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ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันนีอ้ งคกรตาง ๆ ไดรว มมือกันจัดเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ในหัวขอเรือ่ งวา “พระพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตร สรางสรรควฒ
ั นธรรมแหงปญญา”
วัฒนธรรมเปนวิถแี หงการดำรงชีวติ ของมนุษยในสังคม วิถชี วี ติ ทีด่ ตี อ งมีปญ
 ญาเปน
เครือ่ งนำทาง ดังทีพ่ ระพุทธเจาตรัสวา “อนฺโธ ยถา โชติมธิฏ เฺ หยฺย คนไมมปี ญ
 ญาก็เหมือน
คนตาบอดที่เหยียบไปไดแมบนไฟที่สองทาง” โสคราตีสกลาวไวทำนองเดียวกันวา “An
unexamined life is not worth living ชีวติ ทีไ่ มใชปญ
 ญาตรวจสอบตนเองไมมคี า ควรแก
การดำรงชีวิต”
ถามวา พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรควรจะรวมมือกันสรางสรรควฒ
ั นธรรมแหง
ปญญาขึ้นมาไดหรือไม ตอบวา พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรแมจะไมรวมมือกันเลย
ก็สามารถสรางสรรควฒ
ั นธรรมแหงปญญาขึน้ มาได แตกม็ อี อกบอยไปทีป่ ระวัตศิ าสตรแสดง
ใหเห็นวาพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรถกู นำไปใชเพือ่ สรางวิถชี วี ติ ทีง่ มงายไรปญ
 ญา นัน่ คือ
บางครัง้ พระพุทธศาสนาถูกบิดเบือนใหกลายเปนไสยศาสตรและการยึดติดคัมภีร( Dogmatism)
วิทยาศาสตรอาจนำไปสคู วามเปนวิทยาศาสตรนยิ ม (Scientism) หรือความหลงยึดติดในวิทยา
ศาสตรจนมองขามความสำคัญของศาสนาและจริยธรรม
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พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรตา งเปนองคประกอบทีส่ ำคัญของวัฒนธรรม ชาว
พุทธเปรียบเทียบคนทีม่ คี วามรทู งั้ สองดานเหมือนคนทีม่ ดี วงตาสองขาง(ทวิจกั ขุ) ดวงตาขาง
หนึง่ คือความรดู า นศาสนา สวนดวงตาอีกขางหนึง่ คือความรดู า นวิทยาศาสตรและความรทู จี่ ำเปน
ตอการประกอบอาชีพ คนทีม่ คี วามรทู งั้ สองดานเชนนีจ้ ดั เปนมนุษยทสี่ มบูรณ
ทานพุทธทาสเปรียบเทียบวิถชี วี ติ ของมนุษยทสี่ มบูรณวา เหมือนการไถนาดวยควาย
สองตัว คนสมัยโบราณไถนาดวยควายสองตัวคือควายตัวรกู บั ควายตัวแรง ควายตัวรเู ปนควาย
แกมปี ระสบการณสงู ในการไถนา รภู าษาชาวนาดี มันเดินและหยุดตามคำสัง่ ของชาวนา ควาย
ตัวนีม้ คี วามรแู ตไมมแี รงลากไถ ชาวนาจึงจับมาเทียมคกู บั ควายอีกตัวหนึง่ ทีเ่ รียกวาควายตัวแรง
มันเปนควายหนมุ ทีม่ แี รงลากไถแตไมรภู าษาชาวนา เมือ่ ชาวนาออกคำสัง่ ใหเดิน ควายตัวรจู ะขยับ
ตัวออกเดิน ควายตัวแรงก็ออกแรงลากไถไปดวยกัน การไถนาสำเร็จไดดว ยการเทียมควายสอง
ตัวคือตัวรกู บั ตัวแรงเขาดวยกัน การดำรงชีวติ ของมนุษยทสี่ มบูรณกต็ อ งมีทงั้ ตัวรแู ละตัวแรง ตัว
รู คือ ความรดู า นศาสนาและจริยธรรม สวนตัวแรง คือ ความรดู า นวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
มนุษยในอุดมคติควรมีความรทู งั้ ดานศาสนาและวิทยาศาสตรสำหรับดำรงชีวติ ในสังคม
แตคนทัว่ ไปมักสนใจแสวงหาความรดู า นใดดานหนึง่ ดังทีน่ กั วิทยาศาสตรหลายคนไมสนใจศาสนา
นักศาสนาหลายคนไมสนใจวิทยาศาสตร เมือ่ นักวิทยาศาสตรตงั้ วงสนทนากับนักศาสนาก็มกั
จะคุยกันไมรเู รือ่ งเพราะพูดกันคนละภาษายิง่ ไปกวานัน้ นักวิทยาศาสตรและนักศาสนายังถนัดใน
การใชสมองกันคนละซีกนัน่ คือนักวิทยาศาสตรถนัดใชสมองซีกซาย ในขณะทีน่ กั ศาสนาถนัดใช
สมองซีกขวา
โรเจอร สเปอรี (Roger Sperry) ผไู ดรบั รางวัลโนเบลในป ๒๕๒๔ ทำการวิจยั พบวา
สมองสองซีกของคนเรา คือ สมองซีกซาย (Left Brain) และสมองซีกขวา (Right Brain)
ตางทำงานเปนอิสระจากกัน แตกม็ สี ว นเชือ่ มตอขอมูลถึงกันได เหมือนเครือ่ งคอมพิวเตอรสอง
เครือ่ งทีท่ ำงานเปนอิสระจากกันแตกเ็ ชือ่ มตอถึงกันดวยระบบอีเธอรเน็ต (Ethernet) การทำงาน
ของสมองทัง้ สองซีกมีหนาทีต่ า งกัน นัน่ คือ สมองซีกซายทำหนาทีใ่ นการคิดหาเหตุผล ในการ
ใชตรรกะและคณิตศาสตร คนทีช่ อบใชสมองซีกซายจึงถนัดในดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
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สวนสมองซีกขวาทำหนาทีค่ วบคุมอารมณและสรางจินตนาการ คนทีช่ อบใชสมองซีกขวาจึงถนัด
ในดานศาสนา ปรัชญา และศิลปะ
ความฉลาดของคนไมไดขนึ้ อยกู บั ขนาดของสมอง แตขนึ้ อยกู บั การใชสมองทัง้ สองซีก
ทำงานประสานสอดคลองกันไดมากนอยเพียงใด ดังนัน้ คนทีใ่ ชสมองทัง้ สองซีกทำงานอยางสมดุล
ยอมเปนมนุษยทสี่ มบูรณเขาเปนผทู มี่ คี วามรทู งั้ ทางดานวิทยาศาสตร ปรัชญา ศาสนาและศิลปะ
เราเรียกคนประเภทนีว้ า เรอเนสซองซ แมน (Renaissance Man) หมายถึงผรู อบรวู ทิ ยา
การหลายแขนง(Polymath) ตัวอยางอัจฉริยะประเภทนี้ คือ ลีโอนารโด ดาวินชี (Leonardo
da Vinci) ผเู ปนจิตรกรเอกของโลก เขาวาดภาพเหมือนจริง (Realistic) โดยศึกษากายวิภาค
(Anatomy) ของคน เรารจู กั ภาพวาดทีโ่ ดงดังของเขาในชือ่ วาโมนาลิซา นอกจากนี้ เขายังเปน
นักวิทยาศาสตรทยี่ อดเยีย่ มและไดมคี วามคิดริเริม่ ในประดิษฐกรรมหลายอยาง จนถือกันวาเขา
เปนอัจฉริยะทีส่ ามารถรวมองคความรทู งั้ ดานวิทยาศาสตร ปรัชญาและศิลปะไวในคนคนเดียว
กัน ซึง่ เปนเรือ่ งยากทีเ่ ราจะพบคนทีส่ มองซีกซายและซีกขวาทำงานประสานกลมกลืนกันอยาง
เต็มทีไ่ ดเหมือนกรณีของ ลีโอนารโด ดาวินชี
ในประเทศไทยก็มบี คุ คลทีเ่ ปนเรอเนสซองซ แมน นัน่ คือ พระบาทสมเด็จพระเจา
อยหู วั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช การทีพ่ ระองคทา นไดจดสิทธิบตั รสิง่ ประดิษฐกงั หันน้ำชัยพัฒนา
ทรงทำโครงการฝนหลวงและอืน่ ๆ แสดงถึงความถนัดในในดานวิทยาศาสตร ในขณะเดียวกัน
การทีพ่ ระองคทา นทรงดนตรีและวาดภาพก็แสดงถึงความถนัดในดานศิลปะ การทีท่ รงศึกษาและ
ปฏิบตั ธิ รรมอยางลึกซึง้ โดยเฉพาะทรงพระราชนิพนธเรือ่ งพระมหาชนกก็บง บอกถึงความความ
สนพระราชหฤทัยในพระพุทธศาสนา อาจกลาวไดวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงเปน
อัจฉริยะทีส่ ามารถรวมองคความรทู งั้ ดานวิทยาศาสตร พระพุทธศาสนา และศิลปะไวในพระองค
ทานอยางครบถวนสมบูรณ


