บทสรุป
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สัตตะธัมมะธาตุ เปนสวนผสมของ ‘ศาสตร’ และ ‘ศาสน’
การเกิด และการตาย ตา งก็เปน ธรรมชาติอ ยา งหนึ่ ง ที่มนุ ษยทุกคนตองพบ. โดยธรรมชาติ
มนุษย มักยินดีกับการไดเกิด มากกวาความตาย. ธรรมชาติ เกิดจากการปรุงแตงขันธ-5. แทจริงแลว
ขันธ-5 ก็ไมใชตัวตน. เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ความแก ความตายมาเยือน พวกเขาก็ประสบกับความทุกข
ความโศกเศรานานาประการ. นี้คือ ธรรมชาติ ที่มนุษยกลัวกันทุกคน.
ปญหาความกลัวตาย (ไมอยากตาย) กับ ความตาย (แตตองตาย) เปนปญหาที่ปรากฎอยูบน
ดานทั้งสอง ของเหรียญเดียวกัน, เพราะไมรูวา ความแก ความตาย (ซึ่งมาจากการเกิด) ซึ่งทุกคน
หลบเลี่ยงไมพน นั้น จะแกไ ขอยางไร. สรุ ปก็คื อ มนุษยไมรูวิ ธีแกปญหาการตาย พอๆ กับไมรูวิ ธี
แกปญหาการเกิด. ความไมรูของทั้งสองขอนี้ คือ ไมรูตนเหตุของการเกิด (สมุทัย), ไมรูวิธีการดับ
(อั ตถังคมะ) วา ตายอยางไรที่จ ะไมตอ งมาเกิด อี ก. ความไมรู เกิด จากการถูกครอบงํา โดย ‘รส
อรอย’ (อัสสาทะ), จึงเปนเหตุใหไมรูโทษของการถูกครอบงํา (อาทีนวะ), และ มองไมเห็นวิธีที่จะ
พาตนเองออกไปใหพน (นิสสรณะ) จากความเกิดและความตาย ทีพ่ วกเขากําลังเผชิญอยู.
มนุษยปุถุชน ซึ่ งมีจํานวนมากมาย เชื่อวา ชีวิตหนึ่งเกิด มาแคค รั้งเดียว ตายแลวก็จ บกันไป
เวลาที่เหลืออยู จึงตองเสพสุขใหมากเขาไว. พวกเขาจึงหันไปพึ่งวิทยาการดานวิทยาศาสตร คนหา
วิธีการตางๆ ที่จะทําใหชีวิตยั่งยืน ไมเจ็บปวย และเสพสุขไดอยางไมมีขอจํากัด. ปญหาการเกิดของ
พวกเขา จึงกลายเปน เรื่อ งเล็ ก แตปญหาความแก ความตาย และความเจ็ บปว ย กลายเปน เรื่อ ง
ใหญ. แนนอนวา วิทยาศาสตรอาจชวยหาทางออกใหไดบาง ในการปองกันความแก ความเจ็บปวย
แตไมสามารถปองกันความตายไดเลย. เพราะการไมศึกษาสัจธรรม จึงไมรูสัจชีวิต ไมรูวิธีปองกัน
ความแก ความตายอยางถาวร. ในเมื่อ วิทยาศาสตร ชวยไมไ ด พวกเขาจึงตองพึ่งพา จิ นตนาการ
และความเชื่อ มนตดํา (ไสยศาสตร) เดรัจฉานวิชชา และมิจฉาทิฐิ, ทั้งๆ ที่จินตนาการและความ
เชื่อเหลานี้ ดูไรเหตุผล และหาขอพิสูจนไมได แตพวกเขาก็ไมมีทางเลือกอื่น ที่จะยอมรับมัน.
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พุทธศาสน แกปญหา การเกิด (อันเปนตนเหตุของทุกๆ ปญหา).
วิทยาศาสตร แกปญหา การเสื่อม (อันเปนสาเหตุของ การแก
เจ็บ ตาย). เทวศาสตร แกปญหา หลังการตาย ทําอยางไร เมื่อ
ตายแลว จึงจะพนทุคติ และไปสูสุคติ. ไสยศาสตร คือ ทางออก
ของทุกปญหา ที่วิทยาศาสตร และเทวศาสตร แกไมได.
(ทุกข ปญหา จึงยังมีอยู)
ความจริ ง สมมุ ติ ถูก ปรุ ง แต ง ขึ้น โดย อวิ ช ชา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ ร ว มกับ สิ่ งที่ มีอ ยู แ ล ว ใน
ธรรมชาติ แลวเรียกความจริงสมมุตินั้นวา ขันธ-5. นักวิทยาศาสตร รูจักขันธ-5 ในรูปแบบของ มวล
สสาร แรง พลังงาน. ขันธ-5 ไดกลายเปนวัตถุสื่อกลาง (mediator) สําหรับการครอบครองและ
การปรุงแตงเปนภพชาติ ของ ‘สัตว’ ทุกชนิด ทุกประเภท. ชีวิตเกิดขึ้นได เพราะมีขันธ-5 แตมีนอย
คน ที่จะรูความจริงขอนี้วา คุณสมบัติของขันธ-5 สามารถแยกขาดออกจากกันได. เนื่องจากขันธ-5
เปนวัตถุสื่อกลาง ที่มีสถานะเปนกลาง ที่ผูครอบครอง สามารถใชประโยชนไปในทางคุณหรือโทษก็
ได. การแยกเอา สวนที่เปน วิญญาณขันธ ออกจาก สวนที่เปน รูปขันธ เวทนาขัน ธ สั ญญาขัน ธ
และสังขารขันธ ไดสะอาดหมดจดเพียงใด ก็จะทําใหสัตวผูนั้น มองเห็นทางแกปญหาการเกิดและ
การตายได อยางถึงรากโดยแท. หมายความวา สวนที่เปนความจริงสมมุติในขันธ-5 ที่เกิดจากการ
ปรุงแตงของ อวิชชา สังขาร วิญญาณ ก็จะยังคงมีอยูเชนนั้นตามธรรมชาติ. แตสวนที่เปนความจริง
แทในขันธ-5 จะเกิด ขึ้นไดก็ตอเมื่อ สัตวผูนั้ น จะตอ งแยกเอา “ของแท” (วิ ชชา วิมมุติ) ออกจาก
“ของปลอม” (อวิชชา สังขาร วิญญาณ) ใหไดสะอาดหมดจด.
ความจริงสมมุติ ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ ก็คือ สัตตะธัมมะธาตุ แบงออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่เปนวัตถุธาตุ (มวล–อนุภาค, แรง–คลื่น, อุณหภูมิ–พลังงาน, มิติ กาลอวกาศ–รูปทรง และ
วัฏจั กร–อนัน ต) และส วนที่เปนจิ ตธาตุ (นามรู ป–วิ ญญาณ–สั งขาร). นามรูป–วิญญาณ–สังขาร
เปนธัมมะธาตุที่มีความพิเศษ เหมือนเปน สะพาน หรือ ชองทาง เพื่อกาวไปสู ลักษณะ–สมบัติ
สัตตะธัมมะธาตุอันสุดทาย คือ วิมุตติ–นิพพาน. กลาวไดวา วิมมุติ–นิพพาน คือ ความสัมบูรณของ
ความจริง (ปรมัตถธรรม หรือ อสังขตธรรม) อันสูงสุดของธรรมชาตินั่นเอง.
นิพพาน ปรากฏขึ้น เพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เปน ผูบอก. นิพพาน ปรากฏขึ้น
สําหรับผูใด ผูนั้นยอมรูแจงดวยตนเอง เพราะการปฏิบัติตามธรรม ที่ตถาคตไดบัญญัติไว. สิ่งที่สัตว
‘ปรุงแตงขึ้นมาไวในตน’ (ขันธ-5) นั้น พระองคเรียกวา ‘โลก’ คอยปดกั้น ‘ที่สุดโลก’ ไว. (พระองค
ใชคําวา ที่สุดโลก แทน นิพพาน และใชคําวา โลก แทน รูปนาม ขันธ-5)
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“... เราไดบัญญัติโลก, เหตุใหเกิดโลก, ความดับสนิทไมเหลือของโลก, และทางดําเนินใหถึง
ความดับสนิทไมเหลือของโลก.” ที่สุดโลก แหงใด อันสัตวไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ มีอยู
ในรางกายนี้ (รางกายมนุษยโลก) สามารถเขาถึงไดโดยรอบ (รู เห็น ถึง) ดวยการปฏิบัติ อริยมรรค
มีองค 8 ประการ เทานั้น, ไมมีทางอื่น (อริโย อฏฐงฺคิโก มคฺโค - ทางเอก). “พระสุคต ผูมีธรรมดา
เห็นที่สุด คือความสิ้นไปแหงชาติ ผูมีพระทัย อนุเคราะหสัตวดวยความเกื้อกูล ยอมทรงทราบทาง
เอก ซึ่งเหลาพระอรหันต ไดอาศัยขามแลวในกาลกอน และกําลังขามอยู และจักขามซึ่งโอฆะได.” [1]
นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกวา นิพพาน.
นิพพาน จะไมไปปรากฏ ณ ที่ใด นอกจากในกายมนุษยหรือเทวดา ผูซึ่งละวาง ‘สิ่งที่สัตวปรุง
แตงไวในตน’ (ขันธ-5) ไดแลว. “ถานักวิทยาศาสตร ‘เขาถึง’ ในสิ่งที่ตถาคตพูด แม 1%, โลกใบนี้
จะเปลี่ยนแบบพลิกฝามือ” ประโยคนี้ ไมกลาวเกินจริง. พระองคยืนยันวา แมขอธรรมของพระองค
เพียงบทเดียว ก็กอประโยชนแกโลกอยางมากมาย. คําของพระองค (พุทธวจน) “เปนขอความลึก มี
ความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกกุตตระ วาดวยเฉพาะสุญญตา” มีพลังในความหมายทั้งในแนวลึกและ
แนวกวาง แมจะเปนเพียงคําเพียงคําเดียวก็ตาม ทุกคําพูด ทุกบท ทุกพระสูตร จะสอดรอยเปนหนึ่ง
เดี ยวกัน ไมขัด แยงกัน . ตถาคต เปนสรรพั ญูบุคคล รู ทั่วโลกธาตุ คื อรู ทั้งหมดในเอกภพ. หาก
เปรียบเทียบ ‘ความรู’ (ความรูที่สามารถสั่งสอนได) ที่มที ั้งหมดในเอกภพ เหมือนใบไมทั้งตน แตสิ่ง
ที่พระองคพูดสอนสั่งแกสาวก มีเพียงสวนเล็กนอย เทาใบไมในกํามือเทานั้น. ในความเปนจริง สิ่งที่
พระองค ‘เห็น’ (ความรู ที่ไมสามารถสั่งสอนได และเปนความรูที่ไรประโยชน) เปนปรากฎการณ
ทั่วทั้งโลกธาตุ เหมือนตนไมทั้งปา. แตพระองค ก็เลือกเอา ‘ความรูในความจริง’ (ความรูที่ทรงสั่ง
สอนได) ซึ่งแมจะเปนสวนเล็กนอย มาสรางประโยชนแกมวลมนุษย ไดอยางมากมาย.
