอยา งหนึ่ง ที่มนุ ษยรับรู ไดและหลีกหนีไปไมพน คือ เกิด แก ตาย
และทุกขภาพตางๆ. ความจริงขอนี้ เปนปญหาใหญของมนุษย, วิทยาศาสตร ไดยื่นมือเขาไปชวยได
ระดับหนึ่ง เชน การสรางภูมิคุมกันโรค การประดิษฐคิดคนยารักษาโรค ที่จะทําใหมนุษย ไมแก ไม
เจ็บปวย ตลอดจน การประดิษฐวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ ตอบสนองความสุข สะดวก สบาย
ใหแกมนุษยตลอดเวลา. นั่นคือบทบาทของวิทยาศาสตร ทีม่ ีตอมนุษยหลังการเกิด. แตมนุษยก็ยังไม
มีความมั่นใจวา หลังการตาย จะหลีกพนจากทุคติตางๆ ไดอยางไร, ทําใหลัทธิ ความเชื่อตางๆ มี
โอกาสเขา ไปจั ด การกับชีวิตหลั งการตาย เพื่ อ ใหชีวิ ตหลั งการตาย พบกับสุ ค ติ ไมตอ งไปสู น รก
เดรัจฉาน เปรต.
มีขอสังเกตวา วิทยาศาสตร แกปญหาหลังการเกิด ในขณะที่ ลัทธิความเชื่อ แกปญหาหลั ง
การตาย ซึ่งเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ. เพราะเมื่อมนุษยเกิดมา ก็ตองแก เจ็บ และตาย แลวไป
เกิดอีก วนเวียนเชนนี้ไมสิ้นสุด. ศาสนาแนวเทวนิยม ที่มีพระเจาบันดาล ชวยไดแคทําใหชีวิตหลัง
การตาย หยุดพักชั่ว คราว ในภาวะสุขคติ, แตหลังจากนั้น ก็ตองไปเกิดอีก ในภพภูมิที่ไมสามารถ
เลือกได คือ ภพภูมินรก สัตวเดรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย เทวดา. มีเพียงศาสนาพุทธเทานั้น ที่เปนอ
เทวนิยม สามารถแกปญหาที่ตนเหตุไดอยางแทจริง นั่นคือ ทําอยางไร มนุษยที่เกิดมาแลว จะตอง
ไมสรางปจจัยในการเกิดอีก.
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“วิทยาศาสตร แกปญหาความแก ความเจ็บปวย และทุกขภาพ
ลัทธิ ความเชื่อ แกปญหาการตาย และหลังการตาย
พุทธศาสน แกปญหาการเกิด อันเปนตนเหตุของ แก เจ็บ ตาย”
ตถาคต คนพบวา อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป ผัสสะ คือปจจัยหรือตนเหตุของการเกิด.
พระองค จะกลา วถึง สวนที่เปน รูปวัตถุ ไวแ ค ภูตรู ป – ดิ น น้ํ า ไฟ ลม เทา นั้น . นอกนั้น จะมุง
ศึกษา คุ ณสมบัติแ ละอาการ (อาการ ลิ งคะ นิมิต อุ เทศ) [1] ของจิตวิญญาณ ในแงมุมตางๆ ซึ่ ง
เรียกวา อุปาทายรูป. พระองคจะไมพูดถึงวิทยาการ เทคโนโลยีเลย เพราะไมไดชวยแกปญหาการ
เกิดแตอยางใด.
ปจจุบัน นักฟสิกสดาราศาสตร รูจักวัตถุธาตุในเอกภพ เพียงรอยละ 4.6 เทานั้น อีกกวารอย
ละ 95 ยังไมรู จัก และเรียกมันวา วัตถุมืด (dark matter). การใหคํา นิยามใดๆ แกสิ่งตางๆ ที่
คนพบ ตองอาศัย ผัสสะ (contact) ตากระทบรูปวัตถุ หูกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่น ลิ้นกระทบ
รส ผิวกายกระทบวัตถุ ใจกระทบอารมณ จึงจะบัญญัตินาม และคุณสมบัติใหแกสิ่งนั้นๆ ได. สิ่งที่มี
ขนาดเล็กมากๆ เชน อะตอม หรือ ใหญมากๆ เชน สุริยะ ดาราจั กร ไมอาจใชผัสสะดั งกล าวได .
ดังนั้น นักวิทยาศาสตร จึงตองอาศัย “จินตนาการ” ประกอบทฤษฏีของตนเอง ในการเขาถึงสิ่งที่มี
ขนาดเล็กระดับอะตอม และสิ่งที่มีขนาดใหญระดับดาราจักร. แตการเขาถึงนามธรรม ตถาคต อาศัย
“ญาณ” หรือการหยั่งรู ในการอธิบายสิ่งตางๆ โดยพระองค เรียกสิ่งที่นักวิทยาศาสตรรูจักแลววา
โลกธาตุ (เอกภพ) วัตถุ จิตวิญญาณ รวมถึงนิพพาน.
พลังการหยั่งรูข องตถาคต มีความเร็วเหนือกวาความเร็วแสง แทงทะลุทั่วเอกภพ และไปได
ไกลไรขอบเขต ไรกาลเวลา (จะไปจะกลับเมื่อใดก็ได). ทําใหพระองค รอบรูสรรพสิ่งทั่วเอกภพ ทั้ง
คุณสมบัติและอาการของวัตถุธาตุ สัตว บุคคล. เรียกพลังแหงการหยั่งรูนี้วา สัพพัญุตญาณ หรือ
ตถาคตพลญาณ มีลักษณะ 10 ประการ คือ [2]
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“... ดูกอ นอานนท ! การบัญญัติซึ่งนามรูป ยอมมีไดโดยอาศัย อาการ ลิงค นิมิต อุเทศ ทั้งหลายเปนหลัก, เมื่ออาการ
ลิงค นิมิต อุเทศ เหลานั้น ไมมีเสียแลว, ผัสสะ จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ? (“ขอนั้น หามิได พระเจาขา !”) ...”
ตถาคต ตรัสแกพระอานนท ที่กัมมาสทัมมนิคม แควนกุรุ ในการขยายความ ปฏิจจสมุปบาท “ผัสสะมี เพราะปจจัยคือ
นามรูป”. ดู ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 788. | บาลี - มหานิทานสูตร
มหา. ที. 10/67/58.
