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มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 

วนัน้ีองคก์รต่าง ๆ ไดร่้วมมือกนัจดัเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๒ พรรษา ในหวัขอ้เร่ืองวา่ “พระพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์ สร้างสรรคว์ฒันธรรมแห่งปัญญา” 

วฒันธรรมเป็นวถีิแห่งการด ารงชีวติของมนุษยใ์นสังคม วิถีชีวติท่ีดีตอ้งมีปัญญาเป็นเคร่ืองน าทาง ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่ 
“อนฺโธ ยถา โชติมธิฏฺฐฺเหยฺย คนไม่มีปัญญาก็เหมือนคนตาบอดท่ีเหยยีบไปไดแ้มบ้นไฟท่ีส่องทาง” โสคราตีสกล่าวไว้
ท านองเดียวกนัวา่ “Anunexamined life is not worth living ชีวติท่ีไม่ใชปั้ญญาตรวจสอบตนเองไม่มีค่าควรแก่การ
ด ารงชีวิต” 

ถามวา่ พระพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์ควรจะร่วมมือกนัสร้างสรรคว์ฒันธรรมแห่งปัญญาข้ึนมาไดห้รือไม่ ตอบวา่ 
พระพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์แมจ้ะไม่ร่วมมือกนัเลยก็สามารถสร้างสรรคว์ฒันธรรมแห่งปัญญาข้ึนมาได ้แต่ก็มีออก
บ่อยไปท่ีประวติัศาสตร์แสดงใหเ้ห็นวา่พระพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์ถูกน าไปใชเ้พื่อสร้างวถีิชีวติท่ีงมงายไร้ปัญญา 
นัน่คือ บางคร้ังพระพุทธศาสนาถูกบิดเบือนใหก้ลายเป็นไสยศาสตร์และการยดึติดคมัภีร์(Dogmatism)วทิยาศาสตร์อาจ
น าไปสู่ความเป็นวทิยาศาสตร์นิยม (Scientism) หรือความหลงยดึติดในวทิยาศาสตร์จนมองขา้มความส าคญัของศาสนา
และจริยธรรม. 

 มนุษย์ทีส่มบูรณ์ 

พระพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์ต่างเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
วฒันธรรม ชาวพุทธเปรียบเทียบคนท่ีมีความรู้ทั้งสองดา้นเหมือนคนท่ีมี
ดวงตาสองขา้ง(ทวจิกัข)ุ ดวงตาขา้งหน่ึงคือความรู้ดา้นศาสนา ส่วนดวงตาอีก
ขา้งหน่ึงคือความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพ คนท่ีมีความรู้ทั้งสองดา้นเช่นน้ีจดัเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์. 

ท่านพุทธทาสเปรียบเทียบวถีิชีวติของมนุษยท่ี์สมบูรณ์วา่เหมือนการไถนา
ดว้ยควายสองตวั คนสมยัโบราณไถนาดว้ยควายสองตวัคือควายตวัรู้กบัควายตวัแรง ควายตวัรู้เป็นควายแก่มีประสบการณ์
สูงในการไถนา รู้ภาษาชาวนาดี มนัเดินและหยดุตามค าสั่งของชาวนา ควายตวัน้ีมีความรู้แต่ไม่มีแรงลากไถ ชาวนาจึงจบั
มาเทียมคู่กบัควายอีกตวัหน่ึงท่ีเรียกวา่ควายตวัแรง มนัเป็นควายหนุ่มท่ีมีแรงลากไถแต่ไม่รู้ภาษาชาวนา เม่ือชาวนาออก
ค าสั่งใหเ้ดิน ควายตวัรู้จะขยบัตวัออกเดิน ควายตวัแรงก็ออกแรงลากไถไปดว้ยกนั การไถนาส าเร็จไดด้ว้ยการเทียมควาย
สองตวัคือตวัรู้กบัตวัแรงเขา้ดว้ยกนั การด ารงชีวติของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ก็ตอ้งมีทั้งตวัรู้และตวัแรง ตวัรู้ คือ ความรู้ดา้น
ศาสนาและจริยธรรม ส่วนตวัแรง คือ ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม. 



 

มนุษยใ์นอุดมคติควรมีความรู้ทั้งดา้นศาสนาและวทิยาศาสตร์ส าหรับด ารงชีวิตในสังคมแต่คนทัว่ไปมกัสนใจแสวงหา
ความรู้ดา้นใดดา้นหน่ึง ดงัท่ีนกัวทิยาศาสตร์หลายคนไม่สนใจศาสนานกัศาสนาหลายคนไม่สนใจวทิยาศาสตร์ เม่ือ
นกัวทิยาศาสตร์ตั้งวงสนทนากบันกัศาสนาก็มกัจะคุยกนัไม่รู้เร่ืองเพราะพดูกนัคนละภาษายิง่ไปกวา่นั้นนกัวทิยาศาสตร์
และนกัศาสนายงัถนดัในการใชส้มองกนัคนละซีกนัน่คือนกัวทิยาศาสตร์ถนดัใชส้มองซีกซา้ย ในขณะท่ีนกัศาสนาถนดัใช้
สมองซีกขวา. 

โรเจอร์ สเปอรี (Roger Sperry) ผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลในปี ๒๕๒๔ ท าการวจิยัพบวา่สมองสองซีกของคนเรา คือ สมองซีก
ซา้ย (Left Brain) และสมองซีกขวา (Right Brain) ต่างท างานเป็นอิสระจากกนั แต่ก็มีส่วนเช่ือมต่อขอ้มูลถึงกนัได ้เหมือน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สองเคร่ืองท่ีท างานเป็นอิสระจากกนัแต่ก็เช่ือมต่อถึงกนัดว้ยระบบอีเธอร์เน็ต (Ethernet) การท างานของ
สมองทั้งสองซีกมีหนา้ท่ีต่างกนั นัน่คือ สมองซีกซา้ยท าหนา้ท่ีในการคิดหาเหตุผล ในการใชต้รรกะและคณิตศาสตร์ คนท่ี
ชอบใชส้มองซีกซา้ยจึงถนดัในดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ส่วนสมองซีกขวาท าหนา้ท่ีควบคุมอารมณ์และสร้าง
จินตนาการ คนท่ีชอบใชส้มองซีกขวาจึงถนดัในดา้นศาสนา ปรัชญา และศิลปะ. 

ความฉลาดของคนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัขนาดของสมอง แต่ข้ึนอยูก่บัการใชส้มองทั้งสองซีกท างานประสานสอดคลอ้งกนัได้
มากนอ้ยเพียงใด ดงันั้น คนท่ีใชส้มองทั้งสองซีกท างานอยา่งสมดุลยอ่มเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์เขาเป็นผูท่ี้มีความรู้ทั้งทางดา้น
วทิยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนาและศิลปะเราเรียกคนประเภทน้ีวา่ เรอเนสซองซ์ แมน (Renaissance Man) หมายถึงผูร้อบรู้
วทิยาการหลายแขนง(Polymath) ตวัอยา่งอจัฉริยะประเภทน้ี คือ ลีโอนาร์โด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) ผูเ้ป็นจิตรกรเอก
ของโลก เขาวาดภาพเหมือนจริง (Realistic) โดยศึกษากายวภิาค (Anatomy) ของคน เรารู้จกัภาพวาดท่ีโด่งดงัของเขาในช่ือ
วา่โมนาลิซ่า นอกจากน้ี เขายงัเป็นนกัวทิยาศาสตร์ท่ียอดเยีย่มและไดมี้ความคิดริเร่ิมในประดิษฐกรรมหลายอยา่ง จนถือกนั
วา่เขาเป็นอจัฉริยะท่ีสามารถรวมองคค์วามรู้ทั้งดา้นวทิยาศาสตร์ ปรัชญาและศิลปะไวใ้นคนคนเดียวกนั ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ี
เราจะพบคนท่ีสมองซีกซา้ยและซีกขวาท างานประสานกลมกลืนกนัอยา่งเตม็ท่ีไดเ้หมือนกรณีของ ลีโอนาร์โด ดาวนิชี. 