“คามณิ ! ... เพราะเหตุวา ถึงแมเขาจะเขาใจธรรมที่เราแสดง สักบทเดียว นั่น ก็ยังจะเปนไป
เพื่ อ ประโยชน เกื้ อ กู ล และความสุ ข แกช นทั้ งหลายเหล า นั้ น ตลอดกาลนาน.” (บาลี สฬา. สํ .
18/389/605.)
จากประโยคที่ว า “ถา นักวิ ทยาศาสตร ‘เขาถึง’ ในสิ่ งที่ตถาคตพูด แม 1%, โลกใบนี้ จะ
เปลี่ ยนแบบพลิ กฝา มือ .” หากเกิด ขึ้น จริ ง 1% ของคํ า พู ด ทั้งหมดของพระองค (สั กบทเดี ยว) ที่
นักวิทยาศาสตรเขาถึงได จะสงผลตอการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงวิทยาการและเทคโนโลยี อยาง
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ใหญหลวง แบบพลิกฝามือเลยทีเดียว. จัดวาเปนการคนพบทีย่ ิ่งใหญ กวาการคนพบอนุภาคแรงโนม
ถวง นิวตริโน ปฏิอนุภาค หรือแมกระทั่ง เหตุการณกอนบิกแบง. เชน ถานักวิทยาศาสตร ตรวจพบ
สัญญาณ สิ่ งที่ไมใชอนุภาคสสาร ไมใชควารก ไมใชมิติที่ 4 ไมใชรังสี พื้นหลังของการเกิดเอกภพ
เริ่มแรก ไมใชคลื่นของแสงแมในชวงความถี่ใดๆ. สิ่งนั้น มีความเร็วยิ่งกวาความเร็วแสงหลายเทา สิ่ง
นั้นมีขนาดเล็กละเอียดกวาควารก สิ่งนั้นไมมีมิติ วัดคาอุณหภูมิไมได แลวจะเรียกสิ่งนั้นวาอะไร?
สาเหตุทตี่ ถาคต ไมนําสิ่งที่รูทั้งหมด มาสั่งสอนสาวก เพราะ “...ธรรมะสวนนั้นๆ ไมประกอบ
อยูดวยประโยชน ไมเปนเงื่อนตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อความหนาย ไมเปน ไปเพื่ อความ
คลายกําหนัด ไมเปนไปเพื่อความดับ ไมเปนไปเพื่อความสงบ ไมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง ไมเปนเพื่อ
ความรูพรอม ไมเปนไปเพื่อนิพพาน, ฉะนั้น เราจึงไมกลาวสอน ...” (บาลี – มหาวาร. สํ. 19/548/
1712.) เหตุผลที่พระองคไมนําความรูทั้งหมดมาสอนนั้น สวนทางกับ สิ่งที่นักวิทยาศาสตรกําลัง
คนหา. ทั้งนี้เปนเพราะ ทั้งสองฝายมีเปาหมายแตกตางกัน. ตถาคต มีเปาหมายเพื่อใหสาวกและผู
ศึกษา รูวิธีแกปญหาการเกิด. นักวิทยาศาสตร มีเปาหมายเพื่อใหมนุษยชาติ ที่เกิดมาแลว ไมตอง
เผชิญกับความอดอยาก โรคภัย.
สิ่งที่พระองคหยั่งรู คือ ความจริงแทนั้น มีอยู และใครๆ ก็สามารถรูได เห็นได เขาถึงได จับ
ตองได ถา “ปฏิบัต”ิ ตามวิธีที่พระองคบัญญัต.ิ ธรรมที่พระองคบัญญัติและพูดออกมา (ศาสนีย) จะ
ถูกจัดลําดับความยากงาย ขนาด ขั้นตอน ใหเหมาะแกคนฟง โดยอิงกับความรูพื้นฐานเดิมของผูฟง.
โดยปกติ คนทั่วไปจะเขาใจสมมุติสัจจะ หรือ ‘ความจริงของของปลอม’ ไดดีกวา, พระองค จึงเริ่ม
จากการอธิบาย 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. ทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตรสรางขึ้น
ก็ไมมีความแนนอน เมื่อกาลเวลาผานไป หรือเมื่อมีขอพิสูจนใหม ทฤษฎีนั้นอาจถูกลบลางไปก็ได.
แตตางกับศาสนียของตถาคต ซึ่งมีความถูกตอง เที่ยงตรง สมบูรณ 100% ทุกกาลเวลา.
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การรวมฟสิกสในทฤษฎีเดียว
สตีเวน ฮอวกิ้ง กลาวไวในหนังสือของเขา ชื่อ ประวัติยอของกาลเวลา (The Illustrated A
Brief History of Time) เรื่องการรวมฟสิกสเปนหนึ่งเดียว. เขากลาววา เราไดกาวหนาไปมาก
ในการคิดคนทฤษฎีสวนยอยหลายๆ ทฤษฎี ซึ่งแตละอัน อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ภายใน
ขอบเขตที่คอนขางจํากัด. แตการสรางทฤษฎีใหเปนเอกภาพสมบูรณ ซึ่งสามารถอธิบายทุกสรรพสิ่ง
ในเอกภพได เพียงทฤษฎีเดียวนั้น เปนเรื่องยาก. เหตุผลขอนี้อธิบายไดวา ธรรมชาติของฟสิกส ยอม
เกิดปรากฎการณสวนยอยขึ้นเสมอ เปนปกติธรรมดาเชนนั้นเอง. เราไมสามารถรวม ‘ยอย’ ใหเปน
‘หนึ่ง’ ได ถาตราบใด ‘หนึ่ง’ ประกอบดวย ‘ยอย’ และ ‘ยอย’ เปนตนกําเนิดของ ‘หนึ่ง’ การรวม
ยอยใหเปน หนึ่ ง จะทําไดแ คการจั ดกลุมใหส วนยอย เขา กันไดในบริบทหว งเวลาหนึ่ งเทานั้ น. ใน
อนาคต ปจจัยอิทธิพลแวดลอมเปลี่ยนไป อาจมีการจัดกลุมใหแกสวนยอยใหมได. สัตตะธัมมะธาตุ
ปรากฎการณสัมบูรณ ของสรรพสิ่ง มิใชแนวคิดหรือทฤษฎี ในการรวมฟสิกสเปนหนึ่งเดียว. แตเปน
ขอเสนอใหม ในการอธิบายปรากฎการณของสรรพสิ่ง (everything) โดยเชื่อมโยง แนวคิดทฤษฎี
ดานฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตร กับ พุทธศาสน ผานมโนทัศนสัมพัทธภาพ. ภายใตมโนทัศน
สัมพั ทธภาพ ได ขอสรุ ปที่เปน หนึ่งเดียววา แทจ ริงแลว สรรพสิ่ งในเอกภพนี้ ไมอ าจรวมเปน อั น
เดียวกันได, แตจะดํารงอยูภายใตคุณสมบัติพื้นฐานที่สุด ที่แตกตางกัน 2 ระบบ คือ. สังขตธรรม กับ
อสังขตธรรม.
ดังนั้น “การรวมฟสิกสเปนหนึ่งเดียว” จึงไมมีโอกาสสําเร็จไดงายนัก หากละเวนการศึกษา
เรื่องจิตวิญญาณ. นักฟสิกสตางก็ยอมรับวา ในขอบเขตของเอกภพอันไรขอบเขต พวกเขารูความจริง
เกี่ยวกับฟสิกสทั้งหมดไดนอยมาก คือ รูไมถึงรอยละ 5 เทานั้น. สวนตางที่เหลืออีกกวารอยละ 95
คื อ อะไร พวกเขาจะไมแ บง พื้ น ที่ใ หแ กจิ ตวิ ญญาณบา งเลยหรื อ ? แตป ญหานี้ นั กวิ ทยาศาสตร
สมัยใหม รวมทั้ง นั กปรั ชญาธรรมชาติโพสต โมเดิ ร น จํ า เปน ตอ งขยายกรอบทั ศ นะ ในการมอง
ปรากฎการณรอบตัว ใหลึกซึ้งขึ้นกวาที่เปนอยู. อาจตองฝากําแพง ‘การยอมรับในสิ่งที่พิสูจนไมได’
เพื่อกาวไปใหถึง ‘ความจริงที่พิสูจนดวยตนเอง’ เชน การเดินทางขามเวลา กาแลกซี่ ผานรูหนอน
ดวยพลั งงานของจิ ต ซึ่งเรียกว า ฌาน. หรื อแมกระทั่ง สิ่งลี้ลั บตางๆ ในเอกภพ เชน พลังงานมืด
สสารมืด อนุภาคคูแฝด คลื่นความโนมถวง คลื่นนิวตริโน และ หลุมดํา อาจไดรับการคนพบดวย
พลังงานของจิต มากกวาความสําเร็จใน “การรวมฟสิกสเปนหนึ่งเดียว” ก็ได.
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 ที่มี
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สภาวะแบบเดียวกันทั้งสิ้น ซึ่งเรียกวา ทุกข. รูทุกข ก็รูทุกสิ่ง ไมวาสิ่งนั้นจะเปนรูป หรือนาม หรือทั้ง
สองอยาง คือ รูวาสิ่งนั้นมีเกิด มีเสื่อม มีแปรปรวน (เสื่อมตอเนื่อง) เปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนสถานะ
เปนวงจรไมสิ้นสุด. ที่จริง ตถาคต คิดกาวหนากวานักวิทยาศาสตรไปหนึ่งกาว. นักวิทยาศาสตร รู
ประวัติของมวล สสาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของมันเทานั้น แตตถาคต มองวามวล สสาร
พลังงาน เปนแครูปขันธ แตยังมีอีก 4 ขันธ ที่สวมรอยอยูในรางของ รูปขันธ จนทําใหการรวมกัน
ของขันธทั้ง 5 สงผลใหเกิดระบบชีวิตขึ้นมา แล วสรางปญหาสืบเนื่องจากการเกิด ไมมีวันจบสิ้น .
