บทนํา
สัตตะธัมมะธาตุ : องครวมชีวิต ภายใตทฤษฎีเดียวกัน
สัตตะธัมมะธาตุ (ธัมมะธาตุ 7) คือ ปรากฎการณของสรรพสิ่งสัมบูรณ ซึ่งมีความสัมพัทธกัน
ระหว างความจริงสองดา น (ความจริ งแท กับ ความจริงสมมุติ). สัตตะธัมมะธาตุ มี ลักษณะ–
สมบัติ 7 ประการ ประกอบกัน เปน รู ปนาม ที่มีค วามหลากหลาย ทั้งขนาดและรู ปแบบ ตั้งแต
อนุภาค อะตอม โมเลกุล เซลล วัตถุ สิ่งมีชีวิต ไปจนถึง ดาวเคราะห ดาวฤกษ ระบบสุริยะ ดารา
จักร จักรวาล (เอกภพ). เราสามารถรับรูและเขาถึงสัตตะธัมมะธาตุ ไดจากลักษณะ–สมบัติทั้ง 7
ประการ. ลักษณะ–สมบัติ 7 ประการ ประกอบดวย (1) มวล–อนุภาค (mass–particles) (2)
แรง–คลื่น (force–wave) (3) อุ ณหภูมิ –พลัง งาน (temperature–energy) (4) มิติ กาล
อวกาศ–รูปทรง (dimension and spacetime–form) (5) วัฏจักร–อนันต (cycle–infinity)
(6) นามรูป–วิญญาณ–สังขาร (mind and matter–consciousness–corporeality) และ (7)
วิมุตติ–นิพพาน (integrity liberation | Nibbana). การศึกษา สัตตะธัมมะธาตุ ก็คือ การศึกษา
วัตถุธาตุ และ จิตธาตุ นั่นเอง. วัตถุธาตุ มีคุณสมบัติมูลฐาน 3 ขอ (คุณสมบัติ ที่ไมอาจแยกยอย
ตอไปได) คือ ขนาด—มิต,ิ พื้นที่–ความหนาแนน, ตําแหนง–ความเร็ว. สวน จิตธาตุ ก็มีคุณสมบัติ
มูลฐาน 3 ขอ เชนกัน คือ ภพ–การอุบัติเกิด, สังขาร, วิมุตติ–นิพพาน. ซึ่งจะไดอธิบายรายละเอียด
ในบทตอๆ ไป.
ตถาคต อรหั นตสัม มาสัม พุ ทธะ เรียกเอกภพว า โลกธาตุ, ทรงแบงโลกธาตุ ออกเปน 2
ระบบใหญ คือ สังขตธรรม (conditioned things) กับ อสังขตธรรม (unconditioned). ทําให
สรรพสิ่งในเอกภพ ถูกจําแนกคุณสมบัติออกเปน 2 ระบบใหญเชนกัน เรียกว า ระบบสมมุติ หรื อ
สังขตธรรม กับ ระบบวิมุตติ หรือ อสังขตธรรม. ระบบสมมุติ จะใหคํานิยามแกสิ่งตางๆ ที่ปรากฎ
ขึ้น–ดํารงอยู–ดับสลาย ไปตามเหตุปจจัย. ระบบวิมุตติ จะใหคํานิยามคําวา “นิพพาน” ซึ่งเปนสิ่ง
พิเศษเพียงสิ่งเดียว ที่มีในเอกภพ และไมสามารถนํากฎเกณฑใดๆ ของระบบสมมุติ มาอธิบายได.
การไมหยุด นิ่งของเอกภพ ทําใหเอกภพกลายเปน สิ่งเสมือ นมีชีวิ ต (visual life), ชีวิ ต
เสมือนของเอกภพ ชวยใหเรามีมุมมองที่ชัดเจน และเขาใจสรรพสิ่ง ไดงายขึ้น รวมทั้งมองเห็นและ
เขาถึงความจริงบางอยาง ที่มนุษยสัมผัส ไมไ ด หรือ วิทยาศาสตรยังพิ สู จน ไมไ ด. กล าวได ว า สิ่ ง
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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–สมบัติตางๆ. สรรพสิ่ง
แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปน รูปธาตุ และ นามธาตุ หรือ จิตธาตุ. หากเปรียบเทียบสรรพสิ่ง
เหมือนขอ ความประโยคหนึ่ง, สรรพสิ่ง ก็คือประโยคที่มีประธาน กริยา กรรม เปนสว นประกอบ
หลัก และมีสวนขยาย เชน คุณศัพท วิเศษณ วลี ซึ่งทําใหประโยคสมบูรณขึ้น. สวนที่เปนประธาน
และกรรม ก็คือรูปธาตุ สวนที่เปนกริยาและสวนขยาย เปนนามธาตุทั้งหมด. สรรพสิ่ง มีลักษณะ–
สมบัติ รวมกัน 7 ประการ ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา สัตตะธัมมะธาตุ. สัตตะธัมมะธาตุ แบงเปน 3 กลุม
มูลฐาน คือ (1) ธาตุ สสาร แรง พลังงาน (2) ชีวะ จิตวิญญาณ (3) มิติ กาลอวกาศ.
ธัมมะธาตุที่จัดอยูในกลุม ธาตุ สสาร แรง พลังงาน คือ ปรากฎการณตางๆ ทางธรรมชาติ
ของสสารทุกขนาด ตั้งแตอะตอม ไปจนถึงดาราจักร. สสารทั้งสองขนาด เล็กหรือใหญ เกินกวา ที่
มนุ ษยจะรับรูไ ด เชน อนุ ภาคมูลฐาน (particle) ของสสาร ที่เรี ยกวา เฟอรมิออน–fermion
ประกอบดวย ควารก–quarks อิเล็กตรอน–electron มิวออน–muon เทา–tau นิวตริโน–neutrino
และ อนุภาคที่เปนพาหะของแรง หรือ โบซอน–boson ประกอบดวย ควารก–quarks, นิวเคลียส–
nucleus, อิเล็กตรอน–electron. อนุภาคทั้งหมดนี้ จะถูกเหนี่ยวนําดวยพาหะของแรง ทําใหมัน
รวมตัว กันเปน อะตอม (atom) ซึ่งเปนสสารมูลฐาน ของทุกสรรพสิ่งในเอกภพ. โมเลกุล และ
เซลล ประกอบกันเปนวัตถุ ธาตุตางๆ ดวงดาว กาแล็กซี่ และเทหวัตถุทุกชนิด (planet, asteroid,
exoplanet, meteor, solar star, black hole, quasar). นักฟสิกสดาราศาสตร จะเปนผูอธิบาย
สรรพสิ่ งที่ จั ด อยู ในกลุ ม วั ต ถุ ส สาร แรง พลั งงานทั้ ง หมด ด ว ยทฤษฎี แ ละวิ ท ยาการทางด า น
วิทยาศาสตรกายภาพ (physical science).
หากมอง ธาตุ สสาร แรง พลังงาน ในฝงพุทธศาสน สิ่งเหลานี้ ก็คือ รูปขันธ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของ ขั นธ-5. ธัมมะธาตุที่จัด อยูในกลุม ชีว ะ จิตวิญญาณ ก็คือสิ่ งมีชีวิตทั้งหมด เชน จุลินทรีย พืช
สัตว มนุษย รวมทั้ง เหตุการณ และสิ่งแวดลอม ที่เปนปจจัยในการดํารงอยูของชีวิต (bio–life). ชีวะ
จิตวิญญาณ จัดอยูในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ (biological science) ซึ่งจําแนกเรื่องราวตางๆ
ของ สิ่งมีชีวิต พืช สัตว และ สาขามนุษยศาสตร ปรัชญา ศาสนา.