ในประเทศไทยก็มีบุคคลท่ีเป็นเรอเนสซองซ์ แมน นัน่คือ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช การท่ี
พระองคท์่านไดจ้ดสิทธิบตัรส่ิงประดิษฐก์งัหนัน ้าชยัพฒันาทรงท าโครงการฝนหลวงและอ่ืน ๆ แสดงถึงความถนดัในใน
ดา้นวทิยาศาสตร์ ในขณะเดียวกนัการท่ีพระองคท์่านทรงดนตรีและวาดภาพก็แสดงถึงความถนดัในดา้นศิลปะ การท่ีทรง
ศึกษาและปฏิบติัธรรมอยา่งลึกซ้ึง โดยเฉพาะทรงพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกก็บ่งบอกถึงความความสนพระราช
หฤทยัในพระพุทธศาสนา อาจกล่าวไดว้า่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเป็นอจัฉริยะท่ีสามารถรวมองคค์วามรู้ทั้งดา้น
วทิยาศาสตร์ พระพุทธศาสนา และศิลปะไวใ้นพระองคท์่านอยา่งครบถว้นสมบูรณ์. 

 ความใจกว้างในพระพทุธศาสนา 

การท่ีคนคนเดียวจะมีความรู้ทั้งดา้นพระพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์เช่นน้ีเป็นเร่ืองท่ี
เป็นไปไดไ้ม่ยาก ทั้งน้ีเพราะปัญญาในพระพุทธศาสนาและปัญญาในวทิยาศาสตร์
ไม่ไดข้ดัแยง้กนัหากแต่ส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่ 
“นาห  ภิกฺขเว โลเกน วิวทามิ” เป็นตน้ แปลความวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตยอ่มไม่
ขดัแยง้กบัชาวโลก แต่ชาวโลกยอ่มขดัแยง้กบัเรา ธรรมวาทียอ่มไม่ขดัแยง้กบัใครๆ ใน



 

โลก”. 

ธรรมวาทีคือคนท่ีศึกษาธรรมและประกาศธรรม ค าวา่ธรรมหมายถึงความจริงตามธรรมชาติท่ีมีอยูเ่องโดยไม่มีการแต่งเติม
เสริมต่อ ค าวา่ปัญญาในพระพุทธศาสนาหมายถึงการรู้เห็นความจริงในธรรมชาติตามท่ีเป็นจริง(ยถาภูตญาณทสัสนะ) สัจ
ธรรมความจริงในธรรมชาติท่ีมีการคน้พบไม่วา่จะโดยนกัศาสนาหรือนกัวทิยาศาสตร์ก็ยอ่มเป็นสัจธรรมอยูว่นัยงัค ่า 
เหมือนกบัทองยอ่มเป็นทองตลอดเวลา. 

แมพ้ระพุทธศาสนาไดค้น้พบสัจธรรมความจริงในธรรมชาติแลว้พระพุทธศาสนาก็ไม่มีการผกูขาดสัจธรรมความจริงนั้น
วา่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธสามารถยอมรับความจริงในธรรมชาติท่ีนกัวทิยาศาสตร์ต่างทยอยกนัคน้พบ
ภายหลงัการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้. 

ปัญญาท่ีไดจ้ากการตรัสรู้ท าให้พระพุทธเจา้ทรงเป็นสัพพญัญูคือรอบรู้สรรพส่ิงซ่ึงเป็นความจริงในธรรมชาติ พระองคท์รง
น าสัจธรรมความจริงท่ีคน้พบมาประกาศเปิดเผยเพียงบางส่วนเท่านั้น พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนทุกเร่ืองท่ีพระองคต์รัสรู้ แต่
สอนเฉพาะเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการดบัทุกขข์องสาวก พระพุทธเจา้ทรงอธิบายวา่ เร่ืองท่ีพระองคต์รัสรู้มีมากมาย
มหาศาลเหมือนกบัใบไมใ้นป่าทั้งป่า แต่เร่ืองท่ีทรงน ามาสั่งสอนมีนอ้ยนิดเหมือนใบไมใ้นก ามือหน่ึง เราจึงเรียกเร่ืองท่ี
พระพุทธเจา้ทรงน ามาสั่งสอนวา่ธรรมก ามือเดียว ธรรมท่ีพระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนไวน้ั้นยอ่มรวมถึงสัจธรรมความจริงใน
ธรรมชาติท่ีวทิยาศาสตร์ประกาศเปิดเผยต่อมานัน่เอง ขอ้น้ีสอดคลอ้งกบัพุทธพจน์ท่ีวา่. 

“อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน  อนุปฺปาทา วา” เป็นตน้ แปลความวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเจา้ทั้งหลายจะอุบติัข้ึน
หรือไม่ก็ตาม ธาตุนั้นคือ ธรรมฐิติ (ความด ารงอยูต่ามธรรมชาติ) ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติ) อิทปัปัจจยตา (ภาวะท่ีสรรพ
ส่ิงเกิดดบัตามเหตุตามปัจจยั) ก็ยงัมีอยู ่พระตถาคตเจา้ยอ่มตรัสรู้ทัว่ถึงซ่ึงธาตุอนันั้นแลว้บอก แสดง บญัญติั แต่งตั้ง 
เปิดเผย จ าแนก ท าใหเ้ขา้ใจง่าย” สัจธรรมความจริงมีอยูต่ลอดกาล เพียงรอเวลาใหน้กัศาสนาหรือนกัวทิยาศาสตร์ก็ไดม้า
คน้พบ น่ีคือท่าทีแบบใจกวา้งท่ีท าใหพ้ระพุทธศาสนาไม่เคยทะเลาะหรือขดัแยง้กบัวทิยาศาสตร์. 

 วธิีการแห่งปัญญา 

นอกจากจะมีท่าทีแบบใจกวา้งดงักล่าวมาแลว้ พระพุทธศาสนายงัมีวธีิการแสวงหาความจริงท่ีสอดคลอ้งกบัวธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ (Scientific Method) ดงัท่ีเบอร์ทรันด ์รัสเซลล ์(Bertrand Russell) นกัปรัชญาผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลกล่าวไวว้า่ 
“พระพุทธศาสนาเป็นท่ีรวมของปรัชญาแบบเก็งความจริงและปรัชญาวทิยาศาสตร์ พระพุทธศาสนาน าเสนอวธีิการทาง
วทิยาศาสตร์และใชว้ธีิการนั้นแสวงหาความจริงจนถึงท่ีสุด”. 

วธีิการแสวงหาความจริงในพระพุทธศาสนาเรียกวา่อริยสัจ ๔ ประกอบดว้ยกิจหรือขั้นตอนในการด าเนินการ ๔ ประการ 
ดงัต่อไปน้ี. 

๑. การก าหนดรู้ทุกข์ (ปริญญา) คือ การเขา้ใจสภาพและขอบเขตของปัญหาเช่น เม่ือเป็นโรคก็ตอ้งรู้วา่เป็นโรคอะไร 
ร้ายแรงแค่ไหน  
๒. การค้นหาสมุทัย (ปหานะ) คือ การสืบสาวหาตน้ตอของปัญหาเพื่อจะไดแ้กปั้ญหาไดต้รงจุด เช่นเดียวกบัการคน้หา



 

สมุฏฐานของโรค  
๓. การเกง็นิโรธ (สัจฉิกิริยา) คือ การคาดคะเนถึงสภาวะท่ีแกปั้ญหาไดซ่ึ้งเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งบรรลุ เช่นเดียวกบัการ
คาดหวงัวา่โรคนั้นรักษาไดห้ายขาดหรือเพียงทุเลาเบาบาง  
๔. การด าเนินตามมรรค (ภาวนา) คือ การฝึกฝนปฏิบติัตามมรรควธีิเพื่อใหบ้รรลุถึงสภาวะไร้ปัญหา. 

วธีิการแบบอริยสัจ ๔ ขั้นตอนน้ีเทียบเคียงไดก้บัวธีิการทางวทิยาศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญัในการแสวงหา
ความจริง ๔ ประการ ดงัน้ี. 

๑. การก าหนดขอบเขตของปัญหา (UnsolvedProblems) เช่น เม่ือ พ.ศ.๒๐๘๖ โคเปอร์นิคสั (Copernicus) พยายามตอบ
ปัญหาทางดา้นดาราศาสตร์ท่ีวา่พระอาทิตยห์รือโลกเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล คนสมยัโนน้เช่ือวา่โลกเป็นศูนยก์ลางของ
จกัรวาล  
๒. การตั้งสมมติฐาน (Hypotheses) เช่น โคเปอร์นิคสั รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้ตั้งสมมติฐานวา่ พระอาทิตยเ์ป็น
ศูนยก์ลางของจกัรวาล  
๓. การคาดคะเน (Predictions) เช่น โคเปอร์นิคสัสามารถคาดคะเนการโคจรของดาวเคราะห์บนทอ้งฟ้าอยา่งถูกตอ้งโดย
อาศยัขอ้สมมติฐานท่ีวา่ พระอาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล  
๔. การพสูิจน์ทดลอง (Experiments) ช่วยยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้เช่น ในสมยัโคเปอร์นิคสัยงัไม่มี
กลอ้งส่องดูดาวท่ีมีอานุภาพสูงพอท่ีจะพิสูจน์ขอ้สมมติฐานของเขาท่ีวา่พระอาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล ขอ้
สมมติฐานน้ีจึงเป็นเพียงทฤษฎีหน่ึง ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๑๕๒ กาลิเลโอ(Galileo)สามารถใชก้ลอ้งส่องดูดาวส่องพิสูจน์และ
ยนืยนัความจริงของทฤษฎีน้ี. 