การทีค่ นคนเดียวจะมีความรทู งั้ ดานพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรเชนนีเ้ ปนเรือ่ ง
ทีเ่ ปนไปไดไมยาก ทัง้ นีเ้ พราะปญญาในพระพุทธศาสนาและปญญาในวิทยาศาสตรไมไดขดั แยง
กันหากแตสง เสริมสนับสนุนซึง่ กันและกัน ดังทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไววา “นาหํ ภิกขฺ เว โลเกน
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วิวทามิ” เปนตน แปลความวา “ภิกษุทงั้ หลาย เราตถาคตยอมไมขดั แยงกับชาวโลก แตชาว
โลกยอมขัดแยงกับเรา ธรรมวาทียอ มไมขดั แยงกับใครๆ ในโลก”
ธรรมวาทีคอื คนทีศ่ กึ ษาธรรมและประกาศธรรม คำวาธรรมหมายถึงความจริงตาม
ธรรมชาติทมี่ อี ยเู องโดยไมมกี ารแตงเติมเสริมตอ คำวาปญญาในพระพุทธศาสนาหมายถึงการ
รเู ห็นความจริงในธรรมชาติตามทีเ่ ปนจริง(ยถาภูตญาณทัสสนะ) สัจธรรมความจริงในธรรมชาติ
ทีม่ กี ารคนพบไมวา จะโดยนักศาสนาหรือนักวิทยาศาสตรกย็ อ มเปนสัจธรรมอยวู นั ยังค่ำ เหมือน
กับทองยอมเปนทองตลอดเวลา
แมพระพุทธศาสนาไดคน พบสัจธรรมความจริงในธรรมชาติแลวพระพุทธศาสนาก็ไม
มีการผูกขาดสัจธรรมความจริงนัน้ วามีเฉพาะในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธสามารถยอมรับความ
จริงในธรรมชาติทนี่ กั วิทยาศาสตรตา งทยอยกันคนพบภายหลังการตรัสรขู องพระพุทธเจา
ปญญาทีไ่ ดจากการตรัสรทู ำใหพระพุทธเจาทรงเปนสัพพัญูคอื รอบรสู รรพสิง่ ซึง่ เปน
ความจริงในธรรมชาติ พระองคทรงนำสัจธรรมความจริงทีค่ น พบมาประกาศเปดเผยเพียงบาง
สวนเทานัน้ พระพุทธเจาไมไดสอนทุกเรือ่ งทีพ่ ระองคตรัสรู แตสอนเฉพาะเรือ่ งทีส่ ำคัญและจำเปน
ตอการดับทุกขของสาวก พระพุทธเจาทรงอธิบายวา เรือ่ งทีพ่ ระองคตรัสรมู มี ากมายมหาศาล
เหมือนกับใบไมในปาทัง้ ปา แตเรือ่ งทีท่ รงนำมาสัง่ สอนมีนอ ยนิดเหมือนใบไมในกำมือหนึง่ เรา
จึงเรียกเรือ่ งทีพ่ ระพุทธเจาทรงนำมาสัง่ สอนวาธรรมกำมือเดียว ธรรมทีพ่ ระพุทธเจาไมไดสอน
ไวนนั้ ยอมรวมถึงสัจธรรมความจริงในธรรมชาติทวี่ ทิ ยาศาสตรประกาศเปดเผยตอมานัน่ เอง ขอ
นีส้ อดคลองกับพุทธพจนทวี่ า
“อุปปฺ าทา วา ภิกขฺ เว ตถาคตานํ อนุปปฺ าทา วา” เปนตน แปลความวา “ภิกษุทงั้
หลาย พระตถาคตเจาทัง้ หลายจะอุบตั ขิ นึ้ หรือไมกต็ าม ธาตุนนั้ คือ ธรรมฐิติ (ความดำรงอยู
ตามธรรมชาติ) ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติ) อิทปั ปจจยตา (ภาวะทีส่ รรพสิง่ เกิดดับตามเหตุ
ตามปจจัย) ก็ยงั มีอยู พระตถาคตเจายอมตรัสรทู วั่ ถึงซึง่ ธาตุอนั นัน้ แลวบอก แสดง บัญญัติ แตง
ตัง้ เปดเผย จำแนก ทำใหเขาใจงาย”
สัจธรรมความจริงมีอยตู ลอดกาล เพียงรอเวลาใหนกั ศาสนาหรือนักวิทยาศาสตรกไ็ ดมาคน
พบ นีค่ อื ทาทีแบบใจกวางทีท่ ำใหพระพุทธศาสนาไมเคยทะเลาะหรือขัดแยงกับวิทยาศาสตร
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นอกจากจะมีทา ทีแบบใจกวางดังกลาวมาแลว พระพุทธศาสนายังมีวธิ กี ารแสวงหา
ความจริงทีส่ อดคลองกับวิธกี ารทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) ดังทีเ่ บอรทรันด รัส
เซลล (Bertrand Russell) นักปรัชญาผไู ดรบั รางวัลโนเบลกลาวไววา “พระพุทธศาสนาเปน
ทีร่ วมของปรัชญาแบบเก็งความจริงและปรัชญาวิทยาศาสตร พระพุทธศาสนานำเสนอวิธกี าร
ทางวิทยาศาสตรและใชวธิ กี ารนัน้ แสวงหาความจริงจนถึงทีส่ ดุ ”
วิธกี ารแสวงหาความจริงในพระพุทธศาสนาเรียกวาอริยสัจ ๔ ประกอบดวยกิจหรือ
ขัน้ ตอนในการดำเนินการ ๔ ประการ ดังตอไปนี้
๑. การกำหนดรทู กุ ข (ปริญญา) คือ การเขาใจสภาพและขอบเขตของปญหา
เชน เมือ่ เปนโรคก็ตอ งรวู า เปนโรคอะไร รายแรงแคไหน
๒. การคนหาสมุทยั (ปหานะ) คือ การสืบสาวหาตนตอของปญหาเพือ่ จะไดแก
ปญหาไดตรงจุด เชนเดียวกับการคนหาสมุฏฐานของโรค
๓. การเก็งนิโรธ (สัจฉิกริ ยิ า) คือ การคาดคะเนถึงสภาวะทีแ่ กปญ
 หาไดซงึ่ เปน
เปาหมายทีต่ อ งบรรลุ เชนเดียวกับการคาดหวังวาโรคนัน้ รักษาไดหายขาดหรือเพียงทุเลาเบา
บาง
๔. การดำเนินตามมรรค (ภาวนา) คือ การฝกฝนปฏิบตั ติ ามมรรควิธเี พือ่ ให
บรรลุถงึ สภาวะไรปญ
 หา
วิธกี ารแบบอริยสัจ ๔ ขัน้ ตอนนีเ้ ทียบเคียงไดกบั วิธกี ารทางวิทยาศาสตรซงึ่ ประกอบ
ดวยขัน้ ตอนสำคัญในการแสวงหาความจริง ๔ ประการ ดังนี้
๑. การกำหนดขอบเขตของปญหา (Unsolved Problems) เชน เมือ่ พ.ศ.
๒๐๘๖ โคเปอรนคิ สั (Copernicus) พยายามตอบปญหาทางดานดาราศาสตรทวี่ า พระอาทิตย
หรือโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล คนสมัยโนนเชือ่ วาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาล
๒. การตัง้ สมมติฐาน (Hypotheses) เชน โคเปอรนคิ สั รวบรวมขอมูลเบือ้ ง
ตนแลวตัง้ สมมติฐานวา พระอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล
๓. การคาดคะเน (Predictions) เชน โคเปอรนคิ สั สามารถคาดคะเนการโคจร
ของดาวเคราะหบนทองฟาอยางถูกตองโดยอาศัยขอสมมติฐานทีว่ า พระอาทิตยเปนศูนยกลาง
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ของจักรวาล
๔. การพิสจู นทดลอง (Experiments) ชวยยืนยันความถูกตองของขอสมมติฐานที่
ตัง้ ไว เชน ในสมัยโคเปอรนคิ สั ยังไมมกี ลองสองดูดาวทีม่ อี านุภาพสูงพอทีจ่ ะพิสจู นขอ สมมติฐาน
ของเขาทีว่ า พระอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล ขอสมมติฐานนีจ้ งึ เปนเพียงทฤษฎีหนึง่ ตอ
มา ใน พ.ศ. ๒๑๕๒ กาลิเลโอ(Galileo)สามารถใชกลองสองดูดาวสองพิสจู นและยืนยันความ
จริงของทฤษฎีนี้
วิธกี ารแกปญ
 หาแบบอริยสัจในพระพุทธศาสนาและวิธกี ารทางวิทยาศาสตรจดั เปนวิธี
การแหงปญญาเหมือนกัน เราสามารถเทียบเคียงขัน้ ตอนในวิธกี ารทัง้ สองไดดงั นี้
๑. การกำหนดรทู กุ ข = การกำหนดขอบเขตของปญหา
๒. การคนหาสมุทยั = การตัง้ สมมติฐาน
๓. การเก็งนิโรธ = การคาดคะเน
๔. การดำเนินตามมรรค = การพิสจู นทดลอง
วิธกี ารแสวงหาความจริงในพระพุทธศาสนาเปนวิธกี ารแหงปญญาเพราะไมสง เสริม
ใหเชือ่ อยางงมงาย พระพุทธศาสนาสอนใหตรวจสอบขอสมมติฐานอยางรอบคอบกอนทีจ่ ะปลง
ใจเชือ่ อะไรลงไป ดังขอแนะนำ ๑๐ ประการทีพ่ ระพุทธเจาประทานไวในกาลามสูตรวา
๑. อยาดวนเชือ่ โดยฟงตามกันมา (มา อนุสสฺ เวน)
๒. อยาดวนเชือ่ โดยการถือสืบๆ กันมาเปนประเพณี (มา ปรมฺปราย)
๓. อยาดวนเชือ่ เพราะขาวลือ (มา อิตกิ ริ าย)
๔. อยาดวนเชือ่ เพราะอางตำรา (มา ปฏกสมฺปทาเนน)
๕. อยาดวนเชือ่ เพราะตรรกะ (มา ตกฺกเหตุ)
๖. อยาดวนเชือ่ เพราะการคาดคะเน (มา นยเหตุ)
๗. อยาดวนเชือ่ เพราะอาการทีป่ รากฏภายนอก (มา อาการปริวติ กฺเกน)
๘. อยาดวนเชือ่ เพราะเขากันไดกบั ทฤษฎีของเรา (มา ทิฏฐ นิ ชิ ฌ
ฺ านกฺขนฺตยิ า)
๙. อยาดวนเชือ่ เพราะมีลกั ษณะนาเชือ่ ถือ (มา ภพฺพรูปตา)
๑๐. อยาดวนเชือ่ เพราะคิดวาผพู ดู นัน้ เปนครูของเรา (มา สมโณ โน ครูต)ิ

ปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรือ่ ง “พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรสรางสรรควฒ
ั นธรรมแหงปญญา”

25

ขอแนะนำของพระพุทธเจาทัง้ ๑๐ ประการชวนใหระลึกถึงวิธกี ารแสวงหาความจริง
ในปรัชญาสำนักปรากฏการณวทิ ยา (Phenomenology) ทีก่ ำหนดใหคนเรารับรปู รากฏการณ
ตามทีเ่ ปนจริงโดยไมมกี ารนำเอาอคติ ขอสมมติฐานหรือความเชือ่ สวนตัวเขามาตีความเพิม่ เติม
แตอยางใด คำพูดของฮุสเซิล(Husserl)ทีว่ า “กลับไปหาสิง่ ทัง้ หลายตามทีม่ นั เปน (Back to
things themselves)”มีความเดียวกันกับคำวายถาภูตญาณทัสสนะ(รเู ห็นตามทีเ่ ปนจริง)ในพระ
พุทธศาสนา

⌫  

พระพุทธเจาสรุปไวทา ยกาลามสูตรวา “เมือ่ ใด ทานทัง้ หลายพึงรดู ว ยตนเองวา ธรรม
เหลานีเ้ ปนกุศล ไมมโี ทษ ทานผรู สู รรเสริญ เมือ่ สมาทานใหบริบรู ณแลว ยอมเปนไปเพือ่ ประโยชน
เพือ่ ความสุข เมือ่ นัน้ ทานทัง้ หลายควรเขาถึงธรรมเหลานัน้ อย”ู
พุทธพจนนแี้ สดงวากอนทีเ่ ราจะปลงใจเชือ่ เรือ่ งใด เราตองทำการพิสจู นทดลองใหเกิด
การรเู ห็นดวยตนเองในเรือ่ งนัน้ การพิสจู นทดลองในพระพุทธศาสนามงุ เนนทีป่ ระสบการณตรง
วิธกี ารทดลองความจริงในทางพุทธศาสนาเนนการทดลองทางความคิด (Thought Experiment) มากกวาการทดลองเชิงประจักษ (Empirical Experiment) ดังนัน้ สัจธรรมความจริง
ในพระพุทธศาสนาจึงเปนอัตตวิสยั (Subjectivity)ทีร่ ไู ดเฉพาะตน (ปจจัตตัง)
การทดลองทางความคิดในพระพุทธศาสนาอาศัยวิปส สนากรรมฐานเปนเครือ่ งมือ ดัง
กรณีทเี่ กิดความโกรธในใจ เรามีสติรเู ทาทันธรรมชาติและโทษภัยของความโกรธ และพยายาม
ดับความโกรธนัน้ ดวยการปลอยวาง เรารดู ว ยตนเองวา “ฆาความโกรธไดอยเู ปนสุข (โกธํ ฆตฺวา
สุขํ เสติ)” ความรนู เี้ ปนผลจากการทดลองทางความคิด
วิทยาศาสตรใชทงั้ วิธกี ารทดลองทางความคิดและการทดลองเชิงประจักษเปนเครือ่ ง
พิสจู นความจริง ในการทดลองทางความคิด นักวิทยาศาสตรใชคณิตศาสตรเปนเครือ่ งมือพิสจู น
ความจริง ซึง่ ตางจากวิธกี ารทดลองทางความคิดในพระพุทธศาสนาทีอ่ าศัยวิปส สนากรรมฐาน
เปนเครือ่ งมือ
ตัวอยางหนึง่ ของการทดลองทางความคิดเกิดขึน้ ในวงการวิทยาศาสตรใน พ.ศ. ๒๔๗๘
เมือ่ อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) และเพือ่ นรวม ๓ คน ทำการทดลองเกีย่ วกับกลศาสตร
ควอนตัม โดยเรียกการทดลองครัง้ นีว้ า EPR Experiment
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คำวา ควอนตัม (Quantum) เปนภาษาลาตินแปลวา “ขนาดไหน” หรือ “จำนวน
เทาไร” เปนคำทีใ่ ชพดู ถึงจำนวนหรือขนาดพลังงานของอะตอม สวนคำวา กลศาสตรควอน
ตัม (Quantum Mechanics) เปนสาขาหนึง่ ของฟสกิ สทสี่ ามารถอธิบายปรากฏการณในสิง่
ทีม่ ขี นาดเล็กกวาอะตอม
ไอนสไตนทำการทดลองกับอะตอมของแสง เขาเลือกอนุภาคแหงอะตอมของแสงทีช่ อื่
วาโฟตอนมาทำการทดลองทางความคิดครัง้ นี้ ไอนสไตนแบงอนุภาคโฟตอนออกเปน ๒ สวน
คือ A กับ B แยกไปคนละทาง ทัง้ A และ B ตางก็เปนอนุภาคของแสงจึงเคลือ่ นทีด่ ว ยความ
เร็วของแสง ไอนสไตนพบวาโฟตอนทัง้ สองจะเคลือ่ นทีไ่ ปในทิศทางตรงกันขามเสมอ นัน่ คือ ถา
A ไปทางเหนือ B จะไปทางใต ไอนสไตนสงสัยวา B รลู ว งหนาไดอยางไรวา A จะไปทางไหน
และเลือกไปในทางตรงกันขามตลอดเวลา ถาอนุภาค A กับ B จะรถู งึ ทิศทางความเคลือ่ นไหว
ของอีกฝายไดกต็ อ งใชวธิ สี อื่ สารถึงกันดวยความไวกวาแสง แตวธิ กี ารสือ่ สารเชนนัน้ เปนไปไม
ไดเพราะโฟตอนทัง้ คเู ปนอนุภาคของแสงจึงเคลือ่ นทีด่ ว ยความเร็วของแสงเทานัน้ ตามทฤษฎีสมั
พัทธภาพของไอนสไตน ไมมอี ะไรเคลือ่ นทีไ่ ดเร็วกวาความไวของแสง ดังนัน้ อนุภาค A กับ B
จึงไมนา จะมีชอ งทางสือ่ สารถึงกันได ไอนสไตนบอกวาพระเจาคงไมสง โทรจิตใหกบั A และ B
เปนแน
ไอนสไตนสรุปวา เมื่อกลศาสตรควอนตัมอธิบายไมไดวามีอะไรเปนเครื่องสื่อสาร
ระหวางอนุภาคทัง้ สอง นัน่ แสดงถึงขอบกพรองของกลศาสตรควอนตัม ไอนสไตนถอื วากลศาสตร
ควอนตัมยังไมสมบูรณ นีค่ อื ผลแหงการทดลองทางความคิดของไอนสไตน
การทีไ่ อนสไตนหาคำตอบไมไดวา ทำไมโฟตอน A กับ B ซึง่ อยแู ยกกันจึงเคลือ่ นทีส่ อด
คลองกันไดเพราะไอนสไตนตงั้ สมมติฐานวาโฟตอนทัง้ สองนัน้ เปนอนุภาค (Particle) ทีแ่ ยกขาด
จากกันและมีเทศะคือทีต่ งั้ อยู ณ เวลาใดเวลาหนึง่ กลศาสตรควอนตัมในปจจุบนั ไดพสิ จู นแลว
วา ทำไมโฟตอน A กับ B จึงเคลือ่ นทีส่ อดคลองกันเหมือนกับวาตางฝายตางสือ่ สารถึงกันได
นักวิทยาศาสตรชาวฝรัง่ เศสชือ่ แอสเปค(Aspect)และคณะไดทำการทดลองเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๕ แลว
ยืนยันวาโฟตอน A และ B ทีอ่ ยหู า งกันถึง ๑๓ หลาไดเคลือ่ นทีอ่ ยางสอดคลองกันเหมือนกับรู
วาอีกฝายหนึง่ จะไปทางไหน

ปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรือ่ ง “พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรสรางสรรควฒ
ั นธรรมแหงปญญา”

27

นักวิทยาศาสตรแหงกลศาสตรควอนตัมอธิบายปรากฏการณนวี้ า โฟตอน A และ B
ไมตอ งสือ่ สารถึงกันก็เคลือ่ นทีอ่ ยางประสานสอดคลองกันไดเพราะทัง้ A และ B เปนความจริง
หนึง่ เดียวทีแ่ ยกจากกันไมได (Non-separable Reality) นัน่ หมายความวา โฟตอน A และ B
มีลกั ษณะเปนคลืน่ (Wave)จึงสามารถไปปรากฏไดหลายแหงในเวลาเดียวกัน โฟตอน A และ
B ไมใชอนุภาคดังทีอ่ นสไตนเขาใจเสมอไป
การทีไ่ อนสไตนเขาใจวาโฟตอน A และ B เปนอนุภาคก็ถกู เพียงครึง่ หนึง่ ความจริง
อีกครึง่ หนึง่ ก็คอื โฟตอนยังเปนคลืน่ อีกดวย อันทีจ่ ริง โฟตอนหรือองคประกอบยอยแหงอะตอม
ของแสงนีม้ ี “ทวิลกั ษณ (Duality)” ทีม่ ลี กั ษณะตรงกันขามสองอยางอยใู นตัว คือ เปนทัง้
คลืน่ และอนุภาค เมือ่ อยตู ามธรรมชาติของมันโดยไมมคี นเขาไปสังเกต โฟตอนก็มลี กั ษณะเปน
คลืน่ แตเมือ่ มีคนพยายามจับมันมาสังเกตทดลอง โฟตอนก็ปรากฏเปนอนุภาค นีเ่ ปนเรือ่ งแปลก
มากทีค่ วามจริงพืน้ ฐานทางฟสกิ สขนึ้ อยกู บั มุมมองของผวู จิ ยั ดูเหมือนวาความจริงพืน้ ฐานนีก้ เ็ ปน
อัตตวิสยั (Subjectivity) เชนเดียวกับสัจธรรมความจริงในพระพุทธศาสนา


เมือ่ ไดเห็นแลววาพระพุทธศาสนาไมไดขดั แยงกับวิทยาศาสตรเพราะทัง้ สองฝายตาง
ใชวธิ กี ารแหงปญญาแสวงหาความจริง เรือ่ งทีค่ วรพิจารณาตอไปก็คอื วาเปนไดหรือไมทพี่ ระพุทธ
ศาสนาและวิทยาศาสตรจะรวมมือกันสรางสรรควฒ
ั นธรรมแหงปญญาขึน้ มา เราเห็นวา ความ
รวมมือกันเปนเรื่องที่เปนไปไดถาเราจะพยายามทำการบูรณาการพระพุทธศาสนาและวิทยา
ศาสตรเขาดวยกัน
คำวา “บูรณาการ” (Integration) หมายถึงการนำสิง่ ทีแ่ ยกกันมาเชือ่ มโยงเขาดวย
กันจนเกิดองครวม (the whole) ถาปญญาในพระพุทธศาสนากับปญญาทางวิทยาศาสตรตา ง
เติมเต็มใหกนั และกันก็จะกอใหเกิดบูรณาการทีพ่ งึ ปรารถนา
การบูรณาการเปนการเติมเต็มใหสมบูรณ ทัง้ นีไ้ มไดหมายความวาพระพุทธศาสนาหรือ
วิทยาศาสตรไมมคี วามสมบูรณในตัวเอง การบูรณาการทีว่ า นีห้ มายถึงการเชือ่ มโยงทีเ่ กิดขึน้ ภาย
ในจิตใจของผูที่ตองการมีความรูทั้งดานพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร ทำอยางไรเราจึง
จะสามารถนำปญญาทางวิทยาศาสตรมาเติมเต็มใหกบั ปญญาทางพระพุทธศาสนา
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ทีว่ า เติมเต็มใหสมบูรณหมายความวา ในมุมมองของพระพุทธศาสนา ปรากฏการณ
ทัง้ หลายในโลกสามารถชวยใหคนเขาถึงธรรมไดทงั้ สิน้ เมือ่ มองโลกใหเปน เราจะเห็นธรรม
แมแตการฟงเพลงทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับธรรมก็ชว ยใหบรรลุธรรมได ดังมีเรือ่ งบันทึกไวในคัมภีรม งั
คลัตถทีปนีวา พระติสสะเถระผปู ฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานอยเู ปนประจำกำลังเดินผานสระบัว
ขณะนัน้ มีหญิงสาวคนหนึง่ เก็บดอกบัวพรอมกับรองเพลงอยางอารมณดี เนือ้ เพลงทีเ่ ธอรองมีอยู
ว า
“ดอกบัวชือ่ โกกนท บานแลวแตเชาตรู
ถูกแสงพระอาทิตยแผดเผาใหเหีย่ วแหงไปฉันใด
สัตวทงั้ หลายผถู งึ ความเปนมนุษย
ยอมเหีย่ วแหงไปดวยกำลังแหงชราฉันนัน้ ”
พอฟงเพลงนีจ้ บลง พระติสสะเถระบรรลุเปนพระอรหันตทนั ที
วันนีถ้ า ทานตัง้ ใจศึกษาเรือ่ งพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรใหดี พอศึกษาจบลงทาน
อาจจะไดดวงตาเห็นธรรมก็เปนได ธรรมมีอยทู กุ หนทุกแหง ถาทานมองโลกเปน ทานจะเห็นธรรม
ธรรมทีว่ า นัน้ คือปรมัตถสัจจะหรือความจริงในตัวเอง เมือ่ ทานศึกษาวิทยาศาสตรอยางถูกตอง
ทานอาจจะเขาถึงปรมัตถสัจจะผานทางวิทยาศาสตร
ก็เปนได
อัลเบิรต ไอนสไตน เปนตัวอยางของคนทีศ่ กึ ษา
ฟสิกสอยางลึกซึ้งและเขาถึงแกนของฟสิกส เมื่อ
ไอนสไตนเขาถึงสัจธรรมแหงทฤษฎีสมั พัทธภาพ เขาได
ประกาศวา “การคิดหาเหตุผลทางวิทยาศาสตรสามารถ
ชวยศาสนาไดอกี ทางหนึง่ ” (Scientific reasoning can
aid religion in yet another sense.)
ผทู เี่ ขาถึงแกนของฟสกิ สยอ มเห็นสรรพสิง่ เปนหนึง่
เดียว ตามแนวแหงสมการของไอนสไตนทวี่ า E=mc2
ซึง่ หมายถึงวาพลังงานก็คอื สสาร สสารก็คอื พลังงาน ถา
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เรามองเห็นสิง่ ทัง้ หลายเชือ่ มโยงโดยความเปนสนามพลังงานเดียวกันทัง้ หมด ทุกสิง่ ทุกอยาง
จะเปนหนึง่ เดียว ความเปนหนึง่ เดียวนัน้ ไมไดแยกออกเปนจิตหรือเปนสสาร
ยิง่ วิทยาศาสตรสาขาฟสกิ สซงึ่ เปนแกนนำของวิทยาศาสตรสาขาตางๆคนพบความ
จริงมากขึ้นเทาไร ก็ยิ่งยืนยันสัจธรรมความจริงของพระพุทธศาสนาในเรื่องอนัตตามากขึ้น
เทานัน้