บทนํา สัตตะธัมมะธาตุ : องครวมชีวิต ภายใตทฤษฎีเดียวกัน

3
ธัมมะธาตุ กลุมธาตุ สสาร แรง พลังงาน และกลุม ชีวะ จิตวิญญาณ จะถูกจัดรวมเขาอยูใน
มิติ กาลอวกาศ ของเอกภพ ซึ่งมีหนึ่งเดียว. ปรากฎการณของสรรพสิ่ง ในมิติ กาลอวกาศ มักเปน
เรื่องยากแกการเขาใจ จึงจําเปนตองใช หลักการวิทยาศาสตรธรรมชาติ (natural science) มาชวย
อธิบาย ความเชื่อมโยงระหวาง มนุษยกับปรากฎการณตางๆ ที่แวดลอมอยู. ทุกๆ สิ่ง ที่อยูภายใน
มิติ กาลอวกาศ จะหลอมรวมเขาเปนหนึ่งเดียวกันของธัมมะธาตุ ซึ่งอาจเรียกไดหลายชื่อ เชน โลก
โลกธาตุ จักรวาล ดาราจักร.
กลาวโดยสรุป ธัมมะธาตุทั้ง 3 กลุมมูลฐานขางตน จัดอยูในระบบสมมุติ ซึ่งเรียกวา สังขต
ธรรม. สวนธัมมะธาตุที่จั ดอยูในระบบ อสังขตธรรม เปน อีกสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่ไมอาจนํา กฎเกณฑหรื อ
คําอธิบายของระบบสังขตธรรม มาอธิบายไดเลย ซึ่งจะกลาวโดยละเอียด ในบทที่ 4 ลักษณะและ
คุณสมบัติมูลฐานของ สัตตะธัมมะธาตุ : จิตธาตุ หัวขอที่ 4.2 วิมุตติ-นิพพาน.
ปจ จุ บัน นั กวิ ทยาศาสตร ย อมรั บว า เอกภพ มีขนาดอยูขนาดหนึ่ ง แตไ มมีข อบเขต ตาม
ขอเสนอของ สตีเฟน ฮอวกิง (Stephen Hawking : 1942 – 2018 A.D.) ศาสตราจารยดาน
ฟสิกสทฤษฎี และจักรวาลวิทยา แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ. ภายในเอกภพ ไมอาจนับจํานวนของ
ดาราจักร ดาวฤกษ ดาวเคราะห และเทหวัตถุตางๆ ไดครบถวน. นักฟสิกสดาราศาสตร ไดพยายาม
สรางแบบจําลองของเอกภพขึ้น เพื่ออธิบายรูปรางลักษณะและขนาดของเอกภพ ตลอดจนบอกเลา
อดีตและอนาคตของเอกภพ แตกย็ งั หาขอสรุปไมได. แตที่นักวิทยาศาสตรพอจะบอกไดขณะนี้ ก็คือ
วัตถุสสารที่ถูกคนพบและไดรับการยืนยันแลว วามีอยูจริง มีจํานวนเพียงเล็กนอย คือ รอยละ เปน
แกสตางๆ มีเพียงรอยละ 4 และที่เปนดาวเคราะห ดาวฤกษ และวัตถุอื่นๆ ที่สังเกตได เพียงรอย
ละ 0.5 เทานั้น สวนที่เหลืออีกกวารอยละ 95 นั้น ยังไมสามารถระบุแนชัดวาคืออะไร. แตอยางไรก็
ตาม ความรูเกี่ยวกับฟสิกส-ดาราศาสตร กําลังไดรับการเปดเผยตลอดเวลา จากภาพถายดาวเทียม
อันทรงพลังและทันสมัย นับสิบดวง และหองทดลองทางวิทยาศาสตร.
มีพ ลั งงานบางอยา ง ที่ดึ ง ดูด ใหด าวตา งๆ และกาแล็กซี่ รวมตัว กัน เปน กระจุ กได และใน
ขณะเดียวกัน ก็ผลักใหเอกภพขยายตัวออกไปได เรื่อยๆ. พลังงานลึกลับเหลานี้ มีมากถึง รอยละ
71.5 และนักวิทยาศาสตรยังไมสามารถจับตองได จึงเรียกมันวา พลังงานมืด (dark energy) และ
วัตถุมืด (dark matter). อีกรอยละ 24 ที่เหลือ นักวิทยาศาสตรเชื่อวา คือ พื้นที่ซอนทับกันของ
เอกภพคูขนานกัน (multiverse). กลุมของดาวฤกษนับลานดวง ทีเ่ รียกวา ดาราจักร หรือ แกแล็ก
ซี (galaxy) นั้น เต็มไปดวย สสาร แกส ฝุน และ สสารมืด ที่แทรกอยูระหวางดวงดาวตางๆ. ใน
ดาราจักรหนึ่งๆ ยังประกอบไปดวยหลุมดํา ระบบดาวหลายดวง กระจุกดาวจํานวนมาก และเมฆ
ระหวางดาวหลายประเภท. นักวิทยาศาสตรคาดวา ในเอกภพที่สังเกตได มีดาราจักรอยูประมาณ
หนึ่งแสนลานดาราจักร.
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สิ่งที่นักวิทยาศาสตรคนพบ และเชื่อวา เอกภพ มีอยูอยางไรขอบเขต นับประมาณไมไดนั้น
สอดคลองกับสิ่งที่ ตถาคต ตรัสรู. สิ่งลี้ลับอยางไรขอบเขต ที่นักวิทยาศาสตร ยังไมรูจักนั้น มีอยูใน
มิติ กาลอวกาศ ที่ไหนสักแหง อาจเปนสิ่งที่พระองค เรียกวา ภพภูมิเทวดา พรหม อบาย. รวมถึง
หน ว ยวั ด ระยะ วั ด ขนาด ในระดั บเอกภพ (ปแ สง) ก็ยังน อ ยกว า หน ว ยวั ด ที่พ ระองค ย กขึ้น มา
เปรียบเทียบ เชน หนวยเวลา – กัป, หนวยจํานวน – โกฏิ, หนวยพื้นที่ – จักรวาล หรือ โลกธาตุ.

