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สิงทีเล็กทีสุด กับ สิงทีใหญ่ทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
สิงทีเบาทีสุด กับ สิงทีหนักทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
สิงทีหนาแน่นทีสุด กับ สิงทีเบาบางทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
สิงทีเข้มข้นทีสุด กับ สิงทีเจือจางมากทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
สถานทีทีสว่างจ้ามากทีสุด กับ สถานทีทีมืดมิดทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
สิงทีอยู่ใกล้ชิดกันมากทีสุด กับ สิงทีอยู่ห่างไกลกันมากทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
แรงดึงดูดมากทีสุด กับ แรงผลักมากทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
สิงหรือสถานทีทีร้อนทีสุด กับ สิงหรือสถานทีทีเย็นทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
สิงทีแข็งทีสุด กับ สิงทีอ่อนนุ่มทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
สิงทีมีความหนามากทีสุด กับ สิงทีมีความบางมากทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
สถานทีโกลาหล อึกทึกทีสุด กับ สถานทีเงียบสงัดทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
สิงทีเคลือนทีเร็วทีสุด กับ สิงทีเคลือนทีช้าทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
สิงทีมีอายุยืนยาวทีสุด กับ สิงทีมีอายุสันทีสุด ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
สิงทีโง่ทีสุด (อวิชชา) กับ สิงทีฉลาดทีสุด (วิชชา) ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
ความทุกข์ กับ ความสุข ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
นรก โลก สวรรค์ ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
อัตตา นัตถิตา อนัตตา ก็มีอยู่ในจักรวาลนี
นิพพาน หาได้ในกายนี ซึงอยู่ในจักรวาลนี
จักรวาลนี คือ วัฏจักรของ กาลเวลา อดีต ปจจุบัน อนาคต.
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ตารางที่ 7.02 คุณสมบัติสิ่งที่เปนอาหารของ อวิชชา
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10
35
50
135
168
226
247
251
268
348
348

(13)

คํานํา
มนุษยเกิดมา พรอมกับปรากฏการณทางธรรมชาติ แตมนุ ษยกลั บรูจักธรรมชาตินอ ยที่สุด .
นักวิทยาศาสตร พยายามเรียนรูธรรมชาติ แตก็ไดความรูมาระดับหนึ่ง. มีเพียงพระเจาเทานั้น ที่รูใน
สิ่งที่นักวิทยาศาสตร ไมกลาพูดไมกลายืนยัน. ในบรรดาพระเจาทั้งหลาย มีเพียง ตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธะ พระองคเดียว ทีก่ ลายืนยันวา พระองคหยั่งรูความจริงทั้งหมดในธรรมชาติ. ความ
จริงแท ทีไ่ มมีมีผูใดหรือสิ่งใด จะปฏิเสธไดเลย คือ ธรรมชาติมีการเกิด การเสื่อม และการตาย. ไม
วาสิ่งนั้นจะมีสถานะเปนพระเจา หรือเปนอะไรหรือแบบใด ยอมไมรอดพนอิทธิพล ของความจริง
อันยิ่งใหญ นี้ไดเลย. ความจริงทั้งหมดในธรรมชาติ และความรูที่นักวิทยาศาสตรคนพบทั้งหมด ได
บรรจุรวมลงไวใน “สัตตะธัมมะธาตุ” นี้แลว ทั้งหมดทั้งสิ้น.