ตลอดเวลากวา ๒,๔๐๐ ปทผี่ า นมา ทฤษฎีทางฟสกิ สทคี่ นสมัยโบราณยอมรับไดขดั
แยงกับคำสอนสำคัญบางประการในพระพุทธศาสนา นัน่ คือทฤษฎีอะตอมขัดแยงกับคำสอนเรือ่ ง
อนัตตา
คำวา อะตอม(Atom) เปนภาษากรีก แปลวา สิ่งที่ตัดแบงยอยออกไปไมได
(Uncuttable) ชาวกรีกโบราณเชือ่ วาสิง่ ทีเ่ ปนมูลฐานของจักรวาลเปนอณูทเี่ ล็กทีส่ ดุ ทีเ่ รียกวา
ปรมาณู หรือ อะตอม ซึง่ แบงยอยตอไปไมไดอกี แลว มันเปนสาร (Substance) คือสิง่ ทีด่ ำรงคง
อยไู ดดว ยตัวมันเอง
ทฤษฎีอะตอมสมัยโบราณขัดแยงกับคำสอนเรือ่ งอนัตตาในพระพุทธศาสนา ทานอยา
เขาใจผิดวาอนัตตาในพระพุทธศาสนานัน้ หมายเพียงแควา ไมมตี วั ตนถาวร(Self)หรือไมมวี ญ
ิ ญาณ
อมตะ(Soul)ในตัวคนเราเทานัน้ อนัตตามีความหมายมากกวานัน้ ทัง้ นีเ้ พราะพระพุทธเจาทรง
ใชคำวา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” หมายความวาสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงไมวา จะเปนจิตหรือเปน
สสารลวนเปนอนัตตาทัง้ สิน้ แมแตไมโครโฟนทีใ่ ชพดู อยใู นขณะนีก้ เ็ ปนอนัตตาเชนกัน คำวาอนัตตา
หมายถึงวาไมมอี ตั ตาหรือตัวตนเทีย่ งแทถาวรอยภู ายในตัวคนเรา(Non-self)และไมมสี งิ่ คงทีถ่ าวร
ในโลกภายนอก(Non-substantiality) คำสอนเรือ่ งอนัตตานีจ้ งึ ขัดแยงกับทฤษฎีอะตอมสมัย
โบราณ นับเปนเวลากวา ๒,๐๐๐ ปมาแลวทีน่ กั ปรัชญาและนักวิทยาศาสตรตา งยืนยันเปนเสียง
เดียวกันวามีอะตอมคือสิง่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีไ่ มอาจแบงยอยไปไดอกี อะตอมก็คอื อัตตาในทางฟสกิ ส
ในบรรดาศาสนาสำคัญของโลก มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวทีส่ อนเรือ่ งอนัตตา
วิทยาศาสตรสมัยโบราณไดประกาศวามีอะตอมซึง่ เทากับสนับสนุนคำสอนเรือ่ งอัตตาในศาสนา
อืน่ จนกระทัง่ เมือ่ ประมาณ ๑๐๐ ปทผี่ า นมา นักวิทยาศาสตรไดคน พบโครงสรางของอะตอม
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นัน่ คือ อะตอมยังถูกแบงยอยไปไดอกี อะตอมเกิดจากการรวมตัวของอนุภาคซึง่ เปนประจุไฟฟา
คือ อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน การคนพบนีก้ ลายเปนเครือ่ งสนับสนุนคำสอนเรือ่ งอนัตตา
ในพระพุทธศาสนา
ฟสกิ สควอนตัมคนพบตอไปวาวาโฟตอนหรือสวนประกอบยอยแหงอะตอมของแสง
เปน”ทวิลกั ษณ(Duality)” มีลกั ษณะสองอยางทีข่ ดั แยงกันอยใู นตัว คือ โฟตอนเปนทัง้ อนุภาค
และคลืน่ ถาเราบอกวาโฟตอนเปนอนุภาคก็เปนมุมมองทีส่ ดุ โตงขางหนึง่ ถาเราบอกวาโฟตอน
เปนคลืน่ ก็เปนมุมมองทีส่ ดุ โตงอีกขางหนึง่ ทวิลกั ษณมปี รากฎอยใู นพระพุทธศาสนาเชนกัน นัน่
คือทัศนะทีว่ า โลกมีทงั้ ความมี(อัตถิตา)และความไมม(ี นัตถิตา) ถาเราบอกวาสิง่ ทัง้ ปวงมีอยกู เ็ ปน
สุดโตงขางหนึง่ ถาเราบอกวาสิง่ ทัง้ ปวงไมมอี ยกู เ็ ปนสุดโตงอีกขางหนึง่ พระพุทธศาสนาไดเสนอ
มุมมองสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาทีไ่ มขอ งแวะสุดโตงทัง้ สองขางนัน้ ดังพุทธพจนในฉันนสูตร
ดังตอไปนี้
“โลกนีโ้ ดยมากอาศัยสวนสุดโตง ๒ ขาง คือ ความมีและความไมมี เมือ่ บุคคลเห็น
เหตุเกิดแหงโลก ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยู ความไมมใี นโลกก็ไมมี เมือ่ บุคคล
เห็นความดับแหงโลกดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยู ความมีในโลกก็ไมม.ี .. ขอทีว่ า
“สิง่ ทัง้ ปวงมีอย”ู นีเ้ ปนสวนสุดโตงขางหนึง่ ขอทีว่ า “สิง่ ทัง้ ปวงไมมอี ยู “ นีเ้ ปนสวนสุดโตงอีก
ขางหนึง่ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปของแวะสวนสุดโตงทัง้ สองขางนัน้ ”
การทีฟ่ ส กิ สควอนตัมบอกวาโฟตอนเปนทัง้ อนุภาคและคลืน่ เทากับยืนยันวาโฟตอนมี
ลักษณะทีข่ ดั แยงกันอยใู นตัวเหมือนความมีกบั ความไมมนี นั่ เอง ทีว่ า โฟตอนเปนอนุภาคก็เพราะ
มันตองมีเทศะหรือทีต่ งั้ อยขู องมัน ณ เวลาใดเวลาหนึง่ สวนทีว่ า โฟตอนเปนวาคลืน่ ก็เพราะมัน
เปนแสงทีก่ ระจายไปทัว่ ทิศโดยไมจำเปนตองมีเทศะแตอยางใด โฟตอนเปนคลืน่ เพราะไมถกู จำกัด
โดยเทศะ เมือ่ ไมถกู จำกัดโดยเทศะ โฟตอนหนึง่ จึงสามารถปรากฏในทีห่ ลายแหงไดพรอมกัน การ
แผกระจายของโฟตอนก็เหมือนการกระจายตัวของวงคลืน่ ในสระน้ำทีเ่ ราทมุ กอนหินลงไป โฟตอน
มีความเปนจริงหนึง่ เดียวทีแ่ ยกจากกันไมได (Non-separable Reality) การคนพบเรือ่ งนีช้ ว ย
ยืนยันคำสอนเรือ่ งปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาทีว่ า สิง่ ทัง้ หลายอาศัยกันและกันเกิดขึน้
ไมมสี งิ่ ใดตัง้ อยไู ดดว ยการแยกออกจากสิง่ อืน่ โดยเด็ดขาด ทุกสิง่ ทุกอยางตางเชือ่ มโยงถึงกันตาม
หลักปฏิจจสมุปบาททีว่ า “อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นัน้ จึงมี เมือ่
สิง่ นีไ้ มมี สิง่ นัน้ ก็ไมม”ี
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⌫
เนือ่ งจากโฟตอนหรือองคประกอบยอยปหงอะตอมของแสงเปนทัง้ อนุภาคและคลืน่
ตอนทีเ่ ปนคลืน่ โฟตอนสามารถปรากฏไดทกุ ทีท่ กุ แหงในเวลาเดียวกัน การคาดคะเนวาโฟตอน
จะปรากฏในทีใ่ ดในขณะนัน้ ๆจึงไมมคี วามแมนยำ การคาดคะเนจะถูกตองเพียง ๗๕ ถึง ๙๐
เปอรเซ็นต นีค่ อื หลักการแหงความนาจะเปนหรือความไมแนนอน(Uncertainty Principle)
ของฟสกิ สควอนตัม ซึง่ ชวยยืนยันคำสอนเรือ่ งอนิจจตาหรือความไมเทีย่ งในพระพุทธศาสนา
ไอนสไตนไมชอบหลักการแหงความไมแนนอนของฟสกิ สควอนตัม เขาไมสามารถยอม
รับวาโลกในระดับทีเ่ ล็กกวาอะตอมถูกกำกับดวยหลักการแหงความไมแนนอน ไอนสไตนกลาว
วา“พระเจาไมไดทอดลูกเตา”เพือ่ ปฏิเสธหลักการแหงความไมแนนอน ดวยเหตุนี้ ไอนสไตนจงึ
ทำการทดลองทางความคิดทีเ่ รียกวา EPR Experiment ดังกลาวมาแลว อยางไรก็ตาม ฟสกิ ส
ควอนตัมสมัยปจจุบันไดพิสูจนแลววามีหลักการแหงความไมแนนอนอยูในโลกระดับเล็กกวา
อะตอม
มีคำถามวา หลักการแหงความไมแนนอนนีจ้ ะขัดแยงกับคำสอนเรือ่ งกฎแหงกรรม
ในพระพุทธศาสนาหรือไม ขอตอบวา คำสอนเรือ่ งกฎแหงกรรมไมไดขดั แยงกับหลักการแหง
ความไมแนนอน เหมือนการทีก่ ฎแหงกรรมไมเคยขัดแยงกับคำสอนเรือ่ งอนิจจตาหรือความไม
เทีย่ ง กฎแหงกรรมเปนกฎของเหตุและผล กรรมทัง้ ดีและชัว่ เปนเหตุจงึ มีวบิ ากคือผลทีต่ าม
มา เราตางไดรบั ผลแหงกรรมทีเ่ ราทำไว กฎแหงกรรมเพียงบอกวา เมือ่ เราทำกรรมก็จะมีผลหรือ
วิบากตามมา
กฎแหงกรรมไมเปนนิยตั นิ ยิ ม (Determinism) คือไมมกี ารกำหนดแนนอนตายตัววา
เราจะตองเสวยผลของกรรมทุกอยางทีเ่ ราทำไว นัน่ คือวากรรมทุกอยางทีเ่ ราทำในวันนีไ้ มจำเปน
ตองสงผลในอนาคตเสมอไป คนทีเ่ ชือ่ วาเราตองรับผลของกรรมทุกอยางทีเ่ ราทำในปจจุบนั นัน้
เชือ่ ผิดหลักพระพุทธศาสนา ดังทีพ่ วกสแกนกรรมทัง้ หลายมักเชือ่ วา ถาเราทำกรรมชัว่ ไวในอดีต
ผลแหงกรรมชัว่ นัน้ จะตามมารังควานเราไมรจู กั จบจักสิน้ เชน ถาเราไปฆาเขาไว เขาจะตาม
มาฆาเราอีก ๕๐๐ ชาติ ความเชือ่ เชนนีท้ ำใหคนเราจำนนตอโชคชะตาฟาลิขติ จัดเปนความ
คิดแบบนิยตั นิ ยิ ม คือเชือ่ วาถาทำกรรมอยางนีต้ อ งไดรบั ผลอยางนัน้ แนนอนโดยไมมที างหลีกเลีย่ ง