 พุทธวจน – อานิสงสของผูมีจิตเลื่อมใสในตถาคต
อานนท์ ! ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ แผ่รศั มีส่องแสงให้สว่างไปทัวทิศ กินเนือทีประมาณเท่าใด
โลกมีเนือทีเท่านัน มีจาํ นวนพันหนึง ในพันโลกนัน มีดวงจันทร์พนั ดวง ดวงอาทิตย์พนั ดวง
ภูเขาสิเนรุพนั ลูก ชมพูทวีปพันทวีป อมรโคยานพันทวีป อุตรกุรุพนั ทวีป ปุพพวิเทหะพัน
ทวีป มหาสมุทรสีพัน มหาราชสีพัน จาตุมมหาราชิกาพันหนึง ดาวดึงส์พนั หนึง ยามาพัน
หนึง ดุสติ พันหนึง นิมมานรดีพนั หนึง ปรนิมมิตวสวัตตีพนั หนึง พรหมพันหนึง นีเรียกว่า
สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ (โลกธาตุอย่างเล็ก มีพนั จักรวาล) สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ มีขนาด
เท่าใด โลกธาตุขนาดเท่านัน คํานวณทวีขนโดยส่
ึ
วนพัน นันเรียกว่า ทวิสหัสสีมชั ฌิมกิ า
โลกธาตุ โลกธาตุอย่างกลาง มีล ้านจักรวาล) ทวิสหัสสีมชั ฌิมกิ าโลกธาตุ มีขนาดเท่าใด
โลกธาตุขนาดเท่านัน คํานวณทวีขนโดยส่
ึ
วนพัน นันเรียกว่า ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ
(โลกธาตุอย่างใหญ่ ประมาณแสนโกฏิจกั รวาล)
ทีมา : พุทธวจน-หมวดธรรม เล่มที 11 หน้า 501. | บาลี- ติก. อํ. 20/292/520.
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ภาพที่ 1.01 กรวยเวลา แสดงวงจรชีวิตของเอกภพ (การกอเกิด การดํารงอยู และการดับสลาย) ภาพจาก Cosmic
Questions - NATIONAL GEOGRAPHIC (Copyright April 2014 by NATIONAL
GEOGRAPHIC Society)
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เอกภพ ประกอบด วย อวกาศและเวลา ที่ไ มอ าจแยกจากกัน ได นักฟ สิ กส –ดาราศาสตร
สมัยใหม คนพบความจริงวา อวกาศกับเวลา เปนสวนผสมที่มีลักษณะ สัมพัทธภาพ ซึ่งกันและกัน.
ผูสังเกตสองคน มองสิ่งที่ถูกสังเกต สิ่งเดียวกัน (สิ่งเดียวกัน มีสมบัติเปน อวกาศ–เวลา) ยอมได
ขอสรุปแตกตางกัน เพราะเหตุ อวกาศกับเวลา มีความสัมพัทธกัน. ปจจัยในดานขนาดและระยะ ทํา
ใหอวกาศและเวลาของสิ่งที่ถูกสังเกต มีความไมสัมบูรณ โดยเฉพาะสิ่งที่มีขนาดใหญระดับเอกภพ
กับ สิ่งที่มีขนาดเล็กระดับอะตอม. มนุษย ไมสามารถหยั่งรูขอบเขต ของเอกภพที่กวางใหญนั้นได
และถาจะเปรียบเทียบ ขนาดและระยะ ระหวาง ตัวเรา (me) และ โลกของเรา (earth) กับ เอก
ภพ (universe) ไมอาจเปรียบเทียบกันไดเลย.
สรรพสิ่งบนโลกมนุษย เกิดขึ้นและวิวัฒนาการ อยางตอเนื่อง ทําใหโลกกลายเปนดาวเคราะห
ที่เอื้ อตอการมีชีวิตและการดํา รงอยู ของสิ่งมีชีวิตและสิ่ งที่ไมมีชีวิต ภายใตการเปลี่ ยนแปลงทาง
ธรณี วิ ท ยา ภู มิ อ ากาศ และอิ ทธิ พ ลจากการแผ รั งสี . วั ต ถุ ส สาร และ สิ่ งมี ชี วิ ต มี ร ะบบชี วิ ต ที่
หลากหลาย และแตกตางกัน. ไวรัส จุลินทรีย พืช สัตว มนุษย ก็มีระบบชีวิต หรือ วงจรชีวิตอีกแบบ
หนึ่ง. หากเปรียบเทียบมนุษยและสัตวทั้งมวล เปนโลกใบเล็กๆ ใบหนึ่ง (micro earth | micro
world) ที่ดํารงอยู และโคจรอยูบนผิวโลก ซึ่งเปรียบเหมือนระบบสุริยะ, มนุษยแตละคน สัตวแตละ
ตั ว ก็ คื อ ฝุ น ละออง ซึ่ ง ภายในประกอบด ว ย ธาตุ ช นิ ด ต า งๆ และ จิ ต วิ ญ ญาณ. ตราบใด ที่
นักวิทยาศาสตร ยังไมมีขอ สรุปที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลุ มดํา บิ๊กแบง และขอบเขตของเอกภพ, การ
ค น หา วิ วั ฒ นาการของมนุ ษย ด ว ยวิ ธีการทางวิ ทยาศาสตร ก็ไ ม ส ามารถหาขอ สรุ ปได เพราะ
องคประกอบดานจิตวิญญาณ การระลึกชาติ ของมนุษย และชีวิตหลังการตายของมนุษย ยังคงเปน
ปริศนาสําหรับนักวิทยาศาสตรเชนกัน.