วธีิการแกป้้ญหาแบบอริยสัจในพระพุทธศาสนาและวธีิการทางวทิยาศาสตร์ ััดูจะเป็นวธีิการแห่งปัญญาเหมือนกนั เรา
สามารถเทียบเคียงขั้นตอนในวธีิการทั้งสองไดด้งัน้ี. 

๑. การก าหนดรู้ทุกข์ = การก าหนดขอบเขตของปัญหา  
๒. การค้นหาสมุทัย = การตั้งสมมติฐาน  
๓. การเกง็นิโรธ = การคาดคะเน  
๔. การด าเนินตามมรรค = การพิสูจน์ทดลอง 

วธีิการแสวงหาความจริงในพระพุทธศาสนาเป็นวธีิการแห่งปัญญาเพราะไม่ส่งเสริมใหเ้ช่ืออยา่งงมงาย พระพุทธศาสนา
สอนใหต้รวจสอบขอ้สมมติฐานอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะปลงใจเช่ืออะไรลงไป ดงัขอ้แนะน า ๑๐ ประการท่ีพระพุทธเจา้
ประทานไวใ้นกาลามสูตรวา่. 

๑. อย่าด่วนเช่ือโดยฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน)  
๒. อย่าด่วนเช่ือโดยการถือสืบๆ กนัมาเป็นประเพณี (มา ปรมฺปราย)  
๓. อย่าด่วนเช่ือเพราะข่าวลอื (มา อิติกิราย)  
๔. อย่าด่วนเช่ือเพราะอ้างต ารา (มา ปิฏกสมฺปทาเนน)  



 

๕. อย่าด่วนเช่ือเพราะตรรกะ (มา ตกฺกเหตุ)  
๖. อย่าด่วนเช่ือเพราะการคาดคะเน (มา นยเหตุ)  
๗. อย่าด่วนเช่ือเพราะอาการทีป่รากฏภายนอก (มา อาการปริวติกฺเกน)  
๘. อย่าด่วนเช่ือเพราะเข้ากันได้กบัทฤษฎขีองเรา (มา ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา)  
๙. อย่าด่วนเช่ือเพราะมีลกัษณะน่าเช่ือถือ (มา ภพฺพรูปตา)  
๑๐. อย่าด่วนเช่ือเพราะคิดว่าผู้พูดน้ันเป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ) 

ขอ้แนะน าของพระพุทธเจา้ทั้ง ๑๐ ประการชวนใหร้ะลึกถึงวธีิการแสวงหาความจริงในปรัชญาส านกัปรากฏการณ์วิทยา
(Phenomenology) ท่ีก าหนดใหค้นเรารับรู้ปรากฏการณ์ ตามท่ีเป็นจริงโดยไม่มีการน าเอาอคติ ขอ้สมมติฐานหรือความเช่ือ
ส่วนตวัเขา้มาตีความเพิ่มเติมแต่อยา่งใด ค าพดูของฮุสเซิล(Husserl)ท่ีวา่ “กลบัไปหาส่ิงทั้งหลายตามท่ีมนัเป็น (Back to 
things themselves)”มีความเดียวกนักบัค าวา่ยถาภูตญาณทสัสนะ(รู้เห็นตามท่ีเป็นจริง)ในพระพุทธศาสนา. 

 วธีิการพสูิจน์ทดลองความจริง 

พระพุทธเจา้สรุปไวท้า้ยกาลามสูตรวา่ “เม่ือใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ดว้ยตนเอง
วา่ ธรรมเหล่าน้ีเป็นกุศล ไม่มีโทษ ท่านผูรู้้สรรเสริญ เม่ือสมาทานใหบ้ริบูรณ์
แลว้ ยอ่มเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เม่ือนั้น ท่านทั้งหลายควรเขา้ถึง
ธรรมเหล่านั้นอยู”่. 

พุทธพจน์น้ีแสดงวา่ก่อนท่ีเราจะปลงใจเช่ือเร่ืองใด เราตอ้งท าการพิสูจน์
ทดลองใหเ้กิดการรู้เห็นดว้ยตนเองในเร่ืองนั้น การพิสูจน์ทดลองในพระพุทธศาสนามุ่งเนน้ท่ีประสบการณ์ตรงวธีิการ
ทดลองความจริงในทางพุทธศาสนาเนน้การทดลองทางความคิด (Thought Experiment)มากกวา่การทดลองเชิงประจกัษ ์
(EmpiricalExperiment) ดงันั้น สัจธรรมความจริงในพระพุทธศาสนาจึงเป็นอตัตวสิัย(Subjectivity)ท่ีรู้ไดเ้ฉพาะตน (ปัจจตั
ตงั). 

การทดลองทางความคิดในพระพุทธศาสนาอาศยัวปัิสสนากรรมฐานเป็นเคร่ืองมือ ดงักรณีท่ีเกิดความโกรธในใจ เรามีสติ
รู้เท่าทนัธรรมชาติและโทษภยัของความโกรธ และพยายามดบัความโกรธนั้นดว้ยการปล่อยวาง เรารู้ดว้ยตนเองวา่ “ฆ่า
ความโกรธไดอ้ยูเ่ป็นสุข (โกธ  ฆตฺวา สุข  เสติ)” ความรู้น้ีเป็นผลจากการทดลองทางความคิด. 

วทิยาศาสตร์ใชท้ั้งวธีิการทดลองทางความคิดและการทดลองเชิงประจกัษเ์ป็นเคร่ืองพิสูจน์ความจริง ในการทดลองทาง
ความคิด นกัวทิยาศาสตร์ใชค้ณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือพิสูจน์ความจริง ซ่ึงต่างจากวธีิการทดลองทางความคิดใน
พระพุทธศาสนาท่ีอาศยัวปัิสสนากรรมฐานเป็นเคร่ืองมือ. 

ตวัอยา่งหน่ึงของการทดลองทางความคิดเกิดข้ึนในวงการวทิยาศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ เม่ืออลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert 
Einstein) และเพื่อนรวม ๓ คน ท าการทดลองเก่ียวกบักลศาสตร์ควอนตมั โดยเรียกการทดลองคร้ังน้ีวา่ EPR Experiment. 

ค าวา่ ควอนตมั (Quantum) เป็นภาษาลาตินแปลวา่ “ขนาดไหน” หรือ “จ านวนเท่าไร” เป็นค าท่ีใชพ้ดูถึงจ านวนหรือขนาด



 

พลงังานของอะตอม ส่วนค าวา่ กลศาสตร์ควอนตมั (Quantum Mechanics) เป็นสาขาหน่ึงของฟิสิกส์ท่ีสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ในส่ิงท่ีมีขนาดเล็กกวา่อะตอม. 

ไอน์สไตน์ท าการทดลองกบัอะตอมของแสง เขาเลือกอนุภาคแห่งอะตอมของแสงท่ีช่ือวา่โฟตอนมาท าการทดลองทาง
ความคิดคร้ังน้ี ไอน์สไตน์แบ่งอนุภาคโฟตอนออกเป็น ๒ ส่วนคือ A กบั B แยกไปคนละทาง ทั้ง A และ B ต่างก็เป็น
อนุภาคของแสงจึงเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วของแสง ไอน์สไตน์พบวา่โฟตอนทั้งสองจะเคล่ือนท่ีไปในทิศทางตรงกนัขา้ม
เสมอ นัน่คือ ถา้ A ไปทางเหนือ B จะไปทางใต ้ไอน์สไตน์สงสัยวา่ B รู้ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งไรวา่ A จะไปทางไหนและเลือก
ไปในทางตรงกนัขา้มตลอดเวลา ถา้อนุภาค A กบั B จะรู้ถึงทิศทางความเคล่ือนไหวของอีกฝ่ายไดก้็ตอ้งใชว้ธีิส่ือสารถึงกนั
ดว้ยความไวกวา่แสง แต่วธีิการส่ือสารเช่นนั้นเป็นไปไม่ไดเ้พราะโฟตอนทั้งคู่เป็นอนุภาคของแสงจึงเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว
ของแสงเท่านั้น ตามทฤษฎีสัมพทัธภาพของไอน์สไตน์ ไม่มีอะไรเคล่ือนท่ีไดเ้ร็วกวา่ความไวของแสง ดงันั้น อนุภาค A 
กบั Bจึงไม่น่าจะมีช่องทางส่ือสารถึงกนัได ้ไอน์สไตน์บอกวา่พระเจา้คงไม่ส่งโทรจิตใหก้บั A และ B เป็นแน่. 