พระองคตรัสแก พระสารีบุตร ที่ชัฎปา นอกนครเวสาลี. ดู พุทธประวัติจากพระโอษฐ. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka
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(1) ฐานาฐานญาณ (หยั่งรูฐานะและอฐานะ วาสิ่งใดมีได เปนได หรือมีไมได เปนไมได)
(2) กรรมวิปากญาณ (หยั่งรูกรรม และวิบาก)
(3) สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ (หยั่งรูการปฏิบัติ ที่จะนําไปสูคติ ทุคติ)
(4) นานาธาตุญาณ (หยั่งรูเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุตางๆ)
(5) นานาธิมุตติกญาณ (หยั่งรูอธิมุติ คือ ฉันทะและอัธยาศัย ของสัตวทั้งหลาย)
(6) อินทริยปโรปริยัตตญาณ (หยั่งรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตว บุคคล
ทั้งหลาย)
(7) ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ (หยั่งรูความเศราหมอง ความผองแผว การออกแหงฌาน
วิโมกข สมาธิและสมาบัติทั้งหลาย)
(8) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (หยั่งรูอดีต ระลึกชาติของตน)
(9) จุตูปปาตญาณ (หยั่งรูอนาคต การจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลาย อันเปนไปตามกรรม)
(10) อาสวักขยญาณ (หยั่งรูความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย)
บทสรุปทางวิทยาศาสตร จะตัองชัดเจน และจับตองได. นามธรรม ความเชื่อ ความคิด เปน
สิ่งที่อยูระหวาง จินตนาการกับความจริง จะตองทําใหชัดเจน หาตัวชี้วัดใหได. วิทยาศาสตร ยอมรับ
จินตนาการอยูบ าง, ถาสิ่งนั้นซับซอนเกินไป หรือยังไมมีเครื่องมือที่จะพิสูจนได ก็จะตั้งเปนสมมุติฐานไวกอน แลวคอยพิสูจนภายหลัง เชน สสารมืด อนุภาคพระเจา. อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert
Einstein, 1879-1955 A.D.) นักฟสิกสทฤษฎี ผูกําเนิดทฤษฎี สัมพัทธภาพพิเศษ และสัมพัทธ
ภาพทั่วไป ยอมรับวา ทฤษฎีเหลานั้น มีการใชจินตนาการมากอน และตอมาไดรับการยืนยัน จน
เปนทฤษฎีอันยิ่งใหญ.
เครื่องมือวิทยาศาสตร ไมสามารถวัดคาตางๆ ของจิตวิญญาณได, จึงไมสามารถบอกไดวา
วิญญาณมีสถานะอยางไร มีมวลหรือไม มีสถานะเปนอนุภาคหรือพลังงาน มีขอบเขตหรือระยะพิกัด
อยางไร. วิญญาณ เปนสิ่งละเอียดออน ซับซอน ลึกซึ้ง ไมสามารถอธิบายหรือพิสูจนในเชิงรูปธรรม
ได. มีเพียงตถาคตเทานั้น ที่อธิบายจิตวิญญาณ ไวในหลายๆ แงมุมโดยละเอียด. ถานักวิทยาศาสตร
พยายามเขาใจ และเขาถึงวิญญาณ พวกเขาจําเปนตองใชจินตนาการอยางลึกซึ้ง เพื่อประดิษฐคํา
นิยามเกี่ยวกับวิญญาณ ดวยภาษาวิทยาศาสตร แตก็ยากในการพิสูจนอยูดี. การที่นักวิทยาศาสตร
v3.0.6, หนา 135. | บาลี - นิทาน. สํ. 16/33/65., มหาสีหนาทสูตร มู.ม. 1/140/166.
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ไมสามารถอธิบายเกี่ยวกับจิตวิญญาณ กลับเปนขอดี เพราะนั่นไมใชขอบเขตของวิทยาศาสตร, ควร
ปลอยใหเปนหนาที่ของพุทธศาสน เปนผูอธิบายจะถูกตองมากกวา. และในทางกลับกัน, พุทธศาสน
ก็ไมจําเปนตองไปศึกษาดานฟสิกส หรือเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ วัตถุธาตุตางๆ ซึ่งเปนการซ้ําซอนกับ
งานของนักวิทยาศาสตร.
ศาสดาของลั ทธิ อื่ น และคนทั่ ว ไป เขา ใจจิ ตวิ ญ ญาณ แตกต า งไปจาก ตถาคต. พระองค
กลาวถึง วิญญาณ และ นิพพาน ในเชิงนามธรรม ไวอยางละเอียดหลายแงมุม เพื่อใหคนเขาถึงและ
สัมผัสได ดว ยตนเอง. นี่คือเอกสิทธิ์สําหรับ “ตถาคตอรหัน ตสัมมาสัมพุ ทธะ” เทานั้ น ที่จะเปน ผู
บัญญัติอ ธิบาย ทั้งหัว ขอ และรายเอียดตา งๆ เกี่ยวกับ วิ ญญาณและนิพ พาน. พระสาวก และผู
อนุปสัมบัน ไมบงั ควรไปแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คําบัญญัติ คําอธิบาย ที่มีในพุทธวจน. เพราะ
ทุกถอยคํา มาจากการหยั่งรู ซึ่งเปนนวัตกรรมทางภูมิปญญา ที่มนุษยคนใดในเอกภพ ไมสามารถทํา
ได. สิ่งที่พระองคตรัสรูน ั้น ตั้งอยูบนหลักความจริงแท (ปรมัตถธรรม) คือ จริงในทุกสถานที่ จริงใน
ทุกกาลเวลา จริงกับสัตว บุคคล ทุกผู ที่เขาถึงธรรม.
นี่คือขอสรุปวา การนิยามความจริง ทั้งสองดาน (สมมุติสัจจะ และ ปรมัตถสัจจะ) เกี่ยวกับ
จิตวิญญาณ ไมใชหนาที่ของนักวิทยาศาสตร. ในทางกลับกัน ความจริงเกี่ยวกับวัตถุมืดและพลังงาน
มืด ที่ซุ กซ อนอยูใน มิติและกาลอวกาศในเอกภพ ก็ไมใชหน าที่ของพระศาสดาเชน กัน ที่จะตอ ง
ประกาศเปดเผย แมวาพระองคทรงรอบรูทั้งหมดแลว. พระองคมองเห็นวา ความจริงเหลานั้น ไมมี
ประโยชน ไมตอบโจทกที่จ ะแกปญหาการเกิด ของมนุ ษย ซึ่ งเปน ตน เหตุของปญหาทั้งปวง. แต
อยางไรก็ตาม ธรรมชาติอยางหนึ่ง ของนักวิทยาศาสตร คือ ความอยากรู ในสิ่งที่ยังไมรู, พวกเขาจึง
คิดคนเครื่องมือ เทคโนโลยี เพื่อมุงคนหา “ทุกสิ่ง” และพิสูจนการมีอยูจริงของมัน ภายใตกฎเกณฑ
และทฤษฎีตางๆ มากมาย.