สัตตะธัมมะธาตุ เปนองคความรูและความจริง ที่รวบรวมลักษณะ–สมบัติ ที่เปนพื้นฐานที่สุด
ของธรรมชาติ 7 ประการ ไวในหนังสือเลมนี้. และในบรรดา ลักษณะ–สมบัติทั้ง 7 ประการนั้น มี
ส ว นผสม ของ วั ต ถุ ธ าตุ แ ละจิ ต ธาตุ อย า งครบถ ว นสมบู ร ณ . บทที่ 1 ถึ ง บทที่ 4 ได อ ธิ บ าย
ความหมาย ลักษณะ–สมบัติของธัมมะธาตุ ที่เปนวัตถุทั้งหมด สวนที่เปนจิตธาตุ ไดแยกอธิบายไว
โดยละเอียด ในบทที่ 5 ฟสิกสแหงจิตวิญญาณ. ผูเขียนคาดหวังวา นักวิทยาศาสตรจะสามารถเขาใจ
เขาไปใหถึงจิตวิญญาณได โดยอาศัยมโนทัศนสัมพัทธภาพ เปนชองทางสื่ อสาร ที่เปนระเบียบวิ ธี
(revelatory methodology) ในการถายทอด เรียนรู ตามแบบฉบับของพระเจา และกฎมูลฐาน
ของธรรมชาติ. ในบทที่ 6 จะเปนเครื่องมือ ชวยกระชับความรูวิทยาศาสตร กับความจริงพุทธศาสน
ใหเขา กัน ได และเทียบเคี ยงกัน ได แมฝา ยหนึ่ ง จะอยูในโลกของรู ปธรรม อี กฝา ยอยูในโลกของ
นามธรรม ก็ตาม.
ทุกๆ สวนของแตละขอ ในสัตตะธัมมะธาตุ ประกอบดวยเนื้อหาที่เปนความรู หลักการทฤษฎี
และความคิดเห็น. ผูอ านสามารถเขาถึงสวนตางเหลานั้นไดไมยาก หากไมเขาใจในสวนใด อาจขาม
ส ว นนั้ น ไปก อ น แล ว ค อ ยย อ นกลั บ มาศึ ก ษาทบทวนในภายหลั ง . เพราะในสั ต ตะธั ม มะธาตุ
ประกอบดวยมิตขิ องความรู จากงายไปยาก จากตรรกะพื้นฐาน ไปสูความลุมลึกและซับซอน. การ
ใชหลักตรรกะเหตุผลอยางเดียว อาจไมเพียงพอ ตองใชจินตนาการรวมดวย.
หนังสือเลมนี้ พยายามอธิบายความรูและความจริง ทั้งดานวิทยาศาสตรและดานพุทธศาสน
ในทุกแงมุมใหมากที่สุด ภายใตมโนทัศนสัมพัทธภาพ. มโนทัศนสัมพัทธภาพ จะเปนเครื่องมือสําคัญ
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ในการทลายอุปสรรค ความเห็น ของฝงวิทยาศาสตร ที่ยังไมเขา ใจเรื่องจิตวิญญาณ ในขณะที่ฝา ย
พุทธศาสน ใหความสนใจ ในสิ่งที่นักวิทยาศาสตรคนควา แคเปนเพียง ดิน น้ํา ไฟ ลม อากาสธาตุ.
แตในชีวิตจริง มนุษยยังตองเผชิญกับ ภัยพิบัติ ปญหามลพิษ การเบียดบียนกันและกัน อั น
นําไปสูความทุกข เจ็บปวย และตายในที่สุด. แมวา นักวิทยาศาสตร จะไมเชื่อในเหตุผล ที่พระเจา
บอกถึง ตนเหตุที่คุกคามมนุษยอยูนั้น มันซับซอนเกินกวา ทีน่ ักวิทยาศาสตร จะเขาใจ แตพวกเขาก็
มีภ าระในการแก ไ ขปญ หาเฉพาะหน า หรื อ เฉพาะช ว งชีวิ ตหนึ่ ง ใหแ กม นุ ษ ย ตามวิ ธีท างแห ง
วิทยาการ คือ วัตถุและเทคโนโลยี ที่นักวิทยาศาสตรสรางและพัฒนาขึ้น.
“นับวาเปนการสมควรแลว ที่นักวิทยาศาสตร มีขอบเขตศึกษาเฉพาะเรื่องของวัตถุธาตุ. ถา
นักวิทยาศาสตรคนใดคนหนึ่ง ออกมาประกาศวาตนเองตรัสรูธรรมอันวิเศษ หรือคนพบอนุภาคพระ
เจ า แล ว . ก็ไ มทราบว า จะวางพระพุ ทธเจ าและพระเจ า องค อื่น ๆ ไว ตรงไหน. ขณะเดียวกัน ถา
พระพุ ทธเจา ประกาศทฤษฎีสั มพัทธภาพแทนไอน สไตน และทฤษฎีบิ๊กแบง ก็ไ มทราบวา จะมี
นักวิทยาศาสตรไวทําไม เชนกัน. ภารกิจรวมระหวางวิทยาศาสตร–พุทธศาสน ยังคงดําเนินตอไป
อยางสันติ.”