ไอน์สไตน์สรุปวา่ เม่ือกลศาสตร์ควอนตมัอธิบายไม่ไดว้า่มีอะไรเป็นเคร่ืองส่ือสารระหวา่งอนุภาคทั้งสอง นัน่แสดงถึง
ขอ้บกพร่องของกลศาสตร์ควอนตมั ไอน์สไตน์ถือวา่กลศาสตร์ควอนตมัยงัไม่สมบูรณ์ น่ีคือผลแห่งการทดลองทาง
ความคิดของไอน์สไตน์. 

การท่ีไอน์สไตน์หาค าตอบไม่ไดว้า่ท าไมโฟตอน A กบั B ซ่ึงอยูแ่ยกกนัจึงเคล่ือนท่ีสอดคลอ้งกนัไดเ้พราะไอน์สไตน์
ตั้งสมมติฐานวา่โฟตอนทั้งสองนั้นเป็นอนุภาค (Particle) ท่ีแยกขาดจากกนัและมีเทศะคือท่ีตั้งอยู ่ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
กลศาสตร์ควอนตมัในปัจจุบนัไดพ้ิสูจน์แลว้วา่ ท าไมโฟตอน A กบั B จึงเคล่ือนท่ีสอดคลอ้งกนัเหมือนกบัวา่ต่างฝ่ายต่าง
ส่ือสารถึงกนัไดน้กัวทิยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศสช่ือแอสเปค(Aspect)และคณะไดท้ าการทดลองเม่ือพ.ศ. ๒๕๒๕ แลว้ยนืยนั
วา่โฟตอน A และ B ท่ีอยูห่่างกนัถึง ๑๓ หลาไดเ้คล่ือนท่ีอยา่งสอดคลอ้งกนัเหมือนกบัรู้วา่อีกฝ่ายหน่ึงจะไปทางไหน. 

นกัวทิยาศาสตร์แห่งกลศาสตร์ควอนตมัอธิบายปรากฏการณ์น้ีวา่ โฟตอน A และ Bไม่ตอ้งส่ือสารถึงกนัก็เคล่ือนท่ีอยา่ง
ประสานสอดคลอ้งกนัไดเ้พราะทั้ง A และ B เป็นความจริงหน่ึงเดียวท่ีแยกจากกนัไม่ได ้(Non-separable Reality) นัน่
หมายความวา่ โฟตอน A และ Bมีลกัษณะเป็นคล่ืน(Wave)จึงสามารถไปปรากฏไดห้ลายแห่งในเวลาเดียวกนั โฟตอน A 
และB ไม่ใช่อนุภาคดงัท่ีอน์สไตน์เขา้ใจเสมอไป. 

การท่ีไอน์สไตน์เขา้ใจวา่โฟตอน A และ B เป็นอนุภาคก็ถูกเพียงคร่ึงหน่ึง ความจริงอีกคร่ึงหน่ึงก็คือโฟตอนยงัเป็นคล่ืนอีก
ดว้ย อนัท่ีจริง โฟตอนหรือองคป์ระกอบยอ่ยแห่งอะตอมของแสงน้ีมี “ทวลิกัษณ์ (Duality)” ท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้มสอง
อยา่งอยูใ่นตวั คือ เป็นทั้งคล่ืนและอนุภาค เม่ืออยูต่ามธรรมชาติของมนัโดยไม่มีคนเขา้ไปสังเกต โฟตอนก็มีลกัษณะเป็น
คล่ืน แต่เม่ือมีคนพยายามจบัมนัมาสังเกตทดลอง โฟตอนก็ปรากฏเป็นอนุภาค น่ีเป็นเร่ืองแปลกมากท่ีความจริงพื้นฐานทาง
ฟิสิกส์ข้ึนอยูก่บัมุมมองของผูว้จิยั ดูเหมือนวา่ความจริงพื้นฐานน้ีก็เป็นอตัตวสิัย(Subjectivity) เช่นเดียวกบัสัจธรรมความ
จริงในพระพุทธศาสนา. 

 เติมเต็มพระพทุธศาสนาด้วยปัญญาวทิยาศาสตร์ 



 

เม่ือไดเ้ห็นแลว้วา่พระพุทธศาสนาไม่ไดข้ดัแยง้กบัวทิยาศาสตร์เพราะทั้งสอง
ฝ่ายต่างใชว้ธีิการแห่งปัญญาแสวงหาความจริง เร่ืองท่ีควรพิจารณาต่อไปก็
คือวา่เป็นไดห้รือไม่ท่ีพระพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์จะร่วมมือกนั
สร้างสรรคว์ฒันธรรมแห่งปัญญาข้ึนมา เราเห็นวา่ ความร่วมมือกนัเป็นเร่ืองท่ี
เป็นไปไดถ้า้เราจะพยายามท าการบูรณาการพระพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์
เขา้ดว้ยกนั. 

ค าวา่ “บูรณาการ” (Integration) หมายถึงการน าส่ิงท่ีแยกกนัมาเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัจนเกิดองคร์วม (the whole) ถา้ปัญญา
ในพระพุทธศาสนากบัปัญญาทางวทิยาศาสตร์ต่างเติมเตม็ใหก้นัและกนัก็จะก่อใหเ้กิดบูรณาการท่ีพึงปรารถนา. 

การบูรณาการเป็นการเติมเต็มใหส้มบูรณ์ ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่พระพุทธศาสนาหรือวทิยาศาสตร์ไม่มีความสมบูรณ์ใน
ตวัเอง การบูรณาการท่ีวา่น้ีหมายถึงการเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของผูท่ี้ตอ้งการมีความรู้ทั้งดา้นพระพุทธศาสนาและ
วทิยาศาสตร์ ท าอยา่งไรเราจึงจะสามารถน าปัญญาทางวทิยาศาสตร์มาเติมเตม็ใหก้บัปัญญาทางพระพุทธศาสนา. 

ท่ีวา่เติมเตม็ใหส้มบูรณ์หมายความวา่ ในมุมมองของพระพุทธศาสนา ปรากฏการณ์ทั้งหลายในโลกสามารถช่วยใหค้น
เขา้ถึงธรรมไดท้ั้งส้ิน เม่ือมองโลกใหเ้ป็น เราจะเห็นธรรมแมแ้ต่การฟังเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมก็ช่วยใหบ้รรลุธรรม
ได ้ดงัมีเร่ืองบนัทึกไวใ้นคมัภีร์มงัคลตัถทีปนีวา่ พระติสสะเถระผูป้ฏิบติัวปัิสสนากรรมฐานอยูเ่ป็นประจ าก าลงัเดินผา่น
สระบวัขณะนั้นมีหญิงสาวคนหน่ึงเก็บดอกบวัพร้อมกบัร้องเพลงอยา่งอารมณ์ดี เน้ือเพลงท่ีเธอร้องมีอยูว่า่. 

“ดอกบัวช่ือโกกนท บานแล้วแต่เช้าตรู่  
ถูกแสงพระอาทติย์แผดเผาให้เห่ียวแห้งไปฉันใด  
สัตว์ทั้งหลายผู้ถึงความเป็นมนุษย์  
ย่อมเหี่ยวแห้งไปด้วยก าลงัแห่งชราฉันน้ัน” 

พอฟังเพลงน้ีจบลง พระติสสะเถระบรรลุเป็นพระอรหนัตท์นัที. 

วนัน้ีถา้ท่านตั้งใจศึกษาเร่ืองพระพุทธศาสนากบัวทิยาศาสตร์ใหดี้ พอศึกษาจบลงท่านอาจจะไดด้วงตาเห็นธรรมก็เป็นได ้
ธรรมมีอยูทุ่กหนทุกแห่ง ถา้ท่านมองโลกเป็น ท่านจะเห็นธรรมธรรมท่ีวา่นั้นคือปรมตัถสัจจะหรือความจริงในตวัเอง เม่ือ
ท่านศึกษาวทิยาศาสตร์อยา่งถูกตอ้งท่านอาจจะเขา้ถึงปรมตัถสัจจะผา่นทางวทิยาศาสตร์ก็เป็นได.้ 

อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นตวัอยา่งของคนท่ีศึกษาฟิสิกส์อยา่งลึกซ้ึงและเขา้ถึงแก่นของฟิสิกส์ เม่ือไอน์สไตน์เขา้ถึงสัจธรรม
แห่งทฤษฎีสัมพทัธภาพ เขาไดป้ระกาศวา่ “การคิดหาเหตุผลทางวทิยาศาสตร์สามารถช่วยศาสนาไดอี้กทางหน่ึง” 
(Scientific reasoning can aid religion in yet another sense.). 