1.2 สิ่งที่พุทธศาสน คนพบ อาจเปนสิ่งที่วิทยาศาสตร กําลังคนหา
การสื่อความหมาย หรือการใหคํานิยามแกสิ่งใดๆ นักวิทยาศาสตร ตองมีการ คนพบ สิ่งนั้น
กอน ซึ่งตถาคต เรียกวา ผัสสะ (contact). ถาโลกธาตุนี้ (เอกภพ) ไมมี ผัสสะ ก็ไมสามารถกําหนด
หรื อ บั ญญั ติ สิ่ ง ใดๆ ได เ ลย. นั ก วิ ทยาศาสตร ที่ ยั งไมส ามารถพิ สู จ น พลั งงานและวั ต ถุธ าตุ
บางอยา ง ที่ซอนอยูในเอกภพ เชน อนุ ภาคคูแฝดของธาตุตางๆ ก็ค งปล อยใหเปน วัตถุมืด หรื อ
พลังงานมืด ตอไป. ซึ่งตางจากพุทธศาสน, สิ่งที่ซอนอยูในเอกภพ ที่นักวิทยาศาสตรไมรู เปนสิ่งที่
ตถาคต รูแลว. พระองค ทรงหยั่งรูทุกเรื่อง เหมือนใบไมสีสปาทั้งตน แตที่พระองคนํามาสอนมีเพียง
นอยนิด แคใบไมในกํามือเทานั้น. สิ่งที่นักวิทยาศาสตรสวนใหญอยากรู เปรียบเหมือนใบไมบนตน
สีสปานั่นเอง, และ นักวิทยาศาสตรก็โชครายซ้ํา คือ ไมสนใจ ใบไมในกํามือของพระองค. และนั่น
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คือ สาเหตุหนึ่ง ทีท่ ําใหวิทยาการทางดานวิทยาศาสตรมีขอจํากัด ไมอาจเขาถึงความจริงในดาน จิต
วิญญาณ.

 พุทธวจน – สิ่งที่ตรัสรู แตไมทรงนํามาสอน มีมากกวา
... ภิกษุทงหลาย
ั
! เธอทังหลายเข ้าใจว่าอย่างไร, ใบไม ้สีสปาทีเรากําขึนหน่อยหนึงนีมาก
หรือว่าใบไม ้สีสปาทียังอยู่บนต้นเหล่านันมีมาก ?
... ภิกษุทงหลาย
ั
! ฉันใดก็ฉนั นัน ธรรมะส่วนทีเรารูย้ งิ ด้วยปัญญาอันยิง แล้วไม่กล่าวสอน
นัน มีมากกว่าส่วนทีนํามาสอน. ภิกษุทงหลาย
ั
! เหตุไรเล่า เราจึงไม่กล่าวสอนธรรมะส่วน
นันๆ ?
ภิกษุทงหลาย
ั
! เพราะเหตุว่า ธรรมะส่วนนันๆ ไม่ประกอบอยู่ดว้ ยประโยชน์ ไม่เป็ นเงือน
ต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็ นไปเพือความหน่าย ไม่เป็ นไปเพือความคลายกําหนัด ไม่เป็ นไป
เพือความดับ ไม่เป็ นไปเพือความสงบ ไม่เป็ นไปเพือความรูย้ งิ ไม่เป็ นเพือความรูพ้ ร้อม ไม่
เป็ นไปเพือนิพพาน, ฉะนัน เราจึงไม่กล่าวสอน.
ภิกษุทงหลาย
ั
! ธรรมะอะไรเล่า เป็ นธรรมะทีเรากล่าวสอน ? ภิกษุทงหลาย
ั
! ธรรมะทีเรา
กล่าวสอน คือข ้อทีว่า ความทุกข์เป็ นอย่างนีๆ, เหตุเป็ นทีเกิดของความทุกข์เป็ นอย่างนีๆ,
ความดับสนิทของความทุกข์เป็ นอย่างนีๆ, ข้อปฏิบตั ิเพือถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็ น
อย่างนีๆ .
ภิกษุทงหลาย
ั
! เพราะเหตุไรเล่า ธรรมะส่วนนีเราจึงนํามากล่าวสอน ? ภิกษุทงหลาย
ั
!
เพราะว่าธรรมะส่วนนี ประกอบอยู่ดว้ ยประโยชน์ เป็ นเงือนต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็ นไปเพือ
ความหน่าย เป็ นไปเพือความคลายกําหนัด เป็ นไปเพือความดับ เป็ นไปเพือความสงบ
เป็ นไปเพือความรูย้ งิ เป็ นไปเพือความรูพ้ ร้อม เป็ นไปเพือนิพพาน, เพราะเหตุนนแล
ั เราจึง
นํามากล่าวสอน.
ทีมา : พุทธวจน-หมวดธรรม เล่มที 1. หน้า 39. | บาลี - มหาวาร. สํ. 19/548/1712.
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1.2.1 ความทุกข กับ กรรม ในขันธ-5 เกิดขึ้น เพราะมี ผัสสะ
วัตถุ สสาร เปลี่ยนสถานะ เพราะมี สิ่งอื่นกระทํา
พุทธศาสน กลาววา ชีวิตมนุษยทุกเผาพันธุบนโลก มีโครงสรางประกอบดวย องคประกอบ 5
ประการ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเรียกวา ขันธ-5. การดําเนินชีวิตของมนุษย จะ
ขาดขันธใดขันธหนึ่งไปไมได และในบรรดาขันธทั้งหา, วิญญาณ มีบทบาทมากที่สุด ในการสรางการ
เกิด การมีอยู การรับรู และการกระทําตางๆ ของมนุษย. เพราะวิญญาณ คือ ธาตุรู เปนผูบอกวา
นั่นนี่คือรูป คือเวทนา คือสัญญา คือสังขาร.
สังขารธรรม ประเภทสัตว–ตัวตน–บุคคล ยอมมีเจตนา และมีการกระทํา ซึ่งเรียกวา “กรรม”
เปนปจจัยหนึ่งในกระบวนการของ ขันธ-5. ดังนั้น เจตนา กรรม สุข ทุกข เกิด ขึ้น เพราะมี ผัสสะ
เปนตนเหตุ. สวนสังขารธรรม ประเภทวัตถุ–สสาร เปนสิ่งไมมีชีวิต มีเพียงขันธเดียว คือ รูป (สสาร)
ซึ่งไมมีเจตนา ไมตองมีกรรม ไมตองมีสุข-ทุกข เหมือนสิ่ งมีชีวิต. แตมันก็ถูก “สิ่งอื่นกระทํา” อยู
ตลอดเวลา เชน คลื่น แรง พลังงาน อุณหภูมิ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ อาการ รูปลักษณ
รูปทรง ตําแหนง พิกัด ไปจากเดิม, ทําใหมันไมอาจทนสภาพเดิมได. หากจะกลาววา ผัสสะ ไมอาจ
เกิดขึ้นไดกับ วัตถุ–สสาร ก็คงไมถูกตองนัก เพียงแตเปลี่ยนคําวา ผัสสะ เปน สิ่งอื่นกระทํา.
เหตุผลเดียว ทีต่ ถาคตอุบัติขึ้นมาบนโลกมนุษย และตรัสรูธรรม คือ ตองการตัดวงจรการเกิด
แก เจ็บ ตาย ของมนุษยและสัตวโลก ที่จะไมตองวนเวียนเกิดตายอีกตอไป. หลายชีวิตที่เกิดมา ตาง
รักสุ ขเกลียดทุกข ดวยกัน ทั้งสิ้ น, แตความทุกข คือ แก เจ็บ ตาย ก็เปนทรัพยสมบัติประจํากาย.