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ แหลงที่ใหความรูและขอมูลทุกๆ ดาน ทั้งที่เปนบุคคล สถานที่
สื่ อ กิ จ กรรม–พิ ธีก รรม ตลอดจนคํ า บรรยาย. โดยเฉพาะแหล งขอ มูล หนั งสื อ โปรแกรม ETipitaka จาก หนวยงานตางๆ ของวัดนาปาพง จังหวัดปทุมธานี และแหลงขอมูลสื่อ กิจกรรม–
พิธีกรรม คําบรรยาย จากพุทธสถานสันติอโศก กรุงเทพมหานคร. หนังสือเลมนี้ จะถูกเผยแพรผาน
สื่อ ออนไลน http://www.igoodmedia.net เพื่ อใหเกิด ประโยชน แ กส าธารณะ. และหวั งว า
สัตตะธัมมะธาตุ จะเปน จุด เชื่อ มแนวคิด และความจริงใหแ กผูศึ กษา ในการรังสรรควิ สั ยทัศน ให
เกิดขึ้นแกผูศึกษา แกโลกและสังคมสืบไป.
สูดิน ชาวหินฟา
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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อารัมภบท
หนั งสื อเลมนี้ กําเนิด ขึ้น เมื่อ ครั้ งที่ผูเขียนฟงคํา บรรยาย แนวคิ ดเรื่ ององคร วม (oneness)
จากรองศาสตราจารย สมควร กวียะ ซึ่งเปนอาจารยของผูเขียนขณะนั้น. ทําใหผูเขียนเกิดขอกังขา
มากมาย เพราะสรรพสิ่งในเอกภพนี้ มีความแตกตางกันอยางสุดขั้ว จะใชหลักการใดที่จะบอกวา
ความเปนหนึ่งเดียวนั้น มีความเปนไปไดจริง. ผูเขียนจึงเริ่มลงมือ ศึกษาแนวทางที่จะจัดการเรื่องนี้
โดยรวบรวมโครงเรื่องเปน บทความกอ น. แตเมื่อ ศึกษาลงลึก จึงพบวา ความเปนหนึ่งเดียวนั้น มี
ความลึ กซึ้ง เกินกวา บทความเพียงบทเดียว จะอธิบายไดครบถวน. จากโครงรางบทความ ไดถูก
ขยายออกเปน หนั งสื อ เลม. ผูเขียนเริ่ มเขียน เมื่อ เดือ นธันวาคม พ.ศ. 2557 และไดรั บการแกไ ข
ปรับปรุงมาตลอด จนกระทั่งปดเลมได เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562.
สัตตะธัมมะธาตุ เปนขอเสนอแนวคิด การเชื่อมโยงหลักการดาน ฟสิกสวิทยาศาสาตร กับ
หลั กพุ ทธศาสนาเขา ด ว ยกัน ในการอธิ บายปรากฎการณ ตา งๆ ของธรรมชาติ . โดยอธิบ ายถึ ง
ลักษณะ สมบัติ และอาการ ของธัมมะธาตุ (mental-data element) ซึ่งตางก็มีที่มาจากแหลง
เดียวกัน และ เสื่อมสลายไปสูแหลงเดียวกัน ไดอยางไร.