ผูท่ี้เขา้ถึงแก่นของฟิสิกส์ยอ่มเห็นสรรพส่ิงเป็นหน่ึงเดียว ตามแนวแห่งสมการของไอน์สไตน์ท่ีวา่ E="mc2ซ่ึงหมายถึงวา่
พลงังานก็คือสสาร" สสารก็คือพลงังาน ถา้เรามองเห็นส่ิงทั้งหลายเช่ือมโยงโดยความเป็นสนามพลงังานเดียวกนัทั้งหมด 
ทุกส่ิงทุกอยา่งจะเป็นหน่ึงเดียว ความเป็นหน่ึงเดียวนั้นไม่ไดแ้ยกออกเป็นจิตหรือเป็นสสาร. 



 

ยิง่วทิยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ซ่ึงเป็นแกนน าของวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆคน้พบความจริงมากข้ึนเท่าไร ก็ยิง่ยนืยนัสัจธรรม
ความจริงของพระพุทธศาสนาในเร่ืองอนตัตามากข้ึนเท่านั้น. 

 อะตอมกบัอนัตตา 

ตลอดเวลากวา่ ๒,๔๐๐ ปีท่ีผา่นมา ทฤษฎีทางฟิสิกส์ท่ีคนสมยัโบราณยอมรับไดข้ดัแยง้กบัค าสอนส าคญับางประการใน
พระพุทธศาสนา นัน่คือทฤษฎีอะตอมขดัแยง้กบัค าสอนเร่ืองอนตัตา. 

ค าวา่ อะตอม(Atom) เป็นภาษากรีก แปลวา่ ส่ิงท่ีตดัแบ่งยอ่ยออกไปไม่ได(้Uncuttable) ชาวกรีกโบราณเช่ือวา่ส่ิงท่ีเป็นมูล
ฐานของจกัรวาลเป็นอณูท่ีเล็กท่ีสุดท่ีเรียกวา่ปรมาณู หรือ อะตอม ซ่ึงแบ่งยอ่ยต่อไปไม่ไดอี้กแลว้ มนัเป็นสาร (Substance) 
คือส่ิงท่ีด ารงคงอยูไ่ดด้ว้ยตวัมนัเอง. 

ทฤษฎีอะตอมสมยัโบราณขดัแยง้กบัค าสอนเร่ืองอนตัตาในพระพุทธศาสนา ท่านอยา่
เขา้ใจผดิวา่อนตัตาในพระพุทธศาสนานั้นหมายเพียงแค่วา่ไม่มีตวัตนถาวร
(Self)หรือไม่มีวญิญาณอมตะ(Soul)ในตวัคนเราเท่านั้น อนตัตามีความหมายมากกวา่
นั้น ทั้งน้ีเพราะพระพุทธเจา้ทรงใชค้  าวา่ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” หมายความวา่ส่ิง
ทั้งหลายทั้งปวงไม่วา่จะเป็นจิตหรือเป็นสสารลว้นเป็นอนตัตาทั้งส้ิน แมแ้ต่
ไมโครโฟนท่ีใชพ้ดูอยูใ่นขณะน้ีก็เป็นอนตัตาเช่นกนั ค าวา่อนตัตาหมายถึงวา่ไม่มี
อตัตาหรือตวัตนเท่ียงแทถ้าวรอยูภ่ายในตวัคนเรา(Non-self)และไม่มีส่ิงคงท่ีถาวรใน
โลกภายนอก(Non-substantiality) ค าสอนเร่ืองอนตัตาน้ีจึงขดัแยง้กบัทฤษฎีอะตอม
สมยัโบราณ นบัเป็นเวลากวา่ ๒,๐๐๐ ปีมาแลว้ท่ีนกัปรัชญาและนกัวทิยาศาสตร์ต่าง
ยนืยนัเป็นเสียงเดียวกนัวา่มีอะตอมคือส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดท่ีไม่อาจแบ่งยอ่ยไปไดอี้ก อะตอมก็คืออตัตาในทางฟิสิกส์. 

ในบรรดาศาสนาส าคญัของโลก มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวท่ีสอนเร่ืองอนตัตาวทิยาศาสตร์สมยัโบราณได้
ประกาศวา่มีอะตอมซ่ึงเท่ากบัสนบัสนุนค าสอนเร่ืองอตัตาในศาสนาอ่ืน จนกระทัง่ เม่ือประมาณ ๑๐๐ ปีท่ีผา่นมา 
นกัวทิยาศาสตร์ไดค้น้พบโครงสร้างของอะตอมนัน่คือ อะตอมยงัถูกแบ่งยอ่ยไปไดอี้ก อะตอมเกิดจากการรวมตวัของ
อนุภาคซ่ึงเป็นประจุไฟฟ้า คือ อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน การคน้พบน้ีกลายเป็นเคร่ืองสนบัสนุนค าสอนเร่ืองอนตัตา
ในพระพุทธศาสนา. 

ฟิสิกส์ควอนตมัคน้พบต่อไปวา่วา่โฟตอนหรือส่วนประกอบยอ่ยแห่งอะตอมของแสงเป็น”ทวลิกัษณ์(Duality)” มีลกัษณะ
สองอยา่งท่ีขดัแยง้กนัอยูใ่นตวั คือ โฟตอนเป็นทั้งอนุภาคและคล่ืน ถา้เราบอกวา่โฟตอนเป็นอนุภาคก็เป็นมุมมองท่ีสุดโต่ง
ขา้งหน่ึง ถา้เราบอกวา่โฟตอนเป็นคล่ืนก็เป็นมุมมองท่ีสุดโต่งอีกขา้งหน่ึง ทวลิกัษณ์มีปรากฎอยูใ่นพระพุทธศาสนาเช่นกนั 
นัน่คือทศันะท่ีวา่โลกมีทั้งความมี(อตัถิตา)และความไม่มี(นตัถิตา) ถา้เราบอกวา่ส่ิงทั้งปวงมีอยูก่็เป็นสุดโต่งขา้งหน่ึง ถา้เรา
บอกวา่ส่ิงทั้งปวงไม่มีอยูก่็เป็นสุดโต่งอีกขา้งหน่ึง พระพุทธศาสนาไดเ้สนอมุมมองสายกลางหรือมชัฌิมาปฏิปทาท่ีไม่ขอ้ง
แวะสุดโต่งทั้งสองขา้งนั้น ดงัพุทธพจน์ในฉนันสูตรดงัต่อไปน้ี. 



 

“โลกน้ีโดยมากอาศยัส่วนสุดโต่ง ๒ ขา้ง คือ ความมีและความไม่มี เม่ือบุคคลเห็นเหตุเกิดแห่งโลก ดว้ยปัญญาอนัชอบตาม
ความเป็นจริงอยู ่ความไม่มีในโลกก็ไม่มี เม่ือบุคคลเห็นความดบัแห่งโลกดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอยู ่ความมี
ในโลกก็ไม่มี... ขอ้ท่ีวา่“ส่ิงทั้งปวงมีอยู”่ น้ีเป็นส่วนสุดโต่งขา้งหน่ึง ขอ้ท่ีวา่ “ส่ิงทั้งปวงไม่มีอยู ่“ น้ีเป็นส่วนสุดโต่งอีกขา้ง
หน่ึง ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไม่เขา้ไปขอ้งแวะส่วนสุดโต่งทั้งสองขา้งนั้น”. 