ทุกขมีเพราะ มีการเกิด, ทําอยางไร ที่จะไมตองเกิดอีกซ้ําซาก. ทุกขภาพ มีความหมาย 2 นัย, ทุกข
คือ การทีส่ ัตว–ตัวตน–บุคคล วัตถุ–สสาร ตลอดจนธัมมะธาตุทุกประเภท ทนสภาพเดิมไมได เมื่อ
กาล เวลาเปลี่ยนไป มันจึงเสื่อมไปเรื่อยๆ ตัวตนที่แทจริงของมัน จึงไมมีอยูจริง. ความหมายอีกนัย
หนึ่ง, ทุกข คือ อารมณ ความรูสึก (เวทนา) ของ สัตว–ตัวตน–บุคคล. เรามักเขาใจวา ทุกขภาพ มี
ลั กษณะเปน ลบ คื อ ความไมส บายกาย ความไมส บายใจ เพี ยงด า นเดี ยว. แทจ ริ ง ทุกขภาพ มี
ลักษณะเปนบวกไดดวย, ความรูสึกสุข ก็เปนความทุกขแบบหนึ่ง เปนการเหวี่ยงอารมณที่แปรปรวน
ไปฝงตรงกันขามนั่นเอง.
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 พุทธวจน – เหตุเกิดของทุกข
อานนท์ ! ความทุกข์นนั เรากล่าวว่าเป็ นสิงทีอาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึงแล้วเกิดขึน
(เรียกว่า ปฏิจจสมุปปันนธรรม).
ความทุกข์นนั อาศัยปัจจัย อะไรเล่า ? ความทุกข์นนั อาศัยปัจจัย คือ ผัสสะ, ผูก้ ล่าว
อย่างนีแล ชือว่า กล่าวตรงตามทีเรากล่าว ไม่เป็ นการกล่าวตู่เราด้วยคําไม่จริง; แต่เป็ นการ
กล่าวโดยถูกต้อง และสหธรรมิกบางคนทีกล่าวตาม ก็จะไม่พลอยกลายเป็ นผูค้ วรถูกติไป
ด้วย.
อานนท์ ! ในบรรดาสมณพราหมณ์ ทีกล่าวสอนเรืองกรรมทังสีพวกนัน :
สมณพราหมณ์ ทีกล่าวสอนเรืองกรรมพวกใด ย่อมบัญญัติความทุกข์ ว่าเป็ นสิงทีตนทําเอา
ด้วยตนเอง, แม้ความทุกข์ทพวกเขาบั
ี
ญญัตินนั ก็ยงั ต้องอาศัยผัสสะเป็ นปัจจัย จึงเกิดได้;
สมณพราหมณ์ ทีกล่าวสอนเรืองกรรมพวกใด ย่อมบัญญัติความทุกข์ ว่าเป็ นสิงทีผูอ้ ืนทํา
ให้, แม้ความทุกข์ทพวกเขาบั
ี
ญญัตินนั ก็ยงั ต้องอาศัยผัสสะ เป็ นปัจจัย จึงเกิดมีได้;
สมณพราหมณ์ ทีกล่าวสอนเรืองกรรมพวกใด ย่อมบัญญัติความทุกข์ ว่าเป็ นสิงทีตนทําเอา
ด้วยตนเองด้วย ผูอ้ ืนทําให้ดว้ ย, แม้ความทุกข์ทพวกเขาบั
ี
ญญัตินนั ก็ยงั ต้องอาศัยผัสสะ
เป็ นปัจจัย จึงเกิดมีได้;
ถึงแม้สมณพราหมณ์ ทีกล่าวสอนเรืองกรรมพวกใด ย่อมบัญญัติความทุกข์ ว่าเป็ นสิงที
ไม่ใช่ทาํ เองหรือใครทําให้ก็เกิดขึนได้ ก็ตาม, แม้ความทุกข์ทพวกเขาบั
ี
ญญัตินนั ก็ยงั ต้อง
อาศัยผัสสะ เป็ นปัจจัย จึงเกิดมีได้อยู่นนเอง.
ั
ทีมา : พุทธวจน-หมวดธรรม เล่มที 5. หน้า 152. | บาลี - นิทาน. สํ. 16/40/75.

ดวยเหตุนี้ พุทธศาสน จึงวางพันธกิจหลักสําหรับหนาที่ของมนุษย คือ การตัดสายพานของ
การเกิด (ปฏิจจสมุปบาท), ซึ่งจะทําใหผลิตผลของ สายพานการเกิด ซึ่งเรียกวา ขันธ-5 นั้น ไมตอง
กลับมาสูรอบของการเกิดใหมอีกตอไป.
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“กระบวนการ สังขารทั้งหลาย” กลาววา การเรียนรู วิท ยาการ
ตา งๆ ก็ คือ การสั่ง สม สั งขารทั้ ง หลาย ลงไปใน นามรู ป โดย
วิญญาณ เปนผูรับรู และมีบทบาทหนาที่ ตลอดทั้งกระบวนการ
ดังนั้น วิทยาการ หรือ ความรู ก็คือ นามรูป ที่เปน สมมุติสัจจะ.
มนุษยเรียนรูสมมุติสัจจะ เพื่อแกปญหา สุข ทุกข ทางกาย. สวน
สุข ทุกข ทางใจ มนุษยจะตองกาวขาม นามรูป เพื่อเขาสู ปรมัตถ
สัจจะ ดวยการ เรียนรู ขันธห า ซึ่งเป นผลิตผลของ การเกิด แก
เจ็บ ตาย แลว ละวาง ขันธหา ให ได. องคความรู ในการละวาง
ขันธหานี้ เรียกวา “ปรมัตถปจจยการ”
1.2.2 ลักษณะและคุณสมบัติ ของ ความจริงสมมุติ กับ ความจริงแท
ความจริง เปนสิ่งที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ แตเปน “ความจริง” สองลักษณะ คือ จริงสมมุติ
หรือ สมมุติสัจจะ กับ จริงแท หรือ ปรมัตถสัจจะ. ตถาคต เรียกความจริงสมมุตินั้นวา สังขตธรรม
และเรี ยกความจริ งแทนั้ นวา อสังขตธรรม. นักวิทยาศาสตร มุงค นควา ความจริงด านสมมุติเปน
หลัก ขณะที่ นักการศาสนา มุงคนหาความจริงดานความจริงแท เปนหลัก. ตถาคต มองความจริง
ทั้ ง สองฝ ง เป น เหตุ เ ป น ป จ จั ย อาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น เกิ ด (ตามหลั ก อิ ทั ป ป จ จยตา). แม ว า
นักวิทยาศาสตร หรือนักการศาสนาอื่น พยายามจะอธิบาย ความจริงแท ที่ตนเองรูจักและคนพบ
แตก็เปน ได แ ค ความจริง สัม พั ทธ . ความจริงสั มพั ทธ ในทัศ นะของนั กวิ ทยาศาสตร และรวมถึง
นักการศาสนาอื่น มอง “ความจริง” ในความหมายของตนเอง. ตถาคต มอง “ความจริงแท” ใน
หลายแง มุม เพื่ อ จะบอกว า นิ พ พาน คื อ สุ ด ยอดของความจริ ง แท ที่มี ท างปฏิ บัติ เ ขา ไปถึ ง ได
‘โดยรอบ’. พระองคใชคํา วา “สิ่ งหนึ่ง” ที่ไมปรากฎการเกิด ไมปรากฎการเสื่ อม และไมปรากฏ
ความแปรปรวน หรือใชคําวา “ที่สุดโลก” ที่อยูในรางกายมนุษย อธิบายคําวา นิพพาน คืออยางไร.