ดังนั้น สิ่งที่ตถาคต ตองจัดการกับ ขันธ-5 ยอมเปนสิ่งลึกซึ้ง เกินกวานักวิทยาศาสตรจะยอมรับได.

ชุมชนนักวิทยาศาสตร กับภารกิจในการคนหา ความจริงดานฟสิกส
เพื่อความเขาใจในธรรมชาติที่ถอ งแท จํา เปนตอ งเรียนรู ทั้ง ฟสิกสวิทยาศาสตร และ พุทธ
ศาสน ไปพรอมๆ กัน. เพราะในธรรมชาติ ประกอบดวยความจริงสองดาน ที่ไมอาจแยกขาดจากกัน
ได คือ ธรรมชาติของวัตถุธาตุ และ ธรรมชาติของจิตธาตุ. อุปสรรคสําคัญของนักฟสิกส คือ ยังเขา
ไมถึงจิ ตวิญญาณ. เรื่ องของจิตวิ ญญาณ ยังคงเปน ความลี้ ลับในเอกภพ ที่นักฟสิ กสวิ ทยาศาสตร
ตองเผชิญอยูตลอดเวลา. กอนจะเขาใหถึงจิตวิญญาณ ตองเขาใหถึงปรัชญา ความรู ความจริง ของ
สรรพสิ่งใหไดกอน. โดยเฉพาะ อภิปรัชญา (mataphysics) วาดวยความจริงแทของระบบชีวิต จะ
ชวยใหการคนควาเรื่องจิตวิญญาณ มีความเปนไปไดมากยิ่งขึ้น. กฎฟสิกส (laws of physics) จะ
ถูกนํา มาใชเปน หลักเกณฑพื้ นฐานการศึกษาคนควา เกี่ยวกับธรรมชาติของสรรพสิ่ง การอนุมาน
การคํานวณเชิงตรรกะ และเชิงคณิตศาสตร เพื่อใหรูถึงพฤติการณตางๆ ของวัตถุธาตุ-สสาร และ
เอกภพ ตลอดจนระบบชีวิตทั้งหมด. ระบบชีวิตกลายเปนสวนยอยเล็กนอยมาก เมื่อเทียบสัดสวน
ปริมาณและมวล กับวัตถุธาตุ สสาร ที่มีทั้งหมดในเอกภพ, อาจทําใหดูเหมือนวา กฎฟสิกสทั้งหลาย
พูดแตเรื่องของวัตถุธาตุ อนุภาค อะตอม สสาร ดาวฤกษ ดาวเคราะห และเทหวัตถุอื่นๆ.
ความจริงดานฟสิกส ณ ขณะนี้ ปรากฏขึ้นภายใตหลักการสําคัญของฟสิกส ซึ่งประกอบดวย
หมวดหมูตอไปนี้ (แตในอนาคต อาจมีการเพิ่ม หรือตัดทอน).[2] กฎการอนุรักษ กลศาสตรดั้งเดิม
(กลศาสตรนิวตัน) กาลอวกาศ คลื่น ปริมาณทางกายภาพ พลศาสตร พลังงาน พลังงานในฟสิกส
ไฟฟาสถิต มิติ แรง เวลา สสาร.
ปจจุบัน นักวิทยาศาสตร แบงออกไดเปนชุมชนยอยๆ 8 ชุมชน คือ

2

อางอิงจาก “หลักการสําคัญของฟสิกส.” วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. [ออนไลน]. https://th.wikipedia.org/wiki/
หมวดหมู: หลักการสําคัญของฟสิกส. (วันที่สืบคน: 6 พฤษภาคม 2562.)
บทสรุป สัตตะธัมมะธาตุ : ทฤษฎีเดียว อธิบายทุกสรรพสิ่ง

361
(1) ชุมชนนักสัมพัทธภาพฟสิกส. ชุมชนนี้ จะศึกษาตามแนว กลศาสตรพื้นฐานของนิวตัน
กฎแรงโนมถวงของนิวตัน และ หลักสัมพัทธภาพพิเศษ (special relativity) ซึ่งเปนกฎฟสิกสของ
ไอนสไตน. ใชอธิบายปรากฎการณตางๆ เมื่อไมมีแรงโนมถวงเขามาเกี่ยวของ. นับวานักสัมพัทธภาพ
ฟสิกส เปนผูใหกําเนิดกลศาสตรคลาสิค ที่อธิบายทุกๆ สิ่งบนโลกมนุษยไดถูกตองเสมอมา. ในยุค
เริ่มแรกของการศึกษาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ ยังไมแผกวางออกไปนอกรัศมีโลก กลศาสตรแบบ
นิว ตัน จึ งถูกนํ ามาใชอ ยา งแพร หลาย. แตเมื่อ เขา สูยุค การสํ ารวจทางอวกาศ แนวคิ ดกลศาสตร
พื้นฐานเหลา นี้ ไมเพียงพอและใชอ ธิบายปรากฏการณในอวกาศอัน กวา งใหญไ ด หรือแมกระทั่ง
ปรากฏการณในพื้นที่แคบๆ ระดับอะตอม.
(2) ชุมชนนักฟสิกสดาราศาสตร (astrophysicist). จะศึกษาตามแนวทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ทั่วไป. โดยปกติ จะเปนนักฟสิกสเชิงทฤษฎี และเชี่ยวชาญเปนพิเศษ ในการใชกฎของฟสิกส อธิบาย
วา วัตถุในจักรวาล มีพฤติการณอยางไร. โดยใชหลักสัมพัทธภาพทั่วไป ของไอนสไตน และกล
ศาสตรควอนตัม เปนเครื่องมือศึกษา.
(3) ชุมชนนักดาราศาสตร. มุงศึกษาโครงสราง และระบบดวงดาว ดาวฤกษ ดาวเคราะห
ระบบสุ ริ ยะ กาแล็ กซี่ หลุ มดํ า และเอกภพ. ชุมชนนี้ ได ร วมเอานั กดาราศาสตร แ สง (optical
astronomer) เขามาไวในชุมชนดวย, พวกเขาจะเฝาสังเกตพฤติการณของเอกภพ โดยใชแสงที่
มนุษยมองเห็นได.
(4) ชุมชนนักฟสิกสเชิงทดลอง. กลุมนี้จะเนนการใชเครื่องมือ หองทดลอง เพื่อหาขอพิสูจน
ที่แนชัด เกี่ยวกับอนุภาคและปฏิกริ ิยาที่เกี่ยวกับอนุภาค. ผลการทดลอง จะชวยตอบปญหาขอสงสัย
เกี่ยวกับฟสิกส ใหแกทุกชุมชนไดดวย.
(5) ชุมชนนักดาราศาสตรวิทยุ (radio astronomer). จะศึกษา สังเกต พฤติการณตางๆ
ของเอกภพ จากคลื่นวิทยุ ผานกลองโทรทรรศนวิทยุ แหลงขอมูลคลื่นวิทยุ และจากกาแล็กซี่ที่สง
คลื่นวิทยุความเขมสูงออกมา. คลื่นวิทยุ มีความยาวคลื่นที่ยาวมากๆ และแผกระจายไปไดไกล ทั่ว
จักรวาล. คลื่นวิทยุ จึงเปนหลักฐานเดียวที่ทิ้งรองรอยในอดีตอันยาวนานของเอกภพ ใหเปนขอมูล
สําหรับนักดาราศาสตรรุนตอๆ มา.
นักดาราศาสตร ใชกลองโทรทรรศน เพื่อ การไขปริ ศนาลึ กลับซึ่งมีน านกว า 20 ป เกี่ยวกับ
สัญญาณวิทยุประหลาด ที่ส งมาจากนอกโลก. นักวิทยาศาสตรตรวจพบแลว ว า ปรากฏการณที่
เกิดขึ้นในป 1996 ขณะที่ดาวเทียมโคบี (COBE) จับสัญญาณจากมนุษยตางดาวได ในรูปของคลื่น
ไมโครเวฟ ที่ความถึ่ 10-60 กิกะเฮิรตซได. ในตอนนั้น ยังไมมีใครอธิบายถึงที่มาของมันได. ปจจุบัน
พวกเขาสันนิษฐานวา คลื่นไมโครเวฟนั้น มาจาก สารไฮโดรคารบอนชนิดอะโรมาติก. สารชนิด นี้
The 7-Element Absolute of Everything by SUDIN CHAOHINFA

362
มัน ล อ งลอยอยูใ นกลุ มก อ นฝุ น ผง ที่ ค ละคลุ มอยูร อบดาวฤกษที่ เกิ ด ใหม 3 ดวง หรื อ อาจเป น
อะตอมของคาร บอนที่จับตัวกันเปนรู ปทรงปร ามิด โดยมีอะตอมไฮโดรเจนอยูบนยอด. ปฏิกิริยา
ระหวางอะตอมไอโดรเจน กับอะตอมของคารบอน กอใหเกิดคลื่นแมเหล็กขนาดจิ๋ว เมื่อพวกมันเกิด
การหมุนดวยความเร็วหลายลานรอบตอวินาที. การหมุนของพวกมัน ก็จะปลดปลอยคลื่นไมโครเวฟ
ความถี่เดียวกันกับที่ดาวเทียมโคบีตรวจพบ เมื่อป ค.ศ. 1996 ออกมา.[3]
(6) ชุมชนนักดาราศาสตรรังสีเอ็ กซ. กลุมนี้ มุงศึ กษาเกี่ยวกับหลุ มดํา และกาแล็ กซี่ ผา น
คลื่นวิทยุ รังสีเอ็กซ คลื่นแมเหล็กไฟฟา และคลื่นโนมถวง รวมดวย. และมีการนํากลองโทรทรรศน
ทุกชนิดทุกยานความถี่แสง มาศึกษาคนหาสิ่งทีอ่ ยูในชองความผิดพลาด. กลองดังกลาวไดแก กลอง
โทรทรรศนวิทยุ กลองโทรทรรศนอินฟาเรด กลองโทรทรรศนแสง กลองโทรทรรศนอัลตราไวโอเลต
กลองโทรทรรศนรังสีเอ็กซ และกลองโทรทรรศนรังสีแกมมา.