โลก เปน อนุภาคฟุงฝอย (particles)
ที่ลอยวน (stability) อยูใน จักรวาล (universe)
โลก เปน อะตอมหนึ่ง (atom)
ในแกแลกซี่ ทางชางเผือก (Milky-way Galaxy)
โลก เปน เซลลหนึ่ง (cell) ของ ระบบสุริยะ (Solar system)
โลก เปน ที่อยูอาศัย (home) ของ ระบบชีวิต (Life system)
โลก เปน อาณาจักร ของจิต วิญญาณ
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กลไกชีวะ (bio-mechanics | bio-physiological)
จุลินทรีย พืช สัตว มนุษย เปนสิ่งมีชีวิตที่เราเขาใจกันดี แตถาจะนิยามความหมายของชีวิต
ในขอบเขตที่เล็กระดับอะตอม หรือใหญระดับกาแล็กซี่ ก็คงจะเขาใจยากขึ้นไปอีก. เพราะถาพูดใน
ภาพรวมขนาดใหญร ะดั บเอกภพ เราจะตองนิ ยามคํา วาชีวิต ใหกวา งกวานี้ . ผูเขียน มีคํ าอธิบาย
เกี่ยวกับชีวิต ผานกรอบอางอิงชีวิต 4 ขนาด (Life system 4 references) [1] คือ ชีวิตจักรวาล–
ควอนตัม ชีวิตจั กรกล ชีวิตแบบโลก และ ชีวิ ตระบบขันธ-5, ทั้งนี้ เพื่อ ตองการใหค รอบคลุมทุก
ขอบเขตของจักรวาล.
องคประกอบของชีวิต ทั้งในระดับอะตอม และระดับจักรวาล มาจากธาตุตางๆ ที่เปนสสาร
และพลังงาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปนวัฏจักร คือ เกิด เสื่อม ดับสลาย กลายเปนธาตุ
อื่น ภายใตแรงดัน และอุณหภูมิ. การเกิดขึ้น และการเปลี่ยนสถานะของธาตุตางๆ ก็คือระบบชีวิต
แบบหนึ่ง แตเปนชีวิตของสสารและการแลกเปลี่ยนพลังงาน. แนวคิด กลไกชีวิต 4 ขนาด สอดคลอง
กับ ทฤษฎีกายา (Gaia theory). ทฤษฎีนี้กลาววา โลกเปนองครวม สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมนั้น
เปนสวนหนึ่งของกันและกัน ภายใตระบบกลไกการควบคุมตัวเอง (self-regulating system).[2]
นี่คือกฎพื้นฐานของธรรมชาติ สอดคลองกับ ไตรลักษณ และสังขตธรรม ในพุทธศาสนา. ธาตุ
ตางๆ มิไดอยูนิ่ง หรืออยูอ ยางโดดเดี่ยว แตตางอาศัยกันและกันเกิด เสื่อม เปลี่ยนแปลง วนเวียน
เปนวัฏจักร ตามกฎ อิทัปปจจยตา.[3]

1

2

3

อาจมีการโตแยงวา สิ่งมีชีวิต แตกตาง กับวัตถุ สสาร ชัดเจนอยูแลว หากนิยาม สิ่งที่ไมมีชีวิตอื่น วามีชีวิต อาจสราง
ความสับสน. ขอนี้ใหเหตุผลวา ระบบชีวิตระดับเอกภพ ประกอบดวย ธาตุ ดวงดาว กาแลกซี่ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวในวง
โคจรของตัวเอง เปนระบบชีวิตในกรอบอางอิงขนาดใหญ ไมใชสิ่งมีชีวิต ในความหมายระดับกรอบอางอิงโลก.
ทฤษฎีนี้ เสนอโดย เจมส เลิฟลอค (James Lovelock: 1919 A.C.) ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมีของชั้น
บรรยากาศ. ดู ณัฐฬส วังวิญู. (2533). ทฤษฎีกายา (Gaia Theory) โลกมีชีวิตในตัวเอง. [ออนไลน]. สุขใจ
ดอทคอม แหลงสืบคน
http://www.sookjai.com/index.php?PHPSESSID=s0 keg4 2 ltaoq8 mrik5 q7 dmhhi7 &topic=2988.0
สืบคนเมื่อ 15 มีนาคม 2561.
อิทัปปจจยตา คือหลักความเปนเหตุ เปนผล (causality) ของธรรมชาติโดยแท, เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่ง นี้
เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับไป. สองเหตุการณ จะมีความสัมพันธกัน
โดยที่อันนึง่ เปน “เหตุ” อีกอันหนึ่งเปน “ผล” และเกิดขึ้นตามลําดับเวลาของเหตุการณ คือ เหตุ เกิดกอน ผล.
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สิ่งที่เรียกวา “ชีวิต” (อาจไมใช สิ่งมีชีวิต) มีคุณลักษณะพื้นฐาน 3
ขอ คือ (1) มีการเกิดปรากฎ และ มีการตาย (2) มีการดํารงอยู ใน
หวงเวลาหนึ่ง และระหวางนั้น มีการเสื่อมปรากฎ (3) มีตัว
ขับเคลื่อน (กรรม) เปนปจจัยในการเกิด เสื่อม ดับสลาย ไปสูการ
เกิดใหม ตอเนื่องเปนวัฏจักร
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 – เมื่อ ตั้งอยู มีภาวะอยางอื่น ปรากฎ (มีความแปรปรวน). การเคลื่อนไหวดังกลาว ทําให
ระบบชีวิต ในแตละกรอบอางอิง มี “ตัวขับเคลื่อน” แตกตางกัน, กรอบอางอิงชีวิต 4 ขนาด ไดแก.
(1) ชีวิตจักรวาล–ควอนตัม (extra–terresstrial life system) เปนระบบชีวิตที่มี
ขนาด ระยะ และทิศทาง เกินกวามิติที่สาม ซึ่งมนุษยไมสามารถเขาถึง หรือสัมผัสรับรู ดวยประสาท
สัมผัสแบบปกติได, ไดแก ระบบชีวิตของ เอกภพ–กาแล็กซี–สุริยะ และระบบชีวิตของ อะตอม–
อนุภาค. ชีวิตจักรวาล–ควอนตัม มี แรงโนมถวงควอนตัม และ นิวเคลียส เปนตัวขับเคลื่อน.
เอกภพ มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา จัดเปน สังขารธรรม อยางหนึ่ง ที่มีชีวิต. วงจรชีวิตของ
ดาวเคราะห ดาวฤกษ กาแลคซี่ หลุมดํา ควอซาร พัลซาร ยาวนานมาก เมื่อเทียบกับระบบชีวิตใน
กรอบอางอิงอื่นๆ. วงจรชีวิตของอนุภาคบางตัว สั้นมาก เชน วงจรชีวิตของอนุภาค Higgs boson
เทากับ 1.56 x 10-22 นาที.
(2) ชีวิตจักรกล (mechanical life system) ระบบชีวิต ของเครื่องจักรกล หุนยนต ซึ่ง
ตองอาศัย อุณหภูมิ อากาศ แรงกล แรงดัน ไฟฟา แมเหล็ก เปนตัวขับเคลื่อน ไดแก เครื่องจักรกล
หุนยนต โปรแกรม. ในอนาคต ชีวิตจักรกล อาจไดรับการพัฒนาถึงขั้น การเชื่อมตอระบบประสาท
ของสิ่ งมีชีวิ ต เชน เชื่อ มมนุษยเขา กับเครื่ อ จั กรกล ด ว ยกระแสไฟฟ า ผา นระบบปญญาประดิ ษฐ
(AI). ในภาพยนตร แนววิทยาศาสตร – แฟนตาซี เรื่อง ฅนเหล็ก 2029 (The Terminator –
1984) สรางและกํากับโดย เจมส คาเมรอน (James Cameron) สรางจากจินตนาการ ซึ่งอางอิง
จากแนวคิด ชีวิตจักรกล.
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(3) ชีวิตแบบโลก (earthly life system) เปนระบบชีวิตที่เราเขาใจกันดี. เปนชีวิตที่ตอง
อาศัยธาตุที่เอื้อตอการมีชีวิต [4] คือ ออกซิเจน น้ํา คารบอน และธาตุอื่นๆ. เมื่อนําชีวิตแบบโลก เขา
เปนสวนหนึ่งของ กลไกชีวะ (bio-physiological), โลกมนุษย (earth) ก็คือสิ่งมีชีวิตแบบหนึ่ง
ประกอบดวย ธาตุที่เอื้อตอการมีชีวิต และ เปนแหลงกําเนิดสิ่งมีชวี ิตที่หลากหลาย. ชีวิตแบบโลก มี
ปจจั ย 3 ประการ เปนตัวขับเคลื่ อน คื อ ความตอ งการพื้น ฐาน ในการบริโภค เงื่อ นไขและการ
ตอบสนอง และ ความสัมพันธของปจจัยแวดลอม.
การจัดกลุมระบบชีวิตของ มนุษย–สัตว–พืช, สังคม–วัฒนธรรม–สิ่งแวดลอม. นักวิทยาศาสตร
ใชเกณฑการแบงกลุมของสิ่งมีชีวิต ตามลักษณะทางรางกายที่มีรวมกัน จากเกณฑกวางๆ ไปจนถึง
เกณฑเฉพาะเจาะจง ไดแ ก อาณาจักร (kingdom) ไฟลัม (phylum) คลาส (class) อั นดั บ
(order) วงศ (family) สกุล (genus) และ ชนิด (species).
(4) ชีวิตระบบขันธ–5 (Khandha : The Group of Five-Existence) เปนระบบชีวิต
ที่ระบุเฉพาะมนุษย และสัตวบางจําพวก (เทวดา วินิบาต). ชีวิตระบบขันธ–5 กลาวถึงความสัมพันธ
และกลไก ระหวางกาย (สรีระ ประสาท การรับรู) กับ จิต (การปรุงแตงทางใจ) ซึ่งมีองคประกอบ 5
หนวย คือ รูป (corporeality body) สวนที่เปน รางกาย และพฤติกรรม, เวทนา (feeling |
sensation) ความรูสึก อารมณ สุข ทุกข, สัญญา (perception) ความจําได ในความหมายของสิ่ง
ตางๆ (จําอดีต), สังขาร (mental formations) ความคิดปรุงแตงของจิต (คิดอนาคต), วิญญาณ
(consciousness) เปนหน ว ยควบคุม รั บรู การเกิดขึ้น การดํ ารงอยู และการดับสลาย ของ รู ป
เวทนา สัญญา สังขาร และตัวของมันเอง.
ในภาพรวมทั้งหมด ของระบบชีวิตทั้ง 4 กรอบอางอิง, ระบบชีวิต ก็คือ กลไก ที่ประกอบดวย
โครงสร าง 2 สว น คือ ส วนที่เปน รูป (physical) กับสว นที่เปนอาการ หรือ ปรากฏการณ จาก
โครงสราง 2 สวน ดังกลาว ไดขอสรุปวา กลไกชีวิต มี 2 ประเภท คือ กลไกชีวะ-ฟสิกส และ กลไก
ชีวะ-ชีวิต.