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 พุทธวจน – สังขตลักษณะ อสังขตลักษณะ
ภิกษุทงหลาย
ั
! สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม 3 อย่าง เหล่านี มีอยู.่ 3 อย่างอย่างไรเล่า ?
3 อย่างคือ :- 1. มีการเกิดปรากฎ (อุปปฺ าโท ป ฺญายติ); 2. มีการเสือมปรากฎ (วโย ป ฺ
ญายติ); 3. เมือตังอยู่ก็มภี าวะอย่างอืนปรากฎ (ฐิตสฺส อ ฺญถตฺต ํ ป ฺญายติ). ภิกษุ
ทังหลาย ! สามอย่างเหล่านีแล คือ สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม.
ภิกษุทงหลาย
ั
! อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม สามอย่างเหล่านี มีอยู่. สามอย่างอย่างไร
เล่า ? สามอย่างคือ :- 1. ไม่ปรากฎมีการเกิด (น อุปปฺ าโท ป ฺญายติ); 2. ไม่ปรากฎมีการ
เสือม (น วโย ป ฺญายติ); 3. เมือตังอยู่ ก็ไม่มภี าวะอย่างอืนปรากฎ (น ฐิตสฺส อ ฺญถตฺต ํ
ป ฺญายติ). ภิกษุทงหลาย
ั
! สามอย่างเหล่านีแล คือ อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม.
ทีมา : พุทธวจน-หมวดธรรม เล่มที 9. หน้า 304. | บาลี - ติก. อํ. 20/192/486.

ความจริงสมมุติ ความจริงแท ถูกจัดรวมกันไวใน สัตตะธัมมะธาตุ ทฤษฎีเดียว ที่สามารถ
อธิบายทุกสรรพสิ่งไดในจักรวาล ภายใตกฎมูลฐานของธรรมชาติ 7 ขอ ดังที่อธิบายไวใน บทที่ 6.

1.3 ความจริงทีว่ ิทยาศาสตรคนพบ อาจถูกลบลางไดตลอดเวลา
แตความจริงทีต่ ถาคตตรัสรู เปนความจริงแทตลอดกาล
การคน หาความจริง ถึงตนกําเนิ ดและที่สุ ดของธรรมชาติ เปนพั นธกิจ ของวิทยาศาสตร ที่
กระทําติดตอกันมาแตอดีต และจะทําตอไปในอนาคต จนกวาจะบรรลุความพอใจ ในความอยากรู
ของมนุษย. การคนพบ “ศาสตร ” ใหมๆ ทําใหกฎเกณฑเดิมของนักวิทยาศาสตร ถูกลบลางดว ย
กฎเกณฑใหม ที่ทันสมัยกวา ซึ่งตา งจาก สิ่งที่ตถาคตตรั สรู. “ศาสน” (ศาสนี ย) คือ ระเบียบของ
ถอยคํา ที่กลาวถึงความจริงแท ที่พระองคพูดออกมาจากการหยั่งรู และเปนความรู ความจริง ที่
นักวิทยาศาสตรยังเขาไมถึง.
1.3.1 ความจริงที่วิทยาศาสตรคนพบ อาจถูกลบลางในภายหลัง
ความจริงที่ทาทายนักวิทยาศาสตร คือ การคนหาตนกําเนิดของทุกๆ สิ่ง. เอกภพ เกิดขึ้นมา
ได อยางไร? มนุ ษย มีวิวั ฒนาการมาอยางไร? ปจจุ บัน เอกภพเปนอยูอ ยา งไร และจะดํ าเนิน ไป
อยางไรในอนาคต? การกําเนิดของจักรวาล ถูกเสนอดวยทฤษฎีมากมาย แตกย็ ังใหคําตอบไมชัดเจน
เชน ทฤษฎีการระเบิดใหญ หรือ บิ๊กแบง (Big Bang). บิ๊กแบงถูกเสนอขึ้น จากการสังเกตของนัก
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ฟสิกสดาราศาสตร และไดขอสรุปแตกตางกัน 3 แนวทางวา การขยายตัวของจักรวาลหลังบิ๊กแบง
ขยายออกไปเรื่อยๆ ไมสิ้นสุด หรือ ขยายไปแล วก็จะรักษาสภาพคงที่ตลอดไป ดวยอํานาจความ
โนมถวง หรือ เอกภพจะถูกอํานาจความโนมถวงดึงดูดไป สูจุดจบแบบหายวับไปในเวลาอันรวดเร็ว
ซึ่งเรียกวา บิ๊กครันช (big crunch).
เมื่อ 13.8 ลานปมาแลว การเกิดขึ้นของบิ๊กแบง ใชเวลาเพียง 10-32 วินาที กอเกิดเอกภพอัน
กวางใหญ ในทันที หลังการระเบิดครั้งใหญ จักรวาลเย็นตัวลง แตยังไมมีอนุภาค ไมมีมวล ไมมีแสง
ใดๆ. จนกระทั่ง เวลาผานไป 380,000 ป ธาตุตางๆ เพิ่งจะรวมตัวกันเปนอะตอม และ 300 ลานป
ผา นไป ฝุนกา ซอะตอม จะถูกความโน มถว งดึ งดู ด รวมตัวเกิด เปน ดาวฤกษ และวั ตถุหนั กจะถูก
กดดันใหกลายเปนดาวเคราะหรอน เปนบริวารโคจรรอบดาวฤกษ กําเนิดเปนระบบสุริยะขึ้นเต็มเอก
ภพ ระบบสุริยะหลายระบบ จะถูกความโนมถวงดึงดูดใหรวมกันเปนดาราจักร เมื่อกาลเวลาผานไป
เมื่อดาวฤกษ และดาราจักรสิ้นอายุขัย มันก็จะกลายสภาพเปนหลุมดํา. เมื่อดาวเคราะหเย็นตัวลง
กาซรอ นระเหยไป กาซออกซิ เจนและสภาพแวดลอมที่เอื้อ ตอการมีชีวิ ต ก็พั ฒนาขึ้นพรอ มๆ กัน
เกิดเปนพืช สัตว มนุษย.
นักวิทยาศาสตรเกิดขอสงสัยตอไปวา อะไรทําใหธาตุตางๆ ทําปฏิกิริยาตอกันแลว มีมวล มี
พลังงาน รวมกันเปนธาตุตางๆ ขึ้นมาได. พวกเขาเสนอทฤษฎีอนุภาคมูลฐานขึ้นมา ทฤษฎีนไี้ ดสราง
แบบจําลองมาตรฐาน (standard model) ขึ้นมา เพื่ออธิบายปรากฎการณเหลานั้น.