กล องโทรทรรศนไ กอา (Gaia) เปน กล อ งโทรทรรศน แสง สํ า หรั บภารกิจ แอสโตรเมทรี
(astrometry) ซึ่งเปนวิทยาศาสตรสาขาหนึ่ง ที่ศึกษาพิกัดของดาวฤกษ, มีความสามารถมองลึก
เขาไปในอวกาศ ไดถึง 3,000 ลานปแสง. ไกอา สามารถสรางแผนที่ทางชางเผือก ที่ความละเอียด
สูงที่สุดเทาที่เคยมีมา. การคนพบนี้ จะชวยเผยขอมูลเกี่ยวกับดวงดาวเรนลับ ทีก่ ระจัดกระจายอยูทั่ว
ทางชางเผือก และอาจชวยระบุตําแหนงสําหรับคนหาอารยธรรมตางดาวไดในอนาคต. ไกอา จะถูก
ปลดประจําการในป ค.ศ. 2020 และใหกลองโทรทรรศนยูคลิด (Euclid) และกลองเจมสเว็บบ
(James Webb) รับภาระการสํารวจทางชางเผือกตอไป.
(7) ชุมชนนักดาราศาสตรคลื่นความโนมถวง กลศาสตรควอนตัมแบบใหม (new quantum
mechanics) และ แรงโนมถวงควอนตัม (quantum gravity). นับวาชุมชนนี้ เปนชุมชนใหมและ
มีความสํ าคั ญยิ่ง. นั กวิ ทยาศาสตร ไดส รา งเทคโนโลยีกา วหนาไปมากเทาใด ก็ยิ่งมีความตองการ
แนวคิดใหมๆ มากขึ้น. เพื่อนําไปอธิบายในสิ่งที่เทคโนโลยีใหมๆ คนพบ โดยเฉพาะปรากฏการณ
เกี่ยวกับ คลื่นความโนมถวง ที่เครื่อง LIGO ตรวจจับได, แรงดึงดูดของกลุมเมฆอิเล็กตรอน ภายใต
พันธะโคเวเลนต (covalent bond – การใชอิเล็กตรอนบางสวนรวมกัน ของอะตอมที่อยูติดกัน),
การชนกัน ของหลุ มดํ า ขนาดยักษ. ปรากฏการณเหลา นี้ กลศาสตรค วอนตัม จะชว ยใหคํา ตอบที่
กระจางไดมากกวา.
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(8) ชุมชนนักสัมพัทธภาพ–ฟสิกสทางจิต.
อีกชุมชนหนึ่ง ที่นักวิทยาศาสตรยังไมนับเขาเปนชุมชนนักวิทยาศาสตร คือ ชุมชนนักสัมพัทธ
ภาพ–ฟสิกสทางจิต. เพราะยังรอผูที่มีความประสงคจะใชพลังงานทางจิต เขามารวมเปนสวนผสม
กับงานด า นวิทยาศาสตร อยา งจริ งจั ง หรื อ กลุ มนั กศึ กษา สั ตตะธัมมะธาตุ ตามที่ได นํ า เสนอใน
หนังสือเลมนี้. ปจจุบัน ก็มีการศึกษาพลังงานทางจิตอยูบาง แตนอยมาก เชน การศึกษาปฏิกิริยา
ของสารสื่ อประสาท ที่ระบิด พลุงพลานในสมอง กอนมนุษยผูนั้นจะถึงแกความตาย. เปนผลงาน
การศึกษาคนควา ของกลุมนักวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมื่อป ค.ศ. 2015. ผลการศึกษา
พบวา ชวงเวลา 1 นาทีหลั งการตาย เกิด ความสนใจพลุงพลาน บังเกิดจิตแจมชัดขึ้น ระดั บนอร
อะดรีนาลินจากสมองกลีบหนา เพิ่มขึ้น 30 เทา ศูนยการมองเห็น เพิ่มขึ้น 20 เทา ขณะที่จังหวะ
การเตนของหัวใจต่ําลง.
ธรรมชาติ ยอมมีกฎเกณฑเปนของตนเอง ไมวาผูใดจะทําการศึกษา ยอมพบความสอดคลอง
กันไดของธรรมชาติ. นักวิทยาศาสตร ไดสรางแบบจําลองทางฟสิกส (model) และทฤษฎี ขึ้นมา
มากมาย ในขณะที่ ตถาคต เปด เผยความจริ งทางจิ ต ออกมาอยางละเอี ยดลึกซึ้ ง ทุกแงมุม. ถา
สังเกตในแงของโครงสราง ลักษณะทางฟสิกส กับ ลักษณะทางจิต มีความสอดคลองกัน เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน. นั่นเทากับวา นักวิทยาศาสตร ไดสรางกฎเกณฑขึ้นมารองรับ สิ่งที่ตถาคตรัสรู โดย
ไมไดตั้งใจ. ในโลกของจิตวิญญาณ ไมอาจสรางแบบจําลองไดงายๆ เหมือนโลกของฟสิกส เพราะ
จิตวิญญาณ มีสมบัติและอาการ ซับซอนมากกวาหลายเทา. ตถาคต ไดกลาวถึงภพสวรรค ภพนรก
ไวหลายแหงในหลายพระสูตร ผูฟงทั่วไปจะเขาถึงภพทั้งสองได จากจินตนาการ ไมอาจเขาถึงได
จากการพิสูจนโดยทฤษฎีทางฟสิกสได. แตกย็ ังหาขอพิสูจนไมไดวา สิ่งที่พระองคตรัสรูและพูดไว ไม
มีอยูจริ ง. เมื่อ ยังไมมีภาพที่ชัดเจนวา ภพนรก ภพสวรรค เปน อยูอยางไร, จํา เปนตองอาศัยแบบ
จําลองทางฟสิกส มารองรับไปกอน เพราะเหตุที่ประสาทการรับรูของมนุษย มีขอจํากัดนั่นเอง.
เวลาในภพนรก และเวลาในภพสวรรค มีค วามใกลเคียงกัน คื อ ยาวนานกวา เวลาบนโลก
มนุษยมากมาย. หากจะนําเสนอคุณสมบัติของหลุมดํา มาอุปมาเปรียบเหมือนภพนรก ก็เปนสิ่งที่
เปนไปได หรือ ขอบเขตของเอกภพที่สังเกตไมได (เพราะไกลเกินกวาการเดินทางของแสง) อุปมา
เหมือนภพสวรรคชั้นพรหม ก็เปนไปไดเชนกัน. สิ่งที่นักวิทยาศาสตรคนหา ดูเหมือนจะเขาใกลจิต
วิญญาณมากขึ้นทุกขณะ แตก็ยังไมใกลพอที่จะสรุปในทางทฤษฎีไดวา แทจริงแลว วิญญาณ อาจ
เปนอนุภาคชนิดหนึ่ง ที่พวกเขาเพิ่งจะยอมรับวา อนุภาคพระเจาที่แทจริงนั้น มีอยูจริง.
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ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร มุงการพิสูจนสมมุติฐาน เพื่อใหไดความรู
ระเบียบวิธีพุทธศาสน คือการอุปมาสิ่งที่ถูกหยั่งรู เพื่อใหไดความจริง
จิตธาตุ มีคุณสมบัติเปนนามธรรม ไมสามารถจับตองไดดวยประสาทการรับรูทางตา หู จมูก
ลิ้น และกาย. มีเพียงประสาทสัมผัสทางใจเทานั้น (จินตภาพ) ที่ยังพอเขาไปจับตองกิริยาอาการของ
จิตไดบาง. เนื่องจากปรากฎการณเกี่ยวกับจิตธาตุ มีความละเอียดออน ลุมลึก หลากหลาย มีการ
เปลี่ ยนแปลง (เคลื่อ น) อาจรวดเร็ วกวา การสั่ นหรื อการหมุนของอนุ ภาค. การอธิบายเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นกับจิต จึงเปนความยาก. แตดวยความสามารถพิเศษของตถาคต ทีม่ ีญาณหยั่งรูอยาง
ไร ขี ด จํ า กั ด , ทํา ให ขอ จํ า กั ด ของมนุ ษ ย ใ นการรั บ รู เรื่ อ งจิ ต วิ ญญาณ หมดสิ้ น ไปได มากที เดี ย ว.
นักวิทยาศาสตร ไมจําเปนตองคํานึงถึงเรื่องเหลานี้ เพียงแตพวกเขาตองคอยระวังวา ตนเองจะไม
กระทําการละเมิดกฎทางฟสิกสเทานั้น ก็เปนการเพียงพอแลว. ผูอื่นจะเขาใจในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร
คิดหรือไม ไมจําเปน, คงปลอยใหเปนหนาที่ของคนผูนั้น หาทางศึกษา ทําความเขาใจดวยตนเอง. ที่
เปนเชนนี้เพราะ ความรูที่นักวิทยาศาสตรคนพบ เกิดจากการพิสูจนสมมุติฐาน และเมื่อพิสูจนได
แลว ก็เปน สิ่งตายตัว มีหลั กฐาน มีตัว อยาง มีขอพิสูจ น บัน ทึกไว ใหศึกษาเรียนรู ไดภายหลัง. แต
ความจริงที่ตถาคตคนพบ เกิดจากการปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งไมอาจบันทึกเปนลายลักษณอักษรไดงายๆ
แตตองถายทอดความจริงนั้น ดวยวิธี “เลียนแบบ” (revelatory methodology) จากคนรุนกอนสู
คนรุนถัดๆ มา. สวนการบันทึกเปนลายลักษณอักษร เปนเพียงแนวทางหยาบๆ เทานั้น.