4

รางกาย (body) ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย (พืช สัตว มนุษย) ประกอบดวยธาตุตางๆ คือ นามรูป เชน มหาภูตรูป (ดิน น้ํา
ไฟ ลม) เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ (บาลี นิทาน. สํ. 16/51/91.)
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ตารางที่ 1.01 โครงสราง และประเภท ของกลไกชีวะ (bio-mechanics |
bio-physiological)
รูป | กายภาพ (physical)

โครงสราง

กลไกชีวะ–ฟสิกส วัตถุ–สสาร (body–matter)
(bio-mechanics) เกิดจาก การหลอมรวมของ อนุภาค
อะตอม โมเลกุล เปนวัตถุ สสาร
ชิ้นสวน อุปกรณ กลไก เทคโนโลยี
ไฟฟา
กลไกชีวะ–ชีวติ
(biophysiology)

นาม | อาการ
เกิดปรากฎ (designation) เปน
วัฏจักรของ แรง คลื่น อุณหภูมิ
พลังงาน มิติ และ เวลา ในรูปแบบ
ตางๆ

รางกาย (corporeality body) หรือ จิตภาพ (mentality)
รูปขันธ เกิดจาก การหลอมรวมของ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
ธาตุตางๆ เชน คารบอน ออกซิเจน วิญญาณขันธ
น้ํา (มหาภูตรูป 4 – ดิน น้ํา ลม ไฟ)
และ ระบบไฟฟา