32

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

เมือ่ วาตามหลักพระพุทธศาสนา กฎแหงกรรมไมไดกำหนดตายตัวเปนนิยตั นิ ยิ มอยาง
นัน้ ตรงนีแ้ หละทีห่ ลักการแหงความไมแนนอนของทฤษฎีควอนตัมไปดวยกันไดกบั กฎแหงกรรม
นัน่ คือ เรือ่ งทีว่ า กรรมใดจะใหผลออกมาอยางไรเมือ่ ไรเปนสิง่ ทีเ่ ราพยากรณไดยาก ทานเรียก
วาเปนอจินไตยคือเปนเรือ่ งทีไ่ มควรคิดเพราะวาเมือ่ คิดมากในเรือ่ งนีก้ จ็ ะทำใหกลายเปนคนบา
เพราะคิดเรือ่ งทีห่ นักเกินสติปญ
 ญา
ตรรกะงาย ๆ ในเรือ่ งนีม้ อี ยวู า กรรมทีเ่ ราทำไวทกุ อยางไมจำเปนตองใหผล ๑๐๐%
ทัง้ นีเ้ พราะถาเราตองรับผลของกรรมทีเ่ ราทำไวทกุ อยาง เราก็ไมมที างไปถึงนิพพาน เชนบาง
คนตลอดชีวิตทำบาป ๕๐% ทำบุญ ๕๐% แลวตองไปรับผลกรรมในชาติตอไป เขาตองรับ
ผลกรรมอยางไมรจู บเพราะในชาติตอ ๆไปเขาก็ตอ งทำกรรมใหมอกี การเสวยผลกรรมก็เปนไป
อยางไมรจู บ ถาเปนอยางนี้ การเขาถึงนิพพานยอมเปนไปไมได
เนือ่ งจากพระพุทธเจาไดนยิ ามความหมายของกรรมไววา “เจตนาหํ ภิกขฺ เว กมฺมํ
วทามิ” แปลวา “ภิกษุทงั้ หลาย เรากลาววาเจตนาเปนกรรม” กรรมหมายถึงการกระทำที่
ไมดไี มชวั่ ในตัวเอง กรรมจะดีหรือชัว่ ขึน้ อยกู บั เจตนาและผลทีต่ ามมา เจตนาคือความจงใจ มัน
เปนสวนสำคัญในการทำกรรมดีกรรมชัว่ ถาเราตัง้ เจตนาทำความดีแทนทีจ่ ะทำความชัว่ ตอไป
เราก็สามารถเปลี่ยนกระแสกรรมได ผลแหงกรรมชั่วก็จะถูกผลแหงกรรมดีลบลางไปเรื่อยๆ
จนกระทัง่ กลายเปนอโหสิกรรมคือไมมโี อกาสจะใหผลอีกเพราะเรากลายเปนพระอริยบุคคลผเู ขา
ถึงนิพพานไปแลว พระพุทธเจาตรัสไววา ใครทีเ่ ชือ่ วาสิง่ ทีต่ วั เองเปนอยใู นปจจุบนั เปนผลมาจาก
กรรมในอดีตถือวาเชือ่ ถูกตอง สวนใครเชือ่ วากรรมทีเ่ ราทุกอยางในปจจุบนั จะตองใหผลในอนาคต
ถือวาเชือ่ ผิด ทัง้ นีเ้ พราะในอนาคตเขายังมีสทิ ธิล์ ขิ ติ ชีวติ ใหมดว ยการตัง้ เจตนาทำกรรมดีทสี่ ามารถ
ลบลางผลกรรมชัว่ ทีท่ ำไวกอ นหนานัน้ นีแ่ หละคือกรรมลิขติ ในพระพุทธศาสนา ซึง่ หมายถึงวา
คนเราสามารถลิขติ ชีวติ ใหมใหดกี วาเกาดวยพยายามทำกรรมดียงิ่ ๆ ขึน้ ไป
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ทีก่ ลาวมานัน้ เปนเรือ่ งเกีย่ วกับการนำปญญาทีน่ กั วิทยาศาสตรคน พบมาเติมเต็มใหกบั
พระพุทธศาสนา ประเด็นทีจ่ ะพิจารณาตอไปก็คอื เราจะนำปญญาในพระพุทธศาสนามาเติมเต็ม
ใหกบั วิทยาศาสตรไดอยางไร
เปนทีน่ า สังเกตวา แมวทิ ยาศาสตรไดคน พบความจริงเกีย่ วกับธรรมชาติทคี่ ลายคลึง
กับสัจธรรมในพระพุทธศาสนา เชน ทฤษฎีสมั พัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม แตดเู หมือนวาการคน
พบนัน้ เปนเรือ่ งวิชาการลวนๆ ทีไ่ มมผี ลตอความเปลีย่ นแปลงในวิถชี วี ติ ของนักวิทยาศาสตร ขอ
นีแ้ ตกตางจากการคนพบสัจธรรมในพระพุทธศาสนาทีท่ ำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของ
ชาวพุทธ การเขาถึงสัจธรรมสามารถเปลีย่ นแปลงจิตใจใหเปนคนดีขนึ้ และมีความสุขมาก
ขึน้ ในขณะทีก่ ารคนพบทางวิทยาศาสตรอาจไมมผี ลกระทบตอจิตใจของนักวิทยาศาสตรเลย นัน่
คือการคนพบทางวิทยาศาสตรอาจไมชว ยใหผคู น พบเปนคนดีมจี ริยธรรมเพิม่ มากขึน้
เมือ่ พิจารณาในมุมมองของพระพุทธศาสนา ปญญาทีห่ ยัง่ เห็นสัจธรรมเรือ่ งปฏิจจสมุ
ปบาทชวยทำใหมคี วามกรุณาเพิม่ ขึน้ เอง เพราะปญญาจะมาคกู บั กรุณาเสมอ นัน่ คือเมือ่ เรา
หยัง่ รวู า สรรพสิง่ เชือ่ มโยงถึงกัน เราจะเกิดกรุณาคือความสงสารหวัน่ ใจคิดทีจ่ ะชวยเหลือคนอืน่
แตถา เราเห็นสรรพสิง่ เชือ่ มโยงถึงกันตามทฤษฎีสมั พัทธภาพ ก็ไมแนวา เราจะเกิดกรุณาตอมวล
มนุษยชาติหรือไม ดังทีไ่ อนสไตนผคู น พบทฤษฎีสมั พัทธภาพไดสง จดหมายถึงประธานาธิบดีรสู เวลต
แหงสหรัฐอเมริกา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒ วา “ระเบิดปรมาณูเปนไปได” ซึง่ มีสว นสำคัญทีท่ ำให