การอธิบายหรือสมมุติฐาน สิ่งเล็กๆ ระดับอนุภาค หรือ สิ่งที่จับตองไมได เชน จิตวิญญาณ
ตองใชจินตนาการรวมดวย. สิ่งที่เล็กเกินไป เชน ปรากฎการณของอนุภาค และสิ่งที่ใหญเกินไป เชน
ดาราจักร หลุมดํา, นักวิทยาศาสตรตองสรางแบบจําลองขึ้นมา เพื่อใหสมมุติฐานนั้น เปนจริงและ
เที่ยงตรง สามารถคํานวณไดทางคณิตศาสตร และปฏิเสธการอนุมานแบบนามธรรม. ปรากฎการณ
ทางจิต ตถาคต ไมจําเปนตองใชแบบจําลอง แตพระองคใชคําพูด (พุทธวจน) ที่ถูกรอยเรียงจนเปน
ระเบียบแหงถอยคํา ดุจโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไมมี error ไมมี bug มีโครงสรางการเชื่อมโยงคํา
ขอความที่ไมผิด แมแตคําเดียวหรือประโยคเดียว. ดังนั้น จินตนาการ แบบวิทยาศาสตร กับจินตนาการ
แบบพุทธศาสน จึงมีความแตกตางกัน. จินตนาการแบบวิทยาศาสตร ตองมีหลักการทางฟสิกสมา
รองรับ ถาไมมี ก็ไมนาเชื่อถือ, จินตนาการแบบพุทธศาสน ตองมีคําของตถาคตมารองรับ ถาไมมี
นอกจากไมนาเชื่อถือแลว ยังถือวาเปนความผิด ตองลบทิ้ง.
ตถาคต จะใชการอุปมาเปรียบเทียบ จากสิ่งที่คนฟงรูจักเขาใจดีอยูแลว จากนั้นก็สรุปวา สิ่ง
นั้นใชหรือไมใช ในสิ่งที่พระองคหมายถึง. การอุปมาเปรียบเทียบของตถาคต จึงทําใหเกิด ระเบียบ
แหงถอยคําของตถาคต (สุคตวินโย) โดยพระองค จะพูดถึงอดีตกอน แลวโยงไปอนาคต แลวสรุปที่
ปจจุบัน. เชน พระองคพยายามอธิบาย ความหมายของนิพพาน ผานการการอุปมาวา เปนสิ่งที่ไมมี
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ปรากฎการณ ไมมีที่สุด ไมมีดิน น้ํา ไฟ ลม ไมมีความยาว ความสั้น ความเล็ ก ความใหญ ไมมี
ความงาม ความไมงาม ไมมีนามรูป ไมมีการเกิด ไมมีการตาย ไมไดตั้งอยู ไมได เปนไป ไมไดถูก
อะไรทํา ไมไดถูกอะไรปรุงแตง ไมใชอารมณ สิ่งนี้เรียกวา “ที่สุดโลก”. ไมตองนั่งจรวดไป แตมีอยูใน
รางกายมนุษย สามารถรูได เห็นได และเขาถึงได ดวยการปฏิบัติ (ไมใชดวยการขอ สวดออนวอน
บวงสรวง หรือ ไมตองใชอุปกรณ สื่อใดๆ ที่จะไปใหถึง). พระองคพยายามหลีกเลี่ยง การใชมาตรา
วัดแบบวิทยาศาสตร เพราะไมสามารถใชไดกับ ความจริง ที่พระองคหมายถึง. การระบุ ขนาด เวลา
พื้นที่ ระยะทาง มิติ พิกัด ของจิตที่ขนาดเล็ก ละเอียด เบาบาง หรือ ภพภูมิ ที่มีขนาดใหญโต กวาง
ไกล เกินกวามนุษยเคยพบเห็น. หรือแมกระทั่ง ปรมาณู (อะตอม) โลกธาตุ (เอกภพ) สังสารวัฏ (มิติ
กาลอวกาศ) ก็เปนความยากที่จะอธิบายใหเห็นภาพไดชัดเจน.
พระองค จะนําสิ่งที่มนุษยรูจักกอน เชน เมล็ดงา ใบไม เศษดิน มาใชเปนมาตราเทียบ. เรื่อง
เกี่ยวกับโลกธาตุ ภพภูมิ และสั งสารวั ฏ (เอกภพ มิติ กาลอวกาศ) พระองคไมใชร ะยะทาง แตใช
ระยะเวลา ในการกําหนดขอบเขตของสิ่งเหลานั้น. เชน สังสารวัฏ ไมปรากฎที่สุด หาเบื้องตนเบื้อง
ปลายไมได (ไมมีขอบเขต แตมีขนาดหนึ่ง) ตถาคต ไมไดใชพิกัดดานระยะทาง หรือระยะเวลา บอก
ขนาดของ มหานรก แตใชวิธีอธิบายใหเห็นภาพ ดวยการอุปมาเปลวไฟ ทีร่ ะยะพิกัด 6 แกน คือ “...
มีเปลวไฟพลุงจากฝาดานหนาจดฝาดานหลัง พลุงจากฝาดานหลังจดฝาดานหนา พลุงจากฝาดาน
เหนือ จดฝาด า นใต พลุงจากฝาด านใตจ ดฝาดา นเหนือ พลุ งขึ้น จากขา งลา งจดขา งบน พลุ งจาก
ขางบนจดขางลาง ...”
นักวิทยาศาสตร พยามหาขอยุติเรื่องขนาดของเอกภพ ดวยมาตรา “ระยะทาง” โดยใชหนวย
วัด เวลากับอัตราความเร็วของ. ถาเปนวัตถุขนาดเล็กระดับอนุภาค ยังคงใชมาตราระยะทางอยู โดย
ใชตัว เลขยกกํา ลังที่มีคา เปนลบ เพื่อใหการคํานวณทางคณิตศาสตร ทําได ถูกตองลงตัว. สว นการ
กําหนดตําแหนงพิกัด กับความเร็วของวัตถุใดวัตถุหนึ่ง ในหวงอวกาศ ก็ใชวิธีสัมพัทธ ของผูสังเกต
กับสิ่งที่ถูกสังเกต ซึ่งอยูในตําแหนงสังเกตที่แตกตางกัน.
ขอสมมุติฐานตางๆ จากปรากฎการณทางธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับปฏิกิริ ยาทางวัตถุธาตุ เชน
ฟาผา การเดินทางของแสง, การวิวัฒนการทางชีวะ เชน การกลายพันธุของมะเร็ง การงอกของหาง
จิ้งจก, การพิสูจนความจริงเกี่ยวกับจิตธาตุ เชน การไดฌานสมาธิ การระลึกชาติ, ถานักวิทยาศาสตร
ยังไมสามารถพิสูจนความเปนจริง หรือหาทฤษฏีมารับรอง พวกเขาก็จะลบขอสมมุติฐานเหลานั้นทิ้ง
ไป. แตปรากฎการณเกี่ยวกับจิตวิญญาณ สังสารวัฏ สวรรค นรก ภพภูมิ ที่ไมอาจพิสูจนไดดวยวิธี
การแบบวิทยาศาสตร ก็ยังไมสมควรจะถูกลบทิ้ง เพราะยังมีปรากฎการณบางอยาง เชน เงื่อนไขไร
ขอบเขตของอวกาศ การแลกเปลี่ยนพลังงานในการกระเพื่อมของที่วาง หลักความไมแนนอน คลื่น
ความโนมถวง ปฏิอ นุภาค กําเนิดของกาลเวลา พฤติกรรมของหลุมดํา รูหนอนอวกาศ ตลอดจน
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การกลายพันธุของมะเร็ง, ปรากฎการณเหลานี้ ลวนแตเกี่ยวกับวัตถุและชีวะทั้งสิ้น, นักวิทยาศาสตร
ก็ยังหาขอ สรุ ปไมไ ด . ความจริ งเกี่ ยวกับ จิ ตวิ ญญาณ มีค วามซั บซ อ นมากกว า หลายล า นเทา ที่
นักวิทยาศาสตรไมเขาใจ ก็ควรเปดทางใหตถาคต ไดแสดงความจริง ตามวิถีทางแบบที่พระองคได
บัญญัติไว.
แตอยางไรก็ตาม, พระเจาก็ยังใหอภัยแกนักวิทยาศาสตร ทีบ่ างครั้งก็ไมเลื่อมใสในตัวพระเจา.
พวกเขายังแกส มการบางอยา งไมไ ด อาจเปน เพราะ “บัญชาของพระเจ า ” ก็ไ ด . ขอ สมมุติฐาน
บางอยาง ที่ยังคลุมเครือ ลี้ลับ, นักวิทยาศาสตร (บางคน) ก็ยังผลักภาระไปใหพระเจาอยูนั่นเอง.
เชน กรณีการคนพบอนุภาคชนิดหนึ่งของศูนยวิจัย CERN ในป ค.ศ. 2012 ที่จริงอนุภาคดังกลาว
พวกเขาพบแลว มากอนหนานั้น แตยังไมแนใจ ก็ตั้งชื่อไวกอนวา “อนุภาคพระเจา” จนกระทั่งผาน
การพิสูจนที่ชัดเจน จึงไดใหชื่อใหมวา อนุภาค Higgs.

มโนทัศนแบบสัมพัทธภาพ ทะลุทะลวง ความรูสูความจริง
สิ่งที่นักวิทยาศาสตรคิด กับสิ่งที่พระพุทธเจารู แตกตางกัน. จะไมมีสมมุติฐานสุดทายสําหรับ
นักวิทยาศาสตร เพราะสิ่งที่พวกเขาคิด เปนเรื่องของวัตถุธาตุ ที่มีความแปรปรวนตลอดเวลา. แตสิ่ง
ที่พระพุทธเจารู เปนความจริงสัมบูรณ ทะลุทะลวงวัตถุธาตุไปจนถึงจิตธาตุ, มีถึงที่สุด มีจุดจบ เปน
สภาวะที่ไมปรากฎการเกิด ไมปรากฎการเสื่อม และไมปรากฎความแปรปรวนใดๆ.