สสารทุกชนิดในเอกภพ ประกอบดวยอนุภาคมูลฐาน 2 ชนิด คือ ควารก (quarks) และ
เลปตอน (lepton). อนุภาคเหลานี้มีแรง 4 ชนิด มากระทํา คือ แรงแมเหล็กไฟฟา แรงนิวเคลียร
อยา งเขม แรงนิ วเคลียร อยา งออ น และแรงโนมถวง. แรงแตละชนิด จะมีพาหะของแรง เปน ของ
ตนเอง. แตแ รงพาหะดั งกล า ว ก็ ยังไมไ ด ถูกค น พบ จนกระทั่ ง องค กรวิจั ยนิวเคลียรแห ง ยุโรป
(European Organization for Nuclear Research) หรื อ เซิ รน (CERN : Conseil
Européen pour la Recherche Nucléaire) ไดสร างเครื่องชนอนุ ภาคแฮดรอนขนาดใหญ
(LHC : Large Hadron Collider) ซึ่งเปนเครื่องเรงอนุภาคที่ใหญที่สุดในโลก. จากการทํางาน
ของเครื่อง LHC เมื่อป 2012 นักวิทยาศาสตร พบอนุภาคชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนอนุภาคสื่อแรงที่พวกเขา
กําลังคนหาอยู เรียกอนุภาคใหมนี้วา ฮิกส โบซอน (Higgs boson).
การทดลองด า นฟ สิ ก ส มิ เคยหยุด ยั้ง, นั กฟ สิ กส ตั้งขอ สั งเกตว า อนุ ภาคทุกตั ว จะมีคู ป ฏิ
อนุ ภาค (อนุภาคแฝด) ของตัว เอง ซอ นอยู. ปฏิอ นุภาคเหลา นั้น มีมวลและสมบัติเหมือ นกันทุก
ประการ แตมีประจุไฟฟาตรงกันขาม. อนุภาคใดๆ ที่ซอนอยูในเอกภพ พวกเขาจะเรียกมันวา สสาร
มืด. การคนหาสสารมืด จึ งเปนภารกิจอีกยาวไกล เหมือนการคนหาชิ้นสวนที่หายไป กลับคืนมา

26

วิทยาศาสตร – พุทธศาสน : นวัตกรรมทางปญญา ของเผาพันธุมนุษย

27
ใหแก ทฤษฎีสรรพสิ่ง (theory of everything). [3] ทฤษฎีนี้ จะรวมแรงทั้ง 4 ชนิดที่ถูกคนพบแลว
ไวดวยกัน แตแบบ จําลองมาตรฐาน ยังไมสามารถอธิบายชิ้นสวนที่หายไปนี้ ไดชัดเจน, นักฟสิกส
จึงเพิ่มอนุภาคมืดเขาไป เพื่อใหสมการของแบบจําลองมาตรฐานเปนจริง.
เปนเวลากวา 30 ป นักวิทยาศาสตร เชื่อ วา แรงพื้ นฐานทั้ง 4 ชนิ ด เปนตัว ควบคุ มเอกภพ.
จนกระทั่ ง ป ค.ศ. 2012 คณะนั ก วิ ท ยาศาสตร ช าวฮั ง การี ค น พบอนุ ภ าค ที่ มี ม วลมากกว า
อิเล็กตรอน 34 เทา ซึ่งไมเคยปรากฎในแบบจํ าลองมาตรฐาน พวกเขาเรี ยกวา โฟตอนมืด นั่ น
หมายถึงวา มีแรงชนิดที่ 5 ซึ่งเปนแรงที่นักวิทยาศาสตร ไมเคยรูจักมากอน แฝงตัวอยูในเอกภพ.
ทางดานดาราศาสตร นักวิทยาศาสตร ตางระดมกันสรางเครื่องมืออุปกรณ ทั้งยานอวกาศ
ดาวเทียม หองปฏิบัติการอวกาศ กลอ งโทรทัศน ในการสํ ารวจสิ่งที่อยูน อกโลก และระบบสุริยะ
อยางตอเนื่อง เชน ยานไพโอเนียร 10 (1973) ยานไพโอเนียร 11 (1974) ยานวอยเอเจอร 1 – 2
(1977) ยานยูลิซีส (1992) ยานกาลิเลโอ (1995) ยานแคสสินี-ฮอยเกนส (2000) ยานนิวฮอไร
ซัน ส (2007) ยานจูโน (2016), โดยที่ยานทั้ง 8 ลํา เคยผา นไปเยือ นดาวพฤหัส บดี มาแล ว .
เครื่องมือสําคัญ ในการสํารวจอวกาศอีกประเภทหนึ่งคือ กลองโทรทรรศนอวกาศ ใชสํารวจ ดาว
เคราะหอันหางไกล ดาราจักร และวัตถุทองฟาตางๆ ที่ชวยใหมนุษยทําความเขาใจจักรวาลไดดีขึ้น
เชน กลอ งถายภาพอวกาศ ฮับเบิล (Hubble Space Telescope - 1990) กลองรั งสีแกมมา
คอมพตัน (Compton Gamma-ray Observatory - 1991) กลองรังสีอินฟาเรด สปตเซอร
(Spitzer Space Telescope - 2003) กล อ งรั ง สี เ อกซ จั น ทรา (Chandra X-ray
Observatory) กลอ งแสงเลเซอร เจมินี กลองอวกาศเจมสเวบ กลองโทรทรรศนวิ ทยุอะเรซิโบ
(Arecibo Telescope). กลองโทรทรรศนใหมๆ ในอนาคต จะเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น
และมีความละเอียดเพิ่มขึ้น เพื่อคนหาสิ่งลี้ลับอันหางไกลออกไป เชน เคปเลอร (2016) จะทํา
หนาที่คนหาดาวเคราะหเพื่อนบาน เพื่อคนหาเบาะแสของสัญญาณชีวิตนอกระบบ. กลองอื่นๆ ที่มี
บทบาทหนาที่แตกตางกันออกไปในอนาคต เชน กลองจูเนียร (2017) กลองคีออปส (2017) กลอง
เทสส (2017) กลองเจมสเว็บ (2018) กลองเพลโต (2024) กลองแอตลาสต (2025) เปนตน.
กลองโทรทัศนอวกาศ ขององคการอวกาศยุโรป (ESA) ตัวใหม ชื่อ ยูคลิด (Euclid space
telescope) จะถูกปล อ ยขึ้น ไป ในป ค.ศ. 2020 เพื่ อ ทํา ภารกิจ นาน 6 ป ในการมองยอนเวลา
3

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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กลับไป 10,000 ล านไป และรางแผนที่ของดาราจักรอีก 2,000 ล านดาราจักร. คาดวาจะมีการ
คนพบพลั งงานมืด ที่สงผลตอชว งอายุของเอกภพ ในระยะ 13,800 ลานป ที่ผานมา. ดาวเทียม
TESS (Transisting Exoplanet Survey Sattellite) สงออกไปเมื่อป ค.ศ. 2017 เพื่อสํารวจ
ดาวเคราะห ที่โคจรรอบดาวฤกษอื่น อยางนอย 200,000 ดวง ที่ไมใชดวงอาทิตยในระบบสุริยะของ
เรา. นอกจากนี้ อนาคตอันใกล องคการนาซา มีแผนจะปลอยดาวเทียม CHIPSAT ซึ่งมีขนาดเล็ก
เทาดวงตราไปรษณีย เพื่อสํารวจวงแหวนรอบดาวเสาร และชั้นเมฆของดาวศุกร.