การท่ีฟิสิกส์ควอนตมับอกวา่โฟตอนเป็นทั้งอนุภาคและคล่ืนเท่ากบัยนืยนัวา่โฟตอนมีลกัษณะท่ีขดัแยง้กนัอยูใ่นตวัเหมือน
ความมีกบัความไม่มีนัน่เอง ท่ีวา่โฟตอนเป็นอนุภาคก็เพราะมนัตอ้งมีเทศะหรือท่ีตั้งอยูข่องมนั ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ส่วน
ท่ีวา่โฟตอนเป็นวา่คล่ืนก็เพราะมนัเป็นแสงท่ีกระจายไปทัว่ทิศโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีเทศะแต่อยา่งใด โฟตอนเป็นคล่ืนเพราะ
ไม่ถูกจ ากดั โดยเทศะ เม่ือไม่ถูกจ ากดัโดยเทศะ โฟตอนหน่ึงจึงสามารถปรากฏในท่ีหลายแห่งไดพ้ร้อมกนั การแผก่ระจาย
ของโฟตอนก็เหมือนการกระจายตวัของวงคล่ืนในสระน ้าท่ีเราทุ่มกอ้นหินลงไป โฟตอนมีความเป็นจริงหน่ึงเดียวท่ีแยก
จากกนัไม่ได ้(Non-separable Reality) การคน้พบเร่ืองน้ีช่วยยนืยนัค าสอนเร่ืองปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนาท่ีวา่ ส่ิง
ทั้งหลายอาศยักนัและกนัเกิดข้ึนไม่มีส่ิงใดตั้งอยูไ่ดด้ว้ยการแยกออกจากส่ิงอ่ืนโดยเด็ดขาด ทุกส่ิงทุกอยา่งต่างเช่ือมโยงถึง
กนัตามหลกัปฏิจจสมุปบาทท่ีวา่ “อิมสฺมึ สติ อิท  โหติ อิมสฺมึ อสติ อิท  น โหติ เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงนั้นจึงมี เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงนั้นก็
ไม่มี”. 

 ทฤษฎคีวอนตัมกบักฎแห่งกรรม 

เน่ืองจากโฟตอนหรือองคป์ระกอบยอ่ยปห่งอะตอมของแสงเป็นทั้งอนุภาคและคล่ืนตอนท่ีเป็นคล่ืน โฟตอนสามารถ
ปรากฏไดทุ้กท่ีทุกแห่งในเวลาเดียวกนั การคาดคะเนวา่โฟตอนจะปรากฏในท่ีใดในขณะนั้นๆจึงไม่มีความแม่นย  า การ
คาดคะเนจะถูกตอ้งเพียง ๗๕ ถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต ์น่ีคือหลกัการแห่งความน่าจะเป็นหรือความไม่แน่นอน
(UncertaintyPrinciple)ของฟิสิกส์ควอนตมั ซ่ึงช่วยยนืยนัค าสอนเร่ืองอนิจจตาหรือความไม่เท่ียงในพระพุทธศาสนา. 

ไอน์สไตน์ไม่ชอบหลกัการแห่งความไม่แน่นอนของฟิสิกส์ควอนตมั เขาไม่สามารถยอมรับวา่โลกในระดบัท่ีเล็กกวา่
อะตอมถูกก ากบัดว้ยหลกัการแห่งความไม่แน่นอน ไอน์สไตน์กล่าววา่“พระเจา้ไม่ไดท้อดลูกเต๋า”เพื่อปฏิเสธหลกัการแห่ง
ความไม่แน่นอน ดว้ยเหตุน้ี ไอน์สไตน์จึงท าการทดลองทางความคิดท่ีเรียกวา่ EPR Experiment ดงักล่าวมาแลว้ อยา่งไรก็
ตาม ฟิสิกส์ควอนตมัสมยัปัจจุบนัไดพ้ิสูจน์แลว้วา่มีหลกัการแห่งความไม่แน่นอนอยูใ่นโลกระดบัเล็กกวา่อะตอม. 

มีค  าถามวา่ หลกัการแห่งความไม่แน่นอนน้ีจะขดัแยง้กบัค าสอนเร่ืองกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาหรือไม่ ขอตอบวา่ 
ค าสอนเร่ืองกฎแห่งกรรมไม่ไดข้ดัแยง้กบัหลกัการแห่งความไม่แน่นอน เหมือนการท่ีกฎแห่งกรรมไม่เคยขดัแยง้กบัค า
สอนเร่ืองอนิจจตาหรือความไม่เท่ียง กฎแห่งกรรมเป็นกฎของเหตุและผล กรรมทั้งดีและชัว่เป็นเหตุจึงมีวบิากคือผลท่ี
ตามมา เราต่างไดรั้บผลแห่งกรรมท่ีเราท าไว ้กฎแห่งกรรมเพียงบอกวา่ เม่ือเราท ากรรมก็จะมีผลหรือวบิากตามมา. 

กฎแห่งกรรมไม่เป็นนิยติันิยม (Determinism) คือไม่มีการก าหนดแน่นอนตายตวัวา่เราจะตอ้งเสวยผลของกรรมทุกอยา่งท่ี
เราท าไว ้นัน่คือวา่กรรมทุกอยา่งท่ีเราท าในวนัน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งส่งผลในอนาคตเสมอไป คนท่ีเช่ือวา่เราตอ้งรับผลของกรรม
ทุกอยา่งท่ีเราท าในปัจจุบนันั้นเช่ือผิดหลกัพระพุทธศาสนา ดงัท่ีพวกสแกนกรรมทั้งหลายมกัเช่ือวา่ ถา้เราท ากรรมชัว่ไวใ้น
อดีตผลแห่งกรรมชัว่นั้นจะตามมารังควานเราไม่รู้จกัจบจกัส้ิน เช่น ถา้เราไปฆ่าเขาไว ้เขาจะตามมาฆ่าเราอีก ๕๐๐ ชาติ 



 

ความเช่ือเช่นน้ีท าใหค้นเราจ านนต่อโชคชะตาฟ้าลิขิต จดัเป็นความคิดแบบนิยติันิยม คือเช่ือวา่ถา้ท ากรรมอยา่งน้ีตอ้งไดรั้บ
ผลอยา่งนั้นแน่นอนโดยไม่มีทางหลีกเล่ียง. 

เม่ือวา่ตามหลกัพระพุทธศาสนา กฎแห่งกรรมไม่ไดก้  าหนดตายตวัเป็นนิยติันิยมอยา่งนั้น ตรงน้ีแหละท่ีหลกัการแห่งความ
ไม่แน่นอนของทฤษฎีควอนตมัไปดว้ยกนัไดก้บักฎแห่งกรรมนัน่คือ เร่ืองท่ีวา่กรรมใดจะใหผ้ลออกมาอยา่งไรเม่ือไรเป็น
ส่ิงท่ีเราพยากรณ์ไดย้าก ท่านเรียกวา่เป็นอจินไตยคือเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรคิดเพราะวา่เม่ือคิดมากในเร่ืองน้ีก็จะท าใหก้ลายเป็น
คนบา้เพราะคิดเร่ืองท่ีหนกัเกินสติปัญญา. 

ตรรกะง่าย ๆ ในเร่ืองน้ีมีอยูว่า่ กรรมท่ีเราท าไวทุ้กอยา่งไม่จ  าเป็นตอ้งใหผ้ล ๑๐๐%ทั้งน้ีเพราะถา้เราตอ้งรับผลของกรรมท่ี
เราท าไวทุ้กอยา่ง เราก็ไม่มีทางไปถึงนิพพาน เช่นบางคนตลอดชีวิตท าบาป ๕๐% ท าบุญ ๕๐% แลว้ตอ้งไปรับผลกรรมใน
ชาติต่อไป เขาตอ้งรับผลกรรมอยา่งไม่รู้จบเพราะในชาติต่อๆไปเขาก็ตอ้งท ากรรมใหม่อีก การเสวยผลกรรมก็เป็นไปอยา่ง
ไม่รู้จบ ถา้เป็นอยา่งน้ี การเขา้ถึงนิพพานยอ่มเป็นไปไม่ได.้ 

เน่ืองจากพระพุทธเจา้ไดนิ้ยามความหมายของกรรมไวว้า่ “เจตนาห  ภิกฺขเว กมฺม วทามิ” แปลวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าววา่
เจตนาเป็นกรรม” กรรมหมายถึงการกระท าท่ีไม่ดีไม่ชัว่ในตวัเอง กรรมจะดีหรือชัว่ข้ึนอยูก่บัเจตนาและผลท่ีตามมา เจตนา
คือความจงใจ มนัเป็นส่วนส าคญัในการท ากรรมดีกรรมชัว่ ถา้เราตั้งเจตนาท าความดีแทนท่ีจะท าความชัว่ต่อไป เราก็
สามารถเปล่ียนกระแสกรรมได ้ผลแห่งกรรมชัว่ก็จะถูกผลแห่งกรรมดีลบลา้งไปเร่ือยๆจนกระทัง่กลายเป็นอโหสิกรรมคือ
ไม่มีโอกาสจะใหผ้ลอีกเพราะเรากลายเป็นพระอริยบุคคลผูเ้ขา้ถึงนิพพานไปแลว้ พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่ ใครท่ีเช่ือวา่ส่ิงท่ี
ตวัเองเป็นอยูใ่นปัจจุบนัเป็นผลมาจากกรรมในอดีตถือวา่เช่ือถูกตอ้ง ส่วนใครเช่ือวา่กรรมท่ีเราทุกอยา่งในปัจจุบนัจะตอ้ง
ใหผ้ลในอนาคตถือวา่เช่ือผดิ ทั้งน้ีเพราะในอนาคตเขายงัมีสิทธ์ิลิขิตชีวติใหม่ดว้ยการตั้งเจตนาท ากรรมดีท่ีสามารถลบลา้ง
ผลกรรมชัว่ท่ีท าไวก่้อนหนา้นั้น น่ีแหละคือกรรมลิขิตในพระพุทธศาสนา ซ่ึงหมายถึงวา่คนเราสามารถลิขิตชีวติใหม่ให้
ดีกวา่เก่าดว้ยพยายามท ากรรมดียิง่ๆ ข้ึนไป. 