การแสวงหาความจริง ของเหตุการณ หรือปรากฏการณตางๆ ของธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับ มวล
สสาร แรง พลังงาน ยอมตองอาศัยกฎเกณฑทางดานฟสกิ ส วิทยาศาสตร มาอธิบาย. แตไมถูกตอง
เสมอไปทุกครั้ง บางเหตุการณ อาจมีสภาพแวดลอ มที่สุดแสนประหลาด ไมอ าจนําหลั กการทาง
ฟ สิ กส แ บบเดี ยวกัน มาอธิบายได . เชน ในบริ เวณพื้ น ที่แ คบๆ ของอะตอม กับ บริ เวณพื้ น ที่ไ ร
ขอบเขต ของเอกภพ. เหตุนี้ จึงตองใช “มาตรฐาน” ในคําอธิบาย มากกวาหนึ่งมาตรฐาน. มาตรฐาน
ในคําอธิบาย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา กรอบอางอิง. กรอบอางอิง ถูกนํามาใชเปนมโนทัศน ในการ
ใหคํ านิ ยามแกเหตุการณ ปรากฏการณ ของมวล สสาร แรง พลังงาน ในทุกขนาด ทุกมิติ. หรื อ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา กรอบอางอิง คือ บริเวณของมุมมอง ที่มองสิ่งเดียวกัน (วัตถุ เหตุการณ) ของผู
สังเกต มากกวาหนึ่งคน และแตละคน มีพิกัดตําแหนง มีหมุดเวลา และมีความเร็วในการเคลื่อนที่
ที่แตกตางกัน, ยอมทําใหผลลัพธหรือขอสรุป ที่เกิดจากการมองนั้น แตกตางกันไปดวย. จึงสรุปได
วา ไมมีมุมมองของใครผิด.
โดยเฉพาะ การอธิ บายเกี่ย วกั บจิ ตวิ ญญาณ ซึ่ งไมเ กี่ย วข อ งกัน เลยกั บ มวล สสาร แรง
พลังงาน. จําเปนอยางยิ่ง ที่ตอ งใชมโนทัศนสัมพัทธภาพ และกรอบอางอิงจินตภาพ มาประกอบ
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คําอธิบาย ในสิ่งที่มนุษยเขาใจยาก ใหเขา ใจไดถูกตอ ง. กฎธรรมชาติทั้งหลาย ยอมสอดคลองกัน
เสมอ. สิ่งที่นักวิทยาศาสตรคนพบ กับสิ่งที่ตถาคตตรัสรู ตางก็อิงกฎธรรมชาติเหมือนกัน เพียงแตวา
วัตถุที่อธิบาย มีคุณสมบัติตา งกันมาก, สิ่งหนึ่ งเปนวัตถุธาตุ อี กสิ่งหนึ่งเปนจิตธาตุ. ดังนั้น ความ
สอดคลองกันของกฎธรรมชาติ ของนักวิทยาศาสตร กับกฎธรรมชาติของตถาคต ยอมมีสวนเหลื่อม
ที่เหมือนกัน และสวนที่ตางกัน. สวนเหลื่อมที่เหมือนกัน จะใชอธิบายสิ่งที่เปนวัตถุธาตุ หรือรูปธาตุ
เชน ดิน น้ํา ไฟ ลม อากาศ ก็คือ มวล สสาร แรง พลังงาน, จึงสามารถใชกฎฟสิกสมาอธิบายรวมกัน
ได. แตในสวนจิตธาตุ หรือ จิตวิญญาณ ตถาคต มีกฎของตนเอง (อิทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุปบาท–
อริยสัจสี่) ที่จะนํามาใช.
แตอยางไรก็ตาม กฎธรรมชาติทุกกฎของตถาคต จะมีทิศทางเชนเดียวกับกฎฟสิกส. เชน กฎ
ฟสิกส บอกวามีแรงพื้นฐานของธรรมชาติ 4 ชนิด. ในดานจิ ตวิญญาณ, วิเคราะหจากคําพูดของ
พระองค ในหลายๆ พระสูตร ไดขอสรุปวา แรงทางจิต (ซึ่งมีคุณสมบัติจินตภาพ) ก็แบงออกเปน 4
ชนิด เชนเดียวกัน คือ เจตนา ทิฎฐิ สมาธิ วิบาก. กฎแหงความไมแนนอนของ ตําแหนงและความเร็ว
ของอนุ ภาค ใชอ ธิบายพฤติการณของอนุ ภาค (ถา รูตํา แหน ง ก็จะไมรู อั ตราความเร็ ว ถา รูอั ตรา
ความเร็ว ก็จะไมรูตําแหนง), ตําแหนงและความเร็วของการปรุงแตงขันธ-5 ก็ทํานองเดียวกัน. จะไม
มีอนุภาค 2 ตัว อยูซอนทับกัน ในเวลาเดียวกัน หรือ จะไมมีเหตุการณ 2 เหตุการณ เกิดขึ้นพรอม
กัน. เมื่อนําสิ่งนี้ มาอธิบายพฤติการณของมนุษย ก็จะไดคําตอบแบบเดียวกัน. มนุษยทุกคน จะมี
เวลาเปนของตัวเอง มีตําแหนงเปนของตนเอง และมีเหตุการณที่เปนของตัวเอง และบุคคลแตละคน
มีแรงที่มากระทําตอจิต คือ เจตนา ทิฏฐิ สมาธิ และ วิบาก แตกตางกัน ซึ่งจะสงผลตอเวลา และ
ตําแหนง สรางความไมแนนอนตอเหตุการณที่เกิดขึ้นตามมา. มีอยูหลายจุด ที่ผูเขียนใชคําวา ขอมูล
(data) แทนผัส สะและการปรุงแตงของ กระบวนการจิต มโน วิญญาณ และใชคําว า เหตุการณ
(event) และ สนาม (field) ในความหมายของฟสิกสดาราศาสตร มาเปรียบเทียบวา ผัสสะที่เปน
เหตุใหเกิดกรรม และอาสวะกิเลสทั้งหลาย ก็คือเหตุการณ และสนาม ในแบบของจิตวิญญาณ หรือ
ในโลกของจินตภาพ.
มุมมองแบบวิทยาศาสตร กับแบบพุทธศาสน ตางก็ใชระเบียบวิธี มโนทัศนสัมพัทธภาพ
เชนเดียวกัน. นับวามโนทัศนสัมพัทธภาพ มีประโยชนมาก สําหรับเหตุการณที่เกิดความขัดแยงกัน
และจําเปนตองตัดสินเลือกขางใดขางหนึ่ง.
มีปจจัยสัมพัทธภาพ อยูหลายชุด ทีจ่ ะทําใหมโนทัศนมีคุณคาและทรงพลัง. เชน การดํารงอยู
ของเวลา “เวลาดํารงอยู เพราะมีการรับรู” หลักการนี้เปนจริงก็ตอเมื่อ มีผูรับรู และรับรูในเวลาที่
ตางกัน. การไหลของเวลา ขึ้นอยูกับ มวล (mass) แรงโนมถวง (gravity) และ ความเร็ว (velocity).
การวัดเวลา จะไดคาแตกตางกัน เพราะผูทําการวัด และสิ่งที่จะวัด, ตําแหนงพิกัด ของผูทําการวัด
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และสิ่งที่จะวัด, ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ ผูทําการวัดและสิ่งที่จะวัด, แรงโนมถวงและความเรง.
ความสัมพันธของสรรพสิ่ง จะสัมพันธซึ่งกันและกันในเรื่องของ ระยะทาง–ทิศทาง พิกัดตําแหนง
และ เวลา–ความเร็ว. กรอบอางอิงของเหตุการณ มี 4 แบบ คือ กรอบอางอิงโลก, กรอบอางอิง
ควอนตัม, กรอบอางอิงสัมพัทธภาพ-ความโนมถวง, กรอบอางอิงจินตภาพ. การสื่อสารขอมูล จาก
แหล ง ก. ไปยังแหล ง ข. อยูภายใตเงื่อ นไข พิ กัด ตํา แหน ง , อั ตราความเร็ ว ในการเคลื่ อ น และ
เสถียรภาพของขอมูล.
เมื่อจะนํา มโนทัศนสัมพัทธภาพไปใช ตองแทนคาองคประกอบทั้ง 4 ขอ ใหถูกตอง เหมาะสม
เสียกอน. องคประกอบ 4 ขอ ไดแก เวลา วัตถุ-บุคคล ตําแหนงพิกัด ของผูสังเกต และผูถูกสังเกต
และ เหตุการณ เหตุการณที่จะทําให เวลา และ ผูสังเกต ผูถูกสังเกต มีความสัมพันธกัน หรือความ
พัวพันกัน.
ตัวอยางคําถาม เพื่อตองการวัดมโนทัศน และ ทักษะการประมวลผล อันเกิดจากการนํามโน
ทัศนสัมพัทธภาพ มาใชอยา งมีประสิทธิภาพ. คํ าตอบที่ได อยูในเงื่อ นไขตอไปนี้ – ความถูกตอ ง
สมเหตุสมผล, ความละเอียดรอบคอบ ครบถวน, ความเร็วในการตอบ, ความสละสลวยของภาษา
ในการเรี ยบเรี ยงขอ มูล . ใหตอบโดยจํ าเปน ที่สุ ด หรื อ มีจํ า นวนขอขององค ประกอบ น อ ยที่สุ ด .
คําถามคือ “มีปจจัยที่เปน องคประกอบอะไรบาง ที่จะทําใหเราไดกินมะพราว?” [คําวา องคประกอบ
หมายถึง กลุมของขอมูลยอย ที่มีจํานวนสมาชิกที่แนนอน และมีระดับความสําคัญเทากันหมด จะ
ขาดขอใดขอหนึ่งไปไมได. กลุมของขอมูลยอยเหลานั้ น เมื่อนํ ามารวมกันแลว จะเกิดความหมาย
เกิดคุณคาที่ทรงพลัง.]
“มีปจจัยที่เปน องคประกอบอะไรบาง ที่จะทําใหเราไดกินมะพราว?”
ตอบ - จะตองมีองคประกอบ อยางนอยที่สุดกีข่ อ ที่จะทําใหเราไดกินมะพราว
...
...
เฉลย - จะตองมีองคประกอบ อยางนอยที่สุด 6 ขอ ที่จะทําใหเราไดกินมะพราว คือ 1. มีตน
มะพราว 2. มีลูกมะพราว หรือทะลายมะพราว 3. ลูกมะพราว มีเมล็ดที่สมบูรณ (มีเยื่อ มีน้ํา) 4. มี
แรงโนมถวงของโลก 5. มีความอยากกิน หรือ ความอยากไดไวกิน หรือ ความอยากไดใหคนอื่นไว
กิน 6. มีความชอบธรรมที่จะไดกิน หรือ มีการสละสิทธิ์ในการเปนเจาของ (ให) เชน ถาตนมะพราว
มีเจาของ และเจาของอนุญาตแลว, ถาตนมะพราวขึ้นเองในปา หรือไมมีเจาของ, ถาเราเปนเจาของ
ตนมะพราวนั้น.