กลองอื่นๆ ตางทยอยกันออกมาคนหาสิ่งใหมๆ ในเอกภพมากขึ้นทุกวัน เพื่อตอบคําถามวา
สสารมืด เกิดจากอะไร อะไรอยูภายในหลุมดํา กระจุกดาราศาสตร กําเนิดขึ้นไดอยางไร อะไรดึงดูด
ใหดวงดาวยังโคจรอยูในวงแหวนกาแลกซี่ ซึ่งมีแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง มหาศาล ทําไมเอกภพจึง
ขยายตัว.
แบบจําลองฟรีดแมน (เสนอโดย อเล็ กซานเดอร ฟรี ดแมน – Alexander Friedman :
1888 – 1925 A.D.) อธิบายการเกิดขึ้นและการวิวัฒนาการของเอกภพ ไววา มีความเปนไปได ที่
เอกภพหลังบิ๊กแบง กําลังขยายตัวไปเรื่อยๆ ชั่วนิรันดร (เอกภพแบบเปด) และก็มีความเปนไปได ที่
เอกภพขยายตัวในขนาดหนึ่ง แตความโนมถวงจะเปนตัวฉุดใหวัตถุสารทุกชนิดในเอกภพ รวมกันอีก
ครั้ง จนกระทั่งยุบตัวลงไปสูภาวะเอกฐาน (singularity) เกิดเปน big crunch (เอกภพแบบปด)
จากนั้น ก็เกิดบิ๊กแบง ในรอบถัดไป (ซึ่งใชเวลายาวนานมาก จนไมอาจระบุจํานวนได). หรืออีกกรณี
หนึ่ง หากแรงที่เกิดจากความโนมถวง ไปหักลางการเคลื่อนที่ของบรรดากาแลกซี่ไดพอดี เอกภพก็
จะคงตัวไปเชนนั้นชั่วนิรั นดร แมวา เอกภพจะเคลื่อนที่ชาลง แตมันก็ไมมีวันหยุดนิ่งอยางสมบูร ณ
(เอกภพแบบแบน – flat). แนวคิ ดทั้ง 3 แบบนี้ สตีเวน ฮอว กิ้ง ยอมรั บว า ถา รวมเอา ทฤษฎี
สัมพัทธภาพทั่วไป เขากับ หลักความไมแนนอนของกลศาสตรควอนตัม, เปนไปได ที่ทั้ง ‘อวกาศ
และเวลา จะมีขนาดจํากัดโดยไมมีขอบเขต’. และเขายังกลาวอีกวา เหตุการณทุกเหตุการณ ทฤษฎี
ทุกทฤษฎี กาลเวลาทุกวินาที ที่เกิดกอนบิ๊กแบง จะถูกทลายลง เสมือนวา เปนจุดอวสานตของทุก
สรรพสิ่ง แมกระทั่งเวลา แลวก็เริ่มนับใหมหลังเกิดบิ๊กแบง.
แนวคิดแบบวิทยาศาสตร ที่อธิบายการเกิดและการวิวัฒนของเอกภพ ดังที่กลาวขางตนนี้. มี
สวนสอดคลองกับแนวคิดแบบพุทธศาสน ทีต่ ถาคตกลาวไวในหลัก สังขตธรรม, สรรพสิ่ง มีการเกิด
ปรากฎ มีการเสื่อมปรากฎ และมีการเสื่อมตอเนื่อง แตไมไดบอกวาการเสื่อมนั้นจะยุติลง ณ เวลา
ใด หรือ ที่ใด. ทําใหไดขอยุติที่วา เอกภพ มีการเกิดครั้งเดียว โดยเฉพาะสิ่งที่เปน ธาตุ สสาร (อุปปา
โท ปญญายติ). จากนั้นก็จะวิวัฒนไปสูความเสื่อม (วโย ปญญายติ) คือ การขยายตัว หรือหดตัวก็ได
ขึ้นอยูกับภาวะความโนมถวงที่มากระทํา ตอมัน. แตเพราะภาวะความโน มถวง มันหักลา งกับการ
ขยายตัวของเอกภพ โดยเฉลี่ย (คือบางคราวความโนมถวงชนะ บางคราวการขยายตัวชนะ สลับกัน
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ไป) ทําใหการดํารงอยูของเอกภพ มีอ ยูเชนนั้นชั่วนิรันดร คือ เสื่อมเรื่อยๆ โดยที่ไมรูวาการเสื่อ ม
ตอเนื่อ งนั้น จะสิ้ นสุด ณ เวลาใด หรื อ ที่ใด. มีเพียงสิ่งเดี ยวในเอกภพ ที่มีการเกิดหลายครั้ งนั บ
จํ า นวนอนั น ต สิ่ งนั้ น เรี ยกว า สั ตว (สั ตว มนุ ษย เทวดา). สิ่ งที่เกิด สิ่ งที่ตาย ควบคู ไ ปกับสั ต ว
เหลานั้น คือ วิญญาณ สังขาร.
เมื่อมองเอกภพ ผานหลักสังขตธรรม จะไดขอสรุปวา เอกภพที่มีความเปนไปไดมากที่สุดคือ
เปนเอกภพแบบแบน ตามแบบจํา ลองของฟรี ดแมน. แตนั กวิ ทยาศาสตร ยังไมพอใจกับคํ าตอบ
เหลานี้ จึงมีการศึกษาวิจัยตอไปไมสิ้นสุด. แตการตรัสรูของตถาคต พบวา อวิชชา สังขาร วิญญาณ
คือตนเหตุหลัก ของการกอเกิดจั กรวาล ธาตุ สสาร วัตถุ สิ่งที่มีชีวิต. นักวิทยาศาสตร ตางพากัน
ทยอยกันนําเสนอหลักการ ทฤษฎีตางๆ เพื่ออธิบายสิ่งลี้ลับทุกขนาด ทุกกาลเวลา และทุกตําแหนง
ในเอกภพ. เชน กฎอนุรักษ (conservation law) หลักสัมพัทธภาพ (principle of relativity)
หลั กสมดุ ล (principle of equivalence) แบบจํ า ลอง (paradigm) กรอบอ า งอิ งเฉื่อ ย
(inertial reference frame) กฎแรงโนมถวงของนิวตัน (Newton’ law of gravity) กลศาสตร
ควั น ตั ม (quantum mechanics) กฎแม เ หล็ ก ไฟฟ า ของแม็ ก ซ เ วลล (maxewll’s laws of
electromagnetism) เปนตน. กอเกิดการคนพบสิ่งใหมๆ ขึ้นมากมาย เชน ในป ค.ศ. 2015 เครื่อง
เรงอนุภาค LHC คนพบอนุภาคชนิดใหม ซึ่งไมแนใจวาเปนอนุภาคสสาร หรืออนุภาคสื่อแรงกันแน.