กลไกลชีวะ ใหคํ าอธิบาย ครอบคลุมทุกสรรพสิ่ งในเอกภพ ทั้งที่เปน วัตถุ ดวงดาว ธาตุ
สสาร พืช สัตว มนุษย. กลไกชีวิต–ฟสิกส มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น ไมใชปญหา
ใหญสําหรับมนุษย เพราะเปนกฎของธรรมชาติของวัตถุธาตุ ที่เกิดขึ้นอยูแลวเชนนั้นเอง. แตสําหรับ
ชีวิตมนุษย มีการเกิด แก ตาย และวนไปสูการเกิดอีก แล วก็ตองประสบกับ แก เจ็บ ตาย อีกนั บ
รอบเปนอนันต นั่นคือปญหาใหญ ที่มนุษยไมตองการ.
ทํา อยา งไร มนุ ษยจึ งจะไมแ กแ ละไมตาย, มีเพี ยงบุค คลเดี ยว ที่ใ หคํ า ตอบได ชัด เจน คื อ
ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ. พระองคเกิดมา ก็เพื่อสิ่งนี้ และคนพบความจริง (อริยสัจ-4) เพื่อ
บอกวิธีตัดวงจร เกิด แก ตาย (ปฏิจจสมุปบาท) ดวยการทําลายกําแพงการ “เกิด” เพราะ ถามีเกิด
ก็ตองมีตาย. พระองคคนพบวา ตราบใดที่มนุษย ไมปลอยวาง ขันธ-5 วงจรเกิดแกตาย ก็ยังคงมีอยู
ตลอดไป อาจยาวนานกว า รอบเกิ ด ดั บ ของจั ก รวาล. พระองค ทรงนํ า หลั ก อิ ทั ป ป จ จยตา
ปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจ–4 มารอยเรียงกัน แลวบอกสอนแกมนุษยและเทวดา ที่สั่งสอนได.
อิทัปปจยตา เปรียบเสมือนตนธาตุ–ตนธรรม ของระบบการเกิด การตาย. ระบบการเกิด มี 3
แบบ คือ (1) ระบบการเกิด ภูตรูป (ธาตุ สสาร วั ตถุ พืช) ดิน น้ํา ไฟ ลม อากาศธาตุ ซึ่งก็คื อ
การเกิดปรากฎของกลไกฟสิกสกลศาสตร (2) ระบบการเกิด นามรูป (ขันธ-5) ไดแก สัตว สัตว
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นรก (อบาย ทุคติ วินิบาต) เปรต มนุษย เทวดา พรหม (3) ระบบการเกิด วิญญาณ.
ระบบการตาย อยูภายใตหลักสังขตธรรม คือ มีการเกิดปรากฎ (อุปฺปาโท ปฺญายติ) มีการ
เสื่อมสลาย (วโย ปฺ ญายติ) และเสื่อมตอ เนื่อง (ฐิตสฺส อฺญถตฺตํปฺญายติ). สังขารธรรม บาง
ประเภท มีหวงเวลาของการเสื่อ มยาวนาน เชน การเกิดดับของดาวฤกษ ดาราจักร หลุมดํา การ
สลายของสารที่เกิดจากแรงนิวเคลียรอยางออน อายุขัยของพรหมในชั้นสุทธาวาส เปนตน. แตบาง
ประเภท มีอายุดํารงอยูส ั้นมาก เชน การเกิดดับของอนุภาคฮิกส การเกิดดับของวิญญาณ และ สัตว
ประเภท 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 สัตตะธัมมะธาตุ ก็อาศัยกรอบคิดของ มโนทัศน สัมพัทธ
และ สัมบูรณ เชนกัน.
มโนทัศ น (concept) มี บทบาทสํ า คั ญ ตอ มนุ ษ ยเป น อย า งมาก ตอ การรั บรู การเรี ยนรู
ประสบการณทั้งเกาและใหม. มโนทัศน เปนมุมมองของบุคคลคนหนึ่ง ที่กําลังมอง ‘สิ่งหนึ่ง’ แลวได
ขอ สรุ ปเกี่ย วกับ สิ่ งนั้ น ในขณะที่อี กบุค คลหนึ่ ง ซึ่ งยืน อยูอี กสถานที่หนึ่ ง ก็มองสิ่ ง นั้ น ในเวลา
เดียวกัน แลวไดขอสรุปตามเปนจริงที่ตนไดรับ. สถานการณเชนนี้ ทําใหความจริง ที่บุคคลทั้งสอง
ไดรับ มีความแตกตางกัน (เหมือนมีความจริงเกิดขึ้น 2 - Your thruth and my truth may not
be the same.) ขณะที่ความจริงเกี่ยวกับสิ่ งนั้น มีเพียงความจริ งเดี ยว คือ ความจริ งสัมบูร ณ
(absulutely). มุมมองเชนนีเ้ รียกวา มโนทัศนแบบสัมพัทธภาพ (conceptual relativity).
คําวา สัมพัทธ (relatively) หมายถึง การเปรียบเทียบกันของ 2 สิ่ง. ของ 2 สิ่งนั้น อาจเปน
วัตถุธาตุ นามธาตุ หรือจิตธาตุก็ได, สิ่งหนึ่ง เรียกวา ผูถูกสังเกต (things) อีกสิ่งหนึ่ง เรียกวา ผู
สังเกต (observer | spectator | watcher). เหตุการณที่จะเรียกวา มีความสัมพัทธกัน จะตองมี
องคประกอบ 2 ฝาย คือ ฝายผูถูกสังเกต และฝายผูสังเกต. ฝายผูสังเกต จึงมีมุมมองที่แตกตางกับ
ฝายผูถูกสังเกต เชน ความเร็วสัมพัทธ จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อ มีความเร็ว 2 ขนาด เกิดขึ้นพรอมกัน
โดยที่ความเร็ว ก. ถูกสังเกตโดย ผูถูกสังเกต ก–ก. ซึ่งอยู ณ จุดเดียวกับ ความเร็ว ก. กับความเร็ว
ข. ซึ่งถูกสังเกตโดย อีกผูหนึ่ง (ผูสังเกต ข–ข) ซึ่งอยูหางจาก ความเร็ว ก และ อยูหางจาก ความเร็ว
ข ผลที่ไดคือ มุมมองของ ก--ก กับ ข--ข ที่มีตอ ความเร็ว ก และ ความเร็ว ข มีความแตกตางกัน.
ไมอาจบอกไดวา มุมมองของฝายใดถูกหรือผิด และแตละฝายยืนอยู ณ ความจริง คนละสถานที่กัน.
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ความสัมบูรณ (absolute) เปนความจริงที่จบในตัวเอง ไมตองเปรียบเทียบกับสิ่งใดๆ ไม
ตองอธิบายขยายความเพิ่ม ไมตองพิสูจนการมีอยู ตัวตน คุณสมบัติใดๆ อีกแลว, มีความถูกตอง
ชัดเจน เปนฐานที่มั่นคง ไมอาจทําลาย หรือลบลางได คือ เปนสิ่งที่มีอยูเชนนั้นเอง (ตถตา), ไมผิด
แผกไปจากสิ่งที่เคยเปน (อวิตถตา), เมื่อเวลาผานไป ก็ไมผิดเพี้ยนแปรไปเปนอยางอื่น (อนัญญถ
ตา), เปนสิ่งที่มีอยูเปนปกติแลวตามธรรมชาติ (ธัมมัฏฐิตตา), เปนกฎตายตัวของธรรมชาติ (ธัมม
นิยามตา), เปนสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ดับไป (อิทัปปจจยตา) เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัยแหงสิ่งนี้ สิ่ง
นี้ จึ งเกิด ขึ้น . การมี มโนทัศ น แ บบสั มพั ทธภาพ จะทํา ใหผูศึ กษา มองเห็น และเขา ถึง ความจริ ง
สัมบูรณได โดยไมยาก.
มโนทัศน สัมพัทธภาพ จึงมีความเปนอิสระ ที่จะไมทําใหบุคคลสองฝาย ซึ่งมีมุมมองตอสิ่ ง
เดียวกัน ปรากฎการณเดียวกัน ไปตัดสิน ถูก–ผิด ใหแกอีกฝายหนึ่ง เพราะเหตุที่มีมุมมองตางกัน มี
ขอสรุปแตกตางกัน. และมุมมองของทั้งสองฝาย ไมมีอิทธิพล ที่จะทําใหสิ่งนั้น เปลี่ยนแปลงตาม
มุมมองของตน. ดวยเหตุนี้ ถอยคํ าที่วา “ความจริ ง คือ สิ่งสัมพัทธ (truth is relative)” นั้ น
เทากับรับรองวา ความจริง กับ ความสัมบูรณ เปนสิ่งเดียวกันนั่นเอง.
ไมมีสัตวใดในโลก ที่มีภูมิปญญาเทามนุษย และก็ไมมีมนุษยคนใด จะมีภูมิปญญาเทา ตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ. คํากลาวนี้ ไมเกินจริง และมิใชเปนการเหยียดศาสดาของศาสนาอื่น. ชีวิต
หลังการตาย ของผูนับถือศาสนาแนวเทวนิยม ขึ้นอยูกับพระเจาบันดาล แตพุทธศาสนา เปนศาสนา
แนวอเทวนิ ยม ไมมีพ ระเจ า . เงื่อ นไขการเกิด การตาย ขึ้น อยูกับการปล อ ยวาง ปจ จั ยที่เปน ต น
เหตุการเกิดของแตละคน (ไมมีการเกิด ก็ไมมีการตาย). การคนพบความจริงขอนี้ พระองคเรียกวา
อริยสัจ-4, ทําใหพระองคไดรับการขานพระนามวา “อรหันตสัมมาสัมพุทธะ”. การตรัสรูอริยสัจสี่
เปนความรู ความจริง ในปริมาณอันนอยนิด จากความรูความจริงทั้งมวล ที่มีในจักรวาล และเปน
ความจริงแทตลอดกาล ไมมีผูรูใดๆ สามารถคัดคานได.
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 พุทธวจน – อะไรคือใบไมในปา อะไรคือใบไมในกํามือ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงกําใบไม้สีสปา ทีร่วงอยู่ตามพืนดินขึนมาหน่อยหนึงแล้ว ตรัสแก่
ภิกษุทงหลายว่
ั
า ภิกษุทงหลาย
ั
! เธอทังหลายเข ้าใจว่าอย่างไร ใบไม ้สีสปาทีเรากําขึนหน่อย
หนึงนีมาก หรือว่าใบไม้สีสปาทียังอยู่บนต้นเหล่านันมาก.
ข้าแต่พระองค์ผูเ้ จริญ ! ใบไม ้ทีพระผูม้ พี ระภาคทรงกําขึนหน่อยหนึงนันเป็ นของน้อย ส่วน
ใบไม ้ทียังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านันย่อมมีมาก.
ภิกษุทงหลาย
ั
! ฉันใดก็ฉนั นัน ธรรมะส่วนทีเรารูย้ งด้
ิ วยปัญญาอันยิงแล้ว ไม่กล่าวสอนนัน
มีมากกว่าส่วนทีนํ ามากล่าวสอน.
ภิกษุทงหลาย
ั
! เหตุไรเล่าเราจึงไม่กล่าวสอนธรรมะส่วนนันๆ.
ภิกษุทงหลาย
ั
! เพราะเหตุว่า ธรรมะส่วนนันๆ ไม่ประกอบอยู่ดว้ ยประโยชน์ ไม่เป็ นเงือน
ต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็ นไปเพือความหน่าย ไม่เป็ นไปเพือความคลายกําหนัด.
ทีมา : พุทธวจน-หมวดธรรม เล่มที 12. หน้า 109. | บาลี - มหาวาร. สํ. 19/548/1712.