 พระพทุธศาสนาเติมเต็มให้กบัวทิยาศาสตร์ 

ท่ีกล่าวมานั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการน าปัญญาท่ีนกัวทิยาศาสตร์คน้พบมาเติมเตม็ใหก้บัพระพุทธศาสนา ประเด็นท่ีจะ
พิจารณาต่อไปก็คือเราจะน าปัญญาในพระพุทธศาสนามาเติมเตม็ใหก้บัวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งไร. 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ แมว้ทิยาศาสตร์ไดค้น้พบความจริงเก่ียวกบัธรรมชาติท่ีคลา้ยคลึงกบัสัจธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น 
ทฤษฎีสัมพทัธภาพ ทฤษฎีควอนตมั แต่ดูเหมือนวา่การคน้พบนั้นเป็นเร่ืองวชิาการลว้นๆ ท่ีไม่มีผลต่อความเปล่ียนแปลงใน
วถีิชีวติของนกัวทิยาศาสตร์ ขอ้น้ีแตกต่างจากการคน้พบสัจธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวติ
ของชาวพุทธ การเขา้ถึงสัจธรรมสามารถเปล่ียนแปลงจิตใจใหเ้ป็นคนดีข้ึนและมีความสุขมากข้ึน ในขณะท่ีการคน้พบทาง
วทิยาศาสตร์อาจไม่มีผลกระทบต่อจิตใจของนกัวทิยาศาสตร์เลย นัน่คือการคน้พบทางวทิยาศาสตร์อาจไม่ช่วยใหผู้ค้น้พบ
เป็นคนดีมีจริยธรรมเพิ่มมากข้ึน. 

เม่ือพิจารณาในมุมมองของพระพุทธศาสนา ปัญญาท่ีหย ัง่เห็นสัจธรรมเร่ืองปฏิจจสมุปบาทช่วยท าใหมี้ความกรุณาเพิ่มข้ึน



 

เอง เพราะปัญญาจะมาคู่กบักรุณาเสมอ นัน่คือเม่ือเราหย ัง่รู้วา่สรรพส่ิงเช่ือมโยงถึงกนั เราจะเกิดกรุณาคือความสงสารหวัน่
ใจคิดท่ีจะช่วยเหลือคนอ่ืนแต่ถา้เราเห็นสรรพส่ิงเช่ือมโยงถึงกนัตามทฤษฎีสัมพทัธภาพ ก็ไม่แน่วา่เราจะเกิดกรุณาต่อมวล
มนุษยชาติหรือไม่ ดงัท่ีไอน์สไตน์ผูค้น้พบทฤษฎีสัมพทัธภาพไดส่้งจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวลตแ์ห่งสหรัฐอเมริกา 
เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๒ วา่ “ระเบิดปรมาณูเป็นไปได”้ ซ่ึงมีส่วนส าคญัท่ีท าใหป้ระธานาธิบดีตดัสินใจสร้างระเบิดปรมาณูท่ีถูก
น าไปถล่มเมืองฮิโรชิม่าและเมืองนางาซากิของ  
ญ่ีปุ่น. 

หลงัจากเห็นอ านาจท าลายลา้งของระเบิดปรมาณูแลว้ ไอน์สไตน์เร่ิมหนัมาสนใจศาสนา เขาพบวา่ทฤษฎีสัมพทัธภาพของ
เขาท าใหเ้ห็นความเช่ือมโยงเป็นองคร์วม (Holistic)โดยมองเห็นสรรพส่ิงเป็นหน่ึงเดียวซ่ึงใกลเ้คียงกบัมุมมองของศาสนา 
ไอน์สไตน์จึงสรุปวา่ “ถา้เป้าหมายหน่ึงของศาสนาอยูท่ี่การปลดปล่อยมนุษยชาติใหเ้ป็นอิสระมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้
จากพนัธนาการตณัหาอุปาทานและภยาคติ การคิดหาเหตุผลทางวทิยาศาสตร์สามารถช่วยศาสนาใหบ้รรลุเป้าหมายนั้นได้
อีกทางหน่ึง” (If it is one of the goals of religion to liberate mankind as far as possible from the bondage of egocentric 
cravings,desires and fears, scientific reasoning can aid religion in yet another sense.)ทศันะของไอน์สไตน์น้ีสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายในพระพุทธศาสนาท่ีมุ่งท าจิตใจมนุษยใ์หห้ลุดพน้จากอ านาจแห่งตณัหาและอตัตวาทุปาทาน อุปาทานท่ีวา่น้ี
คือความยดึมัน่ในตวัฉนัของฉนั ถามวา่อุปาทานน้ีเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ไอน์สไตน์ตอบวา่อุปาทานเกิดจากการมองโลก
อยา่งบิดเบือน(Optical Delusion). 

เวลาท่ีเรามองดูส่ิงต่างๆ เราคิดวา่ตวัเราเป็นศูนยก์ลางของการรับรู้ คือเราเป็นจุดอา้งอิง (Point of Reference) วา่มีตวัเราอยู่
ท่ีน่ีเป็นผูม้อง เรามองโลกและสร้างตวัฉนัของฉนัไปพร้อมกนัวา่เราเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล เราหลงผดิคิดวา่ตวัเอง
ส าคญัท่ีสุด ทั้งๆท่ีในความเป็นจริง เราเป็นเพียงเศษเส้ียวธุลีในจกัรวาล ความหลงผดิท าใหเ้กิดความเห็นแก่ตวัอนั
เน่ืองมาจากความยดึมัน่ในตวัตนของเรา น่ีคือความเห็นของไอน์สไตน์. 

พระพุทธศาสนาเรียกการมองโลกแบบบิดเบือนวา่ “สัญญาวปิลาส” แปลวา่การรับรู้ท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง 
สัญญาวปิลาสน้ีท าใหเ้กิดทิฏฐิวปิลาสคือความเห็นท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง นัน่คือความเห็นผดิวา่มีตวัตนและ
เกิดอุปาทานคือความยดึมัน่ในตวัตนท่ีคิดสร้างข้ึนมานั้น พระพุทธศาสนาสอนวา่กรรมฐานเป็นวธีิก าจดัวปิลาสน้ี ซ่ึงไม่ใช่
หนา้ท่ีของวทิยาศาสตร์ท่ีจะสอนวธีิก าจดัวปิลาส ไอน์สไตน์บอกเพียงวา่ ศาสนาจะตอ้งช่วยปลดปล่อยมนุษยชาติจาก
พนัธนาการตณัหาและอุปาทาน นัน่หมายความวา่ ศาสนามีหนา้ท่ีส่งเสริมจริยธรรมคือวธีิด ารงชีวติท่ีถูกตอ้งแก่มนุษย ์
ไอน์สไตน์และนกัวทิยาศาสตร์ส่วนมากคิดวา่การศึกษาเร่ืองจริยธรรมไม่ใช่หนา้ท่ีของวทิยาศาสตร์. 

ไอน์สไตน์เห็นวา่วทิยาศาสตร์มีหนา้ท่ีแสวงหาสัจธรรมความจริงในธรรมชาติเท่านั้น ในขณะท่ีศาสนามีหนา้ท่ีพฒันา
จริยธรรมใหก้บัมนุษยชาติ แมว้ทิยาศาสตร์และศาสนาจะท าหนา้ท่ีต่างกนั วทิยาศาสตร์ก็แยกขาดจากศาสนาไม่ได ้
วทิยาศาสตร์และศาสนาตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไอน์สไตน์กล่าววา่ “วทิยาศาสตร์ท่ีไม่มีศาสนายอ่มพิกลพิการ ส่วน
ศาสนาท่ีไม่มีวทิยาศาสตร์ยอ่มมืดบอด” (Science without religion is lame, religion without science is blind) หมายความ
วา่ วทิยาศาสตร์ท่ีศึกษาแต่เร่ืองสัจธรรมความจริงอยา่งเดียว โดยไม่สนใจเร่ืองจริยธรรมความดีจะพิกลพิการไม่
สมประกอบ ส่วนศาสนาท่ีไม่สนใจสัจธรรมความจริงก็เหมือนคนตาบอดเพราะจะมีศรัทธางมงายในอ านาจเหนือ



 

ธรรมชาติและหลงยดึติดไสยศาสตร์. 