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยการเกิด การดํารงอยู การดับสลาย ของสังขารธรรมทั้งหลาย
ซึ่งเปน ตน กํา เนิ ดของศาสตรทุกแขนง. เพื่ อสนับสนุ นว า สิ่งที่นั กวิทยาศาสตร เรี ยกวา สิ่งลี้ลั บใน
เอกภพนั้น แทจริงแลว ไมใชความลี้ลับสําหรับโลกของจิตวิญญาณ. เพื่อศึกษาวา ลักษณะ–สมบัติ
(distinguishing quality) 7 ประการ ของสัตตะธัมมะธาตุ มีความสอดคลอง เขากันไดหรือไม
อยางไร. และเพื่อหาขอสรุปวา หลักการทางดานวิทยาศาสตรกับพุทธศาสน มีขอสรุปไปในทิศทาง
เดียวกัน มากนอยเพียงไร เมื่ออธิบายดวยมโนทัศนสัมพัทธภาพ (conceptual relativity).
สั ตตะธั มมะธาตุ เปน ทฤษฎีเดี ย ว ที่อ ธิบายและยืน ยัน ว า สรรพสิ่ ง กํ า เนิ ด มาจากแหล ง
เดียวกัน หลังจากนั้น ก็จะถูกหลอมรวมกัน เปนสิ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง. ยกเวน คุณสมบัติขอที่ 7
(วิมุตติ–นิพพาน). วิมุตติ–นิพพาน เปนธัมมะธาตุเพียงหนึ่งเดียว ที่มีคุณสมบัติแตกตางจาก ธัมมะ
ธาตุอื่นๆ เกือบจะสิ้นเชิง. แตอยางไรก็ตาม ลักษณะ–สมบัติทั้ง 7 ประการ ของสัตตะธัมมะธาตุ ที่
อธิบายในหนังสือเลมนี้ แทจริงคือ องครวมของสรรพสิ่ง (oneness) นั่นเอง.
พุทธศาสน เปนศาสนีย หรือวจนะ (คําพูด) ของพระพุทธเจา (พุทธวจน) ที่ทรงใชสั่งสอน
สาวก ตอมาถูกบันทึกไวในพระไตรปฎก. เมื่ออางอิงถึงสิ่งที่พระพุทธเจาตรั สรู ผูเขียนไมใชคําว า
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พุทธศาสตร เพราะสิ่ งที่อ า งอิ งในหนั งสือ เล มนี้ทั้งหมด มาจากคํ า พู ด โดยตรงจากพระพุ ทธเจ า
เทานั้น. ถาใชคํา พุทธศาสตร อาจทําใหเขาใจไดวา ผูเขียนหมายรวมเอาลัทธิ ความเชื่อ และศาสตร
แขนงอื่น ที่ผสมปะปนอยูในศาสตรของพุทธ ซึ่งผูเขียนไมตองการเชนนั้น.
คําแนะนําในการอานหนังสือเลมนี้. ตัวเลขทั้งหมด ในหนังสือเลม ผูเขียนใช เลขอารบิก เพื่อ
เปนการแสดงความเปนสากล ของการใชหนวยนับ. สวน ขอความ ที่เขียนในวงเล็ บใหญ [ ] และ
หรื อใช อั กษรเอียง เปน ความเห็น ของผูเขียน ในกรณีที่ไ มได เขียนไว ในเชิงอรรถ. เพื่ อ ใหการจั บ
ใจความ และการตีความหมาย ของถอยคําในหนังสือ มีความถูกตอง และงายแกการอาน, ผูเขียน
ไดใชเครื่องหมายแบงวรรคตอน คอยกํากับประโยคที่เขียนไวดวย คือ
การเวนวรรค คํา ขอความ เพื่อตองการแยก คํา หรือ ขอความนั้น, ในการบอกความหมายให
ชัดเจน เพราะบางคําที่เขียนติดกัน กับแยกคํา ใหความหมายตางกัน และการแยกคํา แยกขอความ
ทํา ให อ า นงา ยดู ไ ม ล านตา. จุด (.) เพื่ อ บอกว า สิ้ น สุ ด ประโยคแล ว . สํ า หรั บ ประโยคยาว จะมี
เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อบอกวา คํา ขอความ นั้นถูกแยกสวนไว แตยังคงอยูในประโยคเดียวกัน.