ในเอกภพนี้ มีสิ่งลี้ลับซอนอยูมากมาย ที่มนุษยทั่วไปไมรู, แมแตนักวิทยาศาสตรก็ยังพิสูจน
ไมไดทุกเรื่อง. แตการ “ตรัสรู” ของตถาคต เปดเผยใหเห็นความจริงแท ทุกซอกมุมในเอกภพ. พลัง
การหยั่งรูของพระองค เปนสิ่งลึกซึ้ง เปนความรูยิ่ง ดังที่พระองคตรัสแกภิกษุสาวก เรื่องบริษัทสอง
จําพวกไววา “ ... ตถาคตภาสิตา-อันเปนตถาคตภาษิต; คมฺภีรา - อันลึกซึ้ง, คมฺภีรตฺถา - มีอรรถอัน
ลึกซึ้ง, โลกุตฺตรา - เปนโลกุตตระ, สฺุญตปฏิสํยุตฺตา - ประกอบดวยเรื่องสุญญตา ... ”.[5] แทจริง
พระองคไมไดเก็บสิ่งที่ตรัสรูทั้งหมด ไวในหนวยความจําของสมอง แตพระองคใชกระบวนการหยั่งรู
(สมาธิ) เขาถึงความจริงทั้งหลาย ที่มันมีอยูแลวตามธรรมชาติ แลวนําออกมาอธิบายเปนคราวๆ ไป
และเมื่อเมื่อใชเสร็จแลว พระองคก็ปลอยวาง ใหความจริงนั้นกลับคืนสูธรรมชาติ.

5

อริยสัจจากพระโอษฐ 1. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 505–506.
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พลังการหยั่งรู (ตรัสรู) ของตถาคต
 มีความคมชัด ยิ่งกวาลําแสงเลเซอร ที่นักวิทยาศาสตร
ประดิษฐขึ้น
 มีพลังยิ่งกวารังสีเอ็กซ ที่พวยพุงออกจากพัลซาร หรือ
ศูนยกลางของหลุมดํา
 มีทัศนะแลนไปในเอกภพ ไดไกลยิ่งกวาแสง
 มีความเล็กละเอียด ยิ่งกวาอนุภาคใดๆ สามารถชอนไชไปได
ทั่วทุกอณูในจักรวาล
 มีความสะอาดและวางเปลา ยิ่งกวาสิ่งที่นักวิทยาศาสตร
เรียกวา สสารมืด
ความสะอาดและวางเปลานั้น เสมือน “หนวยความจํา” ที่มี
ปริมาตรความจุมากมายมหาศาล.
ถานํ าอั กขระที่เปน คํา สอนทั้งหมดของตถาคต มาตอ เรี ยงกัน จะมีปริ มาณนอยกว าทฤษฎี
หลักการของนักวิทยาศาสตรรวมกัน มากมายหลายเทา. แตสิ่งที่ตถาคตตรัสรู และนํามาเปดเผย
กลับมีประโยชนตอมนุษยชาติเปนอยางยิ่ง เปนวิถีทางเดียวที่ทําใหมนุษย หลุดพน จากวงจร ความ
ทุกข [6] ที่รอยรัดมนุษยเอาไวอยางแนนหนา. ในขณะที่นักวิทยาศาสตร พยายามศึกษาคนควา และ
สรางสรรค สิ่งตอบสนองความความสุข ความตองการ ของมนุษย (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ ความทุกข)
อยางไมหยุดยั้ง, ในมุมมองของตถาคตเห็นวา สิ่งเหลานี้ไมมีประโยชน. สิ่งที่นักวิทยาศาสตร กําลัง
ศึกษาคนควา ทดลอง, สิ่งที่สถาปนิกสรางขึ้น, กฎเกณฑตางๆ ที่นักปกครองกําหนดขึ้น รวมทั้งสิ่งที่
นักปราชญ ศิลปน กําลังประดิษฐคิดสรรสราง, เหลานี้ ตถาคตก็ยังเห็นวา “...ไมประกอบอยูดว ย
ประโยชน ไมเปน เงื่อ นตน แหงพรหมจรรย ไมเปน ไปเพื่ อความหนา ย ไมเปน ไปเพื่อ ความคลาย
กําหนัด .” พระองค ยังกล าวอีกวา สิ่ งเหล านั้นเปน มิจฉาทิฏฐิ เปนเดรัจฉานวิชา. ความรูใด ที่ไ ม
สามารถ แกปญหาการเกิดของมนุษย ได, ความรูนั้น พระองคเรียกวา “อวิชชา”. การเรียนรูอวิชชา
มีประโยชนเพียงแงเดียว คือ เรียนรูอวิชชาเพื่อจะปลอยวางมัน แลวกาวไปสูท างหลุดพน (นิพพาน).