มันมีมวล 750 GeV/c2 ซึ่งใหญกวาอนุภาค ตามแบบจําลองมาตรฐาน [4] และเครื่องตรวจจับคลื่น
ของโครงการไลโก (LIGO) คนพบคลื่นแรงโนมถวง (gravitational waves) เมื่อเดือนกันยายน
ค.ศ. 2015. ในรอบศตวรรษ นักวิทยาศาสตร พบสัตวสายพันธุใหมๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนการกลาย
พันธุของไวรัส แบคทีเรีย สายพันธุใหม ซึ่งเปนสาเหตุของโรคชนิดใหม.

วิทยาศาสตร คนพบ และใหคํานิยาม สิ่งใดๆ ตาม “หลักฐาน” ที่
ผานการพิสูจนแลว
พุทธศาสน คนพบ และใหคํานิยาม สิ่งใดๆ ตาม “ผัสสะ” ที่ผาน
การรับรูของ วิญญาณ และ วิมุตติญาณทัสสนะ
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1.3.2 ความจริงที่ตถาคตตรัสรู เปนความจริงแทตลอดกาล
สิ่งซึ่งพระองคตรัสรู คือความจริงแท ครอบคลุมทั้งดานรูปธาตุ และจิตธาตุ ซึ่งเปรียบเสมือน
ตนธาตุตนธรรม ของธรรมชาติโดยแท ซึ่งไมมีมนุษยผูใดเคยรูมากอน. พระองคไดบัญญัติ ความจริง
ความจริงแท และความจริงสมมุติ ไวเปนทฤษฎีเบ็ดเสร็จ สมบูรณ แมแตหลักการทางวิทยาศาสตร
ก็ไมอาจคานแยงได. พุทธศาสน จึงมีความสมบูรณจริงแทตลอดกาล ไมตองการบัญญัติเพิ่มเติม ตัด
ตอ แกไขใดๆ อีก แมกาลเวลาจะผานไปนานเทาใดก็ตาม. พระองค กลาวรับรองวา สิ่งที่พระองค
ตรัสรู มีความลึ กซึ้ง (คมฺภีรา) เห็นตามไดยาก (ทุทฺทสา) บรรลุรูตามไดยาก (ทุรนุ โพธา) สงบยิ่ง
ทามกลางความวุนวาย (สนฺตา) ประณีต ละเอียด ลุมลึก ไปตามลําดับ (ปณีตา) ไมสามารถเรียนรู
ไดดวยตรรกศาสตร หรือ คาดคะเนดนเดามิได (อตกฺกาวจรา) ละเอียดลึก ถึงขั้นนิพพาน (นิปุณา)
รูไดเฉพาะผูเปนบัณฑิต (ปณฺฑิตเวทนียา). [5]
(1) แตละคํา พูด เปนอกาลิโก คื อ ถูกตอ งตรงจริง ไมจํา กัด กาลเวลา. “ภิกษุทั้งหลาย !
พวกเธอทั้งหลาย เปนผูที่เรานําไปแล วดวยธรรมนี้ อันเปนธรรมที่บุคคลจะพึ งเห็นไดด วยตนเอง
(สนฺทิฏิโก), เปนธรรมใหผลไมจํากัดกาล (อกาลิโก), เปนธรรมที่ควรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสิโก),
ควรนอมเขามาใสตัว (โอปนยิโก), อันวิูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญู หิ).”
(บาลี มู. ม. 12/485/451.)
(2) หลักการตางๆ นับตั้งแตวันตรัสรู สอดรับกัน ไมขัดแยงกัน และถูกตองเสมอ ไมวายุค
กาล จะเปลี่ยนแปลงไป (อกาลิ โก) คํา ของพระองค ตรงเปน อั นเดียวกันหมดทุกถอ ยคํ า. “ภิกษุ
ทั้งหลาย ! นับตั้งแตราตรี ที่ตถาคตไดตรัสรู อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรี ที่ตถาคต
ปรินิพพานดวยอนุ ปาทิเสสนิพพานธาตุ, ตลอดเวลาระหวางนั้ น ตถาคตไดกล าวสอน พร่ําสอน
แสดงออกซึ่งถอยคําใด; ถอยคําเหลานั้นทั้งหมด ยอมเขากันไดโดยประการเดียวทั้งสิ้น ไมแยงกัน
เปนประการอื่นเลย. ภิกษุทั้งหลาย ! (อนึ่ง) ตถาคตกลาวอยางใด ทําอยางนั้น, ทําอยางใด กลาว
อยางนั้น.” (บาลี อิติวุ. ขุ. 25/321/293.)
(3) ทรงหามบัญญัติเพิ่ม หรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไวแลว. “ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย
จักไมบัญญัติสิ่งที่ไมเคยบัญญัติ จักไมเพิกถอน สิ่งที่บัญญัติไวแลว, จักสมาทานศึกษา ในสิกขาบทที่
บัญญัติไวแลว อยางเครงครัด อยูเพียงใด, ความเจริญก็เปนสิ่ งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได ไมมีความ
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เสื่อมเลย อยูเพียงนั้น.” (บาลี มหา. ที. 10/90/70.)
(4) คําสอนที่ทรงสั่งสอนบอย พูดบอย คือ ความไมเที่ยง เปนทุกข ความไมใชตัวตน ของ
ขันธ-5. “... อนุสาสนีของเรา ยอมเปนไปในสาวกทั้งหลาย สวนมาก มีสวนแหงการจําแนกอยางนี้วา
‘ภิกษุทั้งหลาย ! รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารไมเที่ยง วิญญาณไมเที่ยง. ภิกษุ
ทั้งหลาย ! รูปไมใชตัวตน เวทนาไมใชตัวตน สัญญาไมใชตัว ตน สังขารไมใชตัวตน วิญญาณไมใช
ตัว ตน. สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมใชตัว ตน’ ดังนี้. ” (บาลี มู. ม.
12/423/396.)
(5) ทรงกํา ชั บใหศึ กษาและปฏิ บัติ เฉพาะจากคํ า ของพระองค (ศาสนี ย) เทา นั้ น เพื่ อ
ปองกันมิใหเนื้อแทแหงคําสอนของพระองค อันตรธานหายไป เมื่อกาลเวลาลวงไป. “ภิกษุทั้งหลาย
! พวกภิกษุบริษัทในกรณีน,ี้ สุตตันตะเหลาใด ที่กวีแตงขึ้นใหม เปนคํารอยกรองประเภทกาพยกลอน
มีอั กษรสละสลวย มีพ ยัญชนะอั นวิ จิ ตร เปน เรื่อ งนอกแนว เปนคํ า กล า วของสาวก, เมื่อมีผูนํ า
สุตตันตะเหลานั้ นมากลา วอยู; เธอจักไมฟงดวยดี ไมเงี่ยหูฟง ไมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และจักไม
สําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษาเลาเรียน. สวนสุตตันตะเหลาใดที่เปนคําของตถาคต เปนขอความลึก
มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระวาเฉพาะเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผูนําสุตตันตะเหลานั้นมากลาวอยู;
เธอยอมฟงดวยดี ยอมเงี่ยหูฟง ยอมตั้งจิตเพื่อจะรูทั่วถึง และยอมสําคัญวาเปนสิ่งที่ตนควรศึกษา
เลาเรียน.” (บาลี ทุก. อํ. 20/92/292.)
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