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มหัศจรรยแหงคําของตถาคต (พุทธวจน)
การแกสมการไดสําเร็จ หรือผลการทดลองมีความเสถียร ไดผลแบบเดียวกัน ไมวาจะทดลอง
กี่ครั้งก็ตาม. คําทนายในอดีต ไดรับการพิสูจนวาจริงในปจจุบัน. สิ่งเหลานี้ ถือวาเปนเปาหมายสูงสุด
ของการศึกษาคนควาทางดานวิทยาศาสตร. แตในทางพุทธศาสนนั้น การไดความหลุดพน ถือวา
เปนเปาหมายสูงสุดของผูปฏิบัติธรรม. ปญหาอยูที่วา ผูปฏิบัติจะรูไดอยาไรวาตนเองบรรลุไดธรรมะ
ขั้นใด ระดับใด. ความรูชนิดนี้ เรียกวา “รูแจง.” การรูแจง ตองไดรับการรับรองจากตถาคตเทานั้น.
เพราะพระองค เปนตนกําเนิดของบทบัญญัติของการบรรลุธรรม. พระองคจะอธิบายคุณลักษณะ
คุณสมบัติ และอาการ ของการไดบรรลุธรรมไวเปนระบบ เปนลําดับ เปนขั้นตอน ดุจเดียวกับทาง
ลาดขึ้น ทางลาดลงของภูเขา. การปฏิบัติเพื่อการหลุดพน จะไมมี ‘ทางลัด’ แตอาจมี ‘ความเร็ว’
สําหรับผูปฏิบัติบางคน (ที่มีพื้นฐานทางดานปญญา หรือสมาธิจิต มาเปนอยางดี).
ตถาคต จะวางรูปแบบโครงสรางประโยค แบบเดียวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร. โดย
ใชกฎอิทัปปจจยตา เปนประโยคหลัก แลวแทนคาดวย ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ-4 ขันธ-5. ตัวอยางที่
หนึ่ง, เมื่อ สิ่งนี้ มี, สิ่งนี้ จึงมี. เมื่อ สิ่งนี้ ดับไป, สิ่งนี้ จึงดับไป. คําวา ‘สิ่งนี้’ ก็คือตัวแปร สําหรับให
คําอื่น มาวางแทนกันได. ตัวอยางที่สอง, การนําปจจัยการเกิด-ดับ ของปฏิจจสมุปบาท ไปเปนตัว
แปรใสลงไปใน ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับไมเหลือแหงทุกข และ ทางดําเนินใหถึงความดับไม
เหลือแหงทุกข ของอริสัจ-4.[4] “ภิกษุในธรรมวิ นัยนี้ ยอมรูทั่ว ถึงซึ่ง ชาติ, รูทั่วถึงซึ่ งเหตุใหเกิดขึ้น
แหงชาติ, รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ, รูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไม
เหลือแหงชาติ ...” (ในกรณีของ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ
สังขาร อวิชชา ก็กลาวในทํานองเดียวกัน ถัดจากนั้นก็อธิบายความหมายของปจจัยใน ปฏิจจสมุป
บาท ทุกอัน ). ตัวอยางที่สาม, การนํา ญาณวัตถุ ไปเปนตัว แปรใสลงไปใน ปฏิจ จสมุปบาท และ
อริยสัจสี่. (บาลี - นิทาน. สํ. 16/67/118.)
การวางคํา ที่เปน ตัว แปร แทนลงไปใน ‘สิ่ งนี้ ’ บาง, แทนลงไปในอริ ยสั จ-4 บา ง จะทํา ให
ธรรมะชั้นลึกๆ ไดรับการขยายความชัดเจน. เกิดหัวขอธรรมที่ถูกจัดวางเปนกลุม มีความสอดคลอง
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมขัดแยงกัน ซึ่งมีชื่อเรียกอีกมากมาย. เชน ญาณวัตถุ 44, โพธิปกขิยธรรม
37, สติปฏฐาน 4, เปนตน. นอกจากนี้ พระองคยังไดบัญญัติชื่อของขอธรรม ใหเปนสวนขยายอีก

4

ดูรายละเอียดใน “พระโสดาบัน คือ ผูเห็นชัดรายละเอียดแตละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสาย โดยนัยแหงอริยสัจสี่
(เห็นตลอดสาย นัยที่สอง).” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 2. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 49-62. |
บาลี - นิทาน. สํ. 16/51/91.
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มากมายหลายชื่อ. หัวขอธรรม ทั้งที่เปนประโยคหลัก ตัวแปร สวนขยายเหลานี้ จะถูกจัดเปนสวนๆ
สําหรับผูปฏิบัตินําไปใชอางอิงวา ตนเองไดบรรลุธรรมขั้นใด ระดับใด.
คําของตถาคต (พุทธวจน) เปนภาษาที่มีลําดับศักดิ์สูงสุด ยิ่งกวาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือ
บทกฎหมายใดๆ. การดัดแปลงคําของพระองค ไมวาจะแตงขึ้นใหม ตัด เติม แกไข ก็เปนสิ่งไมควร
ทํา. เพราะเทากับเปนการละเมิดบทบัญญัติสูงสุด. เหตุที่กลาววาพุทธวจนะ เปนบทบัญญัติที่มีศักดิ์
สูงสุด ก็เพราะ (1) มีรูปแบบโครงสรางตายตัว เปนอมตะ ไมจํากัดกาล สงผลใหทุกคําพูดมีความ
เปนอมตะไปดวย (2) เปนขอความลึก มีความหมายซึ้ง เปนชั้นโลกุตตระ วาเฉพาะดวยเรื่องสุญญ
ตา ไมมีผูรูคนใดจะอธิบายสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้ง ไดดีไปกวา ผูเปนตน บัญญัติ ซึ่งก็คือตถาคตนั่นเอง.
(3) เปนเสมือนศาสดาของพุทธศาสนา เมื่อศาสดาปรินิพพานแลว “ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดง
แลว บัญญัติแลว แกพวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาล
ลวงไปแหงเรา” (บาลี - มหา. ที. 10/178/141.) (4) ธรรมะที่ตถาคตตรัสรู เปนสิ่งที่ไมมีมนุษยคน
ใดพบเห็นมากอน, แตก็ทําใหคนพนทุกขไดจริง จึงเปนสิ่งมหัศจรรยที่ตองไดรับการปกปองเปนอยาง
ดี. (5) ความรูดานวิทยาศาสตรหลายเรื่อง ยังคงถูกปกปดอยู แตธรรมและวินัย ที่ตถาคตประกาศ
แลว จะตองไดรับการเปดเผย. “ตถาคต ยอมรูพรอมเฉพาะ ยอมถึงพรอมเฉพาะ ซึ่งธรรมธาตุนั้น
(ปฏิจจสมุปบาท) แลว, ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมตั้งขึ้นไว ยอมเปดเผย ยอมจําแนก
แจกแจง ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา.” (6) ความรูดานวิทยาศาสตรหลายเรื่อง เปน
การศึกษา ‘ความรู ในความรู’ และ ‘ความจริง ในความรู’ แตธรรมและวินัย ที่ตถาคตประกาศแลว
เปนการศึกษา ‘ความรู ในความจริง’ และ ‘ความจริง ในความจริง’ ซึ่งมีศักดิ์สูงกวา.

กงลอธรรมจักร ยังคงหมุนตอไป พรอมกับการพัฒนาของ ปญญาประดิษฐ (AI)
วิทยาการดานปญญาประดิษฐ ไดเขาไปตอบสนองความตองการ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การสื่อสาร การคมนาคม ตลอดจนการแพทย อยางไมหยุดยั้ง. นักฟสิกสดาราศาสตร มุงคนหาดาว
เคราะหดวงใหม ที่เอื้อตอการมีชีวิต ทําใหโครงการทางดานอวกาศสหรัฐอเมริกา ยุโรป รัสเซีย จีน
มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาการ ยานสํารวจและยานขนสงอุปกรณ รวมทั้งมนุษย ออกสูอวกาศ. โดย
มีนัยแฝงวา โลกมนุษยใบนี้นาจะเปนอุปสรรคตอการขยายเผาพันธุมนุษย ในอนาคต. โครงการแรก
ที่มนุ ษยจ ะตอ งทํา ใหไ ด คื อ การไปเยือ นดาวอั งคาร. ในขณะที่นักวิ ทยาศาสตร ตา งระดม สร า ง
เครื่องมือ เครื่องจักรกล หองทดลอง ศูนยวิจัยทางดานอวกาศ ตลอดจนนักบินอวกาศ เพื่อคนหา
โลกอื่น, แตตถาคต ไดพบโลกใหม มากวา 2,500 ปแลว.
ทั้งนักวิทยาศาสตรและพระพุทธเจา ตางก็มีจุดหมายเดียวกัน ในการคนหาโลกอันเปนที่อยู
อาศัยแหงใหม แตการไปสูโลกแหงใหมอันศิวิ ไลซ นี้ กลั บมุงหนากัน ไปคนละทิศ ทาง ชนิดตรงกัน
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ขาม. นักวิทยาศาสตร ตองสรางยานขนสงที่มีความเร็วเทากับหรือเร็วกวาแสง พาคนไปยังเปาหมาย
ที่แสนไกล, แตตถาคต พาคนปฏิบัติตามวิถีทางที่พระองคบัญญัติ เพื่อไปสัมผัสกับเปาหมายใกลแค
เอื้อม ขณะที่ยังมีชีวิตอยู. ความสุขที่มนุษยจะไดรับในโลกแหงใหมนี้ แตกตางกันอยางแนนอน, โลก
ใหมแบบวิทยาศาสตร ตองแบก ตองขน ตองตอบสนอง ดวยวัตถุ เปนความสุขที่หนักและเหนื่อย,
แตโลกใหมแบบพุทธศาสน คือโลกที่เปนรางกายของมนุษยเรานี่เอง ไมตองแบก ไมตองขน ไมตอง
ตอบสนองดวยวัตถุ เพียงแครูจักปลอยวางภาระบางอยาง ก็เปนความสุขที่เบา สวาง สะอาด และ
สงบเย็น.