ทศันะของไอน์สไตน์น้ีสอดคลอ้งกบัค าสอนเร่ืองการปรับอินทรียใ์นพระพุทธศาสนา นัน่คือการปรับความสมดุลระหวา่ง
ศรัทธากบัปัญญา ทั้งน้ีเพราะคนท่ีมีปัญญามากแต่มีศรัทธานอ้ยมกัเป็นคนช่างสงสัย ส่วนคนท่ีมีศรัทธามากแต่มีปัญญา
นอ้ยมกัเป็นคนงมงาย ดว้ยเหตุน้ีศรัทธาทางศาสนากบัปัญญาทางวทิยาศาสตร์ตอ้งผสมผสานกนัอยา่งถูกส่วนเพื่อความเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์. 

 สร้างสรรค์วฒันธรรมแห่งปัญญาและกรุณา 

วทิยาศาสตร์ตอ้งมีศาสนามาเติมเตม็เพื่อสร้างประโยชน์สุขใหแ้ก่มวลมนุษยชาติ นัน่คือศาสนามีหนา้ท่ีเติมจริยธรรมใหก้บั
วทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือเพิ่มกรุณาใหก้บัปัญญาทางวทิยาศาสตร์ แรงจูงใจในการคน้หาสัจธรรมความจริงทาง
วทิยาศาสตร์ไม่ใช่เพื่อปัญญาเพียงอยา่งเดียวแต่เพื่อกรุณาดว้ย ดงัท่ีวชิาแพทยศาสตร์ศึกษาหาความจริงเก่ียวกบัโรคและยา
รักษาโรคก็ดว้ยความกรุณาท่ีปรารถนาจะช่วยคนใหพ้น้จากทุกขท์รมานเพราะโรคภยัไขเ้จบ็ แพทยศาสตร์จึงมีกรุณาเป็น
แรงผลกัดนัในการแสวงหาความจริง ไม่ไดท้  าเพื่อความมัง่คัง่ส่วนตวั (Wealth) แต่เพื่อความผาสุกส่วนรวม (Health)ดงั
พระราชด ารัสของสมเด็กพระบรมราชชนกท่ีวา่ “ขอใหถื้อประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีสองประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจ
ท่ีหน่ึง ลาภทรัพยแ์ละเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถา้ท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไวใ้หบ้ริสุทธ์ิ” ความกรุณาจึงเป็นพื้นฐาน
ของวชิาแพทยศาสตร์ ดงัค าขวญัท่ีปากฎในตราประจ ามหาวทิยาลยัมหิดลวา่ “อตฺตาน  อุปม  กเร” แปลความวา่ “พึงปฏิบติั
ต่อผูอ่ื้นเหมือนดงัปฏิบติัต่อตนเอง” นัน่คือการรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถา้เราเร่ิมศึกษาวชิาแพทยศาสตร์ดว้ยใจกรุณาอยา่ง
น้ี ปัญญาของเราก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ. 

ตวัอยา่งหน่ึงของการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีกรุณาเป็นตวัขบัเคล่ือนคือโครงการจีโนมมนุษย ์(Human Genome Project) 
ซ่ึงเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา มีประเทศท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ี ๑๘ ประเทศ เป้าหมายหลกั
ของโครงการน้ีอยูท่ี่การท าแผนท่ียนี (Gene Mapping)และถอดรหสัดีเอน็เอของมนุษย ์โครงการส าเร็จเสร็จส้ินไปแลว้เม่ือ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชเ้งินไปทั้งส้ิน ๓,๐๐๐ ลา้นเหรียญสหรัฐหรือประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลา้นบาท นกัวทิยาศาสตร์เคยตั้งความหวงั
ไวว้า่เม่ือท าโครงการน้ีเสร็จแลว้ พวกเขาจะคน้พบวธีิรักษาโรคมะเร็งและโรคท่ีมาจากพนัธุกรรมไดท้ั้งหมด แต่ตอนน้ี แม้
โครงการจะเสร็จส้ินแลว้ นกัวทิยาศาสตร์ยงัไม่สามารถจะบอกไดว้า่ยนีตวัไหนท าใหเ้กิดโรคมะเร็งจึงตอ้งท าการวิจยักนั
ต่อไป. 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นตน้ไป นกัวทิยาศาสตร์บางกลุ่มเร่ิมท าโครงการใหม่ คือแทนท่ีจะศึกษาเร่ืองยนี พวกเขาหนัไป
ศึกษาเร่ืองเซลล ์พวกเขาเรียกการศึกษาระดบัน้ีวา่ Epigenetic แปลวา่ “เหนือยนีข้ึนไป” พวกเขาเช่ือวา่ระดบัการแตกตวั
ของเซลลน้ี์แหละท่ีท าใหเ้กิดการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ซ่ึงสามารถอธิบายเร่ืองยรีาฟคอยาวไดโ้ดยผา่นทฤษฎีววิฒันาการ
การท่ียรีาฟคอยาวไม่ไดม้าจากยนีอยา่งเดียว ตอนแรกคอของยรีาฟยงัไม่ไดย้าวมากเหมือนทุกวนัน้ี แต่เม่ือยีราฟตอ้งยดืคอ
กินใบไมบ้่อย ๆ คอยรีาฟจะค่อยๆยาวข้ึน เร่ืองน้ีเกิดจากการสะสมขอ้มูลไวใ้นระดบัเซลลแ์ลว้ส่งผา่นไปยงัยรีาฟรุ่น
ต่อๆไป การท่ียรีาฟคอยาวจึงไม่ไดม้าจากยนีเพียงอยา่งเดียว หากแต่ยงัเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัไปตามส่ิงแวดลอ้มและเก็บ
ขอ้มูลส่งต่อในระดบัเซลล.์ 



 

โครงการจีโนมมนุษยด์งักล่าวมาน้ีท าใหม้นุษยชาติมีความหวงัวา่สักวนัหน่ึง เราจะสามารถเอาชนะโรคร้ายอยา่งมะเร็งได้
เหมือนอยา่งท่ีเราเคยเอาชนะกาฬโรคและอหิวาตกโรคมาแลว้ น่ีเป็นตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่ถา้วชิาแพทยศาสตร์เร่ิมตน้
จากความกรุณาก็จะสร้างประโยชน์มหาศาลแก่มวลมนุษยชาติ เราจึงหวงัวา่วทิยาศาสตร์ทุกสาขาจะเดินตามเส้นทางแห่ง
กรุณาเช่นกนั เราอยากจะเห็นนกัวทิยาศาสตร์เป็นคนท่ีมองโลกโดยองคร์วมเป็นหน่ึงเดียวแลว้เกิดกรุณาคือปรารถนาจะใช้
ปัญญาแห่งวทิยาศาสตร์ช่วยมนุษยทุ์กคนใหพ้น้ทุกขอ์นัเน่ืองมาจากโรคภยัไขเ้จบ็และความอดอยากหิวโหยเป็นตน้ 
เหมือนดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงมีทั้งพระปัญญาคุณและพระกรุณาธิคุณ จึงไดน้ าสัจธรรมท่ีพระองคต์รัสรู้ออกเทศนาสั่งสอน
ตลอดพระชนมชี์พ พะหุชะนะหิตายะ พะหุชะนะสุขายะ โลกานุกมัปายะ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่คนเป็นอนัมาก 
และเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก. 

ดงันั้น วทิยาศาสตร์ตอ้งมาคู่กบัศาสนาดงัท่ีปัญญาตอ้งมาคู่กบักรุณาจึงจะช่วยโลกให้อยูร่อดปลอดภยั จึงขอเสนอใหเ้พิ่มค า
วา่”กรุณา”เขา้ในหวัขอ้ของการเสวนาในวนัน้ีวา่ “พระพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์ สร้างสรรคว์ฒันธรรมแห่งปัญญาและ
กรุณา” เพื่อวา่วทิยาศาสตร์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนเป็นอนัมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก. 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ขออ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงอภิบาลประทานพรใหส้มเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจา้ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ผูท้รงพระคุณอนัประเสริฐ จงทรงพระเจริญพระราชสิริสวสัดิพิพฒันมงคลพระชนมสุขทุก
ประการ สถิตเป็นพระม่ิงขวญัของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน เทอญ. 

 