6

ตถาคต มอง “ความทุกข” คือ ปรากฎการณการเกิด การเสื่อม ของวัตถุ บุค คล และเกิดการเสื่อมตอเนื่องไปจนดับ
สลาย. และรวมทั้ง สิ่งใดก็ตาม ที่ทําใหมนุษย หลงใหล ติดยึด มัวเมา (สุข) แก ตาย เศราโศก ร่ําไรรําพัน ไมสบายกาย
ไมสบายใจ และคับแคนใจทุกประเภท (ทุกข) คือ ความทุกข ทั้งสิ้น.
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กลาวไดวา อวิชชา ก็คือสิ่งที่รูและความรูทั้งหมดทั้งมวลนั่นเอง ซึ่งรวมเอาสิ่งลี้ลับตางๆ ใน
จักรวาลไวในนั้นดวย. มนุษยไมไดเกิดมาพรอมกับ สิ่งลี้ลับเหลานั้น (ถามนุษยเกิดมาพรอมกับมัน
จะเรียกมันวา สิ่งลี้ลับไดอยางไรกัน). มนุษยเสียเวลากับการสืบคน พิสูจน ติดตอกันมาเปนระยะ
เวลาอันยาวนาน ยาวนานเทาๆ กับ วิวัฒนาการของมนุษยชาติ เลยทีเดียว.

“สิ่งลี้ลับ (dark matter) หมายถึง สิง่ ที่อยูนอกเหนือ การรับรู
ของประสาทสัมผัสมนุษย. นักวิทยาศาสตร เขาถึงสิ่งลี้ลับเหลานั้น
ดวยการใชเทคโนโลยี รวมกับ จินตนาการ. สิ่งลี้ลับ ที่ถูกคนพบ
พิสูจน และยืนยันแลว ก็ไมใชสิ่งลี้ลับอีกตอไป. ปจจุบัน
นักวิทยาศาสตรสามารถพิสูจน เกี่ยวกับ จิต วิญญาณ ไดบางแลว
เชน การระลึกชาติ แตไมสามารถอธิบายไดวา เกิดขึ้นไดอยางไร.
เอกภพ และ จิตวิญญาณ ยังคงเปนสิ่งลี้ลับ สําหรับโลก
วิทยาศาสตรอีกยาวนาน.”
สรรพสิ่งในเอกภพนี้ ไดถูกแบงไวแลว 2 ประเภท คือ วัตถุธาตุ ซึ่งเรียกขานไดหลายชื่อ เชน
ธาตุ สสาร วัตถุ ภูตรูป และ จิตธาตุ ซึ่งเรียกขานไดหลายชื่อเชนกัน เชน จิต มโน วิญญาณ สังขาร
นามรูป เจตนา ทิฏฐิ. เปาหมายของการนําเสนอ ปรากฎการณ สัตตะธัมมะธาตุ หรือ ธัมมะธาตุ 7
ก็เพื่อชี้ใหเห็นวา วิทยาศาสตร กับ พุทธศาสน มองสิ่งเหลานี้ ดวยความลุมลึกตางกันอยางไร (บทที่
1 วิทยาศาสตร – พุทธศาสน นวัตกรรมทางปญญา ของเผาพันธุมนุษย) และมีสวนสนับสนุนกัน
อยางไร. เพื่ อศึกษาคุ ณสมบัติและพฤติการณตางๆ ของวัตถุธาตุ ที่นักวิทยาศาสตรคน พบ และ
ตถาคตมองเห็น เหมือนหรือแตกตางกันมากนอยเพียงใด โดยแบงประเด็นลักษณะและคุณสมบัติที่
ศึกษา ออกเปน 3 กลุ ม คื อกลุ ม มวลสาร พลังงาน (บทที่ 2) วา ดวยคุณสมบัติความเปน มวลอนุภาค, แรง–คลื่น, และ อุณหภูมิ–พลังงาน. กลุม มิติ กาลอวกาศ (บทที่ 3) วาดวยคุณสมบัติ มิติ
กาลอวกาศ–รูปทรง และ คุณสมบัติ วัฎจักร-อนันต. ขอบเขตการศึกษาคนควา ดานวิทยาศาสตร
ไปไดไกลแควัตถุธาตุเทานั้น จะไมขามเลยไปถึงจิตธาตุ. ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของฝงพุทธศาสน ที่จะ
รับชวงตอ ในการอธิบายลักษณะและคุณสมบัตขิ อง จิตธาตุ (บทที่ 4) วาดวยคุณสมบัติที่เปน นาม
รูป–วิญญาณ–สังขาร และ คุณสมบัติ วิมุตติ–นิพพาน. โดยลงลึกในรายละเอียด เรื่องฟสิกสแหงจิต
(บทที่ 5) วาดวยบทบาท ขันธ-5 สังขารธรรม-6 วิญญาณ สัตตา และวิมุตติญาณทัสสนะ.
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นักวิทยาศาสตร พยายามจะควบคุมธรรมชาติ ดวยการคิดคนกฎทางดานฟสิกสตางๆ ขึ้นมา
มากมาย แตกฎเหลานั้น ก็มีขอจํากัด, เนื่องจาก ใชไดเฉพาะวัตถุธาตุเทานั้น ไมสามารถอธิบายจิต
ธาตุได. การนําเสนอ กฎมูลฐานของธรรมชาติ (บทที่ 6) เพื่อหาทางออกใหแกกฎทางดานฟสิกส ที่
ยังไมลงตัว เชน กฎการรวมแรงทั้งสี่ของกลศาสตร. และความไมแนนอนที่กลศาสตรควอนตัม ตอง
เผชิญ (หลักความไมแนนอน, คุณสมบัติคู อนุภาค/คลื่น และ การกระเพื่อมของที่วาง).
ปรากฎการณตางๆ ของธัมมะธาตุทั้งหมดทั้งมวล ที่เปนวัตถุธาตุและจิตธาตุ สามารถอธิบาย
ไดดวย ลักษณะ–สมบัตขิ องธัมมะธาตุ 7 ประการ. นําไปสูบทสรุป (บทที่ 7) อันอาจเปนขอยุติ ใน
การคนหาความจริง ของธรรมชาติฝายสมมุติ กับ ธรรมชาติฝายปรมัตถ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
นําไปประยุกต เปนนวัตกรรมการสื่อสาร สูการรูแจงเห็นจริง.
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