การพัฒ นาดา นปญญาประดิ ษฐ และเทคโนโลยีอัน ทัน สมัย ยอมตอ งพบกับอุปสรรคดา น
งบประมาณลงทุน สู ง ตอ งยอมสู ญเสี ยเวลา ในการรอผลสํ า เร็ จ จากการทดลอง ตลอดจนการ
สนับสนุนจากรัฐบาล. พุทธศาสนา มุงแกปญหาความทุกขทางใจของมนุษย สวนหนึ่งมาจาก การ
ตกเปนทาสของเทคโนโลยี และการใชปญญาประดิษฐไปในทางที่เปนโทษ. การเผยแผพุทธศาสนา ก็
พบกับอุปสรรคเชนเดียวกัน แตไมใชเรื่องงบประมาณ หรือเรื่องเวลา. อุปสรรคสําคัญก็คือ ปญหา
ทางดานความเชื่อ และวัฒนธรรม ขนบประเพณีทางสังคม ระหวางผูนับถือศาสนาแนวอนุรักษนิยม
(ยึดถือความเห็นที่ทํา ตามๆ กัน มา) กับผูนับถือ ศาสนาแนวคลาสสิ ค (ยึด ถือ คํา สอนดั้งเดิ มของ
ศาสดา). ฝายผูนั บถือศาสนาแนวอนุรักษนิยม มีทั้งอํ านาจทางกฎหมาย การเมือง และมีจํานวน
ปริมาณ เหนือกวาผูนับถือศาสนาแนวคลาสสิค มากมายหลายเทา. ฝายอนุรักษมุงพิทักษคําสอน
ตามแนวอาจารยของตน ซึ่ งเปนสาวก. ความตา งศั กดิ์ กัน ในด านอํ า นาจและปริ มาณ กอใหเกิด
อุปสรรคตอการเผยแผศาสนา ตามแนวคลาสสิค ที่มุงเนนคําสอนดั้งเดิมของพระศาสดา และกอ
เกิดความขัดแยงในทางการเมืองตามมา.
ปญหาและอุปสรรค อันเกิดจากแรงตานของฝายอนุรักษนิยม ทําใหฝายที่นับถือศาสนาแนว
คลาสสิค จําเปนตองปฏิรูปวิถีปฏิบัติของตนเองเสียใหม เพื่อปกปองสวัสดิภาพของฝายตน และการ
เปนการเผยแผศาสนาเชิงรุก. จึงยกระดับการเปนผูนับถือศาสนาแนวคลาสสิค ไปเปน กลุมผูปฏิบัติ
ศาสนาแนวปฏิรูป. ในที่นี้จะขอยกตัวอยาง 2 สํานัก ที่โดดเดนในขณะนี้ คือ กลุมสมณะและชุมชน
ชาวอโศก และ กลุมผูเผยแผพุทธวจน วัดนาปาพง.
การเผยแผพระพุทธศาสนา ของพอครูสมณะโพธิรักษ สมณะชาวอโศก (สันติอโศก) กับ การ
เผยแผพุทธวจน ของพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาปาพง จ.ปทุมธานี ซึ่งเปนกลุมผูปฏิบัติ
ศาสนาแนวปฏิรูป ซึ่ งตางก็อา งวาเปน เนื้อแทของพุทธศาสนดวยกัน ทั้งสองแหง. แมวา จะมีความ
แตกตางกันบาง ในดานวัฒนธรรม และวิถีปฏิบัติ ตลอดจนรายละเอียดปลีกยอยอื่นๆ แตทั้งสอง
แหง ก็ยังถือปฏิบัติธรรมและเผยแผพุทธศาสนา ทั้งในแนวกวางและแนวลึกมาตลอด กวา 40 ป. ใน
การเผยแผพระพุทธศาสนา, ทั้งพอครูสมณะโพธิรักษ และพระอาจารยคึกฤทธิ์ ตางก็เผชิญกับแรง
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กดดั น จากองคกรปกครองสงฆในประเทศไทยมาตลอด จากความเห็น ที่แ ตกตา งกัน เกือ บจะ
สิ้นเชิง. สมณะชาวอโศก ถือปฏิบัติเครงครัดในศีลวัตรและการพากเพียรทางจิต ตลอดจน การสราง
สาธารณโภคี กอนเกิด “สังคมบุญนิยม” ใหแกชาวคณะอโศกและประชาชนที่เลื่อมใส จนกอเกิด
ชุมชนชาวพุทธขึ้น อยางกวางขวางในทุกภาคของประเทศไทย. ขณะที่พุทธศาสนิกชน วัดนาปาพง
นําโดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ถือปฏิบัติเครงครัด ตามแนวพุ ทธวจน มุงปฏิบัติศีล สมาธิ
ภาวนา ควบคูไปกับ การเผยแผคําของตถาคต จนกระทั่งกอเกิด “สังคมพุทธวจน” อยางกวางขวาง
ทั้งในประเทศและตางประเทศเชนกัน. จุดเดนของสองสํานัก คือ สมณะและชาวชุมชนชาวอโศก มุง
สรางรูปธรรมขึ้นมารองรับสังคมบุญนิยม ที่สามารถจับตองได วั ดคาได ดว ยเกณฑทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง. สวนกลุมผูเผยแผพุทธวจน วัดนาปาพง มุงอนุรักษและเผยแผคํา
สอน ที่เปนตนฉบับจริง ของพระพุทธเจา ดวยการถือปฏิบัติอยางเครงครัดตามพุทธวจน โดยอาศัย
เทคโนโลยีการสื่อสาร มาเปนชองทางในการเผยแผ.
สั งคมบุ ญนิ ยม และ สั งคมพุ ทธวจนะ ตา งก็มีอ งค กรสนั บสนุ น อยูเบื้ อ งหลั ง เชน มูล นิ ธิ
สมาคม บริษัท ชมรม กลุมฆราวาส สําหรับการสรางความเสถียรภาพ ในการเผยแผตามวิถีทางของ
แตละแหง. สรางผลกระทบอยางมาก ตอคณะสงฆกระแสหลัก ตอองคกรปกครองสงฆในประเทศ
เชน มหาเถรสมาคม วัด สํานักสงฆ และกลุมองคกรชาวพุทธอื่นๆ ที่ตางไมเห็นดวยกับแนวทางของ
พอครูสมณะโพธิรักษ และพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล. ซึ่งผูนําทั้งสองแหงตางถูกกลาวโทษวา
ไดกระทําใหพุทธศาสนาผิดเพี้ยน (ผิดไปจากที่สงฆกระแสหลัก เคยยึดถือปฏิบัติกันมาแตอดีต) ดวย
ขอหา อวดอางอุตตริมนุสธรรมที่ไมมีในตน และขอหาอื่นๆ. กระแสตานที่มีตอคณะผูเผยแผพุทธ
ศาสนาทั้งสองแหงนี้ มีทั้งรุนแรงและหนักเบาแตกตางกัน แตก็ไมไดทําใหคณะผูเผยแผทั้งสองแหง
เลิกลมหรือลดการพัฒนาในวิถีปฏิบัติตามแนวทางของตนแตอยางใด. อุปสรรคเหลานั้น กลับเปน
แรงหนุนใหเกิดการพัฒนาองคกรสงฆภายใน อยางตอเนื่อง บังเกิดคุณภาพและปริมาณที่วัดคาได
อัน เปน ผลมาจากการถือ ปฏิบัติเคร งในศี ล วั ตร ในพรหมจรรย และในพุ ทธวจนอยา งเคร งครั ด .
แนวทางพุทธวจน ไดกอใหเกิด การสังคายนา พระไตรปฎกอีกครั้งหนึ่ง สวนแนวทางสันติอโศก ได
กอ ให เ กิด โมเดลสัง คมอาริ ยะ (บุ ญนิ ยม) ที่ แ ผข ยายไปสู ก ารปฏิรู ปเศรษฐกิ จ การเมือ ง และ
วัฒนธรรมแนวพุทธ และเปนที่รูจักไปทั่วโลกเชนกัน.
กลาวไดวา แนวทางและวิถี แบบสังคมบุญนิยม และ แบบสังคมพุทธวจนะ เปรียบเหมือน
การเข็นกงลอธรรมจักรรวมกัน. คณะสงฆชาวอโศกและชุมชนบุญนิยม ไดทําใหกงลอธรรมจักร มี
รัศมีของกงลอใหญขึ้น เพราะผลแหงการปฏิบัติ และการเผยแผโครงสรางในแนวกวาง. คณะสงฆ
วัดนาปาพงและกลุมฆราวาส ไดทําใหกงลอธรรมจักรมีขนาดหนากวาง เพราะผลแหงการปฏิบัติ
และการเผยแผตนธาตุตนธรรม อันเปนแกนแทแหงพุทธศาสนในแนวลึก. กงลอที่มีรัศมีขนาดใหญ
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ยอมแลนไปขางหนาผานหลุมบอเล็กใหญ (อุปสรรค) ไดอยางราบรื่นและนุมนวล มากกวากงลอที่มี
รัศมีขนาดเล็ก. กงลอที่มีหนากวาง ยอมตั้งอยูและแลนไปไดอยางมั่นคง ไมโอนเอนหรือลมไดงาย
เพราะอิ ทธิพลแรงกระทบกระแทกที่มากระทํา (อุ ปสรรค) ส งผลใหแกน แทของพระพุทธศาสนา
ดําเนินตอไปได สมดังคําของตถาคตที่วา “ขอนี้เปนพรหมจรรยทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียว คือความมีมิตร
ดี ความมีสหายดี ความมีเพื่อนผูแวดลอมดี”
นับว าเปนการสมควรแล ว ที่นักวิทยาศาสตร มีขอบเขตศึกษาแคเรื่ องของวั ตถุธาตุ. ถานั ก
วิทยาศาสตรคนใดคนหนึ่ง ออกมาประกาศวาตนเองตรัสรูธรรมอันวิเศษ หรือคนพบอนุภาคพระเจา
แล ว . ก็ ไ มท ราบว า จะวางพระพุ ท ธเจ า และพระเจ า องค อื่ น ๆ ไว ต รงไหน. ขณะเดี ย วกัน ถ า
พระพุ ทธเจา ประกาศทฤษฎีสั มพัทธภาพแทนไอน สไตน และทฤษฎีบิกแบง ก็ไ มทราบวา จะมี
นักวิทยาศาสตรไวทําไม เชนกัน. ภารกิจรวมระหวางวิทยาศาสตร–พุทธศาสน ยังคงดําเนินตอไป
อยางสันติ.
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