คํา หรือ ขอความ ในเครื่องหมาย อัญประกาศ (“ ”) เปนคํา หรือ ขอความ ที่คัดลอกมาจากแหลง
ตนฉบับ. สวน คํา หรือ ขอความในเครื่องหมาย อัญประกาศเดี่ยว (‘ ’) ผูเขียนตองการเนนคํา หรือ
ขอความนั้นอีกครั้ง เปนการเฉพาะ และเปนการแทน ตัวอักษรหนาในบางกรณี. คําสําคัญที่ปรากฏ
ครั้งแรก จะเขียนดวยอักษรตัวหนา (bold) และหากตองการเนนคําสําคัญนั้นอีกครั้ง จะใชอักษร
ตัวเอียง (italic) หรือ หนาเอียง.
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เกี่ยวกับผูเขียน
อาจารย สูดิน ชาวหินฟา
วัน เดือน ป เกิด : 3 มกราคม 2501
• นักวิชาการ สัมพัทธภาพวิทยาศาสตร–พุทธศาสน
• ศิลปนดานวรรณกรรม
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ. 2549)
website: http://www.igoodmedia.net
e-mail: sudin.expert@yahoo.com
media channel: youtube/igoodmedia.net
“เพราะเราไมพัก เราไมเพียร เราจึงอยูอยางพอเพียงได”

ผลงาน
• เอกสารการเรียน การผลิตภาพยนตรและวิดีทัศน การเขียนบทภาพยนตร
และการแสดง (Compact Disc Movie and Vedio Production)
http://www.igoodmedia.net/author/02_book/textbook_filmproduction/chapter_01new.pdf
• ฝาอุปสรรค ตามหารักนิรันดร (Hopeful with Hearted)
นวนิยาย แฟนตาซี ผจญภัย วิทยาศาสตร แอคชั่น จากตัวละครในวรรณคดี และ
นิทานพื้นบานหลายเรื่อง รวมอยูในเรื่องเดียวกัน ไดอยางนาอัศจรรย จากบท
ประพันธของ ดิน หิน ฟา
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
• บทภาพยนตร เรื่อง พลังรัก พลังชีวิต (alive) และเรื่องอื่นๆ
http://www.igoodmedia.net/film-school/01_script/screenplay/
02_alive_Screenplay.pdf
http://www.igoodmedia.net/film-school/index.html?#screenplayindex
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สมการของจักรวาล
สรรพสิ่ง มีอยูในธรรมชาติสองระบบ คือ สังขตลักษณะ
(conditioned) และ อสังขตลักษณะ (unconditioned) ซึ่ง
สามารถอธิบายการกําเนิด การดํารงอยู และการดับสลาย ของ
สรรพสิ่ง ไดดวยสมการ 2 สมการ คือ
 = et และ |O| = et/
 = et เมื่อ  คือ คาอนันต หรือ สังสารวัฏ จะเทากับ
ผลรวมของ พลังงาน (e : energy) x เวลา (t : time)
|O| = et/ เมื่อ |O| คือ คาสัมบูรณของศูนย หรือ สุญญตา
จะมีไดก็ตอเมื่อ พลังงาน และ เวลา ถูกหารดวย คาอนันต หรือ
การตัดขาดของวงจร สังสารวัฏ (ไมมีการเกิด อุบัติใดๆ)
ตราบใดที่ยังมี พลังงาน และ เวลา อยู ณ ที่ใดๆ (ในเอกภพนี)้
วัฏจักรการเกิด เสื่อม ตาย ก็จะมีอยูตราบนั้น. แมวาสิ่งนั้น จะมี
มวล หรือไมมีมวลเหลืออยูก ็ตาม (เชน เทวดา นรก เวลา แสง
อวกาศ วิญญาณ). สาเหตุที่เราไมสามารถมีเพียงสมการเดียว
เพราะ ธรรมชาติของสรรพสิ่ง ไดถูกแบงออกเปน ระบบสังขต
ธรรม และ ระบบอสังขตธรรม นั่นเอง.

สรรพสิ่งสัมบูรณ ดวยสัตตะธัมมะธาตุ

(19)

The 7-Element: Absolute of Everything by SUDIN CHAOHINFA