ประธานาธิบดีตดั สินใจสรางระเบิดปรมาณูทถี่ กู นำไปถลมเมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาซากิของ
ญีป่ นุ
หลังจากเห็นอำนาจทำลายลางของระเบิดปรมาณูแลว ไอนสไตนเริ่มหันมาสนใจ
ศาสนา เขาพบวาทฤษฎีสมั พัทธภาพของเขาทำใหเห็นความเชือ่ มโยงเปนองครวม (Holistic)
โดยมองเห็นสรรพสิง่ เปนหนึง่ เดียวซึง่ ใกลเคียงกับมุมมองของศาสนา ไอนสไตนจงึ สรุปวา “ถา
เปาหมายหนึง่ ของศาสนาอยทู กี่ ารปลดปลอยมนุษยชาติใหเปนอิสระมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได
จากพันธนาการตัณหาอุปาทานและภยาคติ การคิดหาเหตุผลทางวิทยาศาสตรสามารถชวย
ศาสนาใหบรรลุเปาหมายนัน้ ไดอกี ทางหนึง่ ” (If it is one of the goals of religion to
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liberate mankind as far as possible from the bondage of egocentric cravings,
desires and fears, scientific reasoning can aid religion in yet another sense.)
ทัศนะของไอนสไตนนสี้ อดคลองกับเปาหมายในพระพุทธศาสนาทีม่ งุ ทำจิตใจมนุษยใหหลุดพนจาก
อำนาจแหงตัณหาและอัตตวาทุปาทาน อุปาทานทีว่ า นีค้ อื ความยึดมัน่ ในตัวฉันของฉัน ถามวา
อุปาทานนีเ้ กิดขึน้ มาไดอยางไร ไอนสไตนตอบวาอุปาทานเกิดจากการมองโลกอยางบิดเบือน
(Optical Delusion)
เวลาทีเ่ รามองดูสงิ่ ตางๆ เราคิดวาตัวเราเปนศูนยกลางของการรับรู คือเราเปนจุด
อางอิง (Point of Reference) วามีตวั เราอยทู นี่ เี่ ปนผมู อง เรามองโลกและสรางตัวฉันของฉัน
ไปพรอมกันวาเราเปนศูนยกลางของจักรวาล เราหลงผิดคิดวาตัวเองสำคัญทีส่ ดุ ทัง้ ๆทีใ่ นความ
เปนจริง เราเปนเพียงเศษเสีย้ วธุลใี นจักรวาล ความหลงผิดทำใหเกิดความเห็นแกตวั อันเนือ่ ง
มาจากความยึดมัน่ ในตัวตนของเรา นีค่ อื ความเห็นของไอนสไตน
พระพุทธศาสนาเรียกการมองโลกแบบบิดเบือนวา “สัญญาวิปลาส” แปลวาการรับ
รทู คี่ ลาดเคลือ่ นไปจากความเปนจริง สัญญาวิปลาสนีท้ ำใหเกิดทิฏฐิวปิ ลาสคือความเห็นทีค่ ลาด
เคลือ่ นไปจากความเปนจริง นัน่ คือความเห็นผิดวามีตวั ตนและเกิดอุปาทานคือความยึดมัน่ ในตัว
ตนทีค่ ดิ สรางขึน้ มานัน้ พระพุทธศาสนาสอนวากรรมฐานเปนวิธกี ำจัดวิปลาสนี้ ซึง่ ไมใชหนาที่
ของวิทยาศาสตรทจี่ ะสอนวิธกี ำจัดวิปลาส ไอนสไตนบอกเพียงวา ศาสนาจะตองชวยปลดปลอย
มนุษยชาติจากพันธนาการตัณหาและอุปาทาน นั่นหมายความวา ศาสนามีหนาที่สงเสริม
จริยธรรมคือวิธดี ำรงชีวติ ทีถ่ กู ตองแกมนุษย ไอนสไตนและนักวิทยาศาสตรสว นมากคิดวาการ
ศึกษาเรือ่ งจริยธรรมไมใชหนาทีข่ องวิทยาศาสตร
ไอนสไตนเห็นวาวิทยาศาสตรมหี นาทีแ่ สวงหาสัจธรรมความจริงในธรรมชาติเทานัน้ ใน
ขณะทีศ่ าสนามีหนาทีพ่ ฒ
ั นาจริยธรรมใหกบั มนุษยชาติ แมวทิ ยาศาสตรและศาสนาจะทำหนาที่
ตางกัน วิทยาศาสตรกแ็ ยกขาดจากศาสนาไมได วิทยาศาสตรและศาสนาตองพึง่ พาอาศัยซึง่
กันและกัน ไอนสไตนกลาววา “วิทยาศาสตรทไี่ มมศี าสนายอมพิกลพิการ สวนศาสนาทีไ่ มมี
วิทยาศาสตรยอมมืดบอด” (Science without religion is lame, religion without
science is blind) หมายความวา วิทยาศาสตรทศี่ กึ ษาแตเรือ่ งสัจธรรมความจริงอยางเดียว
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โดยไมสนใจเรือ่ งจริยธรรมความดีจะพิกลพิการไมสมประกอบ สวนศาสนาทีไ่ มสนใจสัจธรรมความ
จริงก็เหมือนคนตาบอดเพราะจะมีศรัทธางมงายในอำนาจเหนือธรรมชาติและหลงยึดติดไสย
ศาสตร
ทัศนะของไอนสไตนนสี้ อดคลองกับคำสอนเรือ่ งการปรับอินทรียใ นพระพุทธศาสนา นัน่ คือการ
ปรับความสมดุลระหวางศรัทธากับปญญา ทัง้ นีเ้ พราะคนทีม่ ปี ญ
 ญามากแตมศี รัทธานอยมักเปน
คนชางสงสัย สวนคนทีม่ ศี รัทธามากแตมปี ญ
 ญานอยมักเปนคนงมงาย ดวยเหตุนศี้ รัทธาทาง
ศาสนากับปญญาทางวิทยาศาสตรตอ งผสมผสานกันอยางถูกสวนเพือ่ ความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ


 
วิทยาศาสตรตอ งมีศาสนามาเติมเต็มเพือ่ สรางประโยชนสขุ ให
แกมวลมนุษยชาติ นัน่ คือศาสนามีหนาทีเ่ ติมจริยธรรมใหกบั วิทยา
ศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งคือเพิ่มกรุณาใหกับปญญาทางวิทยา
ศาสตร แรงจูงใจในการคนหาสัจธรรมความจริงทางวิทยาศาสตร
ไมใชเพือ่ ปญญาเพียงอยางเดียวแตเพือ่ กรุณาดวย ดังทีว่ ชิ าแพทย
ศาสตรศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับโรคและยารักษาโรคก็ดวยความกรุณาที่ปรารถนาจะชวย
คนใหพน จากทุกขทรมานเพราะโรคภัยไขเจ็บ แพทยศาสตรจงึ มีกรุณาเปนแรงผลักดันในการแสวง
หาความจริง ไมไดทำเพือ่ ความมัง่ คัง่ สวนตัว (Wealth) แตเพือ่ ความผาสุกสวนรวม (Health)
ดังพระราชดำรัสของสมเด็กพระบรมราชชนกที่วา “ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนที่สอง
ประโยชนของเพือ่ นมนุษยเปนกิจทีห่ นึง่ ลาภทรัพยและเกียรติยศจะตกแกทา นเอง ถาทานทรง
ธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสทุ ธิ”์ ความกรุณาจึงเปนพืน้ ฐานของวิชาแพทยศาสตร ดังคำขวัญที่
ปากฎในตราประจำมหาวิทยาลัยมหิดลวา “อตฺตานํ อุปมํ กเร” แปลความวา “พึงปฏิบตั ติ อ
ผอู นื่ เหมือนดังปฏิบตั ติ อ ตนเอง” นัน่ คือการรจู กั เอาใจเขามาใสใจเรา ถาเราเริม่ ศึกษาวิชาแพทย
ศาสตรดว ยใจกรุณาอยางนี้ ปญญาของเราก็จะเปนไปเพือ่ ประโยชนแกมนุษยชาติ
ตัวอยางหนึ่งของการวิจัยทางวิทยาศาสตรที่มีกรุณาเปนตัวขับเคลื่อนคือโครงการ
จีโนมมนุษย (Human Genome Project) ซึง่ เริม่ ดำเนินการตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๓๓ ทีป่ ระเทศ
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สหรัฐอเมริกา มีประเทศทีเ่ ขารวมโครงการนี้ ๑๘ ประเทศ เปาหมายหลักของโครงการนีอ้ ยทู ี่
การทำแผนทีย่ นี (Gene Mapping)และถอดรหัสดีเอ็นเอของมนุษย โครงการสำเร็จเสร็จสิน้
ไปแลวเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชเงินไปทัง้ สิน้ ๓,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐหรือประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
ลานบาท นักวิทยาศาสตรเคยตัง้ ความหวังไววา เมือ่ ทำโครงการนีเ้ สร็จแลว พวกเขาจะคนพบวิธี
รักษาโรคมะเร็งและโรคทีม่ าจากพันธุกรรมไดทงั้ หมด แตตอนนี้ แมโครงการจะเสร็จสิน้ แลว นัก
วิทยาศาสตรยงั ไมสามารถจะบอกไดวา ยีนตัวไหนทำใหเกิดโรคมะเร็งจึงตองทำการวิจยั กันตอไป
ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป นักวิทยาศาสตรบางกลมุ เริม่ ทำโครงการใหม คือแทน
ทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งยีน พวกเขาหันไปศึกษาเรือ่ งเซลล พวกเขาเรียกการศึกษาระดับนีว้ า Epigenetic แปลวา “เหนือยีนขึน้ ไป” พวกเขาเชือ่ วาระดับการแตกตัวของเซลลนแี้ หละทีท่ ำใหเกิด
การถายทอดทางพันธุกรรม ซึง่ สามารถอธิบายเรือ่ งยีราฟคอยาวไดโดยผานทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ
การทีย่ รี าฟคอยาวไมไดมาจากยีนอยางเดียว ตอนแรกคอของยีราฟยังไมไดยาวมากเหมือนทุก
วันนี้ แตเมือ่ ยีราฟตองยืดคอกินใบไมบอ ย ๆ คอยีราฟจะคอยๆยาวขึน้ เรือ่ งนีเ้ กิดจากการ
สะสมขอมูลไวในระดับเซลลแลวสงผานไปยังยีราฟรนุ ตอๆไป การทีย่ รี าฟคอยาวจึงไมไดมาจาก
ยีนเพียงอยางเดียว หากแตยงั เกีย่ วของกับการปรับตัวไปตามสิง่ แวดลอมและเก็บขอมูลสงตอ
ในระดับเซลล
โครงการจีโนมมนุษยดังกลาวมานี้ทำใหมนุษยชาติมีความหวังวาสักวันหนึ่ง เรา
จะสามารถเอาชนะโรครายอยางมะเร็งไดเหมือนอยางทีเ่ ราเคยเอาชนะกาฬโรคและอหิวาตกโรค
มาแลว นีเ่ ปนตัวอยางทีแ่ สดงใหเห็นวาถาวิชาแพทยศาสตรเริม่ ตนจากความกรุณาก็จะสราง
ประโยชนมหาศาลแกมวลมนุษยชาติ เราจึงหวังวาวิทยาศาสตรทุกสาขาจะเดินตามเสนทาง
แหงกรุณาเชนกัน เราอยากจะเห็นนักวิทยาศาสตรเปนคนทีม่ องโลกโดยองครวมเปนหนึง่ เดียว
แลวเกิดกรุณาคือปรารถนาจะใชปญ
 ญาแหงวิทยาศาสตรชว ยมนุษยทกุ คนใหพน ทุกขอนั เนือ่ งมา
จากโรคภัยไขเจ็บและความอดอยากหิวโหยเปนตน เหมือนดังทีพ่ ระพุทธเจาทรงมีทงั้ พระปญญา
คุณและพระกรุณาธิคณ
ุ จึงไดนำสัจธรรมทีพ่ ระองคตรัสรอู อกเทศนาสัง่ สอนตลอดพระชนม
ชีพ พะหุชะนะหิตายะ พะหุชะนะสุขายะ โลกานุกมั ปายะ เพือ่ ประโยชน เพือ่ ความสุขแกคนเปน
อันมาก และเพือ่ อนุเคราะหแกชาวโลก

ปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรือ่ ง “พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรสรางสรรควฒ
ั นธรรมแหงปญญา”
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ดังนัน้ วิทยาศาสตรตอ งมาคกู บั ศาสนาดังทีป่ ญ
 ญาตองมาคกู บั กรุณาจึงจะชวยโลกให
อยรู อดปลอดภัย จึงขอเสนอใหเพิม่ คำวา”กรุณา”เขาในหัวขอของการเสวนาในวันนีว้ า “พระ
พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร สรางสรรควฒ
ั นธรรมแหงปญญาและกรุณา” เพือ่ วาวิทยา
ศาสตรจะเปนไปเพือ่ ประโยชนสขุ แกคนเปนอันมาก เพือ่ อนุเคราะหแกชาวโลก
ทายทีส่ ดุ นี้ ขออำนาจแหงคุณพระศรีรตั นตรัย จงอภิบาลประทานพรใหสมเด็จพระ
บรมบพิตรพระราชสมภารเจา พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ผทู รงพระคุณอันประเสริฐ จงทรง
พระเจริญพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ สถิตเปนพระมิ่งขวัญของ
พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน เทอญ
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